
   C.V     السرية ذاتية

 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
  

  د. حممد بن عبداهلل بن عثمان النذير االسم 

 

 سعودي اجلنسية

 املناهج وطرق التدريس القسم الرتبية الكلية جهة العمل

 هـ1389 –م 1970 تاريخ امليالد  تعليم الرياضيات -  املناهج وطرق التدريس التخصص

 00966505239636 اجلوال 0096611 4674598 العمل ات اهل

الربيد 

 كرتونياإل

 m_alnatheer@yahoo.com            أو alnatheer@ksu.edu.sa         

  

 

   ـيملؤهل الـعـلـمثـانـيـًا : ا

 

 الدرجـة

ســنة 

 التخـرج

 اســم اجلامعـــة

التخصص 

 العام

 التخصص

 الدقيق 

 ملحوظة

 الدكـتــــوراه

 هـ1425

 م2004

 امللك سعود

 

–الرتبية 

املناهج 

ورطق 

 التدريس

 

مناهج وتعليم 

 الرياضيات

التوصية بطباعة الرسالة 

ومرشحة ملسابقة مؤسسة 

الفكر العربي عن اجلامعة 

 جامعيةألفضل أطروحة 

 م2004-هـ 1425ذو القعدة  أستاذ مساعد

 م2009-هـ1430شوال  أستاذ مشارك

 2015 -هـ 1436ذةو القعدة  أستاذ

 

  السجل الوظيفيثـالـثـًا : 

 

 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 معلم رياضيات

 

 وزارة الرتبية
 

 هـ1415 -هـ 1413
 

 وزارة الرتبية وكيل متوسطة
 هـ1416 -هـ 1415

 

 هـ1417 -هـ 1416 وزارة الرتبية مشرف تربوي لألنشطة

mailto:m_alnatheer@yahoo.com
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 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 معيد

 -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 كلية العلوم االجتماعية

 هـ1419 -هـ 1417
 

 كلية املعلمني بالرياض حماضر

 هـ1425 -هـ 1419
 

 كلية املعلمني بالرياض أستاذ مساعد

 هـ1428 -هـ 1425
 

 مني بالرياضكلية املعل رئيس قسم

 هـ1427 -هـ 1425
 

 كلية الرتبية -جامعة امللك سعود أستاذ مساعد
 حتى اآلن -هـ 1428رمضان 

 عمادة السنة التحضريية -جامعة امللك سعود رئيس قسم
 هـ1430رجب  -هـ 1429شعبان

 كلية الرتبية -جامعة امللك سعود أستاذ مشارك
 حتى اآلن -هـ 1430شوال 

 تفرغ علمي
 هـ1432شوال  -هـ1431شوال 

 كلية الرتبية -جامعة امللك سعود أستاذ مشارك
 هـ1436ذو القعدة  -هـ1433ربيع أول 

 كلية الرتبية -جامعة امللك سعود استاذ
 هـ1436ذو القعدة 

 

 

 مهام قيادية وإدارية أخرىرابـعـًا : 

 

 الفرتة الزمنية اجلهة املهمة

 )التدريب وتنمية تنمية القياداتمفوض 

املوارد البشرية(  ورئيس وعضو جلنة 

 تنمية القيادات لثالث دورات متتالية

 هـ1428-1423 مجعية الكشافة العربية السعودية

مستشار غري متفرغ لوكالة كليات 

 البنات

 هـ1428ربيع أول  -1427ربيع أول  وزارة الرتبية والتعليم

 نائب رئيس جملس اإلدارة واألمني املالي

ودية للعلوم اجلمعية السع

 الرياضية)جسر(

 هـ1431 -هـ1429

مؤسس مشارك ونائب املدير، وعضو 

 اللجنة التأسيسية ،وعضو جملس اإلدارة

مركز التميز البحثي لتطوير تعليم 

العلوم والرياضيات جبامعة امللك 

 سعود)أفكر(

ذو القعدة   -هـ 1428مجادى الثاني 

 هـ1431

مستشار متفرغ ومدير عام التخطيط 

 نسق اخلطة االسرتاتيجيةوم

الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف 

 والنهي عن املنكر

 هـ1431شعبان  -هـ1430رجب

 ومستشار وخبري تربوي متفرغ-مدير عام

شركة أجيالنا التعليمية إحدى 

شركات الشركة التعليمية 

 املتطورة"أدك"

ربيع أول  -هـ1432ربيع أول 

 هـ1433

اللجنة  رئيس جملس إدارة ورئيس

 التنفيذية

 مجعية الوعي والتأهيل االجتماعي

 "واعي"فرع الرياض 

ذو احلجة هـ حتى 1433ذو احلجة 

 هـ1435

 حتى اآلن -1434شوال  وزارة الرتبية والتعليم مستشار غري متفرغ لوكالة التعليم
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 الفرتة الزمنية اجلهة املهمة

رئيس اللجنة العلمية جلائزة وزارة 

 الرتبية والتعليم للتميز

 حتى اآلن -هـ 1434ربيع أول  مجعية جسنت -ليموزارة الرتبية والتع

األمني العام جلائزة وزارة الرتبية والتعليم 

 للتميز

 مجعية جسنت -وزارة الرتبية والتعليم

 الدورات الرابعة واخلامسة والسادسة

 حتى اآلن -هـ 1434ذو القعدة 

 األمني املالي وعضو جملس إدارة

اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية 

 النفسية)جسنت(و

 حنى اآلن -هـ1435مجاد األول 

 عضو

املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 

 وتوعية اجلاليات بالنسيم

 حتى اآلن -هـ 1436شعبان 

 

  وعضوية اللجان  الـخـبـرات الـعـمـلـيـة واالستشارية خامسا:

 

1.  
 هـ1416يف الرياضيات عام مشارك يف تصميم مناهج الدواجل اإللكرتونية لصفوف املرحلة االبتدائية 

