
 

 
–

 آراء معلمات العلوم الطبيعية والرياضيات حنو جمتمعات التعّلم املهين
 الرياض مبنطقة واالبتعاث التَّدريب إدارة - د. ابتهال بنت سليمان السحيباني

 الرياض مبنطقة واالبتعاث التَّدريب إدارة - ميان بنت عمر العبدالكريمد. إ

 سعود امللك جامعة - أ.د. فهد بن سليمان الشايع
 سعود امللك جامعة - أ. د. السيد حممد أبو هاشم إسهام مقررات البحث الرتبوي بربامج إعداد املعلمني يف إكسابهم معارف ومهارات البحث اإلجرائي

ONLINE CPD PROGRAMME AND F2F CPD PROGRAMME IN SAUDI 

ARABIA: ACOMPARATIVE STUDY. 
 وزارة التعليم. واالبتعاث للتدريب العامة اإلدارة  -د. سليمان عبداهلل ناصر احملسن 

أداء معلمي العلوم الطبيعية بناء منوذج تدريسي قائم على املمارسات التأملية وقياس فاعليته يف تطوير 

 .يف املرحلة االبتدائية
 بالقصيم التَّعليم إدارة  - د. سليمان بن مبارك السنيدي

 اإلسالميَّة سعود بن حممد اإلمام جامعة -أ.د. عبداهلل بن سليمان الفهد 

 األول الصف طالبات لدى املفاهيمي، االستيعاب يف الرياضيَّة للمفاهيم الرقميَّة احلقيبة استخدام أثر

 (املتوسط األول الصف الرياضيات مادة يف مطبَّق مشروع. )خليص حمافظة يف املتوسط

 إدارة تعليم جدة -الرايقي   حممد بنت أمل. أ

 تعليم املدينة املنورةإدارة  -الصاعدي  اهلل فرج أ. آمال

 إدارة تعليم جدة -احلربي  حممد سامية .أ
 تعليم جدةإدارة -الزهراني  فايزة .أ

 إدارة تعليم جدة -الصعيدي  حممد مريم .أ

 إدارة تعليم جدة -سعيد  على ليلى .أ

 املنورة املدينة تعليم إدارة -بكر  يوسف وردة. أ

 إدارة تعليم جدة -الصيب  أمحد هيفاء. أ

 طالبات لدى الرباعيَّة األشكال وحدة يف الرياضيِّ الربهان مهارات تنمية يف االفرتاضي املعمل فاعليَّة

 الثانوي األول الصف
 جدة تعليم إدارة -الغامدي  فاضل أ.سامية

 

 تلميذات لدى الرياضيَّة املفاهيم تنمية يف املتعددة الوسائط على القائمة املتقدِّمة املنظمات استخدام أثر

 االبتدائي الثاني الصف

 

 جدة تعليم إدارة -الزهراني  سعيد حسن أ.شريفة



 

 
 

–

 الرياضيَّات يف لالرتقاء(...  إجادة) مشروع
 املكرمة مكة مبنطقة مللتعلي العامة اإلدارة -األهدل غالب أ.أشواق

 املكرمة مكة مبنطقة يمللتعل العامة اإلدارة -سعود اجلميعي  أ.عبري

 املكرمة مكة نطقةمب للتعليم العامة اإلدارة -حسن موضنة أ.هوازن

 املرحلتني يف الصماوات الطالبات على فاعليته مدى وقياس للرياضيات، إشاريٍّ لقاموس مقرتح منوذج

 .استخدامه حنو والعلوم الرياضيات معلمات واجتاهات والثانويَّة، املتوسطة

 باوجيه  عبداهلل عثمان فاطمةأ. 

 جدة مبحافظة العوق تعدُّد وبرنامج األول األمل معهد 

 حقل مبحافظة الثانية الثانويَّة يف اخلامس املستوى طالبات لدى األحياء مقرَّر يف التَّحصيل تدنِّي أسباب

 تبوك مبنطقة

 

 تبوك تعليم إدارة -الشامـــــــــــــــان عودة علي سحر. أ
 

 اخلامس الصفِّ طالبات حتصيل زيادة يف العلميَّة واحملطات املقلوب الصفِّ إسرتاتيجييت استخدام أثر

 تبوك مبدينة األهليَّة النموذجيَّة الغد طالئع ابتدائيَّة يف العلوم مقرَّر يف االبتدائي
 تبوك تعليم إدارة -الشامان  عودة علي أ. مسر

