
 العويشقبن حمد الدكتور ناصر 

 وا�حلول اإللك��ونيةملحتوى التنفيذي لتطو�ر ادير امل

 شركة تطو�ر ل�خدمات التعليمية

 

انضم الدكتور ناصر العويشق إ�� شركة تطو�ر ل�خدمات التعليمية 

، حيث ا�حلول اإللك��ونيةملحتوى و تطو�ر ال، ويشغل حالًيا منصب املدير التنفيذي م2015�� يناير 

 STEMكما �شرف ع�� تنفيذ مشاريع يضطلع بمسؤولية تطو�ر املحتوى املدر�ىي املطبوع والرقمي، 

�� الشركة. ومن مهامھ أيضا اإلشراف ع�� أعمال ا�خدمات اإللك��ونية حيث تم إنجاز بوابة ع�ن 

خ��ة عر�ضة �� مجال تطو�ر املنا�ج  العويشق. و�متلك د. الوطنية للتعليم بخدما��ا املتنوعة

مديًرا عاًما للتعليم العام، حيث ملدة عشر سنوات عمل �� شركة العبي�ان للتعليم  فقدواملحتوى؛ 

�ل من اململكة العر�ية والتطو�ر امل�ي �� �� تطو�ر املنا�ج طو�لة األمد بنجاح مشاريع �خمة  أنجز 

مديًرا  قبل ذلك،عمل . تتجاوز م��انيا��ا ملياري ر�ال سعودي السعودية ومملكة البحر�ن ودولة قطر 

التعر�ب التأليف و عمليات وشارك �� حيث قاد  ،�� الشركة ذا��التطو�ر منا�ج الر�اضيات، 

اإلطار العام ملنا�ج كما قاد فرق إعداد . دراسًياكتاًبا ومقرًرا  250ألك�� من والتحر�ر واملواءمة 

م العديد من برامج التطو�ر الر�اضيات، وتطو�ر نماذج االختبارات املقننة. وخالل تلك الف��ة قّد 

  عاملًيا.  إقليمًيا و محلًيا و والنشر التعليمي امل�ي وأوراق العمل �� مجاالت املنا�ج 

�� وزارة التعليم �� اململكة، حيث بدأ مس��تھ منذ عملھ السابق د. العويشق وقد تراكمت خ��ات 

ا مراحل �عليمية مختلفة �� مدينة  الوظيفية معلًما ملادة الر�اضيات ��
ً
الر�اض، ثم عمل مشرف

تر�وً�ا، �عدها انتقل للعمل �� إدارة املنا�ج بوزارة ال��بية والتعليم، وأصبح رئيًسا لوحدة الر�اضيات 

�� اإلدارة. وخالل تلك الف��ة شارك �� بناء وثيقة من�ج مادة الر�اضيات �� مراحل التعليم العام، 

طو�ر و�عديل مقررات الر�اضيات للمرحلت�ن االبتدائية واملتوسطة. ثم انتقل للعمل كما شارك �� ت

مستشاًرا �� مكتب وكيل الوزارة للتطو�ر وال��بوي حيث شارك �� بناء نموذج املدارس الرائدة وشارك 

قليمية املحلية واإل�� العديد من ال�جان واملؤتمرات �� إعداد وثيقة تطو�ر التعليم. كما مثل اململكة 

 ال��امج التدر�بية داخل اململكة وخارجها.   وقدم �عض .والدولية ذات العالقة بمجال عملھ

درجة دكتوراه الفلسفة �� املنا�ج العامة من جامعة امللك سعود، العويشق و�حمل د. 

 وماجست�� اآلداب �� منا�ج وطرق التدريس الر�اضيات، و��الور�وس الر�اضيات من ا�جامعة نفسها.

و   INSEAD  التعليم ��القيادة و مجاالت  كما حضر العديد من برامج التطو�ر امل�ي املتقدمة ��

London Business School  وUniversity of Columbia   وMelbourne University . 

العديد من االهتمامات �� مجال تخصصھ، و�� منا�ج وطرق تدريس  العويشقوللدكتور 

 الر�اضيات، وحل املسألة، والتطو�ر امل�ي للمعلم�ن، والتعليم اإللك��و�ي.