2.  
 هـ1418عضو اللجان العربية لبناء املناهج الكشفية العربية بالقاهرة خالل عام 

3.  
م، وهي جلنة عليا تؤسس عمل فرق جلنة بناء وتطوير معايري املناهج، املرشحة من وزارة الرتبية والتعليعضو 

 هـ1419ائق املنهج، ملدة سنة ، عام وث

4.  
العامة للنشاط الطالبي واملشرف على اجلوالة يف كلية املعلمني بالرياض خالل عامي نائب رئيس اللجنة 

 هـ1420-هـ1419

5.  
 هـ1420عضو يف جلنة حتكيم وثائق مناهج الرياضيات يف التعليم العام بوزارة الرتبية والتعليم ، خالل عام 

6.  
 هـ1422عضو يف األسرة الوطنية للرياضيات ، خالل عام 

7.  
 هـ(1424-1423الكشفية العربية لالسرتاتيجية،القاهرة، ملدة سنتني ) عضو اللجنة

8.  
 هـ1424مشارك يف الورشة الدولية لتطوير وتصميم التدريب ، بروناي دار السالم، شوال،

9.  
 هـ1425عضو جلنة املناهج وتقنيات التعليم بوكالة كليات املعلمني ملدة سنة 

10.  
 هـ1425وير ملقررات الرياضيات اجلديدة) السالسل األمريكية( للعام مستشار جمموعة العبيكان لألحباث والتط

11.  
عضــو ومنســق يف جلــان املركــز الــوطا للقيــاي والتقويم"قيــاي" يف حتكــيم اختبــارات القــدرات العامــة، وإعــداد       

 هـ(1434هـ وحنى اآلن)1425وحتكيم اختبارات املعلمني املهنية"رياضيات"، منذ عام 

12.  
ختبارات التحصيلية لكفايـات الرياضـيات لطـالل الصـ  السـابع وحتـى التاسـع مـن مرحلـة          عضو جلنة حتكيم اال

 هـ1425التعليم األساسي لدول جملس التعاون اخلليجي،

13.  
 هـ1425عضو جلنة شؤون الطالل يف كلية املعلمني بالرياض، 

14.  
 هـ(1428-هـ 1425عضو اللجنة العلمية يف قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية املعلمني ) 

15.  
 هـ(1426-1425عضو اللجنة الكشفية العربية لتنمية القيادات ملدة سنتني )

16.  
 هـ1425مدير حترير جملة اإلسالم اليوم، شبكة اإلسالم اليوم، عام 

17.  
 هـ1426عضو جلنة االعتماد األكادميي لكليات املعلمني ملدة سنة 

18.  
 هـ1427علوم النفسية والرتبوية(،  حمرم عضو اللجنة العلمية للقاء جسنت )اجلمعية السعودية لل
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19.  
 هـ(1428-1427مستشار غري متفرغ لوكالة كليات البنات )

20.  
 هـ1428عضو جلنة تطوير مقررات املناهج وطرق التدريس يف كليات املعلمني، الطائ ، 

21.  
 هـ1428-1427عضو اللجنة العلمية ملركز التعليم عن بعد، وكالة كليات البنات، 

22.  
برنامج معلمة الصفوف األولية للمرحلة االبتدائية)بكالوريوي(، وبرنامج معلمة اللغة اإلجنليزية عضو جلنة 

 هـ1429للمرحلة االبتدائية)بكالوريوي(، جبامعة الرياض للبنات، ربيع أول 

23.  
 هـ1429عضو جلنة خطة الدبلوم الرتبوي، جبامعة الرياض للبنات، ربيع أول 

24.  
د البشرية، مركز التميز لتطوير تعليم العلوم والرياضيات،جامعة امللك سعود، من مدير وحدة التدريب واملوار

 هـ1429شعبان -هـ1429صفر 

25.  
مشارك مع الوفد السعودي الزائر للواليات املتحدة األمريكية يف "برنامج الزائر الدولي" باستضافة وزارة 

وتربوية وسياسية، وزيارة عدد من املدن:  مؤسسة تطوعية 50اخلارجية األمريكية، حيث متت زيارة أكثر من 

 العاصمة واشنطن دي سي،فرجينيا، دالي وفورت وورث)تكساي(، سياتل)واشنطن(،سرياكيوز، منهاتن

 هـ21/4/1429-27/3املوافق     2008أبريل27- 4)نييوروك(، ديالوير، مريالند، نيوجرسي، بنسلفانيا، خالل الفرتة 

26.  
البرتول،  وزيارة جامعات : ملبورن، سدني، فكتوريا، مونش، هـ(1432صفر  -هـ1431ل )شوا تفرغ علمي يف أسرتاليا

 ديكن.

27.  
يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود، ذو القعدة  يعضو جملس إدارة مركز التميز البحث

 هـ1431ذو القعدة  -هـ 1429

28.  
 سما(عضو اجلمعية العلمية السعودية للمناهج واإلشراف )ج

29.  
 عضو اجلمعية السعودية للعلوم النفسية والرتبوية"جسنت"

30.  
 عضو اجلمعية السعودية للعلوم الرياضية"جسر"

31.  
 عضو اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات

32.  
 عضو اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس

33.  
 هـ1429عضو جملس عمادة السنة التحضريية، جامعة امللك سعود، منذ شعبان 

34.  
 هـ1429عضو جلنة النظام الطالبي، عمادة السنة التحضريية، 

35.  
مستشــار معهــد البحــوث واخلــدمات االستشــارية جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية بالتعــاون مــع وزارة    

 هـ30/2/1430 -هـ1/12/1429التعليم العالي خالل املدة 

36.  
لتحضريية، شعبة التعلم الذات،جامعـة امللـك سـعود،    مستشار حتليل الشخصية من خالل اخلطوط، عمادة السنة ا

 هـ1430

37.  
منســق جمموعــة املعــايري الوطنيــة املهنيــة ملعلمــي الرياضــيات يف املــرحلتني املتوســطة والثانويــة، املركــز الــوطا       

