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  العمل الحالي: -2

 أستاذ المناىج وطرق تدريس العموم المساعد بكمية التربية / جامعة الممك سعود.         

شغل منصب مدير تطوير مناىج العموم في العبيكان لمتعميم لومعار حاليا لشركة 
 الشركة.

 
 المؤىل األكاديمي: -3

من قسم المناىج وطرق التدريس ،    .Ph. D الفسفة في التربية  دكتوراهعمى حاصل 
أثر تطوير وحدة تعميمية من مقرر  وعنوان الرسالة:كمية التربية ، جامعة الممك سعود. 

 (.  2009العموم قائمة عمى المدخل اإلبستمولوجي في تنمية بعض نواتج تعمم العموم)
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  :التاريخ الوظيفي -4
عممت بالتدريس واإلشراف في مراحل التعميم العام بمدينة الرياض من العام الدراسي  -

 ( .1997) إلى  ( 1994)
مى ( ع1995)  حصمت عمى شيادة التميز في األداء الوظيفي ، كأفضل معمم عموم لعام -

 .مستوى منطقة الرياض التعميمية
 مى وظيفة معيد بقسم المناىج وطرق( ع2000)  انتقمت لكمية المعممين بالرياض -

 التدريس.
المتوسطة والثانوية بمدارس جرير األىمية لمدة  كمفت باإلشراف العام عمى المرحمتين -

 ( . 2001-2002)  عامين دراسيين
 .(  2003- 2004) بجامعة الممك سعود في كمية المعممينفي النشاط الثقا رئيس لجان -
كمية المعممين بجامعة رئيس وحدة التربية الميدانية بقسم المناىج وطرق التدريس في  -

 (. 2006-2008) الممك سعود
 .2008رئيس قسم المناىج وطرق التدريس المكمف عام  -
 (. 2005 - 2008شركة العبيكان لمتعميم )لدى  غير متفرغ  تعميمي مستشار -
 . (2011 - 2009لمتعميم منذ ) شركة العبيكان  لدى  متفرغ تعميميمستشار  -

 وحتى اآلن. 2011مدير تطوير مناىج العموم في شركة العبيكان لمتعميم منذ  -
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 .(1995)  عمى مستوى منطقة الرياض التعميميةمؤسس لممعرض العممي  -
البتكارات التابع لوزارة التربية المعرض العممي لالختراعات واإلشراف عمى اشاركت في  -

 (.1996والتعميم ) 
لتعميم العام في المممكة العربية ورشة عمل  بعنوان: تعميم العموم في اشاركت في  -

 .(1999السعودية، بتكميف من مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية ) 
تدور ، والتي كمية التربية بجامعة الممك سعود  الندوات السنوية التي تقيميا المشاركة في -

عداد المعمم  (      2004-2006)ومدرسة المستقبل   ، موضوعاتيا حول تطوير المناىج ، وا 
 ف الثالث متوسط: برنامج اختباراتشاركت في إعداد وثيقة كفايات العموم لنياية الص -

الحمقة ، لدول الخميج  الدول األعضاء بمكتب التربية العربيمستوى التحصيل الدراسي في 
  .( 2005)  الثالثة

 ( 2006  )التابع لشركة إنتل شاركت في الدعم الفني لمشروع منيج العموم االلكتروني  -



شاركت في مراجعة وتطوير ، مناىج وبرامج قسم المناىج وطرق التدريس بكمية المعممين  -
 .(  2007في جامعة الممك سعود  )

) المفردات ، األىداف، الكفايات( شاركت بفاعمية في إعداد مصفوفة المدى والتتابع  -
روىل ) السعودية، والمبني وفقا لسالسل ماجلمنيج العوم المطور لممممكة العربية 

2008).  
شاركت بفاعمية في إعداد مصفوفة المدى والتتابع ) المفردات ، األىداف، الكفايات(  -

 .(2008روىل ) م المطور لمممكة البحرين، والمعد وفقا لسالسل ماجلمنيج العو 
 ورشة عمل " تطوير تعمم العموم والرياضيات : الرؤية والشراكة العالمية "  شاركت في -

