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المؤهالت العلمية :
 بكالوريوس علوم وتربية -تخصص ( أحياء ) – كلية التربية – جامعة الملك سعود  -في
9494/9/48هـ الموافق 9118/7/94م  -بمعدل  - 8.78 :تقدير  :جيد جدا ً .
 ماجستير مناهج ( إشراف تربوي ) – قسم المناهج وطرق التدريس – كلية التربية – جامعة أم
9443/4/98هـ  .بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية .
القرى  -في
 درجة الدكتوراه في فلسفة التربية ( مناهج وطرق تدريس العلوم ) كلية التربية – جامعة الملك
سعود 9484.هـ



الوظيفة الحالية :
ُ مسمى الوظيفة  :استاذ مساعد .
94 :
 رقم الوظيفة
كلية التربية – جامعة نجران .
98 :
 الدرجة
 :كلية التربية – جامعة نجران .
 الجهة



التأريخ الوظيفي :











تأريخ المباشرة في العمل 9494/8/94 :هـ .
4141هـ 4991 /م  :معلما لمادة األحياء و علم األر في ثانوية حايرة السلم بمنطقة نجران.
4141هـ 4991/م  :معلما ً لمادة العلوم في متوسطة اإلمام الطحاوي بخميس مشيط تعليم عسير
.
4141هـ 4991/م  :معلما ً لمادة األحياء والجيولوجيا ومشرفا ً على النشاط العلمي في ثانوية
مدينة سلطان بمنطقة عسير .
4149هـ 4991/م  :معلما ً لمادة األحياء والجيولوجيا ومشرفا ً على النشاط العلمي في ثانوية
صقر قريش بأبها بمنطقة عسير .
4144هـ 4222 /م  :مشرفا ً تربويا ً لمختبرات العلوم المدرسية بتعليم عسير وحتى اآلن .
4114-4141هـ طالب دكتوراة ( جامعة الملك سعود ) في كلية التربية مسار التربية العلمية
9448هـ وحتى 9484هـ .
4114هـ مشرفا ً تربويا ً لتقنيات التعليم في إدارة التجهيزات والتقنيات بتعليم عسير .
9488هـ مساعدا ً لمدير مكتب التربية والتعليم بأبها للشؤون التعليمية.
 9484هـ مديرا ً لمكتب التربية والتعليم بأبها.








9488هـ استاذ مساعد في قسم المناهج وطرق التدريس – كلية التربية – جامعة نجران وحتى اآلن
9483هـ مشرف على وحدة التطوير والجودة بكلية التربية وحتى اآلن .
9487هـ رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة نجران وحتى اآلن .
9488/8/8هـ وكيل كلية التربية بجامعة نجران وحتى اآلن .

البرامج التدريبية التي تم االلتحاق بها :

م

اسم البرنامج

تأريخه

مدته

الجهة المنفذة

1

دورة املشرفني اجلدد

1241ه

أسبوعان

مركز التدريب الرتبوي أبهبا تعليم عسري

دورة التوعية والتثقيف البيئي للمرحلة الثانوية

1241هـ

ملدة ثالثة
أسابيع

مركز التدريب للمحافظة على املوارد الطبيعية ابلرايض

3

استخدام احلاسب اآليل يف البيئة املكتبية

1243هـ

ثالثة أشهر

معهد العاملية للحاسب والتقنية مبكة املكرمة

2

دورة حوسبة خمتربات العلوم األوىل
( دمج التقنية يف التعليم ) استخدام اجملهر

1242هـ

ثالثة أايم

وزارة الرتبية ( اإلدارة العامة للتقنيات ) ابلرايض

4

الرقمي يف تدريس العلوم

5

دورة حوسبة خمتربات العلوم الثانية
( دمج التقنية يف التعليم )