 هـ1433هـ وحتى ربيع أول 1432للقياي والتقويم،ذو القعدة 

38.  
رحلــة االبتدائيـة"، كليــة الرتبيــة، جامعـة امللــك ســعود، مجــادى   عضـو جلنــة اإلعــداد لــ "ورشــة عمــل إعـداد معلــم امل   

 هـ1433الثاني 

39.  
 هـ1433كبري مدربني معتمد من مجعية الكشافة العربية السعودية، مجادي األول 

40.  
 هـ1433/1435 -جامعة امللك سعود-كلية الرتبية-مقرر جلنة الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس
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41.  
)جسـنت(، جملـة رسـالة اخللــيج     لميـة لعـدد مــن امـالت مثـل: املـة العلـوم الرتبويــة والنفسـية       حمكـم ألحبـاث ع  

)كليــة الرتبيــة(، جملــة العلــوم اإلنســانية  )مكتــب الرتبيــة العربــي لــدول اخللــيج(، جملــة العلــوم الرتبويــة العربــي

 واالجتماعية)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(

42.  
 ت العلمية لدى عدد من اجلامعات السعودية)جامعة جنران، جامعة امللك فيصل باألحساء(حمكم لعدد من الرتقيا

43.  
 هـ1435عضو فريق " املداري املتخصصة" مشروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم "تطوير"، ذو القعدة 

44.  
هــ(، مقـرر   1435-1433) عضو ومقرر عدد من اللجان يف كلية الرتبية: مقرر جلنة الدراسات العليا بالقسم لسـنتني 

 هــ(، عضـو جلنـة برنـامج إعـداد معلـم املرحلـة االبتدائيـة        1436-1434) جلنة شـؤون الدراسـات العليـا لسـنتني بالكليـة     

، عضو جلنة االختبار الشـامل لتخصـص املنـاهج وطـرق التـدريس      هـ(1435) هـ(، عضو جلنة اخلطط والربامج1435)

 هـ(1436) ل لتخصص املناهج وطرق التدريس العامة، مقرر جلنة االختبار الشامهـ(1435العامة)

45.  
اللجنة العلمية ملؤمتر التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول " توجه العلوم والتقنية  وعضو مقرر

 -كلية الرتبية -( "مبركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات (STEM  والرياضيات واهلندسة 

 لك سعودجامعة امل

46.  
 هـ1436عضو فريق إعداد أسئلة اختبارات كفايات املعلمني الرتبوية ، دولة قطر، ربيع ثان، 

47.  
حضور عـدد كـبري مـن النـدوات واملـؤمترات داخـل وخـارج اململكـة يف التعلـيم واملنـاهج وتعلـيم الرياضـيات وتطـوير              

 الذات والتدريب والقيادة واالحتسال؛ ومنها:

 هـ1416 -الرياض -مجعية الكشافة العربية السعودية -لتنمية القيادات اللقاء الوطا األول 

  اجلمعيـــة الســـعودية للعلـــوم الرياضـــية  -نـــدوة تعلـــيم الرياضـــيات يف املـــرحلتني االبتدائيـــة واملتوســـطة-

 هـ1418-الرياض

 م2003هـ/1423 -بروناي دار السالم -ورشة العمل الدولية يف االجتاهات احلديثة يف تطوير التدريب 

 م2005هـ/1425-القاهرة-اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس -مؤمتر املعايري وإعداد املعلم 

 هـ1426 -املدينة املنورة -مجعية الكشافة العربية السعودية -اللقاء الوطا الثاني لتنمية القيادات 

 هـ1427 -مالقصي -اجلمعية السعودية للرتبية وعلم النفس -ندوة اجلودة يف التعليم العام 

   ــيم العــالي  -املــؤمتر الــدولي األول للتعلــيم اإللكرتونــي ــي    -وزارة التعل املركــز الــوطا للتعلــيم اإللكرتون

 هـ 1429 -الرياض -والتعلم عن بعد

       اجلمعيـة السـعودية للعلـوم     -ورشة عمل الرياضيات إلكرتونيـا مبدينـة امللـك عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة

 هـ1430-الرياض-الرياضية

 الرئاسة العامة هليئـة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن       -وة االحتسال وعناية اململكة العربية السعودية بهاند

 هـ1431 -الرياض -املنكر

 م2010هـ/1431 -األردن، عمان -املؤمتر الدولي يف القيادة من منظور القرن احلادي والعشرين 

 مجـادى  -الريـاض -معية السعودية للعلوم الرياضيةاجل -املؤمتر الثاني ملناهج الرياضيات يف التعليم العام
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 هـ1433الثاني

 م2012هـ/1433شعبان-القاهرة-اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات -مؤمتر مستقبل تعليم الرياضيات 

 م.2014ماري، أبريل  -لندن -املؤمتر الرابع للتعليم يف اخلليج العربي واملعرض املصاحب 

 ،تقديم ورقة عمـل " تطبيقـات ذـوذج أبعـاد الـتعلم والـتفكري يف تطـوير املـنهج          ملتقى املناهج احمللي، بيشة

 هـ.1434الدراسي" 

 ،هـ.1436ربيع ثان،تقديم ورقة عمل حول"قيادة التميز الرتبوي" ،  ملتقى القيادة املدرسية، جدة 

 

 

  اخلربات التدريبيةسـًا : ساد

 

1.  
 دريب وتنمية املوارد البشريةيف الت سنة داخل وخارج اململكة 23خربة ألكثر من 

2.  
حاصل على مؤهل معتمد يف التدريب الدولي وقيادة الربامج التدريبية من املنظمة الكشفية العربية ومجعية 

 هـ1420منذ عام  ،الكشافة السعودية

3.  
" من االحتاد العاملي للربجمة اللغوية  NLPحاصل على "مماري معتمد يف الربجمة اللغوية العصبية  

 هـ1421،عام صبيةالع

4.  
 هـ1426مدرل واستشاري معتمد من مؤسسة هريمان الربيطانية يف " مقياي هريمان وبوصلة التفكري"، عام 

