
 

 

 

 السرية الذاتية منوذج  
 األستاذ الدكتور فتحي حممد أبوانصر

 

 



 
  

  

األستاذ الدكتور فتحي محمد أبوناصر -السيرة الذاتية   2 

  

 
 البياانت الشخصية:

  أ.د. فتحي حممد علي أبوانصر االسم 
 االردنية اجلنسية 

مكان اتريخ  
 امليالد

 م 1967/  3/  4األردن يف 

 
 بياانت التواصل:

 400/  جامعة امللك فيصل /  ص ب:  31982ء اململكة العربية السعودية   /  األحسا العنوان :     
 fabonasser@kfu.edu.sa الربيد االلكرتوين: 

dr_fathinassr@yahoo.com 
  00966559915510 اهلاتف اخللوي : 

 00966135895696 هاتف املكتب:
 

 املؤهالت الدراسية:
 التاريخ  اجلهة املناحة  الدرجة العلمية 

 م2003 االردن - جامعة الريموك الدكتوراه
 م1994 االردن - جامعة الريموك املاجستري

 م1990 االردن - جامعة الريموك البكالوريوس
 

 التدرج الوظيفي:
  التاريخ جهة العمل الوظيفة

 م2021 /3/  3هـ املوافق 19/7/1442 اململكة العربية السعودية –ة امللك فيصل جامع أستاذ دكتور 
 م2014 /4 /28 اململكة العربية السعودية –جامعة امللك فيصل  أستاذ مشارك
 م2009/  9/  15 اململكة العربية السعودية –جامعة امللك فيصل  أستاذ مساعد
 م2005/  7/  25 ملكة العربية السعوديةامل –كلية املعلمني ابألحساء  أستاذ مساعد 

 م2004/  9/  22 االردن-اجلامعة اهلامشية  مدرس 
مشرف  

 تربوي 
 م2004 -2000 وزارة الرتبية والتعليم االردنية

 م2000 – 1992 وزارة الرتبية والتعليم االردنية معلم 
 

 املهارات اللغوية:
   لغة االم –ممتازة  اللغة العربية 

غة الل
 اإلجنليزية 

   ممتازة 

    
 

 األعمال اإلدارية:
  - 2019  مشرف التعاون والتبادل املعريف / املركز الوطين ألحباث املوهبة واالبداع أبوانصر، فتحي  .1
املشرف على الشؤون اإلدارية والتدريب / املركز الوطين ألحباث املوهبة  أبوانصر، فتحي  .2

 واالبداع 
 م2019 – 2011 

mailto:fabonasser@kfu.edu.sa
mailto:dr_fathinassr@yahoo.com


 
  

  

األستاذ الدكتور فتحي محمد أبوناصر -السيرة الذاتية   3 

  

  -2017 عضو جملس املركز الوطين ألحباث املوهبة واالبداع  بوانصر، فتحيأ  .3
 م2015- 2014 املشرف التنفيذي لربانمج املاجستري يف تربية املوهوبني   .4
  -2009 جامعة امللك فيصل  –عضو هيئة تدريس بقسم القيادة التعليمة  أبوانصر، فتحي  .5
 م2009 -2005 كلية املعلمني ابألحساء  –ادة التعليمة عضو هيئة تدريس بقسم القي أبوانصر، فتحي  .6
 م2004 – 2000 وزارة الرتبية والتعليم األردنية مشرف تربوي ب أبوانصر، فتحي  .7

    
 شهادات مهنية :

 م ICDL 2002 أبوانصر، فتحي  .1
 مIntel Teach to the Future 2003رخصة التعليم للمستقبل  أبوانصر، فتحي  .2
 م2009 ديب -ِإمريالد الربيطانية دبلوم مدريب املدربني من أكادميية حيأبوانصر، فت  .3

    
 

 األحباث العلمية احملكمة املنشورة واملقبولة للنشر
 الناشر واتريخ النشر ورقم عدد اجمللة وأرقام الصفحات عنوان البحث اسم الباحث )الباحثني( رقم

1.  AbdulrahmanEssa Al 
AhmedAli ,Lily

FathiMohammedAb,Alhazmi
unasser,et al 

Covidian education: An enquiry into Arab 
Culture 
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Volume 66, August 2021, 101673, 
1-10 
journal homepage: 
www.elsevier.com/locate/techsoc 

/doi.org/10.1016/j.techsoc.20https:/
21.101673 
Indexed with SCOPUS, ISI 

درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارس يف حمافظة األحساء  أبوانصر، فتحي  .2
 وعالقتها ابلنمو املهين للمعلمني

The Application Degree of Participative 
School Leaderships at Al-Ihsa Governorate and 
Its Correlation with Teachers’ Professional 
Development 

 عة بنهاجام
 جملة الرتبية

 كلية الرتبية جامعة بنها
 مصر

 .231-197(، 2)ج 124العدد  31اجمللد 
https://jfeb.journals.ekb.eg/ 

 
دور القيادة األخالقية يف تعزيز امليل الرايدي لدى قادة املدارس الثانوية  أبوانصر فتحي  .3

 ألحساء من وجهة نظر معلمي تلك املدارسمبحافظة ا
The Role of Ethical Leadership in Enhancing 

