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التعليم

EDUCATION
Doctor of Philosophy, Educational Administration and
planning

 إدارة تربوية وتخطيط،دكتوراه الفلسفة

Umm Al-Qura University, Faculty of Education,
هـ1433 ، كلية الرتبية،جامعة أم القرى
2012.
. مرتبة الشرف األوىل، ممتاز:التقدير
Grade: Excellent, First Class Honors.
Dissertation: Professional Development for Faculty  التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس يف كليات الرتبية باجلامعات:األطروحة
Members in Colleges of Education at Saudi
السعودية يف ضوء معايري اجمللس الوطين األمريكي العتماد تعليم املعلمني
Universities in the Light of the Standards of the U.S.
. تصور مقرتح- )NCATE(
National Council for Accreditation of Teacher
Education (NCATE) - Imagine a Proposal.
Master of Education, Educational Administration and
planning

 إدارة تربوية وتخطيط،ماجستري الرتبية

Umm Al-Qura University, Faculty of Education,
هـ1428 ، كلية الرتبية،جامعة أم القرى
2008.
. مرتبة الشرف األوىل، ممتاز:التقدير
Grade: Excellent, First Class Honors.
Thesis: The Total Quality Management at the  إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس تعليم البنني مبدينة ينبع الصناعية:الرسالة
Schools of Boys at Yanbu Industrial City - An
.– دراسة تقوميية من وجهة نظر اإلداريني واملعلمني
Evaluative Study from the Administrative&
Teachers' Point of View.

 رياضيات،بكالوريوس

Bachelor, Mathematics

هـ1419 ، كلية املعلمني،جامعة الباحة
Al-Baha University, Teachers College, 1998.
Grade: Excellent, Second Class Honors and the first  واملرشح األول معيد يف كلية، مرتبة الشرف الثانية، ممتاز:التقدير
candidate to be a teaching assistant in the Teachers
.املعلمني
College.
االهتمامات البحثية

RESEARCH INTEREST
- Faculty Development
- Strategic Planning
- Organizational Behavior
- Administrative Performance Management
- Leadership in Higher Education
- School Leadership
- Total Quality Management and Academic Accreditation

 تطوير أعضاء هيئة التدريس التخطيط االسرتاتيجي السلوك التنظيمي إدارة األداء اإلداري القيادة يف التعليم العايل القيادة املدرسية. إدارة اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي1 Out of 10

الخبرة المهنية

PROFESSIONAL EXPERIENCE
Sep10, 2017 –
present

وكيل كلية التربية للتطوير والجودة

Vice dean of education faculty for
development and quality

 اململكة العربية السعودية،جامعة الباحة

Albaha University, Kingdom of Saudi
Arabia
Aug7, 2016 –
Jun15, 2017

Chair of Educational Administration
and Planning Department
Albaha University, Kingdom of Saudi
Arabia

-1438/12/19

حتى اآلن

رئيس قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

– 1437/11/4

 اململكة العربية السعودية،جامعة الباحة

 هـ1438/09/20

باحث زائر

– 1436/8/27

Jun14, 2015 –
May2, 2016

Visiting Scholar
Department of Educational Leadership,
Research, and Technology, Western
Michigan University, USA

 والبحث والتكنولوجيا،قسم القيادة الرتبوية
 الواليات املتحدة األمريكية،جامعة غرب متشيجن

هـ1437/7/25

Jan 30 –
May22, 2015

Visiting Scholar

باحث زائر
 والبحث والتكنولوجيا،قسم القيادة الرتبوية
 الواليات املتحدة األمريكية،جامعة غرب متشيجن

– 1436/4/9

Nov 16, 2014 –
present

Assistant Professor

أستاذ مساعد

-1436/1/23

May 19, 2010 May 08, 2011

Agent of the educational affairs of the
old girls’ colleges

Department of Educational Leadership,
Research, and Technology, Western
Michigan University, USA