5.  
مــــدرل واستشــــاري معتمــــد مــــن األكادمييــــة العامليــــة لتطــــوير االتصــــاالت اإلنســــانية يف علــــم اجلرافولــــوجي    

 هـ1429ديل السلوك واألداء البشري(،عام )علم حتليل الشخصية من اخلط والتوقيع وتع واجلرافوثريابي

6.  
(، HARDA( للطالل واملعلمـني، معتمـد مـن )   PAS 1مدرل واستشاري يف إدارة نظام مقاييس التقييم الشخصي )

 هـ1429ذي القعدة،

7.  
مــن احملاضــرات والــدورات التدريبيــة الرتبويــة القصــرية لشــرائم  تلفــة مــن امتمــع داخــل وخــارج   اقــدم كــثري

( دورة وجلسـة تدريبيـة للمؤسسـات التعليميـة احلكوميـة واألهليـة واخلرييـة        120هـ، جتاوزت )1414منذ عام اململكة 

ودورات التأهيــل القيــادي الكشــفي، والتنميــة الشخصــية،      وقيــادة التغــيري،  يف: اإلدارة والقيــادة وصــناعة القــرار،   

امج التدريبيــة، وأصــول احلــوار النــاجم،    والعمــل املؤسســي، وفنيــات التــدريب، ومهــارات التــدريب، وتصــميم الــرب       

، واجلرافولـــــوجي التـــــدريسوالعالقـــــات الشخصـــــية، وفنيـــــات ومهـــــارات التـــــدريس، واســـــرتاتيجيات فاعلـــــة يف  

 ، وغريها، ومهارات الكتابة املؤثرة، وإعداد املدربنيواجلرافوثريبي، واألنشطة الطالبية، وفن التأثري واإلقناع

8.  
: اماالت الرتبوية والتعليمية، اماالت النفسية يف جماالت عديدة منها والنساء الرجالآلف األشخاص من آ درل

، جماالت تطوير الذات، جماالت أذاط الشخصية وحتليلها، جماالت القيادة والتأثري والتغـيري، جمـاالت صـناعة    

 التدريب، جماالت التخطيط

9.  
مشـريف ومـديري مراكـز الرتبيـة والتعلـيم يف تعلـيم        مثـل:   واألكـادميني،  درل كثريا من الرتبـويني والرتبويـات  

الرياض بنني، معلمات إدارة تعليم مكة، معلمي إدارة تعليم الرياض،مشرفات ومعلمـات الرياضـيات بـردارة تعلـيم     

البنــات بالقصيم،مشــرفات الرياضــيات بــردارة تعلــيم البنــات بالريــاض ، رواد النشــاط يف منطقــة الريــاض، مــديري  

ركني يف دورة مديري املداري بكليـة املعلمـني بالريـاض، معلمـي اهليئـة امللكيـة باجلبيـل الصـناعية،         املداري املشا
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مشريف مداري امللك فيصل األهلية، معلمي الرياضـيات يف مـداري الريـاض األهليـة، معلمـي ومشـريف ومعلمـات        

مــداري أطيـال األهليــة،   ومشـرفات مـداري املنــاهج األهليـة، معلمـي ومشــريف مـداري الشــافعي األهليـة، معلمـي       

، وأعضاء هيئة التـدريس يف جامعـة   ، وقادة مجعية الكشافة العربية السعوديةالطالل املعلمني يف كليات املعلمني

 امللك سعود، وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

10.  
التـدريب والقيـادة منهـا: تصـميم اهلياكـل      شارك يف كثري من الـدورات املتخصصـة يف التنميـة الشخصـية وإدارة     

( الـتعلم السـريع   VQLالتنظيمية، صـناعة القـرار، تـدريب املـدربني، اإلحصـاء يف إدارة اجلـودة الشـاملة، القيـادة، و)        

 الفعال

 

 

 

  واألنشطة الـعـلـمـيـة والكتب ا : البحوثسابع

 العنوان م
 النوع

شـد الكـثريي يف جملـة مجعيـة     حبث منشـور باالشـرتاك مـع األسـتاذ الـدكتور را       .1

ــه،      ــه، أنواعـ ــتفكري: ماهيتـ ــول :) الـ ــرية حـ ــدريس املصـ ــرق التـ ــاهج وطـ ــاده،  املنـ أبعـ

 هـ 1420أهميته(، عام 

 حبث منشور

حبث منشور يف املؤمتر العلمي السـابع عشـر للجمعيـة املصـرية للمنـاهج وطـرق         .2

ت يف ( علــى وثيقــة مــنهج الرياضــياNCTM" مطابقــة معــايري )التــدريس بعنــوان:

اململكــة العربيــة الســعودية للمرحلــة املتوســطة يف جمــالي اهلندســة والقيــاي،        

 هـ1425واملواءمة بينهما " عام 

 حبث منشور

ــوان: " كفايـــات الرياضـــيات      .3 حبـــث مـــع فريـــق عمـــل مـــن شـــركة العبيكـــان بعنـ

للصفوف من السابع إىل التاسع لدول جملس التعاون اخلليجي"  مقدم بتكلي  

 هـ1427ية العربي لدول اخلليج، من مكتب الرتب

 حبث غري منشور

حبــث منشــور بعنــوان : " مــدى ممارســة أســاليب التــدريب والــدعم لــدى مشــريف         .4

لـى أداء معلمـي الرياضـيات حسـب ر يـة      الرياضيات الرتبويني وتأثريها املتوقـع ع 

ــة، كليــة الرتبيــة،          املشــرفني ومــديري املــداري" مقــدم ملركــز البحــوث الرتبوي

 هـ1430جامعة امللك سعود، 

 حبث منشور

5.  
 Problemحبـث منشــور بعنـوان:" حتليــل اسـرتاتيجيات حــل املســائل الرياضـية )    

Solving  لوجيـة لـدى طـالل    ( واألغالط الرياضية أثناء احلـل والسـمات اجلرافو

ــة       ــات الرياضــيات، اجلمعي ــة تربوي ختصــص الرياضــيات بكليــات املعلمــني"، جمل

