
 

 بياانت شخصية:
 احلالة جنس اتريخ امليالد مكان امليالد اجلنسية االســــــــم

 متزوج ذكر م1972-هـ 1392  سعودي اللقب /العائلة األوسط األول
 الصالح علي محمد

Frist Middle Family 
   

 اإلدارة التربوية التخصص العام
 إدارة التعليم العالي التخصص الدقيق

 
 الوظيفة احلالية ومقرهـــا

 مقرهـــــا الوظيفة
 سكاكا قسم التربية وعلم النفس

 أ. مساعد        أ. مشارك     أستاذ       العلمياللقب 
 دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية أعلى درجة علمية واترخيها

  اإلقـــامة/  رقم السجل املدين
 قسم التربية وعلم النفس القســــــــــــــم كلية التربية الكليــــــــــــــــــة

  االتصال:بياانت            
 mhsaleh@ju.edu.sa الرمسي اإللكرتوينالربيد  المملكة العربية السعودية، الجوف، سكاكا العنوان كامالا 

 Box3015@gmail.com الشخصي اإللكرتوين الربيد 0146542488 – 0146542599 هاتف العمل)رقم اهلاتف الداخلي(
 اختياري الشخصياملوقع   هاتف املنزل 

  فاكس 0505391723 جوال 
    الربيدي الرمز 3015 صندوق بريد 

 
  الدكتوراه(: املاجستري، البكالوريوس،)املؤهالت العلمية          

 

 
 

 م
 

 املؤهل
 

 اترخيه
 

 التقدير
 

 اجلامعة 
 

 الكلية
 

 التخصص العلميالقسم 
 دقيق عام

دكتوراه الفلسفة  1
في اإلدارة 

 التربوية

 إدارة التعليم العالي   كلية التربية جامعة الملك سعود امتياز هـ1430

ماجستير اآلداب  2
 في التربية

 تربويةإدارة    كلية التربية جامعة الملك سعود امتياز هـ1423

بكالوريوس  3
التربية في اللغة 

 العربية

مع  جدجدا هـ1414
مرتبة 

الشرف 
 الثانية

 لغة عربية   كلية التربية جامعة الجوف

 

          
  



 

  الوظيفية:اخلربات 
 

 لطبيعة العم الفرتة الزمنية مكان العمل مسمى الوظيفة الوظيفة

 

سبب ترك  سنوات اخلربة
 إىل مــن قسم كلية جامعة العمل

رئيس مجلس إدارة نادي الجوف االدبي  
 الثقافي

   رئيس 1435 20/9/1432    
 

لفريق االشراف  ورئيسا   تعليميا   ا  مستشار  
 للمدارس السعودية الرائدة

مستشار   هـ1430   
 ورئيس

  

إلدارة النشاط الطالبي في اإلدارة  ا  مدير  
 العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف

   مدير  هـ1425   

رئيسا  لقسم النشاط الطالبي في اإلدارة  
 العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف

   رئيس  هـ1425   

لثانوية األمير عبداالله بن عبد  ا  مدير  
العزيز في اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

 بمنطقة الجوف

   مدير هـ1423 ه 1422   

القيم في اإلدارة مديرا  لمتوسطة ابن  
 العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف

   مدير  ه1419   

مديرا  البتدائية ابن سيناء في اإلدارة  
 العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف

   مدير  ه1419   

مديرا  البتدائية صوير في اإلدارة العامة  
 للتربية والتعليم بمنطقة الجوف

   مدير  ه1418   

مديرا  البتدائية السليمانية في اإلدارة  
 العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف

   مدير  ه1417   

   معلم ه1417 ه1416    معلما  للغة العربية في منطقة الجوف 

عميدا  لمعهد البحوث والدراسات  
 واالستشارات والتدريب 

   عميد حتى االن ه9/6/1435   

خدمة المجتمع مشرفا  علة عمادة  
 والتعليم المستمر

   مشرف حتى االن ه27/4/1438   

مشرفا  للكرسي العلمي لصاحب السمو  
الملكي األمير فهدد بن بدر بن عبد 

العزيز ال سعود للتنمية اإلدارية 
 بمنطقة الجوف

   مشرف حتى االن ه1436   



 

   رئيس ه9/6/1435 ه7/4/1434    رئيسا  لقسم التربية الخاصة 

   رئيس ه1433 ه1431    رئيسا  لقسم المناهج وطرق التدريس 

رئيس مجلس عمادة خدمة المجتمع  
 والتعليم المستمر 

   رئيس حتى االن ه27/4/1438   

رئيس مجلس معهد البحوث والدراسات  
 االستشارات والتدريب

   رئيس حتى االن ه9/6/1435   

لالنضمام رئيس لجنة مقابلة المتقدمين  
لعضوية هيئة تدريس في قسم التربية 

 الخاصة

   رئيس ه1434 ه1433   

 لالنضمام المتقدمين مقابلة لجنة رئيس 
المناهج  قسم في تدريس هيئة لعضوية

 وطرق التدريس

   رئيس ه1434 ه1431   

رئيس لجنة التخطيط والتطوير في قسم  
 التربية الخاصة

   رئيس     

 

    إىل من مكان العمل ...املؤسسة/الشركةاجلهة:   أخرى 
    

 

 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(املؤمترات والندوات العلمية  املشاركة يف           
 