Educational Administration and
Planning Department , Faculty of
Education, Albaha University, Saudi
Arabia

 جامعة، كلية الرتبية،قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي
 اململكة العربية السعودية،الباحة

Albaha University, Kingdom of Saudi
Arabia (Internal commission)
Sep18, 2010 –
Jul 3, 2012

وكيل الشؤون التعليمية لكليات البنات القديمة
) اململكة العربية السعودية (تكيف داخلي،جامعة الباحة
رئيس قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

Chair of Educational Administration
and Planning Department

 اململكة العربية السعودية،جامعة الباحة

Albaha University, Kingdom of Saudi
Arabia
Apr 17, 2010 –
Nov 15, 2014

محاضر

Lecturer
Department of Educational
Administration and Planning

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي

معلم رياضيات

Teacher of Mathematics
Educational Services Management

إدارة اخلدمات التعليمية

The Royal Commission, Kingdom of
Saudi Arabia
2003/2004
2004/2005

حتى اآلن

- 1431/6/5
هـ1432/6/4

- 1431/10/9
هـ1433/8/13

- 1431/5/3

هـ1436/1/22

 اململكة العربية السعودية، جامعة الباحة،كلية الرتبية

Faculty of Education, Albaha
University, Saudi Arabia
Aug 29, 1999 –
Apr14, 2010

هـ1436/8/4

- 1420/5/17
هـ1431/4/29

 اململكة العربية السعودية،اهليئة امللكية

Supervisor of the talented groups
Educational Services Management,
Talented Center. The Royal
Commission, Kingdom of Saudi Arabia
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مشرف مجموعات الموهوبين

1425/1424

 مركز املوهوبني،إدارة اخلدمات التعليمية

1426/1425

 اململكة العربية السعودية،اهليئة امللكية

2001/2002
2002/2003

مساعد إداري

1423/1422

 اهليئة، مدرسة ابن البيطار،إدارة اخلدمات التعليمية
 اململكة العربية السعودية،امللكية

1424/1423

Administrative Assistant
Educational Services Management, Ibn
al-Baitar school
The Royal Commission, KSA

 وورش العمل، العروض التقديمية، الندوات،المؤتمرات

CONFERENCES, SYMPOSIUMS, PRESENTATIONS AND
WORKSHOPS

-

Alghamdi, Omear. The relationship between religion,
 العالقة بني الدين والسياسة وسلوك اجملتمع يف اململكة. عمير،الغامدي
policy and behavior of society In Saudi Arabia. Series of
 الواليات املتحدة. غداء وتعلم-  سلسلة اللقاءات العلمية.العربية السعودية
scientific meetings - Lunch and Learn. The USA:
Western Michigan University, Department of ، قسم القيادة الرتبوية والبحث والتكنولوجيا، جامعة غرب متشيجن:األمريكية
Educational Leadership, Research, and Technology,
.) (متحدث.هـ1436  مجادى األوىل6
February 25, 2015. (Speaker).

-

-

Alghamdi, Omear. Public and Higher Education in
Saudi Arabia Saudi Arabia. Series of scientific meetings
- Lunch and Learn. The USA: Western Michigan
University, Department of Educational Leadership,
Research, and Technology, March 18, 2015. (Speaker).

 سلسلة. التعليم العام والعايل يف اململكة العربية السعودية. عمير،الغامدي
 جامعة غرب: الواليات املتحدة األمريكية. غداء وتعلم- اللقاءات العلمية

-

 سلسلة. الطلبة السعوديون يف أمريكا وأنظمة االبتعاث. عمير،الغامدي
 جامعة غرب: الواليات املتحدة األمريكية. غداء وتعلم- اللقاءات العلمية

-

 جامعة الباحة بالشراكة مع جامعة،ندوة القيادة الرتبوية يف األلفية الثالثة
 مجادى اآلخرة23-22 ، الباحة: اململكة العربية السعودية،أوهايو

