السيرة الذاتية C.V
أول ا -المعلومات الشخصية:
د.عبدالرمحن سعيد بن بتيل.
اتريخ ومكان امليالد1931 /1 /6 :هـ  -مخيس مشيط
احلالة االجتماعية /متزوج.
عدد األبناء 1 /بنات.
العمــل احلــاي /مشــرو وةــدو ر ــاير مأــارات ئع ــاء هي ــة التــدريس بعمــادو الت ــاير األيــاد

واجلــادو

جبامعة امللك خالد.
االهتمامات /القراءو واالطالع ،ورنمية ور اير الذات ،والتدريب.
الربيد اإللكرتوني:
grb036@hotmail.com

جوال5050295050 /
صفحيت على الفيس بوك :املدرب د .عبدالرمحن بتيل.
ثانيا ا -المؤهالت:
 .1الديتاراه يف الرتبية من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنارو.
 .2ماجستري يف املناهج وطرق التدريس من جامعة امللك خالد.
 .9بكالارياس يف اللغة العربية من جامعة اإلمام دمحم بن سعاد اإلسالمية.
 .4دبلام يف اللغة اإلجنليزية من األياد ية السعادية للغات.
 .1دبلام اإلدارو املدرسية.
ثالثا ا -األعمال الوظيفية والخبرات العملية/
 .1معلم للغة العربية مبتاس ة اخلليج مبحافظة األةساء ابملن قة الشرقية عام 1411هـ.
 .2معلم للغة العربية بثاناية صفاان أبةد رفيدو مبن قة عسري عام 1413هـ.
 .9معلم للغة العربية بثاناية إشبيلية خبميس مشيط مبن قة عسري من عام 1424 – 1421هـ
 .4منسق لإلعالم الرتباي بثاناية إشبيلية من عام 1421 – 1422هـ.

 .1رائد للنشاط ال اليب بثاناية إشبيلية من عام 1421 – 1421هـ.
العمارو خبميس مشيط من عام 1423 -1421هـ.
 .6وييل اثناية ّ

 .1مدير اثناية امللك سعاد خبميس مشيط مبن قة عسري من عام 1491 – 1491هـ.
 .1مش ــرو ر ــدريب ررب ــاي ابإلدارو العام ــة للرتبي ــة والتعل ــيم مبن ق ــة عس ــري م ــن ع ــام 1491ه ـ ـ -
1499هـ.
 .3مدير ويالة الت اير واجلادو جبامعة امللك خالد عام 1494ه ـ 1491 -هـ
 .11املشرو على وةدو ر اير مأارات ئع ـاء هي ـة التـدريس بعمـادو الت ـاير األيـاد
جبامعة امللك خالد من بداية عام 1491هـ.
رابعا ا -الخبرات التدريبية والمجتمعية/
مدرب معتمد من وزارو الرتبية والتعليم.
ّ .1

مدرب معتمد من شرية جذور السعادو للتدريب واالستشارات– بري انيا.-
ّ .2
مدرب معتمد يف مريز مأارات لالستشارات والتدريب ابلكايت.
ّ .9
مدرب معتمد من املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املأين.
ّ .4
 .1الرخصة الدولية يف إعداد وردريب مدربني من الكلية األوروبية.
مدرب معتمد من اجمللس األمريك .
ّ .6

مدرب معتمد من مريز التعلم السريع أبمريكا – ديف ماير.-
ّ .1
مدرب معتمد من املعأد األورويب.
ّ .1

مدرب معتمد من صندوق رنمية املاارد البشرية.
ّ .3

مدرب معتمد من صندوق امل اية.
ّ .11

مدرب معتمد من عمادو خدمة اجملتمع جبامعة امللك عبدالعزيز.
ّ .11
مدرب معتمد من شرية نالدج ماسرت األمريكية.
ّ .12

مدرب معتمد من مريز مسارات للتنمية والتدريب – الرايض.
ّ .19

مدرب يف اللجنة الاطنية ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية (نرباس).
ّ .14
مدرب معتمد من اجمللس اخلليج للتنمية البشرية.
ّ .11

مدرب معتمد من ئياد ية التدريب االةرتايف –بري انيا.-
ّ .16
مدرب معتمد من املريز العامل الكندي.
ّ .11

 .11ةاصل على ئيثر من 4111ساعة ردريبية.

