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 معمػمات عامة: -أولا 
 السع/ د. فيج بغ عبجالعديد بغ سميسان أبانـسي

 قدع السشاىج وشخق التجريذب مذاركالختبة العمسية/ أستاذ 
 جامعة السمظ سعػد -كمية التخبية -قدع السشاىج وشخق التجريذ ب تجريذعزػ ىيئة العسل/ 

 ( 5353600250الجػال ) 
 dr.fabanmy@hotmail.comالبخيج اللكتخوني ) الذخري (   
 dr.fabanmy@ksu.edu.saالبخيج اللكتخوني  ) الجامعة (    

 
 السؤىالت األكاديسية: -ثانياا 
  حاصل عمى بكالػريػس الجراسات اإلسالمية مغ قدع الثقافة اإلسالمية)تخرز فقو

 ىـ.4256جامعة السمظ سعػد عام -كمية التخبية-وأصػلو(

  حاصل عمى الساجدتيخ في التخبية مغ قدع السشاىج وشخق التجريذ )تخرز مشاىج
ىـ وعشػان أشخوحتو: " 4243جامعة السمظ سعػد، عام -كمية التخبية-وشخق تجريذ(

أىع مذكالت تجريذ السػاد الذخعية في السخحمة الستػسصة مغ وجية نطخ السعمسيغ 
 والسػجييغ بسجيشة الخياض".

  دكتػراه الفمدفة في التخبية مغ قدع السشاىج وشخق التجريذ)تخرز حاصل عمى
ىـ، وعشػان 4206جامعة السمظ سعػد، عام  -كمية التخبية -مشاىج وشخق تجريذ(

أشخوحتو: " أثخ تجريذ مقخر شخق تجريذ القخآن الكخيع باستخجام أسمػب الشطع في 
يدي بكميات السعمسيغ في تحريل الصالب في السقخر واتجاىاتيع نحػه وأدائيع التجر 

 السسمكة العخبية الدعػدية".
 

 الخبخات العسمية: -ثالثاا 
  ىـ4244-4257عسل معمساا لمسػاد الذخعية في مخاحل التعميع العام مغ عام 

  4244عسل محاضخاا بقدع السشاىج وشخق التجريذ بكمية السعمسيغ بالجمام مغ عام-
 ىـ.4200

  التجريذ بكمية السعمسيغ في الخياض مشح عام  عسل محاضخاا في قدع السشاىج وشخق
 ىـ.4206 -ىـ4200



  جامعة السمظ  - التخبيةيذ بكمية في قدع السشاىج وشخق التجر  جاا مداع عسل أستاذاا
 .سعػد

  جامعة السمظ  - التخبيةفي قدع السشاىج وشخق التجريذ بكمية  مذاركاا يعسل أستاذاا
 .وما زال –سعػد 

  بسكتب سسػ نائب وزيخ التخبية والتعميع لتعميع البشات عام عسل مدتذاراا إعالمياا
 ىـ.4205/4206

 4200م السشاىج وشخق التجريذ مغ عا عسل رئيداا لػحجة التخبية السيجانية بقدع-
 ىـ.4207

  ه02/45/4211 -ىـ 4/5/4207عسل رئيداا لقدع السشاىج وشخق التجريذ مغ. 

  التعميع العالي مغ  –مدتذارا متفخغا بػكالة الػزارة لذئػن البتعاث عسل
 ىـ. 15/44/4216 -ىـ 43/1/4213

   لسخحمتي البكالػريػس  العجيج مغ مقخرات قدع السشاىج وشخق التجريذس در
 ومشيا:  والساجدتيخ،

شخق تجريذ السػاد ، (0)عشخق تجريذ القخآن الكخي، (4)شخق تجريذ القخآن الكخيع
مشاىج التعميع ما فػق  الجيشية، شخق التجريذ العامة، مشاىج التعميع البتجائي،

(، مقجمة 0(، تعمع وتعميع العمػم الذخعية )4البتجائي، تعمع وتعميع العمػم الذخعية )
 في التعمع والتعميع، مذكالت تجريذ العمػم الذخعية.

