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   C.V- السيرة الذاتية

 اإلسم : إبراهيم احلسني إبراهيم خليل 

 حمافظة الدرب  -اإلقامة : جازان

 هـ 1401-11-4تاريخ امليالد: 

 .احلالة اإلجتماعية : متزوج

 جستري يف املناهج وطرق تدريس الرياضيات.العلمية: ماالدرجة 

 العمل احلايل : معلم رياضيات 

 0502711101اجلوال : 

 hotmail.com2012i.kh@اإلمييل : 

 

 المؤهالت العلمية :

 التقدير اجلامعة التاريخ التخصص الدرجة العلمية التسلسل 
كلية املعلمني  1424 رياضيات بكالوريوس 1

 جبازان
 جيدجدا

طرق تدريس  ماجستري 2
 الرياضيات

جامعة امللك  1435
 سعود

 ممتاز

 

 الخبرات العملية :

 حبرة االبتدائية واملتوسطة مبحافظة الدرب للعام الدراسي  وكيل الشؤون املدرسية مبدرسة
 هـ. 1435 -1434

mailto:i.kh2012@hotmail.com
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  مشرف الربامج والتدريب مبدرسة حبرة االبتدائية واملتوسطة مبحافظة الدرب للعام الدراسي
 هـ . 1435 -1434

 هـ . 1436-1435مبدرسة االبتدائية واملتوسطة للعام الدراسي   والتميز منسق برامج اجلودة 
 1435كليف بتدريس مادة الرياضيات والعلوم يف برنامج العوق البصري للعام الدراسي الت- 

 هــ.  1436
  عضو جلنة التوجية واإلرشاد الطاليب مبدرسة ابن كثري لتحفيظ القرآن الكرمي بثلوث رمي للعام

 ه. 1429-1428الدراسي 

 الدورات التدريبية :

 تعليم :الدورات التي حضرتها بمكاتب التربية وال  -أ
 . معلمي الرياضيات 
 .طرائق التدريس احلديثة 
  مونتاج الصورphotoshoop. 
 .حل املشكالت بطرق إبداعية 
 .النجاح التدريسي 
 .املهارات األساسية يف احلاسب اآليل 
   الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل     . ICDL 
 .اسرتاتيجية التفكري الناقد 
 .تدريس الرياضيات باليدويات 
 .قيادة عملية التعلم والتعلم التعاوين 
 .تقومي سالسل ماجروهيل 
 .األسس النظرية والتطبيق الفعال لتدريس مادة العلوم والرياضيات 
 .خرائط املفاهيم 
 .اللقاء التحضريي ملعلمي الرياضيات 
 .تصميم العروض التعليمية 
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 .التدريس املتمايز ملعلم الرياضيات 
 .التعلم النشط 
 م.يجتويد التعل 
 .التقومي املتمحور حول املتعلم 
 .اإلستيعاب املفاهيمي 
 .إدارة الصف 
 .إعداد احلقائب التدريبية 
 .مهارات اخلط البارز برايل 
 .مهارات املدربني 
 تيسريية ضمن مشروع املدرب احملرتف. ورشة 
 )الصف املقلوب : االجتاه احلديث يف التعليم.)املركز الوطين للتعليم االلكرتوين. 
  املهنية ورخص املعلمني )هيئة تقومي التعليم(.املعايري 

 
 الدورات التي حضرتها بجامعة الملك سعود: -ب

 .القراءة السريعة 
 .)اللغة اإلجنليزية ) حمادثة واستماع 
 . البحث اإلجرائي يف تعليم العلوم والرياضيات 
 " التحليل اإلحصائيSPSS." 
 الدراسات العلياء البحثي لطالب برنامج تدرييب مقرتح لتطوير األدا. 
  معمل احلاسبة البيانية بتقنيةTI-nspire. 
 .أمثلة تطبيقية يف الرياضيات مستمدة من تارخينا اإلسالمي 
 ."ورشة عمل بعنوان"حبث إجرائي لتحسني التحصيل الرياضي 

 الندوات والمؤتمرات :
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  اللقاء السادس عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية "جسنت" بعنوان                          
 .2013) اإلعتماد املدرسي(

 "2013املؤمتر الثالث يف الرياضيات وتطبيقاهتا يف التعليم العام."جتارب رائدة ورؤى مستقبلية. 
 احب يان العبيكان بعنوان : التطوير املهين املصالندوة الرابعة لكرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثن

 ملشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام.
 .ندوة لكرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان بعنوان : البحوث اإلجرائية 
 ة يافللجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس بدار الض )الدويل الثاين(املؤمتر الثالث والعشرين–

 .2014بعنوان: تطوير املناهج :رؤى وتوجهات -جامعة عني مشس
  املؤمتر الرابع يف تعليم الرياضيات وتعلمها يف التعليم العام )حبوث وجتارب مميزة( جبامعة امللك

 .2014سعود 
  حضور العديد من حلقات النقاش مبركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات يف

 سعود. جامعة امللك
 : هندسة "توجه العلوم والتقنية والمؤمتر التميز يف تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول

 .("STEMوالرياضيات )
  ه.1437/ 5/ 23-21التكامل الرتبوي بني التعليم العام والعايل جبامعة امللك سعود 
  ه.1436 / 24/12-23 جبامعة امللك سعود: إعداده وتطويره .مؤمتر معلم املستقبل 

 :البرامج التي نفذتها
  استراتيجية الصف المقلوب وإنتاج الفيديو التعليميدورة تدريبية بعنوان"" 
 " التقويم اإللكتروني .... مفهومة...تصميمة".دورة تدريبية بعنوان 
  البحث اإلجرائي"ورشة عمل بعنوان". 
  وجهة نظر "مهام وواجبات الطالب... الواقع والمأمول...من حلقة نقاش بعنوان

 الطالب".
 استراتيجية حل المشكالت". املشاركة يف تصميم حقيبة تدريبية بعنوان" 
  تعليم الرياضيات إلكترونيا".ورقة عمل بعنوان" 
 .دروس تطبيقية ملعلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية 
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  نشر الوعي بالمعايير المهنية(.عرض عن مشروع املعايري املهنية للمعلمني( 
  ب طال" تاريخ الرياضيات وإسهامات العلماء العرب والمسلمين" عرض بعنوان

 .مبدرسة حبره االبتدائية واملتوسطةاملرحلة املتوسطة 
 شهادات الشكر والتقدير:

  شهادة شكر وتقدير من إدارة الرتبية والتعليم برجال أملع للمشاركة يف برنامج تطوير
 مهارات تقومي التحصيل الدراسي.

  شكر وتقدير من إدارة الرتبية والتعليم بصبيا للمشاركة يف الربنامج اإلثرائي خطاب
 هـ .1435/ 1434ملعلمي الرياضيات للعام الدراسي 

  خطاب شكر وتقدير من مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة الدرب للمشاركة بورقة عمل
 ه.1435بعنوان )تعليم الرياضيات الكرتونيا( عام 

 ن مدرسة حبرة االبتدائية واملتوسطة على األداء املتميز خالل خطاب شكر وتقدير م
 ه.1435-1434الفصل الدراسي األول لعام 

 .خطاب شكر من مدير مكتب التعليم بالدرب لتطبيق اسرتاتيجية التعلم النشط 
  خطاب شكر وتقدير من هيئة تقومي التعليم للمشاركة يف مسرية بناء املعايري املهنية

 للمعلمني.
 شكر وتقدير من مدير التعليم مبحافظة صبيا للمشاركة يف لقاء خرباء  خطاب

 اضيات.يالر 
 العضوية في الجمعيات التربوية والعلمية :

 ."عضو اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية "جسنت 
 ."عضو اجلمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر 
 .عضو اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات 
  اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس.عضو 
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 :المنشورةلبحوث العلمية ا

واقع تنفيذ معلمي الرياضيات مكونات الدرس املقرتحة يف كتب املرحلة االبتدائية  -1
 . العليا

م 2014" أكتوبر 8" العدد"17)بحث منشور في مجلة تربويات الرياضيات المجلد "
 .(الجزء الثالث

 هعالقتو ذ الصف السادس االبتدائي الكتايب لدى تالميمستوى التواصل الرياضي  -2
المؤتمر العلمي الخامس عشر "تعليم وتعلم الرياضيات بالتحصيل الدراسي. 

. جمهورية مصر العربية .دار ه1435"وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين
 جامعة عين شمس. -الضيافة

ام برجمية املعيقات اليت تواجه معلمي ومعلمات الرياضيات عند استخد -3
Sketchpad    التفاعليىة عند تدريس مواضيع اهلندسة املضمنة يف مقررات املرحلة

( , العدد 5المجلة التربوية الدولية المتخصصة)األردن(. المجلد ) املتوسطة.
 .2016(,آيار 5)

املمارسات التدريسية اليت تساهم يف تنمية القوة الرياضية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  -4
 (.هـ1437قبول للنشر ممجلة رسالة التربية وعلم النفس "جستن" )ليا. الع

( مقبول )بحث مشتركمعلمي الرياضيات والعلوم حنو برامج التنمية املهنية. اجتاهات  -5
بية جامعة التر  كليةالمعلم وعصر المعرفة الفرص والتحديات.  للمشاركة في مؤتمر 

 ه.1438الملك خالد 
 :تحت اإلجراءبحوث ال

حتت )يف كتب املرحلة االبتدائية العليا.  تضمني مكونات القوة الرياضيةمدى  -
 اإلجراء(.

ليت تسهم يف تنمية القيم األخالقية لدى طالب املرحلة املمارسات التدريسية اواقع  -
 املتوسطة.
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املمارسات التدريسية ملعلمي الرياضيات باململكة العربية السعودية يف ضوء واقع  -
 حبث مشرتك(.). TIMSS معايري 

 
 أليف الكتبت

الشراكة مع ب المفاهيم الرياضية في المرحلة االبتدائية.كتاب حتت التأليف بعنوان  -
 أ.د. حممد بن عبداهلل النذير و أ. مفرح بن مسعود املالكي.

 ذا واهلل ويل التوفيق.ه


