
 

 

 

   : البطاقة التعريفية 

  هـ1389 –االسم : عادل بن عايض املغذوي             مكان وتاريخ امليالد : املدينة املنورة 

  متزوج ولدي  سبعة من األبناء :  احلالة االجتماعية 
 املؤهالت 

   
مع دبلوم تربوي لعام   بتقدير ممتاز  ـه1412 اجلامعة اإلسالمية عام من دعوة وأصول دين ريوس وبكال -

 دراسي كامل من نفس اجلامعة

بتقدير ممتاز مع مرتبة  ـه 1426سالمية ومقارنة يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى عام  ماجستري  تربية إ -
الشرف األوىل وكان عنوان الرسالة ) اآلثار الرتبوية يف استخدام االنرتنت على طالب الثانوية العامة 

 دراسة ميدانية ( –باملدينة املنورة 

  هـ1432دكتوراه يف الرتبية اإلسالمية من اجلامعة اإلسالمية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل عام  -
برنامج مقرتح ) دراسة مستقبلية مبنهج  –وعنوان األطروحة : نظام التعليم عن بعد يف التعليم الثانوي 

 دلفي ( 

   اخلربات 

  هـ1420حتى عام  هـ1412من عام  وزارة الرتبية والتعليم  معلما يف  -

 هـ 1420مشرفا تربويا  يف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملدينة املنورة  ملواد الرتبية اإلسالمية عام   -

 منسقا لتعليم الكبار يف املنطقة ملدة ثالث سنوات  -

 بية والتعليم مبنطقة املدينة.منسقا لقسم الرتبية االسالمية باإلدارة العامة للرت -

يف االدارة   السعودية العربية باململكة العام التعليم مدارس يف التعليمية العمليات جودة تقويم فريقعضو  -
 العامة لتخطيط والسياسات بالوزارة

  باحث متعاون مع فرع وزارة احلج باملدينة املنورة يف دراسة بعض املوضوعات املتعلقة باحلجاج والزوار -
كدراسة مستوى اخلدمة املقدمة لضيوف الرمحن  واقرتاح تطويرها وحتسينها . دراسة ظاهرة االفرتاش 

يف ساحات املسجد النبوي واقرتاح احللول املناسبة لذلك . واحتساب املدة الزمنية للعمل يف  مكاتب 
 اخلدمة امليدانية . 

 مكتب يقيمه والذي اخلليج لود يف سالميةاإل الرتبية ملعلمي املهين التطوير برنامج يف حمكم عضو -
 اخلليج لدول العربي الرتبية

 اخلليج لدول العربي الرتبية مكتب يقيمه الذي املدرسية املهنية األدلة لربنامج حمكم عضو -

 .يف افتتاح مكاتب الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة املكلفة جنة لليف اعضو  -

 دمني للوظائف التعليمية مبنطقة املدينة املنورة عضو يف جلنة املقابالت للمتق -

 والتعليم عضو   يف الفريق الوزاري  لنشر البحوث العلمية على بوابة املعرفة يف موقع وزارة الرتبية -
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 .عضو يف جلنة حتكيم البحوث والدراسات يف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم  -

 العامة للرتبية والتعليم باملدينة املنورةعضو جلنة وسائل السالمة املدرسية يف االدارة  -

 عضو فريق العمل املكلف يف ملتقى معلمي ومعلمات التعليم العام باملدينة املنورة . -

 رئيسا للجنة  املكلفة  بتوزيع املدارس الداخلية على مكاتب الرتبية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة   -

 . عضو جلنة بناء االختبارات التحصيلية آليا -

 عضو جلنة االستعداد لبدء العام الدراسي  باإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملدينة املنورة -

 املنورة   عضو جلنة مركز  القياس  والتقويم بوزارة التعليم العالي مبنطقة املدينة -

 ملدة عامني  منذ تأسيسه و باإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملدينة مديرًا إلدارة التقويم الشامل  -