 املتوسطة املرحلتني طالب لدى واالجتاه العلوم حتصيل يف الفعَّال التَّدريس لتصميم مقرتَّح منوذج أثر

 والثانويَّة

 تبوك تعليم إدارة -القرني  علي بن ظافر. د

 تبوك تعليم إدارة -األيداء  اهلل عبد بن ناصر. أ

 تبوك تعليم إدارة -عواجي مهدي بن أمحد. أ

 على الثانويَّة املرحلة يف األول الصف طالبات قدرة لتنمية مبتكر حاسوبي برنامج استخدام فاعليَّة

 الكيمياء مادة يف الدوري اجلدول لعناصر اإللكرتوني التَّركيب كتابة
 ينبع تعليم إدارة -البلوي  مسعد اهلل عطا أ. ُنهى

 لطالبات معقدة رياضيَّة مسائل دراسة عند التَّحصيل على فيه والتَّدرُّج احمللول املثال عرض طريقة أثر

 الثانويَّة. املرحلة

 جامعة امللك سعود -  العباسي العزيز عبد دانية. د

 املتوسِّطة مئة ومخسون       -العنزي  مجعان عابدة. أ

 مكتب إشراف جنوب الرياض   -الوهييب العزيز عبد هياء. أ

 تالميذ لدى االنفعالي والذكاء احلسابيَّة املشكالت حل مهارات تنمية يف املعزَّز الواقع استخدام

 السعوديَّة العربيَّة باململكة الرياضيَّات تعلُّم صعوبات ذوي االبتدائيَّة املرحلة
 جامعة تبوك - د. سامية حسني حممد جودة



 

–

 اسيَّةاألس احلساب مهـارات تنمية يف( SEMAS)  العداد باستخدام الذهين احلساب برنامج فاعليَّة

 االبتدائيَّة املرحلة البط لدى الرياضيَّات حنو واالجتاه املعرفة وماوراء
 التعليم وزارة - د. عبد الوهاب بن عبد اهلل آل حممود

 تدريس يف املشكلة على القائم( Blackboard) اإللكرتوني التَّعلُّم الستخدام مقرتح تصور

 .املنورة دينةبامل الثانويَّة األول الصف طالب دىل امليتامعرفيَّة مهارات بعض لتنمية الرياضيَّات
 املنورة باملدينة سالميةاإل اجلامعة - عقبة التواب عبد حممد حممد. د

 STEMحلة االبتدائية يف ضوء متطلبات حتليل حمتوى كتب العلوم بالصفوف العليا من املر
 سعود جامعة اإلمام حممد بن - أ. دالل عمر البيز 

 مد بن سعودحمجامعة اإلمام  - د. حنان عبدالرمحن العريين

 السعوديةم باململكة العربية يف وحدة الطاقة بكتب العلو (NGSS) مدى تضمني معايري
 إدارة تعليم عفيف – غالب عبداهلل العتييبأ. 

 جامعة امللك سعود - أ. د. جرب حممد اجلرب

بناُء برنامٍج تدريسّي قائم على منوذج ُسكمان االستقصائّي وقياُس فاعليته يف تنميِة عملياِت العلِم 

 لثانوّي.التكامليِة واملهاراِت املعمليِة يف مقّرر الكيمياء للصِف األوِل ا
 وزارة التعليم - ريم عبداهلل محد الطعيميد. 

بناُء َبْرنامج قائٍم على َنُموذج جود والفوي لَدْورة التَّعلُّم وقياس فاعليته يف تنمية َفْهم القضايا الِعْلِميَّة 

 نوياالْجِتَماعيَّة يف مقرَّر األحياء ومهارات التَّْفكري النَّاقد لدى طالب الصف الثالث الثا
 وزارة التعليم –رعاية موهوبني  - ناصر بن قطيم بن مستور النفيعيد. 

أثر اختالف منط التدوين اإللكرتوني يف تنمية التحصيل املعريف لدى طالب املرحلة املتوسطة مبنهج 

 الرياضيات
 الطائف تعليم- أمحد بن فهد بن جريبيع اجلعيدأ. 

 املتباينات حتصيل يف إدمودو منصة استخدام أثر
 وزارة التعليم-عابد  أمحد أ.  ُأميمة

 وزارة التعليم-الرحيلي أ. آمنة رابح

 وزارة التعليم -السهلي صاحل أ. منرية

تصور مقرتح لتفعيل استخدام التعلم النقال يف تنمية الكفاءة الرقمية لدى معلمات املرحلتني املتوسطة 

 والثانوية باململكة العربية السعودية

 إدارة تعليم ينبع –ميان عبداهلل حسني عسريي إ أ.

