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الشهادات

والمؤهالت :

 دكتوراه في أصول التربية من جامعة بتسبرج في الواليات المتحدة عام 0222 -ماجستير في أصول التربية من جامعة بتسبرج في الواليات المتحدة عام 6991

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

األبحاث والدراسات العلمية:
 بناء أداة لقياس المهارات األساسية في البحث التربوي لدى طالب برامج الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة القصيم،مجلةمستقبل التربية العربية ( ) 3102
 -منهجية بناء المقابلة العلمية في البحث التربوي المؤتمر الدولي حول تطوير البحث التربوي ،الشارقة  02-00يناير 3102

 تصور مقترح لتفعيل قيم المواطنة لدى الطالب المعلمين بكليات التربية في جامعة القصيم على ضوء التحديات المعاصرة -مشترك ،-مجلة جامعة القصيم فرع العلوم التربوية والنفسية ،3102 ،المجلد  ، 7العدد ،0 ،ص 317 – 27
 االحتراف األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ،المؤتمر اإلليكتروني للدراسات البينية العولمية ( ) 3102 منظومة القيم المستقبلية لألسرة في ظل التحوالت المعاصرة -مشترك ،-مجلة جامعة جازان فرع العلوم اإلنسانية  0322هـ دور وسائل التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي لدى عينة من طالب الجامعات السعودية ،مجلة كلية التربية ( 3103) جامعة األزهر ،مصر ،3102 ،العدد 011
 االغتراب لدى طالب المنح الوافدين بجامعة القصيم مظاهره وسبل مواجهته -مشترك ،-مجلة جامعة القصيم فرع العلوم اإلنسانية( ) 0321

 تصور مقترح لتفعيل مجاالت الوقف التربوي في المؤسسات والجمعيات الخيرية بمنطقة القصيم ،المجلة العلمية ،كلية التربية،جامعة المنصورة ،مصر ،3102 ،العدد 51
 معوقات األداء األكاديمي التي تواجه عضو هيئة التدريس بكلية العلوم العربية واالجتماعية بجامعة القصيم ،مجلة التربية /جامعةاألزهر /مصر-سبتمبر  – 3112العدد 031
 أطفال اإلنترنت :دراسة حول تأثير شبكة اإلنترنت على الطفل مع برنامج تربوي مقترح للتعامل معها ،مجلة كلية التربية ببنها –مصر – يناير  3112العدد 13
 فاعلية استخدام الملف التعليمي في التعليم الجامعي المجلة العلمية للجامعة اإلسالمية – المدينة المنورة 0332هـ معوقات التنمية المهنية لمعلمي الصفوف األولية وسبل النهوض بها ،مجلة بحوث ودراسات تربوية /مركز التأهيل والتطويرالتربوي /جامعة تعز /اليمن مارس  3112م
 دراسة ميدانية عن تطلعات وأراء المرأة المتعلمة السعودية لقضايا التحديث في المجتمع السعودي ،رسالة الدكتواره باللغةاإلنجليزية ( جامعة بتسبرج )
 اإلصالح التعليمي في الواليات المتحدة من عام  0551م إلى  0231دراسة نقدية ،رسالة الماجستير باللغة اإلنجليزية ( جامعةبتسبرج )

مشاريع وأوراق بحثية:
 " األسرة وتطور التقنية :رؤية تربوية مقترحة " ندوة علمية بعنوان " األسرة والتقنية بين المواجعة واالستثمار "  ،القصيم ،بريدة /فبراير 3101
 (تأثير المتغيرات والتحوالت المعاصرة على منظومة التعليم الجامعي) أحد البحوث المقدمة لمشروع آفاق ومستقبل التعليم العالي0311– 0332هـ لوزارة التعليم العالي (الباحث الرئيس ورئيس فريق المشروع)
 مشروع استقطاب الطالب المبتعثين األليات المتاحة والمعوقات الرشاقة التربوية تصور مقترح إلعادة هيكلة كليات التربية في الجامعات السعودية دراسة مقدمة للتفرغ العلمي عن بناء تصور مقترح لجامعة سعودية بحثية :دراسة مقارنة في األهداف والمتطلبات والعوائق معبعض الجامعات األسيوية في كل من (الصين ،وكوريا الجنوبية ،وماليزيا ،واليابان)
 البحث العلمي في برامج الدراسات العليا :رؤية تطويرية  /ورقة عمل قدمت في ندوة تفعيل الدراسات العليا في مؤسسات التعليمالعالي /كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية /جامعة القصيم ربيع األول  0335هـ
 مشروع دراسة تطوير برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي ،والمقدم لوزارة التعليم العالي 0335هـ. إعداد البرنامج التدريبي بعنوان " تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية على إدارة الجودة وتطبيقاتها" والمقدملوزارة التعليم العالي ضمن برامج التميز التي ترعاها الوزارة 0335هـ.
 إعداد حقيبة تدريبية بعنوان " مهارات البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس " والقيام بتطبيقها ضمن البرامج التدريبية التيتقدمها عمادة التطوير بجامعة القصيم
 الجهود التطوعية وسبل تفعيلها وتنظيمها :دراسة أولية لتنظيم أعمال المتطوعين داخل الجمعيات الخيرية) كتاب المؤتمر –الملتقى األول للجمعيات الخيرية /وزارة العمل والشؤون االجتماعية /الرياض 05– 02 /شعبان 0332هـ
 القضايا االجتماعية وكيفية تناول اإلعالم لها ،ورقة عمل قدمت في الندوة العلمية (اإلعالم وفوضى المصطلحات االجتماعية:رؤية نقدية) الرياض .الغرفة التجارية الصناعية  0337/03/31هـ.
 ورقة عمل بعنوان " دور عمادات خدمة المجتمع في تطوير الدراسات واألبحاث العلمية" مقدمة للورشة األولى لعمادة خدمةالمجتمع في جامعة القصيم صفر  0321هـ

