المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران

كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة

استمارة بيانات عضو هيئة التدريس
بيانات عامةGeneral Information :
القسم
Department

هادي بن سالم بن مسفر
العجمي

االسم
Name
المسمى الوظيفي
Staff position
رقم التلفون
Phone
التخصص العام
Specialization

أستاذ مساعد
6962305095
التربية

التربية و رياض
األطفال

الجنسية
Nationality
اإليميل
Email
التخصص الدقيق
Area of Specialization

سعودي
Mh1@live.com
اداره تربويه

المؤهلات الدراسيةEducation History :
نوع المؤهل
Certificate
دكتوراه
ماجستير
ماجستير
بكالوريوس

تاريخه
Date

بلد الحصول عليه
Country

الجامعة
University

3600

أمريكا

جامعه والية إنديانا

3609
3603
3662

أمريكا
أمريكا
اإلحساء

جامعه والية إنديانا
جامعه لمار
جامعه الملك فيصل

طريقة الحصول عليه
Study Theme
دراسة انتظام +
رسالة دكتوراه
دراسة انتظام
دراسة انتظام
دراسة انتظام

مالحظات
Note

المرتبة العلمية:
المرتبة
Title
أستاذ مساعد
Assistant
Professor
أستاذ مشارك
Associate
Professor
أستاذ
Professor
اخرى

تاريخه
Date

بلد الحصول عليه
Country

الجامعة
University

طريقة الحصول عليه
Study Theme

0921

السعودية

جامعه نجران

شهادة الدكتوراه

المواد التي درستهاTeaching Courses :
المادة
Course Name
اداره و اشراف تربوي
اشراف تربوي
نصوص لغويه انجايزيه

السنة
Teaching Year
1439
1439
1439

مالحظات
Note
كليه العلوم و االداب بشروره
كليه العلوم و االداب بشروره
كليه العلوم و االداب بشروره

مالحظات
Note
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الأبحاث العلمية المنشورة وأنت في الجامعةPublication at the :
University
الأبحاث العلمية المنشورة وأنت خارج الجامعةPublication outside the University :
 .0بحث منشور في مجله المؤتمر الدولي للتعليم لعام  6102بالواليات المتحدة االمريكيه بعنوان تعريفات و
نظريات الرضاء الوظيفي.

الأنشطة والأعمال الإدارية التي مارستهاAdministrative Tasks :
المناصب الإدارية Administrative Positions:
المشرف على وحده التطوير و الجودة بكلية العلوم و اآلداب بشروره.
رئيس اللجنة التعليمية في قسم التربية و رياض األطفال بكلية العلوم و اآلداب بشروره.
المشرف على قسم اللغة االنجليزية بكلية العلوم واآلداب بشروره.
رئيس لجنه االعتماد األكاديمي بكلية العلوم و اآلداب بشروره

أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي


عضو المعيار الرابع للجودة في قسم التربية و رياض األطفال ( التعليم و التعلم)

الاشتراك في الدورات و المؤتمرات و
البرامج التدريبية.





حضور مؤتمر تعليم التسويق عام  6106بوالية فلوريدا أمريكا
حضور مؤتمر سيكامورز التعليمي لعام  6102بوالية إنديانا أمريكا
المشاركة بملصق علمي مؤتمر سيكامورز التعليمي لعام  6102بوالية إنديانا أمريكا
المشاركه ببحث منشور في المؤتمر الدولي للتعليم لعام  6102بالواليات المتحدة االمريكيه بعنوان تعريفات و
نظريات الرضاء الوظيفي

الإشراف على الأنشطة اللاصفية


عضو و مشارك في نادي اللغة االنجليزية في كليه العلوم و اآلداب بشروره

المهمات العلمية
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)عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية (جستن
عضو الجمعية السعودية لالداره
toastmaster عضو
Association of American Educators
National Education Association
American Educational Research Association
American Association of School Administration
International Leadership Association
American Management Association











Languages : اللغات
العربية
االنجليزية