واجلـادو

متدرب يف عدد من الربامج التدريببية لعدد من اجلأات
درب ئيثر من ّ 11111
ّ .13
احلكامية واخلريية واالجتماعية ومنأا:
 وزارو العمل. وزارو الشؤون االجتماعية. جامعة امللك خالد. التعليم العام. املدراس األهلية. وزارو الصحة.البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها:

أ .برامج إعداد وتدريب المدربين:
 oاملدرب احملرتو.
الفعال.
 oمأارات التدريب ّ

 oالنماذج الرابعية يف التدريب.
 oمأارات التدريب االةرتايف.
 oالتمارين واأللعاب التدريبية.
ب .برامج تخصصية (تعليمية ــ إدارية)

 oفن إدارو الصف.
 oالتعلم النشط.
o

اسرتاريجيات ةديثة يف التدريس.

o

الفعال.
التدريس ّ

o

التخ يط الرتباي.

o

التعليم املربمج.

الفعال يف بي ة العمل ويف احلياو.
 oمأارات االرصال ّ
 oالتخ يط التشغيل .
o

التخ يط االسرتاريج .

 oإدارو التغيري.
 oالعالقات اإلنسانية يف بي ة العمل.

 oاإلدارو ابألهداو.
 oإدارو التغيري التنظيم .
 oإدارو املخاطر.
 oإدارو ورنظيم النشاط ال اليب.
 oئسرار النجاح يف العمل اإلداري.
 oاإلشراو اإلداري.
 oالتعليم املقلاب.
 oاجلادو الشاملة يف التعليم.
 oاجلادو الشاملة يف الق اع الصح .
 oالقيادو الرتباية.
 oالقيادو واإلبداع اإلداري.
 oاملأارات اإلدارية.
 oالاالء والرضا الاظيف .
 oحتليل الاظائف.
 oرصميم اهليايل الاظيفية.
o

ضغاط العمل وئثرها على األداء الاظيف .

 oيتابة التقارير اإلدارية.
 oمأارات التفاق اإلداري.

ج .برامج مجتمعية عامة:
 oالتخ يط التشغيل .
 oالتخ يط االسرتاريج .
 oإدارو التغيري.
 oحتديد األهداو.
 oاسرتاريجيات النجاح.
 oئبناؤان والتقنية احلديثة وييفية التعامل معأا.
 oاحلاار الزوج الناجح.
 oاحلاار مع األبناء.
الفعال يف بي ة العمل ويف احلياو.
 oمأارات االرصال ّ

 oمأارات العرض واإللقاء.
 oبرجمة النفس من ئجل النجاح.
 oوصااي يف رربية األبناء.

خامسا ا  :الكتابات الصحفية:
كاتب بجريدة الوطن لعدد من المقاالت ومنها:
 oئع ين معلماً انجحاً وخذ جمتمعاً راقياً ومتفتحاً.
 oصياغة واعية للغة اخل اب مع ئبنائنا رع ّدل سلايياهتم.
 oلا ئةسنا غرس القيم النبيلة يف نفاس نش نا جلنينا سلاياً يعكس التمدن والرق .
 oعلى مسؤوي الرتبية ئن خيففاا من رصرحياهتم ضد املعلم.
 oالاطن أببنائه ولكن ..من ئين أنيت لألبناء باطن ي مأم وينعمان خبرياره؟!!
 oالفرد اإلجيايب املنتج ها اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع.
 oةسن إدارو الاقت خيلصنا من الشعار ابلقلق والتارر.
 oالتناير يف املفأام اإلسالم ئعم وئمشل منه يف الفأم األورويب.
 oفلسفة ماظف والعيش على األمل.
 oاملسكنات ال جتدي ئةياانً مع يل اآلالم.
 oرجال األمن واجأة ة ارية جيب إعادو صياغتأا.
 oييف جنعل ئخ اءهم الصغريو فرصة ليستفيد الاطن منأم؟
 oجيب رفعيل التعاون بني الدول العربية لتحقيق األمن والرخاء لشعاهبا.
 oاالعرتاو ابلنقص والعياب دليل رق ور ار.
 oييف نعاد ئبناءان على املثابرو وحنن هبذه احلالة من الكسل؟!!
يرتجل عن فرسه؟
 oئ ات الفارس ةني ّ
سادسا ا -اللجان التي عمل عضوا ا فيها:
 oع ا يف جلنة وضع دليل املعلم املرشد ملاديت التعبري واإلنشاء عام 1422هـ إبدارو الرتبية
والتعليم بعسري.
o