Entrepreneurial Inclination in Secondary 
School Principals in Al Ahsa, as Perceived by 

School Teachers 

، 1العدد م  2021اجمللة العلمية جبامعة امللك فيصل، 
 .117 -109، 22اجمللد 

https://doi.org/10.37575/h/edu/2394 
 )معامل أتثري عريب( 

 

 مؤشرات جودة اجملالت اإلنسانية واالجتماعية الليلي، عبدالرمحن ، أبوانصر، فتحي ، واخرون  .4
Key Performance Indicators for Social-Science 

and Humanities Journals 

، 1، العدد 2021اجمللة العلمية، جامعة امللك فيصل،
 .11-1، 22اجمللد 

 
https://doi.org/10.37575/h/edu/1234 

 )معامل أتثري عريب(
 

، عدد خاص، 2021اجمللة العلمية، جامعة امللك فيصل،  قدة حلقل املوهبة العريبتسعة أتمالت انالليلي، عبدالرمحن ، إمساعيل ، عبدالرحيم،   .5

https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101673
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101673
https://jfeb.journals.ekb.eg/
https://doi.org/10.37575/h/edu/2394
https://doi.org/10.37575/h/edu/1234
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 Nine Suggestions for Improving the Field of  أبوانصر ، فتحي
Giftedness in the Arab World 

 .7-1، 22اجمللد 
https://doi.org/10.37575/h/edu/1007 

 أتثري عريب( )معامل
 

القيادة االبوية وعالقتها اباللتزام التنظيمي من وجهة نظر املعلمني ابملدارس  ، العدساين ، عبدهللاأبوانصر، فتحي  .6
 احلكومية مبحافظة االحساء يف السعودية

Paternalistic leadership and its relationship to 
organizational commitment from the teachers’ 

point of view in public schools in the Saudi 
Al-Ahsa Governorate 

 .180-159،  15م ، العدد 2021جملة جامعة شقراء

7.  AlAli, Rommel  and  
Abu Nasser,fathi 

The Role of Faculty Members in the 
Development of Leadership Abilities of Gifted 

and Talented Students at King Faisal University 

The International Journal of 
Educational Organization and 

Leadership 
USA, JAN 16, 2021, volume 28 

issue 1, 105-121. 
  /Indexed with SCOPUS 

8.  Fathi Mohammed Abu 
Nasser1 & Abdulhamid 

Abdullah Alarfaj 

Exploring Creative schools in Public Education Journal of Education and Human 
Development September 2020, Vol. 

9, No. 3, pp. 122-132 ISSN: 
2334-296X (Print), 2334-2978 

(Published by American Research 
Institute for Policy Development 

DOI: 10.15640/jehd.v9n3a13  
9.  Abdulrahman Essa Al Lily, 

Abdelrahim Fathy Ismail, 
Fathi Mohammed Abonasser, 

Rafdan Hassan Alhajhoj 
Alqahtani 

Distance education as a response to pandemics: 
Coronavirus and Arab culture 

Technology in Society  
USA 

June 25 - 2020 
Indexed with SCOPUS, ISI 

Technology in Society 
63-2020.  

  أبوانصر، فتحي حممد  .10
 الرمضان، عماد

دور مراكز رعاية املوهوبني يف تنمية القيم لدى الطالب املوهوبني مبحافظة 
 األحساء من وجهة نظر اخلرباء واملعلمني وأولياء أمورهم

The Role of Gifted Students Care Centers in 
Developing the Values in Gifted Students in 

Al-Ahsa Province from the perspective of 
experts, their Teachers and Parents 

جامعة سوهاج،  –كلية الرتبية   –جملة شباب الباحثني 
 .681 -640، 7م، العدد 2020

 )معامل أتثري عريب(

11.  Abu Nasser, fathi Degree of Participative School leaderships at 
AlIhsa Governorate and Its Correlation with 

Teachers’ Professional Development 

International Education Studies 
Vol. 12, No. 12, December 

2019,101-112  
Indexed with SCOPUS 

مسات خارطة الطالب املوهوبني واملتفوقني الدارسني جبامعة امللك فيصل  أبوانصر، فتحي حممد، واخرون  .12
 ة املقرتحة هلموتوفري سبل الرعاي

Features of the Map of Gifted and High 
Achievement Students at King Faisal 

(، 63(، العدد )2019جامعة سوهاج ) –اجمللة الرتبوية 
1-25. 

 )معامل أتثري عريب(

https://doi.org/10.37575/h/edu/1007
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University and the ways of care offered to them 
13.  Abu Nasser, fathi The Reality Application of Academic Talent 

Management Strategies at King Faisal 
University. 

