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 " بسم هللا الرمحن الرحيم"
 )السرية الذاتية( 

 
 : عايض بن حممد بن مساعد الزهريي الغامدي. السما ▪

 املؤهالت العلمية: 
الرايضيات من كلية املعلمني ابلباحة عام  درجة   ▪ بتقدير  1417البكالوريوس يف ختصص  هـ 

 (. 5( من أصل )4.14)جيد جداً( ومبعدٍل تراكمي ) 
جبامعة الطائف   دريس الرايضيات من كلية الرتبيةختصص املناهج وطرق ت درجة املاجستري يف   ▪

( 3.94مبعدل تراكمي )م بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف األوىل و 2012هـ/  1433عام  
 . (4من أصل )

درجة الدكتوراه يف ختصص املناهج وطرق التدريس من كلية الرتبية جبامعة امللك خالد عام  ▪
( من 4.94ممتاز" مع مرتبة الشرف األوىل ومبعدل تراكمي )م بتقدير "2017هـ/  1439
من صاحب السمو امللكي األمري: فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل   ومت تكرميه ،  (5أصل )

مع مرتبة واحلصول على املركز األول  سعود أمري منطقة عسري على التفوق يف دراسة الدكتوراه 
األوىل   التخصص  الشرف  عام    يف حفل خترجعلى طالب  امللك خالد  ه/ 1439جامعة 

 م. 2018
 

 : العملية  اتاخلب 
هـ كمعلم يف التعليم  1418/  5/  2ُعنين على وظيفة معلم يف وزارة التعليم، وابشر العمل يف   ▪

 العام ابملرحلة االبتدائية لتدريس مادة الرايضيات يف منطقة الطائف التعليمية. 
 يف منطقة الباحة التعليمية. للعمل مبحافظة العقيق   ا هـ نُقل معلمً 1420 ▪
هـ قام مبهام رائد النشاط مبدرسة خالد بن الوليد االبتدائية مبنطقة الباحة 1421-1422 ▪

 ابإلضافة إىل عمله كمعلٍم للرايضيات ابملدرسة. 
للجنة رعاية  1428  -1427 ▪ منسًقا  لعمله كمنسٍق   الطالب هـ عمل  املوهوبني ابإلضافة 

 إعالمي يف مدرسة العقيق االبتدائية التابعة إلدارة التعليم مبنطقة الباحة. 
املوهوبني يف الفصل الذي مت افتتاحه يف مدرسة   للطالبهـ عمل معلًما  1429  -1428 ▪

 العقيق.  حمافظةالعقيق االبتدائية كأول فصٍل لرعاية املوهوبني يف  
لًما للرايضيات للتالميذ املكفوفني بعد حصوله على دورة خاصة لتعليم  هـ عمل مع1429 ▪

 .(برايل)املكفوفني بطريقة  
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ختصص 1433  -1430 ▪ يف  الطائف  جبامعة  الرتبية  يف كلية  املاجستري  لدراسة  تفرغ  هـ 
 املناهج وطرق تدريس الرايضيات.

لرايضيات يف املرحلة بعد احلصول على درجة املاجستري كمعلٍم ملادة ا  هـ ابشر العمل1433 ▪
 االبتدائية. 

يف 1438  -1434 ▪ أبهبا  خالد  امللك  جبامعة  الرتبية  يف كلية  الدكتوراه  لدراسة  تفرغ  هـ 
 ختصص املناهج وطرق التدريس.

على هـ  1438 ▪ احلصول  بعد  العمل  املرحلة   ابشر  يف  رايضيات  الدكتوراه كمعلم  درجة 
 االبتدائية. 

ل1438 ▪ التنسيق  للقيام مبهام  التعليم مبحافظة هـ ُكلف  املوهوبني يف مكتب  الطالب  ربامج 
 مبنطقة الباحة التعليمية.   العقيق

مبحافظة العقيق مبنطقة الباحة   ( ا ملركز العقيق للموهبة واإلبداعمديرً )لف ابلعمل  ه كُ 1439 ▪
 التعليمية.

ابلعمل  1439 ▪ املوهوبني) ه ُكلف  لرعاية  املوهوبني    (مشرفًا  رعاية  العامة يف  إبدارة  اإلدارة 
 للتعليم مبنطقة الباحة. 

جبامعة ه  1440 ▪ املشرتكة  األوىل  ابلسنة  مساعد(  )أستاذ  بوظيفة  وتعيينه  خدماته  نقل  مت 
 امللك سعود فرع املزامحية. 

