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 استمارة بيانات عضو هيئة التدريس          
 
 

 General Information  بيانات عامة:

 االسم

Name 

محمد بن هادي علي 

 الشهري

 القسم

Department 

 

 التربية ورياض األطفال

 المسمى الوظيفي

Staff position 
 أستاذ مساعد

 الجنسية

Nationality 
 سعودي

 رقم التلفون

Phone 
9898720050 

 إليميلا

Email 
Moh2012@gmail.com 

 التخصص العام

Specialization 
 المناهج وطرق التدريس

 التخصص الدقيق

Area of Specialization 
 طرق تدريس اللغة العربية

 

  Education History  المؤهلات الدراسية:

 نوع المؤهل

Certificate  

 تاريخه

Date  

 بلد الحصول عليه

Country 

 الجامعة

University 

طريقة الحصول 

 عليه

Study Theme 

 مالحظات

Note 

  انتظام أم القرى السعودية هـ78/0/5311 دكتوراه

  انتظام الملك سعود السعودية هـ51/0/5370 ماجستير

  انتظام الملك سعود السعودية 5358 بكالوريوس

      

 

 المرتبة العلمية

 المرتبة

Title 

 تاريخه

Date 

 بلد الحصول عليه

Country 

 الجامعة

University 

طريقة الحصول 

 عليه

Study Theme 

 مالحظات

Note 

 أستاذ مساعد

Assistant 

Professor 

 نجران السعودية هـ51/1/5313
 تعين على الدرجة

 
 

 

  Teaching Courses المواد التي درستها:

 المادة

Course Name 

 السنة

Teaching Year 

 مالحظات

Note 

هـ5313-5311 المناهج   

هـ5313-5311 التربية الميدانية   

هـ5318-5313 المناهج   

هـ5313-5311 طرق تدريس التربية اإلسالمية   

هـ5313-5311 مهارات التفكير   
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 Publication at the University: امعةالأبحاث العلمية المنشورة في الج
   معوقات توظيف تكنولوجيا التعليم في تدريس اللغة العربية. .5

االحتياجااات التدريةيااة لل لةااة ال عل اايا بكليااة العلااوو ةافياض ب اارةرت فااي  ااو  م ااارات  .7

 مشترك بحث التدريس الالزمة لأليا  التدريسي الفّعال ما ةج ات نظر متعديت.

ظيف أساليب التدريس الحديثاة فاي  او  االحتياجاات الالزماة لادء أ  اا  تصور مقترح لتو .1
 .هيئة التدريس في كلية العلوو ةافياض ب حافظة شرةرت

 مشترك بحث .توظيف استراتيجيات التدريس  الحديثة في  و  معايير جويت التعليم .3
Employing Modern Teaching Strategies and Their Practices in theLight of Teaching Quality 

Standards of the Faculty Members atCollege of Science and Arts in Shroura 
م ااكالت تاادريس ماان ة اللغااة العربيااة ال  ااور بال رحلااة ال توساا ة بال  لكااة العربيااة  .8

 مشترك بحث السعويية ما ةج ة نظر ال عل يا ةاتجاهات م نحو تدريسه.
 .م اللغة العربية بال رحلة الجامعيةتوظيف التكنولوجيا في تعلي .1
تقويم تجربة توظيف ةسائل التواصل االجت ا ي لتن ية م ارات األيا  التدريسي ماا ةج اة  .2

 .نظر ال الض ال عل يا ةأ  ا  هيئة التدريس في كلية العلوو ةافياض ب رةرت
8. The Range of the Availability and Practice ofAuthentic Assessment Competencies for 

Intermediate Stage Teachers inSharurah Governorate 
 

   Publication outside the University:الجامعةالأبحاث العلمية المنشورة فبل الالتحاق ب
 أن  ة القرا ت غير الصفية في ال رحلة االبتدائية .5