 

Journal of Institutional Research 
South East Asia (2019) (17) 1, 137 

-158. 
Indexed with SCOPUS 

http://www.seaairweb.info/journal/i
ndex.aspx 

، احملمد، أبوانصر، فتحيصاحل، شعيب،   .14
 محدان

االستخدام الناقد واالبداعي ملنصات التواصل االجتماعي وانعكاسه على 
 االمن الفكري لدى طلبة جامعة امللك فيصل

Critical and creative use of social media 
platforms and its Reflections on the intellectual 

security of students at King Faisal University 

ديسمرب(، العدد  2019جامعة سوهاج ) –اجمللة الرتبوية 
 .67-22(، اجلزء الثاين، 68)

 )معامل أتثري عريب(

 تقنني اختبار القدرات املعرفية املتعدد للموهوبني يف اجلامعة وعبود، يسرى أبوانصر، فتحي  .15
Evaluation and assessment associate professor at 

The National Center of Giftedness and 
Creativity At King Faisal University 

 جملة اجلامعة العربية األمريكية للبحوث
 فلسطني 

  2019اتريخ النشر 
 (2) العدد 5جملد 

اء هيئة واقع اإلدارة اإللكرتونية يف األقسام األكادميية كما يراها أعض ، واليوسف، ابراهيمأبوانصر، فتحي  .16
 التدريس جبامعة امللك فيصل 

 
The Reality of Electronic Management in 

Academic Departments as Perceived by Faculty 
members at King Faisal University 

حمرم -8( اجمللد 10، العدد )جملة جامعة شقراء
 .91- 63م 2018هـ.  1440-

Services/Jo-http://www.su.edu.sa/E
urnal/Pages/about.aspx 

النظرايت الضمنية للذكاء واملوهبة وعالقتها ابلكفاءة الذاتية لدى الطلبة  واالمسري ، طالعأبوانصر، فتحي،   .17
 املوهوبني ذوي صعوابت التعلم ابملنطقة الشرقية

Implicit theories of intelligence and talent and 
Their Relationship to the self-efficacy for 
gifted students with learning difficulties in the 
Eastern Province 

اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة، مجعية علم النفس 
 -105، 8( ، اإلصدار 7، اجمللد)2018األردنية، 

117. 

درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من وجهة نظر القادة الرتبويني لربامج الطلبة  ر، فتحي حممدأبوانص  .18
 املوهوبني يف املنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية

( امللحق 4) 45( 2018جملة دراسات اجلامعة األردنية، )
  583-570( ،4رقم)

 ( / مت النشر2016قبول للنشر)
Ulrich's Periodicals Directory 

Google Scholar 
EBSCO 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/
issue/archive 

الشورى، حممد، أبوانصر، فتحي، االقطش،   .19
 آالء

(، 1) 45( 2018) جملة دراسات اجلامعة األردنية ة، درجة تطبيق معايري اجلودة يف كليات الرتبية يف اجلامعات السعودي
263 – 280 

 (2016قبول )للنشر 
Ulrich's Periodicals Directory 

Google Scholar 
EBSCO 

http://www.seaairweb.info/journal/JIRSEA_v17_n1_2019.pdf#page=148
http://www.seaairweb.info/journal/JIRSEA_v17_n1_2019.pdf#page=148
http://www.seaairweb.info/journal/JIRSEA_v17_n1_2019.pdf#page=148
http://www.seaairweb.info/journal/index.aspx
http://www.seaairweb.info/journal/index.aspx
http://www.su.edu.sa/E-Services/Journal/Pages/about.aspx
http://www.su.edu.sa/E-Services/Journal/Pages/about.aspx
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/issue/archive
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/issue/archive


 
  

  

األستاذ الدكتور فتحي محمد أبوناصر -السيرة الذاتية   6 

  

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/
issue/archive 

 صر، فتحي حممدأبو ان  .20
 

درجة التمكني اإلداري املدرسي ومعوقات ممارسته كما يراها مديري املدارس 
 احلكومية مبحافظة االحساء

، 1، ع. 15جملة عجمان للدراسات والبحوث مج. 
2016  

 معامل أتثري عريب()
file:///C:/Users/fabonasser/Downl

677533.pdf-oads/BIM 
 

مقومات وممارسات اإلبداع اإلداري من وجهة نظر القادة الرتبويني لربامج  أبو انصر، فتحي حممد  .21
 الطلبة املوهوبني يف املنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية

 7، اجمللد2015بوية، جامعة امللك سعود، جملة العلوم الرت 
(21 ،)115 – 139. 

22.  Yusra Zaki Aboud, Ebrahim 
Salem Alsubaty, Fathi 

Abunasser 

Studying the relationship between academic 
achievement and some non-cognitive aspects 
of students at King Faisal University in light of 
some variables 

 

International Journal of Innovation 
and Applied Studies 

ISSN 2028-9324 Vol. 13 No. 1 Sep. 
2015, pp. 207-221 

© 2015 Innovative Space of 
Scientific Research Journals 

http://www.ijias.issr-journals.org/ 
 املستّمر يف مدارس املرحلة االبتدائية جتربة التقومي ، واملطرب ،خالد فتحي أبوانصر،  .23

 التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ابململكة العربية السعودية
 دراسة تقوميية من وجهة نظر مديريها 

The Experiment of Continuous Evaluation in 
Elementary Stage of the Ministry of Education 
in the kingdom of Saudi Arabia: an 
Evaluational Study form the Principals' 
Viewpoints 

، 2014جملة العلوم الرتبوية والنفسية، جامعة البحرين ،
15 (2 ، )13- 49. 

