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 متزوج. احلالة االجتماعية:

 اململكة العربية السعودية., اجلبيل الصناعية،  اجلامعيةكلية اجلبيل  :جهة العمل

 ، اململكة العربية السعودية 57511الرياض  31111ب: ص .  العنوان الربيدي:

 alghanem@hotmail.com  الربيد اإللكرتوني :

 340 3 966+4209، عمل:  966+555221406جوال:   اهلاتف :

 

 املؤهالت العلمية:

  الرياض –مللك سعود جامعة ا -،كلية الرتبية  هـ5111،الرياضياتبكالوريوس الرتبية يف 

 ية., جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم1111يف الرتبية, الدبلوم العالي 

 ملتحدة الواليات ا –ب فرجينيا جامعة غر - العلومكلية ,هـ 1111،  الرياضيات العلوم يف ماجستري

 األمريكية

 تربويات الرياضيات,  الفلسفة يف دكتوراه( Ph.D. in Mathematics Education  

 .الواليات املتحدة األمريكية – يو هامبشرينجامعة  - العلومكلية هـ,1113،(

  , هـ. 1111استاذ مشارك يف تعليم الرياضيات 

 

باستخدام  Programs Evaluationم الربامج دورات متخصصة يف تقوي احلصول علي باإلضافة إىل

Logic Models of Evaluation ت, أو عن طريق االستبيانا (Survey Evaluation) ومدرب أعلى , 

اهليئة ة بالتعاون مع   دورات تأهيل العتماد الربامج األكادميي وجمموعة من بة إنتل " التعليم للمستقبل"حلقي

 . والتقويم األكادميي لالعتمادالوطنية 

 

 مناهج قويم الربامج الرتبوية,ت تدريب املعلمني إثناء اخلدمة, : إعداد املعلمني قبل اخلدمة,االهتمامات البحثية

  . التجارب العامليةو لتعليم الصناعي والتعليم العالي, التعليم العالي, جتسري الرياضياتوطرق تدريس ا

 

 اخلربات الوظيفية:

 املتوسطة.يف املرحلة  رياضيات: معلم  1113 -1115



  

 بات التعلم و صعوبات النطق(.معلم رياضيات يف التعليم اخلاص )برنامج صعو:   1113-1111

 تري والدكتوراه.لواليات املتحدة لدراسة املاجسعث إىل ات: مب1113 -1111

 : مشرف مناهج رياضيات بوزارة الرتبية والتعليم1113-1117

ض, اململكة لرتبية, جامعة امللك سعود, الريا: أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد , كلية ا 1111 -1117

 العربية السعودية.

 وينبع. بيل الصناعية, اهليئة امللكية للجبيلة اجل: أستاذ الرياضيات املساعد, كلي 1111 -1111

 اآلن    : مدير الكلية اجلامعية باجلبيل -1111

  .باإلضافة لعمله مديرا كادمييةوكيل كلية اجلبيل اجلامعية للشئون األمكلف ب: 1111-1111

 فة لعمله.اإلضاب خطيط والتطوير األكادمييوكيل كلية اجلبيل اجلامعية للتمكلف باآلن :  – 1111

 ئة امللكية باجلبيل وينبع.اآلن : امني اجمللس العلمي للكليات واملعاهد للهي -1111

 اهليئة امللكية للجبيل وينبع.اآلن: امني اجمللس األعلى للكليات واملعاهد ب -هـ 1111

 

 خربات ومشاركات أخرى :

 :برزهاأمن  واليت ,أملشاركة يف العديد من املؤمترات والفعاليات الرتبوية

 

 خلليج العربيةلدراسة متهني املعلمني يف دول ا باحث رئيس يف البحث املدعوم من كتب الرتبية العربي 

 ئب التدريبية يف التتابع واألدلة الرتبوية واحلقاباحث رئيس يف اللجنة املكلفة بتطوير مصفوفة املدى و

 عربية السعودية.رات باململكة الكافحة املخدجمال مكافحة املخدرات حتت إشراف اللجنة الوطنية مل

 هـ. 1117- 1113يس جبامعة امللك سعود لعام عضو جلنة الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدر 

 لمستقبل".مدرب أعلى للحقيبة الدولية لشركة إنتل " التعليم ل 

 اليابان حتت إشراف ملنعقدة يف وااململكة العربية السعودية ج مناهسة الوفد املشارك يف دورة تطوير رئا

 يومًا. 11دة مل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا(

 لرابع ميية للمرحلة االبتدائية للصفوف ارئاسة اللجنة اليت أشرفت على إعداد الكفايات التقو

 واخلامس والسادس.