ع ا اللجنة اإلعالمية مبحافظة مخيس مشيط يف افتتاح مريز األمري سل ان احل اري
برعاية صاةب السما امللك األمري سل ان بن عبدالعزيز رمحه هللا 1429 /1422هـ.

o

ع ا يف جلنة االختبارات التحصيلية إبدارو الرتبية والتعليم بعسريمن عام 1424هـ وملدو
ئربع سنني.

o

ع ا يف عمل اإلصدار (إىل يل مرتدد يف بناء االختيار من متعدد) .عام 1421هـ إبدارو
الرتبية والتعليم بعسري.

o

ع ا جلنة مقابالت طالب الدراسات العليا (ماجستري وديتاراه) يف اإلدارو العامة للرتبية
والتعليم مبن قة عسري 1499 /1492هـ.

o

رئيس حترير جملة التدريب الرتباي ابإلدارو العامة للرتبية والتعليم مبن قة عسري /1499
1494هـ

o

ع ا جلنة وضع مؤشرت وشااهد األداء التعليم ابإلدارو العامة للرتبية والتعليم مبن قة
عسري 1494 /1499هـ

o
o

ع ا جلنة إعادو هيكلة يليات جامعة امللك خالد 1491 /1494هـ
ع ا جلنة التدريب بعمادو الت اير األياد

واجلادو جبامعة امللك خالد

1496/1491هـ.
o

ع ا جلنة جاائز التميز جبامعة امللك خالد 1496/1491هـ1491/1496 -هـ-
1491/1491هـ

o

ع ا مشروع آفاق (اخل ة االسرتاريجية للتعليم العاي) جبامعة امللك خالد
1496 /1491هـ 1491/1496 -هـ.

o

املشرو على ةفل جاائز التميز جبامعة امللك خالد يف دوراهتا الثانية والثالثة والرابعة
واخلامسة 1491 -1491 -1496 -1491هـ.

o

ع ا جلنة اخل ة االسرتاريجية جلامعة امللك خالد عام 1491 /1494هـ

o

ع ا جلنة إةصاءات جبامعة امللك خالد لعام 1496هـ1491 /هـ

o

ع ا يف فريق حتديث اخل ة االسرتاريجية جلامعة امللك خالد يف ضاء رؤية اململكة العربية
السعادية  2191عام 1491 /1491هـ،

o

مستشار ملريز ئجيال العصر للتدريب واالستشارات.

o

ع ا اجلمعية السعادية للجادو.

o

ع ا التدريب والت اير مبن قة عسري.

o

ع ا جلنة التدريب بايالة الت اير األياد

واجلادو.

o

املشرو على ماقع عمادو الت اير األياد

واجلادو على االنرتنت 1493/1491هـ.

 oاملشرو على اللجنة اإلعالمية بعمادو الت اير األياد

واجلادو.