 . را تفي تكويا اتجاهات التالميذ نحو الق استخداو الن اطات القرائية  .7

   Administrative Tasks: الأنشطة والأعمال الإدارية التي مارستها

    Administrative Positions: الإداريةالمناصب 
 

   يد كلية العلوو ةافياض ب رةرت. 1
 ية لل ؤةن األكايي ية ةكيل الكل. 2
 لتربية ةرياض األطفالرئيس قسم ا. 3
 ة بالكلية.. رئيس لجنة إ داي الجداةل الدراسي4
 . رئيس لجنة النظر في الحاالت ال البية في كلية العلوو ةافياض ب رةرت انتظاو.5
 .   و لجنة النظر في الحاالت ال البية في جامعة نجران انتظاو.6
 .ت.   و لجنة ال عيديا ةال حا ريا بكلية العلوو ةافياض ب رةر7
 ةرت. رت القةول ةالتسجيل بفرع الجامعة ب. ةكيل   اي8
 ؤةن ال الض بفرع الجامعة ب رةرت.. ةكيل   ايت ش9
 ها.1434/  1433رئيس فريق إ داي التقرير السنوي للكلية للعاو الجامعي . 11

  أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي
  

 

  الجويت بكلية العلوو ةافياض ب رةرت.الت وير ةال  رف  لى ةحدت 
 لعلوو ةافياض ب رةرت بكلية ا لجنة التعليم ةالتعلم رئيس. 
  حتى افن.نجراناال ت اي ال ؤسسي لكليات التربية ةالعلوو ةافياض بجامعة   و لجنة _ 
  ألكايي ية في فرع الجامعة تقييم أيا  أ  ا  هيئة التدريس ةالقيايات افريق م رةع مدير

 ب رةرت.

هـ5318-5313 المناهج   

هـ5311-5318 طرق تدريس اللغة العربية   

هـ5311-5318 التربية الميدانية   
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 ورش العملفي الاشتراك 

   )مدرب/متدرب(
 

 متدرب

 إي ان  -الثاني للت ةيقات اإلسالمية في  لوو الحاسوض ةتقنياته  ال ؤت ر الدةليا
ال  اركة بةحث   ا توظيف ةسائل التواصل مع و، تركيا 2115/ 11/ 3-1ما2115

االجت ا ي في تعليم اللغة العربية ةيةره في خدمت ا "التدريب ال يداني لل الض ال عل يا 
 ن وذجاً". 

 مخةر تجديد الةحث في  -ا التعليم ةالع لية التعلي ية ال لتقى الدةلي األةل حول تكنلوجي
تعلي ية اللغة العربية في ال نظومة التربوية بكلية افياض ةاللغات ةالفنون )جامعة الجياللي 

ال  اركة  بورقة  ل ية  "تصور مع و. 2115أبريل  15/16الجزائر( -سيدي بلعةاس -اليابس
 للغة العربية".مقترح لتوظيف التكنولوجيا في التعليم ا

  ال لتقى الدةلي تقنيات تعليم اللغة العربية: الواقع ةال أمول.  مختةر تعلي ية اللغات
ةتحليل الخ اض. كلية افياض ة اللغات . جامعة حسيةة با بو لي ال لف. الجزائر. يومي 

 ال  اركة بورقة  ل ية "معوقات استخداو التكنولوجيا الحديثةمع و 2114نوف ةر  26ة 25
 في تعليم اللغة العربية بال رحلة الجامعية"

 ها.1433 /11/ 24-22ما  ةرش مؤت ر ال علم ال نعقد في جامعة أو القرء 
  و  2113ال عرض ةال ؤت ر الدةلي للتعليم العالي ةرش 
  و2114ال عرض ةال ؤت ر الدةلي للتعليم العالي ةرش 
  ال لف قع ةال أمول.تقنيات تعليم اللغة العربية: الواملتقى ال  اركة في 
  ندةت ال وا مة بيا كفايات ال علم ةمخرجات الكليات الجامعيةلقا ات ال  اركة في 

 .و2115
  ندةت  ا ) تحديد األساليب اإلحصائيه ال ناسةة لألبحاث التربوية( فى ج عية ال ناهة