  م

 عنوان املؤمتر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

1      

2      

3      
 

 :)ميكن اضافة مزيد من الصفوف(اإلشراف على الرسائل اجلامعية           

 
 

 م
 

  الدرجة العلمية عنوان الرسالة

 اجلامعــة
 

 السنـــة
 

 الكلية
 

 القسم 
 دكتوراه ماجستري

1        
2        
3        
4        



 

                  

 :)ميكن اضافة مزيد من الصفوف(عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة 

 املكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م

   عضو الجمعية السعودية لإلدارة 1
   عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 2

   لألدب العربي السعوديةالعلمية عضو الجمعية  3
   عضو االتحاد الدولي للغة العربية 4
  ه1422/1423 دراسة الخطة العشرية لوزارة التربية والتعليمعضو لجنة  5
ه وحتى 1431 لألسر المنتجة عبد هللاعضو ومحكم جائزة سارة بنت  6

 االن
 

 منطقة الجوف ه1423/1422 بمنطقة الجوفعضو لجنة إدارة الجودة الشاملة في اإلدارة العامة للتربية والتعليم  7
 منطقة الجوف ه1423/1422 اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوفعضو لجنة التخطيط في  8
 منطقة الجوف ه1423/1422 منطقة الجوفبعضو مجلس إدارة التربية والتعليم عن مديري المدارس  9

 منطقة الجوف ه1426/1425 الجوف منطقةب والتعليم التربية إدارة مجلس عضو 10
 منطقة الجوف ه1425/1426 الوطني ضد اإلرهاب في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوفعضو لجنة حملة التضامن  11
 منطقة الجوف ه1425/1426 عضو لجنة اختيار مديري المدارس ووكالئها في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف 12
 منطقة الجوف ه1425/1426 الجوف بمنطقة والتعليم للتربية العامة اإلدارة في رواد النشاط اختيار لجنة عضو 13
 منطقة الجوف ه1425/1426 الجوف بمنطقة والتعليم للتربية العامة اإلدارة في مشرفي النشاط اختيار لجنة عضو 14
   عضوية عشرات اللجان الفرعية في مختلف االعمال اإلدارية والتربوية في وزارة التربية والتعليم 15
   عضو هيئة تدريس في قسم التربية ولعم النفس 16
   عضو مجلس قسم التربية وعلم النفس 17
  ه1436/1437 عضو مجلس كلية الهندسة 18
ه وحتى 1436 عضو مجلس عمادة البحث العلمي 19

 االن
 

، 1431/1435 عضو مجلس كلية التربية 20
ه 1439ومنذ 

 وحتى االن

 

  ه1437/1438 اإلدارية واإلنسانيةكلية العلوم  مجلس عضو 21
  ه1436/1437 اللجنة العليا للدراسة الذاتية عضو 22
ه وحتى 1435 اللجنة الدائمة للكراسي العلمية عضو 23

 االن
 

ه وحتى 1437 للتنمية االجتماعية الدائمة اللجنة عضو 24
 األهداف

 

  ه1436/1437 عضو لجنة المؤتمرات والندوات 25



 

ه وحتى 1439 الوقف العلمي عضو لجنة 26
 االن

 

  ه1431/1433 التربية وعلم النفسعضو لجنة مقابلة المتقدمين لالنضمام لعضوية هيئة تدريس في قسم  27
  ه1431/1434 عضو لجنة االشراف العام على اختبارات كلية التربية 28

 

          
 
 :  اضافة مزيد من الصفوف()ميكن الدورات التدريبية احلاصل عليها وورش العمل   

 السنة مكان االنعقاد التخصص  عنوان الدورة / ورشة العمل  م
 ه1434 الجوف –سكاكا   انشاء نظام داخلي للجودة وتوصيف البرامج والمقررات 1
2     
3     

 
 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(املهارات               

 املهارات 

 
 

 

 :)ميكن اضافة مزيد من الصفوف(املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية           
 

 الفرتة الزمنية طبيعة النشاط املسامهة / النشاط م

1    
2    
3    
4    

 

 
 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(اجلوائز و التكرمي              

 

 الفرتة الزمنية التخصص  الدولة و اجلهة املاحنة مسمى اجلائزة م

1     
 

 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(املناصب اإلدارية           
 

 الفرتة الزمنية الدولة اجلهة املنصب اإلداري م
1     
2     
3     



 

 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(اللغات          

 أخــــــــــــرى أذكرهالغات  قراءة كتابة حتدث جتيدها اللغة اليت
     غة العربيةلال

     اللغة االجنليزية

  هامة:معلومات أخرى ترى أهنا           

 املعلومات م
1  

 هبا:عملت  الدول اليت            

 الدول م
1  

 :()ميكن اضافة مزيد من الصفوف التأليفاو المشاركة في  الكتب تأليف         
 
 
 م

 

 
 

 عنوان الكتاب 

 
 العنوان بلغة أخرى

إن وجد ) كما هو موجود 
على صفحة الكتاب او 

 البحث(

 
املوحد  الدويلالرتقيم 
 للكتاب
 )ردمك(

 
 

أشخاص مشاركني 
 مراجع، حمقق،)

 مرتجم ... اخل(

 
 
 

 الطبعة

 
 

عدد 
 الصفحات

 
 

 لغة الكتاب

 
 

اتريخ 
 النشر

1    

 

     

 

         
 

 : ميكن اضافة مزيد من الصفوف() (العلمية)األحباث  العلمياإلنتاج 
 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث  م

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 


