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ثاني ا -المؤهالت األكاديمية:

• حاصل على بكالوريوس الدراسات اإلسالمية من قسم الثقافة اإلسالمية(تخصص فقه
وأصوله)-كلية التربية-جامعة الملك سعود عام 1408هـ.

• حاصل على الماجستير في التربية من قسم المناهج وطرق التدريس (تخصص مناهج
وطرق تدريس)-كلية التربية-جامعة الملك سعود ،عام 1415هـ وعنوان أطروحته" :
أهم مشكالت تدريس المواد الشرعية في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين

والموجهين بمدينة الرياض".

• حاصل على دكتو اره الفلسفة في التربية من قسم المناهج وطرق التدريس(تخصص
مناهج وطرق تدريس) -كلية التربية -جامعة الملك سعود ،عام 1428هـ ،وعنوان

أطروحته " :أثر تدريس مقرر طرق تدريس القرآن الكريم باستخدام أسلوب النظم في
تحصيل الطالب في المقرر واتجاهاتهم نحوه وأدائهم التدريسي بكليات المعلمين في

المملكة العربية السعودية".

ثالثا -الخبرات العملية:

• عمل معلما للمواد الشرعية في مراحل التعليم العام من عام 1416-1409هـ
• عمل محاض ار بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين بالدمام من عام -1416
1422هـ.

• عمل محاض ار في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين في الرياض منذ عام
1422هـ1428 -هـ.

• عمل أستاذا مساعدا في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  -جامعة الملك
سعود.

• عمل أستاذا مشاركا في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  -جامعة الملك
سعود.

• يعمل أستاذا في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  -جامعة الملك سعود –
منذ 1440/4/20هـ وما زال.

• عمل مستشا ار إعالمي ا بمكتب سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات عام
1428/1427هـ.

• عمل رئيسا لوحدة التربية الميدانية بقسم المناهج وطرق التدريس من عام -1422
1429هـ.

• عمل رئيس ا لقسم المناهج وطرق التدريس من 1429/7/1هـ 1433/10/24 -ه.
• عمل مستشا ار متفرغا بوكالة الوزارة لشئون البتعاث – التعليم العالي من
1435/3/15هـ  1438/11/30 -هـ.

درس العديد من مقررات قسم المناهج وطرق التدريس لمرحلتي البكالوريوس
• ّ
والماجستير ،ومنها:

طرق تدريس القرآن الكريم( ،)1طرق تدريس القرآن الكريم( ،)2طرق تدريس المواد

الدينية ،طرق التدريس العامة ،مناهج التعليم البتدائي ،مناهج التعليم ما فوق البتدائي،
تعلم وتعليم العلوم الشرعية ( ،)1تعلم وتعليم العلوم الشرعية ( ،)2مقدمة في التعلم

والتعليم ،مشكالت تدريس العلوم الشرعية (ماجستير) ،دراسات مستقلة (ماجستير).

• قام باإلشراف الميداني ومتابعة طالب التربية الميدانية تخصص القراءات.

• قام باإلشراف الميداني ومتابعة طالب التربية الميدانية تخصص الدراسات القرآنية.

• قام باإلشراف الميداني ومتابعة طالب التربية الميدانية تخصص الدراسات اإلسالمية.

رابعا :الجوانب التقويمية والبرامج األكاديمية

• كتب العديد من الدراسات في مجال تقويم المناهج ،وبعضها تقدم به للترقيات العلمية.

• شارك بكتابة نماذج تقويم المعلم والمدير ،وتقويمها وتطويرها خالل عمله في كلية
المعلمين والتربية.

• شارك في تقويم برنامج كليات الشرق العربي وساهم في تدريس بعض مقرراتها.

• شارك في تقويم برنامج قسم المناهج وطرق التدريس لمرحلة البكالوريوس والماجستير.

• شارك في تأسيس برنامج الدكتوراه بتخصص العلوم الشرعية بقسم المناهج وطرق
التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود.

• شارك في لجنة الخطط والمقررات والبرامج بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية
في جامعة الملك سعود ،ومراجعة برامجها وتقويمها.

• ممثل مسار العلوم الشرعية في لجنة تطوير البرامج األكاديمية للمارس التربوي.

خامسا -عضوية المجالس واللجان:

• عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية(جستن).
• عضو الجمعية المصرية للمناهج.

• عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدريس.
• عضو لجنة الخبرات الميدانية.

• عضو لجنة مسار العلوم الشرعية.