 : اللجان واملهام العملية
 املزامحية: اللجان على مستوى كليات جامعة امللك سعود فرع  أواًل:  
 عضو جلنة العالقات العامة واإلعالم بكليات اجلامعة فرع املزامحية.  ▪
 عضو جلنة التدريب وتطوير املهارات. ▪

 اثنًيا: اللجان على مستوى عمادة السنة املشرتكة والعلوم األساسية ابملزامحية:
والعلوم  ▪ املشرتكة  السنة  بعمادة  والتسجيل  واألكادميية  التعليمية  الشؤون  أبعمال  القيام 

 األساسية ابملزامحية.
 .بعمادة السنة املشرتكة والعلوم األساسية ابملزامحيةرئيس جلنة االختبارات   ▪
 زامحية. بعمادة السنة املشرتكة والعلوم األساسية ابملرئيس جلنة الشؤون األكادميية والتعليمية   ▪
 بعمادة السنة املشرتكة والعلوم األساسية ابملزامحية. رئيس جلنة اإلرشاد األكادميي   ▪
 بعمادة السنة املشرتكة والعلوم األساسية ابملزامحية. عضو جلنة االستقطاب واملتعاونني   ▪
 عضو جلنة اإلحصاء والتقارير بعمادة السنة املشرتكة والعلوم األساسية ابملزامحية.  ▪
 التطوير واجلودة بعمادة السنة املشرتكة والعلوم األساسية ابملزامحية.  عضو جلنة  ▪
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 الدورات التدريبية: 
 والدورات التدريبية منها: من الربامج  اعديدً وقدنم  حضر 
 ألعضاء هيئة التدريس اجلدد   تصميم وبناء املقرر الدراسي ▪
 التدريس اجلامعي الفعال ألعضاء هيئة التدريس اجلدد  ▪
 تقييم خمرجات التعلم ألعضاء هيئة التدريس اجلدد  ▪
 التدريس املصغر واستشارة النظراء ألعضاء هيئة التدريس اجلدد ▪

 اختيار اجملالت املصنفة للتخصصات اإلنسانية واالجتماعية.   ▪
 نظام إدارة التعلم اإللكرتوين بالك بورد.  ▪
 (  ICDLالرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل )  ▪

 ني مبحافظة بلجرشي مبنطقة الباحة )مدراًب(. )اإلبداع التقين( للطالب املوهوبملتقى   ▪

 . ورش عمل( -ابلطائف )ندوات   العلمي    (STEM)ملتقى ▪

 ورشة عمل عن مسابقة )خيال( للمواهب التعبريية )حماضرًا(.  ▪

 حضور حماضرة )لكل عقٍل موهبة( إبدارة التعليم ابلباحة.  ▪

 )مدراًب(.   مبحافظة املندق ابلباحة   هوبنيالربانمج التتبعي للطالب املو  ▪

 املندق ابلباحة )مدراًب(.   ةمبدرسة احلالة االبتدائية مبحافظملتقى "لكل عقٍل موهبة"   ▪

 برانمج تنمية املهارات االبتكارية. ▪

 للربامج التالية:   ورشة الربامج التتبعية للطالب املوهوبني ▪

  (Classroom, Trloo, Google forms, Google fusion tables) 

 ابلباحة )مدراًب(.   عقيق مبحافظة الابملرحلة االبتدائية  بعي للطالب املوهوبني  الربانمج التت ▪
 مبحافظة العقيق ابلباحة )مدراًب(. املتوسطة  الربانمج التتبعي للطالب املوهوبني ابملرحلة   ▪
 . بني الواعدين ابملوهبة )ورشة عمل/ مدراًب( االختبار القبلي للطالب املوهو  ▪

ملعلمي   ▪ ورعايتهم  املوهوبني  الطالب  اكتشاف  يف  تدرييب  املرحلة برانمج  يف  الرايضيات 
 )مدراًب(.   االبتدائية

