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 : معلومات عامة : أواًل 

 مضاوي حممد عبداهلل الشعالن االسم:

  سعودية اجلنسية:

 شارك أستاذ م الوظيفة احلالية:

  جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن  كلية الرتبية  جهة الوظيفة:

 اإلدارة والتخطيط الرتبوي قسم:

 عضو هيئة تدريس  ارس  االيا::العمل الفعلي الذي مت

 هـ1412 تاريخ بداية اخلدمة يف العمل احلالي:

 0556496181اجلوال:    4508562 هاتف املنزل   وسيلة االتصال:

    M-alshaallan@hotmail.comالربيد اإللكرتوني:

 املؤهالت العلمية:ثانيًا: 

 تاريخ التخرج املؤهل العلمي
اسم الكلية اليت 

 خترجت منها

التخصص 

 العام

التخصص 

 الدقيق

 إدارة عامة إدارة  العلوم االدارية هـ1405 بكالوريوس

 إدارة تربوية تربية جامعة ويلز 1407 دبلوم 

 إدارة تربوية إدارة  جامعة ويلز هـ1410 ماجستري

 تربويةإدارة  إدارة عني مشس هـ1420 دكتوراه

     

 عنوان حبث املاجستري:

 مديرات املدارس االبتدائية يف اململكة العربية السعودية أعمال ومسؤوليات_

 

 عنوان حبث الدكتوراه:
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دراسااة يليليااة  -نظاااا ايتيااار وتاادريف املاااروات ال بويااات يف اململكااة    __

__________________تقومييااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
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 التدرج الوظيفي:ثالثًا: 

 مسمى الوظيفة م
القسم والكلية واجلامعة 

 التابع هلا الوظيفة 

 عمل فيها مدة ال

 إىل تاريخ  من تاريخ 

 حماضر 1

قسم الرتبية وعلم 

النفس)كلية الرتبية العداد 

 املعلمات(

1412  

 أستاذ مساعد 2
قسم الرتبية وعلم النفس 

 )الرتبية /األقسام األدبية(
  هـ1423

3 
رئاسة مكتب 

 الرتبية العملية

كلية الرتبية العداد 

 املعلمات
 هـ1423 هـ1421

4 
ة القسم وكيل

 للدراسات العليا
 هـ1426 هـ1425 كلية الرتبية/األقسام األدبية

5 

وكيلة القسم 

لتخصص 

)اإلدارة 

ط والتخطي

 الرتبوي(

كلية الرتبية/ األقسام 

 األدبية
  هـ1430

6 

رئيسة قسم 

)اإلدارة 

والتخطيط 

 الرتبوي(

 كلية الرتبية

 جامعة االمرية نورة
  هـ1432

7 

مديرة إدارة 

 الدراسات

 والتطوير 

جامعة األمرية نورة بنت 

 عبدالرمحن
  هـ1433/1435

 :واملؤمترات الدورات التدريبية رابعًا:

 مدة الدورة اجلهة املنفذة للدورة  مسمى الدورة م

 أيام 3 معهد االدارة العامةاضور دورة)اإلدارة حتت  1
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 ضغوط العمل(

2 
اضور دورة )مهارات 

 مناقشة البحوث(
 يوم   1 األقسام األدبيةكلية الرتبية/

3 

تنفيذ دورة )التعامل مع 

ضغوط العمل من النااية 

 النفسية واالدارية(

 أيام 3 كلية الرتبية/األقسام األدبية

4 

تنفيذ دورة)التعامل مع 

ضغوط العمل من النااية 

 النفسية واإلدارية(

 أيام  3 كلية الرتبية/ األقسام العلمية

5 
رة تنفيذ دورة )مهارات إدا

 فريق العمل(
 يومان كلية الرتبية/ األقسام األدبية

6 
ورشة تدريبية )معايري 

 اجلودة للتعليم العالي(
 كلية الرتبية/ األقسام األدبية

 يم وااد 1

 هـ15/2/1430

7 
ورشة تدريبية )شرح تعبئة 

 منوذج معيارتوصيف املقرر(
 يوم وااد كلية الرتبية/ األقسام األدبية

8 

)املهارات  ورشة تدريبية

القيادية للقيادات العليا 

 ورئيسات األقسام(

 هـ26/12/1429 كلية الرتبية/ األقسام األدبية

9 

ورشة عمل ) كيف تصنع 

فريق عمل ناجح باستخدام 

برجميات وتقنيات ادارة 

 اجلودة الشاملة(

 هـ19/12/1429 كلية الرتبية/ األقسام األدبية

10 

برناجما تدريبيا ) مهارات 

در ث عن مصاالبح

املعلومات واجراء البحوث 

 ية عرب االنرتنت(املسح

 جلنة التميز واالبداع

 )املقصورة(
 هـ17-21/1430

11 
 working towardدورة )

program 

accreditation) 

