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 للدكتور هالل بن مزعل العزني  السرية الذاتية
 

 

 :البيانات الشخصية 

 

 
    هالل بن مزعل بن هليل الدهمش ي العنزي :  االسم 

 سعودي:  نسيةالج

 عرعر -م 20/12/1979هــ املوافق  1/2/1400تاريخ ومحل امليالد:  

 1010255592:  رقم الهوية                 وأب ويعول   متزوج:  الحالة االجتماعية

 hilalmezel@hotmail.com   hilalmezel2020@gmail.com     hilal.mezel@nbu.edu.sa    :  البريد اإللكتروني

 شارع الثالثين  –]ب[    روجحي امل /عرعرلية/  امنطقة الحدود الشم:  العنوان

 ( عرعر91471رمز بريدي ) (3185العنوان البريدي: ص.ب. )      0553382825الجوال:  
 

 

 املؤهالت العلمية: 

 املعدل  التقدير  التاريخ  التخصص اجلامعة  الدرجة العلمية 

 البكالوريوس 
 سابًقا  كلية املعلمين بعرعر

الاحعرعر( )اب التربية واآلد  يًّ

 شمالية[جامعة الحدود ال]

 رياضيات 

 )تعليم ابتدائي( 
 (5) من (4.747) ازممت  هـ 2/4/1423

 رمة(كلية التربية )مكة املك املاجستري

 [ أم القرى ]جامعة 

 املناهج 

 وطرق تدريس  

 الرياضيات 

 (4)من  (3.85) ممتاز هـ26/8/1430

 (4)من  (3.96) ممتاز هـ23/2/1435 الدكتوراه 
 

 يادية: ب القملناصا

 هـ(1441-1437مدير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية واآلداب ) (1

 (ــه1441-1437)  .تدريب والتطوير بكلية التربية واآلدابمدير وحدة ال (2

 هـ(1442-1440) ة والسياسات التربوية بكلية التربية واآلداب.رئيس قسم القياد (3

 ( هـ1443-1441)ة والتطوير. بًقا( للجود)املجتمع سايل الكلية التطبيقية  وك (4

 (هـ1443-1442الشمالية. ) مستشار وكيل جامعة الحدود  (5

 هـ(1442-1441شمالية ) نائب رئيس االعتماد املؤسس ي في جامعة الحدود ال (6
 

 :)متدربًا( لدورات التدريبية ا

 . توصيف وتوثيق املقررات  (1

 . تقييم البرامج األكاديمية (2

 . العلوم اإلنسانية والتربوية يمنهجية البحث األكاديمي ف (3

 . النماذج الرباعية في التدريس (4

 .شخصية عضو هيئة التدريس (5

 . Blackboardكيفية استخدام نظام التعليم اإللكتروني  (6
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 .تريز اإلبداعي في نظرية إستراتيجية التفكير (7

 . صياغة براءات االختراع وفق متطلبات مكتب البراءات السعودي (8

 . دريبيةتتصميم وإعداد الحقائب ال (9

 .(SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج ) (10

 . فنيات كتابة األسئلة  (11

 . ثقافة البحث والنشر العلمي النوعي وأهميته للجامعات (12

 . املايسترو( تدريب املدربين )مهارات املدرب (13

 . الدورة األساسية في تصميم البحوث النوعية  (14

 .التصحيح والرصد اآللي باستخدام األجهزة املحمولة (15

 .ت صياغة فقرات االختيار من متعددافني (16

 . الخبرة امليدانية"-البرنامج-توصيف وتقرير "املقرر  (17

 . تصميم وتحليل االستبانة اإللكترونية (18

 . ء برامج إعداد املعلم في الجامعاتورش الدعم الفني للقائمين على بنا (19

 .سمات القائد الفعال (20

 .لبات اإلطار السعودي للمؤهالتطتصميم وقياس مخرجات التعلم للبرامج األكاديمية وفق مت (21

