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 خمترصة سرية ذاتية
  (ظافر فراج الشهري .أ.د)

 

 :بيانات أوليه
o ظافر فراج ىزاع سعد الشهريـــمـاالسـ : 
o أستاذ ة العلمـيةـالرتب : 
o الرياضيات ادلناىج وتعليم: العام خصصالتـــ  
o الًتبوية الرياضياتالرياضيات/تعليم  :دقيقالتخصص ال 
o الورقة العلمية.البحث العلمي/ات التقنية والبحثية يف تعليم الرياضيات وتعلمها، ومهارات إعداد وكتابة ثدحاللفظية، وادلستحل ادلسألة الرياضية : اتـامـاالهتم 

o التواصل: zfhalshehri@hotmail.com    (+966504785697)، ادلملكة قسم ادلاىج وطرق التدريس، كلية الًتبية، جامعة ادللك خالد، أهبا ،
 العربية السعودية.

 

 :المؤهالت العلمية
o  حصل على بكالوريوس الًتبية يف العلوم(Bachelor of Education in Science) :أهبا( كلية الًتبية  يفم 6891/ىـ6041عام رياضيات ال، ختصص(- 

 جامعة ادللك سعود.

o  حصل على ماجستري العلوم يف الًتبية(Master of Science in Education)، 61-7الرياضيات للصفوف تعليم تخصص: ال (Secondary 

Mathematics Education،)  كلية الًتبية جبامعة إنديانا  يفم 6884/ىـ6066عامرياضيات الفرعي: التخصص الو (University of Indiana) ،
 بلموجنتون، إنديانا، الواليات ادلتحدة األمريكية. 

o  حصل على ماجستري الًتبية(Master of Education) ،لًتبيةيت اكلي  يفم 6887عام رياضيات ال /الرياضياتتعليم وطرق التدريس/  دلناىجا صختص 
 أثنز، أوىايو، الواليات ادلتحدة األمريكية. ،(University of Ohio)جبامعة أوىايو  (قسم الرياضياتالعلوم واآلداب )و  )ادلناىج وطرق التدريس(

o  جبامعة أوىايو  كلية الًتبية يفم 6887عام  الرياضيات تعليميف ادلناىج و  دكتوراة الفلسفة درجةأهنى(University of Ohio)،  أثنز، أوىايو، الواليات
 ادلتحدة األمريكية.

o  م من جامعة ىل 66/6898-8 الفًتة والبحث العلمي قي عمليت التعليم متقدمة يفاجتاز مقررات تدريبية(Hull University).ىل، ادلملكة ادلتحدة ، 

o الرياضيات الًتبويةالرياضياتتعليم  يف ةحصل على دكتوراة الفلسف/ (Mathematics Education ) كلية الًتبية جبامعة ايست   يفم 1446/ىـ6011عام
 نورج، ادلملكة ادلتحدة.، (University of East Anglia)أجنيليا 

 
 :والماتمع )جامعة الملك خالد(ساامات لخدمة الاامعةأهم اإل
  

o  (ه18/9/6038 - ه3/5/6031) ، جامعة ادللك خالدعمادة خدمة اجملتمع والتعليم ادلستمرلوكيل. 

o  (ه6/9/6035 -ىـ 6/9/6033) ، جامعة ادللك خالدكلية الًتبية للدراسات العليالوكيل. 

o (ه6/9/6035 -ىـ 10/61/6033) ربامج ادلاجستري، جامعة ادللك خالدل مشرف. 
o  ـ.(ه34/7/6033 -ىـ 13/7/6011) ، جامعة ادللك خالدقسم ادلناىج وطرق التدريسرئيس 

o  كذلك و بالقسم والكلية، يف العديد من احملاضرات التوجيهية لطالب الًتبية ادليدانية بالقسم، وزلاضرات النشاط الثقايف وحلقات النقاش  -ومازال–شارك
سواء يف طالب المشكالت قضايا و شارك يف عالج بعض  العامة، كماالعلوم و ادلناىج وطرق التدريس  يتدريس مقررات برنارلي ادلاجستري والدكتوراه يف ختصص
 التدريب وإدارة الًتبية والتعليم مبنطقة عسري التعليمية. الًتبية ادليدانية من خالل التواصل مع بعض مدارساجملال النظري أو اإلشرايف أو ادليداين، وخاصة طالب 

