د .صالح بن صالح معمار
salah@meemar.com
رؤيتي:
العمل على أن أكون قائد مفكر وملهم يقود اآلخرين نحو النجاح وتوسيع مجال إدراكهم االبداعي ،كما أسعى
جاهدا لتطوير األفراد والمؤسسات من خالل ما أملك من معلومات ومهارات قيادية للوصول إلى أفضل النتائج.
الشهادات العلمية:
ديسمبر 2014
▪ دكتوراة في القيادة التربوية
جامعة غرب متشجن بمدينة كاالمازو بالواليات المتحدة األمريكية ،تخصص قيادة تعليمة
ديسمبر2010
▪ ماجستير في القيادة التربوية
جامعة غرب متشجن بمدينة كاالمازو بالواليات المتحدة األمريكية ،تخصص قيادة تعليمية
أغسطس 2011
▪ دبلوم في التخطيط التربوي
جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،تخصص تخطيط تربوي
أغسطس 2008
▪ ماجستير في اإلشراف التربوي
جامعة أم القرى بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ،تخصص إشراف وتطوير مناهج
مارس 1999
▪ بكالوريوس في التربية
ً
جامعة طيبة (كلية المعلمين سابقا) بالمدينة المنورة ،تخصص تعليم ابتدائي  -علوم
الخبرات العملية:
 2017حتى االن
الملحقية الثقافية السعودية بأمريكا
▪ العمل كمدير إلدارة التدريب لإلشراف على البرامج التدريبية ومركز التطوير الوظيفي
▪ العمل كمدير لبرنامج خبرات وهو برنامج تدريبي نوعي البتعاث المعلمين للتطبيق الميداني
▪ العمل كنائب مدير إدارة االعتماد األكاديمي لعمل الشراكات مع الجامعات األمريكية واعتماد البرامج
 2012حتى2017
جامعة طيبة
▪ العمل كأستاذ مشارك بقسم اإلدارة التربوية واإلشراف على طالب الدراسات العليا بالقسم
▪ العمل كوكيل لعمادة شؤون الطالب للتطوير كمسؤول عن الجودة والتطوير والتخطيط وإدارة الخريجين
▪ العمل كرئيس لمركز التعليم لتطوير أعضاء هيئة التدريس بمجال التعليم والتعلم ومؤسس جائزة التميز بالتدريس
 2011حتى 2010

الهيئة الملكية
▪ العمل كرئيس لقسم المواد العامة بكلية ينبع الجامعية بالهيئة الملكية
▪ العمل كمحاضر بكلية ينبع الجامعية بقسم اإلدارة
▪ العمل كمستشار تدريب في إدارة الخريجين وإدارة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

عام 2011

جامعة الملك سعود
▪ العمل كمحاضر متعاون بالسنة التحضيرية بجامعة الملك سعود
▪ مؤلف ومدرب مدربين ألعضاء هيئة التدريس في مادة مهارات التفكير والتعلم والبحث
 2000حتى 2011
وزارة التربية والتعليم
▪ العمل كمشرف تدريب تربوي بوزارة التربية والتعليم بإدارة تعليم المدينة المنورة
▪ العمل كخبير تدريب على مستوى اإلدارة والوزارة لتدريب المشرفين والمعلمين على مهارات التفكير والقيادة
▪ العمل كمعلم صف بوزارة التربية والتعليم في عدد من إدارات التعليم
الشهادات التدريبية:
▪ شهادة إدارة المشاريع من الجمعية األمريكية إلدارة المشاريع عام 2017
▪ شهادة ممارس بمؤشرات األداء من KPIs instituteعام 2017
▪ شهادة الزمالة بالتدريس من أكاديمية التعليم العالي البريطانية عام 2016
▪ شهادة رخصة قائد مركزي بإدارة تعليم والية متشجن االمريكية عام 2013
▪ مدرب معتمد لبرامج القيادة للمدرب العالمي جون ماكسويل من عام 2013
▪ مدرب معتمد من المفكر العالمي إداورد ديبونو في التفكير الفعال من عام 2013
▪ مدرب شخصي في القيادة من رواد علم القيادة كوزيس وبوسنر عام 2013
▪ مدرب ماستر من إيالف ترين البريطانية عام 2013
