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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
------------------------- 

 
 
 
 السٌرة الذاتٌة الخاصة باألستاذ الدكتور/ سعٌد بن محمد رفاع.*

----------------------------------------------------------- 
 
  .سعٌد بن محمد رفاع : اإلسم -
 . ـ برٌطانٌاامعة وٌلزهـ من ج 1111ل علٌها : تارٌخ الحصو / الدكتوراه:  الدرجة -

  .العلمٌة التربٌة: التخصص -

  .أستاذ:  الرتبة العلمٌة -

 
 

 وسائل اإلتصال : *
   0500050086جوال رقم :

 smraffaa@hotmail.comالبرٌد اإللكترونً : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : الدرجات العلمية*
 

فرع -معة الملك سعودهـ ـ جا 1141عام  . ( ـ البكالورٌوس ) علوم وتربٌة ـ كٌمٌاء         
 .أبها

 . هـ جامعة وٌلز / برٌطانٌا 1141 ـ الماجستٌر ) تربٌة ـ تربٌة علمٌة ( . عام      

 

 : السجل الوظيفي*
 

 . هـ 1141بؤبها قسم المناهج  ـ معٌد بكلٌة التربٌة 

 . هـ 1111 / 1141 خالل الفترة منـ مبتعثاً إلى برٌطانٌا 

 هـ إلى 1111/  11/  1ـ قسم المناهج من  ـ أستاذ مساعد بكلٌة التربٌة
 . هـ11/1/1111

 . هـ1/1/1111إلى  هـ 1111/  1/  11ـ أستاذ مشارك من 

 .هـ 1/1/1111 ـ أستاذ من

 1111 / 1/  11هـ إلى  1111/  14/  11ـ مدٌر مركز البحوث بكلٌة التربٌة من 

 . هـ

 . لمدة عامهـ  1111/  1/  11ـ قائم بؤعمال رئٌس قسم المناهج من 

 . رئٌس قسم المناهج ـ
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ا ـــبؤبه ودــة الملك سعــالب جامعـإون الطــل وشــول والتسجٌـادة القبـل عمـٌــ وك
 .هـ 1114/  1/  11هـ إلى 1/1/1111ن ــم
 هـ 1114/  1/  11بجامعة الملك خالد من  ـ عمٌد القبول والتسجٌل       

 . هـ 1111/  1/  11من  ٌةـ عمٌداً للقبول والتسجٌل للفترة الثان

 1111/  1/  11هـ ـ  1111 / 1/  11ـ عمٌداً للقبول والتسجٌل للفترة الثالثة من 
 .هـ
 هـ.11/1/1111-هـ 11/1/1111فترة من وكٌل للجامعة خالل الـ        
 هـ.1111 -هـ 1111تفرغ علمً خالل العام الدراسً  -       

 
 

  : التالٌة  كما تم تكلٌفه باألعمال واللجان*
 -11هــ حتى 1111بٌع األول لعام شهر ر منعلى فرع الجامعة بتهامة مشرفاً عاماً  -1

 هـ1111 – 1
 لهٌئة االستشارٌة العامة فً الجامعة.اً لرئٌس -1
رئٌس اللجنة العلٌا لمقابلة المتقدمٌن لوظائف أعضاء هٌئة التدرٌس فً ل اً نائب -1

 الجامعة.
 بالجامعة.عضو هٌئة المشارٌع  -1
 عضو اللجنة العلٌا للتعاقد. -1
 عضو اللجنة العلٌا للكراسً العلمٌة. -1
 عضو مجلس الجامعة. -1
 عضو لجنة الترقٌات للمراتب العلٌا.  -1
 عضو المجلس العلمً. -1
 عضو اللجنة األكادٌمٌة  -14
 تمت الموافقة علىهـ حتى 1111- 11 -1مستشاراً لمعالً مدٌر الجامعة من  -11

 .هـ  1111/  1/  14د المبكر فً قاعإحالته للت

 
 
 

 
 

 
 
 المجالس واللجان التي شارك فيها :ـ*

 

/  1111/  1111/  1111/  1111/  1111عضووووووو لجنووووووة القبووووووول بالكلٌووووووة   -1
 . هـ1111

 . هـ 1111لجنة التربٌة المٌدانٌة بالقسم  عضو  -1

 . هـ 1111مقرر لجنة التربٌة المٌدانٌة   -1

 . هـ 1111سات العلٌا بالكلٌة عضو لجنة الدرا  -1

 .هـ 1111التعلٌمً بمنطقة عسٌر  عضو المجلس  -1
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 1111ـ  1111الجوامعً لمودة عوامٌن  عضوو اللجنوة التنفٌذٌوة لجوائزة أبهوا للتعلوٌم  -1
 .هـ

 .هـ 1111سعود  عضو لجنة الجامعة والمجتمع بجامعة الملك  -1

 ود بؤبهوووانائوووب رئوووٌس مجلوووس إدارة صوووندو  الطوووالب بفووورع جامعوووة الملوووك سوووع  -1