، ابوانصر، فتحي حممد ،  اجلغيمان، عبدهللا  .24
 وعبداملنعم، حممد

تطوير تقييم أداء كليات جامعة امللك فيصل يف ضوء بعض اخلربات 
 لتقييم أداء اجلامعات املعتمدة أكادمييا  والتجارب املعاصرة 

 8، اجمللد 2012اجمللة العلمية جلامعة امللك فيصل، 
 .447 – 395(، 3اإلصدار)

واقع السياسات الرتبوية املرتبطة بربامج تربية املوهوبني يف اململكة العربية  ، واجلغيمان، عبدهللاأبو انصر، فتحي حممد  .25
 السعودية

، 2012العلوم الرتبوية، جامعة الريموك، اجمللة االردنية يف 
 .214 – 195(، 3، اإلصدار)8اجمللد 

إدارة الصراع التنظيمي يف جامعة امللك فصيل من وجهه نظر أعضاء هيئة  أبو انصر، فتحي حممد  .26
 التدريس

، اجمللد 2012جملة كلية الرتبية أبسوان، جامعة أسوان ، 
 .133 -162(، 1(، اإلصدار) 16)

27.  AbunasserFathi  Perceptions of Secondary School Principals in 
Saudi Arabia of Time Management Techniques 

  

Journal of Instructional Psychology; 
Vol 38 ,No 1,Mar2011,18-22. 

 
b4df857a3b1c6887816cbed19665b5

a.pdf 
، 2010جملة العلوم الرتبوية والنفسية، جامعة البحرين،  ابملنطقة الشرقية حنو التخطيط االسرتاتيجياجتاهات مديري املدارس الثانوية  أبو انصر، فتحي حممد  .28

 .255-  231( ، 4، اإلصدار)11اجمللد 
29.  Fathi Abunasser Effectiveness of Institutional Performance of 

Public 
Schools in the Eastern Region of Saudi Arabia 

from the 

College Student Journal 
V (43)no.4 ,part B 

December /2009 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/issue/archive
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/issue/archive
file:///C:/Users/fabonasser/Downloads/BIM-677533.pdf
file:///C:/Users/fabonasser/Downloads/BIM-677533.pdf
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Perspective of School Administrators 
 

کلية الرتبية جامعة عني مشس مصر،   –جملة القراءة واملعرفة  مسات القائد الرتبوي يف القران الكرمي والسنة النبوية دراسة حتليلية أبو انصر، فتحي حممد  .30
  2007 . دار املنظومة216 – 234(، 69اجمللد )

 
 

 املقدمة للمؤمترات العلمية والندوات: األحباث العلمية
امللتقى العلمي لرعاية املوهوبني )إدارة تعليم الزلفي،  سياسات املوهوبني بدارس التعليم  نظرة أتملية  أبوانصر فتحي  .1

 (، إشراف وزارة التعليم السعودية2021
اململكة بناء سياسة للموهوبني يف مدارس التعليم العام يف ظل رؤية  أبوانصر فتحي  .2

2030". 
 مارس  3 امللتقى العلمي لرعاية املوهوبني )القرايت 

 (، وزارة التعليم السعودية 1202
 الكويت -م 2020ديسمرب /  1 –نوفمرب  30 التعليم عن بعد كاستجابة جلائحة كوروان  أبوانصر فتحي  .3
4.  Abu Nasser, fathi “Participative School Leaderships at Al-Ahsa 

Governorate and its Correlation with Teachers’ 
Professional Development” 

22nd Annual International 
Conference on Education, 18-21 

May 2020 Athens, Greece (online). 
دراسة مسحية ألبرز االجتاهات واملمارسات والسياسات والتجارب يف  الصباطي، ابراهيم أبوانصر فتحي،  .5

 .لدول األعضاء مبكتب الرتبية العريب لدول اخلليج والعامل مبجال املوهوبنيا
 خريطة طريق الستثمار العقول-املؤمتر الدويل " االبتكار يف تربية املوهوبني

خريطة طريق -املؤمتر الدويل " االبتكار يف تربية املوهوبني
 الستثمار العقول

 م2019مارس  7- 5البحرين   -جامعة اخلليج العريب 
 ورقة عمل م، الشارقة2018املؤمتر الدويل للموهبة واالبداع  أبوانصر، فتحي حممد  .6
 التعليم املستمر وحتدايت املستقبل  دور املراكز البحثية يف نشر ثقافة التعليم ومواجهة حتدايت املستقبل أبوانصر، فتحي حممد  .7

 م2012/  2/  8 – 6جامعة طيبة، 
 تعليم املستمر وحتدايت املستقبل ال أبوانصر، فتحي حممد  .8

 م2012/  2/  8 – 6جامعة طيبة، 
 ورقة حبثية

 USA May9-14, 2004 أبوانصر، فتحي حممد  .9
 Intel ISEF Educator Academy, Portland, 

Oregon, 

 ورقة عمل ومشارك يف برانمج تدرييب

ملسابقات دول  مؤمترا ملسابقات اإلبداع العلمي لطلبة التعليم العام أبوانصر، فتحي حممد  .10
SEMSP / اليوانن / حوض البحر األبيض املتوسط مسابقات. 