معهد البحوث واخلدمات 

االستشارية ضمن مشروع 

-21من 

 هـ23/1430قث



 6 

 

 االبداع والتميز )املقصورة( 

 املتعلمة(دورة )املنظمة  12
وادة التدريب والتطوير بكلية 

 جامعة االمرية نورة -الرتبية
 هـ3/11/1431

13 

اضور ندوة )قياس االداء 

قي االجهزة احلكومية 

 جتارب حملية ودولية( 

 هـ1/5/1432 معهد االدارة

13 

اضور دورة اعداد املدربني 

الثانية يف اجلامعات 

السعودية على استخدام 

 املكتبة الرقمية

وزارة التعليم العالي )املكتبة 

 الرقمية(

 الدمام 

 اىل 6 من

 هـ7/4/1433

14 

ؤمتر العربي املاضور )

الثالث: نظم إدارة اجلودة 

 الشاملة(  

االحتاد العربي لتنمية املوارد 

البشرية بالتعاون مع جامعة 

 نايف العربية للعلوم االمنية

 اسطنبول

 هـ1-5/6/1433

15 
دميية برنامج )العروض التق

 عالية التأثري(
 13/2012-12 مركز ديل كارنيجي للتدريب

16 

اضور ندوة التعليم العالي 

للفتاة السعودية من النمو اىل 

 املنافسة

 هـ3/1434/ 3-2 جامعة امللك سعود

 

تنفيذ ورشة بعنوان "آليات 

حتفيز أعضاء اهليئة 

التعليمية حلضور الدورات 

املعوقات  –التدريبية 

 واحللول"

 هـ1434 

17 

مشاركة يف ورشة عمل 

"التطلعات املستقبلية" ضمن 

أنشطة مشروع اخلطة 

االسرتاتيجية جلامعة االمرية 

 نورة

إدارة مشروع اخلطة 

االسرتاتيجية جلامعة األمرية 

 نورة

 هـ13/6/1434
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18 
اضور دورة "كيفية إعداد 

 وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية"
 هـ14/6/1434 جامعة األمرية نورة

19 

املشاركة يف ورشة )التحليل 

الرباعي ألعضاء اهليئة 

األكادميية ( ضمن أنشطة 

 اخلطة االسرتاتيجية

 هـ17/6/1434 جامعة األمرية نورة

20 

اضور امللتقى العلمي 

)البحث العلمي يف جامعة 

االمرية نورة بنت 

عبدالرمحن بني الواقع 

 واملأمول(

 هـ18/6/1434 جامعة األمرية نورة

21 

ور ملتقى الدراسات اض

العليا األول )رؤى مستقبلية 

 وجتارب عاملية(

جامعة األمرية نورة بنت 

 عبدالرمحن
 هـ1435/ 2/ 16

22 

إعداد وتنفيذ دورة تدريبية 

بعنوان )فن التعامل مع 

 اجلمهور(

مصلحة اجلمارك )القسم 

 النسائي(
 هـ1435/  4/ 3 – 2

 لندن اخلليج للتعليم راضور مؤمت 
ابريل  1 -مارس 31

2014  

23 

إعداد وتنفيذ ورشة عمل 

بعنوان )تفعيل الكراسي 

البحثية للتحول اىل جمتمع 

 املعرفة( 

 إدارة الكراسي البحثية

جامعة األمرية نورة بنت 

 عبدالرمحن

 هـ1435/  6/  8

24 
املشاركة بورقة عمل 

 "أخالقيات العمل"

امللتقى السنوي األول "حنو  

 والرتمجة اللغات إدارة متميزة"

20   /21 

1437 

25 
املشاركة يف امللتقى 

 االثرائي الصيفي للطالبات

 ورشة عمل ملدة يومني

)مهارات العمل اجلماعي وفرق 

 العمل للطالبات اجلامعيات(

26-27 

1437 
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 دورة مدرب حمرتف 26

 تطوير للخدمات التعليمية

+ International 

Association for People 

and Performance 

Development  

 أيام 10

 ساعة تدريبية 48

 

27 
وكالة لتنفيذ ورشة عمل )

