السيرة الذاتية
أوالً:البيانات الشخصية :

االسم
العمر
الحالة االجتماعية
مكان اإلقامة
رقم الجوال
البريد االلكتروني

موسى بن سعيد محمد القبيسي
43عاما
متزوج
أبها
0560704244
malgobaisi@tvtc.gov.sa

ثانياً:المؤهالت العلمية :
 ماجستير لغة إنجليزية – جامعة تزمانيا بأستراليا – كلية التربية – عام 1432هـ . دبلوم عالي في التوجيه واإلرشاد النفسي – جامعة الملك خالد – كلية التربية – عام1426/1425هـ .
 بكالوريوس تربية وآداب  -لغة انجليزية – جامعة الملك سعود – كلية التربية – عام1417/1416هـ .
العمل :
 عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بأبها .ثالثاً:الخبرات العملية :
-

مدرب لغة انجليزية بالكلية التقنية بخميس مشيط من عام 1435 -1428هـ .
رئيس ومؤسس لجمعية الطلبة المبتعثين بمدينة لونسيستون بأستراليا لعام 1432هـ .
مدير مركز الرحالت الصيفي بخميس مشيط لعام 1429هـ .
مدير مركز النشاط بالكلية التقنية بخميس مشيط من عام 1431 – 1428هـ .
مشرف التوجيه واإلرشاد بمجلس التدريب التقني والمهني بعسير من عام 1428 -1425هـ .
رئيس وحدة الخدمات اإلرشادية بالكلية التقنية بأبها من عام 1426 -1424هـ .
مفوض كشفي لقطاع المنطقة الجنوبية للعامين 1425 -1424هـ .
مشرف نشاط بالمعهد الثانوي التجاري بأبها من عام 1423 -1418هـ .
مدرس لغة انجليزية بالمعهد الثانوي التجاري بأبها من عام 1423 -1417هـ .
محرر صحفي وكاتب بعدة صحف محلية ( عكاظ – المدينة – البالد ) من عام 1416 -1412هـ.

رابعاً:الدورات التأهيلية والتطويرية :
مسمى الدورة
القدرة على التدريب في مجال
مراقبة شبكة المعلومات
القدرة على التدريب في مجال
إدارة الرعاية الصحية
القدرة على التدريب في مجال
السالمة والصحة المهنية
القدرة على التدريب في مجال
تغليف المنتج النهائي
المونتاج واإلخراج التلفزيوني
الذكاءات المتعددة
التدرب اإللكتروني
تنمية ثقافة الحوار
آلية وتعريف االبتعاث واإليفاد
آلية وتعريف التدريب
أساسيات الوسائل التدريبية
إدارة المهرجانات والفعاليات
السياحية
االتصال الفعال في بيئة العمل
مفوضي العالقات العامة
واإلعالم
الكورت لتعليم مهارات التفكير
اإلشراف النموذجي
تنمية مهارات المشرفين
طرق وأساليب التدريب الحديثة
المناهج الكشفية
المحاسبة المالية
طرق تدريس اللغة االنجليزية
تطبيقات الحاسب
اللغة االنجليزية في خدمة
الدعوة إلى هللا
تدريس وتقويم اللغة االنجليزية

مكان إقامتها
خميس مشيط

تاريخ انعقادها
1433/6/18-14هـ

خميس مشيط

1433/6/11-7هـ

خميس مشيط

1433/3/30-26هـ

خميس مشيط

1433/3/23-19هـ

أبها
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
خميس مشيط
أبها

1432/1/23 -19هـ
1432/1/30-26هـ
1431/1/27-23هـ
1430/11/28 -26هـ
1430/6/8-7هـ
1430/6/8-7هـ
1430/4/24-22هـ
1429 / 5/30 -26هـ

جده
الرياض

1429/3/4 -3هـ
1428/10/21 -15هـ

أبها
الرياض
الدمام
أبها
الرياض
الرياض
أبها
أبها
خميس مشيط

 1428 / 3/ 8- 7هـ
1427/10/24 -23هـ
1427/8/27-26هـ
1426 / 8 /29 -27هـ
1425/4/29-24هـ
 1424 / 7/ 26 -25هـ
 7/19إلى 1422 /8/10هـ
 5/21إلى 1422/6/10هـ
1421/ 1 / 27 -3هـ

أبها

1419/5/11-7هـ

خامساً:الدورات الخارجية :
-

حضور ورشة عمل عن المناهج الكشفية العربية المطورة بالمنظمة الكشفية العربية بالقاهرة عام
 1430هـ .
دورة في طرق التدريس الحديثة للغة االنجليزية بجامعة ساسكس بالمملكة المتحدة عام 1428هـ .
دورة في تطوير المناهج الكشفية الخليجية بسلطنة عمان الشقيقة عام 1427هـ .
دورة في التوجيه واإلرشاد المهني بالمملكة الهاشمية األردنية عام 1427هـ .
دورة في مهارات تدريس اللغة االنجليزية بجامعة موناش باستراليا عام  1425هـ .