 .( 2008 )والتي نظميا مركز التميز لمعموم والرياضيات بجامعة الممك سعود 
 " األسس النظرية والتطبيق والعموماجروىل لمرياضيات في ورشة عمل مناىج مشاركت  -

 .(2008المقامة في مكتب التربية العربي لدول الخميج ) الفعال " 
، المقامة في مكتب التربية العربي لدول تطوير التعمم منظور شامل ورشة عمل شاركت في -

 .(2008الخميج ) 
  لألقسام التربوية في مشروع " تطوير برنامج التربية العممية  كباحث رئيس شاركت -

 .(2009)  بالجامعات السعودية" بتكميف من وزارة التعميم العالي

ن طالب شاركت في العديد من مناقشة خطط رسائل الماجستير والدكتوراه المقدمة م -
 وحتى اآلن. 2010كمية التربية/ جامعة الممك سعود منذ وطالبات الدراسات العميا في 

المقامة  " "المعايير المينية لممعممين بالمممكة العربية السعودية ورشة عمل شاركت في -
 .(  2011)المركز الوطني لمقياس والتقويم  في

وزارة التربية إحدى مشاريع التربية المينية لمعممي العموم ، رئس لجنة إعداد معايير  -
 (.2012 )  والتعميم السعودية

راشد الكثيري ، بعنوان " تاريخ تطور تعميم أعددت بحثا بالمشاركة مع األستاذ الدكتور  -
 .) غير منشور( ن وزارة التعميم العاليالعموم في المممكة العربية السعودية " بتكميف م

 (يد من الكتب الدراسية ) طالب، نشاط ، معممالعد في تحرير ومراجعة وموائمة شاركت -
 ومممكة البحرين. ، لدولتي المممكة العربية السعوديةلكافة المراحل التعميمية

شاركت بفاعمية في إعداد مصفوفة العموم لمادتي األحياء والجيولوجيا لبرنامج نظام  -
 المقررات لممرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية.

تتضمن أنشطة تعممية صفية،  ) مواد تعميمية داعمة ( شاركت في إعداد حقائب تعميمية -
 مع مناىج العموم المطورة لوزارة التربية السعودية.تتماشى  لمقياس والتقويم. وأدلة



األشراف العممي عمى إعداد المصادر التعميمية ) طالب، نشاط، دليل معمم، دليل تقويم(  -
 (.  2012طر )( لدولة ق 9-3من ) 

اط، دليل معمم، دليل تقويم( األشراف العممي عمى إعداد المصادر التعميمية ) طالب، نش -
 (.   2016-2013طر )( لدولة ق 11 -1،2 من )

) طالب، نشاط، دليل أعددت بعض المصادر التعميمية الخاصة بمنيج العموم لدولة قطر -
 (. 2012)معمم، دليل تقويم( وفقا لمعايير ىيئة التعميم القطرية 

( لدولة قطر، طبقت ألول مرة  11 - 1دريبات الصفية لمادة العموم من )لتصممت كراسة ا -
 .(2015-2014)خالل العام األكاديمي 

اط، دليل معمم، دليل المصادر التعميمية ) طالب، نش األشراف العممي عمى مراجعة وتنقيح -
 (.  2016-2013طر )( لدولة ق 10- 1تقويم( من ) 

 حقيبة المصادر التعميمية ) طالب، نشاط، دليل معمم، األشراف العممي عمى مراجعة وتنقيح -
-2010لممممكة العربية السعودية )(  1-12( من )  المعمم لألنشطة الصفية والتقويم

2016  .) 
( من )  تعميمية ) طالب، نشاط، دليل معممالمصادر ال األشراف العممي عمى مراجعة وتنقيح -

 (.  2015-2010ممكة البحرين )مل(  12-1

-11( من ) الب، نشاط، دليل معمماألشراف العممي عمى إعداد المصادر التعميمية ) ط -
لمجمس أبوظبي  لممواد التعميمية: أحياء، فيزياء، كيمياء، عمم األرض والفضاء. (12

