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المملكة العربية السعودية - ا�حساء

دراســـات قـــرآنــيـــة   البكالوريس

   الماجستير  مناهج وطرق تدريس التربية ا�سالمية

الـمـنـاهج  و الـتـعـلم ا�لـكـتـرونـي   الــدكـتـوراه

ص ب91 -  الرمز البريدي 31982 

المبادرات والمساهماتالمؤهالت العلمية

١٩٧٢ م

كلية التربية  جامعة الملك فيصل ١٤٣٥ هـ وحتى تاريخه

 كلية المعلمين  جامعة الملك فيصل

وكالة وزارة التربية والتعليم لكليات المعلمين ١٤٢٦ هـ

وزارة التعليم  جامعة الملك فيصل ١٤٣٤ هـ وحتى تاريخه 

  شركة أرامكو ومصلحة ا�حصاءات العامة والمعلومات
والصالونات ا�دبية ١٤٢٤ هـ وحتى تاريخه

شرطة ا�حساء خالل الفترة من  1426/1416 هـ

 المركز الوطني للقياس ١٤٣٨ هـ 

 تقدم بفكرة برنامج مــاجستير مناهج وطرق التدريس في عدة مسارات
من بينها مسار حديث على مستوى الوطـــــن العربي
 تقدم بفكرة بـــرنــامــج دبـــلوم الــصفـــوف ا�ولــــية
 تــقـــدم بــفكرة إنــــشاء مركز البحــوث الــــتربـــويـــة
  تقدم بفكرة الجمعية السعودية للتعلم ا�لكتروني
تـــقــديــم دورات تــدريبية �عــضـــاء هــيـئة التــدريس

 صــاحب فــكرة منتدى قصة نجــاحي "يختص بعرض أفضل الممارسات
التدريسية" االحــســاء، والمشرف عليه تخطيطا وتنفيذا ١٤٣٨ هـ

 صـاحـب فـــكرة الملتقى ا�ول للـكـتاب الـمـدرسي الــسعـودي بـعنوان
 "الكتاب المدرسي السعودي أصالة وتجديد" االحــســاء، والمشرف عليه

 تخطيطا وتنفيذا ١٤٢٧ هـ

 تقديم ورقـة عمل في تطوير قسم الــمناهج وطـرق التدريس لملتقى
 ا�قســام الـمتناظرة أقــسام المناهج فــي كــليــات الــمعــلمين ، وقـد

تبنت تــوصــيات ذلك الملتقى بعض ماطرح في تلك الورقة

المساهمه في إعداد اختبار الكفايات للمعلمين لعامي ١٤٣٦ و ١٤٣٧ هـ

 حــضـور الــعديد من ورش العمل على مستوى الجامعة وعلى مستوى
 وزارة التعليم

 تــقـديـم مـحـاضــرات عــامــة والـمـشــاركـة فــي أمـسـيـات ثـــقــافــيـة

 أسس وأشرف على البرنامجين العلمي والثقافي في مكتب عمدة حي
الخالـــديـة وا�حـياء الــتابـعة لـــه

االهـتـمام

 االهتمام بالرؤى التطويرية التي
 تــسـهــم فــي تـطـويــر العمل

التخصصي

 الـتخـطـيط لـــتحويل النــظــــم
 التـقـلـيديــة فــي المـــؤسسات
الــتعـليمية إلـى نظم إلكترونية

 الــعـمل عـلى تـعــزيـز الـــوحدة
 الـــوطنية في المملكة عبر نشر
 الفكر المعتدل، وقيم التسامح،
 ورفـــع مــسـتوى الوعي بقضايا
الوطن والتحديات التي تواجهه

 تشكيل اتــجاهات ايــجابية لدى الطالب
نحو ا�نشطة الطالبية

 تنمية مهارات التفكير والـبحث العلمي
عند الطالب

 رفع مستوى الوعي لدى الطالب تجاه
الـمــخاطــر الــتـي تـحـدق بــالــوطــــن

 المساهمة بالدراسات العلمية ذات الصلة
 برؤية المملكة العربية السعودية 2030

@

خـــبــرات إداريـــــة

  رئاسة لجان وعضوية لجان أخرى

رئاسة قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك فيصل ١٤٣٤ هـ وحتى تاريخة
 رئاسة قسم المناهج وطرق التدريس في كلية المعلمين في ا�حساء ١٤٢٦ / ١٤٢٨

 العديد من اللجان ومنها علـى مستوى الجامعة : رئـــاسة لـــجنة تشغيل مدارس
 جـامـعـة الـمـلك فـيـصل حـتى تــاريــخــه، وعـضـويـة لـجـنـة الـتـعـلـــيم الـمـوازي.
 على مــستوى الكلية مـثل : عـضـوية مـجـلـس كـلـية الــتربيـة فـي جـامعة الملك
 فـــيصل حــتـى تـاريـخـه وســـابـقـا عــضو مــجلس كلية الــمعلمين في ا�حـساء،

وأيضا عضو مركز البحوث التربوية في كلية المعلمين في ا�حساء

خــبــرات عــلمـيـة
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 التحكيم

البحث العلمي 

ا�دارياالجتماعيا�كاديمي

 تصميم البرامج 
العلمية

 المؤتمرات 
 والملتقيات

العلمية

الــعــديـد مــــن ا�بـــحــاث الــمـمـولـــة
 الجهه : عــمــادة الــبـحــث الـــعــلـمـي فـــي جامعه

ام القرى 1437 هـ

 كـــتــاب فـــي الـتــعــلـم ا�لـكــتــرونــي 
الـــجــهـــه : مـــعـهــد ا�دارة الــــعـــامـــة ١٤٣٨ هـ

 العـديد مــن ا�بــحــاث
 الجهه : لمؤتمر الدولي الرابع للتعلم ا�لــكــتـرونــي

  والـــتــعـليم عــن  بــعد

 الــعــديد من ا�دوات البحثية لطالب الدراسات الـعليا
 الجـهــه : الــجامـــعات الــسـعــوديـه 1434 هـ وحــتى

تاريـخة

العـديــد مــن ا�بــحاث الــمنشورة وغـيــر الــمــنشوره
 الجـهـــــه : الـمـجــالت الــعـلــمــيـة  ١٤٣٤ هـ   و حـــتـى

 تــــاريــخـه

 برنامجان فــي الـــدراسات العليا أحــدهما مــاجستير
 واÑخر دبـــلوم  الجهه :(كــلية التربية – جامعة الملك

فيصل) خالل ١٤٣٥ إلى ١٤٣٩ هـ

 حـــضور العديد منهما وترأس جلسة علمية في أحد
 الملتقيات وهو ملتقى التوجهات الحديثة في التربية
 الــخاصة تحت شــــعار إضاءات المستقبل في تعليم

  ذوي ا�عــاقــة مـمارسـات وحـلـول نابضة بالحياة .
مــن  ١٤٢٥ هـ وحـتـى تــاريــخــة

 بكالوريوس الدراسات القرآنية  الجهه : (كلية التربية –
جامعة الملك فيصل) ١٤٣٥ وحتى ١٤٣٦ هـ
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