 .قائد أكاديمي  (22

 خبير التطوير املؤسس ي.  (23

 ي في تحليل الحكاية الخرافية. جلو املنهج املورفو  (24

 .لدراس ي بالدول العربيةالتعليمي: طول العام الم تطوير هيكل الس (25

 إشراقات العقل وفتوحات البحث.آليات التفكير بين  (26

 ديد. س ي الجة في ضوء الخطة والتقويم الدراالتحول اإلستراتيجي للعملية التعليمي (27

لمين. مجتمعات املمارسة املهنية ومستقبل التطور املنهي للمع (28
 

 

 

 اخلربات الوظيفية: 

 اسم املؤسسة وعنواهنا الوظيفة 
 ريخ تا ال

 )يراعى حتديد التاريخ بدقة( 
 هــ 1423/1424 ابتدائية أبي عبد عبيدة عامر بن الجراح )تعليم الخبر(  معلم

 هــ 1424/1425 ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم )تعليم حفر الباطن  لمعم

 معيد 

 ( تقنيات التعليم )املناهج وطرق التدريس سابًقاقسم املناهج و 

 جامعة الحدود الشمالية  - كلية التربية واآلداب

 هــ16/7/1425

 هــ24/9/1430 محاضر

 هــ19/5/1435 أستاذ مساعد 

 هــ 8/5/1442 أستاذ مشارك 
 

 :م واملسؤوليات القيادية املها

 القرار تاريخ اجلهة  اللغة األجنبية  م

 هـــ30/8/1442 -ــ ه30/2/1440 عرعر  - كلية التربية واآلداب رئيس قسم القيادة والسياسات التربوية  1

 ى تاريخه حت -هـــ 22/3/1441 عرعر  -الكلية التطبيقية )املجتمع سابًقا(  وكيل الكلية للجودة والتطوير 2
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 مهارات اللغات األجنبية:

 كتابة  قراءة  حديث اللغة األجنبية  م
 املستوى 

 ًااد جدًّجيِّ جيد مقبول

 ✓   ✓ ✓ ✓ اللغة اإلنجليزية  1
 

 

 

 ملهارات: ا
 . SPSSحصائي باستخدام برنامج يل اإل التحل  -

 التحرير الكتابي، والتدقيق اللغوي.  -

 تصميم املجالت اإللكترونية.  -

 تعلم الرياض ي. حتوى التحليل م -

 .Officeحزمة برامج  -

 موسيقا الشعر والعروض.  -

إعداد الحقائب التدريبية في مجاالت: )البحث العلمي، تطوير   -

يجيات والنماذج  رات ستالذات، تصميم التدريس، املداخل واإل 

، تحليل محتوى التعلم، قدرات الثانوية العامة،  التدريسية

 خ(. كفايات معلمي الرياضيات، ... إل

 . ، رواية، خاطرة، مقال، قصة قصيرة(شعرالكتابة األدبية: ) -

 كتابة الصحفية.ال  -

 كتابة النص املسرحي، والتمثيل. -

 التقديم اإلذاعي.  -

(.امجن ، بر والتدريب: )مقرر تطبيق نماذج هيئة تقويم التعليم   -

 

 

 هتمامات علمية: ا
 نظرية املنهج.  -

 النظرية البنائية. -

 ثقافي وقيمي. تدريس الرياضيات من منظور   -

 تصميم النماذج واإلستراتيجيات التدريسية.  -

 (.إنسانيةتعليم الرياضيات )أخالقية، اقتصادية،  مداخل  -

 ية(.الرياضيات ألجل الحياة )الرياضيات الوظيف -

 التدريب والتنمية البشرية في مجال تعليم الرياضيات. -

 التحليل القيمي للكتب والوثائق التعليمية. -

 تاريخ الرياضيات. -

 التخطيط اإلستراتيجي. -

 الوعي التقني. -

 .القيم املجتمعية -

 اللغة والثقافة.  -

 

 

 