 .حتى تارخيه مساعًدا للشؤون املدرسية  مبكتب الرتبية والتعليم جنوب املدينة املنورة  -

 استاذ مساعد يف قسم أصول الرتبية بكلية الرتبية بالزلفي  -

 وحتى تارخيهوكيال لعمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة اجملمعة  -

 
    اخلربات يف جمال التدريب 

 الشريفملعلمي حلقات التحفيظ  باملسجد النبوي  ة تدريبي حقيبة تنفيذ وإعداد   -

 غرس القيم واملفاهيم من خالل مقررات الرتبية االسالمية يف تدريبية  حقيبة  تنفيذ إعداد و -

 تنفيذ برنامج تدرييب حول فن التعامل مع الطالب  . -

 تنفيذ عدة دورات يف  فن إدارة الصف -

  استخدام املقرأة وتوظيفها التوظيف األمثل يف تدريس القرآن الكريم إعداد حقيبة تدريبية يف -

 تنفيذ برنامج تدرييب يف فن صياغة األسئلة وبناء االختبارات  -

 إعداد وتنفيذ حقيبة تدريبية يف توظيف تطبيقات احلاسب اآللي يف تدريس مقررات العلوم الشرعية  -

 س التعاون مدرب متعاون مع مكتب الرتبية العربي لدول جمل -

 
      أهم الدورات اليت حصل عليها 

 ) مخسة أيام ( املشاريع الرتبوية إدارةدورة تدريبية يف -
 ) ثالثة أيام( حتليل احملتوى  وكتابة  فقرات االختباراتبرنامج تدرييب يف -
 ام() مخسةأيج الرتبية بني الواقع واملأمول (كيف تكون مربيا ناجحا ؟ ) نتابرنامج تدرييب  -
 ) يومان( بناء االختبارات التحصيلية آليابرنامج تدرييب  -
 )مخسة أيام (  االشراف املتنوع دورة تدريبية -
 أيام( ) مخسة مهارات يف األسئلة الصفيةبرنامج تدرييب  حول  -
 ) مخسة أيام(  لمشرفني املستجدين تدرييب ل  برنامج -
 ( فصل دراسي ) دورة املشرفني الرتبويني  يف جامعة أم القرى -
 ) عشرة أيام ( التقويم الشامل للمدرسة دورة تدريبية يف-
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 ) ثالثة أيام (تنمية مهارات التفكري  وحتفيز االبداع برنامج تدرييب  -
 ) مخسة أيام(االجتاهات الرتبوية احلديثةدورة تدريبية يف  -
 )يومان ( ملؤشرات االحصائيةابرنامج تدرييب   -

 
    املشاركات 

 املؤمتر الدولي األول للتعلم االلكرتوني والتعليم عن بعد املنعقد يف الرياض عام ) حضور ( -

 املؤمتر الدولي الثاني ا للتعلم االلكرتوني والتعليم عن بعد املنعقد يف الرياض عام ) حضور (  -

 املنعقدة يف رحاب اجلامعة االسالمية .   ) حضور ( ندوة االسالم ومنهج الوسطية واالعتدال  -

 اللقاء األول والثاني لرؤساء فرق التقويم الشامل للمدرسة املنعقد يف الرياض ) مشاركة ( -

 امللتقى األول والثاني لطالب وطالبات التعليم العامة باإلدارة العامة للرتبية باملدينة ) مشاركة ( -

 ومعلمات التعليم العام باإلدارة العامة للرتبية باملدينة ) مشاركة ( امللتقى األول والثاني ملعلمي -

 ) مشاركة ( هـ1430ندوة مكانة املعلم بني الواقع واملأمول املقامة يف اجلامعة اإلسالمية عام  -

املشاركة يف إعداد حقيبة تدريبية يف التطوير املهين ملعلمي ومشريف الرتبية االسالمية يف مكتب الرتبية  -
 عربي لدول جملس التعاون .ال

 
 
  العلمي  النتاج   

 تأليف كتاب ) اآلثار الرتبوية يف استخدام االنرتنت على طالب الثانوية العامة ( حتت الطبع  -

