د .صالح بن صاحل معمار
اإلمييلsalah@meemar.com :
رؤييت:
العمل على تسخري خربيت مبجال التفكري والقيادة لبناء قادة مفكرين قادرين على العمل بطريقة إبداعية،
وقيادة منظماهتم للوصول اىل االبتكار املؤسسي وأفضل النتائج املمكنة ،وذلك من خالل مهارايت العلمية
والعملية يف جمال االبتكار املؤسسي ،اجلودة ،التدريب والتطوير ،مؤشرات األداء ،وإدارة املشاريع.
الشهادات العلمية:
ديسمرب 2014
▪ دكتوراة يف القيادة التربوية
جامعة غرب متشجن مبدينة كاالمازو بالواليات املتحدة األمريكية ،ختصص قيادة تعليمة
ديسمرب2010
▪ ماجستري يف القيادة التربوية
جامعة غرب متشجن مبدينة كاالمازو بالواليات املتحدة األمريكية ،ختصص قيادة تعليمية
أغسطس 2008
▪ ماجستري يف اإلشراف التربوي
جامعة أم القرى مبكة املكرمة باململكة العربية السعودية ،ختصص إشراف وتطوير مناهج
▪ بكالوريوس يف التربية
جامعة طيبة (كلية املعلمني سابقًا) باملدينة املنورة ،ختصص تعليم ابتدائي  -علوم

مارس 1999

اخلربات العملية:
يناير  2021حىت االن
جامعة اإلمارات العربية املتحدة
▪ العمل كمستشار غري متفرغ باجلامعة يف قسم أصول التربية يف ماجستري ابتكار القيادة التعليمية
▪ العمل كأستاذ مشارك وتصميم وتدريس مواد املنظمات املتميزة وقيادة التغيري.
سبتمرب  2020حىت ديسمرب 2020

هيئة تقومي التعليم والتدريب
▪ العمل كمستشار غري متفرغ باهليئة يف جمال التعليم والتدريب
▪ العمل كمستشار مبركز مسار لبناء وتقيم وتفعيل معايري اجلودة يف التدريب

نوفمرب  2017حىت أغسطس 2020

امللحقية الثقافية السعودية بأمريكا
▪ العمل كمساعد للملحق للشؤون الثقافية واالجتماعية
▪ العمل كمدير إلدارة ابتعاث اجلامعات واملؤسسات احلكومية والربامج اخلاصة
▪ العمل كمدير إلدارة التدريب لإلشراف على الربامج التدريبية ومركز التطوير الوظيفي
▪ العمل كمدير لربنامج خربات وهو برنامج تدرييب نوعي البتعاث املعلمني للتطبيق امليداين
▪ العمل كنائب مدير إدارة االعتماد األكادميي لعمل الشراكات مع اجلامعات األمريكية واعتماد الربامج

أغسطس  2012حىت اآلن
جامعة طيبة
▪ العمل كأستاذ مشارك بقسم اإلدارة التربوية واإلشراف على طالب الدراسات العليا بالقسم
▪ العمل كوكيل لعمادة شؤون الطالب للتطوير كمسؤول عن اجلودة والتطوير والتخطيط وإدارة اخلرجيني
▪ العمل كرئيس ملركز التعليم لتطوير أعضاء هيئة التدريس مبجال التعليم والتعلم ومؤسس جائزة التميز
أغسطس  2011حىت أغسطس 2012

اهليئة امللكية
▪ العمل كرئيس لقسم املواد العامة بكلية ينبع اجلامعية باهليئة امللكية
▪ العمل كمحاضر بكلية ينبع اجلامعية بقسم اإلدارة
▪ العمل كمستشار تدريب يف إدارة اخلرجيني وإدارة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

الفصل الدراسي األول عام 2008

جامعة امللك سعود
▪ العمل كمحاضر متعاون بالسنة التحضريية جبامعة امللك سعود
▪ مؤلف ومدرب مدربني ألعضاء هيئة التدريس يف مادة مهارات التفكري والتعلم والبحث

