
 

 
 

 

 مهند عبد اللطيف حمد الجعفريد. 
                         سابقا رئيس قسم التربية البدنية

 المناهج وطرق التدريسفي أستاذ مساعد 

 

 
 : معلومات شخصيــة 

 

 Name االســــــم                
 الجنسية

Nationality 

 الميـالد تاريخ
Date of Birth 

 
 مكان المــيالد

                                 Muhannad Abdul Latif Hamad al-Jafaariاللطيف حمد الجعفري       مهند عبد
     سعودي     

Saudi 
 االحساء هـ 16/8/1401

 للتواصل
To communicate 

 عملهاتف 
Work phone 

0135896486 
 عنوان العمل

Work Address 
 المملكة العربية السعودية– اإلحساء

 كلية التربية-فيصل الملك جامعة

 E-MAIL البريد اإللكتروني

mmm54242@gmail.com 

aljafary@kfu.edu.sa 
الحالة 

 االجتماعية
Marital Status 

 متزوج

 
 : المؤهالت العلمية 

 

 التخصص بلد منح الدرجة الجامعة  تاريخه الـــمؤهـــل م

 المناهج وطرق التدريس المملكة العربية السعودية جامعة اإلمام محمد بن سعود هـ 1434 هدكتورا 1

          

 عنوان الرسالة:
فاعلية دمج بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس القراءة على تنمية مهارات الفهم القرائي 

 لدى طالب الصف الثالث الثانوي
 

 

 أصول التربية المملكة العربية السعودية إلمام محمد بن سعودجامعة ا هـ 1428 ماجستير 2

 

 بكر ابن العربي الفكر التربوي عند اإلمام أبو عنوان الرسالة:

 
 

  المملكة العربية السعودية كلية المعلمين هـ 1423 بكالوريوس 3

 

 :الخبرات االكاديمية والعملية- 

 
  : ً(خبرات االكاديمية ) السجل الوظيفىالأوال: 

 

 الفترة الزمنية  جهة العمل يةالوظيف الرتبة م

 هـ 1434 جامعة الملك فيصل -كلية التربيةقسم المناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد  1

 هـ 1428 جامعة الملك فيصل -كلية التربيةقسم المناهج وطرق التدريس  محاضر 2

 هـ 1427 ملك فيصلجامعة ال -كلية التربيةقسم المناهج وطرق التدريس  عيدم 2

 هـ 1427  - 1424 مدارس إدارة التربية والتعليم معلم 3

 
 
 
 
 
 
 

 السيرة الذاتية

mailto:mmm54242@gmail.com


 : ًخبرات العمليةالثانيا : 

 

 الفترة الزمنية  / اللجان والمهامالجهة / اللجان والمهامدارى المسمى اال م

 جامعة الملك فيصل -كلية التربية  رئيس قسم التربية البدنية 1
 -هـ 5/11/1435

 هـ15/2/1438

 هـ 1438 -1435 جامعة الملك فيصل -كلية التربية  عضو مجلس الكلية 2

 لجانالرئيس  3

الشراكة المجتمعية، لجنة التوجيه واإلرشاد، لجنة الخطة 

االستراتيجية، لجنة برامج الدراسات العليا، لجنة األنشطة العامة، 

 جامعة الملك فيصل -قسم التربية البدنية –لجنة الجودة 

 -هـ  20/11/1435

 هـ15/2/1438

 مشرف التربية العملية 4
 طالب عمادة التعليم عن بعد

 
 هـ 1435

 هـ15/2/1438 –هـ  1435 جامعة الملك فيصل  -طالب كلية التربية  مشرف التربية العملية 5

 هـ15/2/1438 -هـ  1431 جامعة الملك فيصل –اختبارات كلية التربية  عضو اللجنة 6

 لجنةعضو ال 7
توزيع طالب التربية العملية على المدارس في قسم المناهج وطرق 

 التدريس
 هـ 1429

 هـ 1428 جامعة الملك فيصل -كلية التربية -الجودة الشاملة  عضو اللجنة 8

 