 ة تخرز القخاءات.باإلشخاف السيجاني ومتابعة شالب التخبية السيجاني قام 

 باإلشخاف السيجاني ومتابعة شالب التخبية السيجانية تخرز الجراسات القخآنية. قام 
 باإلشخاف السيجاني ومتابعة شالب التخبية السيجانية تخرز الجراسات اإلسالمية. قام 

 
 رابعا: الجػانب التقػيسية والبخامج األكاديسية

  السشاىج، وبعزيا تقجم بو لمتخقيات العمسية.في مجال تقػيع كتب العجيج مغ الجراسات 

  شارك بكتابة نساذج تقػيع السعمع والسجيخ، وتقػيسيا وتصػيخىا خالل عسمو في كمية
 السعمسيغ والتخبية.

  يامقخراتذخق العخبي وساىع في تجريذ بعس كميات البخنامج شارك في تقػيع. 

  مة البكالػريػس قدع السشاىج وشخق التجريذ لسخحبخنامج شارك في تقػيع
 .والساجدتيخ



  تخرز العمػم الذخعية بقدع السشاىج وشخق ب في تأسيذ بخنامج الجكتػراهشارك
 التجريذ بكمية التخبية في جامعة السمظ سعػد.

 مية التخبية في شارك حاليا في لجشة الخصط والبخامج بقدع السشاىج وشخق التجريذ بك
 يا وتقػيسيا.جامعة السمظ سعػد، ومخاجعة بخامج

 

 
 عزػية السجالذ والمجان: -اخامد
 .)عزػ الجسعية الدعػدية لمعمػم التخبػية والشفدية)جدتغ 

 .عزػ الجسعية السرخية لمسشاىج 

 .عزػ مجمذ قدع السشاىج وشخق التجريذ 

 .عزػ لجشة الخبخات السيجانية 

 .عزػ لجشة مدار العمػم الذخعية 

  ه.4212التخبية مشح عزػ وحجة الحقػق الصالبية بكمية 

  سابقا. خ اإلعالم التخبػي بتعميع البشاتلجشة تصػيرئيذ  

 سابقا. جػدة والعتساد األكاديسي بالقدعرئيذ ال 

 سابقا. لجشة الخصة الستخاتيجية بالقدع رئيذ 

 سابقا. تصػيخ بخنامج التخبية السيجانية رئيذ لجشة 

 سابقا. عمسية بقدع السشاىج وشخق التجريذرئيذ المجشة ال 

 
 الخبخات واإلنتاج العمسي: -سادسا

 :ػث العمسية في مجالت عمسية محكسةنذخ العجيج مغ البح
دور معلم التربية اإلسالمية في تنمية الوعي الديني لدى طالب المرحلة الثانوية.  -

 .4229 يوليو .53 العددكلية التربية بسوهاج. . جمعية الثقافة من أجل التنمية

الفقه بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير تقييم مناهج  -

. العدد األول. 42جامعة اإلسكندرية. المجلد  -جودة المناهج. مجلة كلية التربية 

4232. 

فاعلية استراتيجية ) ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن أعرف؟ ماذا تعلمت؟( في تنمية  -

السادس االبتدائي بمدينة الرياض. مجلة مهارات استيعاب الحديث لدى تالميذ الصف 

 .4232. فبراير 322جامعة عين شمس. العدد  -القراءة والمعرفة. كلية التربية 



تقويم برنامج إعداد معلم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين جامعة الملك سعود في  -

جامعة  -ضوء معايير جودة األداء. مجلة البحوث النفسية والتربوية. كلية التربية 

 .4229. 46. السنة 4المنوفية. العدد 

أثر استراتيجية التدريس التبادلي على تحصيل تالميذ الصف األول المتوسط في  -

بعض موضوعات مادة الفقه بمدينة الرياض. مجلة رسالة التربية وعلم النفس. كلية 

 م.4234هـ / 3655. ذو القعدة/ ذو الحجة 59جامعة الملك سعود. العدد  –التربية 

ما  لدى طفل أثر مشاهدة الفضائيات العربية في تنمية القيم الخلقية ومهارات التحدث -

 كلية التربية قبل المدرسة بالمملكة العربية السعودية. جمعية الثقافة والتنمية.