 إدارة تعليم ينبع - ورافدة اليف سالمة الوايفأ. 

( املطبقة ضمن سلسلة ماجروهل 5E'sمعوقات استخدام معلمات العلوم لدورة التعلم اخلماسية )

(McGraw_Hillباملرحلة االبتدائية ) 

 هليةمدرسة األمحدية األ  -تهاني سعد بن خبيتأ. 
 جامعة امللك سعود -العبدالكريم بن عبداهلل د. صاحل

 الرياض تعليم إدارة -العتييب قعيد عمر بن أ. خالد املتوسِّط الثالث الصف لطالب الرياضيَّات وتعلُّم تعليم يف إلكرتونيٍّ موقع استخدام
 جدة تعليم إدارة -الرويثي بريك حممد أ. ريم االبتدائيَّة املرحلة لطالبات الرياضيَّة املفاهيم تدريس يف التَّعليميَّة األفالم استخدام



 

 
 

–

طالبات املرحلة الثانوية  اء يف تنمية املهارات احلياتية لدىفاعلية التعلم القائم على املشاريع ملقرر األحي

 مبدينة الرياض

 عليم الرياضإدارة ت –زكية بنت معلى بن مشعان العتييب أ. 

 اإلسالميَّة سعود بن مدحم اإلمام جامعة -د. إميان بنت حممد الرويثي

 STEM متطلَّبات ضوء يف املتوسِّطة باملرحلة الرياضيَّات معلِّمات لدى التَّدريسيَّة املهارات مستوى
 جامعة اإلمام حممد بن سعود -التَّميمي  عبدالعزيز بنت أ. سارة

 جامعة اإلمام حممد بن سعود -العريين  عبدالرمحن بنت حنان. د

 لدى الرياضيَّات مادة يف الدِّراسيِّ التَّحصيل على األقران وتقويم الذاتي التَّقويم أدوات استخدام أثر

 املتوسط األول الصف طالبات
 الرياض تعليم إدارة -العتييب  عايض عبداهلادي بنت أ. سارة

االسرتاتيجيات املعرفية املتعلقة بالفهم اللغوي القرائي للمسائل مدى فعالية برنامج مقرتح لتنمية بعض 

 الرياضية اللفظية وأثره يف أداء حلها لدى تالميذ السنة التاسعة أساسي
 اجلزائر /جامعة باتنة - السعيد سليمان عواشريةد.

 امللكيَّة اهليئة مدارس -الصيعري ساملني بن عايضأ.  .الثانوي الثاني الصف يف الرياضيَّة التَّدريبات يف الثالثي النموذج استخدام

 اليمن –وزارة الرتبية والتعليم  -عبداهلل بن صاحل غائب زيدد.  تصورات معلمي العلوم للمرحلة األساسية للتطور املهين من خالل جمتمعات التعلم املهنية

اإلجرائي يف تنمية أداء معلمات العلوم باملرحلة فاعلية برنامج تدرييب مقرتح قائم على مهارات البحث 

 االبتدائية
 إدارة تعليم املدينة النورة -عبري أمحد حممد املغذويد. 

مستوى تطبيق طالبات التدريب امليداني مسار معلمة الصفوف األولية للتقنية يف التدريس وعالقتها 

 مبمارساتهن التدريسية مبدينة الرياض
 وزارة التعليم -صاحل احللوانعبري عبداهلل أ. 

 حتسني على املطوَّرة املناهج ختدم اليت الرياضيَّة الربامج بعض على الثانويَّة املرحلة طالبات تدريب أثر

 الرياضيَّات مادَّة حنو وميوهلن الرياضيِّ التَّفكري يف قدراتهن
 بينبع التَّعليم إدارة -الصبحي عثمان  عفافأ. 

 حنو واالتِّجاه التَّعليمي األداء على الرياضيَّات تدريس يف الذكاء ألعاب إسرتاتيجيَّات استخدام أثر

 االبتدائي اخلامس الصف طالبات لدى الرياضيَّات،

 بينبع التَّعليم إدارة    -  منقل الفتاح عبد علويَّةأ. 

 بينبع التَّعليم إدارة  -أمحد حممد نهادأ. 



 

–

لعقل لدى اريس التبادلي يف تنمية بعض عادات باستخدام اسرتاتيجية التدفاعلية تدريس األحياء 

 طالبات الصف األول الثانوي مبدينة تبوك
 وكإدارة تعليم تب – غادة محود حممد احلويطيأ. 