سابعا ا -شهادات الشكر:
 oةاصل على العديد من شأادات الشكر والتقدير من مديري التعليم (سياو آل خشيل،
ومأدي الراقدي ،وعبدالرمحن فصيّل ،جلاي بن دمحم آل يريمان) يف مناسبات عدو.
o

ةاصل على شأادات شكر من النشاط ال اليب ابإلدارو العامة للرتبية والتعليم مبن قة

عسري.
o

ةاصل على شأادات شكر من إدارو التدريب واالبتعاث بتعليم عسري يف عدو مناسبات.

o

شأادو شكر من اجلمعية اخلريية فرع رندةة.

o

شأادو شكر من فرع الشؤؤن االجتماعية بعسري إلقامة برانمج ردرييب جماين بعناان (منظامة
النجاح).

o

شأادو شكر من فرع الشؤؤن االجتماعية بعسري إلقامة برانمج ردرييب جماين بعناان (احلاار
الزوج الناجح).
لرواد النجاح لتنفيذ عدد من الربامج التدريبية.

o

شأادو شكر من املريز األياد

o

شأادو شكر من مريز رواد املستقبل للتدريب لتنفيذ عدد من الربامج التدريبية.

o

شأادو شكر من اللجنة الاطنية ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية (نرباس) لتدريب
مدريب نرباس.

o

شأادو شكر من جامعة امللك خالد لتدريب ئع اء هي ة التدريس يف برانمج إعداد
وردريب املدربني (.)TOT

o

شأادو شكر من اإلدارو العامة للتعليم مبن قة عسري للمشارية يف رقييم فكرو مشروع (بيت

اخلربو التكامل ) املُعد من قبل مكتب التعليم للبنات مبحافظة مخيس مشيط.

ثامنا ا -البحوث وأوراق العمل واألعمال:
 oرسالة ديتاراه غري منشارو بعناان :الكفاايت املأنية الالزمة ملعلم الرتبية اإلسالمية يف
ضاء اةتياجاهتم التدريبية برانمج ردرييب ُمقرتح.

o

رسالة ماجستري غري منشارو بعناان :برانمج ردرييب قائم على الكفاايت املأنية الالزمة
ملعلم اللغة العربية ابملرةلة الثاناية مبن قة عسري.

o
o

ئوراق عمل مقدمة ملؤمترات ئو ندوات:
بناء برانمج ردرييب ألع اء هي ة التدريس جبامعة امللك يف ضاء معايري اجلادو الشاملة
(ورقة عمل يف ندوو اجلادو والتميز جبامعة امللك خالد مبناسبة اليام العامل
للجادو1491-1491هـ).

o

ئحباث وئوراق عمل يمت لبات دراسية:

o

مدى فعالية استخدام اسرتاريجية التعلم التعاوين يف ايتساب طالب املرةلة الثاناية
للمفاهيم النحاية واملأارات االجتماعية (حبث).

o

ركنالاجيا املعلامات( .حبث).

o

التصاميم التعليمية( .حبث).

o

اإلشراو اإليلينيك ( .حبث).

o

السل ة( .حبث).

o

املنأج احملاري( .حبث).

o

مدى مراعاو حمتاى يتاب امل العة للصف الثالث الثاناي ألهداو املرةلة( .حبث).

o

رقامي لاةدو "االجتاهات األدبية يف الشعر العريب" املقررو على طالب الصف الثالث
الثاناي( .حبث).

o

املناهج الدراسية والعاملة( .حبث).

o

اسرتاريجيات التدريس( .حبث).

o

الذياءات املتعددو( .ورقة عمل).

o

مأارات التدريس( .ورقة عمل).

o

ر بيق درس " صيغتا التعجب " ابلربجمةاخل ية( .حبث).

o

نقد حبث بعناان " واقع ومعاقات البحث الرتباي ل الب الدراسات العليا بكلية الرتبية
ابملنصارو.

o

نقد لبحث بعناان" رصميم دروس القراءو يف يتب القراءو للمرةلتني املتاس ة والثاناية
للبنات ابململكة العربية السعادية" :دراسة حتليلية وصفية" للديتارو – ر ا سعد اجلرو.

o

نظام التعليم ابململكة املغربية( .حبث).

o

التحدايت الرتباية اليت رااجه الكلية اإلسالمية بربوسنب ابسرتاليا( .حبث).
هذا وهللا التوفيق