أغسطس  2000حىت أغسطس 2011
وزارة التربية والتعليم
▪ العمل كمشرف تدريب تربوي بوزارة التربية والتعليم بتعليم املدينة املنورة وخبري برامج التفكري بالوزارة
▪ العمل كمعلم علوم ومعلم صف بوزارة التربية والتعليم يف عدد من إدارات التعليم
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الشهادات التدريبية:
▪ شهادة مقدمة إلدارة املشاريع من اجلمعية األمريكية إلدارة املشاريع عام 2018
▪ شهادة ممارس مبؤشرات األداء من KPIs instituteعام 2017
▪ شهادة الزمالة بالتدريس من أكادميية التعليم العايل الربيطانية عام 2016
▪ شهادة رخصة قائد مركزي بإدارة تعليم والية متشجن االمريكية عام 2013
▪ شهادة مدرب معتمد لربامج القيادة للمدرب العاملي جون ماكسويل من عام 2013
▪ شهادة مدرب معتمد من املفكر العاملي إداورد ديبونو يف التفكري الفعال من عام 2013
▪ شهادة مدرب شخصي يف القيادة من رواد علم القيادة كوزيس وبوسنر عام 2013
▪ شهادة مدرب ماستر من إيالف ترين الربيطانية عام 2013
▪ شهادة دبلوم عايل يف التخطيط التربوي من جامعة امللك سعود عام 2011
▪ شهادة ورخصة قائد تربوي من إدارة التعليم بوالية ميشيغان األمريكية عام 2011
▪ شهادة مدرب خبري يف دمج التقنية يف التعليم من شركة إنتل ووزارة التربية والتعليم عام 2007
▪ شهادة مستشار ومدرب يف مقياس هريمان " بوصلة التفكري " من األكادميية الربيطانية عام 2006
▪ شهادة مدرب معتمد لربنامج كورت " مهارات التفكري " من مركز ديبونو للتفكري عام 2005
▪ احلصول على أكثر من  100شهادة ألكثر من  2000ساعة تدريبية مت حضورها حول العامل
األحباث والدراسات املنشورة:
▪ جهود السعودية للتحول حنو الالمركزية يف التعليم العام ،املجلة الدولية جبامعة جورج ميسن2018 )13( ،
▪ العالقة بني مهارات التفكري وأداء القائد التربوي ،املجلة الدولية جلامعة االمارات2018 )42( ،
▪ املناخ التنظيمي جبامعة طيبة من وجهة نظر منسوبيها ،املجلة التربوية جبامعة الباحة2019 )5( ،
▪ دراسة تقوميية لواقع تطبيق اجلودة الشاملة بالتدريب التربوي ،املجلة التربوية جبامعة تبوك2018 (4)،
▪ تنمية مهارات القيادة اإلبداعية لدى طالب جامعة طيبة من خالل النشاط الطاليب ،جامعة العريش 2017
▪ متطلبات التحول حنو الالمركزية يف التعليم العام السعودي ،رسالة اخلليج العريب2016)142( ،
▪ آراء مدراء مدارس تطوير حول الصالحيات املمنوحة هلم للتحول حنو الالمركزية " ،حبث دكتوراه2014 ،
▪ فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف عالج بعض مشكالت ضعف التحصيل الدراسي لدى طالب
كلية ينبع اجلامعية ،ورقة عمل مبؤمتر جامعة قطر الثاين إلصالح التعليم 2011
▪ تقومي الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي العلوم مبنطقة املدينة من وجهة نظرهم ،حبث ماجستري2008 ،
الكتب املنشورة:
▪ ترمجة كتاب بعنوان " اجلودة يف التدريس اجلامعي “ ،2020 ،دار تكوين ،السعودية
▪ كتاب بعنوان " منوذج قادة  ،2030منوذج قيادة يف القيادة “ ،2019 ،دار تكوين ،السعودية
▪ كتاب بعنوان " ريادة األعمال للصغار" ،2019 ،دار ديبونو ،عمان
▪ كتاب بعنوان " قيادة التغيري" ،2019 ،دار ناشرون ،لبنان
▪ كتاب بعنوان " إدارة التميز “ ،2019 ،دار سيبويه ،جده
▪ كتاب بعنوان " تربية وجدان طفلك " ،2019 ،دار ناشرون ،لبنان
▪ ترمجة كتاب " السلوك التنظيمي وإصالح التعليم" ،2018 ،مكتب تربية اخلليج العريب ،الرياض
▪ كتاب بعنوان " هيلني كيلري وآن سوليفان :إرادة املتعلم وعطاء املعلم" ،2018 ،مدارك ،ديب
▪ كتاب بعنوان " التربية اليابانية “ ،2017 ،دار ناشرون ،لبنان
▪ كتاب بعنوان " أوالد أفكاري “ ،2014 ،دار ناشرون ،لبنان
▪ كتاب بعنوان " التدريب األسس واملبادئ “ ،2009 ،دار ديبونو للنشر والتوزيع ،عمان
▪ كتاب بعنوان " مهارات التعلم والتفكري والبحث “ ،2009 ،جامعة امللك سعود ،الرياض
