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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  أبوبكر سعيد باوزيربن عادل  االسم:

 00966555694925رقم الجوال: 

 dbbawazeer5@uj.edu.sa : الجامعة إيميل

  adelzm@gmail.com اإليميل الخاص: 

 

 /العمل الحالي 

 .  التدريسو قسم املناهج ، التربيةكلية ، ةجدجامعة ب ساعدامل التعليم الدينيأستاذ  ✓

 .للتطوير والتنمية املستدامة جامعة جدة وكالةلدى  غير متفرغمستشار  ✓

 املهام الحالية/

 حتى اآلن.-2018 إمام وخطيب جامع محمد بن عبود العمودي بحي الخالدية بجدة ✓

 حتى اآلن. -2018العاملية للكتاب والسنة  عضو لجنة الجامعات بالهيئة ✓

 .2020-2019بجامعة جدة  ةلكترونيختبارات اإلاإل  لتقويمنة الدائمة عضو اللج ✓

 حتى اآلن. -2019عضو الجمعية التعاونية للتعليم )تحت التأسيس(، وزارة العمل والشئون االجتماعية  ✓

 /الشهادات

 .2018ج باململكة املتحدة نلة إستير دكتوراه في التربية )التعليم الديني( من جامع ✓

 .2013كة املتحدة من جامعة إستيرلنج باململ )التربية( م االجتماعيةماجستير في مناهج البحث في العلو  ✓

 .2008، من جامعة أم القرى  (مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية) في التربيةماجستير  ✓

-1418عاااام  جااادة، وزارة التربياااة والتعلااايم،  ةبمحافظااا  مااان كلياااة املعلماااينالدراساااات اإلساااالمية،  بكاااالوريو  ✓

  .(1999) ها1419

حماااد بااان ناااوال بااان عبااادالعييي )حفظااا  هللا( سااافير مللكاااأل ارميااار  ماادة تميااات وتكاااريم مااان وااااحب السااامو هشااا  ✓

لاااادى اململكاااااة املتحاااادة، وذلااااال للتمياااات والتفااااوق الدرا ااااا ي كأحااااد طاااااالب الساااااب  اململكااااة العربيااااة الساااااعودية 

 . 2016املتميتين في اململكة املتحدة، سبتمبر و املبتعثين  نعودييلس ا وراهتالدك
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 / السابقة واألكاديمية التعليمية وظائفلا

 .ه1440-1436محاضر بجامعة جدة، بكلية التربية، قسم املناهج وطرق التدريس،  ✓

 ها.1436-1429محاضر بجامعة امللل عبدالعييي بجدة، بكلية التربية، قسم املناهج وطرق التدريس،  ✓

 ها.1428 -1427ق التدريس، اهج وطر امللل عبدالعييي بجدة، بكلية التربية، قسم املنجامعة معيد ب ✓

-1420، (التربياااة اإلساااالمية)معياااد بكلياااة املعلماااين، وزارة التربياااة والتعلااايم، بقسااام املنااااهج وطااارق التااادريس  ✓

 ها.1427

 ا .ه 1420-1419  ي معلم في التعليم االبتدائأل بمحافظة الليث في العام الدرا ✓

 /األكاديمية هام الجامعيةامل

قضااااااايا  – فااااااي املنااااااهج وطااااارق التااااادريسثااااال )منااااااهج البحاااااث لطااااااالب املاجساااااتير، م تااااادريس عااااادد مااااان املاااااواد ✓

وطاااااارق  التربياااااة اإلساااااالميةمنااااااهج  – الباااااارامجاملنااااااهج و م تصااااامي – اإلساااااالميةومشاااااكالت فاااااي تااااادريس التربيااااااة 

   س(ق التدريحلقة بحث في املناهج وطر  – تدريسها

 .2019بكلية التربية، جامعة جدة  و اللجنة اإلشرافية لضمان الجودة واالعتماد اركاديميضع ✓

 .2019و اللجنة االستشارية واإلشرافية لبرامج إعداد املعلم بكلية التربية، جامعة جدة عض ✓

 .2019-2018، التدريس بكلية التربية جامعة جدةو أمين مجلس قسم املناهج  ✓

-2018، جامعاااة جااادة ( بقسااام املنااااهج والتااادريس بكلياااة التربياااةالجدياااد د املعلااامإعااادا )برناااامج عضاااو لجناااة ✓

2019. 