 ألحباث العلمية املنشورة يف جمالت علمية حمكمة:ا
 جهة وتاريخ النشر  البحثعنوان  املؤلفي  /املؤلف م

1 
هالل  العنزي، 

 مزعل العنزي 

[ في  شارك -زاوج-"أثر إستراتيجية تدريسية قائمة على نموذج ليمان ]فكر

الصف   تنمية التحصيل والتفكيـر الرياض ي ودافعية التعلم لدى طالب

 األول املتوسط" 

 مجلة كلية التربية )جامعة األزهر( مصر 

 ( 3(، الجزء)175العدد)   -  هــ1439محرم   - 2017توبر أك

2 
هالل  العنزي، 

 مزعل العنزي 

في تنمية "فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمة على نموذج دانيال املعرفي 

الصف الثالث  التحصيل ودافعية تعلم الرياضيات املدرسية لدى طالب 

 املتوسط" 

 عراق مجلة البحوث التربوية والنفسية )جامعة بغداد( ال

 ( 61(، العدد)16املجلد) -   هـ1440 بج ر  -  2019أبريل 

3 
هالل  العنزي، 

 مزعل العنزي 

واالتجاه   لتحصيلعلى ا .K.W.L.H"أثر إستراتيجية جدول التعلم الذاتي 

 نحو الرياضيات املدرسية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي" 

 املتحدة(  املجلة الدولية لألبحاث التربوية )جامعة اإلمارات العربية

 (2)(، ع 43م) -  هــ1440وال  ش - 2019يوليو 

4 
هالل  العنزي، 

 مزعل العنزي 

يل الرياض ي  "أثر إستراتيجية السقاالت التعليمية في تنمية التحص

 الصف الثاني املتوسط"  والتفكيـر الهندس ي ودافعية التعلم لطالب

 لوم التربوية والنفسيةمجلة جامعة أم القرى للع

 ( 1)(، ج1(، ع) 11م)   -هـ 1441محرم   - 2019سبتمبر 
 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

4 

 

 املؤمترات والندوات العلمية:

 نوع املشاركة  مكان االنعقاد والتاريخ اسم املؤمتر أو الندوة  م

1 
  2030ندوة ثقافية بعنوان: "الشباب في رؤية  

 األهداف واألدوار".

الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة  

 هــ12/11/1439 الحدود الشمالية )عرعر(  

ا في املحور  
ً
متحدث

 التربوي واالجتماعي 

2 
لقاء ثقافي بعنوان: "اللغة العربية والتحديات  

 املعاصرة"

لثقافة والفنون بمنطقة  ية السعودية لالجمعية العرب

 هــ 9/4/1439الحدود الشمالية )عرعر(   
ا رئيًسا 

ً
 متحدث

 "عاملية اللغة العربية".  :ندوة علمية بعنوان 3
 داب )جامعة الحدود الشمالية(واآل  تربيةال ليةك

 ـهـ8/2/1435
 حضور 

4 
حلقة نقاش بعنوان: "القيم االجتماعية في 

 عصر العوملة"

 واآلداب )جامعة الحدود الشمالية( لتربيةكلية ا

 هـ2/7/1436

ا في محور املنهج 
ً
متحدث

 الدراس ي وتعزيز القيم 

5 

ة  رؤياملؤتمر الدولي للهوية الوطنية في ضوء 

بجامعة  2030ربية السعودية ة العململكا

 شقراء

 مركز امللك فيصل للمؤتمرات )الرياض(

 هــ8-9/6/1441
 حضور 

 بين ول ملنسقي املوهو امللتقى الوطني األ  6

 املركز الوطني ألبحاث املوهبة واإلبداع 

 بجامعة امللك فيصل )محافظة األحساء(

 هــ9-10/7/1441

 حضور 

 

 