-

 جامعة الباحة بالشراكة،ندوة البحوث املستقبلية يف جمال التعلم اإللكرتوين
 مجادى25-24 ، الباحة: اململكة العربية السعودية،مع جامعة أوهايو

-

 جامعة الباحة بالشراكة،ندوة االجتاهات احلديثة يف رعاية املوهوبني واملتفوقني
 مجادى23-22 ، الباحة: اململكة العربية السعودية،مع جامعة أوهايو

-

-

-

-

-

Alghamdi, Omear. Saudi students in America and
scholarship systems. Series of scientific meetings Lunch and Learn. The USA: Western Michigan
University, Department of Educational Leadership,
Research, and Technology, April 1, 2015. (Speaker).
The Symposium of International Educational
Leadership in the Third Millennium, Al-Baha
University, Educational Administration and Planning
Department in partnership with Ohio University, Saudi
Arabia: Al Baha, 13-14 May 2012. (Organizer member).
The Symposium of Future research in e-learning field,
Al-Baha University in partnership with the Ohio
University, Saudi Arabia: Al Baha, 15-16 May 2012.
(Organizer member).
New trends in Nurturing Gifted and Talented, Al-Baha
University in partnership with Ohio University, Saudi
Arabia: Al Baha, 13-14 May 2012. (Organizer member).

 مجادى األوىل27 ، قسم القيادة الرتبوية والبحث والتكنولوجيا،متشيجن
.) (متحدث.هـ1436

 مجادى اآلخرة12 ، قسم القيادة الرتبوية والبحث والتكنولوجيا،متشيجن
.) (متحدث.هـ1436

.) (عضو منظم.هـ1433

) (عضو منظم.هـ1433 اآلخرة

.) (عضو منظم.هـ1433 اآلخرة

-

The workshops of the scientific program accompanied
with the visit of professor of educational leadership at
the University of Ohio Dr. Jerry Johnson to Al-Baha
University, Educational Administration and Planning
Department, Al-Baha University, 25-27 April 2012

 جريي جونسون أستاذ.ورش عمل الربنامج العلمي املصاحب لزيارة الدكتور
،  قسم اإلداة والتخطيط الرتبوي،القيادة الرتبوية جبامعة أوهايو جلامعة الباحة
هـ1432  مجادى األول23-21 ،جامعة الباحة

-

-

The Project to develop a practical plan for the
educational administration departments for obtaining
academic accreditation from international distinct
commissions, Taiba University in cooperation with
King Abdulaziz University, 04 – 06/10/2010

مشروع تطوير خطة عملية ألقسام اإلدارة الرتبوية للحصول على االعتماد
 جامعة طيبة بالتعاون مع جامعة امللك،األكادميي من هيئات دولية متميزة
 هـ1431/10/27-25 ،عبدالعزيز

-

-

Workshops to develop the Master program of
Educational Leadership, Al-Baha University, Dept. of

 قسم، جامعة الباحة،ورش عمل تطوير برنامج ماجستري القيادة الرتبوية

-
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Educational Administration and Planning in cooperation
with Taibah University, University of Qatar, and
University of Ohio, 2012.

-

PEER-REVIEWED PUBLICATIONS
Alghamdi, Omear and others. (Pending conducting).
Development Strategies of Administrative Leaders
Performance in the Government and Private Institutions
at Al-Baha District in the Light of the National Vision
of the Kingdom of Saudi Arabia 2030.

، بالتعاون مع أعضاء هيئة تدريس من جامعة طيبة،اإلدارة الرتبوية والتخطيط
.هـ1432 ، وجامعة اوهايو األمريكية،وجامعة قطر
المنشورات المحكمة
 اسرتاتيجيات تطوير أداء القيادات.) (قيد التطبيق. وآخرون، عمري،الغامدي
اإلدارية باملؤسسات احلكومية واخلاصة مبنطقة الباحة يف ضوء الرؤية الوطنية
.2030 للمملكة العربية السعودية

-

Alghamdi, Omear. (Accepted for publication).
Establishing International Branch Campuses in Saudi
Arabia:
exploring
students'
experiences
and
understanding their expectations to draw success
strategies. Albaha University Journal for Human
Sciences.