• عضو وحدة الحقوق الطالبية بكلية التربية منذ 1434ه.
• رئيس لجنة تطوير اإلعالم التربوي بتعليم البنات سابقا.
• رئيس الجودة والعتماد األكاديمي بالقسم سابقا.
• رئيس لجنة الخطة الستراتيجية بالقسم سابقا.

• رئيس لجنة تطوير برنامج التربية الميدانية سابقا.

• رئيس اللجنة العلمية بقسم المناهج وطرق التدريس سابقا.

سادسا -الخبرات واإلنتاج العلمي:

نشر العديد من الكتب والبحوث العلمية في مجالت علمية محكمة:
 ترجمة كتاب دليل دعم الممارسات المهنية :استخدام اإلطار التدريسي في المدرسة.The Handbook for Enhancing Professional Practice: Using ( .2012/4
the framework for teaching In your school).
 دور معلم التربية اإلسالمية في تنمية الوعي الديني لدى طالب المرحلة الثانوية.جمعية الثقافة من أجل التنمية .كلية التربية بسوهاج .العدد  .31يوليو .2009
 تقييم مناهج الفقه بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء معاييرجودة المناهج .مجلة كلية التربية  -جامعة اإلسكندرية .المجلد  .20العدد األول.
.2010

 فاعلية استراتيجية ( ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن أعرف؟ ماذا تعلمت؟) في تنمية مهاراتاستيعاب الحديث لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض .مجلة القراءة
والمعرفة .كلية التربية  -جامعة عين شمس .العدد  .100فبراير .2010
 تقويم برنامج إعداد معلم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين جامعة الملك سعود فيضوء معايير جودة األداء .مجلة البحوث النفسية والتربوية .كلية التربية  -جامعة
المنوفية .العدد  .2السنة .2009 .24
 أثر استراتيجية التدريس التبادلي على تحصيل تالميذ الصف األول المتوسط في بعضموضوعات مادة الفقه بمدينة الرياض .مجلة رسالة التربية وعلم النفس .كلية التربية
– جامعة الملك سعود .العدد  .39ذو القعدة /ذو الحجة 1433هـ 2012 /م.
 أثر مشاهدة الفضائيات العربية في تنمية القيم الخلقية ومهارات التحدث لدى طفل ماقبل المدرسة بالمملكة العربية السعودية .جمعية الثقافة والتنمية .كلية التربية
بسوهاج .العدد  .69يونيو .2013
 أثر برنامج تعليمي باستخدام السبورة الذكية في اكتساب طالب المرحلة االبتدائيةأحكام التجويد .مجلة العلوم التربوية .العدد .فبراير .2015
 برنامج تدريبي مقترح وأثره في تنمية المهارات التدريسية لمعلمي العلوم الشرعيةبالمرحلة الثانوية( .مقبول للنشر بالمجلة التربوية الدولية المتخصصة
.)2017/12/11
 أثر استخدام إستراتيجية التعليم المتمايز في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي وتحسيناالتجاهات نحو مقرر التفسير لدى طلبة الصف الثاني الثانوي (مقبول للنشر مجلة
الحكمة للدراسات التربوية والنفسية .)2018/1/27
 نشر ثالثة أبحاث ( )ISIفي مجالت عالمية محكمة بعنوان:)• EFFECTIVENESS OF INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL (ISMAN - 2011
IN DEVELOPING THE PLANNING TEACHING SKILLS OF TEACHERS
COLLEGE STUDENTS' AT KING SAUD UNIVERSITY. TOJET: The Turkish
Online Journal of Educational Technology – January 2012, volume 11 Issue 1.
SAUDI SECONDARY SCHOOL TEACHERS ATTITUDES' TOWARDS
USING INTERACTIVE WHITEBOARD IN CLASSROOMS.TOJET: The
Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2012, volume 11 Issue
3.
USING BLENDED LEARNING IN DEVELOPING STUDENT TEACHERS
TEACHING SKILLS. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational
Technology – October 2012, volume 11 Issue 4

•

•

• شارك في تقديم عدد من أوراق العمل والمقالت التربوية.

• ساهم في وضع برنامج للتربية الميدانية بكلية المعلمين في الدمام.

• كتب مقرر طرق تدريس القرآن الكريم  435نهج بكلية المعلمين في الرياض.
• شارك في العديد من الندوات التربوية ومنها:

 ندوة التربية الميدانية بين الواقع والمأمول ،المقامة في جامعة الملك سعود.الرياض عام 1422هـ.