 :نية ملهعضوية اجلمعيات ا 

 بيان لا م

 سالمي العاملية. عضو عامل برابطة األدب اإل  1

 .ك خالدلجامعة امل -جمعية جسم: الجمعية السعودية العلمية للمعلم )جسم( 2

 جامعة امللك سعود.  -عضو الجمعية السعودية لعلوم الرياضيات )جسر( 3

 جامعة أم القرى.  -الجمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي  4

 

 : ية تدريسال ربةقررات اخلمقائمة 
طــرق  منــاهج التعلــيم ملــا فــوق التعلــيم االبتــدائي، النشــاا املدرســ ي، اتهــا،أســس املنــاهج وتنظيم املنــاهج العامــة، العليــا: مقــررات مرحلــة البكــالوريوس والدراســات -

تصــميم  منــاهج الرياضــيات فــي التعلــيم العــام، التربيــة امليدانيــة، يين،أنشــطة مدرســية لغيــر العــاد مهــارات التفكيــر، طــرق تــدريس الرياضــيات، التــدريس العامــة،

 ج الدراسية.املناه
 

 :ية عضوية اللجان اجلامعية واألكادمي

 التاريخ العمل أو النشاط  م

 حتى اآلن  -هـ 1435 تحكيم عدد كبير من األدوات واملواد البحثية للرسائل التربوية من مختلف الجامعات السعودية.  1

 ــهـ1436/1437 ود الشمالية.كيم األبحاث العلمية في املؤتمر العلمي السابع لطالب وطالبات جامعة الحدحت 2

 هــ1437/1438 العلمي والتأليف والترجمة بالجامعةة مركز النشر عضو مجلس إدار  3

 حتى تاريخه  -هـ 1437 عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس  4

 هــ1439 عضو لجنة تطوير استمارات التربية امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس 5

 هـ1439 تير بقسم املناهج وطرق التدريس عضو لجنة مراجعة خطة برامج املاجس 6

 هــ1439 عضو لجنة مراجعة وتحكيم دليل التربية امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس 7

 هــ1439 كاديمية والجودة الة الكلية للشؤون األعضو لجنة التخصيص بوك  8
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 التاريخ العمل أو النشاط  م

 هـ1440 نامج إعداد املعلم على مستوى الكلية. عضو اللجنة الرئيسة لبر  9

 حتى تاريخه  -هـ 1441 عضو فريق املراجعة الداخلية لبرامج الجامعة األكاديمية 10

 تاريخه  حتى -هـ 1441 اللجنة التنفيذية لتحديد الكفاءات األساسية لطلبة الجامعة  11

 حتى تاريخه  -هـ 1441 ية ؤسس ي التابعة لوكالة الجامعة للشؤون األكاديمعضو ونائب رئيس اللجنة التنفيذية ملعايير االعتماد امل 12

 حتى تاريخه  -هـ 1441 رئيس فريق ممارسة الخبرات الفكرية املشتركة ضمن مشروع الكفاءات على مستوى الجامعة  13

 حتى تاريخه  -هـ 1441 " على مستوى الجامعة )ضابط اتصال وممثل لكلية التربية واآلداب( 2030ق تحقيق "رؤية عضو فري 14

 حتى تاريخه  -هـ 1441 بكلية التربية واآلدابعضو مجلس الجودة  15

 هـ 1440/1441 هــ1440/1441عضو لجنة إعداد الخطة السنوية لكلية التربية واآلداب للعام الجامعي  16

 هـ1441 عضو لجنة املوهوبين واملتميزين بالجامعة 17

 هـ1441 لجنة تقديم مقترح إنشاء أكاديمية للموهوبين بالجامعة 18

 حتى تاريخه  -هـ 1441 لجنة وحدة اإلرشاد األكاديمي بكلية التربية واآلداب عضو  19

 حتى تاريخه  -هـ 1441 ب واآلدا عضو لجنة تحقيق الرؤية واملبادرات واملؤشرات بكلية التربية 20

 حتى تاريخه  -هـ 1441 عضو فريق كفاءة العمل الجماعي ضمن مشروع الكفاءات على مستوى الجامعة 21