 إعداد دراسة علمية حول ظاهر الغياب قبل االجازات واالختبارات مبدارس التعليم العام ) عوامل وحلول  ( -

ومدى  من منظور اسالمي منشورة  بعنوان ) ضوابط التواصل االلكرتوني إعداد دراسة علمية حمكمة و -
جامعة األزهر  -( منشورة يف جملة كلية الرتبية دراسة ميدانية . –حتققها لدى طالب التعليم الثانوي 

 مجهورية مصر العربية  –م  2011عام  146العدد 

 ها ) طور اإلعداد (قراءة نقدية يف سياسة التعليم يف اململكة ومقرتحات تطوير -

 ) طور اإلعداد (دراسة تقوميية - لتعليم عن بعد يف اجلامعات السعودية ا -

مؤمتر  الوحدة الوطنية ثوابت  – .إعداد ورقة عمل حول دور املناهج يف تعزيز  مفهوم الوحدة الوطنية  -
 وقيم جبامعة االمام حممد بن سعود

 خدرات بعنوان اآلثار السلوكية للمدمن .إقامة حماضرة  يف املديرية العامة ملكافحة امل -

ورقة عمل حول دور أساتذة اجلامعات ومعلمي التعليم العام يف تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى  -
 مؤمتر  الوحدة الوطنية ثوابت وقيم جبامعة االمام حممد بن سعود الطالب.

 رتبية والتعليم جنوب املدينة .بناء استمارة  قياس رضا املستفيد  من اخلدمة املقدمة يف مكتب ال -

 منشور يف صحيفة املدينة مقال صحفي ) الدور األسري جتاه األبناء يف التحصيل الدراسي ( -

 منشور يف صحيفة املدينة  مقال صحفي ) ليت أمي معلمة (  -
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 مقال صحفي ) كبتاجون االختبارات  ( منشور يف صحيفة املدينة  -

 
 
 الذاتية واإلدارية  املهارات 

وموقع مكتب   smsالـ تواصل مع شرائح اجملتمع من خالل  رسائل  للتنفيذ  برنامج ام على تأسيس و ق -
 الرتبية جنوب املدينة 

 يف جمال العمل  اوتوظيفهواألجهزة  الكفية  مهارة  متقدمة يف احلاسب  اآللي   -

 التعليمية  اإلدارةبناء اخلطط التشغيلية على مستوى يف   مهارة   -

 للمقررات الدراسيةحتليل احملتوى   برنامج  مهارة يف  -

 لبحثية احتكيم األدوات  مهارة يف  -

 جييد فن االتصال والتعامل مع اآلخرين  -

 جييد فن احلوار وأساليبه  -

 

 
  املشاريع  

( تنبثق فكرة املشروع من مدرسيت بيئيت األمجل  على مستوى املنطقة بعنوان ) مشروعوتصميم  إعداد  -
 بعض البيئات املدرسية يف املباني املدرسية واملستأجرة على وجه اخلصوص . سني  مستوى الرغبة يف حت

للموظفني العاملني يف مكتب الرتبية والتعليم جنوب املدينة والذي   األداء  اإلداري املتميزمشروع إعداد   -
 يهدف لرفع مستوى األداء وشحذ اهلمم وحتفيزهم لألداء املتميز . 

 العناية بذوي اإلحتياجات اخلاصة من زوار ومراجعي اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص  ((  ))إعداد مشروع  -

 
 اجلوائز  وشهادات الشكر والتقدير  

 على شرفاجلهة املاحنة أمارة منطقة املدينة املنورة ( .  هـ1421جائزة املدينة املنورة  للتفوق العلمي )  -
 عبدالعزيز )يرمحه اهلل (  صاحب السمو امللكي األمري عبداجمليد بن

اجلهة املاحنة اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة املدينة  ( هـ1422جائزة املنطقة للمعلم املثالي )  -
 املنورة

 .العديد من خطابات الشكر  من جهات عدة    -

 