 

 

 العقل داتعا تنمية يف العلميَّة باملراكز STEM ىمنح على القائمة التَّدريبيَّة احلقائب فاعليَّة

 جدَّة مبحافظة تدائياالب السادس الصف تالميذ لدى الدراسي والتَّحصيل

 

 العلمي جدة مركز -جنار فؤاد فاتنأ. 

( يف تنمية التحصيل الدراسي وامليول العلمية 4matفاعلية تدريس العلوم باستخدام نظام الفورمات )

 لدى طالبات الصف األول متوسط مبدينة تبوك

 تبوك تعليم إدارة - العتييبفاطمة معيض محود أ. 
 جامعة طيبة -السيد  علي احلميد عبد عايدة د.أ

Validation of Attitudes and Satisfaction of a Blended Learning Instrument 
among Health Sciences Students Using Factor Analysis Model 

 امللك سعود جامعة -د. ملياء حممد العبد الكريم     

 اإللكرتونيَّة السعوديَّة اجلامعة -د. ساملة عبد احلافظ املطلق 

 تعليم الرياض -حممد بن سعد بن حويل الدوسري تصور مقرتح ملقرر البحث اإلجرائي يف برامج إعداد املعلمني يف ضوء احتياجاتهم املهنية.

 تالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط التفكري املرن يف حل املشكالت الرياضية لدى عينة من

 اجلزائر –جامعة قاصدي مرباح ورقلة  - منصور بن زاهيأ. د. 

 اجلزائر –جامعة قاصدي مرباح ورقلة  -أ. فوزية نعام

 

 خارطة حبثية مستقبلية مقرتحة لتعليم العلوم باململكة العربية السعودية

 تعليم ينبع إدارة -جنوى إبراهيم طحالويأ. 

 جامعة طيبة -منصور أمحد غونيد. 

 

 املرحلة لطالبات الرياضي التَّواصل مهارات حتسني على اإلنرتنت عرب التَّعليميَّة القنوات استخدام أثر

 الثانويَّة
 ينبع تَّعليم إدارة -محوه حممد طارق ُنهىأ. 

للمفاهيم الرياضية وعالقتها مبستواهم درجة معرفة طالب املرحلة املتوسطة يف حمافظة األحساء 

 العلمي يف الرياضيات
 جامعة امللك فيصل باألحساء -هاشم بن سعيد الشيخيد. 



 

 
 

–

 تدريس يف البنائية النظرية وفق( TI-Nspire ) نيةالبيا احلاسبة اآللة استخدام لتفعيل مقرتح منوذج

 الثانوية للمرحلة الرياضيات مقرر

 رياضإدارة تعليم ال – الوهييبهيا عبد العزيز أ. 
 جامعة امللك سعود  -د. مريم السيف

يري املهنية للمعلمني لفيزياء جبامعة شقراء يف ضوء املعاتقويم الطالبة املعلمة يف برنامج إعداد معلمة ا

 باململكة العربية السعودية
 مد بن سعودحمجامعة اإلمام  -ومسية بنت مرزوق املرشديأ. 

توظيف معلمات الرياضيات لوسائل التواصل االجتماعي يف تعليم وتعلم الرياضيات للمرحلة مدى 

 الثانوية مبدينة الرياض
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -د. حنان بنت عبدالرمحن العريين

تنمية األداء  بناء برنامج تدرييب قائم على التجربة اليابانية يف التدريس التأملي وقياس فاعليته يف

 التدريسي لدى معلمي الرياضيات يف املرحلة املتوسطة مبحافظة الرس
 إدارة تعليم الرس -د. فهد بن عبدالرمحن اخلليف

 ليم الرياضإدارة تع -أ. حممد بن فهم بن ثواب الغامدي تقويم األداء التدريسي ملعلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية يف ضوء ممارسات الرباعة الرياضية
IMPROVING PBL PRACTICE IN LIGHT OF THE TIMSS RESEARCH جامعة حائل -أ. نواف عوض خالف الرشيدي 

 إدارة تعليم املدينة املنورة - د. أفنان حممد زكريا حافظ املفاهيم البديلة يف تعليم العلوم ودور التنمية املهنية يف تصويبها
Developing Differentiated Teaching Skills of Pre-Service Science Teachers: 

Evolution of Inclusive Pedagogy in a Teacher Education Program جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل -د. أماني بنت محدان الغامدي 
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