 حتى تاريخه  -هـ 1441 اللجنة التنفيذية الدائمة لوكالء الجودة واالعتماد األكاديمي في كليات الجامعة عضو 22

 هـ1441 ربية واآلداب. لية الت عضو لجنة تطوير أقسام وبرامج ك 23

 هـ1441 عضو لجنة تحديد الكفاءات على مستوى الجامعة. 24

 هـ1441 مستوى الجامعة. على  Exit Examsة عضو اللجنة التنفيذية لالختبارات املعياري 25
 

  

 

 أعمال خدمة املجتمع: 

 التاريخ العمل أو النشاط  م

 هـ. 29/11/1440-11 هــ. 1440في جامعة الحدود الشمالية يفي ائي الصفي برنامج موهبة اإلثر  مدرب املهارات 1

 هــ13/11/1439-9 ( ساعة تدريبية.20) ( 1ي الخبيرن )املشرف التربو مدّرب للبرنامج التدريبي الصيفي املوّجه للمعلمي 2

 هــ20/11/1439-16 بية.عة تدري( سا20) ( 2مدّرب للبرنامج التدريبي الصيفي املوّجه للمعلمين )املشرف التربوي الخبير 3

 هــ27/11/1439-23 ( ساعة تدريبية.20) ( 3مدّرب للبرنامج التدريبي الصيفي املوّجه للمعلمين )املشرف التربوي الخبير 4

 هـ1437 .عضو لجنة التحكيم ملناقشة البحوث العلمية في املؤتمر السابع لطالب وطالبات الجامعة 5

 هـ20/7/1435 ( ساعات تدريبية.4) واآلدابوحدة التطوير والتدريب بكلية التربية   لفعال"،دورة "قيادة التدريس ا 6

 هـ. 23/3/1438 رعر،  دورة "العادات السبع"، ثانوية أجنادين في ع 7

 هـ. 29/3/1438 دورة "أنا متفوق"، مدارس منارات عرعر األهلية،   8

 هـ9/7/1435 ة في عرعر،بتدائيدورة "أبنائي املوهوبين"، مدرسة اإلمام مسلم اال  9

 هـ5/5/1435-4 دورة "مهارات التميز الدراس ي"، متوسطة األمير عبد هللا ابن مساعد في عرعر، 10

 هـ 9/8/1436-7 ( ساعات تدريبية.9) وسطة األمير عبد هللا ابن مساعد،"الرياضيات املمتعة"، متدورة  11

 هـ 30/1/1437-27 ( ساعة تدريبية.15انوية أجنادين في عرعر، )اس("، ثدورة "كفايات اختبار القدرات العامة )قي 12

 هـ1438 ريبية. ( ساعات تد4) مجمع الضاحية التعليمي في عرعر، دورة "ال تغضب"، 13

 هـ 24/1438-23 ( ساعات تدريبية.6) د الشمالية، مقر النادي في عرعر،دورة "القصة القصيرة"، النادي األدبي الثقافي بالحدو  14

 هــ24/6/1438-23 ( ساعات تدريبية.6دورة "شركاء النجاح"، متوسطة األمير عبد هللا بن مساعد في عرعر، ) 15

 هــ2/8/1439-1 ( ساعة تدريبية.8القدرات العامة )قياس("، ثانوية صقر قريش في عرعر، ) دورة "كفايات اختبار 16

 هــ3/7/1439-2 ( ساعات تدريبية.6في عرعر، ) ن مساعد"، متوسطة األمير عبد هللا بSTEAMدورة "مدخل  17

 هــ1439/1440 ليم البنات )عرعر(.كتابة أوبريت وقصيدة لصالح فعاليات اليوم العاملي للغة العربية على مستوى تع 18

 هــ23/6/1438 ( ساعات تدريبية. 5دورة "اختبار قياس للقبول في معادن"، مدارس واحة املعرفة األهلية في عرعر، ) 19

