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 السيرة الذاتية         

C.V. 
 

 

 المعلومات الشخصية:     

                                                               
  د. ذياب بن مقبل هارب الشراري   االســــــــــــــــم : 

  :1031845082رقم بطاقة األحوال  

 :جامعة الجوف   جـهــــــــة العـــــمـــــل 

   0504154099جوال :                   

 014 / 6432445فاكس :                   

E-mail:                 Aborean55@hotmail.com     : بريد الكتروني      
 

 

 

 

 المؤهالت العلمية:

  وبمعدل تراكمي  )ممتاز(،بكالوريوس دراسات اجتماعية من كلية المعلمين بالجوف بتقدير

هـ. )الحصول على جائزة معالي األمير 1417( مع مرتبة الشرف األولى عام 4.76)

 هـ(.1417عبدالرحمن السديري للتفوق العلمي عام 

  سعود تربية بجامعة الملك من كلية ال االجتماعيةماجستير في اآلداب في طرق تدريس العلوم

 هـ.1424( مع مرتبة الشرف عام 4.57)ممتاز( وبمعدل تراكمي ) بتقدير

  ممتاز( دكتوراه في مناهج وطرق تدريس االجتماعيات من كلية التربية بجامعة أم القرى بتقدير(

 هـ.1431( عام 4( من أصل )3.80تراكمي ) وبمعدل

 
 

 الخبرات العملية:
  هـ.1418االجتماعيات بكلية المعلمين بالجوف عام معيد في قسم 

  هـ.1424محاضر في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين بالجوف عام 

  رئيس قسم الوسائل وتقنيات التعليم ورئيس قسم التربية الفنية بكلية المعلمين بالجوف عام

 هـ1426هـ ــ 1425

  هـ.1431 في عامبكلية التربية بجامعة الجوف قسم المناهج وطرق التدريس في  أستاذ مساعد 

 هـ.9/10/1431بتاريخ قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الجوف   رئيس 

  التربوي )جسما( ـ كلية التربية بجامعة أم القرى. واإلشرافعضو في الجمعية السعودية للمناهج 
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 هـ . 1432- 1431ربية لعام عضو اللجنة الدائمة للتربية الميدانية في كلية الت 

  1431الدائمة للجودة واالعتماد األكاديمي في كلية التربية لعام  ومقرراً للجنةنائب رئيس-

 هـ. 1432

  هـ. 1432- 1431عضو في اللجنة الدائمة للجودة واالعتماد األكاديمي في جامعة الجوف لعام 

  هـ. 1432-1431بالجامعة لعام عضو لجنة التقويم الذاتي المؤسسي للسلطات واإلدارة 

  عضو اللجنة االستشارية الخاصة لمتطلبات السالمة في مرافق جامعة الجوف بتاريخ

 هـ 14/2/1433

 .رئيس لجنة فحص وفرز طلبات التعاقد على مستوى الكلية 

 .عضو لجنة إجراء المقابالت الشخصية للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس 

  هـ .17/3/1432تاريخ بوكيل كلية المجتمع بالقريات 

 هـ . 19/10/1432 بتاريخ المكلف كلية المجتمع بالقريات  عميد 

  هـ 22/1/1433عميد كلية المجتمع بالقريات بتاريخ. 

  هـ.7/7/1433المشرف على كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات بتاريخ 

  1433الجوف بالقريات للعام المشرف على القبول والتسجيل بجامعة. 

  هـ.19/10/1432عضو مجلس جامعة الجوف بتاريخ 

  هـ.1433عضو لجنة اعادة هيكلة كلية العلوم الصحية بجامعة الجوف 

  هـ 1435 - 1432نائب رئيس لجنة اختبارات القياس والقدرات من عام. 

 ( 1434/1435( و )1433/1434عضو لجان التعاقد في مصر للسنوات.) 

  نواشنط األمريكية،الثالث بالواليات المتحدة عضو اللجنة الممثلة لجامعة الجوف بيوم المهنة، 

 .(هـ 1434/رجب/ 17 -14 ) بالفترة من

 وحتى اآلن. 1435 رئيس لجنة اختبارات القياس والقدرات من عام 
 

 

 

 المــؤتمـــرات :

  التربية ـ جامعة الملك سعود ( من ورشة عمل تنشيطية )تطبيقات في مناهج البحث العلمي ـ كلية

 هـ.27/12/1422هـ وحتى الفترة 25/12/1422الفترة 

  العلوم  اإلحصائية فيورشة تدريبية )تطبيقات في مناهج البحث العلمي ــ حزمة البرامج

ــ  2( مركز الجودة في كلية التربية بجامعة الملك سعود خالل الفترة PC  /SPSSاالجتماعية ــ 

