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 (87أ  1مكتب ) قسم املناهج وطرق التدريس ،(51مبىن رقم ) كلية الرتبية، جامعة امللك سعود: عنوان العمل

 

 مستشار عمادة الدراسات العليا للتخصصات اإلنسانية جبامعة امللك سعود. 
  جمللة العلوم الرتبوية جبامعة امللك سعود والتحكيمعضو هيئة التحرير. 
 عضو هيئة التحرير والتحكيم للمجلة العلمية الدولية ملشكالت الرتبية يف القرن الواحد والعشرين، ليتوانيا . 

Education in the 21st Century“, ISSN 1822-7864. Lithuania 

 حمكم يف عدد من اجملالت العلمية داخل اململكة وخارجها. 
 مؤسس مشارك ملركز التميز لتطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود، وعضو جملس اإلدارة. 
 إلنشاء اجلامعة اإللكرتونية السعودية واللجنة التنفيذية عضو اللجنة االستشارية . 
  اجلمعيات العلميةعضو :NARST, NSTA,ASCD, WVSTA, ASTE, GESTEN  وSCS. 
 

 :المؤهالت العلمية 
 :درجة البكالوريوس :1

 ( أحياء)الرتبية يف العلوم  :التخصصالسعودية  :الدولةجامعة امللك سعود   :الجامعة
 امتياز مع مرتبة الشرف الثانيةب هـ5857/5855:تاريخ الحصول عليها

 

 :      درجة الماجستير :2
 (الرتبية العلمية)يف املناهج وطرق التدريس  :التخصصالواليات املتحدة   :الدولةجامعة ويست فرجينيا    :الجامعة

 8من  8مبعدل و امتياز ب م1775 :تاريخ الحصول عليها
 

 :درجة الدكتوراه :3
 (الرتبية العلمية)يف املناهج وطرق التدريس  :التخصصالواليات املتحدة   :ولةالد  فرجينيا جامعة ويست :الجامعة

 8من  8مبعدل و امتياز ب م1778 :تاريخ الحصول عليها
 

 :المؤهالت العلمية والتأهيل ما بعد الدكتواره
  م1771) التعليمتطبيقات احلاسب اآليل يف (( التعليم للمستقبل)كبري مدربني معتمد لربنامج إنتل. 
  شهادة التأهيل املهين يف التدريس اجلامعيPGCAP (م1757-1779: كينجزكوجل، لندن.) 
  (م1779: بريطانيا-ليدز)من جامعة ليدز " األكادميي" شهادة التأهيل املهين 
  (م1757: سنغافورة)شهادة برنامج القياديني الرتبويني الدويل من معهد الرتبية السنغافوري 
 م1755: رنامج استشارة النظراء يف التدريس اجلامعي، جامعة امللك سعودشهادة ب. 
  ( استخدام املراصد يف البحث الرتبوي املدرسي)خبريNARO/WVU  ،م1775الواليات املتحدة . 
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 :السيرة الوظيفية
 5848- أستاذ املناهج والرتبية العلمية املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود :اآلن. 
 5817-5844 :أستاذ املناهج والرتبية العلمية املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة امللك سعود. 
 5818-5817يف اإلدارة العامة للمناهج يف وزارة الرتبية والتعليم( املناهج باإلنابة ومدير عام)مدير عام املناهج املساعد : هـ.  
 5811-5818مدير وحدة تطوير التعليم والتعلم يف اإلدارة العامة للمناهج يف ووزارة الرتبية والتعليم: هـ.  
 5859-5811مبتعث لدراسة املاجستري والدكتوراه يف الواليات املتحدة: هـ. 
 5857-5859رف تربوي مناهج يف اإلدارة العامة للمناهج يف ووزارة الرتبية والتعليممش: هـ.  
 5858-5857مشرف تربوي ووكيل مركز اإلشراف الرتبوي بشمال الرياض: هـ. 
 5855-5858معلم أحياء يف املرحلة الثانوية بالرياض: هـ. 
 