 هــ4/2/1439 البرنامج التدريبي: "تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد"، عمادة تطوير التعليم الجامعي، ساعتان تدريبيتان.  20
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 التاريخ العمل أو النشاط  م

 هــ16/1/1440 ( بتنظيم النادي األدبي الثقافي باملنطقة. ]ثانوية ابن باز في عرعر[ 88أصبوحة شعرية بمناسبة اليوم الوطني )  21

 هــ12/9/1439 ضمن فعاليات الهيئة العامة للثقافة. ]مسرح النادي األدبي الثقافي باملنطقة )عرعر([ شعرية  أمسية 22

اع ال 23  هــ29/6/1440 نهضة"، ابتدائية ابن جبير في عرعر. ]ساعتان تدريبيتان[. دورة "النخبة ُصنَّ

 هــ5/4/1440 ( ساعات. 5بتعليم عرعر. ) قيادات  البرنامج التدريبي: "مؤسسة رائدة ونواتج متقدمة"، ضمن مبادرة  24

 هـــ1437 مدرب معتمد ضمن املشروع الوطني للوقاية من املخدرات  )نبراس(.  25

 هــ7/4/1441 شعرية "االحتفال بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.. ]مسرح النادي األدبي الثقافي في عرعر([ أمسية  26

 هــ28/2/1440 تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد"، عمادة تطوير التعليم الجامعي، ساعتان تدريبيتان. ريبي: "البرنامج التد 27

 هــ12/11/1439 األهداف واألدوار". جمعية الثقافة والفنون باملنطقة.  2030افية: "الشباب في رؤية املشاركة في الندوة الثق 28

 هــ9/4/1439 عربية والتحديات املعاصرة". جمعية الثقافة والفنون باملنطقة. للغة المتحدث رئيس ضمن اللقاء الثقافي: "ا 29

 
 

 : )مُدَرِّبًا( دورات تدريبية أخرى 
 ضيات؟!"."ملاذا الريا -

 "ابدأ بنفسك".  -

 "نواتج التعلم واقتصاديات التدريس". -

"التقويم املستمر في تدريس مادة   -

 الرياضيات".

 نائية". "منهج الرياضيات والنظرية الب  -

 "االب املدّرِّب ". -

 "األسرار العجيبة لالستماع واإلنصات". -

 "التميز في العمل املدرس ي". -

 "قيادة التعلم". -

 ات املطورة"."تحليل مقررات الرياضي  -

 ".املهارات الناعمة" -

"قدرات )قياس( لطالب املرحلة   -

 الثانوية".

 ".القراءة اإلحصائية" -

 "تلخيص املقال".  -

 "املعلم الفارق".  -

 تربوي الخبير".شرف ال "امل  -

 "الوعي التقني". -

 "كتابة القصة القصيرة".  -

 "وش فيها؟!". -

 "إعداد املدربين )نبراس(".  -

 "مفاوضة الثقافة". -

 لنقدية: الهوية والهواية". "العملة ا  -

 "هل التقنية تناصرنا أم تحاصرنا؟!". -

 "خريطة االختبار التحصيلي".  -

 "الرياضيات املاتعة". -

ى  ا: املد "فضاء القصيدة وفوضاه -

 واالمتداد".

 "الرياضيات: منظومة املعرفة والقيم".  -

 "عاملية الرياضيات".  -

 "رصيد من املهام الفاشلة".  -

 

 ة وتطوعية أخرى: إسهامات جمتمعية وثقافي
 بنـــادي 1430عضـــو الوفـــد الثقـــافي للمنطقـــة إلـــى معــــرض الريـــاض الـــدولي للكتـــاب ) -

ً
ــ(، بترشـــيح مــــن وزارة الثقافـــة واإلعـــالم، ممـــثال األدبــــي  طقـــةاملن هــ

 الثقافي.