o بقسم ادلناىج وطرق التدريس،   وعضًوا/مقررًا للجنة الدراسات العليا والبحث العلمي طالب وطالبات الدراسات العلياالبحثية ل ططاخل-لقات النقاشس حلرئي
 .ىـ6001/ 18/64إىل ىـ 13/7/6011كلية الًتبية، جامعة ادللك خالد من 

o ه.6006 إىل ه6030من  عمادة الدراسات العليا باجلامعةيف كلية الًتبية لثل مم 
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o  ىـ6001/ 64/ 18إىل  ه6036يف قسم ادلناىج وطرق التدريس من  مناىج علوم/مناىج عامة لجنة االختبار الشامل لطالب وطالبات الدكتوراهلرئيس.   

o تقومي الطالب و ، منها: تشغيل الطالب، جامعة ادللك خالد –وخارجها  كلية الًتبيةداخل  جان العديد من الليف  عضو/ منسق/ مشرف /مقرر/ رئيس
دلاجستري ا، وإعداد وتطوير برامج الكلية، وإعداد دليل الدراسات العليا بطالب الدبلوم وادلاجستري والدكتوراهواختبارات مقابالت و ومستلزمات الكلية، 

 .القسميف  والدكتوراه 

o ىـ.64/6001/ 18حىت  ه(ا ماجستري ودكتورامقررًا، جله 34ه )أكثر من دكتوراالقررات برامج البكالوريوس والدبلوم وادلاجستري و م يف زلاضر 

o ( رسالة ماجستري ودكتوراه )داخل جامعة ادللك خالد وخارجها(7أكثر من )على شرف م. 

o ماجستري ودكتوراه يف جامعات ادلملكة العربية السعودية. -علمية ( رسالة94كثر من )خلي وخارجي ألمناقش دا 

o مادة وأداة علمية. 344ألكثر من كم زل 

o العربية واإلجنليزية مشورة يف رلالت ودوريات علمية زلكمة باللغتني حبثًا ودراسة 54كثر من زلكم أل. 

o  أستاذ مشارك وأستاذ.  يترتبدل ةرقيت 34كثر من ألإلنتاج العلمي لزلكم 

 

 :البحوث والدراسات وأوراق العمل
 ، منها:والبحثية تعليميةالوبعض الكتب  ،حبثًا منشورًا ومقبواًل للنشر 35أكثر من  

o ( 6887الشهري، ظافر بن فراج .)توصيات ادلنظمة الوطنية  يف ضوء( 4+ ب س + جـ =  1مناقشة تدريس/حل معادالت الدرجة الثانية يف رلهول واحد)أ س
 .((National Council of Teachers of Mathematics-NCTMلمي الرياضيات األمريكية دلع

o ____ (1447 .)اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم  .تصور مقًتح لتحسني جودة زلتوى الرياضيات ادلدرسية بادلملكة العربية السعودية
 م.1447مايو  61-65ىـ ادلوافق 6019ربيع اآلخر  18-19القصيم، -مركز ادللك خالد احلضاري، بريدة، اجلودة يف التعليم العامالًتبوية والنفسية )جسنت(: 

o ____(1449 .) ،318 -343، (635، )، كلية الًتبية جبامعة األزىررللة الًتبيةتقومي األداء يف الًتبية ادليدانية لدى طالب الدبلوم العام يف الًتبية. 