1241هـ

ملدة أسبوع

وزارة الرتبية ( اإلدارة العامة للتقنيات ) ابلرايض

1

دورة يف التطوير الذايت

1241هـ

يوم واحد

مركز التقنيات الرتبوية مبنطقة عسري

7

دورة التخطيط الرتبوي

1241هـ

يوم واحد

مركز التقنيات الرتبوية مبنطقة عسري

هتيئة البيئة الرتبوية للمعلم

1247هـ

ثالثة أايم

مركز التدريب جبدة ضمن برامج املشرفني الرتبويني

دورة استخدام احلاسب اآليل والشبكات يف

1247هـ

أسبوعان

مبعهد العاملية ابلتنسيق مع إدارة احلاسب واملعلومات

8
9

التعليم والتدريس

إبدارة التعليم بعسري

11

دورة عن القيادة واإلبداع

1247هـ

يوم واحد

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بعسري

11

دورة ( مهارات البحث واالسرتجاع على بيئة
الشبكة العنكبوتية العاملية ) .

1247هـ

ثالثة أايم

يف مركز نظم للمعلومات ابلرايض ضمن برامج

14

املشرفني الرتبويني للتقنيات الرتبوية

حل املشكالت ابستخدام اسرتاتيجيات تريز 1247هـ

يوم واحد

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بعسري

13

دورة الوسائل التعليمية

1247هـ

أسبوعني

مركز التدريب الرتبوي بعسري

12

دورة تعديل السلوك

1247هـ

ثالثة أايم

مركز التدريب الرتبوي بعسري

15

تطوير تعليم العلوم والرايضيات " الرؤية
والشراكة العاملية "

1248هـ

يومان

مركز التميز لتطوير تعليم العلوم والرايضيات جبامعة

11

دورة أحدث األساليب يف تدريس العلوم
والرايضيات يف بريطانيا

امللك سعود
1231هـ

أسبوع

بريطانيا  -مركز دراسات تعليم العلوم والرايضيات
جبامعة ليدز

17
18
19



دورة تقنيات حديثة يف تعليم العلوم بعنوان

1231/5/49هـ

"برامج احملاكاة وأنظمة التجاوب :حنو بيئة

يوم واحد

مركز التميز لتطوير تعليم العلوم والرايضيات جبامعة
امللك سعود

تعلم نشط للعلوم".
دورة أتهيلية ملديري مكاتب الرتبية والتعليم
يف اململكة
دورة متقدمة يف القيادات الرتبوية الناجحة

-14
1235/2/13هـ

ثالثة أايم

إدارة تعليم حمافظة حفر الباطن

يومان

شركة تطوير _ جدة

الخبرات التي تمت خالل مرحلة التفرغ للدراسات العليا :
 حضور العديد من حلقات النقاش ( السيمنار ) ومناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال
المناهج العامة والتربية العلمية واإلدارة التربوية .
 عضو لجنة االستقبال والتنظيم في الورشة التأسيسية الدولية لمركز التميز البحثي لتطوير تعليم
العلوم والرياضيات بعنوان " تطوير تعليم لعلوم والرياضيات  :الرؤية والشراكة العالمية "  .في
الفترة من 9448/94/84-41هـ الموافق  4448/9/1-8م بجامعة الملك سعود بالريا .
 حضور حلقات نقاش عن التربية العلمية وتأريخها نظمها مركز التميز البحثي قدمها خبراء في
التربية العلمية ( أ .د .محمد سعيد الصباريني ) .
 المشاركة في ورشة الخطة اإلستراتيجية لجامعة الملك سعود التي عقدت في 9441/4/44هـ .
 حضور حلقة نقاش بعنوان " تمكن طالب التعليم العام من أساسيات ومهارات الرياضيات :
مسؤولية مشتركة "  .والتي قام بتنظيمها مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والرياضيات في
جامعة الملك سعود يوم الثالثاء 9441/3/3هـ الموافق  4448/3/94م من الساعة  8:84صبا ًح
وحتى الساعة  94:84ظهرا ً في قاعة االجتماعات الكبرى بالجامعة .
 حضور محاضرة بعنوان " إسالمية المعرفة " للدكتور عبدالحميد محمد بن سليمان  ،قام بتنظيمها
الندوة العالمية للشباب اإلسالمي بالريا بتأريخ 9484/8/47هـ .
 المشاركة في برنامج تدريبي لطالب الدراسات العليا في تخصص العلوم والرياضيات بعنوان "
أحدث أساليب تدريس العلوم والرياضيات في التعليم العام في بريطانيا " والذي قام بتنظيمه مركز
التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والرياضيات والمنعقد في الفترة من 9441/9/48هـ إلى
9484/4/8هـ في جامعة ليدز بمركز دراسات تعليم العلوم والرياضيات بجامعة ليدز .
 المشاركة في ورشة بعنوان " أولويات البحث في تعليم العلوم والرياضيات " ـ نظمها مركز التميز
البحثي لتطوير تعليم العلوم والرياضيات في جامعة الملك سعود يوم الثالثاء  9484/9/48هـ من
الساعة  8:84صبا ًح وحتى الساعة  4:84ظهرا ً في قاعة االجتماعات الكبرى بالجامعة .
 المشاركة في ورشة بعنوان " االختبارات الدولية في العلوم والرياضيات(التمس :)TIMSS-إلى أين
نتجه؟ " نظمها مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم والرياضيات في جامعة الملك سعود يوم
االثنين 9484/3/98هـ من الساعة  8:84صبا ًح وحتى الساعة  4:84ظهرا ً في قاعة االجتماعات
الكبرى بالجامعة .