 هـ.01/1422/ 4
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  ندوة تجربة وزارة التربية والتعليم في مجال التطوير الشامل لمناهج التعليم في المملكة العربية

 هـ.24/4/1427السعودية )كلية التربية بجامعة أم القرى( تاريخ 

  23ندوة )القواعد التنظيمية للتعليم عن بعد الواقع والتطلعات بجامعة أم القرى  خالل الفترة من 

 هـ.02/1428/ 24ــ 

  الندوة الثالثة حول الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية خالل الفترة

 هـ.16/01/1432هـ ،حتى  14/01/1432من 

 " الهيئة الوطنية للتقويم  – ورشة العمل التدريبية "مؤشرات األداء والمقارنات المرجعية

 م . 3/2011/ 23-22يخ الرياض بتار– ياألكاديمواالعتماد 

  المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم التربوية المعقود في جامعة جرش في الفترة ما بين 

 الحاضر والمستقبل ". والمجتمع:بعنوان " التربية ( م  2011/ 4/ 7 – 5 )

 INTERNATIONAL CONFERENCE OF INNOVATION, FACULTY OF ECONOMICS 

AND MANAGEMENT UNIVERSITY KEBANGSAAN, MALAYSIA, 2011. 

 The Hawaii International Conference on Education, Hawaii, USA, 2013. 

 

 

  والتغيير المؤسسي في بيئة متغيرة "  االستراتيجيةمنتدى إدارة األعمال الثالث بعنوان "القيادة

 .1433/ ربيع الثاني، 21-19تحت شعار )نحو قيادة مؤسسية مستدامة(، للفترة من 

 (.2013يونيو  14إلى  9)من للفترة ، المغرب، العالمي السابع للتربية البيئية المؤتمر 

 ( 15/5/1434-13دورة "البناء المؤسسي" ،مركز عطاء للتدريب، للفترة من )هـ. 

 مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية، "طرق التدريس الحديثة"،تدريبية بعنوان  دورة 

 (.2013نوفمبر  7إلى 3للفترة من ) ماليزيا، 

  م 12/2013/  13 - 12لفترة ل تونس ،المؤتمر السنوي الخامس للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم 

 األبحــــــاث:

 المواد االجتماعية في المرحلة االبتدائية ومشرفيها نحو وثيقة منهج المواد  اتجاهات معلمي

 جامعة الملك سعود. -مركز بحوث كلية التربية-االجتماعية في المملكة العربية السعودية

  ــ  االبتدائيةاتجاهات المعلمين والمشرفين التربويين نحو تكامل المواد االجتماعية في المرحلة

 م(.2009ديسمبر  98ــ جامعة عين شمس ــ مجلة القراءة والمعرفة )العدد كلية التربية 
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 “STATUS OF ECONOMIC CONCEPTS INCORPORATION INTO SECONDARY 

SCHOOL GEOGRAPHY COURSES”, INTERNATIONAL CONFERENCE OF 

INNOVATION- MALAYSIA, 27/7/2011. 
 

  مدى تناول محتوى مقرر التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع االبتدائي لمفاهيم حقوق"

 .2012، جامعة عين شمس االجتماعية،مجلة الدراسات  البيئية"،الطفل والحقوق 

 من المستوي المعرفي لخريجي جامعة الجوف بقضايا ومفاهيم حقوق اإلنسان " بحث  مشروع(

تم دعم هذا المشروع البحثي من قبل جامعة الجوف تحت  ، "أبعاد الجودة كبعد منمنظور اسالمي( 

 . 2/32مشروع بحثي رقم 

 "التربية،مجلة كلية "، مدى اهتمام مقررات التاريخ في المرحلة المتوسطة بالمفاهيم السياسية 

 .2013 المنصورة،جامعة 

 "STATUS OF CHILD RIGHTS IN THE SOCIAL AND NATIONAL COURSES OF 

THE PRIMARY LEVEL IN KINGDOM OF SAUDI ARABIA", THE HAWAII 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, USA, 6-9 /1 /2013. 

 "المرحلة  اتجاهات معلمي ومشرفي المواد االجتماعية نحو أهمية مفاهيم التربية البيئية لطالب

 .2013األزهر، جامعة  التربية،مجلة كلية "،  االبتدائية

 "ومهارات  التحصيلالمتعددة في تدريس الجغرافيا على تنمية   أثر استخدام برمجيات الوسائط

مجلة للعلوم  " ،المملكة العربية السعودية لطالب الصف الثاني الثانوي في  التفكير الناقد

 (.م5/5/2014مقبول للنشر بتاريخ )،قاهرةجامعة ال،  التربوية، معهد الدراسات التربوية