 

 م2003 – 2002

    
 املؤلفات العلمية املنشورة:

 م2018 –األردن  –دار اهلدف  متويل التعليم   رؤي مستقبلية أبوانصر، فتحي حممد، والزكي، امحد  .1
مدخل اىل اإلدارة الرتبوية: النظرايت واملهارات، دار املسرية للنشر والتوزيع،  أبوانصر، فتحي حممد   .2

 عمان.
 م2012عمان،  –دار املسرية 

 م2012عمان،  –دار املسرية  االدارة والسياسات الرتبوية يف جمال تربية املوهوبني واملبدعني. واجلغيمان، عبدهللا فتحي،  أبوانصر،  .3
 مركز التنمية واألسرية، ومؤسسة حقيبة تدريبية  –اإلداري مهارات االتصال  وانصر، فتحي حممدأب  .4

 م2014 -حممد عبد هللا السبيعي
 مركز التنمية واألسرية، ومؤسسة حقيبة تدريبية  - سس التدريبا أبوانصر، فتحي حممد  .5

 م2014 حممد عبد هللا السبيعي
 

 مشروعات منجزة:
 / مشرف تنفيذي للمشروع 2018-2017 مشروع صفوف املوهوبني بينبع الصناعيةواحملمد، احلمدان، العرفج،  ي،ابوانصر، فتح  .1
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 عبد احلميد، واخرون
والصباطي، إبراهيم، وايوب،  ابوانصر، فتحي،  .2

 عالء ، وزكي، يسرى
 –مشروع الدراسة املسحية لربامج املوهوبني بدول جملس التعاون اخلليجي 

 مكتب الكويت
 / منسق املشروع 2018- 2016

واجلغيمان، عبدهللا ،  ابوانصر، فتحي،  .3
 السلويل، مسفر، واملطرب، خالد 

 / منسق املشروع 2014-2012 مشروع دراسة التقومي املستمر بوزارة التعليم

 م2015 – 2013 يةمشروع تقومي برامج املوهوبني بوزارة التعليم السعود اجلغيمان، عبدهللا ، ابوانصر،  فتحي واخرون   .4
مشروع مدعوم من منظمة  -مشروع تقومي الكتب املدرسية لدولة ليبا الزعيب، موفق ، أبوانصر، فتحي ، واخرون  .5

 اليونسكو
 م2005 – 2004

    
 

 تقارير علمية واستشارات وأعمال مهنية:
للمعلمني يف مناقش خارجي ألطروحة دكتوراه: تطوير برامج التنمية املهنية  أبوانصر، فتحي  .1

اململكة العربية السعودية لتعزيز القدرة التنافسية الدولية يف ضوء التجربة 
 منوذج مقرتح(. )الكورية 

 2021جامعة امللك سعود 

درجة ممارسة القيادة الرايدية يف مناقش داخلي ألطروحة املاجستري :  أبوانصر، فتحي  .2
 علماتاملدارس األهلية مبحافظة األحساء من وجهة نظر امل

 م2021جامعة امللك فيصل 

مناقش خارجي ألطروحة دكتوراه: التجديد االسرتاتيجي يف إدارات التعليم  أبوانصر، فتحي  .3
 ابململكة العربية السعودية لتحقيق التميز املؤسسي: اسرتاتيجية مقرتحة

 2020جامعة امللك سعود 

جات اقسام الرتبية البدنية يف مناقش خارجي ألطروحة دكتوراه: مؤامة خمر  أبوانصر، فتحي  .4
: 2030اجلامعات السعودية مع متطلبات سوق العمل يف ضوء رؤية 

 اسرتاتيجية مقرتحة

 2020جامعة امللك سعود 

ورشة تدربيه بعنوان " أتطري سياسات املوهوبني يف الدول األعضاء مبكتب  أبوانصر، فتحي  .5
ركز العريب للبحوث الرتبوية امل  –الرتبية العريب لدول جملس التعاون اخلليجي 

 لدول اخلليج

 4/ الكويت   املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج
 م2019 /11نوفمرب  5-

مناقش خارجي ألطروحة دكتوراه: دور عمادات شؤون الطالب ابجلامعات  أبوانصر، فتحي  .6
 السعودية يف حتقيق االمن الفكري: اسرتاتيجية مقرتحة

 2019د جامعة امللك سعو 

مناقش خارجي ألطروحة دكتوراه : تطبيق أسلوب اإلدارة ابألهداف وأثره  أبوانصر، فتحي  .7
 على التحصيل الدراسي لطالب التعليم األساسي بسلطنة عمان

 املعهد العايل للرتبية والتكوين املستمر
 2019جامعة تونس         

إدارات مدارس التعليم العام يف  مناقش خارجي ألطروحة دكتوراه : تطوير أبوانصر، فتحي  .8
 اململكة العربية السعودية يف ضوء التمكني اإلداري: تصور مقرتح

 2019جامعة امللك سعود 

مناقش خارجي ألطروحة دكتوراه : إدارة التدريب اإللكرتوين يف إدارات  أبوانصر، فتحي  .9
 منوذج مقرتح-التدريب الرتبوي بوزارة التعليم السعودية 

 2018لك سعود  جامعة امل

مناقش خارجي ألطروحة دكتوراه : جودة اخلدمات الرتبوية اليت تقدمها  أبوانصر، فتحي  .10
إدارات مدارس التعليم العام على ضوء االجتاهات املعاصرة )برانمج تدرييب 