 (.  2112لمتعميم ) 

 

دور المنظمات :  ميارات التفكير في دروس العموم تنميةقدمت محاضرة بعنوان "  -
ضمن مناشط معرض التعميم التابع لوزارة التعميم السعودية المقام عمى أرض " التخطيطية

 (. 3102مركز المعارض ) 

درجة توافر معايير معممي العموم المينية في كتب العموم المدرسية أعددت بحثا بعنوان "  -
لممجاالت العممية التخصصية : األحياء، الفيزياء، الكيمياء، عمم األرض " بتكميف من 

 (. 5102ويم في المممكة العربية السعودية ) ركز الوطني لمقياس والتقالم

شاركت في إعداد وثيقة إطار المؤىالت السعودي التابع لييئة تقويم التعميم العام في  -
 (.3102) المممكة العربية السعودية 

 " ضمن مناشطمن منظور البنائية التقويم البنائي: تفعيل التدريسقدمت ورشة بعنوان "  -
 ( .3102مؤتمر التعميم " شركاء في التميز" المقام في الدوحة ) 

 (.3102والمغوية والعددية، لدولة قطر ) مدير مشروع إعداد اختبار الكفايات : التربوية -



ي لقيادة التدريس االحترافي المنفذ لوزارة التعميم والتعميم معرض التعميممالمدير التنقيذي ل -
 ( 2112مؤتمر التعميم " قيادة التعميم رؤى معاصرة " )  العالي لدولة قطر ضمن مناشط

مدير مشروع تخطيط التدريس االحترافي التابع لممركز التربوي لمتطوير والتنية المينية  -
   (2112) .بجامعة الممك سعودوالتدريب 

عضو فريق إعداد وثيقة منيج العموم بالمممكة العربية السعودية: مشروع إعداد وثائق  -
 (2112العام في المممكة العربية السعودية.)  السعودية التابع لييئة تقويم التعميم المناىج

في معيد المعممين  المدير التنقيذي لممعرض التعميمي لقيادة التدريس االحترافي المقام -
بوزارة التربية والتعميم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ضمن مناشط منتدى الخميج العربي 

 (. 2112عممين ) الثالث لمم

مدير مشروع تدريب التربويين في وزارة التعميم والتعميم العالي في دولة قطر عمى التعمم  -
القائم عمى المشاريع، لمتحصصات: المغة العربية، الرياضيات، العموم، المغة اإلنجميزية. 

 .2112/ 22/5-21لمفترة من 
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 التربوية والنفسية.) جستن (.عضو الجمعية السعودية لمعموم  -
بكمية المعممين في جامعة الممك  قسم المناىج وطرق التدريسعضو المجنة العممية ب -

 سعود.
 عضو النشاط الطالبي بكمية المعممين في جامعة الممك سعود. -
 .تحرير مجمة رسالة كمية المعممين عضو -
الميداني بجامعة اإلمام محمد بن عضو المجنة العممية المكمفة بتطوير برنامج التدريب  -

 سعود.
 عضو المجنة العممية لندوة إعداد معمم المرحمة اإلبتدائية في المممكة العربية السعودية  -

 .(2014" رؤى عالمية وتطمعات وطن" )
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بعد حصولي عمى جائزة األداء المتميز ، كأفضل معمم لمعموم  عمى مستوى منطقة الرياض  -
التعميمية ؛ كمفت من إدارة التربية والتعميم ، بتدريب  بعض معممي العموم ، عمى تدريس 

 ( .1996- 1997مادة العموم ، وفق االتجاىات الحديثة في تدريسيا ) 



الخدمة ، ألكثر من خمس سنوات متتالية )  أشرفت عمى تدريب معممي العموم قبل -
 .تدريسي لمقرر التربية العممية أثناء وذلك (2009-2003

أعددت بحثا لمركز التدريب التابع إلدارة التربية والتعميم بالرياض بعنوان " مدى قدرة  -
 (.2004) المشرفين التربويين عمى تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين"