 
  المحاضرات وورش العمل : /الدورات التدريبية والندوات 

 

 التاريخ الجهة المنظمة البرنامج م

 هـ8/4/1440 جامعة الملك فيصل واعد المعلوماتطرق البحث في ق 1

 هـ2/3/1440 جامعة الملك عبدالعزيز عبر النت رابط تصميم وبناء الكائنات التعليمية اإللكترونية دهشام برديسي 2

 هـ28/6/1440 بجامعة الملك فيصل كلية التربية منتدى المناهج وطرق التدريس األول من التعلم إلى التعليم 3

 هـ13/2/1440-12 عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك فيصل د.محمد زايد في التحليل اإلحصائي SPSS خدام برنامج است 4

 هـ11/2/1440 عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك فيصل النشر العلمي في المجالت ذات معامل التأثير د.عبدالرحمن الليلي 5

 هـ7/2/1440 بجامعة الملك فيصل قسم المناهج بية د.إيمان الدوغانالتخطيط اللغوي وتدريس اللغة العر 6

 هـ8/1/1440 بجامعة الملك فيصل قسم المناهج علم أبحاث الدماغ أين نحن أ.د/ماهر العرفج 7

 هـ24/11/1439 عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك فيصل غرس المهارات في المقررات الدراسية د.محمد عبدالرحمن الدوغان  8

 هـ23/11/1439 عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك فيصل مهارات التقويم الناجح أ.د/ محمد كمال شرقاوي 9

 هـ17/11/1439 عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك فيصل التعلم القائم على المشاريع د. فتحي أبوناصر 10

 هـ25/6/1439 بجامعة الملك فيصل قسم المناهج اكر الفقيراستراتيجية التفكير الجانبي إلدوارد ديبونو د. ش 11

 هـ25/6/1439 بجامعة الملك فيصل كلية التربية تنمية التفكير اإلبداعي لدى األبناء د. طارق ملحم 12

 هـ18/6/1439 كلية التربية بجامعة الملك فيصل ورشة مهارات تصميم االختبارات التحصيلية د.عمرو موسى 13

 هـ11/6/1439 كلية التربية بجامعة الملك فيصل ورشة فنيات التعلم البنائي د محمود عبد الحي 1

 1439 كلية التربية بجامعة الملك فيصل ورشة عمل النشاط البدني كأسلوب عقاب 2



 1439 كلية التربية بجامعة الملك فيصل ورشة عمل اإلرشاد األكاديمي الحقوق والواجبات 3

 1438 كلية التربية بجامعة الملك فيصل عداد معايير تقويم الطالب المعلمورشة عمل إ 4

 1438 كلية التربية بجامعة الملك فيصل TOTبرنامج إعداد المدربين  5

6 

 & Ohio Universityورش عمل جامعة اوهاى االمريكية 

King Faisal University Professional 

Development Workshop 

 Ohioمريكية جامعة اوهاى اال

University & 

King Faisal University 

 هـ 1435

7 
اللقاء العلمي ) صياغة المبادرات اإلبداعية( تقديم د. السيد 

 حراز
 هـ 1435 جامعة الملك فيصل

8 
 Measuring Student ) قياس تعلم الطالب (دورة 

Learning المدربDr. Ronald L. Jacobs  : 

المتحدة جامعة الينوي بالواليات 

 – االمريكية

 جامعة الملك فيصل

 هـ 1434

 هـ 1434 جامعة الملك فيصل محاضرة بعنوان مديرة اللحظة 9

 هـ 1430 -1429 -معهد بيرلتز دورات )اللغة اإلنجليزية ( اكتمال ستة مستويات 10

 هـ 1428 -معهد نيوهورايزن دورة )اللغة اإلنجليزية ( 11

 هـ 1428 جامعة القصيم علمي(دورة ) مهارات البحث ال 12

 هـ 1425 -معهد نيوهورايزن وصيانة الحاسب االلى–دورة في الحاسب اآللي  13

 
 
 
 
 

   والندوات  واللقاءات العلميةالمؤتمرات  : 

 