الخبرات التي تمت خالل العمل في جامعة نجران :
 مشرف وحدة التطوير والجودة بكلية التربية بقرار  .9483/43في 9483/9/8هـ .
 عضو المجلس العلمي لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية .
 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس منذ 9487هـ وحتى اآلن .
 عضو المجلس العلمي لكلية التربية منذ 9487هـ وحتى اآلن .
 وكيل كلية التربية منذ 9488/8/8هـ وحتى اآلن .
 رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم المناهج وطرق التدريس منذ 9487هـ وحتى اآلن .
 رئيس لجنة الترقيات والتعينات بقسم المناهج وطرق التدريس منذ 9487هـ وحتى اآلن .
 رئيس لجنة قبول طالب الدراسات العليا بقسم المناهج وطرق التدريس منذ 9487هـ وحتى اآلن .
 رئيس لجنة االختبارات النهائية بقسم المناهج وطرق التدريس منذ 9487هـ وحتى اآلن .
 نائب رئيس لجنة المقابالت والتوظيف بكلية التربية منذ 9488/8/8هـ وحتى اآلن .
 تدريس مجموعة من المقررات العلمية لمرحلة البكالوريوس ( طرق تدريس عامة – طرق تدريس
اللغة العربية – طرق تدريس العلوم ) .
 تدريس مجموعة من المقررات العلمية لمرحلة الماجستير في قسم المناهج وطرق التدريس لطالب
الدراسات العليا بالكلية منذ 9483هـ وحتى ااآلن .
 مناقشة العديد من الرسائل العلمية في قسم المناهج وطرق التدريس منذ 9487هـ وحتى اآلن .
 تحكيم أدوات علمية في مناهج وطرق تدريس العلوم لعدد كبير من طالب برامج الماجستير
والدكتوراه في جامعات المملكة العربية السعودية .
 االشراف على وحدة الجودة والتطوير األكاديمي بالكلية .

 البرامج والمشاريع التي يقوم بالتدريب عليها :
 -9التدريب والمتابعة لمشاريع تطبقها الوزارة في عدد من المدارس بالمنطقة مثل :
 مشروع حوسبة مختبرات العلوم .
 مشروع تفعيل المختبرات المدرسية .
 مراكز مصادر التعلم .
 الخطة الفصلية للتجارب المعملية .
 المشروع الشامل لتطوير المناهج .
 مشروع تعليم العلوم والرياضيات .