 مقرتح(

 2017جامعة امللك سعود 

 2016جامعة امللك سعود  اسرتاتيجية مقرتحة. 6تطوير القيادات املدرسية ابستخدام منهجية سيجما  أبوانصر، فتحي  .11
حمكم ضمن العديد من اجملالت منها: اجمللة العلمية جبامعة امللك فيصل،  أبوانصر، فتحي  .12

وجملة العلوم الرتبوية والنفسية جبامعة امللك سعود، جملة جامعة تبوك، 
SAGE Open.واملؤمتر األورويب الدويل وغريها ، 

 دول خمتلفة  / مستمر 

/ كلية  يف اململكة العربية السعودية مدرب ضمن برانمج مديري املدارس أبوانصر، فتحي  .13
 املعلمني ابألحساء

 م2009 – 2005

 م2003 – 2000/ وزارة الرتبية  عضو الفريق الوطين األردين لتطوير مناهج العلوم والكيمياء. أبوانصر، فتحي  .14
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 والتعليم االردنية
مشارك يف تطوير املناهج  - الرتبوية يق الوطين األردين للسياساتعضو الفر  أبوانصر، فتحي  .15

للمناهج، ووضع األطر العامة  وعضو ضمن برانمج االقتصاد املعريف األردنية
 / وزارة الرتبية والتعليم االردنية الكيمياء ضمن نفس الربانمج ملناهج

 م2003 – 2000

    
 

 العضوية يف اهليئات واجلمعيات العلمية:
 املانيا عضوية اجلمعية العاملية للموهبة والتميز  أبوانصر، فتحي  .1
 السعودية عضوية املركز الوطين ألحباث املوهبة واالبداع أبوانصر، فتحي  .2
 السعودية عضو مركز جملس املركز الوطين ألحباث املوهبة واالبداع  أبوانصر، فتحي  .3

    
 املنح واجلوائز:

 م2016جامعة امللك فيصل   ضو هيئة التدريس املتميز " برانمج نقاطي " املركز السادس.جائزة ع أبوانصر، فتحي  .1
 جائزة محيد بن راشد، فرع العلوم الرتبوية والنفسية أبوانصر، فتحي  .2

 املركز األول مسار البحوث الرتبوية والنفسية.
 م2014االمارات العربية املتحدة 

 م2004 –جامعة الريموك  عة املركز األول يف الدف أبوانصر، فتحي  .3
    
 

 األنشطة التدريسية:
 برانمج الدكتوراه يف تربية املوهوبني   722إدارة املؤسسات وبرامج الرتبية اخلاصة  ت م  أبوانصر، فتحي  .1
 برانمج املاجستري يف القيادة التعليمية  اقتصادايت التعليم  أبوانصر، فتحي  .2
 برانمج املاجستري يف القيادة التعليمية سي   التمويل املدر  أبوانصر، فتحي  .3
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني اإلدارة والسياسات الرتبوية يف جمال املوهوبني    أبوانصر، فتحي  .4
 برانمج املاجستري يف القيادة التعليمية 512مناهج البحث العلمي      ترب  أبوانصر، فتحي  .5
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني ث العلمي      مناهج البح أبوانصر، فتحي  .6
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني 624التدريب امليداين         ت م  أبوانصر، فتحي  .7
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني 699مشروع التخرج لطلبة املاجستري ت م  أبوانصر، فتحي  .8
 برانمج الدبلوم العايل يف اإلدارة الرتبوية يمه إدارة الصف وتنظ أبوانصر، فتحي  .9

 برانمج الدبلوم العايل يف اإلدارة الرتبوية  511نظام التعليم يف اململكة  أبوانصر، فتحي  .10
 برانمج الدبلوم العايل يف اإلدارة الرتبوية 501املهارات اإلدارية         ترب  أبوانصر، فتحي  .11
 برانمج الدبلوم العايل يف مصادر التعلم 506التدريبية مص تصميم الربامج  أبوانصر، فتحي  .12
 برانمج البكالوريوس يف الرتبية نظام التعليم يف اململكة     أبوانصر، فتحي  .13
 برانمج البكالوريوس يف الرتبية اإلدارة املدرسية             أبوانصر، فتحي  .14

    
 

 األشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه:
التحدايت املؤسسية اليت تواجه تطبيق مشروع بوابة املستقبل يف مدارس  وانصر، فتحيأب  .1

 التعليم العام مبحافظة رأس تنورة
 برانمج املاجستري يف القيادة التعليمية  –مشرف أكادميي 

 م2021
دور قائدة املدارس االبتدائية يف حل مشكالت املعلم املبتدئ يف حمافظة  أبوانصر، فتحي  .2

 ساءاالح
 برانمج املاجستري يف القيادة التعليمية –مشرف أكادميي 

 م2021
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني –مشرف أكادميي دور مراكز رعاية املوهوبني يف تنمية القيم لدى الطالب مبحافظة األحساء  أبوانصر، فتحي  .3
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 م2021 من وجهة نظر معلميهم وأولياء أمورهم
اقع دور معلمي املوهوبني يف تنمية قدرات الطالب املوهوبني القيادية من و  أبوانصر، فتحي  .4