▪ كتاب بعنوان "  6طرق لتنمية تفكري طفلك “ ،2008 ،دار ديبونو للنشر والتوزيع ،عمان
▪ كتاب بعنوان " علم التفكري “ ،2006 ،دار ديبونو للنشر والتوزيع ،عمان
▪ كتاب بعنوان " دليل البيئة املعززة للتفكري" ،كتاب الكتروين
▪ كتاب بعنوان " قصص تدريبية" ،كتاب الكتروين
▪ كتاب بعنوان " أخطاء مبتعث" ،كتاب الكتروين
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املؤمترات والندوات وامللتقيات:
▪ تقدمي ورقة حول حتديات القيادة عن بعد يف املؤمتر الدويل حلوكمة املوارد البشرية ،ديب 2020-10-26
▪ تقدمي ورقة حول البيئة املعززة للتفكري ،ملتقى محدان للتميز التربوي ،االمارات 2020/10/19
▪ تقدمي ورقة حول تطوير املعلم وفق منظومة االبتكار املؤسسي ،منتدى مداك الدويل للتعليم 2020/10/6
▪ تقدمي ورقة بعنوان املناعة الفكرية ،مؤمتر مناعة الدويل ،الرياض 2020/4/12-11
▪ تقدمي ورقة إعداد املعلمني للقيادة بربنامج خربات أمريكا ،املؤمتر الدويل لتطوير التعليم ،املغرب2020/1/6
▪ تقدمي ورقة حول فاعلية برنامج خربات ،طاولة مستدير باملؤمتر الدويل للتعليم سان فرانسيسكو 2019
▪ تقدمي ورقة حول تقومي مهارات التفكري الشامل ،املؤمتر الدويل السادس لتقومي التعليم 2019/1/5
▪ تقدمي ورقة حول تعليمنا والتحول الوطين باملنتدى  15اإلداري والقيادي بالطائف 2016/7/21
▪ تقدمي ورقة حول مبادرات جامعة طيبة لتحسني عملية التعليم والتعلم مبؤمتر االبتكار يف التعليم 2016/4
▪ إدارة ورشة مع فريق بوسطن االستشاري حول آليات جديدة يف حركة نقل املعلمني ،الرياض2015/8/20 ،
▪ تقدمي ورقة حول حقائق برامج تطوير الذات ،منتدى جلنة الصحة النفسية ،الرياض 2015/5/10
▪ تقدمي منوذج  STARللتعلم من األخطاء ،املؤمتر  27الدويل للدراسات العليا بأمريكا  7نوفمرب 2013
▪ تقدمي ورقة حول القيادة األسرية يف املؤمتر  6لتحديات القيادة يف أريزونا األمريكية 2013/7/ 26 – 24
▪ تقدمي ورقة جتربة اهليئة امللكية بتأهيل الطالب لسوق العمل ،املؤمتر الدويل  2للتعليم العايل 2012/4/17
▪ تقدمي ورقة حول طرق تنمية تفكري طفلك ،ملتقى لنجعل التفكري جزء حبياة أطفالنا ،الرياض2011/4/28
▪ حتكيم وتقييم أوراق العمل مبلتقى التفكرياألول  -األفكار واخلربات يف جدة 2009/3 / 11-7
▪ تقدمي ورقة حول مخاسية التغيري مبلتقى تغيري السلوك بتنظيم الغرفة التجارية باملدينة 2007/9 /28
▪ تقدمي ورقة حول بوصلة التفكري بامللتقى الثالث للتدريب باملدينة املنورة 2007/4 / 26-22
▪ تقدمي ورشة حول التفكري االبتكاري يف امللتقى األول للتقنيني املوهوبني باملدينة املنورة 2007/4 / 10- 8
العضويات العلمية:
▪ عضو اجلمعية األمريكية لإلرشاد األكادميي ()NACADA
▪ عضو املجلس العاملي لألطفال املوهوبني واملتفوقني ()WCGTC
▪ عضو اجلمعية العلمية السعودية للتدريب واملوارد البشرية ()SAT
▪ عضو مركز تقنيات التدريب اإلبداعي ()PoB Bike
▪ عضو اجلمعية األمريكية للتدريب والتطوير ()ASTD
▪ عضو مجعية اإلدارة األمريكية ()AMA
▪ عضو اجلمعية األمريكية للجودة ()ASQ
▪ عضو مجعية اإلشراف وتطوير املناهج األمريكية ()ASCD
▪ عضو اجلمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ( )GESTENواإلدارة ( )SMAواإلشراف ()GESMA
األنشطة واملنجزات:
▪ تقدمي أكثر من  300دورة تدريبية حول العامل ألكثر من  100ألف متدرب يف جمال التفكري والقيادة.
▪ كاتب بصحيفة مكة باإلضافة اىل كتابة عدد من املقاالت وعمل عدد من اللقاءات التلفزيونية والربامج
اليوتيوبية يف جماالت تطوير الذات وتأهيل املبتعثني وبناء مهارات التفكري والقيادة.
▪ مدرب ومستشار لعدد كبري من املؤسسات والوزارات بعدد من الدول اخلليجية والعربية والعمل كمدرب يف مركز
التدريب جبامعة غرب متشجن وقدم عدد كبري من الدورات التدريبية وورش العمل جلهات كربى منها:
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