السرية الذاتية

االسم /عبد هللا بن علي بن معيض آل كاسي. .

سجل مدني  1015778309تاريخ امليالد 1391هـ

احلالة االجتماعية /متزوج وأب لسبعة أبناء .

العمل احلايل /أستاذ المناهج وطرق التدريس العلوم المشارك بكلية التربية بجامعة الملك خالد
عميد كلية الرتبية – مؤسس اجلمعية السعودية العلمية للمعلم(جسم)

املؤهالت العلمية:

 بكالوريوس علوم من كلية المعلمين في أبها بتقدير جيد جدا. ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى. -دكتوراه مناهج وطرق تدريس العلوم بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.

التسلسل الوظيفي:
-

معلم في المرحلة االبتدائية 1414هـ1417 -هـ.
معيد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية المعلمين في أبها من1417هـ 1421-هـ
مبتعث للماجستير1421هـ 1424 -هـ.
محاضــر بقســم المنــاهج وطــرق التــدريس بكليــة المعلمــين فــي أبهــا مــن 1424هـــ -
1426هـ.
مبتعث للدكتوراه من 1426هـ وحتى 1430هـ.
أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الملك خالد من 1430هـ
.
أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الملك خالد من 1430هـ
حتى تاريخه.

اخلربات اإلدارية والوظيفية:
 عميد كلية التربية بجامعة الملك خالد حتى اآلن. عميد شؤون الطالب بالجامعة من  1432/10/7حتى 1434/11/30هـ عميــــدا للبــــرامج المشــــتركة لالســــنة التحضــــيرية بالجامعــــة مــــن -1431/7/151432/10/7هـ
 رئيسا لمركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية المعلمين بأبها من  1421 -1419هــ ،ومن1424هـ 1426-هـ
 المشرف العام على المكتبة المركزية بكلية المعلمين من تاريخ 1419/6/2هـ. مشرفا عاما على اإلسكان الطالبي من 1417/10/30هـ. مشرف ضمن فريق اإلشراف على البرنامج الصيفي أإلثرائي لرعاية الموهوبين في العلومالطبيعية لثالثة عشر عاما متتالية.
 مديرا تنفيذيا لألنشطة بكلية المعلمين في أبها.-

األنشطة واإلسهامات الداخلية واخلارجية:
عضو اللجنة الوزارية لتحديث السياسات واألنظمة بكليات التربية.
عضو لجنة عمداء كليات التربية.
عضو لجنة إعادة هيكلة الكليات والبرامج بالجامعة.
عضو لجنة االرشاد األكاديمي بالجامعة.

-

عضو اللجنة االستشارية بالجامعة.
عضو لجنة وضع آليات تنظيم وتفعيل االرشاد األكاديمي بالجامعة.
عضو لجنة الخطط والبرامج بالجامعة.
الم ساهمة في تدريب ال شباب ال سعودي ضمن م شروع صندوق تنم ية ال موارد الب شرية
لتهيئة طالبي العمل.
المساهمة في تدريب منسوبي مدرسة اإلدارة العسكرية في المنط قة الجنوب ية من مدنيين
وعسكريين لضباط وأفراد .
المساهمة في تصميم عدد من الحقائب التدريبية.
عضو اللجنة التأسيسية للجنة التأسيسية لمركز ريادة األعمال المعرفي بالجامعة.
عضو اللجنة العليا لالحتفاء باليوم الوطني بوزارة الداخلية.
عضو لجنة معايير المعلمين بالمركز الوطني للقياس والتقويم "قياس".
عضو لجنة القبول للدراسات العليا بكلية التربية جامعة الملك خالد.
عضو لجنة المخلفات والعقوبات بالكلية.
عضو تحكيم مسابقة األولمب ياد ا لوطني لإل بداع العلميلإ بداع ع لى م ستوى الممل كة من
عام 1430هـ.
عضو الجمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي لجسما .
عضو مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.
عضو لجنة القبول للدراسات العليا بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.
عضو لجنة الشؤون الطالبية الجامعة.
عضو لجنة الدائمة للجداول بالجامعة.
عضة لجنة توصيف وتطوير برامج الدراسات العليا بقسم الم ناهج و طرق ال تدريس بكل ية
التربية.
عضو مجلس الجامعة .
باحث متعاون بمؤسسة الملك عبد هللا لوالديه لإلسكان التنموي.
رئيس فريق المسح الميداني لقرى يبس بالمخواه من قبل مؤسسة الملك ع بد هللا بن ع بد
العزيز لوالديه لإلسكان التنموي.
رئيس فريق المسح الميداني لحي الشامية بجيزان من قبل مؤسسة الملك عبد هللا بن ع بد
العزيز لوالديه لإلسكان التنموي.
عضو فريق البحث الم يداني بالممل كة العرب ية ال سعودية لالق ضايا ال سلوكية في المجت مع
السعودي وآثارها االجتماعية واالقتصادية .
عضو الجمعية الوطنية لمكافحة المخدرات لنبراس .
عضو مركز قياس في كثير من الورش واللجان.
عضو هيئة تقويم التعليم في كثير من الورش واللجان.
املؤمترات والندوات:
المؤتمر العلمي اإلقليمي للموهبة  6-2شعبان 1427هـ.
مؤتمر كلية التربية الثامن ل التربية في ع صر ال بدائل جام عة الير موك األردن 22-20
نيسان 2010م.
المؤتمر العلمي الملتقى الخليجي الثاني لرعاية الموهوبين  26-24شعبان 1432هـ.
ال مؤتمر ا لدولي للتفك ير اإل بداعي واالبت كار أل جل التنم ية الم ستدامة الجام عة اإل سالمية
بماليزيا  14-12سبتمبر 2011م.
حل قة الن قاش الثال ثة لالقوا عد التنظيم ية للتع ليم عن ب عد الوا قع والتطل عات مكـة -23
1428/2/24هـ
ورشة عمل لتحكيم معايير اختبارات المعلمين مركز قياس 1433/1/19-17هـ
المؤتمر العالمي للتنمية والتدريب  ARTDOملبورن استراليا  12-9إبريل 2013م.