 وجهة نظر الطالب واملعلمني أنفسهم مبحافظة االحساء.
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني –مشرف أكادميي 

 م2020
ء تقييم جتربة فصول املوهوبني من وجهة نظر العاملني واملستفيدين يف ضو  أبوانصر، فتحي  .5

 بعض   املعايري يف حمافظة األحساء
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني –مشرف أكادميي 

 م2019
أثر برانمج اثرائي قائم على األلعاب الرتبوية لدى طالب الروضة ما قبل  أبوانصر، فتحي  .6

 املدرسة ابألحساء
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني –مشرف أكادميي 

 م2018
النظرايت الضمنية للذكاء واملوهبة وعالقتها ابلكفاءة الذاتية االكادميية لدى  صر، فتحيأبوان  .7

 الطلبة املوهوبني ذوي صعوابت التعلم ابملنطقة الشرقية
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني –مشرف أكادميي 

 م2016
حلة املتوسطة وعالقته مفهوم الذات األكادميي لدى الطلبة املوهوبني ابملر  أبوانصر، فتحي  .8

 ابلذكاء العملي والتحصيل الدراسي
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني –مشرف أكادميي 

 م2015
أثر األمنوذج اإلثرائي السعودي على االسرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفية  أبوانصر، فتحي  .9

 والتنظيم الذايت لدى الطالب املوهوبني ابملرحلة املتوسطة.
 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني –مشرف أكادميي 

 م2015
االحتياجات التدريبية ملعلمي الطالب املوهوبني يف جمال الرعاية يف ضوء  أبوانصر، فتحي  .10

الكفاايت املهنية املعاصرة من وجهة نظر املعلمني أنفسهم يف املنطقة 
 الشرقية

 املوهوبنيبرانمج املاجستري يف تربية  –مشرف أكادميي 
 م2014

أثر برانمج املوهوبني املدرسي يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى  أبوانصر، فتحي  .11
 الطالب امللتحقني به

 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني –مشرف أكادميي 
 م2014

لدى  أثر األمنوذج اإلثرائي السعودي على اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا أبوانصر، فتحي  .12
 املوهوبني يف اململكة العربية السعودية

 برانمج املاجستري يف تربية املوهوبني –مشرف أكادميي 
 م2012

    
 

 عضوية اللجان:
عضو جلنة االعتماد املؤسسي لوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي  أبوانصر، فتحي  .1

 جبامعة امللك فيصل
2021 - 

البحث العلمي / ضمن املشروع الوزاري تعزيز كفاءة  عضو جلنة كفاءة أبوانصر، فتحي  .2
 البحوث والدراسات العلمية ابللغة العربية يف جماالت العلوم اإلنسانية.

2021-  

( / جلنة تطوير االسهمات البحثية يف 6-2عضو اللجنة الدائمة للمشروع ) أبوانصر، فتحي  .3
 جماالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

2021- 

 2020- 2019 عضو الفريق التحضريي جلائزة امللك عبد العزيز للجودة ر، فتحيأبوانص  .4
  -2018 عضو هيئة حترير جملة املوهبة واالبداع، جامعة امللك فيصل أبوانصر، فتحي  .5
 2017-2016 عضو جلنة تقومي التعليم / جلنة مركزية على مستوى اجلامعة أبوانصر، فتحي  .6
ملوحدة ملنسقي وحدات يف إطار تنفيذ جلنة التخطيط عضو قائمة ا أبوانصر، فتحي  .7

 االسرتاتيجي بوكالة الدراسات العليا
2016 - 2018 

 2016 -2014 املشرف التنفيذي لربانمج املاجستري يف تربية املوهوبني أبوانصر، فتحي  .8
    
    

 خدمة اجملتمع:
التعليم الصيفي   -عليمية مدرب ضمن برامج التطوير املهين  لكوادر الت أبوانصر، فتحي  .1

 هـ.1440
2019 

 2019 تطوعي. –ورشة تدريبية ملركز ابإلبداع بوزارة الصحة فرع االحساء  أبوانصر، فتحي  .2
 2019،2018املشاركة يف أسبوع املوهبة اخلليجي بتعليم املنطقة الشرقية )اخلرب( من خالل  أبوانصر، فتحي  .3
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 تطوعي-حماضرة وورشة عمل 
ورشة تدريبية ملنسويب مدرسة حممد بن فهد بعنوان )صياغة خطط  تحيأبوانصر، ف  .4

 تطوعي-االحساء  –وسياسات املوهوبني املدرسية( 
2019 

 - 2018 مدرب ضمن برانمج املدرب املتقدم، جامعة امللك فيصل. أبوانصر، فتحي  .5
 2019 -2015 مدرب ضمن برامج عمادة تطوير التعليم جبامعة امللك فيصل  أبوانصر، فتحي  .6
معهد التنمية األسرية -التدريب ضمن برانمج دبلوم القيادات االجتماعية  أبوانصر، فتحي  .7

 اإلحساء )تطوعي( –
2015 

 –مركز التنمية األسرية -التدريب ضمن برانمج دبلوم اإلرشاد األسري أبوانصر، فتحي  .8
 اإلحساء )تطوعي(