 املشروع الشامل ملناهج الرايضيات اجلديد )احلقيبة األساسية(. ▪

 رايضيات.   -التعلم النشط   ▪

 ملعلمي املرحلة االبتدائية )مدراًب(.   برانمج التعلم النشط  ▪

 ابسرتاتيجية التفكري اإلبداعي. التدريس   ▪
 االستيعاب املفاهيمي يف الرايضيات للمرحلة االبتدائية. ▪
 )طريقة برايل( لتدريس الرايضيات للمكفوفني.  ▪
 حل املشكالت بطرق إبداعية. ▪
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 تفعيل استخدام التقنيات الرتبوية. ▪
 ثقافة احلوار الوطين.  ▪
 توظيف برانمج الفوتوشوب يف تصميم الدروس للمبتدئني. ▪
 رانمج )الكورت( لتعليم التفكري. ب ▪
 التعلم والتعليم ابالستقصاء.  ▪
 برانمج تطبيقي يف استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس. ▪
 األخطاء الكتابية الشائعة.  ▪
 تصميم وإنتاج احلقائب التدريبية. ▪
 التقومي املستمر وأثره يف رفع كفاءة مهارات املعلمني.  ▪
 مة. تصميم وسائل التعليم للصفوف املتقد  ▪
 اسرتاتيجيات التدريس احلديثة. ▪
 الربانمج اإلثرائي التتبعي للموهوبني. ▪
 برانمج منسقي جلنة رعاية املوهوبني. ▪
 الئحة تقومي الطالب املعدلة للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية. ▪
 االتصال الفعال.  ▪
 دمج احلاسب يف التعليم. ▪
 طرائق تدريس الرايضيات.  ▪
 العلوم. طرق تدريس مادة   ▪

 
 : متنوعة واهتمامات  أنشطة  
 سبوعية يف صحيفة )املدينة( السعودية.أ كتب سابًقا زاوية ▪
أزاويةً كتب   ▪ )ا  يف   سبوعية  "مالمح" صحيفة  بعنوان  السعودية،  ابلقضااي   لشرق(  هتتم 

 االجتماعية والثقافية املختلفة. 
املنتدايت   عديًدانشر   ▪ املكتوبة ويف  الصحافة  والثقافية يف  الرتبوية واالجتماعية  املقاالت  من 

 . لكرتونية املتنوعةاإلواملواقع  
 احمللية واخلليجية.  قصائد منشورة يف الصحف واجملالت  شاعٌر له  ▪
احملافل  ▪ بعض  يف  متنوعة  مشاركات  وله  الشعرية،  األمسيات  من  عدٍد  إحياء  يف  شارك 

مشاركاتٍ  له  أنن  والثقافية، كما  االجتماعية  األدبية  واملناسبات  الربامج  يف   واحلوارية  خمتلفة 
 على صعيد اإلذاعة والتلفزيون. 
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مبنطقة   ترأس ▪ الشعيب  والطب  الشفهي  األدب  حفظ  مشروع  ضمن  العقيق  حمافظة  فريق 
 الباحة.

 
 والتقدير:   خطاابت الشكر 

ات التعليمية اليت عمل هبا، ومن بعض اجلهات األخرى تلقى عديًدا من خطاابت الشكر من اجله
 ذات العالقة ابملشاركات واملسامهات املتنوعة ومنها: 

 خطاابت شكٍر وتقدير من مجيع املدارس اليت عمل هبا أثناء خدمته التعليمية.  ▪
األمسية  ▪ يف  مشاركته  نظري  الباحة  مبنطقة  والفنون  الثقافة  مجعية  من  وتقدير  شكر  خطاب 

 هـ.1423اليت أقامتها اجلمعية يف عام    الشعرية

العقيق  ▪ مدرسة  حفل  يف  املشاركة  على  الباحة  مبنطقة  التعليم  عام  مدير  من  شكر  خطاب 
 هـ مبناسبة مرور مخسني عاًما على أتسيسها. 1425االبتدائية املقام يف عام  

آل  ▪ بن حممد  فيصل  بن  األمري: سلمان  امللكي  السمو  وتقدير من صاحب  خطاب شكر 
 هـ. 1428سعود الراعي لألمسية الشعرية املقامة مبحافظة العقيق يف عام 

خطاب شكر وتقدير من املشرف العام على مستشفى امللك فهد ابلباحة على مشاركته يف  ▪
 هـ.1429األمسية الشعرية اليت أقامتها الشؤون األكادميية ابملستشفى يف عام  

الباحة على التميز والتفوق يف الدراسة املنهجية خطاب شكر من مدير عام التعليم مبنطقة   ▪
 هـ.1433والرسالة العلمية لدرجة املاجستري يف عام  

خطاب شكر وتقدير من مدير مكتب التعليم مبحافظة العقيق التابعة ملنطقة الباحة التعليمية  ▪
 هـ.1433على الرسالة العلمية لدرجة املاجستري يف عام  

مكت ▪ مدير  من  وتقدير  شكر  مبحافخطاب  التعليم  علىب  العقيق  التعلم    ظة  دورة  تنفيذه 
 .هـ1434النشط ملعلمي مدرسة العقيق االبتدائية يف الفصل الدراسي الثاين  

على  ▪ املدرسية  للشؤون  الباحة  مبنطقة  التعليم  عام  مدير  مساعد  من  وتقدير  شكر  خطاب 
 هـ.1438عام  يف الدراسة املنهجية والرسالة العلمية لدرجة الدكتوراه يف  التميز  

للطالب  ▪ العلمي  البحث  برانمج  تقدمي  على  ابلباحة  املوهوبني  إدارة  من  شكر  خطاب 
 ه. 1439املوهوبني مبحافظة العقيق يف عام  

 مدرسة احلالة االبتدائية ابملندق ضمن ملتقى "لكل عقٍل موهبة".إدارة خطاب شكر من   ▪

ابلباحة  ▪ العقيق  مبحافظة  التعليم  مكتب  من  وتقدير  شكر  مسابقة   خطاب  مبادرة  على 
 )الكاجنارو يف الرايضيات( ابلشراكة مع مؤسسة )موهبة(. 