▪ شهادة ورخصة قائد تربوي من إدارة التعليم بوالية ميشيغان األمريكية عام 2011
▪ شهادة مدرب خبير في دمج التقنية في التعليم من شركة إنتل ووزارة التربية والتعليم عام 2007
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▪ شهادة مستشار ومدرب في مقياس هيرمان " بوصلة التفكير " من األكاديمية البريطانية عام 2006
▪ شهادة مدرب معتمد لبرنامج كورت " مهارات التفكير " من مركز ديبونو للتفكير عام 2005
▪ الحصول على أكثر من  100شهادة ألكثر من  2000ساعة تدريبية تم حضورها حول العالم
األبحاث المنشورة وأوراق العمل:
▪ جهود السعودية للتحول نحو الالمركزية في التعليم العام ،المجلة الدولية بجامعة جورج ميسن 2018،
▪ العالقة بين مهارات التفكير وأداء القائد التربوي ،المجلة الدولية لجامعة دبي2018 ،
▪ المناخ التنظيمي بجامعة طيبة من وجهة نظر منسوبيها ،المجلة التربوية بجامعة الباحة2018 ،
▪ دراسة تقويمية لواقع تطبيق الجودة الشاملة بالتدريب التربوي ،المجلة التربوية بجامعة تبوك 2018،
▪ تنمية مهارات القيادة اإلبداعية لدى الطالب من خالل النشاط الطالبي بجامعة طيبة ،جامعة العريش 2017
▪ متطلبات التحول نحو الالمركزية في التعليم العام السعودي ،رسالة الخليج العربي2016 ،
▪ آراء مدراء مدارس تطوير حول الصالحيات الممنوحة لهم للتحول نحو الالمركزية " ،بحث دكتوراه2014 ،
▪ فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في عالج بعض مشكالت ضعف التحصيل الدراسي لدى طالب
كلية ينبع الجامعية ،ورقة عمل بمؤتمر جامعة قطر الثاني إلصالح التعليم 2011
▪ تقويم البرامج التدريبية المقدمة لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بمنطقة المدينة المنورة من وجهة نظرهم،
بحث ماجستير2008 ،
الكتب المنشورة:
▪ كتاب بعنوان " ريادة األعمال للصغار" ،2019 ،دار ديبونو ،عمان
▪ كتاب بعنوان " قيادة التغيير" ،2019 ،دار ناشرون ،لبنان
▪ كتاب بعنوان " إدارة التميز “ ،2019 ،دارسيبويه ،جده
▪ كتاب بعنوان " تربية وجدان طفلك " ،2019 ،دار ناشرون ،لبنان
▪ ترجمة كتاب " السلوك التنظيمي وإصالح التعليم" ،2018 ،مكتب تربية الخليج العربي ،الرياض
▪ كتاب بعنوان " هيلين كيلير وآن سوليفان :إرادة المتعلم وعطاء المعلم" ،2018 ،مدارك ،دبي
▪ كتاب بعنوان " التربية اليابانية “ ،2017 ،دار ناشرون ،لبنان
▪ كتاب بعنوان " أوالد أفكاري “ ،2014 ،دار ناشرون ،لبنان
▪ كتاب بعنوان " التدريب األسس والمبادئ “ ،2009 ،دار ديبونو للنشر والتوزيع ،عمان
▪ كتاب بعنوان " مهارات التعلم والتفكير والبحث “ ،2009 ،جامعة الملك سعود ،الرياض
▪ كتاب بعنوان "  6طرق لتنمية تفكير طفلك “ ،2008 ،دار ديبونو للنشر والتوزيع ،عمان
▪ كتاب بعنوان " علم التفكير “ ،2006 ،دار ديبونو للنشر والتوزيع ،عمان
▪ كتاب بعنوان " دليل البيئة المعززة للتفكير" ،كتاب الكتروني مجاني
▪ كتاب بعنوان " قصص تدريبية" ،كتاب الكتروني مجاني
▪ كتاب بعنوان " أخطاء مبتعث" ،كتاب الكتروني مجاني
المؤتمرات والندوات والملتقيات:
▪ تقديم ورقة عمل بعنوان تقويم مهارات التفكير الشامل ،المؤتمر الدولي السادس لتقويم التعليم 2019/1/5
▪ تقديم ورقة عمل بعنوان تعليمنا والتحول الوطني بالمنتدى  15اإلداري والقيادي بالطائف 2016/7/21
▪ تقديم ورقة عمل بعنوان مبادرات جامعة طيبة لتحسين عملية التعليم والتعلم بمؤتمر االبتكار في التعليم 2016/4