 إنشاء فروع اجلامعات الدولية يف اململكة.) (مقبول للنشر. عمري،الغامدي
 إستكشاف خربات الطالب وفهم توقعاهتم من أجل رسم:العربية السعودية

-

Alghamdi, Omear. (Accepted for publication). The
relationship between organizational justice and job
performance of faculty members in the college of
education at Al-Baha University. Taibahu Journal of
Educational Science.

 العالقة بني العدالة التنظيمية واألداء.) (مقبول للنشر. عمري،الغامدي
 جملة جامعة.الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة الباحة

-

-

Alghamdi, Omear. (2015). The Use of Smart Phones in
Classrooms and Its Relationship to Academic
Performance of Preparatory Year Students. 2016
International Business & Education Conferences. USA:
Florida, January 3-7, 2016.

 استخدام اهلواتف الذكية يف الفصول الدراسية.)2016( . عمري،الغامدي
 مؤمتر الرتبية واألعمال.وعالقته باألداء األكادميي لطلبة السنة التحضريية
.2016/7-3  يناير، فلوريدا: الواليات املتحدة األمريكية.2016 الدويل

-

-

Alghamdi, Omear. (2015). Satisfaction of Preparatory
Year Students with University Services. World Journal
of Education, 5(5), 117-129.

 درجة رضا طلبة السنة التحضريية عن اخلدمات.)2015( . عمري،الغامدي
.117-129 ،)5(5 ، اجمللة الدولية للرتبية.اجلامعية

-

-

Alghamdi, Omear. (2015). The relationship between
academic freedom and research productivity of faculty
members in Umm Al-Qura University. The third
International Scientific Conference of Faculty of
Specific Education entitled "The quality of education
and the challenges of the future - visions and
prospects". Egypt: Menoufia University, March 25-26,
2015.
Alghamdi, Omear. (2011). Evaluation of Total Quality
Management at the Schools of Boys at Yanbu Industrial
City, Journal of Qualitative Education Research, 22 (1),
372- 409.

 العالقة بني احلرية األكادميية واإلنتاجية البحثية.)2015( . عمري،الغامدي
 املؤمتر العلمي الدويل الثالث لكلية.ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة أم القرى
: مصر." رؤى وآفاق-الرتبية النوعية بعنوان"جودة التعليم وحتديات املستقبل
.2015/26-25  مارس،جامعة املنوفية

-

 تقييم إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس تعليم.)2011( . عمري،الغامدي
– 372 ،)1(22 ، جملة حبوث الرتبية النوعية.البنني مبدينة ينبع الصناعية
.409

-

-

-

-

. جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية.اسرتاتيجيات النجاح

.طيبة للعلوم الرتبوية

التنمية المهنية

PROFESSIONAL DOVELOPMENT
-

 اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية:اسم الدورة

Course Name: English as a Second language
Organiser: ALP Institute at Ohio State University,
USA

 أمريكا، جامعة أوهايو،ALP  معهد:المنظمة
ُ الجهة
هـ1434/6/17 – 1433/10/4 :التاريخ

Date: 08/22/2012 – 04/28/2013
-

Course Name: English as a Second language Advanced level (6-12)

-

(12-6)  مستوى متقدم- اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية:اسم الدورة
 أمريكا، جامعة دومينيكان أوهايو،ELS  معهد:المنظمة
ُ الجهة

Organiser: ELS Institute at Ohio Dominican
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-

University, USA

هـ1435/2/2 – 1434/6/27 :التاريخ

Date: 05/08/2013 – 12/06/2013
-

 مستوى متقدم-  اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية:اسم الدورة

Course Name: English as a Second language Advanced level

 أمريكا، جامعة كبتل:المنظمة
ُ الجهة

Organiser: Capital University, USA

هـ1435/6/24 – 1435/3/4 :التاريخ

Date: 01/06/2014 – 04/25/2014
-

-

Course name: Comprehensive Quality Management
Organiser: Training Center – Jeddah

 إدارة الجودة الشاملة:اسم الدورة

-

 جدة-  مركز بعد للتدريب:المنظمة
ُ الجهة

Date: 2007

هـ1428 :التاريخ

Duration: 25 hours

 ساعة25 :المدة
-

 التعامل مع ضغوط العمل:اسم الدورة

Course name: Dealing with work stress
Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services

-

 هـ1428 :التاريخ

Duration: 8 hours

 ساعات8 :المدة
 فنون الكتابة الصحفية:اسم الدورة

Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services

-

هـ1429 :التاريخ

Duration: 14 hours

 ساعة14 :المدة
 أخصائي الكشف عن الموهوبين:اسم الدورة

Course name: Specialist in Disclosure of Talented

-

 اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني:المنظمة
ُ الجهة
هـ1425 :التاريخ

Date: 2004
Duration: 5 days

 مخسة أيام:المدة
 برنامج تدريب معلمي الرياضيات:اسم الدورة

Course name: Training program for teachers
of mathematics

-

 التدريب الرتبوي بإدارة تعليم ينبع:المنظمة
ُ الجهة

Organiser: Educational training, Education
Management in Yanbu

هـ1423 :التاريخ

Date: 2002

 يوم20 :المدة

Duration: 20 days
-

-

 إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:لمنظمة
ُ الجهة ا

Date: 2008

Organiser: General administration for the talented care

-

. إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:المنظمة
ُ الجهة

Date: 2007

Course name: Arts of Journalism

-

 لغة إنجليزية:اسم الدورة

Course name: English Language

 معهد التنمية العريب بينبع:المنظمة
ُ الجهة

Organiser: Arabic Development Institute in Yanbu

 هـ1424 :التاريخ

Date:2003
Duration: Two Months

 شهرين:المدة
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-

-

 التعليم التعاوني:اسم الدورة

Course name: Cooperative Learning
Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services
Date: 2007

Date:1999/2000

-

 هـ1418 :التاريخ

Duration: A week

 أسبوع:المدة
 الكورت في مهارات التفكير:اسم الدورة

Course name: Court in Thinking Skills
Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services
Date: 2004

-

 إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:المنظمة
ُ الجهة
 هـ1425 :التاريخ
 ساعات8 :المدة

Duration: 8 Hours

 أخطاء تعوق التعلم:اسم الدورة

Course name: Mistakes delay education
Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services
Date: 2003

-

 إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:المنظمة
ُ الجهة
 هـ1424 :التاريخ
 ساعة12 :المدة

Duration: 12 Hours

 سويش ماكس:اسم الدورة

Course name: Swish Max
Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services
Date: 2004

-

 اهليئة امللكية بينبع، اخلدمات التعليمية:المنظمة
ُ الجهة
 هـ1425 :التاريخ
 ساعة12 :المدة

Duration: 12 Hours
-

هـ1420 / 1419 :التاريخ

 املركز الكشفي بإدارة تعليم الباحة:المنظمة
ُ الجهة

Date: 1997

-

 خدمة اجملتمع بكلية املعلمني بالباحة:المنظمة
ُ الجهة

 إعداد القادة:اسم الدورة

Course name: Leaders Preparation
Organiser: Scout Center in Baha Directorate of
Education

-

-

 ساعة136 :المدة

Duration: 136 Hours

-

 هـ1428 :التاريخ

 دبلوم حاسب آلي:اسم الدورة

Course name: Computer Diploma
Organiser: Community Service in Teachers'' College,
Baha