سادساً:الدورات التي شاركت في تنفيذها وإلقائها كمدرب داخل وحدات المؤسسة :
-

دورة اللغة االنجليزية لمنسوبي أمانة منطقة عسير عام 1436هـ .
دورة في أخالقيات وقيم العمل لمنسوبي مجلس التدريب التقني والمهني بعسير عام 1433هـ .
دورة في أخالقيات وقيم العمل لمنسوبي الكلية التقنية بخميس مشيط عام 1430هـ .
دورة في أخالقيات المهنة لعدد من المتدربين بمجلس عسير عام 1427هـ .
دورة في المواطنة الصالحة لعدد من المتدربين بمجلس عسير عام 1427هـ .
دورة في تخطيط وإعداد الدروس لعدد من المدربين بمجلس عسير عام 1427هـ .
دورة في الوسائل التدريبية لعدد من المدربين بمجلس عسير عام 1427هـ .
الدورة التأهيلية الثانية للمدربين الجدد على مستوى المؤسسة عام 1427هـ .

سابعاً:خطابات وشهادات الشكر والتقدير :
 شهادة شكر وتقدير من معالي مدير جامعة الملك خالد بأبها للمشاركة في اللقاء العلمي الثالث منتاريخ الملك خالد في الفترة من 1436/6/13-12هـ .
 خطاب شكر من جمعية الكشافة العربية السعودية نظير المشاركة في المشروع الوطني الكشفيلالحتفال باليوم الوطني الثاني والثمانون بمنطقة الجوف في المدة من  1433/11/8-3هـ .
 شهادة شكر وتقدير من الملحق الثقافي بأستراليا بمناسبة الحصول على درجة الماجستير فيتدريس اللغة االنجليزية لغير الناطقين بها عام 1432هـ .
 شهادة شكر وتقدير من رئيس النادي السعودي بوالية تزمانيا نظير المشاركة في إنجاح أنشطةالنادي لعام 1431هـ .
 خطاب شكر وتقدير من رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير نظير المشاركةالفاعلة في الملتقى األول للتنمية البشرية في الفترة من 1431/5/28-24هـ .
شهادة شكر وتقدير من مدير شعبة مرور خميس مشيط للمشاركة الفاعلة في إنجاح برامج أسبوع المرور
لدول الخليج العربي خالل الفترة من  3/28إلى 1431/4/4هـ .
 شهادة شكر وتقدير من عميد الكلية التقنية بخميس مشيط على المشاركة المتميزة في أنشطة الكليةللعام التدريبي 1431 -1430هـ .
 شهادة شكر وتقدير من مدير عام خدمات المتدربين بمناسبة إنجاح مشروع الصيانة الخيريةالتطوعية لخدمة المجتمع بمحافظة الدرعية في المدة من 1430/10/9-7هـ .

-

خطاب شكر وتقدير من قائد مجموعة لواء الملك عبدهللا الثامن عشر بخميس مشيط نظير الجهود
المميزة والملموسة في معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات والذي أقيم خالل الفترة من
1429/5/23-19هـ .
خطاب شكر وتقدير من مدير عام شئون المتدربين نظير المشاركة في قيادة البرامج للدراسة
التأسيسية للشارة الخشبية والمقامة في منطقة الباحة في المدة من 1428/11/12-7هـ .
شهادة شكر وتقدير من مجلس التعليم الفني والتدريب التقني بمحافظة جدة نظير المشاركة في
إنجاح فعاليات اللقاء الكشفي التقني الثاني لقادة الوحدات التدريبية بالمملكة والذي عقد بمحافظة
جده في الفترة من 1427/4/21-18هـ.
شهادة شكر وتقدير من نائب المحافظ للتعليم والتدريب على المساهمة الفاعلة في انجاح فعاليات
الملتقى الثاني للمرشدين الطالبيين على مستوى وحدات المؤسسة بالمملكة والذي عقد في أبها
للفترة من 1426/8/3-2هـ .
خطاب شكر وتقدير من مدير عام شئون المتدربين على التقرير النهائي لمسابقة التفوق الكشفي
المحلية بمنطقة عسير لعام 1425هـ .
شهادة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي األمير /خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة
عسير نظير المشاركة في إنجاح فعاليات جائزة أبها للتعليم العالي للعام الدراسي
1425/1424هـ.
شهادة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي األمير /خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة
عسير نظير المشاركة في إنجاح فعاليات جائزة أبها للتعليم العالي للعام الدراسي
1424/1423هـ.
خطاب شكر وتقدير من مدير عام شئون المتدربين بمناسبة إنجاح أعمال المعسكر اإلعدادي لحج
عام 1424هـ .
شهادة شكر وتقدير نظير المشاركة ببحث عن ( آثار مخالفة نظام اإلقامة على المجتمع ) وحصول
البحث على ج ائزة المركز األول وذلك ضمن جائزة جوازات منطقة عسير للبحوث المقدمة عن
ظاهرة المخالفين لعام 1421هـ.