 .4235 يونيو. 99العدد  بسوهاج.

بتدائية في اكتساب طالب المرحلة اال تعليمي باستخدام السبورة الذكية أثر برنامج -

  (.هـ3656/ 6/7 أحكام التجويد) مقبول للنشر بمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 ( في مجالت عالسية محكسة بعشػان:ISIنذخ ثالثة أبحاث ) -

 EFFECTIVENESS OF INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL (ISMAN - 2011) 

IN DEVELOPING THE PLANNING TEACHING SKILLS OF TEACHERS 

COLLEGE STUDENTS' AT KING SAUD UNIVERSITY. TOJET: The Turkish 

Online Journal of Educational Technology – January 2012, volume 11 Issue 1. 

 SAUDI SECONDARY SCHOOL TEACHERS ATTITUDES' TOWARDS 

USING INTERACTIVE WHITEBOARD IN CLASSROOMS.TOJET: The 

Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2012, volume 11 Issue 

3. 

 USING BLENDED LEARNING IN DEVELOPING STUDENT TEACHERS 

TEACHING SKILLS. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational 

Technology – October 2012, volume 11 Issue 4 

 

  أوراق العسل والسقالت التخبػية.شارك في تقجيع عجد مغ 
 .ساىع في وضع بخنامج لمتخبية السيجانية بكمية السعمسيغ في الجمام 
 نيج بكمية السعمسيغ في الخياض. 213يع خ كتب مقخر شخق تجريذ القخآن الك 
 شارك في العجيج مغ الشجوات التخبػية ومشيا: 

    ، السقامة في جامعة السمظ سعػد. نجوة التخبية السيجانية بيغ الػاقع والسأمػل -        
 ىـ.4200الخياض عام           

 ىـ.4247نجوة التخبية السيجانية، السقامة في كمية السعمسيغ في الخياض عام  -       

 .شارك في عجد مغ الجورات التي أقامتيا عسادة تصػيخ السيارات بجامعة السمظ سعػد 



 لتجريبية التخبػية بالتعاون مع مخكد خجمة شارك في كثيخ مغ السحاضخات والجورات ا
 السجتسع.

 .ساىع في تحكيع  عجد مغ أدوات بحػث الساجدتيخ والجكتػراه في الجامعات 

 .أشخف وناقر العجيج مغ رسائل الساجدتيخ والجكتػراه 

 مغ أىسيا:  جراساتكتب العجيج مغ ال 
 استخاتيجيات التجريذ الحجيثة وتصبيقاتيا. -        
 بخنامج مقتخح لتصػيخ الكفايات التخبػية الالزمة لسعمع السػاد الذخعية في  -        

 السخحمة البتجائية بالسسمكة العخبية الدعػدية.           
 األنذصة السجرسية قزايا ومذكالت. -        
 دروس نسػذجية مغ السػاد الذخعية في السخحمة البتجائية. -        
 استسارة تقػيع السذخف لمستجرب. -        
 استسارة تقػيع مجيخ السجرسة لمستجرب. -        
 نسػذج السذاىجة لصالب مقخر شخق تجريذ السػاد الذخعية. -        
 

 السقالت التخبػية:سابعا: 
شارك بكتابة العجيج مغ السقالت الرحفية فيسا يتعمق بالقزايا التخبػية والجتساعية، ومغ 

 أىسيا:
 معاييخ اختيار عسيج الكمية..4
 نطخة استذخافية لكميات السعمسيغ..0
إيجاد لئحة تشطيسية تديخ عمييا كميات السعمسيغ وتغييخ الصاقع اإلداري والتعميسي .1

 واختيار عسجاء الكميات بشاء عمى السعاييخ العمسية أبخز التحجيات القادمة.
 ػل مقتخحة.معاناة الشقل في كميات السعمسيغ واقع وحم.2
 نطخة قاصخة إلى كميات السعمسيغ..3
 وزارة التخبية والتعميع والخصط السجروسة..4
 التقػيع السدتسخ إلى متى يدتسخ..5
 .اف التخبػي بيغ اإللغاء واإلبقاءإلشخ .ا6
 غابت ضػابط إعادة الختبار بيغ عذػائية السعمع وغفمة الػزارة..7

 فديػنية.الختابة والشسصية في البخامج التم.45
 أزمة وزارة التخبية بيغ التشطيخ والتصبيق..44



رغع تغيخ األسساء مغ مفتر إلى مػجو إلى مذخف إل أن السسارسة الفعمية ضمت .40
 كسا ىي في اإلشخاف التخبػي.

