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 االنتاج العلمي 

 المنشورة: البحوث 

في مجلة العلوم  ة نظر الدارسين والدارسات" منشور  "تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية من وجه .1
 هـ. 1436عود االسالمية في العدد الثاني شهر رجب  بجامعة االمام محمد بن سالتربوية 

المتنقل في تدريس الرياضيات بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" منشور في مجلة  "مطالب استخدام التعليم   .2
 م. 2013عالم التربية بمصر في عدد شهر يوليو  

لتعليم بجامعة االمام محمد بن سعود  "فاعلية تصور مقترح لتدريس مقرر تقنيات التعليم بمرحلة الماجستير في تنمية االتجاهات نحو توظيف التقنية في ا .3
في  األردن  في  العربية  عمان  بجامعة  التعليمية  المؤسسات  في  األداء  وتطوير  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مؤتمر  في  منشور    االسالمية" 

 هـ. 12/1434/ 24

لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي بمدينة الرياض"    "أثر استخدام المخططات الخوارزمية على تنمية مهارات التواصل الرياضي والتحصيل الدراسي .4
 م. 2014، أكتوبر 3الجزء 8العدد  17في مجلة تربويات الرياضيات المجلد  منشوربحث مشترك مع األستاذة مها الشمري 

والتح .5 الصفية  البيئة  نحو  االتجاهات  تنمية  في  المتنقلة  األجهزة  باستخدام  المقلوبة  الفصول  استراتيجية  اللغة  "فاعلية  قواعد  مقرر  في  الدراسي  صيل 
في المجلة العربية للعلوم    منشورمع األستاذة مي آل فهيد  بحث مشترك    " االنجليزية لطالبات البرامج التحضيرية بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

 م. 2015االجتماعية في عدد يناير 

في مجلة دراسات في المناهج وطرق    منشورحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية""مستوى تضمين المفاهيم االقتصادية في كتب الرياضيات للمر .6
 م. 2015أبريل  208 في العدد التدريس 

األس .7 مع  مشترك  بحث  االبتدائي"  الخامس  الصف  لطالب  الرياضي  التفكير  مهارات  تنمية  في  المقلوبة  بالفصول  المدمج  التعلم  استخدام  تاذ  "فاعلية 
" جامعة الملك سعود،  STEMنشر في مؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات األول: توجه العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة   عبدالعزيز آل معدي

 هـ. 1436الرياض شهر رجب  



المطور .8 الرياضيات  منهج  متطلبات  في ضوء  والثانوية  المتوسطة  بالمرحلتين  الرياضيات  ومعلمات  لمعلمي  التدريبية  مجلة    منشور "  "االحتياجات  في 
 م. 2018( ديسمبر  1)ج 15العدد العلوم االنسانية واالدارية بجامعة المجمعة في 

غامدي  "تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين" بحث مشترك مع األستاذ محمد ال .9
 هـ. 1437التعليم العام والعالي" جامعة الملك سعود، الرياض شهر جماد األول  نشر في مؤتمر "التكامل التربوي بين 

" بحث مشترك مع  Gamification"االحتياجات التدريبية لمعلمات الحاسب اآللي في مجال تطبيقات التعليم المتنقل لألجهزة الذكية القائمة على التلعيب   .10

 هـ. 1438معرفة" جامعة الملك خالد، أبها، شهر صفر  األستاذة أمل الشمري نشر في مؤتمر "المعلم وعصر ال 

مجلة جامعة طيبة للعلوم  في    منشور "مستوى المهارات الرياضية األساسية لدى طالب البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية"   .11
 م 2018، أبريل 13، مج1التربوية، ع 

م .12 وتصور  توافرها  درجة  االسالمية،  سعود  بن  محمد  االمام  بجامعة  االجتماعية  العلوم  كلية  تدريس  هيئة  أعضاء  لدى  المقلوب  التعلم  قترح  "كفايات 
 م. 2017المجلد األول   –لتطويرها" بحث مشترك مع د. كرامي بدوي أبومغنم منشور في مجلة كلية التربية بجامعة كفر الشيخ العدد الثالث 

البحث "ت .13 التدريس بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية في ضوء االحتياجات  التربوي في برنامج دكتوراه المناهج وطرق  ية  طوير مقرر اإلحصاء 
 م. 2017للطالب والطالبات" بحث منشور في المجلة التربوية الدولية المتخصصة باألردن، العدد الثامن، المجلد السادس أغسطس  