 .2019-2018، رئيس لجنة املناهج والخطط بقسم املناهج والتدريس بكلية التربية جامعة جدة ✓

 .2019-2018، عضو لجنة الدراسات العليا بقسم املناهج والتدريس بكلية التربية جامعة جدة ✓

 .2019-2018، ناهج والتدريس بكلية التربية جامعة جدةتماعية بقسم املاالج اللجنةو عض ✓

 .2019-2018 عضو لجنة الشراكات واالتفاقيات بقسم املناهج والتدريس بكلية التربية جامعة جدة ✓

 . 2018د ومدار  الهيئة العاملية للكتاب والسنة هعااملشاركة في تطوير الخطط واملقررات الدراسية مل ✓
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 ها.1429ي جامعة امللل عبدالعيي –بداع بكلية التربية التميت واإل وحدة رئيس  ✓

 ه.1429-1428أمين مجلس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة امللل عبدالعييي  ✓

مؤساااس ورئااايس مركاااي التااادريس املصااانر لتااادريب ملعلماااين بكلياااة املعلماااين بمحافظاااة جااادة لعاااامين دراسااايين  ✓

 ا.ه1426-1427

بمحافظااااة جاااادة  لعاااااامين  الصااااندوق بكليااااة املعلمااااينوق الطالااااب وعضااااو مجلاااااس نفيااااصي لصااااندس التالاااارئي ✓

 ها.1422-1421راسيين د

 عضو في عدد من لجان القبول بكلية املعلمين بمحافظة جدة . ✓

 ة .يدين بكلية املعلمين بمحافظة جداملع عضو في لجنة املتقدمين لوظائف ✓

 يس .رية بقسم املناهج وطرق التدر عضو في عدد من اللجان التطوي ✓

يدانيااة بكليااة املعلمااين بمحافظااة   بويااة حااول و تقااويم واقااع التربيااة املعضااو فااي فرياا  إلعااداد دراسااة علميااة تر  ✓

 جدة و.

 /املحكمة املنشورات العلمية

ميااااة قاااادرات الطااااوار الااااوطني لاااادى طااااالب املرحلااااة سااااالمية فااااي تنم التربيااااة اإل كتاااااب م شااااور بعنااااوان: دور معلاااا  ✓

 وطني، الرياض.الثانوية، مركي امللل عبد العييي للطوار ال

✓ An academic article was accepted and published in Literacy Information and Computer 

Education Journal (LICEJ) in March 2014, and the title was: “Promoting Dialogue in a Saudi 

University: An Empirical Study”, Volume 5, Issue 1, ISSN  2040 2589 (Online). 

 

✓ An academic article was accepted and published in the International Journal for Cross-

Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), March 2015, and the title was: “Development 

of Religious Education to Spread the Culture of Dialogue within Saudi Universities: 

Ethnographic Case Study”, Volume 6, Issue 1, ISSN 2042 6364 (Online). 
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 العلمية/ ؤتمراتاملاملشاركة في النشر و 

✓ A paper was accepted and presented at the London International Conference on Education in 

9-11th of December 2019, and the title was: “Designing Criteria of University Textbooks: a 

case study of religious education in Saudi Arabia”. 

ناااوفمبر  4-3الاااصي عقاااد فاااي الفتااارة مااان  دة التربوياااةواي التعلااايم والقيااا اإلباااداع فااا وياااة فاااي ماااؤتمر قاااديم ورقاااة علمت ✓

 كارو.والطوار.. بين القيدة واإلبت ، والتي كانت بعنوانةطكمة بجد، بجامعة دار ال2019

وزارة باا ، 2019 أكتااوبر 17-15الصي عقد فااي الفتاارة ماان  ونألب الثاالتدريوفي مؤتمر  املشاركة بتقديم محاضرة ✓

 و.طتوى التدريبيونلعة املو ، والتي كانت بعنوانةبجد وديةالسعامللكية البحرية القوات الدفاع، ب

 

✓ A paper accepted and presented (with Dr. John I'Anson) at SERA 2015 Annual Conference at 

the School of Education, Aberdeen University, in 18th-20th November 2015, and the title 

was: " Teachers and Students Engagement in Dialogue: The Development of Religious 

Education Classroom Activities in Saudi Universities". 

 

✓ A paper accepted and presented (with Dr. John I'Anson) at BERA 2015 Annual Conference 

at Queen’s University, Belfast, Northern Ireland, in 15th-17th September 2015, and the title 

was: " Enhancing Students' Dialogical Capacities: The Development of a Religious Education 

Curriculum in Saudi Universities". 

 

✓ A poster was accepted and presented at SERA 2014 Annual Conference & WERA Focal 

Meeting at Edinburgh Universityin 19th of November 2014, and the title was: “The Dialogue 

Capacities and the Development of University Textbooks In Saudi Arabia". 

 

✓ A paper was accepted and presented at World Congress on Education (WCE-2014) in 

London in 29th of September 2014, and the title was: “Spreading the Culture of Dialogue 

between Students by Developing Religious Education Textbooks in Saudi Universities". 