 املؤشرات يع, رثل: إدارة األزمات, إدارة املشااحلصول على دورات متعددة يف جماالت إدارية خمتلفة م

 , اجلودة يف التعليم, وغريها.الرتبوية

 ضيات االمريكيةاملشاركة يف املؤمترات السنوية ملنظمة معلمي الرياNational Council of 

Teacher of            Mathematics (NCTM)  1111م وعام  1111يف أعوام متعددة,مثل عام 

 م.

 واملشاركة يف املؤمتر السنوي ملنظمة التق ِ  American Evaluation يم األمريكية

Association ملتحدة األمريكية.الواليات ا -م  يف والية نيفادا 1111عام 



  

 م , بهدف تدريب  1111املدارس احمللية عام  املشاركة يف برنامج التعاون بني جامعة نيو هامبشر و

 معلمي الرياضيات والبحث العلمي.

 لعلمي. ن طالب مادة اجلرب اخلطي بهدف البحث العينة م املشاركة يف إجراء مقابالت مقننة 

  حتكيم العديد من البحوث املقدمة ملؤمترInternational Group for the Psychology of 

Mathematics PME))Education   م .1111م  و  1111السنوي لعامي 

 11-11فرتة منيمت يف الية اخلاصة اليت أقحضور الدورة التنشيطية ملنسوبي معاهد وبرامج الرتب 

 هـ.1/1111/

 هـ 11/7/1113هـ إلي  11/7/1113يف الفرتة من  حضور دورة التدريب يف الرياضيات باملرحلة املتوسطة

 واجتيازها بتقدير امتياز.

إعداد في  , والمشاركةوزيارة عدد من الجامعات األمريكية العمل,باإلضافة إلى حضور عدد من ورش 

. خطط مشاريع بحثية  

 

 اخلربات التدريسية:

 املدخل إىل مهنة التدريس مادة        oduction to teaching professionIntr   

 مادة املناهج وطرق التدريس            Curriculum and Teaching Methods 

 التفاضل والتكامل                                              Calculus (In English)   

  للكليات             اجلرب                          )Algebra(In EnglishCollege  

 

 :األحباث والدراسات

 م, أطروحة دكتوراة,جامعة نيو 1115ياض,تقويم برنامج مسار الرياضيات بكلية املعلمني يف الر

 هامبشر األمريكية.

  د معلمي  مقرتحة لربامج إعدايريمعا(. 1117. )زلعزيعبد االربعي, حممد  &الغامن , ماهر حممد

املشرفني سعودية من وجهة نظر أساتذة اجلامعات واملرحلتني املتوسطة والثانوية يف اململكة العربية ال

 يا:مصرجامعة املن(. 11:)يناير ةالرتبويني. حملة علم النفس املعاصر والعلوم اإلنساني

  لتدريس املقرتحة مبهنة ا االلتحاقمعايري  (.1117ز. )الربعي, حممد عبدالعزي &الغامن , ماهر حممد

حملة علم النفس  .اتذة اجلامعات واملشرفني الرتبوينيملعلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية من وجهة نظر أس

 (. جامعة املنيا:مصر11:)يوليو املعاصر والعلوم اإلنسانية

  , ب الرتبوي (. معايري مقرتحة لربامج التدري1117ز. )الربعي, حممد عبدالعزي &ماهر حممد الغامن

لسعودية من وجهة نظر ملتوسطة والثانوية يف اململكة العربية امعلمي املرحلتني ا املستمر ) أثناء اخلدمة ( 

خرباء الرتبية. 

. 