 السجتسع ل يذاىج ستار أكاديسي والستعة البخيئة غائبة عغ البخنامج..41
كبيخ أدى إلى نجاح الجسيع بأقل جيج وضيػر عبارة لػائح الختبارات فييا تداىل .42

 لع يخسب أحج.
 أيغ الستخاتيجية الذاممة لتصػيخ السشاىج؟.43
 أيغ بخامج ميارات التفكيخ في مجارسشا ومشاىجشا؟.44

 
 السؤتسخات والجورات الجاخمية والخارجية:ثامشا: 

 قامتالتي  راتو لجالجاخمية والخارجية، كسا شارك في ا  مغ السؤتسخات والشجوات شارك في كثيخ
وغيخىا مغ مؤسدات أكاديسية وتعميسية  بيا عسادة تصػيخ السيارات بجامعة السمظ سعػد

 ، ومشيا:وتخبػية
 ىـ06/3/4207حمقة نقاش تحجيج الحتياجات التجريبية ألعزاء ىيئة التجريذ 

  ىـ44/4/4215دورة مائجة وحػار 

 ىـ04/4/4215-05التجريذ الجامعي  دورة الجػدة في 

   ىـ02/4/4215-01دورة بشاء الختبارات التحريمية 

  3ورشة عسل تصػيخ البخامج )األقدام( األكاديسية وتييئتيا لالعتساد األكاديسي-
 ىـ4/0/4215

  ىـ05/0/4215-47دورة استخاتيجيات التعمع الشذط 

 ىـ03/3/4215-00حجياتالسؤتسخ الػششي األول لألمغ الفكخي:السفاىيع والت 

  ىـ0/4/4215-4الجػدة وتصبيقاتيا في التعميع العالي 

 الخياض : الثالثاء  -جامعة السمظ سعػد-يػم البحث العمسي : كمية السعمسيغ
 م.4/45/0557ىـ السػافق 45/45/4215

  40دورة التعميع السبشي عمى السخخجات )عسادة تصػيخ السيارات(جامعة السمظ سعػد-
 ساعات تجريبية(. 6ىـ) 41/44/4215

  ورشة عسل تػصيف وتقخيخ السقخر وفق نطام الييئة الػششية لمتقػيع والعتساد
 ىـ.42/44/4215كمية السعمسيغ  -قدع السشاىج وشخق التجريذ -األكاديسي

 إدارة الجػدة بجامعة السمظ سعػد " إعجاد د.تاي شػان مدتذار  ورشة عسل عغ " نطام
 ىـ.2/4/4214الثشيغ السػافق  -عسادة الجػدة بالجامعة



 ( ورشة عسل" تحميلswot أعزاء ىيئة التجريذ" ضسغ مذخوع إعجاد الخصة )
 ىـ.4214لكمية السعمسيغ، محخم  الستخاتيجية

  44 م،0545/ 4/  1-0 فشجق السسمكة -بخنامج القيادات األكاديسية بقاعة لشجن 
 ساعة تجريبية بالمغة النجميدية.

 ام ادارة التعمع جدػر ورشة عسل عغ " نطLMS  ىـ قدع 0/0/4214"،األحج
 كمية السعمسيغ. -السشاىج وشخق التجريذ 

  جامعة نايف  –الشجوة الثالثة حػل الجػدة في التعميع الجامعي بالعالع السالمي
 ىـ.44/4/4210-42العخبية لمعمػم المشية. 