 -ندوة التربية الميدانية ،المقامة في كلية المعلمين في الرياض عام 1419هـ.

• شارك في عدد من الدورات التي أقامتها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود.

• شارك في كثير من المحاضرات والدورات التدريبية التربوية بالتعاون مع مركز خدمة
المجتمع.

• ساهم في تحكيم عدد من أدوات بحوث الماجستير والدكتوراه في الجامعات.
• أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.
• كتب العديد من الدراسات من أهمها:

 -استراتيجيات التدريس الحديثة وتطبيقاتها.

 برنامج مقترح لتطوير الكفايات التربوية الالزمة لمعلم المواد الشرعية فيالمرحلة البتدائية بالمملكة العربية السعودية.

 -األنشطة المدرسية قضايا ومشكالت.

 دروس نموذجية من المواد الشرعية في المرحلة البتدائية. -استمارة تقويم المشرف للمتدرب.

 -استمارة تقويم مدير المدرسة للمتدرب.

 -نموذج المشاهدة لطالب مقرر طرق تدريس المواد الشرعية.

سابعا :المقالت التربوية:

شارك بكتابة العديد من المقالت الصحفية فيما يتعلق بالقضايا التربوية والجتماعية ،ومن

أهمها:

.1معايير اختيار عميد الكلية.

.2نظرة استشرافية لكليات المعلمين.

.3إيجاد لئحة تنظيمية تسير عليها كليات المعلمين وتغيير الطاقم اإلداري والتعليمي
واختيار عمداء الكليات بناء على المعايير العلمية أبرز التحديات القادمة.

.4معاناة النقل في كليات المعلمين واقع وحلول مقترحة.
.5نظرة قاصرة إلى كليات المعلمين.

.6وزارة التربية والتعليم والخطط المدروسة.
.7التقويم المستمر إلى متى يستمر.

.8اإلشراف التربوي بين اإللغاء واإلبقاء.

.9غابت ضوابط إعادة الختبار بين عشوائية المعلم وغفلة الوزارة.
.10الرتابة والنمطية في البرامج التلفزيونية.

.11أزمة وزارة التربية بين التنظير والتطبيق.

.12رغم تغير األسماء من مفتش إلى موجه إلى مشرف إل أن الممارسة الفعلية ظلت
كما هي في اإلشراف التربوي.

.13المجتمع ل يشاهد ستار أكاديمي والمتعة البريئة غائبة عن البرنامج.

.14لوائح الختبارات فيها تساهل كبير أدى إلى نجاح الجميع بأقل جهد وظهور عبارة

لم يرسب أحد.

.15أين الستراتيجية الشاملة لتطوير المناهج؟

.16أين برامج مهارات التفكير في مدارسنا ومناهجنا؟

ثامنا :المؤتمرات والدورات الداخلية والخارجية:

شارك في كثير من المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية ،كما شارك في الدورات التي قامت

بها عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود وغيرها من مؤسسات أكاديمية وتعليمية وتربوية،

ومنها:

• حلقة نقاش تحديد الحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس1429/5/28هـ
• دورة مائدة وحوار 1430/1/16هـ

• دورة الجودة في التدريس الجامعي 1430/1/21-20هـ
• دورة بناء الختبارات التحصيلية 1430/1/24-23هـ

• ورشة عمل تطوير البرامج (األقسام) األكاديمية وتهيئتها لالعتماد األكاديمي -5
1430/2/6هـ

• دورة استراتيجيات التعلم النشط 1430/2/20-19هـ

• المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري:المفاهيم والتحديات1430/5/25-22هـ
• الجودة وتطبيقاتها في التعليم العالي 1430/6/2-1هـ

• يوم البحث العلمي :كلية المعلمين-جامعة الملك سعود -الرياض :الثالثاء
1430/10/17هـ الموافق 2009/10/6م.

• دورة التعليم المبني على المخرجات (عمادة تطوير المهارات) جامعة الملك سعود -12
1430/11/13هـ (  8ساعات تدريبية).

• ورشة عمل توصيف وتقرير المقرر وفق نظام الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد
األكاديمي -قسم المناهج وطرق التدريس -كلية المعلمين 1430/11/14هـ.

• ورشة عمل عن " نظام إدارة الجودة بجامعة الملك سعود " إعداد د.تاي شوان مستشار
عمادة الجودة بالجامعة -الثنين الموافق 1431/1/4هـ.

• ورشة عمل" تحليل ( )swotأعضاء هيئة التدريس" ضمن مشروع إعداد الخطة
الستراتيجية لكلية المعلمين ،محرم 1431هـ.