 هـ.1430م ، ربيع أول، 2009املصرية لرتبويات الرياضيات، ماري، 

 حبث منشور

6.  
بعنــوان:" اجتاهــات طــالل الســنة التحضــريية     )مع د خالــد خشــان( حبــث منشــور 

 McGraw Hillلكرتونـي )مـاث زون(   جبامعة امللك سعود حنو استعمال املوقـع اإل 

MathZone    ــيات ــرر الرياضـ ــم مقـ ــاء تعلمهـ ــدولي   Precalculusأثنـ ــؤمتر الـ "، املـ

األول للتعلم اإللكرتونـي والتعلـيم عـن بعـد، جملـة املـؤمتر اإللكرتونيـة، املركـز         

-21الوطا للتعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد، وزارة التعليم العـالي، الريـاض،   

 حبث منشور
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 ـه23/3/1430

7.  
بعنـوان:" فاعليــة اسـتعمال اللوحـة اهلندســية املثقبـة علـى حتصــيل       منشـور حبـث  

طالل الص  الثاني املتوسط املعاقني بصريا يف وحدة األشكال الرباعيـة )دراسـة   

حالــة("، املــة الرتبويــة، جملــس النشــر العلمــي جبامعــة الكويــت ، اجلــزء األول، 

 هـ.1432مجادى اآلخرة  ،2011، يونيو99، العدد25املد 

 حبث منشور

ــدالعزيز للعلــوم       حبثــي مشــروع يفباحــث مشــارك    .8 ــة امللــك عب مــدعوم مــن مدين

ــام      ــيم العـ ــيات يف التعلـ ــررات الرياضـ ــاهج ومقـ ــني منـ ــة بـ ــول" املواءمـ ــة حـ والتقنيـ

 هـ1431واجلامعي"، 

 مقبول للنشرحبث 

 MathZoneحبـث منشـور) مـع د خالـد خشــان( بعنـوان )أثـر اسـتعمال موقـع مــاث          .9

القدرة علـى   ( يف تنميةPrecalculusزون يف تعليم مقرر مقدمة يف الرياضيات)

 جامعة حل املشكالت والتحصيل يف الرياضيات لدى طالل السنة التحضريية يف

اإلمــام حممــد بــن   ةاإلنســانية واالجتماعيــة، جامعــ  امللــك ســعود(، جملــة العلــوم 

 هـ.1431، ربيع اآلخر،15سعود اإلسالمية، العدد

 حبث منشور

د خالـــد خشـــان، د مســـفر الســـلولي( ) اســـرتاتيجيات فاعلـــة يف حـــل مـــع كتـــال )   .10

مـن مركـز التميـز البحثـي يف تطـوير تعلـيم العلـوم         منشوراملشكالت الرياضية( 

 هـ1433والرياضيات جبامعة املك سعود، 

 منشورمطبوع و كتال

يب مسـتند إىل معيـار   ) مع د خالد خشـان( بعنـوان )أثـر برنـامج تـدري     منشورحبث   .11

االتصـــال الرياضـــي يف التحصـــيل الدراســـي واالجتاهـــات حنـــو الرياضـــيات لـــدى 

طــــالل الســــنة التحضــــريية يف جامعــــة امللــــك ســــعود(، جملــــة رســــالة اخللــــيج  

 هـ.1434العربي،

 منشور

التوازن بني املعرفـة اإلجرائيـة   حبث منشور) مع د خالد خشان وآخرون( بعنوان )  .12

ــدى معلمــي الرياضــيات يف اململكــة      واملعرفــة املفاهيم يــة والعوامــل املــؤثرة فيــه ل

 هـ.1435(، املة الرتبوية، جامعة امللك سعود ،العربية السعودية

 منشور

13.  
ــة   أذــــاط)بعنــــوان  منشــــورحبــــث  الــــتعلم وعالقتهــــا مبســــتوى القــــدرات العامــ

الطـــالل املســـتجدين جبامعـــة امللـــك   لـــدىوالتحصـــيل الدراســـي يف الرياضـــيات  

، جملة رسالة الرتبية وعلم الـنفس، اجلمعيـة السـعودية للعلـوم الرتبويـة      (سعود

 هـ.1436،شعبان 49، العدد والنفسية)جسنت(

 منشور

14.  
 معيقات اسـتعمال معلمـي الرياضـيات برجميـة اجليـوجربا     حبث منشور بعنوان) 

((GeoGebra   وفقــا آلراء  يف تــدريس طــالل املرحلــة الثانويــة مبدينــة الريــاض

ــة  (املعلمــــني ــر، ، جملــ ــات الرياضــــيات، مصــ ــر، اجلــــزء  تربويــ ــابع عشــ املد الســ

 . 2014، أبريل هـ1435األول،العدد الثالث، 

 منشور

15.  
أثـر التـدريس باسـتعمال لغـة     ) مـع أ.ريـري خرمـي( بعنـوان )    مقبـول للنشـر  حبـث  

اللوغو يف تنمية التحصيل اهلندسي والقدرة علـى التصـور البصـري املكـاني لـدى      

(، املـــة العلـــوم النفســـية والرتبويـــة ، جامعـــة  االبتـــدائي طـــالل الصـــ  الرابـــع

 البحرين.

 مقبول للنشر

16.  
ــر حبـــث  ــل    ) مـــع أ.مقبـــول للنشـ ــة بـــني التواصـ ــوان )العالقـ ــالكي( بعنـ ــة املـ فاطمـ

الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الص  اخلامس االبتدائي يف 

عية، جامعة اإلمـام حممـد بـن    مدينة الرياض(،جملة العلوم اإلنسانية واالجتما

 سعود اإلسالمية.