▪ إدارة ورشة آليات جديدة في حركة نقل المعلمين برعاية وزير التعليم ،الرياض2015/8/20 ،
▪ تقديم ورقة عمل بعنوان  6حقائق حول ابرامج تطوير الذات ،في الندوة التي أقامتها اللجنة الوطنية للصحة
النفسية ،بوزارة الصحة ،الرياض 2015/5/10
▪ تقديم عرض عن تقنية  STARللتعلم من األخطاء في المؤتمر  27الدولي لطالب الدراسات العليا بوالية
متشجن بأمريكا في الفترة من  7الى  10نوفمبر 2013
▪ تقديم محاضرة عن القيادة األسرية في المؤتمر  6لتحديات القيادة في أريزونا األمريكية 2013/7/ 26 – 24
▪ تقديم ورقة عمل بعنوان تجربة كليات الهيئة الملكية بينبع في تأهيل الطالب لسوق العمل في المؤتمر الدولي
الثاني للتعليم العالي بالرياض 2012/4/ 20- 17
▪ تقديم محاضرة  6طرق لتنمية تفكير في ملتقى لنجعل التفكير جزء من حياة أطفالنا بالرياض في 2011/4/28
▪ تحكيم وتقييم أوراق العمل بملتقى التفكيراألول  -األفكار والخبرات في جدة 2009/3 / 11-7
▪ تقديم ورشة عن خماسية التغيير بملتقى تغيير السلوك بتنظيم الغرفة التجارية بالمدينة المنورة 2007/9 /28
▪ تقديم ورقة ورشة بعنوان بوصلة التفكيربالملتقى الثالث للتدريب بالمدينة المنورة 2007/4 / 26-22
▪ تقديم ورشة بعنوان التفكير اإلبتكاري في الملتقى األول للتقنيين الموهوبين بالمدينة المنورة 2007/4 / 10- 8
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▪ حضور المؤتمر اإلقليمي األول لرعاية الموهوبين والذي أقامته مؤسسة موهبة بجدة 2006/8/31 - 27
العضويات العلمية:
▪ عضو الجمعية األمريكية لإلرشاد األكاديمي ()NACADA
▪ عضو المجلس العربي للطالب الموهوبين والمتفوقين ()ACGT
▪ عضو المجلس العالمي لألطفال الموهوبين والمتفوقين ()WCGTC
▪ عضو الجمعية العلمية السعودية للتدريب والموارد البشرية ()SAT
▪ عضو مركز تقنيات التدريب اإلبداعي ()Pob Bike
▪ عضو الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير ()ASTD
▪ عضو جمعية اإلدارة األمريكية ()AMA
▪ عضو الجمعية األمريكية للجودة ()ASQ
▪ عضو جمعية اإلشراف وتطوير المناهج األمريكية ()ASCD
▪ عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ( )GESTENواإلدارة ( )SMAواإلشراف ()GESMA
األنشطة والمنجزات:
▪ تقديم أكثر من  200دورة تدريبية حول العالم ألكثر من  100ألف متدرب في مجال التفكير والقيادة.
▪ تقديم عدد من الورش التدريبية االستشارية لعدد من الملحقيات الثقافية والجامعات السعودية في أيام المهن
للطالب الخريجين وتأليف كتيب إعداد الطالب لسوق العمل والتدريب عليه.
▪ كاتب بصحيفة مكة باإلضافة الى كتابة عدد من المقاالت وعمل عدد من اللقاءات التلفزيونية والبرامج اليوتيوبية
في مجاالت تطوير الذات وتأهيل المبتعثين وبناء مهارات التفكير والقيادة.
▪ تحكيم عشرات األدوات البحثية في مجال التفكير وتقديم عدد من االستشارات التدريبية والتعليمية في مجال
التفكير ومهاراته لألفراد والمؤسسات في القطاع العام والخاص وتقديم ععد من المبادرات في هذا المجال.
▪ مدرب ومستشار لعدد كبير من المؤسسات والوزارات بعدد من الدول الخليجية والعربية والعمل كمدرب في
مركز التطوير والتدريب بجامعة غرب متشجن وقدم عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل التطوعية
لعدد من المنظمات والوزرات داخل السعودية وخارجها ومنها:

