د  /سلطان بن عبدالعزيز البديوي

نبذة مختصرة :
القسم :
المناهج وطرق التدريس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

مناهج وطرق تدريس لغة انجليزية
الرتبة العلمية :
أستاذ مشارك

البريد االلكتروني

الجامعي :

bdieoy@edu.qu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

بكالوريوس في اللغة االنجليزية والترجمة  -جامعة القصيم.ماجستير في طرق تدريس اللغة االنجليزية  -جامعة جالسكو -بريطانيا.دكتوراه في طرق تدريس اللغة االنجليزيةبريطانيا.
جالسكو-
جامعة
والبحوث المنشورة والكتب
البحثية
االهتمامات
والمؤلفات المعلم ومدى دور ذلك في تطوير ادوات التعليم.
 استقاللية -التكامل بين المعلم والطالب في تطوير التعلم والتعليم الذاتي

السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس
السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

3

4

البيانات الشخصية
الاس ــم

سلطان عبد العزيزصالح البديوي

تاريخ ومكان امليالد

 2041/26/62ه القصيم ,بريدة

البريد الالكتروني

salbedaiwi@gmail.com

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

لغة انجليزية
تعليم اللغة الانجليزية
املناهج وطرق التدريس اللغة الانجليزية

الجهة املانحة لها

2061
جامعة القصيم
جامعة جالسكو-بريطانيا 2046
جامعة جالسكو-بريطانيا 2041

التخصص ومجاالت الاهتمام
التخـصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس لغة انجليزية

مـجاالت الاهتمام
العلمية

استقاللية املعلم ومدى دور ذلك في تطويرادوات التعليم.
التكامل بين املعلم والطالب في تطويرالتعلم والتعليم الذاتي.

السجل الوظيفي
الوظيفة
معيد
محاضر
أستاذ مساعد

جهة العمل وعنوانها
جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم

التاريخ

التاريخ
2061
2046
2042

5

ألاعمال إلادارية واللجان
مسمى العمل إلاداري /اللجان واملهام
عضو مجلس قسم املناهج وطرق التدريس
عضو اللجنة العلمية في تأسيس املاجستيرالتربوي للمعلم
وكيل كلية التربية للتخطيط والتطويروالجودة
رئيس لجنة الجودة بقسم املناهج وطرق التدريس
رئيس املسؤولية املجتمعية بكلية التربية
رئيس وحدة خدمة املجتمع بوكالة التطويروالجودة بكلية التربية
رئيس اللجنة العليا لخدمة املجتمع بكلية التربية
رئيس وحدة الخريجين بكلية التربية
عضو لجنة الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس

6

النتاج العلمي
اسم الباحث
(الباحثين)
سلطان البديوي التعليم باستخدام اللغة العربية بفصول اللغة
ألاجنبية
سلطان البديوي دور املعلم في تطويرالتعليم الذاتي للطالب
سلطان البديوي دور استقاللية املعلم في تطويرمقررات الانجليزية
سلطان البديوي معوقات استخدام التعليم إلالكتروني
سلطان البديوي استخدام اللغة ألام لتدريس مقرر الانجليزية
عنوان البحث

7

منشور /غير
منشور
غيرمنشور

جامعة درم 2061

منشور
منشور
منشور
مقبول للنشر

جامعة جالسكو 2046
جامعة جالسكو 2041
جامعة أسيوط 2041
جامعة بنها 2041

تاريخ واجهة النشر

الدورات التدريبية
اسم الدورة
Invivo
تصميم مناهج
InTESOL
بالكبورد
تطوير وجودة
4Mat

8

التاريخ
2042
2042
2042
2042
2042
2041
2041
2041
2041

عنوان الدورة
استخدام برنامج  Invivoفي تحليل بيانات
البحث النوعي
قضايا ومشكالت في تصميم املناهج
مقدمة في تعليم اللغة الانجليزية
استخدام البالكبورد بالحقل الاكاديمي
مؤشرات ألاداء واملقارنة املرجعية
دائرة التعلم الطبيعية 4Mat

املؤتمرات والندوات العلمية
القيادة ألاكاديمية القيادة ألاكاديمية املوثوقة وحل املشكالت

تاريخها
2042

مكان انعقادها
جامعة جالسكو كاليدونيان

2044
2040
2042
2041
2041

جامعة جالسكو
جامعة جالسكو
جامعة القصيم
هيئة تقويم التعليم
جامعة القصيم

2041

جامعة القصيم

املؤتمر  /الندوة
FACE
المنتدى الدولي لالكتساب
والتعلم والمستمر

ICET

المجلس الدولي

للتربية والتعليم

ASEB
الجمعية البريطانية
للدراسات التعليمية

SSIC
المؤتمر العلمي السعودي
الدولي

9

عنوان املؤتمر /الندوة
التعلم المستمر وتنمية
المجتمع

مكان الانعقاد
التاريخ
 ٦/٩٢إلى  ٩١١١/ ٧/١بريطانيا  ,جالسكو

المعلمون وتعليمهم :نحو  ١١إلى ٩١١١/٧/١١م

التميز في المناهج
الدراسية ،طرق التدريس
والقيادة

سياسات الدراسات
التربوية

٩١١١/٦/٩٧،٩٦م

مؤتمرمشترك للمبتعثين  44-61نوفمبر6424م
السعوديين في بريطانيا

اسكتلندا  ,جالسكو

اسكتلندا  ,جالسكو
اسكتلندا  ,ادنبره

ألانشطة التدريسية
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
النشاط املدرس ي
أساسيات املناهج وتنظيماتها
طرق تدريس خاصة
مناهج وطرق تدريس عامة
الحاسب آلالي واستخداماته في التعليم
قراءات في املناهج وطرق التدريس العامة
مهارات تدريس
مدخل التدريس
طرق التدريس
الاسم

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس . :سلطان عبد العزيز البديوي.
اسم وتوقيع رئيس الــقســم ..................................................... :

املرحلة
الجامعية









التوقيع

............................

الدراسات
العليا