 مقبول للنشر

حبث منشـور يف كتـال اللقـاء الـوطا الثـاني لتنميـة القيـادات باملدينـة بعنـوان:"            .17

 هـ1426أساليب فاعلة لعالج مشكلة تسرل القيادات باململكة" عام 

 منشور
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العربــي  مشــكالت تعلــيم وتعلــم الرياضــيات يف دول اخللــيج بعنــوان )ورقــة حبــث   .18

( مقدمـة ملـؤمتر اجلمعيـة    مع إشارة خاصة للمملكة العربية السعودية  وحلوهلا

ــوم الرياضية"جســر   ــي    الرابــع " الســعودية للعل بتكليــ  مــن مكتــب الرتبيــة العرب

 هـ.1435لدول اخلليج، 

 ورقة حبثية مقبولة للنشر

مس حبث منشور )مع أ.فاطمة املالكي( بعنوان )مـدى متكـن طالبـات الصـ  اخلـا       .19

من مهارات التواصل الرياضي ضمن سلسـلة كتـب    مدينة الرياضيف االبتدائي 

ــة    الرياضــــيات املطــــورة( ،كتــــال املــــؤمتر الثالــــث لتعلــــيم الرياضــــيات للجمعيــ

الســـعودية للعلـــوم الرياضية"جســـر" الرياضـــيات وتطبيقاتهـــا يف التعلـــيم العـــام:   

 هـ.1435رجب 5-3جتارل رائدة ور ى مستقبلية، 

 منشور

بالتحصـــيل  اوعالقتهـــ البصـــري املكـــاني بعنـــوان )درجـــة الـــذكاء  منشـــور حبـــث  .20

(،جملة جبامعــة امللــك ســعود   الدراســي يف الرياضــيات لــدى الطــالل املســتجدين   

 .،مصر100، العدد كلية تربية جبامعة بنها

 منشور

واقُع ممارساِت معلماِت "حبث مقبول للنشر ) مع أ.نهى الناهض( بعنوان  .21

مؤمتر   ،الشفهي والقرائي" التواصِل الرياضيِّملهارات  ملتوسطاملرحلة ارياضياِت 

  هـ.1436، رجب  STEMمركز التميز البحثي لتعليم العلوم والرياضيات، توجه 

 مقبول للنشر

امعة امللك سعود من جب املستجدين طاللالن مستوى متّكبعنوان "  منشورحبث   .22

ياتها"، جملة تربويات ومستو اجلامعية األساسية يف الرياضياتاملعرفة 

 مصر. ، اجلزء األول ،3،العدد 18املد الرياضيات،

 منشور

 مطبوعكتال  هـ1416كتال بعنوان: )كي  تصبم صحفيا موهوبا؟(، مطبوع عام   .23

حمـرر كتــال )املرجــع يف الدراسـات املتقدمــة لقــادة الوحـدات(، مجعيــة الكشــافة      .24

 هـ1423العربية السعودية،مطبوع عام 

 بوعمط كتال

حمرر دليل ) تنفيذ سياسة تنمية القيادات(، مجعية الكشافة العربية السعودية،   .25

 هـ1423مطبوع عام 

 دليل مرجعي

مؤلــ  مشــارك يف كتــال) الرتبيــة يف عــاص مــتغري(، إصــدار جمموعــة قرطبــة      .26

 هـ1436إنتاج(،  -تدريب -نشر -)دراسات 

 كتال مطبوع

 

 

 

  ةا : إشراف ومناقشة رسائل علميثامن

 م

 الرسالة العلمية

نوع 

 الرسالة

 نوع املشاركة

تصــميم برنــامج قــائم علــى الكفايــات التعليميــة ملعلمــات الرياضــيات يف املرحلــة     .1

 هـ1431-نوقشت يف ربيع ثان  –جامعة األمرية نورة  -ليلى حنبشي -الثانوية

 مشرف ماجستري

لـدى معلمـات    تصور مقرتح لالحتياجـات التدريبيـة يف جمـال مهـارات التـدريس       .2

 هـ1431 -نوقشت يف شوال -جامعة األمرية نورة-غادة الدوسري -الرياضيات

 مشرف ماجستري

تقويم مهارات األسئلة الصفية الشفهية اليت يؤديها معلمو الرياضيات باملرحلـة    .3

 هـ1432 -نوقشت يف صفر -جامعة امللك سعود-صاحل العوني -املتوسطة

 مشرف ماجستري

دات معلمي الرياضيات وممارساتهم الصفية حول حل املسألة مدى اتساق معتق  .4

ــة امللــك ســعود  -حممــد شــبيب الدوســري   -الرياضــية  -نوقشــت يف شــوال  -جامع

 هـ1432

 مشرف ماجستري

تصور مقرتح لتطوير حتصـيل املطالـب املعرفيـة الرياضـية السـابقة يف حمتـوى         .5

ــات الصــ  الســادي     جامعــة  -لريــاح ال يعقــو  -ازانجبــالرياضــيات لــدى طالب

 هـ1432-نوقشت يف صفر  -األمرية نورة

 مشرف ماجستري
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مدى فهم طالل املرحلة املتوسـطة مبدينـة الريـاض للمـتغري اجلـربي وعالقتـه         .6

جامعة امللـك   -حممد بن صاحل الصويان –بنموهم املعريف حسب نظرية بياجيه 

 هـ  1430 -نوقشت يف رجب –سعود 

 مناقش داخلي ماجستري

وحـدة تعليميـة باسـتخدام املعاجلـة اليدويـة اجلربيـة يف التحصـيل        أثر تـدريس    .7

وفـاء   -الدراسي للرياضيات واالجتاه حنوها لدى طالبات الص  الثـاني املتوسـط  

 هـ1431 -نوقشت ربيع ثان -جامعة امللك سعود  -بنت شبيب الدوسري

 مناقش داخلي ماجستري

حنــو تعلــم اجلمــع والطــرح  فاعليــة األلعــال التعليميــة يف التحصــيل والدافعيــة     .8

ــدائي   ــذ الصــ  األول االبت ــي    -لتالمي ــن اــود احلرب ــداهلل ب ــة  -عب  -جامعــة طيب

 هـ1431 -نوقشت يف ربيع األول

 مناقش خارجي ماجستري

ــذها يف تنميــة مهــارات حــل املســألة           .9 ــة اســتخدام اســرتاتيجية العصــ  ال فعالي