2014 

 2016،  2014،   2012 ات العلمية الدولية / أيسف السعودياملشاركة يف حتكيم املسابق أبوانصر، فتحي  .9
مدرب متطوع ضمن األسبوع اخلليجي للموهبة واالبداع بتعليم املنطقة  أبوانصر، فتحي  .10

 الشرقية  
2017  ،2018 

  -2019 املركز الوطين ألحباث املوهبة واالبداع التطوعية –مستشار يف عيادة موهبة  أبوانصر، فتحي  .11
 هـ1435/  7/  17 م مشاريع املدارس املنفذة لربانمج رعاية املوهوبني املدرسي حتكي   .12
 هـ1435/  2/  22 إدارة تعليم االحساء -حتكيم مسابقة برانمج رعاية املوهوبني املدرسي     .13

مركز التنمية  –املشاركة التطوعية يف تدريس مقررات دبلوم االرشاد االسري   
 االسرية ابألحساء

 هـ1436 -1434

 الربامج التدريبية : 
 مدرابً : 
 م2021/ 9/  28 -27 تطوير النظم واألساليب اخلاصة ابلعمل أبوانصر، فتحي  .1

 م10/2021/-27-26 اخلرائط الذهنية يف العمل األكادميي  أبوانصر، فتحي  .2

 جامعة امللك فيصل -متكرر تدريب املدربني أبوانصر، فتحي  .3

 جامعة امللك فيصل -متكرر املتقدم املدرب  أبوانصر، فتحي  .4

 هـ1440/  11/  17 – 1440/  11 /14 اختاذ القرارات التعليمية القائمة على البياانت أبوانصر، فتحي  .5
 هـ1440/  11/  14 -هـ  1440/  11/  11 اختاذ القرارات التعليمية القائمة على البياانت أبوانصر، فتحي  .6
 جامعة امللك فيصل –م 2018- 2016 رتوين واستخدام الوسائط املتعددةالتدريب االلك أبوانصر، فتحي  .7
 جامعة امللك فيصل-متكرر القيادة والتأثري ابألخرين أبوانصر، فتحي  .8
 جامعة امللك فيصل –م. 2019-2018 إدارة النزاعات الوظيفية و التنظيمية أبوانصر، فتحي  .9

 امللك فيصل جامعة -م.2019 إدارة االولوايت أبوانصر، فتحي  .10
 جامعة امللك فيصل –م 2016 -2014 احلقائب التعليمية اإللكرتونية أبوانصر، فتحي  .11
 جامعة امللك فيصل –م  2019 على املشاريع املرتكز التعلم  أبوانصر، فتحي  .12
 جامعة امللك فيصل -متكرر العمل اجلماعي أبوانصر، فتحي  .13
 جامعة امللك فيصل -تكررم القيادة اإلدارية الفاعلة أبوانصر، فتحي  .14
 جامعة امللك فيصل -متكرر مهارات التعامل مع املستفيدين أبوانصر، فتحي  .15
 ه .1440/  6/  14 -وزارة الصحة اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي  أبوانصر، فتحي  .16
 م2019 -إدارة تعليم االحساء صناعة املبدعني  أبوانصر، فتحي  .17
 م جامعة امللك فيصل2017 /4/  26 -22 وطات العملالتغلب على ضغ أبوانصر، فتحي  .18
 هـ1440/  4/  17 -إدارة تعليم االحساء بناء سياسة لرعاية املوهوبني واملتفوقني مبدارس التعليم العام  أبوانصر، فتحي  .19
 جامعة امللك فيصلهـ 14439/  5/  26 – 25 مهارات التواصل مع الطالب  أبوانصر، فتحي  .20
 ه جامعة امللك فيصل1437/  5/  27 – 26 مهارات التعلم الذايت  أبوانصر، فتحي  .21

    



 
  

  

األستاذ الدكتور فتحي محمد أبوناصر -السيرة الذاتية   12 

  

    
 متدرابً: 

 Teaching Methods Based on Modern أبوانصر، فتحي  .1
Education Technologies 

13 / 7 / 2018 
KFU 

 جدة –م  جامعة امللك عبدالعزيز 2018 /11/  5  تصميم وبناء الكائنات التعليمية االلكرتونية  ... اسرتاتيجيات وادوات أبوانصر، فتحي  .2
  Faculty Member as Leader- Manager  30 / 7 / 2018 أبوانصر، فتحي  .3

KFU 
 م  املكتب اخلليجي لرباءات االخرتاع 2018/  4/  26 صياغة براءة االخرتاع والبحث يف التقنية السابقة  أبوانصر، فتحي  .4
 Dealing with Research Failure and Turning it أبوانصر، فتحي  .5

into Success 
10 – 11 / 3 / 2015 

KFU 
 جامعة امللك فيصل -هت  Survey Monkey 5 – 6  /5  /1436 أبوانصر، فتحي  .6
 Applying Transformation Outcome-based أبوانصر، فتحي  .7

Education 
16- 18 / 2 / 2016  

KFU 
 Student Advising and Integrating Soft Skills in أبوانصر، فتحي  .8

Teaching and Learning 
13 – 14 / 4 / 2016 

  TOT at professional level 5 -6 / 10 / 2016   Next Generation أبوانصر، فتحي  .9
 