 :جوائز علمية
  احلصول على لقب( ًاألكثر تعاوناMost Cooperative)  م1771أبوظيب،/ كلية التقنية العليا/إنتل( التعليم للمستقبل)يف برنامج إنتل التدرييب. 
  احلصول على لقب( ًاألكثر إبداعاMost Creative ) م1771أبوظيب،/ كلية التقنية العليا/إنتل( التعليم للمستقبل)يف برنامج إنتل التدرييب. 
  16م املقـــام يف ســـالزبورم بالنمســـا يف الفــــرتة 1777يف مـــؤار التعلـــيم والـــتعلم للكليــــات لعـــام  "أفضـــل ورقـــة عمــــل مقدمـــة"احلصـــول علـــى جـــا زة- 

 .م بتنظيم معهد كلوت لألحباث األكادميية، ليتل تاون، كلورادو، الواليات املتحدة14/6/1777
 

 :بعض المنجزات والمساهمات
  جبامعة امللك سعودشارية للبحوث والدراسات االستمستشار متعاون مع معهد امللك عبداهلل. 
 اثيل مركز التميز لتطوير تعليم العلوم والرياضيات يف حبث عقد شراكات وحتالفات مع مراكز دولية منها: 

 .مبادرة كارل وميان لتعليم العلوم جبامعة بريتش كولومبيا بكندا وجامعة كولورادو بامريكا -
- Carl Wieman Science Education Initiative (CWSEI)", at the University of British Columbia, 

Canada & University of Colorado Boulder, USA. 

  مركز دراسات تعليم العلوم والرياضيات جبامعة ليدز -
- The Centre for Studies in Science and Mathematics Education (CSSME), University of 

Leeds, UK 

 املعهد الوطين للرتبية يف سنغافورة -
- National Institute of Education, Singapore 

 . تعاونية مراكز التميز لتعليم العلوم والرياضيات يف تكساس -
- Texas Regional Collaboratives for Excellence in Science and Mathematics Teaching 

 .مركز تعليم العلوم والرياضيات جبامعة تكساس ، الواليات املتحدة -
- Center for Science and Mathematics Education, The University of Texas at Austin, USA. 

  والتقنيــة، ووزارة الرتبيــة والتعلــيم، ، ومدينــة امللــك عبــدالعزيز للعلــوم دعومــة ملكتــب الرتبيــة العــرلخ لــدول ا لــيجاملبحثيــة الحتكــيم عــدد كبــري مــن املشــاريع
 .ةيملعلا تار اؤ ملا قار و أو  ،تاقباسملا يف بالطلا ثاحبأ ميكحت اهنمض نمو  ،ووزارة التعليم العايل وغريها من اجلهات

   (املعهد الوطين للرتبية يف سنغافورة)وخارجها ( وزارة الرتبية والتعليم)كلية الرتبية يف التنسيق بشأن تعاون وبرامج داخل اململكة اثيل. 
 ت حملية وخارجيةصياغة عدد من املشاريع لكلية الرتبية للشراكة مع جها. 
 باحث ر يس يف مشروع مدعوم من وزارة الرتبية والتعليم لتقييم نظام التعليم الثانوي من قبل فريق حبثي تابع لدار خربة حملية. 
 باحث مشارك يف عدد من املشاريع املدعومة والتابعة لدور خربة حملية، بشراكات مع باحثني أجانب. 
  (.لعامني)الرتبية العليا بر اسة مسو ويل العهد عضو اللجنة التحضريية للجنة 
 الرؤيـــة : تطـــوير تعلـــيم العلـــوم والرياضـــيات: تنظـــيم ورشـــة العمـــل الدوليـــة ملركـــز التميـــز لتطـــوير تعلـــيم العلـــوم والرياضـــيات جبامعـــة امللـــك ســـعود، بعنـــوان

 .هـ47/51/5817-19والشراكة العاملية، 
 هـ57/5817تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود تنظيم ورشة العمل التأسيسة ملركز التميز ل 
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  جبامعة امللك سعود(  التعليم اجلامعي يف اململكةب كليات الرتبية  مستقبل)تنظيم ورشة عمل. 
 تنظيم ورشة العمل أولويات البحث العلمي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات. 
 (.هـ5844)، وأمني عام اللقاء (جسنت)للعلوم الرتبوية والنفسية  تنظيم اللقاء ا امس عشر للجمعية السعودية 
  مركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبيةمدرب يف 
 (ثالث سنوات) مقرر جلنة ا ربات امليدانية ألعمال االعتماد األكادميي لكلية الرتبية 
 يةالتدريس يف مركز التدريب لدورة العسكريني يف كلية امللك فهد األمن. 
 ومناقشتهاومشاريع التخرج اإلشراف على عدد كبري من رسا ل املاجستري والدكتوراه ،. 
 