ــة اال      ــا باملرحل ــة لــدى طــالل الصــفوف العلي ــةالرياضــية اللفظي حممــد  -بتدائي

 هـ1431 -نوقشت يف رجب -جامعة امللك خالد -حسن شوالن

 مناقش خارجي ماجستري

جامعـــة  -فاعليـــة اســـرتاتيجية مقرتحـــة يف الـــتعلم اإلتقـــاني ....  ريـــر الـــردادي    .10

 هـ1432 -نوقشت يف مجادى األوىل -األمرية نورة

 مناقش خارجي ماجستري

ــارات  فعاليـــة تـــدريس الرياضـــيات باســـتخدام األ   .11 لعـــال التعليميـــة يف تنميـــة املهـ

 -حممـد القرنـي   -احلسابية وبقاء أثر التعلم لدى طـالل الصـ  األول املتوسـط   

 هـ1432 -نوقشت يف مجادى األوىل -جامعة امللك خالد

 مناقش خارجي ماجستري

 -بنــت عبــدالران  جامعــة األمــرية نــورة -هــال الدوســري  -الــتفكري اإلبــداعي ...   .12

 ـه1432 -نوقشت يف  

 مناقش خارجي ماجستري

نظام التقويم املستمر يف منهج الرياضيات يف الص  السادي االبتـدائي مبدينـة     .13

ــة    ــورة بنــت     -آمنــة املعشــي  -جــازان دراســة تشخيصــية عالجي ــة األمــرية ن جامع

 هـ1432 -نوقشت يف رجب -عبدالران

 ماجستري

 مشرف)مقرر(بديل

آللي يف تدريس الرياضيات  لدى مدى توفر معايري استخدام تطبيقات احلاسب ا  .14

نوقشت يف  رجـب   -جامعة امللك سعود -حممد املتحمي -معلمي املرحلة الثانوية

 هـ1432-

 مناقش داخلي ماجستري

االحتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات يف ضوء مناهج سلسـلة ماجروهـل مـن      .15

 -وجهــــة نظـــــر املختصــــني واملشـــــرفني الرتبــــويني باســـــتخدام أســــلول دلفـــــاي    

 هـ1432 -نوقشت يف شوال-جامعة امللك سعود -عبداللطي  الزكري

 مناقش داخلي ماجستري

أثر حقيبة تعليمية مقرتحة يف تنمية مهارات األسـئلة الصـفية اإلبداعيـة لـدى       .16

ــات املعلمــات شــعبة الرياضــيات بكليــة إعــداد املعلمــات بصــامطة      ــة  -الطالب هندي

 هـ  1432نوقشت يف ذو احلجة  -نجامعة األمرية نورة بنت عبدالرا -املعشي

 ماجستري

 مشرف)مقرر(بديل

مــدى متكــن طالبــات الصــ  اخلــامس االبتــدائي يف مدينــة الريــاض مــن مهــارات   .17

-فاطمــة املــالكي -التواصــل الرياضــي ضــمن كتــب سلســلة الرياضــيات املطــورة  

 هـ1433 -نوقشت يف مجادى األول -جامعة امللك سعود

 ماجستري

 مشرف

م النموذج التعلم البنائي يف تدريس الرياضـيات يف تنميـة التحصـيل    أثر استخدا  .18

جامعة -مفرح العجمي -والتفكري االستداللي لدى طالل الص  الثاني متوسط

 مناقش داخلي ماجستري
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 هـ1433 -نوقشت يف مجادى الثاني -امللك سعود

ســي أثــر تــدريب معلمــات الرياضــيات علــى مهــارات حــل املســألة يف أدائهــن التدري   .19

جامعـة امللـك   -إميـان الغامـدي   -ملقررات الرياضيات املطـورة باملرحلـة املتوسـطة     

 هـ1433 -نوقشت يف مجادى الثاني -سعود

 مناقش داخلي ماجستري

ــر التــدريس باســتعمال لغــة اللوغــو       .20 يف تنميــة التحصــيل اهلندســي    (LOGO)أث

 -بتــدائي البصــري املكــاني لــدى طــالل الصــ  الرابــع اال    التصــورعلــى  القــدرةو

 هـ1433 -نوقشت يف شوال -جامعة امللك سعود-ريري خرمي

 مشرف ماجستري

عـددي لـدى تلميـذات الصـ      احلس المهارات لتنمية املمارسات التدريسية واقع   .21

نوقشـت يف ذو   -جامعـة امللـك سـعود   -مهـا العقيلـي اخلالـدي    -بتـدائي   السادي اال

 هـ1433 -القعدة

 مناقش داخلي ماجستري

ألداء اللفظي ملعلمات الرياضيات مبهارات التفكري الرياضي لدى طالبات عالقة ا  .22

ــة امللـــك ســـعود -مـــنرية املقبـــل -الصـــ  الثالـــث املتوســـط    نوقشـــت يف ذي -جامعـ

 هـ1433 -القعدة

 مناقش داخلي ماجستري

تصور مقرتح لعالج الصـعوبات يف وحـدة املعـادالت اخلطيـة والـدوال الـيت تواجـه          .23

جامعـــة األمـــري نـــورة بنـــت  -عهـــد إســـالم نيـــاز -املتوســـططالبـــات الصـــ  األول 

 هـ1434-مجادى األول  يف نوقشت -عبدالران

 مناقش خارجي ماجستري

ــتفكري         .24 ــة التحصــيل وال ــة اســتخدام اســرتاتيجية خــرائط املفــاهيم يف تنمي فاعلي

 -جامعــة امللــك ســعود  -اــود الســليمي  -اهلندســي لــدى طالبــات الصــ  الســابع  

 هـ1434-نوقشت يف رجب 

 مناقش داخلي ماجستري

ــدى        .25 ــتعلم لـ ــاط الـ ــا ألذـ ــيات وفقـ ــات الرياضـ ــية ملعلمـ ــات التدريسـ ــع املمارسـ واقـ