ميف من الجمعية لكشفيين عمى صناعة المنيج الكشفي.بتكالقادة اشاركت في تدريب  -
 .(2005السعودية لمكشافة ) 

بتكميف من كمية شاركت في التدريب عمى إعداد المنيج الرياضي : األسس والعناصر.  -
 (.  2007-2006التربية الرياضية )

) التعمم ذو  منيا:، في مواضيع مختمفة، التدريبية في القطاع الخاصدربت لبعض المراكز  -
المعنى ، االستيعاب المفاىيمي ، بناء الشبكات المفاىيمية ، تدريس العموم بالتشبييات ، 

، تصميم دروس العموم وفق المنحى البنائي ، تحميل تصميم تحميل المحتوى وتقويمو
 المنيج ، التوجيات الحديثة في تدريس العموم ، ... (

 لعممية ، بكمية المعممين في جامعة الممك سعود.شاركت في تصميم برنامج التربية ا -
، في الموضوعات الخاصة بإعداد المنيج  شاركت في تدريب مدراء ووكالء المدارس -

 وطرائق التدريس. بكمية المعممين في جامعة الممك سعود.
عضو مشارك في مركز التدريب وخدمة المجتمع التابع لكمية المعممين / جامعة الممك  -

 سعود.
   التربوي لمتطوير والتنمية المينية مركزاليس مستشار غير متفرغ ، لمجنة العميا لتأس -

 بتكميف من جامعة الممك سعود. 
اىج وطرق التدريس شاركت في مشروع تدريب إعداد المعمم الجديد ، التابع لقسم المن -

 بكمية المعممين.
عمى كيفية استخدام كتب  ( متدربا 21)  أخصائيي مكتب معايير العموم بدولة قطر دربت -

 ووفقا لمعايير ىيئة التعميم القطرية لمتعميم( المعدة من قبل شركة العبيكان  9-3العموم ) 
 . ( 2012 )   

( عمى كيفية استخدام كتب متدربا 21معممي ومنسقي العموم لممرحمة اإلبتدائية )  دربت  -
( المعدة من قبل شركة العبيكان لمتعميم ووفقا لمعايير ىيئة التعميم القطرية  9-3العموم ) 

 . ( 2013-2014 )   
( عمى كيفية استخدام كتب  متدربا 21معممي ومنسقي العموم لممرحمة اإلعدادية )  دربت  -

( المعدة من قبل شركة العبيكان لمتعميم ووفقا لمعايير ىيئة التعميم القطرية  9-3العموم ) 
 . ( 2013-2014 )  



( عمى كيفية استخدام كتب  متدربا 21معممي ومنسقي العموم لممرحمة اإلبتدائية )  دربت -
( المعدة من قبل شركة العبيكان لمتعميم ووفقا لمعايير ىيئة التعميم القطرية  1-2العموم ) 

 . ( 2014-2015 )    
( عمى كيفية استخدام مصادر متدربا 21معممي ومنسقي األحياء لممرحمة الثانوية)  دربت -

 ة ( المعدة من قبل شركة العبيكان لمتعميم ووفقا لمعايير ىيئة التعميم القطري01األحياء ) 
 (3102  .)    

شاركت في تدريب مشرفي ومعممي بعض المواد التعميمية في وزارة التعميم والتعميم العالي  -
يدولة قطر عمى مكونات التدريس االحترافي، ضمن مناشط مؤتمر التعميم " قيادة التعميم 

   (. 2112رؤى معاصرة " ) 
( عمى كيفية استخدام مصادر  متدربا 21معممي ومنسقي األحياء لممرحمة الثانوية)  دربت -

 ( المعدة من قبل شركة العبيكان لمتعميم ووفقا لمعايير ىيئة التعميم القطرية 00األحياء ) 
 (3102  .)  

شاركت في تدريب مشرفي ومعممي بعض المواد التعميمية في وزارة التربية والتعميم بدولة  -
   (.  2112اإلمارات العربية المتحدة عمى مكونات التدريس االحترافي ) 

 
 

 

 