 :اإلنتاج العلمي والمؤلفات
 Science: Key Concepts in:ترمجة لكتاب)هيم فلسفية أساسية مفا: العلم(. هـ5844. )العبدالكرمي، صاحل عبداهلل -

Philosophy .)(. ترمجة كتاب حمكم ومنشور من قبل اجمللس العلمي باجلامعة)اإلدارة العامة للنشر واملطابع  :جامعة امللك سعود 
تقومي حمتوى كتب األحياء للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية وفق قضايا (: 1779. )العبدالكرمي، صاحل عبداهلل؛ نادي عواد احلرلخ -

 .1779، يناير (16)العدد . فرع دمياط، جبامعة املنصورة -بكلية الرتبيةحبث منشور يف اجمللة العلمية . البيئة
مدى حتقيق التعليم الثانوي بنظام املقررات يف اململكة العربية السعودية ألهدافه من وجهة نظر الطالب (. هـ5844. )العبدالكرمي، صاحل عبداهلل -

 .8، العدد 16ء جملة العلوم الرتبوية،  اجلز . والطالبات، جامعة امللك سعود
. استخدامه اآليل ومعوقات للحاسب الرياض مبدينة املتوسطة املرحلة يف العلوم معلمي استخدام واقع(. م1751. )العبدالكرمي، صاحل عبداهلل -

 .م1754شهر مارس ( 548)مشس، العدد  عني جامعة الرتبية، كلية واملعرفة، القراءة جملة م، يف57/57/1751:يف للنشر ومقبول حمكم حبث
- Wendy K. Adams, Hisham Alhadlaq, Christopher V. Malley, Katherine K. Perkins, 

Jonathan Olson, Fahad Alshaya, Saleh Alabdulkareem, and Carl E. Wieman (2012). 

Making On-Line Science Course Materials Easily Translatable and Accessible World 

Wide: Challenges and Solutions. Journal Of Science Education and Technology (JOST), 

February 2012, Volume 21, Issue 1, pp 1-10.  

- H. Alhadlaq, F. Alshaya, S. Alabdulkareem, K. K. Perkins, W. K. Adams, and C.E. 

Wieman. (2009). Measuring Students’ Beliefs about Physics in Saudi Arabia‖, Physics 

Education Research Conference, July 29- 30, 2009 in Ann Arbor, MI at the University of 

Michigan, AIP conference proceedings (Volume 1179, pp. 69-72). Issue date 5 

November 2009. American Institute of Physics AIP Press (Published and ISI-indexed).  

- Alabdulkareem, Saleh (2012). Science, Fact, and Absolute Truth: Critical Views of 

Learning. Paper presented in 3
rd

 World Conference on Learning, Teaching & Educational 

Leadership (WCLTA 2012) Brussels, Belgium 25-28 October 2012. published in 

Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN: 1877-0428) indexed on the Science 

Direct, Scopus and Thomson Reuters.  

- The Process of School Science Inquiry from Saudi Science Teachers perspectives, Saleh 

A. Alabdulkareem, the 2008 College Teaching & Learning Conference (TLC), 

Salzburg, Austria - June 23-27, 2008, EABR & TLC Conference Proceedings ISSN 

Number: 1539-8757. 

- Challenges Of Making On-Line Physics Course Materials Accessible Worldwide: 

Wendy. K. Adams, Hisham Alhadlaq, Christopher V. Malley, Katherine K. Perkins, and 

Jonathan Olson, Fahad Alshaya, Saleh Alabdulkareem, Carl W. Wieman, 14th 

International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning, 23-25 

September 2009, University of Udine, Italy. 
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-  Measuring Students’ Beliefs about Physics in Saudi Arabia: H. Alhadlaq, F. Alshaya, S. 