 هـ1111/1111

 بجامعووة الملووك  عضووو لجنووة وضووع القواعوود التنفٌذٌووة لالئحووة الدراسووة واإلختبووارات  -1
 هـ 1111خالد 

 .هـ 1114خالد  عضو لجنة وضع الئحة تؤدٌب الطالب بجامعة الملك  -14

 هـ 1111عضو لجنة اإلنتساب بجامعة الملك خالد   -11

 . دراسٌة وإجراءاتهااللجنة الفرعٌة لوضع نظام إقرار الخطط ال عضو  -11

 هـ 1111الدائمة للشإون الطالبٌة حتى  عضو اللجنة  -11

 . هـ 1111الدراسٌة حتى  عضو اللجنة الدائمة للمناهج والخطط  -11

 . هـ1111حتى  عضو اللجنة الدائمة لإلحتفاالت والمناسبات بالجامعة  -11

 . عضو اللجنة الدائمة للمكافآت بالجامعة  -11

  هـ 1111الطالب بالجامعة حتى  الدائمة لصندو  عضو اللجنة  -11

  هـ 1111بالجامعة حتى  عضو اللجنة اإلستشارٌة العامة  -11

  هـ 1111عضو اللجنة العلمٌة ) نحو تربٌة بٌئٌة أفضل (   -11

 هـ 1111رئٌس اللجنة الفرعٌة إلستثمارات صندو  الطالب   -14

  .هـ 1111ضوابط الفصل الصٌفً  عضو لجنة وضع  -11

 هـ1111 ضوابط تشغٌل الطالب عضو اللجنة الفرعٌة لوضع  -11

 . هـ 1111/  1111/  1111رئٌس لجنة إختبارات القدرات لمركز أبها لعام   -11

 .هـ 1111رئٌس لجنة دراسة حاالت الغش بٌن الطالب   -11
 

 . هـ 1111دراسة الخطة الدراسٌة لكلٌة العلوم الصحٌة  رئٌس لجنة إعادة  -11

لتقوووٌم فووً التعلووٌم العووالً خووالل عضووو اللجنووة التنفٌذٌووة للمركووز الوووطنً للقٌوواس وا -11
  فترة عمله عمٌداً للقبول والتسجٌل.

 
 

 خال ل فترة عمله وكٌال للجامعة :و **          
 

 شارك فً العدٌد من اللجان فً وزارة التعلٌم العالً. -11

 شارك فً العدٌد من اللجان فً إمارة المنطقة. -11

 رئٌس اللجنة الدائمة لإلستثمار واألوقاف بالجامعة. -11

المشووورف العوووام علوووى صوووحٌفة الجامعوووة ) لفوووا  الجامعوووة ( لمووودة سوووت سووونوات  -14
 هـ.1111/1111

 عضو اللجنة األكادٌمٌة بالجامعة. -11

 رئٌس اللجنة الدائمة لألنشطة الطالبٌة بالجامعة. -11

 . الجامعة أمٌن مجلس -11
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 . والترقٌات والتعٌٌناترئٌس لجنة المسابقات  -11

 . والمنشآت رئٌس لجنة المبانً -11

 . ة الدائمة لمتابعة السالمة واألمنرئٌس اللجن -11

 رئٌس لجنة دراسة توصٌات اللجنة الوزارٌة ) مكافحة اإلرهاب (. -11

 . مقرر اللجنة االستشارٌة العامة -11

 رئٌس لجنة المطبوعات. -11

 رئٌس لجنة دراسة للٌة تنفٌذ قرار مكافآت خرٌجً الكلٌات الصحٌة. -14

 ب اإللكترونً.رئٌس لجنة التعامالت اإللكترونٌة والتعلٌم والتدرٌ -11

 نائب رئٌس لجنة الشإون الطالبٌة. -11

 نائب رئٌس لجنة اإلبتعاث والتدرٌب. -11

 عضو مجلس رعاٌة وتعدٌل السلوك بمنطقة عسٌر. -11

 رئٌس اللجنة الدائمة لمشروع المدٌنة الجامعٌة بالفرعاء. -11

 . رئٌس اللجنة التنسٌقٌة لنشر ثقافة الحوار -11

 المتعثرة بمنطقة عسٌر. عضو فرٌ  العمل المكلف بمتابعة المشارٌع -11

 عضو اللجنة العلٌا للتنمٌة اإلدارٌة بمنطقة عسٌر. -11

 .رئٌس اللجنة الدائمة لتقنٌة المعلومات  -11

 . نائب رئٌس اللجنة اإلدارٌة والمالٌة -14

 رئٌس لجنة دراسة الوضع الوظٌفً فً كلٌتً المعلمٌن وكلٌات البنات. -11

 علمٌن.عضو اللجنة األكادٌمٌة بإلحا  كلٌات البنات والم -11

 . رئٌس اللجنة الدائمة للتعامالت اإللكترونٌة -11
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 : اإلنتاج العلمي*

