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نبذة مختصرة :
القسم :
المناهج وطرق التدريس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية ( -مناهج وطرق تدريس التربية االسالمية).

الرتبة

العلمية :

أستاذ مشارك

البريد االلكتروني

الجامعي :

amt20131434@hotmail.com

الشهادات

والمؤهالت :

حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التربية بجامعة الملك سعود /تخصص كيمياء عام 1413هـ.
 حاصل على درجة بكالوريوس أخرى من جامعة اإلمام فرع القصيم – كلية الشريعة وأصول الدين –قسم أصول الدين .عام 1420هـ .
 حاصل على درجة الماجستير من قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعودتخصص مناهج وطرق تدريس علوم شرعية بتقدير ممتاز .
 حاصل على درجة الدكتوراه من قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة أم القرىتخصص مناهج وطرق تدريس تربية اسالمية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

 عمل معلما ً في المرحلة المتوسطة والثانوية لمدة خمس سنوات منذ عام 1414هـ إلى 1419هـ . -عمل في مجال النشاط الطالبي رائدا ً للنشاط ،وشارك في عدة برامج وأنشطة طالبية على مستوى المملكة.

 رشح للعمل مشرفا ً تربويا ً في إدارة اإلشراف التربوي بإدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم منذ عام 1419هـ إلى 1422هـ . عمل مشرفا ً للتدريب التربوي بإدارة التدريب التربوي في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم منذ عام 1424هـ حتى1427هـ ورشح رئيسا ً لقسم البحوث والدراسات في إدارة التدريب التربوي.
 عمل مشرفا ً للتخطيط والتطوير في إدارة التخطيط والتطوير في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم . عين استاذا مساعدا بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم في 1433/5/17هـ.التربية العلمية .يوليه 2000
 .7تنمية بعض عناصر التنور البيئي لدى طالب كلية التربية جامعة الملك خالد باستخدام الموديوالت التعليمية ،مجلة التربية
العلمية .مارس .2000
 عين وكيالً لكلية العلوم واآلداب بمحافظة األسياح لمدة أربع سنوات . كلف برئاسة لجنة التوصيات والصياغة للمنتدى الدولي للتعليم لمدة عامين. -كلف برئاسة لجنة الدراسات العليا بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة القصيم لمدة عامين متتالين.

 كلف برئاسة اللجنة العلمية بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة القصيم من عام 1436هـ لمدة سنتين. ممثل قسم المناهج وطرق التدريس في لجنة الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة القصيم. ممثل كلية التربية وعضو مجلس الدراسات العليا بجامعة القصيم. كلف باألشراف األكاديمي على برنامج الدبلوم العام في التربية عدة مرات واليزال.. رئيس قسم المناهج وطرق التدريس من 1438/8/1هـ واليزال.الـــــدورات :تلقى عددا ً من الدورات في المجال التربوي وتطوير الذات ومن أبرزها:
 -1دورة في اإلشراف التربوي مدة فصل دراسي في كلية التربية بجامعة الملك سعود.
 -2دورة في برنامج التحليل اإلحصائي  SPSSبمعهد اإلدارة في الرياض .
 -3دورة في المشاغل التدريبية وحلقات النقاش في وزارة التربية والتعليم في الرياض.
 -4دورة في التخطيط االستراتيجي ونظم الجودة واالعتماد األكاديمي في دولة تركيا.
 -5دورات قصيرة في إدارة التدريب التربوي في تعليم القصيم في مجاالت تربوية متنوعة.
 -6دورة في التخطيط التربوي في دولة االمارات العربية المتحدة.
 -7دورة في إعداد المدربين في عمادة التطوير األكاديمي بجامعة القصيم.
-8دورة بعنوان االتجاهات الحديثة في برامج اعداد المعلم في لندن بالمملكة المتحدة.
-9دورة في التعلم االلكتروني المتقدم في دولة كوريا الجنوبية.
 -10دورة في التخطيط االستراتيجي في العملية التعليمية بدولة تركيا في 1439/1/25هـ
 نفذ عددا ً من البرامج التدريبية لمعلمي التعليم العام والمشرفين والمشرفات في مجال البحث التربوي وطرائق التدريسواستراتيجيات التعلم النشط وفن اإللقاء وتطوير الذات.
العضويات والمشاركات :
 عضو في الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) في جامعة الملك سعود . عضو في الجمعية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي (جسما) في جامعة أم القرى. عضو في جمعية أسرة للرعاية األسرية والزواج بمدينة بريدة. شارك في عدة لجان لتطوير بعض مناهج التعليم ومراجعة وثائق مناهج بعض المواد في التعليم العام. رشح عضوا ً ضمن فريق عمل لجنة توحيد إدارتي التربية والتعليم بمنطقة القصيم ،وأعد مجموعة من النماذج التي يتطلبهاالعمل،ومن أبرزها نموذج اختيار القيادات التربوية.
 شارك في بعض المؤتمرات التربوية والندوات في مجال المناهج وطرق التدريس والمجاالت التربوية... كلف من قبل سعادة مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة التربية والتعليم برئاسة فريق إلجراء دراسة عن واقع إداراتالتخطيط والتطوير في إدارات التربية والتعليم بعد عملية التوحيد في ضوء المهام الواردة في الدليل التنظيمي.
 عضوا في لجنة الندوات والمؤتمرات بكلية التربية بجامعة القصيم. عضو مجلس الدراسات العليا بجامعة القصيم حالياً. شارك مؤخرا ً بالمؤتمر الذي نظمته جامعة القصيم عن دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 نفذ برنامجا ً بعنوان ":دور المعلم في تعزيز قيم المواطنة لدى المتعلمين" بتاريخ 1439/2/18هـ .بمشاركة مجموعة منالمشرفين والمديرين والمعلمين بمنطقة القصيم.
االشراف العلمي والمناقشات :
• لديه  9بحوث في تخصص المناهج وطرق التدريس معظمها منشور والبعض قيد النشر
• أشرف ويشرف على عدة رسائل علمية لطالب وطالبات في برنامج الماجستير بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في
جامعة القصيم .
• رشح مناقشا ً داخليا ً وخارجيا ً لبعض رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة القصيم وبعض الجامعات السعودية كجامعة الملك
سعود وجامعة االمام وجامعة تبوك وجامعة الدمام وغيرها من الجامعات السعودية .