نوقشت يف  -جامعة امللك سعود -هيا الدجني -تلميذات الص  اخلامس االبتدائي

 هـ1435-ربيع أول 

 مناقش داخلي ماجستري

ــو نكســــت     .26 ــا  Geonextفعاليــــة اســــتخدام برنــــامج جيــ ــال مفــ هيم علــــى اكتســ

جامعة  -ازة الرحيلي -التحويالت اهلندسية لدى طالل الص  األول الثانوي

 هـ1435-نوقشت يف ربيع أول  -طيبة

 مناقش خارجي ماجستري

27.  
ودرجـــة  يف التـــدريس  البنائيـــة   بالنظريـــة معلمـــات الرياضـــيات   واقـــع معرفـــة 

-ن نوقشـت يف ربيـع ثـا    -جامعـة امللـك سـعود    -هنـد البـواردي   -بادئهامل ممارستهن

 هـ   1435

 مشرف ماجستري

28.  
حل املسألة  اسرتاتيجيات يف تنفيذالص  السادي االبتدائي  مستوى أداء تالميذ

 هـ  1435- مجاد ثاننوقشت يف  -جامعة امللك سعود -أاد العاصي-     الرياضية
 مشرف ماجستري

29.  
ة واقع تدريس اسرتاتيجيات حل املسألة الرياضية يف الصفوف العليـا مـن املرحلـ   

 -نوقشت مجاد ثان -جامعة القصيم -تركي احلازمي -االبتدائية مبدينة حائل

 هـ.1435

 مناقش خارجي ماجستري

30.  
ــاض       ــة ريـ ــذاتي ملرحلـ ــتعلم الـ ــنهج الـ ــية يف مـ ــاهيم الرياضـ ــوى املفـ ــل حمتـ حتليـ

نوقشت يف  -جامعة امللك سعود -العنود الباتلي- NCTMاألطفال يف ضوء معايري 

 هـ.  1435-رجب 

 مشرف مساعد ماجستري

31.  
فاعلية برنامج تدرييب مقرتح ملعلمي املرحلة االبتدائية يف تنمية مهارات التعلم 

نوقشـت يف ذو   -جامعـة امللـك سـعود    -عبـداهلل الرشـيدي  -السريع لـدى تالميـذهم  

 هـ.  1435-القعدة 

 مشرف مساعد ماجستري
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32.  
ــُع ــاِت واقـ ــاِت ممارسـ ــياِت معلمـ ــيِة الرياضـ ــ التدريسـ ــار ِةيف تنميـ ــِل اِتمهـ  التواصـ

 -نوقشــت ذو القعــدة -نهــى النــاهض -املتوســطِة املرحلــِة لــدى طالبــاِت الرياضــيِّ

 هـ.1435

 مشرف ماجستري

33.  
درجة اكتسال تالميذ الصـ  السـادي االبتـدائي املعرفـة الرياضـية األساسـية        

 هـ.1436 -نوقشت ربيع ثان -عبدالعزيز العنزي -املضمّنة مقرر الرياضيات 
 مشرف ماجستري

34.  
مسـتوى متكــن طالبــات الصــ  الثالــث املتوســط يف مدينــة الريــاض مــن مهــارات   

 هـ.1436 -   ربيع ثاننوقشت  -رقية الدرييب –التفكري املنطقي الرياضي  
 مشرف ماجستري

35.  
وء يف ضَـ اْلَمْرحلـة اْلُمتوسـطة   مـات  علُِّملـَدى  شط علم النَّرات التَُّمستوى َأَداء َمَها  

 هـ.1436 -  مجادى األول نوقشت -رميه الدرعان –ات اضيََّيالرِّج نَهبات َملَّتَطُم
 مشرف ماجستري

36.  
على تنمية مهارات حل املسألة الرياضية لـدى تلميـذات   النمذجة ب التدريس أثر

 هـ.1436 -نوقشت مجادى األول   -نورة الشهري –  الص  السادي االبتدائي
 مناقش داخلي ماجستري

37.  
م ذـــوذج الـــتعلم التوليـــدي علـــى تصـــويب املفـــاهيم   فاعليـــة التـــدريس باســـتخدا

 -اخلطأ بوحدة اهلندسة واالستدالل املكـاني لـدى طـالل الصـ  الثـاني املتوسـط      

 هـ.1436 -رجبنوقشت  -جامعة طيبة -عبدالعزيز احلجيلي

 مناقش خارجي ماجستري

 

 

 

 التدريس:  اتاسع

 يات املرحلة املتوسطةرياض -رياضيات املرحلة االبتدائية مقررات التعليم العام

طرق تدريس الرياضيات  -طرق التدريس العامة -املناهج العامة كلية املعلمني–البكالوريوي 

طرق تدريس الرياضيات ملا فوق املرحلة  -للمرحلة االبتدائية

الرتبية امليدانية ملا  -الرتبية امليدانية للمرحلة االبتدائية -االبتدائية

 فوق املرحلة االبتدائية
كلية العلوم االجتماعية -البكالوريوي

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 الرتبية العملية -طرق التدريس اخلاصة

 الرياضيات للصفوف األولية -القيادات الطالبية  كلية املعلمني-الدبلومات الرتبوية
 كلية الرتبية -دورات القيادات الرتبوية

التنمية الذاتية)دورة ضباط  –رتبويني( )دورة املشرفني التقويم التعلم

 القوات الربية(

املدخل إىل التدريس)التعليم  –استخدامات احلاسب اآللي يف التعليم  كلية الرتبية–البكالوريوي 

 املناهج وطرق التدريس العامة -والتعلم(

تطوير  -ياتندوة يف تعليم الرياض -احلاسب اآللي وتعليم الرياضيات كلية الرتبية–املاجستري 

 الرياضيات املدرسية -املنهج

جامعة األمرية نورة بنت –املاجستري 

 عبدالران

 طرق التدريس اخلاصة )الرياضيات(

فلسفة وأصول تعليم  -دراسة مقارنة ،النظرية اإلسالمية يف املناهج كلية الرتبية–الدكتوراه 

 الرياضيات
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