
 

 

 

 الشهري خالد بن عبدهللا
 الوظيفة: أستاذ مساعد 

 
 

 المعلومات الشخصية 

 سعوديالجنسية | 

 1393/ 15/11 تاريخ الميالد | 

 المناهج وطرق التدريس القسم | 

 kaalshehri@iau.edu.sa  البريد الجامعي الرسمي | 

  ext 306 0138274155 الهاتف الخاص بالمكتب | 

 

 المهارات اللغوية  

 اللغة  قراءة كتابة   تحدث
 العربية ✓ ✓ ✓
 االنجليزية ✓ ✓ ✓
 أخرى   

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث( 

 التاريخ  الشهادة األكاديمية  مكان الصدور العنوان 
 2012 الدكتوراه  جامعة كنساس  أمريكا -كنساس
 2004 الماجستير جامعة كنساس  أمريكا -كنساس

 1995 البكالوريوس كلية المعلمين بالرياض  السعودية -الرياض
 

 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

The Influence of Mathematics Teachers’ Knowledge in Technology, Pedagogy and 
Content (TPACK) on Their Teaching Effectiveness in Saudi Public Schools 

 الدكتوراة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 
جامعة اإلمام  –كلية التربية  اآلن  -2012
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 معلم رياضيات التعليم العام  –وزارة التعليم  1996-1997

  



 

 

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري  المكتب   التاريخ 
رئيس قسم المناهج وطرق  كلية التربية   اآلن  - 2018

 التدريس
 وكيل الكلية للشؤون األكاديمية  المعلوماتكلية الحاسب وتقنية  2013-2015

رئيس وحدة الجودة واالعتماد  كلية التربية  2012-2015
 األكاديمي
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 العضويات واللجان المشارك فيها

 مجلس صندوق الطالب  •
 وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية –اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية   •
 مجلس تطوير جودة االختبارات  •
 وكالة وزارة التعليم للتخطيط والتطوير  –مستشار غير متفرغ  •

 الواليات المتحدة األمريكية ، Westat  ،2018 منظمة،  PISA مراقب جودة الختبارات •
 . وحتى اآلن 2016مراجع مقيم لإلطار التخصصي لمناهج التقنية الرقمية، هيئة تقويم التعليم، من أكتوبر  •
إعداد المعايير المهنية لمعلمي الصفوف األولية، المركز الوطني للقياس والتقويم ، هيئة تقويم التعليم، من نوفمبر  •

 . 2018وحتى مايو  2016
 Association of Mathematics Teacher Educatorsعضو لجنة الدستور واألنظمة لمنظمة  •

 : محكم للمجالت التالية التابعة للمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية •

 
• Mathematics Teaching in the Middle School Journal (MTMS), 2014- now  

• Mathematics Teacher Educator Journal, 2015- now 

• Mathematics Teacher Journal, 2016 – now 

 

الواليات  وحتى اآلن،  2015، من  CAEPمراجع مقيم لبرامج إعداد المعلمين، مجلس اعتماد المعلمين األمريكي  •

 . المتحدة األمريكية



 

 

وحتى اآلن،   2018، من  CAEPمراجع لتقارير السنوية لبرامج إعداد المعلمين، مجلس اعتماد المعلمين األمريكي  •

 . الواليات المتحدة األمريكية

 . 2016و  2015مراجع لألبحاث المقدمة للمؤتمر البحثي للمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات األمريكي في دروتي  •

،  2017، 2016مراجع لألبحاث المقدمة للمؤتمر البحثي لمنظمة مربي معلمي الرياضيات األمريكي في دوراته  •

2019 . 
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