1

السيرة الذاتية للدكتور محمد زيدان عبدهللا آل محفوظ
ً
أوال :البيانات الشخصية:
اإلسم :د .محمد زيدان عبدهللا آل محفوظ
الجنسية :سعودي
الجامعة  :جامعة امللك خالد باململكة العربية السعودية
الكلية :كلية التربية
القسم :املناهج وطرق التدريس
الدرجة العلمية :أستاذ مساعد
التخصص العلمي :طرق تدريس العلوم الشرعية (تصميم مقررات تعليمية علوم شرعية).
طرق التواصل  :رقم الجوال0555758039/
هاتف املكتب0966172418183 :

اإليميل:
almahfud@hotmail.com
almahfud@kku.edu.sa

ً
ثانيا :املؤهالت العلمية:
 .1بكالوريوس في التعليم اإلبتدائي تخصص دراسات قرآنية دراسات قرآنية -كلية املعلمين بأبها –وزارة التربية والتعليم عام
1414هـ بتقدير جيد جدا.
 .2درجة املاجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية -جامعة أم القرى -مكة املكرمة باململكة العربية
السعودية عام  1428هـ املوافق2007م بتقدير ممتاز .
عنوان الرسالة :واقع تدريس القرآن الكريم في املرحلة االبتدائية في محافظة القنفذة.
التخصص العام :مناهج وطرق تدريس
التخصص الدقيق :تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية

 .3درجة الدكتوراة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس عامة -جامعة والية مونتانا األمريكية بالواليات
املتحدة األمريكية ( ( Montana State Universityعام 1435ه ـ املوافق 2014م بتقدير ممتاز.
عنوان رسالة الدكتوراه:
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باللغة العربية :دراسة مقارنة الستخدام الهواتف الذكية في التعليم العالي بين جامعة والية مونتانا األمريكية وجامعة امللك
خالد.
باللغة االجنبية:
- A CROSS CULTURAL COMPARISON OF SMARTPHONE USE IN THE
UNITED STATES AND THE KINGDOM OF SAUDI.
- USING TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION IN KING KHALID UNIVERSITY.
- AN INVESTIGATION OF SAUDI FACULTY USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY TOOLS.
- THE COMPARING STUDY OF NEW TEACHERS PREPARATION PROGRAMS IN THE
USA AND SAUDI ARABIA.

التخصص العام :مناهج وطرق تدريس عامة
التخصص الدقيق :تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية ( تصميم وبناء مقررات العلوم الشرعية في املرحلة
االبتدائية )

ً
ثالثا :التاريخ الوظيفي:
-

أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس بجامعة امللك خالد من تاريخ 1435/8/10هـ ـ

 محاضر بقسم املناهج وطرق التدريس بجامعة امللك خالد من تاريخ من 1428/07/01ه ـ وحتى 1435/11/20هـ ــ.-

معيد بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية املعلمين بالقنفذة من تاريخ 1419/07/1هـ وحتى 1428/07/01ه ـ ـ .

-

معلم بالتعلم العام من 1415هـ الي 1418هـ

ً
رابعا  :املناصب اإلدارية:

 .1وكيل كلية التربية بجامعة امللك خالد للفترة من 1436/7/24ه ـ وحتى تاريخه.
 .2رئيس لجنة التربية امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس للعام الجامعي 1439/1436هـ .
 .3عضو في اللجنة الطالبية بقسم املناهج وطرق التدريس للعام الجامعي 1439/1436هـ .
 .4عضو في لجنة تعيين األساتذة املساعدين بقسم املناهج وطرق التدريس للعام الجامعي 1437/1436هـ .
 .5عضو في ملتقى الشراكة التربوية األول بين كلية التربية بجامعة امللك خالد واإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير للعام
الجامعي 1437/1436هـ .
 .6املشرف العام على لجان اإلختبارات بكلية املعلمين بالقنفذة لعامي  1423وعام .1424
 .7رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية املعلمين بالقنفذة للعام 1421هـ
 .8اإلشراف على انتخابات النادي الطالبي السعودي بجامعة والية مونتانا األمريكية عام 2009م.
 .9رئيس النادي الطالبي السعودي بجامعة والية مونتانا األمريكية عام 2012م 2014-م
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 .10رئيس منظمة الطلبة املسلمين بجامعة والية مونتانا األمريكية من الفترة 2012م -وحتى 2014م.