 / ورش العمل / مهام انعقاد المؤتمر والندوةمكان / ورش العملاسم المؤتمر/ الندوة م
مدى 

 المشاركة

 ورقة عمل هـ 1435 -إدارة التعليم لتكامليملتقى المنهج ا 1

 حضور هـ 1435-جامعة الملك فيصل ندوة ) منهج الوحدات في القرآن الكريم( 2

 حضور هـ 1434 -لجوفجامعة ا مؤتمر اللغة العربية والبرمجيات الحديثة  3

4 

تطوير منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في مؤتمر 

للغات للمستوى  ي األوربي المشتركضوء اإلطار المرجع

 الثالث والرابع

 هـ 1434 -فرنسا( -معهد ابن سينا )مدينة ليل 

Ibn Sina Institute (Lille – 

France)2014 

 حضور

5 

 -2016مشروع الخطة االستراتيجية لجامعة الملك فيصل 

 م 2020

 )آفاق مستقبلية لتحليل البيئة الداخلية(

 حضور هـ 21/4/1436 –جامعة الملك فيصل 

6 
دورة تدريبية التعلم اإللكتروني باستخدام تطبيقات الويب 

 كويست
 المدرب  هـ 4/11/1440 –جامعة الملك فيصل 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الخبرات التدريسية  : 

 

 التاريخ المرحلة التعليمية المقررات التى ساهمت بتدريسها م

هـ 1427 الجامعية استراتيجيات التدريس 1  

 هـ 1428 الجامعية وير المناهجبناء وتط 2

 هـ 1435 -1427 الجامعية التربية العملية 3

 1438 دبلوم عالي تصميم وتطوير الدروس 4

 1437 دبلوم عالي طرق تدريس خاصة 



 

 

 خدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية  : 

 

 التاريخ المكان النشاط م

1 
عليم بمحافظة االحساء الت بإدارةالتربية البدنية  لمشرفياللقاء االول 

 بكلية التربية الميدانيوطالب التطبيق 
 جامعة الملك فيصل

13/5/1436 

 هـ

22/2/1436 مدرسة الخالدية المتوسطة بالهفوف ضعاف السمع للطالب  طالب قسم التربية البدنيةمن الزيارة العلمية  2  

 المهرجان الترويحي الرياضي األول لطالب المدارس  3
درسة االمير سعود بن م-اإلحساء 

 جلوي االبتدائية بالهفوف
24/2/1436 

4 
افتتاح النادي الصحي وتنفيذ ندوة بعنوان "صحتك في غذائك" 

 ضمن برنامج االفتتاح 
 كلية اآلداب اقسام الطالبات

27/12/

1435 

 هـ 1435 كلية التربية اليوم التطبيقي الرياضي االول ألعضاء هيئة التدريس  5

 
 
 

 

 ت إضافية:معلوما 

 الدرجة المهارات  نوعية المهارة   

 الحاسب اآللي

 

برامج وميكروسوفت أوفيس ، البرنامج اإلحصائي  )إجادة العديد من البرامج مثل 

SPSSمودل( –) جسور ،برامج التواصل االجتماعي  

 (البانر نظام و  Blackboard ( مثل التعليمية البيئات مع التعامل
 ممتاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هويات(مهارات أخرى / العلميةاالهتمامات ( : 

 الهوايات  المهارات  نوعية المهارة   

 القراءة دراسات الفكر التربوي البحث

 تنس الطاولة المناهج وطرق التدريس اللغة العربية البحث

 المشي مهارات التفكير العلمي البحث

 يلركوب الخ وطرق التدريس  مناهجالتقويم وتطوير  البحث

 البحث
 إعداد المعلم وتطوير قدراته

 
 السباحة

 البلياردو ما وراء المعرفة البحث

 التعليم التنمية البشرية وتطوير الذات البحث

 

 

 

 األبحاث العلمية: 

 

  التاريخ جهة النشر عنوان البحث

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  بناء وتطوير المناهجمقرر متطلبات 

 معة الملك فيصلوالطالب بجا
 16/9/1439 ريفاد

 