 ها.1432الفصل الثاني للعاو  ––جامعة أو القرء -كلية التربية -وء )جس ا(ةاإلشراف الترب
 .ندةت  ا اإل الو الجديد ةلجان التن ية ال جت عية في الن اص, ةال  اركة بورقة   ل 
 لألن  ة ال البية. ةحقائب التدريةيالإ داي  ةرش ال  اركة في 
 .ال  اركة في ةرش حلقة رةاي الن اط ال البي بال خوات 
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 مدرب
 .الحوار ةاالتصال ةاإلنصات 
 . فا الخ ابة ةاإللقا 
 .إيارت الن اط ال البي 

 متدرب
  ها1435يةرت تدريةية بعنوان ) التعلم الن ط ( لعاو 
  ها1435يةرت تدريةية بعنوان ) إ داي الحقائب التدريةية ةتص ي  ا ( لعاو 
  ها1435( لعاو يةرت تدريةية بعنوان ) مؤشرات األيا  ةال قارنات ال رجعية 
  ها1434يةرت تدريةية بعنوان ) إيارت ال خاطر ةاألزمات في مؤسسات التعليم العالي ( لعاو 
  ها1434يةرت تدريةية بعنوان ) االتجاهات الحديثة في التدريس ( لعاو  
  ها1434يةرت تدريةة بعنوان ) استخداو التكنولوجيا الحديثة في التدريس ( لعاو 
 ها1434ن ) إ داي تقرير الدراسة الذاتية ( لعاو يةرت تدريةية بعنوا 
  سا ة 12ها بعدي 1433يةرت الذكا  ال  ني خالل صيف  او . 
  سا ة 12ها. بعدي 1433يةرت ال  ارات القيايية الحديثة خالل صيف . 
  ها1432شوال ما  او  24-22ال ؤت ر الرابع إل داي ال علم بجامعة أو القرء خالل الفترت. 
 ها1429ا 1428فيا التربوييا خالل الفصل الدراسي األةل لعاو يةرت ال  ر. 
  سا ة 45يةرت إ داي الحقائب التدريةية ما قسم الةرامة العامة ةالتدريب بعدي.  
  ها11/1423/ 25ها إلى 11/1423/ 26الدةرت ال تقدمة في تن ية ال جت ع ما 
 يةرت لغة إنجليزية ل دت ستة أش ر ما مع د LSI. 
 نجليزية ما مع د مدارات ل دت ش ريةرت لغة إ 
  سا ة 15يةرت قيايت   ليات التدريب )أسس ةم ارات(  ل دت 
  سا ة 15يةرت قيايت   ليات التدريب ) أن اط ةأساليب( ل دت 
  سا ة 15يةرت تص يم ة رض الدرةس بالةاةربوينت ل دت 
 يةرات متعديت في برامة الحاسب افلي. 
 يةرت م ارات التفكير  
 يقات ال ندسة النفسية في التعلميةرت ت ة. 
 يةرت اإلبداع ةالتفكير اإلبتكاري. 
 يةرت اإلشراف ال تقدو. 
 يةرت الخ ابة ةاإللقا  باستخداو NLP 
 يةرت م ارات الحوار الفعال. 
 ( 2+1يةرات التعليم لل ستقةل) 
 يةرت اإليجابية في الةيئة ال درسية. 

 

   على الأنشطة اللاصفيةالإشراف 
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 لس الد م ال البي بكلية العلوو ةافياض ب رةرترئيس مج. 
 .م رف األن  ة ال البية بإيارت التربية ةالتعليم 
 .ال ؤت ر العل ي الخامس ةالسايس بنجران 
  ال ؤت ر العل ي السايس بجدت.  و ةفد الجامعة في 

 .و فريق إ داي الحقائب التدريةية لألن  ة ال البية   
  ها.1433في صيف  او  ن يط السياحيإيارت برامة التال  اركة في 
  اإلشراف  لى مسابقة التفوق االجت ا ي  لى مستوء ال  لكاة بال ديناة ال ناورت لعااو

