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 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 101054 الرقم الوظيفي حممد بن أمحد بن عبدهللا الغــتــم االسم
 أستاذ مساعد املرتبة العلمية

 املناهج وطرق التدريس.قسم  –كلية الرتبية   –جامعة امللك فيصل  جهة العمل
 العلوممناهج وطرق تدريس  التخصص

 0546652996 اجلوال 9131 حتويلة 03580000 هاتف العمل
 Mag996@hotmail.com الربيد االلكرتوين
 31982 الرمز الربيدي االحساء املدينة 30222 ص. ب.  العنوان الربيدي

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التخصص البلد اســم اجلامعـــة التخـرجســنة  الدرجـة

 مناهج وطرق تدريس  ماليزاي اجلامعة اإلسالمية العاملية ه1438 دكتوراه

 مناهج وطرق تدريس  السعودية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية هـ1433 املاجســــتيـر

 علوم السعودية كلية املعلمني هـ1425 البكالوريـوس
 

 الخبرات العمليةثـالـثـاً: 
 

 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 هـ1428 -هـ 1426 وزارة الرتبية والتعليم معلم

 هـ1433 -هـ 1428 جامعة امللك فيصل معيد

 ه1438  -هـ 1433 جامعة امللك فيصل حماضر

 حىت اآلن –ه 1439 جامعة امللك فيصل أستاذ مساعد
 

 ةـيـمـلـعـال البحوث واألنشطةرابـعـاً : 
 

 نياالحتياجات التدريبية الالزمة لتنمية املهارات املختربية ملعلمي العلوم ابملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويدراسة بعنوان:  1
 مبحافظة األحساء.

 ة السعودية.طالب املرحلة االبتدائية ابململكة العربيأثر تدريس وحدة مطورة متكاملة يف العلوم على تنمية التحصيل واالجتاه لدى دراسة بعنوان:  2
 حبث بعنوان: معايري بناء الوحدات الدراسية وفق أسلوب التكامل بني الرتبية اإلسالمية والعلوم الطبيعية. 3
 عضو اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية "جسنت" 4

-19السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية "جسنت" بعنوان: تطوير التعليم: رؤى ومناذج ومتطلبات.  املشاركة يف اللقاء السنوي اخلامس عشر للجمعية 5
 هـ1431حمرم  20

 هـ1432-1431كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل حتديث موقع  عضو جلنة  6

 هـ1432-1431عضو جلنة تنظيم وتسيري االختبارات بكلية الرتبية جبامعة امللك فيصل  7
 هـ1433-1432جلنة كنرتول االختبارات بكلية الرتبية جبامعة امللك فيصل  عضو 8
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 ه1436 –ه 1435عضو جلنة الرتبية العملية بكلية الرتبية  9
 م2018 –هيئة تقومي التعليم  –عضو فريق جمال العلوم العلمي لكتابة معايري مناهج التعليم العام  10

 

 التدريب خـامـسـاً: 
 

التدريبيةالدورات   
 مهارات تنمية التفكري يف التعليم 1
 الدافعية وسبل استثارهتا 2
 الئحة تقومي الطالب املعدلة ابلصفوف العليا من املرحلة االبتدائية 3
 اسرتتيجيات التعلم التعاوين 4
 مهارات الباحث الناجح والبحث املتميز 5
نيةرتو االلكاملكتبة  6  
 أخالقيات البحث العلمي 7
نيةرتو تصميم احلقائب االلك 8  

 