 

✓ A paper was accepted and presented at the London International Conference on Education in 

6th of December 2013, and the title was: “Promotion of Dialogue within University 

Classrooms in Saudi Arabia: Evaluating an "Islamic Culture" Textbook”. 
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✓ A paper was accepted and presented at Interweaving Conference at University of Edinburg in 

4th of September 2013, and the title was: “Dialogue and “Students Participant” in Textbook 

Design in Saudi Universities: as Applied to an "Islamic Culture" Textbook”. 

 

 /علمية حضور مؤتمرات

✓ PG conference (School of Media), University of Stirling 2013. 

✓ PG conference (School of Education), University of Stirling 2013. 

✓ Scottish Informatics and Computer Science Alliance, University of Stirling2014. 

✓ RWL8-8th, University of Stirling 2014 

✓ Interweaving conference, University of Edinburgh 2013 

✓ Critical Pedagogies Symposium, University of Edinburgh 2014. 

✓ The 12th UKFIET International Conference on Education and Development, University of 

Oxford 2013 

✓ London International Conference on Education 2013. 

 /وورش العمل األكاديميةالدورات 

 بالريااااض،والتااادريب  بهيئاااة تقاااويم التعلااايم، يفاااأل عااان املعاااايير والااارخع املهنياااة التعليمياااةحضاااور لقاااا   عر  ✓

 ه.  1441  02  04

، ليااومين، الطكمااةدار جامعااة با الدراسات العلياا  طالباتل (نعد مقاال لل شر العلميتقد دورة بعنوان )كيف  ✓

 .2019أكتوبر  13ارحد  -أكتوبر 8الثالثا  

مااان الااادورات التاااي قااادم ها كلياااة ، ضااامن مجموعاااة (بعناااوان )اإلشااارال الترباااوي  نعلمااايللم وااايفيةتقاااديم دورة  ✓

 .2019علمين في ويف بية بجامعة جدة، للمالتر 

د ى بنااا  باارامج إعااادالاا لتعلااايم بالرياااض، وعنواوهااا )ور  الاادعم الفنااي للقاااائمين عحضااور ورشااة عماال بااوزارة ا ✓

 ه.  1440  07  21-20املعلم في الجامعات(، 

-14حضاااااور ورشاااااة عمااااال باااااوزارة التعلااااايم بالريااااااض، وعنواوهاااااا )تجرباااااة جامعاااااة ملباااااورن فاااااي إعاااااداد املعلااااام(،  ✓

 ه.  1440  05  15
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 ، باململكة املتحدة.نج( بجامعة استيرلRefWordحضور ورشة عمل بعنوان ) ✓

 ، باململكة املتحدة.ة استيرلنج( بجامعPresentation Skillsحضور ورشة عمل بعنوان ) ✓

 ، باململكة املتحدة.( بجامعة استيرلنجCritical Pedagogies symposiumحضور ورشة عمل بعنوان ) ✓

، باململكاااة اساااتيرلنج ( بجامعاااةScientific writing and research papersحضاااور ورشاااة عمااال بعناااوان ) ✓

 املتحدة.

، باململكااة ( بجامعااة اسااتيرلنجEffective communication with supervisorحضااور ورشااة عماال بعنااوان ) ✓

 املتحدة.

 ، باململكة املتحدة.( بجامعة استيرلنجAcademic Writing Workshopحضور ورشة عمل بعنوان ) ✓

وزارة جااااادة،  حافظاااااةكلياااااة املعلماااااين فاااااي م، شااااااملةمعتمااااادة مااااان مركاااااي التطاااااوير الجاااااام ي والجاااااودة ال شاااااهادة ✓

   املعرفي والسلوكأل للتعلم التعاونألو.ملدخل واعن دورة  ،اليلعالتعليم ا

 امللل عبدالعييي ، في دورة إعداد املبتعثين . شهادة معتمدة من مركي التطوير الجام ي ، بجامعة ✓

 التخطيط االستراتيجي . مهارات عتمدة من مركي التطوير الجام ي ، بجامعة امللل عبدالعييي ، فيشهادة م ✓

 الجام ي ، بجامعة امللل عبدالعييي ، في تدريب املدربين . ة من مركي التطويرشهادة معتمد ✓

 بمركي التطوير الجام ي ، بجامعة امللل عبدالعييي .حضور حلقة نقا  في تطوير املواد العامة  ✓

 ر امللتقااال العلماااي ارول لكلياااات املجتماااع ، جامعاااة امللااال عبااادالعييي ، بعناااوان ) دور كلياااات املجتماااع فااايحضاااو  ✓

 ملة الوطنية (تنمية القوى العا

 الخبرات الدعوية /

ع خادم الطرمين الشريفين امللل فهااد باااملركي اإلسااالمأل بااأدنبرة باململكااة إمام وخطيب متطوع ومتعاون بجام ✓

 .2018حتى فبراير  2013 املتحدة من ابريل

المأل فهاااد باااملركي اإلسااا  تقااديم عاادد مااان درو   علاايم القاارجن الكاااريم بجااامع خااادم الطااارمين الشااريفين امللاال ✓