Alabdulkareem, K. K. Perkins, W. K. Adams, and C.E. Wieman, Physics Education 

Research Conference, July 29- 30, 2009 in Ann Arbor, MI at the University of Michigan, 

AIP conference proceedings (Volume 1179, pp. 69-72). Issue date 5 Nov. 2009 

- Investigating Science Teachers Beliefs about Science and Teaching: Struggles in 

Implementing Science Education Reform in Saudi Arabia. DDM Verlag Dr. Muller 

Aktiengesellschaft & Co. KG, Germany, ISBN: 978-3-639-0745801, 2009 

- Alabdulkareem, Saleh, “Reforming or Developing Science Education? Saudi Experience 

of Adopting American Science Textbooks ?”  in Global Conversations in Science 

Education Conference in San Antonio, Texas, April 11, 2013 "“Balancing Rigor and 

Instructional Choice: Impact of National Curricula and Reforms”, National Science 

Teacher Association (NSTA) (April 11–14, 2013), San Antonio, Texas US. 

- Alabdulkareem, Saleh Abdullah, Exploring the Use and the Impacts of Social Media on 

Teaching and Learning Science in Saudi, in 4th World Conference on Educational 

Conference on Educational Technology Researches (WCLTA 2014), 28 - 29 November 

2014, University of Barcelona, will be published in: Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, and available on: Science Direct. 

- Alabdulkareem, Saleh, The Impact of Science Teachers' Beliefs on Teaching Science:The 

Case of Saudi Science Teachers, in 2015 International Symposium on Teaching, 

Education, and Learning-Witer Session (ISTEL 2015), 4 - 6 February 2015, Hawaii, 

USA. 

حنو منهج حمقق للتعلم، واملنعقد يف مدينة بيشة يف يوم : يف ملتقى املناهج املرحلي "جوانب املنهج الغا بة عن حياة اجملتمع": حماضرة بعنوان -
 .هـ5848/  6/  15األربعاء 

حنو منهج حمقق للتعلم، واملنعقد يف مدينة : يف ملتقى املناهج املرحلي" تأمالت يف املدرسة البنا ية وتطبيقاهتا يف التعلم والتعليم: "بعنوانحماضرة  -
 .هـ5848/  8/  7شقراء يف يوم السبت 

تطوير تعليم العلوم يف ركز التميز البحثي مل يف حلقة النقاش األسبوعية“أثر ترمجة املصطلحات يف تعليم العلوم على تعلمها”: "بعنوان حماضرة -
 ". هـ5846/  5/  57: والرياضيات، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض، يف

التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم  يف حلقة النقاش األسبوعية ملركز“منطلقات أساسية يف أحباث الدراسات العليا”: "حماضرة بعنوان -
 ". هـ5846/  1/  8: كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض، يف  والرياضيات،

 .أوراق أخرى قدمت في مؤتمرات وورش عمل ومحاضرات عامةإضافة إلى 
 

 :مجاالت االهتمام والبحث
 :اهتمامات عامة

 تقومي وتطوير مناهج التعليم العام.  إعداد املعلم وتطوير قدراته.  اجلودة يف التعليم. 
  لتأسيس املدارس واألكادميياتبناء رؤى.   دمج التقنية يف التعليم  دمج مهارات احلياة يف التعليم 
 القياس والتقومي الرتبوي   تقـــــــــــومي البحـــــــــــوث والدراســـــــــــات الرتبويـــــــــــة

 .وحتليلها
 دراسات القيادة واإلدارة الرتبوية. 

 التأصيل احلضاري للثقافة.  الشراكة اجملتمعية يف التعليم.  
 

 :مجال التخصصاهتمامات في 
 تقومي وتطوير مناهج العلوم.  بناء وموا مة املعايري والنماذج.   (.موهوبني، ذوي احتياجات خاصة)تقدمي العلوم للفئات غري العادية 
 التأصيل اإلسالمي للعلوم.   بناء مناذجCoordinated And Thematic Science (CATS) 
 

http://scitation.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=APCPCS&Volume=1179