مسابقة  ▪ مبادرة  على  الباحة  مبنطقة  للتعليم  العام  املدير  سعادة  من  وتقدير  شكر  خطاب 
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 )الكاجنارو يف الرايضيات( ابلشراكة مع مؤسسة )موهبة(. 

 
 : جنازاتالعلمي واإلاإلنتاج  
خالد  التكرمي   ▪ بن  فيصل  األمري:  امللكي  السمو  صاحب  عبدالعزيز  من  أمري بن  سعود  آل 

التفوق   على  عسري  الدكتوراه  منطقة  دراسة  خالديف  امللك  جامعة  خترج  حفل  عام   يف 
 م.2018ه/  1439

 رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات السعودية. من    املشاركة يف حتكيم عديدٍ  ▪

للطالب   ▪ القبلي  االختبار  تدرييب يف  ابرانمج  ملنسقي  ابملوهبة  مدارس الواعدين  يف  ملوهوبني 
 التعليم العام مبنطقة الباحة التعليمية.

 برانمج إثرائي للطالب املوهوبني يف الصف الرابع االبتدائي لتنمية اإلبداع يف الرايضيات.  ▪

تدرييب   ▪ ورعايتهبرانمج  املوهوبني  الطالب  اكتشاف  املرحلة يف  يف  الرايضيات  ملعلمي  م 
 االبتدائية. 

 ابملرحلة االبتدائية   الرايضيات   الالزمة ملعلميبناء قائمة ملهارات اكتشاف الطالب املوهوبني   ▪
 . (NAGCيف ضوء معايري ) 

الطالب املوهوبني الالزمة ملعلمي الرايضيات ابملرحلة االبتدائية يف   رعايةبناء قائمة ملهارات   ▪
 . (NAGCضوء معايري ) 

 تربوية عن املوهوبني يف الرايضيات.   اتٍ إعداد نشر  ▪

 احلصول على خطاابت شكٍر وتقدير على بعض األنشطة العلمية والثقافية. ▪

 تصميم أنشطة إثرائية يف الرايضيات للتالميذ املوهوبني.  ▪

 كتابة زاوية صحفية أسبوعية يف صحيفة الشرق هتتم ابلشأن الرتبوي واالجتماعي.  ▪

 بتعليم منطقة الباحة.   العقيق   حمافظة افتتاح أول فصٍل لرعاية املوهوبني يف مدارس  ▪

 إدارة فريق العقيق ضمن مشروع حفظ األدب الشفهي والطب الشعيب مبنطقة الباحة.  ▪

 مشاركات ثقافية وأمسيات أدبية. ▪

 لتعليم الرايضيات للمكفوفني.   (برايل)احلصول على دورة تدريبية يف طريقة   ▪

 شرة تربوية عن املعلم الفعال. إعداد ن ▪

 بناء اختبار لقياس اإلبداع الرايضي لدى التالميذ املوهوبني. ▪

 .(ICDL)احلصول على الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل   ▪

 اجتياز اختبار التوفل لقياس مستوى اللغة اإلجنليزية.  ▪

 دورة تدريبية للمعلمني يف التعلم النشط. ▪
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 اهج وبرامج املوهوبني. إعداد نشراٍت تربوية عن من ▪

 ر.مسودة ديوان شعٍر غري منشو  ▪

 
 : بحوث العلمية املنشورةال
 

▪ ( مساعد.  بن  حممد  بن  عايض  تنمية 2018الغامدي،  يف  وفاعليتها  اإلثرائية  األنشطة   .)
اإلبتدائية ابملرحلة  املوهوبني  الطالب  لدى  الرايضي  الرتبوية .  اإلبداع  للعلوم  الدولية  اجمللة 

 . 81-12،   12، ع والنفسية: املؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية البشرية

(. 2019بن مسفر. )  ی حممد بن عل  ی، الغامد و   ؛ بن حممد بن مساعد   يض عا  ی، الغامد  ▪
. ية ابملرحلة الثانو   يةالطالب ومعدالهتم الرتاکم  يلوعالقته مبستوى حتص  ايضياتالقلق من الر 
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