o ____(1449.) رللة كلية الًتبية ية التفكري االستقرائي يف تدريس التعميمات اذلندسية على التحصيل ادلعريف لطالب الصف األول ادلتوسط، فعالية اسًتاتيج
 .193-108، (16) مصر، ،بالزقازيق

o ____(1448 .) ،سات يف ادلناىج وطرق التدريسدراأثر ادلرحلة التعليمية وادلعدل الًتاكمي على التقييم الذايت ألداء الطالب ادلعلمني ختصص الرياضيات ،
 .33-65، (601)اجلمعية ادلصرية للمناىج وطرق التدريس، 

o ____(1448 .)  ،اجلمعية ادلصرية للًتبويات  ،رللة تربويات الرياضياتاعتقادات معلمي الرياضيات حنو حل ادلسألة الرياضية وعالقتها ببعض ادلتغريات
 .611-633، 61 الرياضيات، مصر،

o ____(6035 .)ربيع أول  18-17يف ادلؤدتر السعودي األول للنشر العلمي، . حبث )ملصق( قدم تقومي النشر العلمي للرياضيات الًتبوية يف العامل العريبه
 ىـ جبامعة ادللك خالد، أهبا، ادلملكة العربية السعودية.6035

o ____(1460 .) .عمان، األردنردنية لعلم النفساجلمعية األ (،1)3 ،الدولية الًتبوية ادلتخصصة اجمللةتقومي التعلم اإللكًتوين يف التعليم العايل السعودي ، ،
13-94. 

o ____(1465 .) أثر التقومي التكويين يف تدريس مقرر استخدام احلاسوب يف التعليم على التحصيل واالحتفاظ بالتعلم لدى طالب ادلستوى السابع بكلية
 .80-73، (57)رابطة الًتبويني العرب، مصر، -يف الًتبية وعلم النفس رللة دراسات عربيةالشريعة وأصول الدين، 

o ____(1461 .) .691-675 (، جامعة ادللك خالد،17،)لعلوم الًتبويةارللة مستوى دتكُّن طلبة الصف الثالث الثانوي للتفكري االستداليل الرياضي. 
o ____(6004 .)(، 68)، رللة العلوم الًتبويةلني تربويًا ادللتحقني بالدبلوم الًتبوي حنو مهنة التدريس. اجتاىات معلمي الرياضيات واحلاسب اآليل غري ادلؤىه

  .، ادلملكة العربية السعوديةجامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية
o ____ (1468 .) .مكتب الًتبية العريب (، 654)04، رللة رسالة اخلليج العريبدرجة ممارسة معلمات الرياضيات بالتعليم العام دلهارات التفكري اإلبداعي

 .77-57 ادلملكة العربية السعودية، لدول اخلليج،
o  .رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات ____مهارات التفكري ادلنتج الرياضي السائدة بادلرحلة ادلتوسطة ومستوى اكتساهبا لدى طالب الصف األول ادلتوسط

 .1468(، 6)17لد ، غزة، فلسطني، وذلك يف اجملالًتبوية والنفسية
o ____ (1468 .)شارك على تنمية مهارات حل ادلسألة الرياضية اللفظية واختزال قلق حلها لدى طالب الصف األول ادلتوسط.-زاوج-أثر اسًتاتيجية فكر 

 .611-87 ،، اخلرج، ادلملكة العربية السعوديةجامعة األمري سطام بن عبد العزيز( ، 1) 0، رللة العلوم الًتبوية
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o ( ____1464 .)ادلملكة العربية السعودية. كلية الًتبية، جامعة ادللك خالدزلاضرات يف تعليم الرياضيات وتعلمها ،. 

 

o ( ____1468 .)ادلملكة العربية السعودية. كلية الًتبية، جامعة ادللك خالدقراءات ناقدة لتجويد حبوث العلوم الًتبوية ،. 

o  ( 1449ىـ/6018____؛ والرياشي، محزة عبد احلكم )الرياض: مكتب الًتبية العريب لدول دليل ادلعلم يف األنشطة اإلضافية للرياضيات بادلرحلة االبتدائيةم ،
 اخلليج )إضافة إىل إعداد حقيبة تدريبية مطورة مرفقة ذلذا الدليل(.