 -4اإلشراف على مشروع إنتاج البرمجيات التعليمية لمواد اللغة العربية بالصفين الرابع االبتدائي  ،والثاني
المتوسط  9448هـ وتم إنتاج قرص مدمج لقواعد الصف الرابع وفيلم فيديو لمادة النصوص للصف الثاني
المتوسط ـ
 -8تم خالل فترة عملي مشرفا ً تربويا ً مشاركتي في العديد من البرامج التدريبية للمعلمين ومدراء المدارس
ومحضري مختبرات العلوم وهي كما يلي :
 دورات تدريبية في استخدام المجهر الرقمي في تدريس العلوم لمعلمي األحياء بالمدرس الثانوية بالمنطقة .
 دورات تدريبية المشرفين التربويين ( العلوم ) على المجهر الرقمي واستخداماته .
 دورات محضري المختبرات الجدد بالمنطقة كل بداية عام دراسي .
 ( مشاغل تربوية ) قطاع أبها والخميس بعنوان الخطة الفصلية للتجارب المعملية الواقع والمأمول لمحضري
المختبرات .
 دورة تفعيل المستشعرات في تدريس العلوم ( مشروع حوسبة مختبرات العلوم ) لعدد  94مدرسة ثانوية
بالمنطقة برنامج تدريبي لمعلمي العلوم ( أحياء – كيمياء – فيزياء ) .
 دورات لمديري المدارس بعنوان ( دور مدير المدرسة في تفعيل التقنية ) لقطاعات المنطقة .
 ورشة تدريبية عن المجهر الرقمي لمحضري المختبرات في المرحلة المتوسطة قطاعات المنطقة .
 دورة الوسائل التعليمية للمعلمين لمدة أسبوعين .
 دورة تصميم التعليم وفق البنائية االجتماعية لمدة  8أيام للمعلمين والمشرفين خالل العام الدراسي -9484
9488هـ .
 مشروع تفعيل التقنية في المدارس وتصميم تسلسل تدريسي وفق البنائية االجتماعية في ثالث مدارس هي م/
مدينة سلطان و م /الواقدي  ،وابتدائية الملك عبدالعزيز خالل الفصل األول والثاني من العام الدراسي
9484هـ9488-هـ .
 التدريب على جهاز تحويل السبورة العادية إلى تفاعلية ( اليوبورد ) في مراكز التدريب وعدد من المدارس
خالل العام الدراسي 9484هـ9488-هـ .



البحوث العلمية :
 بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في مناهج اإلشراف التربوي بعنوان " واقع موضوعات التجارب
املعملية وجتهيزاهتا اخلاصة مبقرر األحياء للصف الثالث الثانوي ابململكة العربية السعودية يف ضوء بعض املمارسات

الواقعية يف بعض الدول املختارة من وجهة نظر املعلمني والفنيني " .

 بحث بعنوان " مفاهيم الوراثة في مادة األحياء لدى طالب الصف الثاني ثانوي " منشور في مجلة
العلوم والتربوية والنفسية المجلد  98العدد الثاني رجب 9488هـ بجامعة البحرين بتأريخ .4494

 بحث تكميلي لنيل درجة الدكتوراه في التربية العلمية من كلية التربية – جامعة الملك سعود بعنوان
" تصميم وحدة الوراثة وفقا ً لمنظور البنائية االجتماعية وأثره في اكتساب المفاهيم العلمية وتطور
بنائها لدى طالب المرحلة المتوسطة " 9488هـ .
 بحث بعنوان " مفاهيم الوراثة في مادة األحياء لدى طالب الصف الثاني ثانوي " مقبول للنشر في
مجلة  American Science Educationبتأريخ .4494
 ورقة عمل مقبولة في مؤتمر التعليم العالمي في أمريكا 4498م  :بعنوان
)Professional Development for The Modern Day Teacher (proposed conception
 بحث بعنوان :
EOP Needs of Najran University Students as Perceived by Students and Faculty
Members International Journal of English Language and Linguistics Research.
2015.
 بحث بعنوان :
Saudi Secondary School Students' Alternative Conceptions about Genetics Electronic Journal of
Science Education. Vol 16, No 1(2012) .



البحوث العلمية تحت اإلجراء :
 بحث بعنوان ( االحتياجات المهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران في تصميم التعليم ) .



عنوان المراسلة واالتصال :
جامعة نجران – كلية التربية – قسم المناهج وطرق التدريس 4888789819
البريد اإللكتروني Abdulaziz-Asiri@hotmail.com :
aaalahmed@nu.edu.sa
هاتف عمل :
هاتف منزل +133- 7 -4484884 :
جوال رقم 4888789819 :