 
0 

العربٌوووة  المفوواهٌم واإلتجاهوووات البٌئٌوووة لوودم تالمٌوووذ المرحلوووة المتوسوووطة بالمملكووة -1
 ( هـ 1111السعودٌة ؛ الجمعٌة المصرٌة للمناهج / المإتمر العلمً الرابع ) 

غورب  لتدرٌبٌة لمعلمً العلوم بمدارس المرحلوة الثانوٌوة بجنووبتحدٌد اإلحتٌاجات ا  -1
 ) هـ 1111" )  11المملكة ؛ رسالة الخلٌج العربً " 

 ؛ اوتدرٌسها لدم معلمً المرحلة المتوسوطة قبول الخدموة وأثنائهو اإلتجاه نحو العلوم  -1
 ) م 1111ـ )  11ـ  مجلة دراسات فً المناهج

مركوز البحووث ـ كلٌوة  م فً جنوب غرب المملكوة ؛اإلجهاد النفسً لدم معلمً العلو  -1
 )هـ1111)التربٌة

لدم تالمٌذ المرحلة المتوسطة بمنطقوة أبهوا  واقع الواجبات المنزلٌة فً مادة العلوم  -1
 ) م 1111" )  14عٌن شمس "  التعلٌمٌة ؛ مجلة كلٌة التربٌة / جامعة

ٌووة السووعودٌة فووً إكسوواب العرب فعالٌووة موونهج العلوووم بالمرحلووة الثانوٌووة فووً المملكووة  -1
؛ رسوالة التربٌووة وعلووم  الطوالب المعووارف المتعلقوة بقضوواٌا العلوم والتقنٌووة والمجتموع

 . وعلم النفس هـ ـ الجمعٌة السعودٌة للتربٌة1111 ( محرم 1النفس ـ العدد ) 

 الخدموة وأثناءهوا  السلوكٌات غٌر المرغوبة فً حصة العلووم كموا ٌراهوا معلموو قبول  -1
كلٌوة التربٌوة    سبباتها وسبل مواجهتها ( . منشور فوً مجلوة التربٌوة ـ) أنواعها وم

 .1111( وتارٌخ دٌسمبر  11جامعة األزهر. عدد ) 

مقترحووة فووً التربٌووة البٌئٌووة فووً تنمٌووة مفوواهٌم طووالب كلٌووة التربٌووة عوون  دور وحوودة  -1
ولثارهمووا . منشووور فووً مجلووة دراسووات فووً المنوواهج وطوور   التوودخٌن والمخوودرات

( وتووارٌخ  11عوودد )  للمنوواهج وطوور  التوودرٌس . ـ الجمعٌووة المصوورٌة التوودرٌس
 . م 1441أغسطس 

 
العلوووم بالمرحلووة المتوسووطة فووً المملكووة العربٌووة السووعودٌة فووً  فاعلٌووة مقووررات  -1

المرتبطووة بقضووٌتً المٌوواه والطاقووة وترشووٌد اسووتهالكهما .  إكسوواب الطووالب المعووارف
الصوادرة مون الجمعٌوة السوعودٌة للعلووم  الونفس " منشور فً " رسالة التربٌة وعلم

 التربوٌووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة والنفسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌة 
 . هـ 1111األول  جمادي ( 21 ) ) جستن ( فً العدد
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طوالب الصوف الثوانً المتوسوط  فاعلٌة استخدام خرائط المفاهٌم فً تحسوٌن تحصوٌل  -14
العوودد األول لعووام)  واتجاهوواتهم نحووو العلوووم . منشووور فووً مجلووة جامعووة الملووك خالوود

 )هـ1111

قسوم الكٌمٌواء ـ جامعوة الملوك  عض العوامل األكادٌمٌة المإدٌة لتودنً التحصوٌل فوًب  -11
 . م1444( لعام11التربٌة المعاصرة العدد )خالد . منشور فً مجلة 

 

واإلتجاهووات نحووو البٌئووة  أثوور برنووامج كلٌووة التقنٌووة بؤبهووا فووً تنمٌووة المفوواهٌم البٌئٌووة -11
التدرٌس   عودد  ً المناهج وطر وقضاٌاها لدم الطالب منشور فً مجلة دراسات ف

 . م 1441( عام 11)

  الجمعٌووة  1111(  1الكٌمٌوواء العوودد )  صووعوبات توودرٌس الكٌمٌوواء   مجلووة تعلووٌم  -13
    الرٌاض الكٌمٌائٌة السعودٌة ـ جامعة الملك سعود  

 هــ.1415جذة ,  –كتبة " قضبيب هعبصرة في التربيت البيئيت " . هطببع الثغر  -14

 
 
 : ل صلميةمناقشة رسائ*

 

 الوبجستير و الذكتوراه ( . (   العلويت اإلشتراك في هنبقشت العذيذ هن الرسبئل  -     
 

 
 

   

 

 الوؤتوراث العلويت :*
 

حضر العذيذ هن الوؤتوراث و اللقبءاث العلويت الوتخصصت في التعلين العبلي ) اإلدارة و 

 .الجودة ( و التعلين العبم ) الونبهج و طرق التذريس ( 


