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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشخصية     معلومات

 
 الجنسية: سعودية. •

 الحالة االجتماعية: أعزب.  •

 العنوان الحالي: الرياض.  •

 إدارة تعليم الرياض   خبير بالفيزياء معلمة الوظيفة:  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملؤهالت العلمية   

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورش العمل والدورات  

وفاء بنت محمد عبدهللا الربيعان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحلقات النقاش واملؤتمرات والندوات 

 2019التميز في تعليم العلوم والرياضيات مؤتمر املشاركة بورقة علمية في  •

   2020مؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات املشاركة بورقة علمية في  •

 2020الرياض  -املؤتمر الدولي للتقويم  •

 الرياض -2015االلكتروني  املؤتمر الدولي للتعليم  •

Nsta STEM21 conference – 

 

 

 نيوهرايزن -الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  •

 معهد الخليج  -دورة تصميم صفحات االنترنت   •

 الفني واملنهي  مدرب معتمد من املؤسسه العامة للتدريب   •

 القاهرة -مدرب محترف معتمد من املركز الكندي للتنمية البشرية  •

 2013مدرب ببرنامج اكتشف بالتعاون الوزارة مع أرامكو  •

 دورة    70عدد من الدورات املهنية والتقنية واالجتماعية مايقارب   •

 

 ل درجة الدكتوراه مناهج وطرق التدريس جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية نيمرشحة ل •

 ه 1438ماجستير مناهج وطرق تدريس جامعه االمام محمد بن سعود ممتاز مع مرتبة الشرف األولى  •

 بكالوريوس فيزياء وتربية كلية التربية تبوك   •

 كندا  -دبلوم برمجة كمبيوتر السال كولج  •

 كندا  -دبلوم لغة انجليزية ميجيل كولج  •

 / رخصة معلم خبير بالفيزياء من هيئة التقويم والتدريب        هيئة التقويم والتدريب-اخصائي تقويم مدرس ي  •

 

  

wafaalrobayan@gmail.com 



 

 

 

 

 

 
 اللغة العربية -                                                                                     مهارات حاسوبية -

 وكتابة)  -                                                                 مهارات التعليم واالبداع  -
ً
 سنوات في كندا( 8اللغة اإلنجليزية تحدثا

 مهارات التواصل االجتماعي والعمل بالفريق     -

 مهارات البحث العلمي  -

 التخطيط واتخاذ القرارات مهارات -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعضويات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(ي  عضو ف  •

 عضو في الجمعية السعودية العلمية للمعلم)جسم(  •

 NSTA)عضو في جمعية معلمي العلوم في الواليات املتحدة األمريكية) •

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملنشورات  

بحث بعنوان فاعلية الصف املقلوب بمنصة ايزي كالس في تنمية التفكير الناقد لطالبات الثالث متوسط )املجلة التربوية الدولية  .1

 املتخصصه( 

ية التربوية  )املجلة الدولNGSSبحث بعنوان تحليل كتب العلوم للصف األول متوسط باململكه العربية السعودية في ضوء معايير  .2

 املتخصصة (

 ( التربوية  بحث بعنوان تصور مقترح للقيم العلمية في كتب العلوم للصف األول متوسط باململكة العربية السعودية )مجلة أسيوط .3

املجلة العربية للتربية  بمدينة الرياض ) 21بحث بعنوان تصور مقترح للكفايات البحثية ملعلمات العلوم في ضوء أدوار معلم القرن   .4

 (النوعية 

(  TIMSSبحث بعنوان فاعلية وحدة تعليمية مطورة بمقرر العلوم في ضوء متطلبات التوجهات الدولية لدراسة العلوم والرياضيات ) .5

 لتنمية االستيعاب املفاهيمي لطالبات املرحلة املتوسطة )املجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية  ( 

( )مجلة أسيوط   48بعنوان فاعلية الصف املقلوب لتنمية التحصيل في مقرر العلوم للصف الثالث متوسط املتوسطة ) بحث اجرائي   .6

 التربوية (  

فاعلية التمثيالت البصرية في التعليم االلكتروني في ظل جائحة كورنا على تنمية التفكير البصري لدى طالبات بحث إجرائي بعنوان -7

بالرياض  املتوسطة املرحلة   

 التجربة الكندية في التعليم االلكتروني )تعليم جديد( بعنوان  علمي  مقال -8

 جمعية جستن للعلوم التربوية والنفسية (-بعنوان التدريس القائم على املعايير )مجلة آفاق التربوية علمي  مقال -9

 جمعية جستن للعلوم التربوية والنفسية ( -آفاق التربوية بعنوان التجربة اليابانية في التعليم البيئي )مجلة علمي  مقال -10

 القيم العلمية في مقررات العلوم وسبل تنميتها )تعليم جديد( مقال علمي بعنوان  -11

اقع مناهج العلوم في اململكة العربية السعودية )تعليم جديد( -12  مقال علمي بعنوان رؤية نقدية لو

 

اللغاتاملهارات
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 2022- 2021-2020معلمة علوم في قناة عين على مستوى اململكة العربية السعودية للدروس الرقمية لعام -

 2022-2021شهادة معلم متميز على مستوى تعليم الرياض لعام حائزة على -

 مدربة توطين التدريب على مستوى إدارة تعليم الرياض ومازال العمل فيه-

 منسقة موهوبات والبحث العلمي على مستوى املدرسة  -

 1441- 1443-1440برامج تدريبية عن املنصات العلمية والبحوث اإلجرائية على مستوى املكتب النهضة -

 ه 1441محكمة بحوث علمية إجرائية على مستوى املكتب النهضة  -

ه  1434مدربة علوم على مستوى اململكة العربية السعودية ملعلمات وطالبات املرحلة املتوسطة ببرنامج اكتشف العلمي لعام  -

اقع   ساعة تدريبية   300بو

 ه 1430-1329-1428ملدة ثالث أعوام متتالية االشراف والتقييم لطالبات كلية التربية تخصص فيزياء وكيمياء -