 . 2010-2009بأدنبرة باململكة املتحدة 
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ة التاااااراويم بجاااااامع خاااااادم الطااااارمين الشاااااريفين امللااااال فهاااااد بااااااملركي اإلساااااالمأل باااااأدنبرة إماماااااة املصااااالين فاااااي واااااال  ✓

 .2013-2012-2009املتحدة لألعوام باململكة 

 ها .1429-1427 للفترةإمام وخطيب جامع الروضة ) الجمجوم ( بحي الروضة  ✓

 .ه1427-1417 بحي الشاطئ للفترةامع الدحالن إمام وخطيب ج ✓

ية لتحفيظ القرجن الكريم بمحافظة جدة، كمدير ملركااي الشااعيبي املسااائأل لتحفاايظ مشرل بالجمعية الخير  ✓

 .1423-1421م القرجن الكري

 ها. 1419-1416 للفترةمشرل أنشطة وبرامج في حلقات تحفيظ القرجن الكريم بجامع منصور الشعيبي  ✓

 /ميةاإلعل و  التطوعيةاملشاركات 

 .2019 بإذاعة جدةالطلقات لبرنامج كوكتيل  ضيف عدد من ✓

شااااارال امللطقياااااة كاااااان تحااااات ا رؤياااااة..وطمون( املنعقاااااد فاااااي مديناااااة أدنبااااارة  والاااااصي  2030املشااااااركة فاااااي ملتقااااال ) ✓

 .2017الثقافية السعودية بلندن

 .2014بمدينة أدنبرة  7لطلبة السعوديين رئيس لجنة العالقات العامة واالستقبال في مؤتمر ا ✓

 Scottish Educational Research Association (SERA) for) 2014عضااو تنفيااصي فااي تنظاايم مااؤتمر التربيااة بإسااكتلندا  ✓

organising the forthcoming conference ) 

 .2013نائب رئيس نادي الطلبة السعوديين بمدينة أدنبرة  ✓

ة مراكاااااي ارحياااااا ، املركاااااي الفر اااااي لجمعياااااة مراكاااااي ارحياااااا  وضاااااة، التاااااابع لجمعيااااا مااااادير متطاااااوع ملركاااااي  اااااي الر  ✓

 ها.1428بمحافظة جدة 

 /العامة والشهادات الدورات

و  ه،1426الطاارمين الشااريفين،  للتباارع بالاادم ماان لاادن خااادم ثااةماان الدرجااة الثال استحقاق يداليتيم تمنح ✓

 ه.1430

 لطيران واملفتشية العامة.فاع واوزارة الد ن( م 10شهادة متطوع للمشاركة بدورة املتطوعين رقم )  ✓
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 شهادة معتمدة في دبلوم البرمجة اللنوية العصبية . ✓

 شهادة معتمدة لطضور دورة في القرا ة اليابانية السريعة من املركي العربأل للتدريب والتأهيل . ✓

يب املباااادع ر شااااهادة معتماااادة ماااان مركااااي مهااااارات لالستشااااارات والتاااادريب إلتمااااام وحضااااور دورة )هندسااااة التااااد ✓

 ير (املتعلقة بأبحاث التعلم السريع والعقل املبدع .والتأث

 شهادة معتمدة من مركي جصور السعادة البريطانأل في تدريب املدربين . ✓

 شهادة معتمدة من املؤسسة العامة للتعليم والتدريب املنهي في التدريب . ✓

 تدريب .في ال ة املهاراتيشهادة معتمدة من مركي االتحاد العربأل للتدريب والتطوير وتنم ✓

 شهادة دبلوم معتمدة من مركي جصور السعادة البريطانأل في الرسالة والرؤية . ✓

 شهادة معتمدة من مركي االتحاد العربأل للتدريب والتطوير وتنمية املهارات في الرسالة والرؤية . ✓

 ( . ي  ي الصفاكحضور ورشة عمل بعنوان ) حوار ارجيال ( من جمعية مراكي ارحيا  بجدة ) مر  ✓

 هادة معتمدة من مركي جصور السعادة البريطانأل في وناعة الخطاب املؤثر .ش ✓

 شهادة حضور دورة املدخل املعرفي والسلوكأل للتعلم التعاونأل بكلية املعلمين بمحافظة جدة . ✓

االتصااال  تشهادة معتمدة من املؤسسة العامة للتعلاايم الفنااي والتاادريب املنهااي فااي التمياات الرخ اا ي فااي مهااارا ✓

 .لفعال ا

 شهادة معتمدة من املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي في إعداد الطقائب التدريبية . ✓

 شهادة معتمدة من مركي قلوبل الكندي لالستشارات والتدريب في إعداد الطقائب التدريبية . ✓

 