ً
خامسا  :املشاركات العلمية:

 .1التعاون مع هيئة تقويم التعليم العام باململكة العربية السعودية في مشروع تقويم إدارات التربية والتعليم باململكة العربية
السعودية من الفترة  1/3إلى الفترة 1436/1/25ه ـ لتقويم كال من إدارة التربية والتعليم بمحافظة عفيف وإدارة التربية
والتعليم بمحافظة الغاط  ،واإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك  ،وإدارة التربية والتعليم بمحافظة البكيرية.
 .2املشاركة في أعمال لجنة تطوير املناهج بكليات املعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم من الفترة 1427/03/23ه ـ وحتى
الفترة 1427/03/25هـ ـ بمدينة الطائف باململكة العربية السعودية.
 .3املشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج اإلثرائي لتطوير أداء طلبة التربية امليدانية بالتعاون مع اإلدارة العامة للتربية والتعليم
بمنطقة عسير من الفترة 1428ه ـ وحتى عام 1430ه ـ .
 .4املشاركة في مشروع تقويم إدارات التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة التقويم العام من الفترة 1435/12/27ه ـ إلى الفترة
1436/1/20ه ـ .
 .5املشاركة في اإلشراف على اختبارات القياس -التابعة للمركز الوطني للقياس والتقويم – بجامعة امللك خالد  ،مركز خميس
مشيط.
 .6املشاركة في اإلشراف على جامعة امللك فيصل –التعليم عن بعد – بجامعة امللك خالد  ،مركز خميس مشيط.
 .7املشاركة في فعاليات املؤتمر الدولي السادس للتعليم العالي في اململكة العربية السعودية بمدينة الرياض

من

الفترة 1436/6/29-26ه ـ .
 .8املشاركة في تحكيم البحوث اللقاء العلمي التنافس ي لطالب وطالبات جامعة امللك خالد للعام الجامعي 1436/1435ه ـ .
 .9املشاركة بمحاضرة بعنوان " وهم املستقبل" في فعاليات البرنامج التوعوي تحت مسمى (ملتقى األمل للشباب) وشعاره
(معا بالوعي واإليمان نواجه اإلدمان واإلرهاب) والذي تنظمه اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بمحافظة سراة عبيدة
يوم الثالثاء 1437/7/19هـ..

ً
سادسا  :الدورات التدريبية:
 .1املشاركة بحضور الدورة التدريبية " اإلستثمار األمثل في تربية األبناء" املقدمة من لجنة التنمية األسرية بمحافظة
خميس مشيط باململكة العربية السعودية من الفترة 1428/05/03ه ـ إلى الفترة 1428/05/04ه ـ بواقع خمس ساعات
تدريبية.
 .2املشاركة بحضور الدورة التدريبيةالخاصة بنظام البالك بورد "" Black Board Academic Suite-Learning system
واملنعقدة بجامعة امللك خالد بأبها بتاريخ 2009/02/04م بواقع عشر ساعات تدريبية.
 .3املشاركة بحضور الدورة التدريبية " بناء املعايير واملؤشرات" واملقدمة من املركز الريادي للتدريب والتطوير بتاريخ
1430/05/27ه ـ بواقع خمس ساعات تدريبية.
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 .4املشاركة بحضور مشروع استدامة  ...خير واملنعقدة بمنطقة عسير من الفترة 1437/4/9-7هـ املوافق 2016/1/19-17م
تحت إشراف الخبير العالمي للمسؤولية املجتمعية والتنمية املستدامة بواقع عشر ساعات تدريبية.
 .5املشاركة في حضور دورة " اإلبداع في حفظ القرآن الكريم " بتاريخ 1437/5/18هـ املوافق 2016/2/27م تحت إشراف
حلقات جامع البخاري بأبها.
 .6املشاركة في دورة ممارس التعلم اإلليكتروني بتاريخ 1437/6/20هـ املوافق 2016/3/29هـ تحت إشراف عمادة التعلم
اإلليكتروني بجامعة امللك خالد.

ً
سابعا  :العضويات العلمية:
1. A member of the Association of Teacher Educators ATE (2013-2014).
2. A member of the Association of Teacher Educators ATE (2014-2015).
3. A member of Golden Key International Honor Society (2014-2015).
4. A member of Honor Society- A tradition of success- (2014-2015).
5. -A member of International Society for Development & Sustainability.
6. A member of Kingdom of Saudi Arabia Association of Language Teachers (2015-2016).

