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  المؤهالت الـعـلـمـيـة    2

 
 

 التخصص  البلد  اســم اجلامعـــة ســنة التخـرج  الدرجـة 
 يف الفلسفة الرتبوية  اسرتاليا  La Trobe University 2016 الدكتوراه 

 ماجستري يف الرتبية  اسرتاليا  La Trobe University 2010 املاجســــتيـر

 اللغة العربية من كلية الرتبية  السعودية  جامعة امللك فيصل  2001 البكالوريـوس 
 

  الخبرات العملية  3

 
 

 الفرتة الزمنية  جهة العمل  الوظيفة 
 ه 1422 اهليئة امللكية للجبيل وينبع  اللغة العربية معلم 

 ه 1425 قسم املناهج وطرق التدريس/ جامعة امللك فيصل معيد  
 ه 1431 قسم املناهج وطرق التدريس/ جامعة امللك فيصل حماضر

 ه 1437 قسم املناهج وطرق التدريس/ جامعة امللك فيصل أستاذ مساعد 
 

 

  الـعـلـمـيـة البحوث واألنشطة   4

 
 

 ( كتاب محطات، مقاالت في التربية وعلم النفس. 2018البراهيم، فؤاد ) 1

 ( كتاب مقتطفات، مقاالت في الثقافة والنقد األدبي.2018البراهيم، فؤاد ) 2
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  األعمال اإلدارية واللجان   5

 

 التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام     

 هـ1425 لكلية التربية  ضو لجنة سير االختباراتع  .1   

 هـ1437 ضو لجنة المقابالت الشخصية للطلبة المستجدينع  .2   

 هـ 1438 التوظيف بقسم المناهج وطرق التدريس ضو لجنة ع  .3   

 هـ1440 ضو لجنة الشؤون االكاديمية لكلية التربية ع  .4   

 هـ1440 منسق قسم المناهج وطرق التدريس   .5   

 هـ1440 ج وطرق التدريس في قسم المناه رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي  .6   

 هـ1440 في قسم المناهج وطرق التدريس عضو لجنة الجداول   .7   

 هـ1440 في قسم المناهج وطرق التدريس  عضو لجنة الحاالت الطالبية  .8   

في قسم المناهج  عضو لجنة العالقات العامة والشراكة المجتمعية  .9   
 وطرق التدريس 

 هـ1440

 هـ1440 عضو لجنة الموقع اإللكتروني للقسم  .10   

 هـ1440   لجنة مجلس قسم المناهج وطرق التدريسأمين سر   .11   

 هـ1440 متابع عمل فرق العمل على إعداد برامج الدراسات العليا للقسم   .12   

 هـ1440 عضو فريق عمل برنامج ماجستير الصفوف األولية   .13   

 هـ1440 كلية التربية عميد مساعد مكتب سعادة   .14   

 هـ1440 في كلية التربية عضو لجنة التخطيط االستراتيجي  .15   

 هـ1440 في كلية التربية  عضو لجنة الشؤون األكاديمية  .16   



 التاريخ  مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام     

 هـ1440 في كلية التربية  عضو لجنة الميثاق األخالقي للطالب الجامعي  .17   

في كلية   لجنة دراسة معدالت اإلكمال لطلبة كلية التربيةضو ع  .18   
 التربية 

 هـ1440

 هـ1440 منسق الفريق اإلعالمي لكلية التربية   .19   

 هـ1440 مساعد مكتب سعادة العميد   .20   

 هـ1441 عن بعد والتعليم   اإللكترونينسق متطلبات الجامعة في عمادة التعلم م  .21   

 هـ1441 في عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  اإلعالميةاللجنة يس ئ ر  .22   

 هـ1442 في كلية التربية  اإلعالميةئيس اللجنة ر  .23   

 هـ1441 لجنة المعرض المصاحب لملتقى الموهبة  ضو ع  .24   

 هـ1442 لكلية التربية التجهيزات ؤون المالية و الشضو لجنة ع  .25   

   26.    

   27.    