في مجلة العلوم التربوية بجامعة    منشور"  في تنمية مهارات حل المسائل الرياضية اللفظية لدى طالب الصف الثاني المتوسط  PQ4Rيجية  فاعلية استرات" .14

 هـ. 1441، 1، ج22، العدد االمام محمد بن سعود االسالمية 

ي ضوء  سعود االسالمية لمهارات التفكير المنظومي في التدريس فدرجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في البرامج التحضيرية بجامعة االمام محمد بن " .15
 2018/ 12/ 30بعض المتغييرات" بحث مشترك مع د. علي آل سالم مقبول للنشر في مجلة رسالة الخليج العربي في تاريخ  

" مقبول  ف الثالث المتوسط بمدينة الرياض فاعلية مقرر الكتروني قائم على التلعيب في تنمية التحصيل الدراسي بمقرر الرياضيات لدى طالبات الص" .16
 م 2019/ 1/ 24للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت في تاريخ 



" بحث منشور في مؤتمر التربية  تصور مقترح لتضمين مهارات التفكير المستقبلي في كتب الرياضيات للصف األول الثانوي بالمملكة العربية السعودية " .17
 هـ. 1440/ 7/ 6-4ن  آفاق مستقبلية في الفترة م 

السعودية" بحث   .18 العربية  بالمملكة  التعليم  تقويم  هيئة  االبتدائية في ضوء معايير  للمرحلة  الرياضيات  إعداد معلمي  لبرنامج  مشترك مع  "تصور مقترح 
 م الجزء األول. 2019، يوليو  7، العدد 22األستاذ محمد الغامدي، منشور بمجلة تربويات الرياضيات، المجلد 

م .19 تربويات  "مستوى  بمجلة  منشور  بحث  حائل"  بمدينة  المتوسطة  المرحلة  في  الرياضيات  لمعلمي  التدريسية  الممارسات  في  المساواة  مبدأ  راعاة 
 م الجزء الثاني. 2019، يوليو  8، العدد 22الرياضيات، المجلد 

ة ومهارات التفكير الناقد في مقرر الفيزياء لدى طالب "فاعلية برنامج تدريسي قائم على مدخل التدريس الواقعي في تنمية عمليات العلم التكاملي .20
 . 94العدد الثالث، ع – 2019الصف األول الثانوي" بحث مشترك مع د عاطف القحطاني، منشور بمجلة كلية التربية جامعة كفر الشيخ، المجلد األول 

الريا  .21 المفاهيم  تنمية  الكترونية في ضوء نظرية دينز وفاعليتها في  يدويات  الرياضي لدى طالبات الصف السادس "بناء  التفكير  ضية ومهارات 
 م 2019تشرين األول   –االبتدائي بمدينة الرياض"  بحث مشترك مع د موضي العقالء، منشور بالمجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد الثامن 

د أسماء القطيم، منشور مؤتمر كليات التربية والمدرسة    "نموذج تدريسي مقترح للتعليم الجامعي في ضوء مبادئ التعلم النشط" بحث مشترك مع  .22
 م، كلية التربية/ جامعة عين شمس، القاهرة. 2020تكامل.. تدويل.. تطوير" القاهرة  

والعشرين"  "مستوى الممارسات التدريسية لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية لتنمية مهارات التعلم واالبداع وفق متطلبات القرن الحادي   .23
 م الجزء األول. 2020، يوليو  5، العدد 23بجث مشترك مع عبدهللا البلوي، بحث منشور بمجلة تربويات الرياضيات، المجلد 

"نموذج مقترح لتدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في ضوء االتجاهات الحديثة لتعليم الرياضيات" بحث مشترك مع محمد الغامدي، بحث   .24
 . م 2021  /هـ 1442  الحديثة في العلوم التربوية، جامعة حائل،منشور في مؤتمر االتجاهات 

على المجاالت االجتماعية والتعليمية في المجتمع السعودي" بحث    COVID-19ار السلبية لفايروس كورونا المستجد  "تصور مقترح للحد من اآلث  .25

 م. 2021 / هـ1442 ، اإلسالميةمشترك مع يحيى الحربي ودالل المطيري، مقبول للنشر بمجلة العلوم التربوية، جامعة االمام محمد بن سعود 
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