 مؤتمر التربية والمجتمع بمدينة مكناس المغرب 2013/5/9-8م. مؤتمر التسامح واالعتدال فانكوفر  ،كندا 2013/8/16-13م. المؤتمر العلمي الثالث والرابع لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية.األحباث واملؤلفات:

-

-

رسالة الدكتورة بعنوان " :الحاجات التدريبية لمعلمي العلوم الطبيعية في مجال اكتشاف
ورعاية الموهوبين في ضوء التوجهات التربوية المعاصرة من وجهة نظر معلمي
ومشرفي العلوم الطبيعية بمنطقة مكة المكرمة"
كتاب مطبوع وهو عبارة عن رسالة الماجستير الموصى بطبعها من قبل الجامعة وهي
بعنوان ":واقع رعاية الطالب الموهوبين ببعض المناطق التعليمية "
دراسة منشورة بالمشاركة من إصدارات مؤسسة الملك عبدهللا لوالديه لإلسكان التنموي
بعنوان ":األوضاع الراهنة للسكان والمساكن لقرى يبس بمحافظة المخواة بمنطقة
الباحة.
بحث منشور بعنوان":مدى توافر معايير التدريب الفعال في برنامج دورة مديري
المدارس بكلية التربية جامعة الملك خالد من وجهة نظر المتدربين" مجلة الجمعية
المصرية للقراءة والمعرفة،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد  ،117الجزء الثاني،
يوليو 2011م.
بحث منشور بعنوان" :أسباب رسوب طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك خالد في
مقررات العلوم الطبيعية" مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورة.
بحث منشور بعنوان  :فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات الطالب المعلم بكلية
التربية  -جامعة الملك خالد  -في تصميم واستخدام مقاييس األداء المتدرج ) (Rubrics
لتقويم نواتج تعلم العلوم .مجلة الجمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف التربوي.
بحث منشور بعنوان :تصور مقترح لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات استخدام استراتيجيات
التعليم والتعلم الفعال المتمركز حول الطالب لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
في ضوء معايير الجودة الشاملةلمشترك .
بحث منشور بعنوان  :تقويم مختبرات تدريس العلوم في مدارس التعليم العام في ضوء
معايير السالمة العالمية من وجهة نظر الممارسين .مجلة العلوم التربوية بكلية التربية
بجامعة الملك خالد.
ور قة ع مل بع نوان :لر عاة المو هوبين من ير عاهم ال مؤتمر العل مي الملت قى الخلي جي
الثاني لرعاية الموهوبين  26-24شعبان 1432هـ.
ورقــة عمــل بعنــوان  :لدور المــن ا الي ــي فــي مــرت ا ـ و التدــام وا عتــدا مــؤتمر
التسامح واالعتدال فانكوفر  ،كندا 2013/8/16-13م.
 ورقة علمية بعنوانلدور المناهج في غرس قيم المواطنة منشوره ضمن ك تاب مؤتمرالمعلم بجامعة أم القرى.
رئيس فريق لدراسة مظاهر السلوك السلبي لدى طالب جامعة الملك خالد.

اجلوائز:
 الحاصل على المر كز األول في م جال خد مة المجت مع ضمن جوائز التم يز بجام عة الم لكخالد للعام1436-1435هـ.
 حاصــل علــى عــدد كبيــر مــن شــهادات ودروع التقــدير مــن عــدد مــن الجهــات الحكوميــةواألهلية.
الدورات  :دورات في مجال التخصص ومجال التطوير الذاتي منها:

-

التقويم البديل لقواعد األداء المتدرج – ملفات االن جاز – الت قويم ا لذاتي وت قويم األ قران
.
دمج تقنية المعلومات واالتصال في التدريس الجامعي.
تدريس ريادة األعمال في الجماعات .
دورة تصميم البرامج اإلثرائية للموهوبين.
دورة تدريب المدربين .
ورشة عمل لتحكيم معايير اختبارات المعلمين مركز قياس 1433/1/19-17هـ
تجهيز البيانات باستخدام .SPSS
دورة االحتياجات النفسية واالجتماعية للموهوبين.
دورة إدارة المشاريع بطرق احترافية لPMP
دورة حل المشكالت بطرق إبداعية.
دبلوم البرمجة اللغوية العصبيةل. NLP
نسأل هللا التوفيق والسداد ...
للتواصل
0554542414
0172417009
Alkasi@kku.edu.sa