  

 

 

  .إعـداد وتـدريب املعـلمـني يف بعـض  'ـع برامـج إعـداد املـعـلـمـيـن نـظـرة حتـلـيليـة لـواقالغامن , ماهر حممد

) 'دول العـامل 

. 

 

 

 

  ,سة الرياضيات ب يهدف للتغلب على القلق املصاحب لدراكتيال تقلق من الرياضيات, حتت التنفيذ

 مور.بإعطاء نصائح و توجيهات للطالب واملعلمني وأولياء األ

  ربية السعودية معلمي الرياضيات يف اململكة الع: سيةاألساملفاهيم الرياضيات  أإلدراكيالعمق

 . حتت التنفيذ.والصني

 الرتمجة, مقالة علمية للنشر. تاملعارف اليت حيتاجها معلمو الرياضيات. حت 

 

 عضويات اللجان واملنظمات العلمية :

  األمريكيةالرياضيات عضو منظمة معلميNational Council of Teacher of 

Mathematics(NCTM) . 

 عضو املنظمة الدولية International Group for the Psychology of Mathematics 

Education (PME ). 

  األمريكيةعضو املنظمة  American Mathematical Society (AMS)  . 

  (.والنفسية )جسنت الرتبوية للعلوم اجلمعية السعوديةعضو 

 ربية السعودية.عضو اللجنة الوطنية لتعليم الرياضيات باململكة الع 

 .عضو اللجنة الوطنية املشرفة على التعليم الثانوي 

 كافحة املخدرات.مل عضو اللجنة الفرعية الرتبوية للجنة الوطنية 

 

 



  

  

 

  

  

  

The third International Conference 

on Mathematics Sciences   

.(ICM2008),

National Council of Teacher of           

Mathematics (NCTM

 

 



  

 

عية بتاريخ ت والذي أقيم يف مدينة اجلبيل الصنااملشاركة يف أوملبياد اهليئة امللكية األول للروبو -1

 هـ.15/3/1111

 م.1111/ سبتمرب 15-11م دورة تدريبية بعنوان إدارة اخلالفات ملدة مخسة أيا -1

 A COLLABORATION PLATFORM MODEL FOR “حضور ورشة عمل بعنوان  -1

ACADEMIC- INDUSTRY EXCHANGE “  م.1111ديسمرب  1بتاريخ 

قويم املعلمني" من لمعلمني ملشروع " إختبارات وأدوات تحتكيم املعايري املهنية ل ورشة عملب املشاركة -1

 هـ1111ذو القعدة  1-1الفرتة 

 املعاهد باجلبيل.هـ لطالب وطالبات قطاع الكليات و1111اركة يف تنظيم حفل التخريج املش -5

ملنعقد باجلبيل القيم الثقافية للهيئة امللكية" ا حضور برنامج تدرييب بعنوان " دور القيادة يف تعزيز -3

 هـ 1111ربيع الثاني  7-3الصناعية خالل الفرتة 

تقرير الدراسة اإلعتماد األكادميي بعنوان " إجراءات ووحضور ورشة عمل للهيئة الوطنية للتقويم  -7

 هـ1111صفر  11-11األربعاء ( ساعة مبدينة جدة ليومي الثالثاء و 11الذاتية لإلعتماد املؤسسي " ) 

املقارنات ألكادميي بعنوان " مؤشرات األداء وحضور ورشة عمل للهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد ا -1

 هـ.1111ربيع اآلخر  11-11ربعاء ة مبدينة الرياض ليومي الثالثاء واأل( ساع 11املرجعية " ) 

اتيجي يف ألكادميي بعنوان " التخطيط اإلسرتحضور ورشة عمل للهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد ا -1

مجادى اآلخر  15 -11 األحد لسبتا( ساعة مبدينة الرياض ليومي  11مؤسسات التعليم العالي" ) 

 هـ.1111

عضاء هيئة األكادميي بعنوان " تقويم أداء أ شة عمل للهيئة الوطنية للتقويم واإلعتمادحضور ور -11

 هـ.1111ربيع اآلخر  11-17ربعاء ( ساعة مبدينة الرياض ليومي الثالثاء واأل 11التدريس  " ) 

 