o ( مستوى مهارات الرباع1414____؛ طوىري، علي ىادي .) .مقبول ة الرياضية يف كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي واكتساهبا لدى الطالب
 .، اخلرج، ادلملكة العربية السعودية، جامعة األمري سطامرللة العلوم الًتبيةللنشر يف أحد أعداد 

o ( أثر استخدام1465الشهري، فاطمة عوضو؛ الشهري، ظافر فراج .)  .رللة  الوسائط ادلتعددة على تنمية ادلهارات اجلغرافية لدى طالبات الصف األول ادلتوسط
 . 571-563(، جامعة طنطا مبصر، 58، )كلية الًتبية

o ( 1468السيد، عطيات أمحد؛ الشهري، ظافر بن فراج.) علمات الرياضيات أثر برنامج تدرييب مقًتح قائم على معايري ادلعلم ادلهنية الوطنية لتنمية كفايات م
، اجلمعية السعودية (371-361) ادلؤدتر السادس لتعليم وتعلم الرياضيات رللد .ادلهنية بادلرحلة ادلتوسطة والرباعة الرياضية لدى طالبات الصف الثاين ادلتوسط

 سعودية.ملكة العربية الكلية الًتبية، جامعة أم القرى، ادل  ،للعلوم الرياضية )جسر(
o ( برنامج عالجي 1468سلطان، هتاين عبداهلل؛ الشهري، ظافر فراج .)رللة ل ادلسألة الرياضية اللفظية لدى طالبات الصف الثالث ادلتوسط. لصعوبات ح

 .651 – 639، (1)11، ، مصر، اجلمعية ادلصرية لًتبويات الرياضياتتربويات الرياضيات

o ( الفجوة التطبيقية يف توجهات البحوث العلمية يف ادلناىج وطرق التدريس طبًقا جملاالت ومنهجية 1468القحطاين، ظبية جاراهلل؛ الشهري، ظافر فراج .)
 .387-373، مبصر (، جامعة عني مشس14)0 رللة البحث العلمي يف الًتبية،دراستها. 

o لتدريس يف رسائل ادلاجستري والدكتوراه جبامعة ادللك خالد. (. التوجهات ادلنهجية ألحباث ادلناىج وطرق ا1468ل احلارث، مزنة مدشل؛ الشهري، ظافر فراج )آ
 .018-395، ، ادلملكة العربية السعودية(0)1، يف العلوم الًتبوية وثاجمللة الدولية للبح

o ( فجوات حبثية يف رسائل ادل1411ذاكر، رمحو سليمان؛ الشهري، ظافر فراج .) رللة .  (ا)رسائل تعليم الرياضيات أمنوذجً  باجلامعات السعوديةاجستري والدكتوراه
 ، بيشة، ادلملكة العربية السعودية.جامعة بيشة للعلوم اإلنسانية والًتبوية

o ( توجهات حبثية يف 1411ادلسرحي، أمساء أمحد؛ الشهري، ظافر فراج .) رللة جامعة بيشة للعلوم  .هااجلمعية ادلصرية لًتبويات الرياضيات وأولويات توجيهرللة
 .133 - 161(، 6، )اإلنسانية والًتبوية

o الرغبة ادلنتجة يف كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي وقبول الطالب ذلا مهارات (. مستوى تضمني 1411الشهري، ظافر فراج ) ؛طوىري، علي ىادي
حتديات الواقع -لًتبويات الرياضيات: تطوير مناىج الرياضيات ادلدرسيةادلؤدتر العلمي الثامن عشر )الدويل الثالث( للجمعية ادلصرية بإدارة تعليم جازان. 

 م.1411فرباير  63-61جامعة بنها، مصر، -كلية الًتبية،  وتطلعات ادلستقبل

o مقدم للنشر يف  (. تقومي التعليم عن بعد عرب منصة مدرسيت لدى معلمي الرياضيات بادلرحلة االبتدائية،1411) فراجضواي شبيب؛ الشهري، ظافر  ،النفيعي
 إحدى اجملالت العلمية احملكمة بادلملكة العربية السعودية.
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