-

 إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:المنظمة
ُ الجهة
 ساعات6 :المدة

Duration: 6 Hours
-

-

 انطالقة هائلة مع الذات:اسم الدورة

Course name: Huge Starting with the Ego
Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services
Date: 2005

 إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:المنظمة
ُ الجهة
 هـ1426 :التاريخ
 ساعات8 :المدة

Duration: 8 Hours
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-

-

 التحليل اإلحصائي لنتائج االختبارات:اسم الدورة

Course name: Statistical Analysis of Examinations
Results

 إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:المنظمة
ُ الجهة

Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services

 هـ1427 :التاريخ

Date: 2006

 ساعات4 :المدة

Duration: 4 Hours
-

 الفوتوشوب:اسم الدورة

Course name: Photoshop

 هـ1426 :التاريخ

Date: 2005

 ساعة16 :المدة

Duration: 16 Hours

 برنامج الجداول المدرسية:اسم الدورة

Course name: School Schedules Program

 هـ1425 :التاريخ

Date: 2004

 ساعة12 :المدة

Duration: 12 Hours

 التدريس الفعَّال:اسم الدورة

Course name: The Effective Teaching

 هـ1425 :التاريخ

Date: 2004

 ساعات8 :المدة

Duration: 8 Hours

 التفكير اإلبداعي:اسم الدورة

Course name: Creative Thinking
Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services

 هـ1425 :التاريخ

Duration: 12 Hours

 ساعة12 :المدة
العضويات المهنية

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS
-

Member of Saudi Council of the Quality 2007/2008,
2008/2009

-

Member of Golden Key International Honour Society in
the USA.

م2009/2008 ،م2008/2007 عضو اجمللس السعودي للجودة

-

.عضو مجعية املفتاح الذهيب للشرف العاملي األمريكية

-

الجوائز واألوسمة

HONORS AND AWARDS

 التفوق العلمي ملرحلة املاجستري:اسم الجائزة

Award: The Academic Superiority of the Master
Degree

-

 هـ1428 : جامعة أم القرى التاريخ:الجهة المانحة

Donor: Umm Al-Qura University Date: 2007
-

-

 إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:المنظمة
ُ الجهة

Date: 2004

-

-

 إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:المنظمة
ُ الجهة

Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services

-

-

 إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:المنظمة
ُ الجهة

Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services

-

-

 إدارة اخلدمات التعليمية، اهليئة امللكية بينبع:المنظمة
ُ الجهة

Organiser: Royal Commission in Yanbu, Management
of Educational Services

-

-

 التفوق العلمي ملرحلة البكالوريوس:اسم الجائزة

Award: The Academic Superiority of the Bachelor
Degree
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-

 هـ1419 : كلية املعلمني بالباحة التاريخ:الجهة المانحة

Donor: Teachers' College, Baha Date:1999
-

 املعلم املثايل:اسم الجائزة

Award: The Ideal Teacher

 هـ1422 : اهليئة امللكية بينبع التاريخ:الجهة المانحة

Donor: Royal Commission in Yanbu Date: 2001
-

 املعلم املثايل:اسم الجائزة

Award: The Ideal Teacher

COMMITTEES AND TEAMWORK MEMBERSHIPS

هـ1439/1438 :التاريخ

Committee: Internal Auditing for quality in Faculty of
Education
Place: Albaha University

هـ1439/1438 :التاريخ

Committee: Strategic Planning in Faculty of Education
Date: 2016 - 2017
Committee: Postgraduate Studies in Faculty of
Education

-

هـ1438/1437 :التاريخ

-

 الدراسات العليا يف كلية الرتبية:اسم اللجنة

-

 جامعة الباحة:الجهة

Place: Albaha University

هـ1433/1432 &  هـ1432/1431 :التاريخ

Date: 2010 – 2012
Committee: Public Relations in the Graduation Party of
the University Students
Place: Albaha University