ربــي، والبحــث العلمــي، والثقافــة املشاركة في عدة لقــاءات تربويــة وثقافيــة لعمــوم طــالب كليــات املعلمــين )ســابًقا(، وتحديــًدا فــي مســابقات الشــعر الع -

 العامة، وتصميم الدروس باستخدام تطبيقات الحاسب اآللي.

 عدة محاضرات ولقاءات علمية أقامتها جمعية )جسما(. -

استضـــافة الهيئــة العامـــة للتطبيـــق والتـــدريب، دولـــة الكويـــت[، فـــي فعاليـــات: معـــارض تقـــى طـــالب جامعـــات دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي ] مل  عضــو -

 هـ(1422/1423، واللقاء الشعري، وعروض الدروس املصممة باستخدام الحاسب اآللي. )البحوث

 ملكرمة، جدة، الحدود الشمالية، نادي جامعة أم القرى للغة العربية(.ة ا، مكاملشاركة في فعاليات األندية األدبية: )املنطقة الشرقية -

عــة أصــدقاء الرياضــيات، ومســابقة اإللقــاء املرتجــل، ومســابقة الشــعر التمثيلــي، عــدة فعاليــات ضــمن النشــاا الطالبــي، منهــا: جما -قيــادة-رئاســة  -

 واإلذاعة املدرسية.

 ء واقع تدريس مناهج الصفوف األولية: )الرياضيات واللغة العربية(.ضو  ح فيعضو لجنة املراجعة املكلفة بوضع تصور مقتر  -

 ، ومهارات اللغة العربية(.إعداد مجموعة من البرامج العالجية: )مهارات مادتي الرياضيات -
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ــا: فـــرع وزارة الشـــؤون اإلســـالمية واأل  - ــي عـــدة أصـــبوحات، وأمســـيات أدبيـــة داخـــل املنطقـــة، نظمتهـــا جهـــات، منهـ ــاد، وا وقـــافاملشـــاركة فـ لـــدعوة واإلرشـ

 واإلدارة العامة للتربية والتعليم، ومجموعة من الجمعيات الخيرية.

ــيتي تنــــاول أحــــد طــــالب مرحلــــة الــــدكتوراه فــــي تخصــــص اال  - ــي بح ــــي قضــ ــارة مــــن نتــــاجي الشــــعري فــــي موضــــوع أطروحتــــه التــ ا مختــ ــً دب العربــــي، نصوصــ

 في شعر شمالي اململكة.  املوضوع، واملكان

 ، وعلمي، نشرت فيها كثيًرا من النصوص األدبية، واملقاالت التربوية، والعلمية.دبي( أ250عضو أكثر من ) -

ا. ( صحفية، أو20نشرت مقاالت، وقصائد في أكثر من ) - ا، وعربيًّ  مجلة: محليًّ

 لدي اهتمامات بموضوعات التعليم اإللكتروني، واالتصال اإلنساني، والبرمجة العصبية. -

 الوطني.ار  الحو دعيت للمشاركة في لقاءات  -

 دعيت لتمثيل املنطقة في مهرجان الجنادرية )الشعر الفصيح(. -

 ية.املشاركة في فعاليات متنوعة أقامتها وزارة الشؤون االجتماع -

 تأليف نص تلفزي عن النظام الفصلي، من قبل اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية. -

 وتربوية.ية  تماعكتابة عدة مسرحيات في مناسبات وطنية واج -

 ( عنوان في مجاالت املعرفة كافة.8000تضم مكتبتي الشخصية أكثر من ) -

فات وأعمال أدبية وعلمية مجازة في طريقه -
َّ
 ا إلى النشر.لدي مؤل

 لدي مجموعة كبيرة ومتنوعة من العمالت الورقية واملعدنية وطوابع البريد. -

 عضو أكثر من لجنة تطوعية. -

 جيدة من الكتب والنماذج القديمة[.إقامة متحف في تاريخ التعليم ]لدي مجموعة    إلى  -بمشيئة هللا–أسعى قريًبا   -

 

 