 ها. 1423
  هاا ة 1423التنظيم ةاإلشراف  لى مساابقة التفاوق االجت اا ي ل ديناة الريااض للعااميا

  ها.1428

   المهمات العلمية
 

  بوية والنفسية "جسنت" جامعة امللك سعود. السعودية.عضو اجلمعية السعودية للعلوم الت 
 .عضو اجلمعية السعودية للمناهج واإلشراف التبوي" جسما" جامعة أم القرى. السعودية 
 .عضو اللجنة العلمية جمللة منتدى األستاذ  الصادرة عن املدرسة العليا لألساتذة. قسنطينة.اجلزائر 
 ام. السعودية.عضو مجعية اللغة العربية. جامعة اإلم 
  "جامعة جياليل اليابس . اجلزائر. –عضو اللجنة االستشارية جمللة " التعليمية 
 عضو اللجنة االستشارية جمللة "كلم" جامعة وهران. اجلزائر. حتت التأسيس 
 .عضو مجعية القياس والتقومي . جامعة طيبة . السعودية 
  مي بشرورة"بينات"عضو جملس إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكر 
  .عضو مؤسس للجمعية الصحية والنفسية بشرورة حتت التأسيس 
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   خدمة الجامعة والـمجتمع:

 
 التقدو ب ةايرت برنامة "مةايرةن" لل راكة في الت وير ال  ني ل نسوبي التعليم. -
 ها.1437-1434اإلشراف  لى برنامة "مةايرةن" ألربع سنوات ما  او  -
ض مةد ون" ةاإلشراف  ليه, ةالذي نفذه فرع الجامعة ب رةرت في التقدو ب ةايرت "شةا -

 ه.1437 او 
التقدو ب ةايرت ت وير برنامة التربية ال يدانية في كلية العلوو ةافياض ب رةرت لي  ل  -

 العديد ما الةرامة ةالفعاليات نحو ال زيد ما تواصل ةتفا ل ال تدربيا, ةال تدربات.
 اإلشراف  لى إ دي بعض الةرامة التابعة ل ا.ال  اركة في لجنة األهالي ب -
ال  اركة في إ داي حقائب "حيات ج يلة" لألرامل ةال  لقات في ال ستويع الخيري  -

 ب رةرت ةمؤسسة ال وسى الخيرية.
 و2115محا رت تربية األبنا    ا برنامة ن امى العاصفة للتن ية االجت ا ية ب رةرت  -
ت بالتصفيات األةلية لل ؤت ر العل ي الخامس اإلشراف  لى م اركة طالض فرع شرةر -

 ةالسايس في نجران.
 ها.1433إيارت ال لتقى الصيفي   ا برامة التن يط السياحي بالن اص  في صيف  او  -
اإلشراف  لى مسابقة التفوق االجت ا ي  لى مستوء ال  لكة بال دينة ال نورت لعاو  -

 ها.1423
ها ة 1423جت ا ي ل دينة الرياض للعاميا التنظيم ةاإلشراف  لى مسابقة التفوق اال -

 ها. 1428
 .ها 1421 ال  اركة في تنظيم ملتقيات التو ية اإلسالمية بوزارت التربية ةالتعليم -
 ها.1427ال  اركة في تنظيم فعاليات أسةوع ال رةر الخليجي  -
 ها.1422-1421ال  اركة في تنظيم مسابقة اإلبداع  او  -
سابقة رسوو األطفال الثالثة )الوطا في  يون أطفالنا( ال  اركة في تنظيم برنامة م -

 ها.1421 او 
 ها.1421ال  اركة في تنظيم ال عرض العل ي الرابع لل ةتكرات ال البية لعاو  -
 ها.1421اإلشراف  لى مسابقة الحديث ال ريف لعاو  -
 .ها1428في الرياض  ال  اركة في اإلشراف  لى معرض ال ةاض ةالتقنية -
محافظة الن اص لعدت  – وية لجان التن يط السياحي ةالزةاج الج ا يال  اركة في   -

 سنوات.
 

 

 
 


