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الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه الفلسفة في التربية

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
االتجاهات الحديثة في مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية
-١
 -٢تطوير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة
 -٣التطوير المهني للمعلم
 -٤دمج التقنية في تدريس العلوم الشرعية
 -٥دمج مهارات التفكير وأساليب تدريسها في مناهج العلوم الشرعية
األبحاث العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر :
1 - Electronic brainstorming in Saudi primary education
 - ٢أثر استخدام دليل اثرائي مقترح قائم على الخرائط الذهنية في تدريس االجتماعيات على تنمية بعض مهارات
التفكير العليا والقيم االسالمية لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم " بحث مشترك ".
 - ٣أثر استخدام اسلوب روايات القصة الرقمية في تنمية الدافعية وبقاء أثر التعلم في تدريس مادة الفقه لدى تالميذ
المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية .
 - ٤فاعلية استخدام استراتيجية المجموعات التعاونية الصغيرة المعتمدة على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية
التفكير التحليلي والشمولي في تدريس مقرر التوحيد بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية.
 - ٥تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة القصيم من وجهة نظر الطالب " بحث مشترك " .
 - 6تقويم مقرر الحديث للمرحلة الثانوية في ضوء بعض مهارات مجتمع المعرفة
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د .سامي السنيدي
(بحث مشترك)

أثــر اســتخدام دليــل إثرائــي مقتــرح قائــم ىلع الخرائــط الذهنيــة فــى تدريــس
االجتماعيــات ىلع تنميــة بعــض مهــارات التفكيــر العليــا والقيــم اإلســامية لــدى طــاب
املرحلــة الثانويــة بمنطقــة القصيــم

د .سامي السنيدي

أثــر اســتخدام أســلوب روايــات القصــة الرقميــة يف تنميــة الدافعيــة وبقــاء أثــر التعلــم يف
تدريــس مــادة الفقــه لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية

د .سامي السنيدي

فاعليــة اســتخدام إســتراتيجية املجموعــات التعاونيــة الصغيــرة املعتمــدة ىلع التعلــم
املســتند إلــى الدمــاغ يف تنميــة التفكيــر التحليلــي والشــمولي يف تدريــس مقــرر
التوحيــد باملرحلــة املتوســطة يف اململكــة العربيــة الســعودية

د .سامي السنيدي
(بحث مشترك)

تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة القصيم من وجهة نظر الطالب

د .سامي السنيدي

تقويم مقرر الحديث للمرحلة الثانوية يف ضوء بعض مهارات مجتمع املعرفة
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