• برنامج القيادات األكاديمية بقاعة لندن  -فندق المملكة 2010/ 1 / 3-2م16 ،
ساعة تدريبية باللغة النجليزية.

• ورشة عمل عن " نظام ادارة التعلم جسور ،" LMSاألحد 1431/2/2هـ قسم المناهج
وطرق التدريس  -كلية المعلمين.

• الندوة الثالثة حول الجودة في التعليم الجامعي بالعالم السالمي – جامعة نايف العربية
للعلوم المنية1432/1/16-14 .هـ.

• المؤتمر الدولي األول للجودة الشاملة في التعليم العام – وزارة التربية والتعليم-4 .
1432/2/7هـ.

• شهادة مدرب في البرنامج التدريبي للمدربين الخبراء في دورة األساسيات 20 - v.10
ساعة تدريبية .مركز خدمة المجتمع  -كلية المعلمين  -جامعة الملك سعود.
كما شارك ببحوث في العديد من المؤتمرات الخارجية ومنها:

• المؤتمر العربي األول إدارة الجودة الشاملة (ميادين ومجالت) :التحاد العربي لتنمية
الموارد البشرية -اإلسكندرية -مصر 2009/6/11-7م.

• المؤتمر العلمي الثاني ( دور المعلم العربي في عصر التدفق المعرفي) المقام في كلية
العلوم التربوية  -جامعة جرش الخاصة  -األردن 2009/4/9-7م.

• المؤتمر العالمي للعلوم الجتماعية والتقنية  -جامعة ما ار كيداه التقنية – بينانج ،ماليزيا
1431/3/12-10 -هـ.

• المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الثالث :تربية المعلم العربي وتأهيله .المقام في كلية

العلوم التربوية  -جامعة جرش الخاصة  -األردن 1431/4/23-21هـ ( وتشرفت
بترأس إحدى الجلسات).

• المؤتمر السنوي السابع لجمعية سلون للتعلم الترابطي -University of Illinois -
 – Oka Brook, Illinoisالوليات المتحدة األمريكية1431/5/6-5 ،هـ.

• مؤتمر التميز والبتكار في مجال التعليم .مدينة أثينا ،اليونان – 1431/6/28-25هـ.

• المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي حول التعليم اللكتروني – جامعة سينز  -بينانج ،
ماليزيا – 1431/8/1 – 7/30هـ.

• المؤتمر الدولي للتدريس والتعليم الجامعي –  - The Clute Instituteلس
فيجاس -الوليات المتحدة األمريكية1431/11/5-3 -هـ.

• المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي للتربية بنيو أورليانز The Clute -2011
  Instituteنيو أورليانز ،ولية لويزيانا  -الوليات المتحدة األمريكية-10 -1432/4/12هـ..

• المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي للتعلم واإلدارة في التعليم العالي – ناشفيل – الوليات
المتحدة األمريكية – 1432/6/24-22هـ.

• المشاركة ببحث في مؤتمر لس فيجاس الدولي الكاديمي -2011 -لس فيجاس –
الوليات المتحدة األمريكية – 1432/11/14-12هـ.

• المشاركة ببحث في المؤتمر السنوي :تحويل التعليم باستخدام البالك بورد – تكساس –
الوليات المتحدة األمريكية – 1432/12/15-14هـ.

• المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي للبحوث األكاديمية سان أنتونيو  -2012سان
أنتونيو – الوليات المتحدة األمريكية1433/5/1 – 4/29 -هـ.

• المشاركة ببحث في المؤتمر األكاديمي الدولي لس فيغاس The Clute- 2012

 - Instituteلس فيجاس -الوليات المتحدة األمريكية.1433/12/1 -11/29 -

• المشاركة ببحث في المؤتمر األكاديمي الدولي بكي ويست The Clute ،2013
–  Instituteكي ويست ،فلوريدا  -الوليات المتحدة األمريكية.1434/5/8-6 -

• المشاركة ببحث في الندوة العالمية إلدارة الموارد البشرية بأونتاريو – الوليات المتحدة
األمريكية – 1434/8/13-12هـ.

• المشاركة في دورة الجرائم المعلوماتية بمركز نهج القادة بفندق هوليدي إن الزدهار
بمدينة الرياض – السعودية من 1440/8/25-24هـ.

• شارك بالعديد من المؤتمرات الداخلية والخارجية من عام  1435وحتى 1440ه.
والحمد هلل رب العالمين ،،،