 الشؤون الطالبية
 هـ1438/ 6/1 أنظمة وسياسات العمل

 اضور ورشة عمل  28
حتكيم البحوث االبتكارية 

 للطالبات
 هـ1438/  7/  1

 7/1438/ 14 13 حتكيم احلقائب التدريبية  اضور دورة تدريبية 29

30 
)كيف اختار تنفيذ دورة 

 ختصصي اجلامعي(
 املخيم االثرائي الثاني

 3/11إىل  15/10

 هـ 1438

31 
املشاركة يف ملتقى املدربني 

 املومسي 
 26/10/2017 أكادميية احلوار للتدريب

32 
 املشاركة بركن البااثة

 )النزاهة البحثية(
 هـ1439 مركز البحوث بكلية الرتبية

33 

تنفيذ دورة )التخطيط 

يجي والتخطيط االسرتات

 التشغيلي(

 هـ1439 كلية الرتبية

 الثقة التنظيمية 34
مكتب تعليم مشال وعلى 

 مستوى منطقة الرياض
 هـ1439

 
برنامج تدرييب )التعاقب 

 اإلداري وإدارة املواهب(

جامعة األمرية نورة بنت 

 عبدالرمحن
 هـ1439

 
تنفيذ برنامج تدرييب )تقييم 

 األداء املدرسي( 

ليم )التدريب لوزارة التع

 الصيفي(
 هـ1439

 

 األحباث العلمية املناورة يف جمالت حمكمة: يامسًا : 
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 عنوان البحث

تطاااوير االدارة العاماااة للموهوباااات باااووارة ال بياااة والتعلاااي   يف  -1

 ضوء االدارة االس اتيجية(

 (دع  التمكني لتحقيق جودة األداء باجلامعات السعودية) -2

هيئاة اددارياة مامعاة األمارية ناورة بنا        سار الوظيفي للملواقع ا -3

 عبدالرمحن

تقيي  جودة اخلدمات  املساندة للطالبات يف جامعة األمرية نورة  -4

 بن  عبدالرمحن

احلواوز املادية واملعنوية للهيئة اددارياة يف جامعاة األمارية ناورة      -5

 دراسة مطبقة على كلية اآلداب –بن  عبدالرمحن 

 دواوع العمل لدى املوظفات االدارياتالدع  التنظيمي املدرك ل -6

 

 : عضوية اللجان املاكلة:سادسًا

 مهام اللجنة  مسمى اللجنة  م
 فرتة عمل اللجنة 

 إىل تاريخ  من تاريخ

 

 

مشروع 

آفاق)استشراف 

املستقبل( وزارة التعليم 

 العالي

عن  ورش عمل

الكفاءة الداخلية 

واخلارجية للتعليم 

 العالي

ربيع  4-5

 اآلخر
 هـ1427

 

 

تكليف من وزير 

 الرتبية والتعليم

 

 

دراسة أثر تعدد 

اجلهات 

اإلشرافية على 

 املدرسة

الفصل 

الدراسي 

 األول

 هـ1427

/  1433 وزارة االقتصاد عضو جلنة برامج  
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ومشاريع تنفيذ 

اسرتاتيجية 

 التحول املعريف

 هـ1434 والتخطيط

 

جلنة الدراسات 

العليا بكلية 

 الرتبية

   

 

جلنة  عضو

اخلطة 

االسرتاتيجية 

 لكلية الرتبية

 هـ1436  كلية الرتبية 

 

عضو جلنة 

اخلطة 

االسرتاتيجية 

والتشغيلية لكلية 

 الرتبية

 هـ1439  كلية الرتبية

 

 عضوية اللجان الحالية:

 عضو في مركز أبحاث كلية التربية -1

 ات(عضو في لجنة تحكيم الحقائب التدريبية في )عمادة تطوير المهار -2

عضووووو لجنووووة الدرايووووات الاليووووا فووووي الووووم امدارة بالتمطووووي  التربووووو  بمووووديرة بر ووووام     -3

 ماجلتير)القيادة التربوية(

 عضو لجنة المطة االيتراتيجية لكلية التربية -4

 عضو لجنة تطوير الدرايات الاليا بكلية التربية -5

 

 

 الخبرات:

ادة التربويوووة( تصوووميم بووورام  الدرايوووات الاليوووا )موووديرة بر وووام  القيووو -

 هـ1439/1440ماجلتير في كلية التربية المنفذ حالياً 

 تصميم الهياكل التنظيمية. -

 توصيف الوظائف -
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 توصيف مهام امدارات  -

   تبلي  اجراءات الامل بتدفق المالومات -

  التدريب -

 التمطي  االيتراتيجي بالتشغيلي -

 

 إلى: بامضافة

 امشراف على درايات عليا )ماجلتير( -

ااشووة الاديوود مووا الريووائل الالميووة )ماجلووتير بدكتووورا ( فووي ممتلووف من -

 مناطق المملكة