ثامناً:األنشطة الالمنهجية :
-

تمثيل الكلية التقنية بخميس مشيط في اللقاء الثاني للمدربين والمقام في محافظة جده في الفترة من
1435/7/9-8هـ برعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
قيادة معسكر جوالة الجامعات في المشروع الوطني الكشفي لالحتفال باليوم الوطني الثاني
والثمانون بمنطقة الجوف في شهر ذو القعدة عام  1433هـ .
تنظيم الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية على مستوى المملكة وذلك بمقر المعسكر الكشفي
بمحافظة محائل عسير في شهر ذو الحجة عام 1430هـ.
اإلشراف على برنامج حماية البيئة بمناسبة المشروع الوطني الكشفي لالحتفال باليوم الوطني
التاسع والسبعين والمقام بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض في شهر شوال عام 1430هـ.
إصدار العدد األول من مجلة الكلية التقنية بخميس مشيط ( ألياف التواصل ) في شهر رجب عام
1430هـ.
تنظيم المعرض األول للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات والمقام بالكلية التقنية بخميس مشيط
خالل الفترة من 1429/5/23 -19هـ .

 تنظيم الدراسة المتقدمة لقادة الوحدات الكشفية على مستوى المملكة وذلك بمقر المعسكر الكشفيبمنطقة عسير في شهر ذو القعدة عام 1429هـ.
 تنظيم ملتقى المرشدين الطالبيين الثاني على مستوى المؤسسة والذي عقد بمنطقة عسير بمدينةأبها في الفترة من 1426/8/3-2هـ.
 تنظيم الدراسة األولية لقادة الوحدات الكشفية على مستوى المملكة وذلك بمقر الندوة العالميةللشباب اإلسالمي بمنطقة عسير عام 1424هـ.
تاسعا ً :العضويات واللجان:
-

عضو النادي األدبي بأبها.
عضو اللجنة االستشارية للخدمات اإلرشادية بإدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير لعام 1426هـ.
عضو اللجنة الثقافية بالمخيم الصيفي التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد بفرع منطقة عسير لعام 1424هـ.
عضو اللجنة العلمية لجائزة أبها للتعليم العالي للعامين الدراسيين 1425/1424هـ.
عضو المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة خميس مشيط منذ تأسيسه عام
1421هـ وحتى عام 1428هـ.

عاشرا ً :أوارق العمل والبحوث:
-

المشاركة بورقة عمل بعنوان ( التعليم الفني والتدريب المهني في عهد الملك خالد رحمه هللا )
وذلك ضمن اللقاء العلمي الثالث من تاريخ الملك خالد بن عبدالعزيز والذي نظمه كرسي الملك
خالد للبحث العلمي بجامعة الملك خالد بأبها في الفترة من 1436/6/13-12هـ .
المشاركة بورقة عمل بعنوان ( اختبارات الميول المهنية وتطبيقاتها ) وذلك ضمن ملتقى التوجيه
المهني الذي عقدته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة وادي الدواسر في
1428/4/1هـ.
المشاركة بورقة عمل بعنوان ( تسرب القيادات الكشفية وسبل تنمية العضوية ) وذلك خالل اللقاء
الثاني لتنمية القيادات والذي نظمته جمعية الكشافة العربية السعودية في المدينة المنورة عام
1426هـ.
المشاركة بورقة عمل بعنوان ( صفات القائد الكشفي ) ضمن اللقاء األول لتنمية القيادات الكشفية
والذي عقد في مدينة الرياض خالل من 1422/7/23-22هـ.
المشاركة ببحث عن ( آثار مخالفة نظام اإلقامة على المجتمع ) وحصول البحث على جائزة
المركز األول وذلك ضمن جائزة جوازات منطقة عسير للبحوث المقدمة عن ظاهرة المخالفين
لعام 1421هـ.

الحادي عشر :الجوائز والحوافز:
 جائزة المدرب المثالي بمركز اللغة االنجليزية بالكلية التقنية بأبها للعام التدريبي 1437-1436هـ. مكافأة التميز ألعضاء هيئة التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي1437-1436هـ.