 العالقات العامة يف حفل خترج طلبة اجلامعة:اسم اللجنة

-

 جامعة الباحة:الجهة
هـ1431/ 1430 :التاريخ

Date: 2009

 فريق أنظمة إدارة اجلودة:اسم اللجنة

Committee: Team of Total Quality Systems
Place: Directorate of Educational Services- Ibn Al-Bitar
School

-

 مدرسة ابن البيطار، إدارة اخلدمات التعليمية:الجهة
 هـ1427 :التاريخ

Date: 2006
-

 التخطيط االسرتاتيجي يف كلية الرتبية:اسم اللجنة
 جامعة الباحة:الجهة

Place: Albaha University

-

-

 جامعة الباحة:الجهة

Date: 2016 - 2017

-

-

 جامعة الباحة:الجهة

 اجلداول يف كلية الرتبية:اسم اللجنة

Committee: Study schedules in Faculty of Education
Place: Albaha University

-

 املراجعة الداخلية للجودة يف كلية الرتبية:اسم اللجنة

هـ1439/1438 :التاريخ

Date: 2016 - 2017

-

-

 جامعة الباحة:الجهة

Date: 2016 - 2017

-

عضوية اللجان وفرق العمل
 تطوير املقررات يف كلية الرتبية:اسم اللجنة

Committee: Course development in Faculty of
Education
Place: Albaha University

-

-

 هـ1429 : اهليئة امللكية التاريخ:الجهة المانحة

Donor: Royal Commission in Yanbu Date: 2008

-

-

Committee: Testing the Applicants of Educational Jobs

 اختبارات املتقدمني للوظائف التعليمية:اسم اللجنة
 اإلدارة العامة للهيئة امللكية بينبع:الجهة

Place: Royal Commission in Yanbu
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-

 هـ1427 :التاريخ

Date: 2006
-

 صياغة أهداف إدارة اخلدمات التعليمية:اسم اللجنة

Committee: Forming the Aims of Educational Services
Management

 إدارة اخلدمات التعليمية باهليئة امللكية:الجهة

Place: Royal Commission in Yanbu- Educational
Services Management

 هـ1423 :التاريخ

Date: 2002
-

-

 املسابقات الثقافية واملنهجية:اسم اللجنة

Committee: Curriculum and Cultural Competitions
Place: Directorate of Educational Services- Ibn Al-Bitar
School

 مدرسة ابن البيطار، إدارة اخلدمات التعليمية:الجهة

Date: 2003 & 2006 & 2008

 هـ1429 &  هـ1427 & هـ1424 :التاريخ
 املباين املدرسية:اسم اللجنة

Committee: Study Buildings
Place: Directorate of Educational Services- Royal
Commission

-

 هـ1423 :التاريخ
 النشاط العلمي:اسم اللجنة

Committee: Scientific Activity

-

 إدارة الرتبية والتعليم بينبع:الجهة

Place: Directorate of Educational in Yanbu
Date: 2008
-

-

 إدارة اخلدمات التعليمية باهليئة امللكية:الجهة

Date: 2002
-

-

 هـ1429 :التاريخ
 االختبارات املدرسية:اسم اللجنة

Committee: School Examinations
Place: Directorate of Educational Services- Ibn Al-Bitar
School

-

 مدرسة ابن البيطار، إدارة اخلدمات التعليمية:الجهة
 هـ1430  حىت1421  من:التاريخ

Date: from 2000 to 2009.

العمل التطوعي والخدمة االجتماعية

VOLUNTEER WORK AND SOCIAL SERVICES
-

Taking part in preparing the examinations of the Arabic
Development Institute in the Royal Commission.

-

Taking part in the enrichment programs of the gifted
students in the Royal Commission.

-

Taking part in the campus of public services in Hajj
season 1997.

-

Participating in admission committees of the Master
Degree, Faculty of Education in Al-Baha University.

-

Taking part in some seminars.

