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 العويشقبن حمد الدكتور ناصر 

 مدير عام املحتوى واملعايير والتقويم

 شركة تطوير للخدمات التعليمية

 

انضم الدكتور ناصر العويشق إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية في يناير 

م مديًرا عاًما للمحتوى واملعايير والتقويم، حيث يضطلع بمسؤولية تطوير 2015

برة عريضة خ العويشقاملحتوى املدرس ي املطبوع والرقمي، والعمل على معايير املحتوى وتقويمه. ويمتلك د. 

ًرا عاًما مديملدة عشر سنوات عمل في شركة العبيكان للتعليم  فقدهج واملحتوى؛ في مجال تطوير املنا

كل من ي والتطوير املنهي ففي تطوير املناهج طويلة األمد بنجاح مشاريع ضخمة  أنجزللتعليم العام، حيث 

اضيات، ريمديًرا لتطوير مناهج ال عمل قبل ذلك،اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر. 

كتاًبا  250ألكثر من والتحرير التعريب واملواءمة التأليف و عمليات وشارك في حيث قاد  ،في الشركة ذاتها

اإلطار العام ملناهج الرياضيات، وتطوير نماذج االختبارات املقننة ضمن كما قاد فرق إعداد . دراسًياومقرًرا 

لفت به الشركة من قبل مكتب التربية العربي لدول الخليج. وخالل تلك 
ُ
مشروع قياس التحصيل الذي ك

  الفترة قّدم العديد من برامج التطوير املنهي وأوراق العمل في مجاالت املناهج محلًيا وعاملًيا.  

انضمامه إلى شركة العبيكان، عمل د. العويشق عشرين عاًما في وزارة التربية والتعليم في اململكة، وقبل 

حيث بدأ مسيرته الوظيفية معلًما ملادة الرياضيات في مراحل تعليمية مختلفة في مدينة  الرياض، ثم عمل 

ا تربوًيا، بعدها انتقل للعمل في إدارة املناهج بوزارة التربية وا
ً
رياضيات لتعليم، وأصبح رئيًسا لوحدة المشرف

في اإلدارة. وخالل تلك الفترة شارك في بناء وثيقة منهج مادة الرياضيات في مراحل التعليم العام، كما شارك 

في تطوير وتعديل مقررات الرياضيات للمرحلتين االبتدائية واملتوسطة. ثم انتقل للعمل مستشاًرا في مكتب 

والتربوي حيث شارك في بناء نموذج املدارس الرائدة وشارك في إعداد وثيقة تطوير وكيل الوزارة للتطوير 

التعليم في الوزارة. كما مثل اململكة في العديد من اللجان واملؤتمرات واالجتماعات املحلية واإلقليمية 

 ها.  لكة وخارجوالدولية ذات العالقة بمجال عمله في الوزارة، وحضر مجموعة البرامج التدريبية داخل املم

درجة دكتوراه الفلسفة في املناهج العامة من جامعة امللك سعود، وماجستير العويشق ويحمل د. 

ر كما حضاآلداب في مناهج وطرق التدريس الرياضيات، وبكالوريوس الرياضيات من الجامعة نفسها. 

 London Businessو   INSEAD  فيالتعليم القيادة و مجاالت  العديد من برامج التطوير املنهي املتقدمة في

School  وUniversity of Columbia   وMelbourne University . 

العديد من االهتمامات في مجال تخصصه، وهي مناهج وطرق تدريس الرياضيات،  العويشقوللدكتور 

 وحل املسألة، والتطوير املنهي للمعلمين، والتعليم اإللكتروني.

 