  2وزارة التخبية والتعميع.  –السؤتسخ الجولي األول لمجػدة الذاممة في التعميع العام-
 ىـ.5/0/4210

  شيادة مجرب في البخنامج التجريبي لمسجربيغ الخبخاء في دورة األساسياتv.10  - 
 جامعة السمظ سعػد. -كمية السعمسيغ  -مخكد خجمة السجتسع  ساعة تجريبية. 05

 ببحػث في العجيج مغ السؤتسخات الخارجية ومشيا: كسا شارك
  األول إدارة الجػدة الذاممة)مياديغ ومجالت(:  التحاد العخبي لتشسية السؤتسخ العخبي

 .م44/4/0557-5مرخ   -اإلسكشجرية -السػارد البذخية

  السؤتسخ العمسي الثاني ) دور السعمع العخبي في عرخ التجفق السعخفي( السقام في كمية
 .م7/2/0557-5األردن  -جامعة جخش الخاصة  -العمػم التخبػية 

  بيشانج،  – جامعة مارا كيجاه التقشية - تساعية والتقشيةجتسخ العالسي لمعمػم الالسؤ
 ىـ.40/1/4214-45 -ماليديا 

  السقام في  السؤتسخ العمسي الثالث: تخبية السعمع العخبي وتأىيمو.السذاركة ببحث في
ىـ ) تخأست 01/2/4214-04األردن  -جامعة جخش الخاصة  -كمية العمػم التخبػية 

 إحجى الجمدات(.

 السؤتسخ الدشػي الدابع لجسعية سمػن لمتعمع التخابصي - University of 

Illinois- Oka Brook, Illinois –  ،3الػليات الستحجة األمخيكية-
 ىـ.4/3/4214

  03 –مؤتسخ التسيد والبتكار في مجال التعميع. مجيشة أثيشا، اليػنان-
 ىـ.06/4/4214

  بيشانج  - جامعة سيشد – سخ الجولي حػل التعميع اللكتخونيالسؤتالسذاركة ببحث في
 ىـ.4/6/4214 – 15/5 –، ماليديا 



 السؤتسخ الجولي لمتجريذ والتعميع الجامعي – The Clute Institute -  لس
 ىـ.3/44/4214-1 -الػليات الستحجة األمخيكية -فيجاس

  0544ورلياند أ السؤتسخ الجولي لمتخبية بشيػالسذاركة ببحث في- The Clute 

Institute -  45 -تحجة األمخيكيةالػليات الس  - ورلياند، ولية لػيدياناأنيػ-
 ىـ..40/2/4210

  ناشفيل  – السؤتسخ الجولي لمتعمع واإلدارة في التعميع العاليالسذاركة ببحث في– 
 ىـ.02/4/4210-00 –الػليات الستحجة األمخيكية 

  لس فيجاس  -0544 -مؤتسخ لس فيجاس الجولي الكاديسيالسذاركة ببحث في– 
 ىـ.42/44/4210-40 –الػليات الستحجة األمخيكية 

 تكداس  – لسؤتسخ الدشػي: تحػيل التعميع باستخجام البالك بػردالسذاركة ببحث في ا
 ىـ.43/40/4210-42 –الػليات الستحجة األمخيكية  –

  سان  -0540بحػث األكاديسية سان أنتػنيػ السؤتسخ الجولي لمالسذاركة ببحث في
 ىـ.4/3/4211 – 07/2 -الػليات الستحجة األمخيكية –أنتػنيػ 

  0540السؤتسخ األكاديسي الجولي لس فيغاس السذاركة ببحث في The Clute-  

Institute - 4/40/4211 -07/44 -الػليات الستحجة األمخيكية -لس فيجاس. 

  0541السذاركة ببحث في السؤتسخ األكاديسي الجولي بكي ويدت ،The Clute 

Institute – 6/3/4212-4 -الػليات الستحجة األمخيكية  - فمػريجا، كي ويدت. 

 الػليات الستحجة  –بأونتاريػ  البذخية السػارد إلدارة العالسية لشجوةالسذاركة ببحث في ا
 ىـ.41/6/4212-40 –األمخيكية 

  ىـ.4217وحتى  4213السؤتسخات الجاخمية والخارجية مغ عام شارك بالعجيج مغ 
 والحسج هلل رب العالسيغ ،،،