.املشاركة يف إعداد اختبارات معهد التنمية العريب يف اهليئة امللكية

-

.املشاركة يف الربامج اإلثرائية للموهوبني يف اهليئة امللكية

-

. هـ1418 املشاركة يف معسكر اخلدمة العامة حلج

-

.املشاركة يف جلان القبول ملرحلة املاجستري يف كلية الرتبية جبامعة الباحة

-

.املشاركة يف عدد من اللقاءات العلمية

-

المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير

PARTICIPATING IN MASTER THESIS DEFENSES
-

The effect of cognitive behavioral counseling program
in developing positive social behavior among
intermediate school students 2016. Salem Alghamdi.

أثر برنامج إرشادي معريف سلوكي يف تنمية السلوك االجتماعي اإلجيايب لدى
. سامل الغامدي. هـ1437 . سامل حامد الغامدي.طالب املرحلة املتوسطة

-

-

- The functional stresses among the principals of alBaha schools and their relationship to their morale.

الضغوط الوظيفية لدى مديري مدارس منطقة الباحة وعالقتها بالروح املعنوية
. سعيد الغامدي. هـ1438 .لديهم

-
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2016. Said Alghamdi.

.درجة ممارسة اإلدارة االسرتاتيجية لدى القادة الرتبويني مبحافظة القنفذة
. هناء الشمراين. هـ1438

-

The training needs for kindergarten principals in Albaha
province. 2017 Sandala Alzahrani.

.هـ1438 .االحتياجات التدريبية ملديرات رياض األطفال يف منطقة الباحة
.صندلة الزهراين

-

-

Built- effectiveness of education in the development of
mathematical thinking for primary school pupils. 2017.
Mohammad Algarni.

.فاعلية التعليم املدمج يف تنمية التفكري الرياضي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
. حممد القرين.هـ1438

-

-

Organizational Commitment for School Leaders at
Maysan Governorate and its relationship to the
Organizational Culture from the Point of view of
Teachers. 2017. Hussein Almaliki.

االلتزام التنظيمي لدى قادة مدارس حمافظة ميسان وعالقته بالثقافة التنظيمية
. حسني املالكي.هـ1438 .السائدة من وجهة نظر املعلمني

-

-

Flipped Classroom- effectiveness of learning in the
development of some English skills for high school
students. 2017. Hussein Alshhri.

فاعلية التعلم املقلوب يف تنمية بعض مهارات اللغة اإلجنليزية لطالب املرحلة
. حسني الشهري. هـ1438 .الثانوية

-

-

The role of school leaders in the province of Bishah for
improving the school environment quality from the
teachers’ point of view. 2017. Jalawi Almaawi.

دور قادة املدارس يف حمافظة بيشة يف حتسني جودة البيئة املدرسية من وجهة
. جلوي املعاوي. هـ1439 .نظر املعلمني

-

-

The degree of practice of strategic management among
educational leaders in qunfudah governorate. 2016.
Hanaa Alshomrani.

-

اإلشراف على رسائل الماجستير

SUPERVISION ON MASTER THESIS
-

The degree of administrative creativity and its
relationship to the organizational commitment among
the school leaders in the governorate of Mahayel Asir.
2017.

-

- The role of Alhajra school leaders in strengthening the
intellectual security of students from the perspective of
the teachers. 2017. Abdul Aziz al-Zahrani.

-

Electronic Management and its relationship to
administrative creativity among school leaders in AlAqeeq Governorate. 1438. Fayez Aldajani.

درجة اإلبداع اإلداري وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى قادة مدارس حمافظة

-

 عايض الشهراين.1438 .حمايل عسري
دور قادة مدارس احلجرة يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالب من وجهة نظر
.عبدالعزيز الزهراين.1438 .املعلمني

-

اإلدارة اإللكرتونية وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى قادة املدارس مبحافظة
. فائز الدعجاين.1438 .العقيق

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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