 

 

  المؤتمرات والندوات العلميةالمشاركة في   6

 

 مدى المشاركة مكان وتاريخ انعقاده  اسم المؤتمر والجهة المنظمة    

المؤتمر الدولي الثاني لتطوير البحث   

 العلمي في التعليم العالي  

يونيو  16-13 راماليزيا/ كواللمبو

2015 

 أيام  3

  The Teaching Professor 

Conference 

 

Atlanta, GA, USA. June 1 - 3, 

2018 

 أيام 3

التعايش ضرورة شرعية ومصلحة   

 وطنية

  2017فبراير    21جامعة الملك فيصل 

 

  الدورات التدريبية  7

 

 اسم الدورة والجهة المنظمة  

 

 التاريخ 

 هـ1423 اعداد الدروس وفق األهداف السلوكية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع.  

 هـ1438 ، جامعة الملك فيصل استراتيجيات البحث العلمي  

 2017  ، جامعة الملك فيصل أصول الكتابة العلمية في المجالت المحكمة  

،  SPSSإجراء البحوث الكمية باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   

 جامعة الملك فيصل 

2017 

 Blackboardمهارات وأدوات استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني   

 جامعة الملك فيصل 

2017 

 2017 جامعة الملك فيصل  نواتج التعلم: ما هي؟ وكيفية قياسها؟  



 اسم الدورة والجهة المنظمة  

 

 التاريخ 

  Ohio University - Orientation Course 2017 

  Developing Student Learning Outcomes (Course 1). Ohio 

University 

2017 

  Curriculum Development Mapping and Experiential Learning 

(Course 2). Ohio University 

2017 

  Aligning Program and Course Objectives with NCAAA 

Requirements (Course 3). Ohio University 

2017 

  Assessing Student Learning (Course 4). Ohio University 2017 

  Differentiated Instruction (Course 5). Ohio University 2017 

  Technology in the Classroom (Course 6). Ohio University 2017 

  Classroom Management (Course 7). Ohio University  2017 

  Creative Academic Advising Strategies (Course 8). Ohio University 2017 

  Creating Reflective Practice and Scholarly Inquiry (Course 9). 

Ohio University. 

2017 

 

 

 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية   8

 

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها   

 

 التاريخ 

 2014 وسام وعضوية المفتاح الذهبي العالمية للتفوق العلمي  

    

    

    

 

  المنح والجوائز التي حصل عليها   9

 

 التاريخ  للجائزة ومكانها الجهة المانحة  اسم الجائزة   

 هـ1421 عمادة شئون الطالب   مسابقة القصيدة الشعرية  

 2014 منظمة المفتاح الذهبي الدولية وسام عضوية المفتاح الذهبي   

الحصول على منحة حضور مؤتمر بعد   

الفوز في برنامج تدريبي من جامعة  

 اوهايو

 2018 جامعة الملك فيصل 

     

 

 

  المهارات اللغوية  10

 

 تحدثا  قراءة  كتابة اللغة  

 / ❑ / ❑ / ❑ العربية  

 / ❑ / ❑ / ❑ االنجليزية  

  

 



  االهتمامات والهوايات الخاصة   11

 

 التحقيقات والحوارات الصحفية   

 الكتابة المقالية واألبحاث   

 االهتمام بالندوات والمؤتمرات األدبية  

 للتنمية الوطنيةالتوعية والتوجيه   

   

 

 

  األنشطة التدريسية  12

 

 المقررات التدريسية التي    

 ساهم في تدريسها 

 المرحلة 

 الجامعية

 الدراسات  

 العليا 

 ❑ / ❑ بناء وتطوير المناهج   

 ❑ / ❑ اللغة العربية لمعلم التربية الخاصة  

 ❑ / ❑ استراتيجيات التدريس   

 ❑ ❑ تدريس خاصةطرق   

   ❑ ❑ 

 

 المقررات التدريسية التي    

 يمكنه  تدريسها منفردا  

 المرحلة 

 الجامعية

 الدراسات  

 العليا 

 / ❑ / ❑ بناء وتطوير المناهج   

 / ❑ / ❑ استراتيجيات التدريس   

 / ❑ / ❑ اللغة العربية لمعلم التربية الخاصة  

 / ❑ / ❑ طرق تدريس خاصة  

 / ❑ / ❑ تصميم وتطوير الدروس   

 / ❑ / ❑ العمليةالتربية   

 

 المقررات التدريسية التي يمكنه   

 المشاركة في تدريسها مع آخرين

 المرحلة 

 الجامعية

 الدراسات  

 العليا 

   ❑ ❑ 

   ❑ ❑ 

   ❑ ❑ 

   ❑ ❑ 

   ❑ ❑ 

 


