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ثانيا /المؤهالث العلميت:
 )1دسجت انبكانٕسٕٚط ف ٙتخصص انشٚاضٛاث يٍ كهٛت انًؼهً ٍٛبانباحت ف ٙػاو ْ1422ـ ٔتقذٚش يًتاص يغ يشتبت انششف األٔنٗ.
 )2دسجت انًاجغتٛش ف ٙتخصص يُاْج ٔطشق تذسٚظ انشٚاضٛاث يٍ جايؼت أو انقشٖ بًكت انًكشيت ف ٙػاو ْ1428ـ ٔتقذٚش يًتاص يغ
يشتبت انششف األٔنٗ.
 )3دسجت انذكتٕساِ ف ٙيُاْج ٔطشق تذسٚظ انشٚاضٛاث – جايؼت عأثٓايبتٌٕ – انًًهكت انًتحذة (بشٚطاَٛا) ف ٙػاو ْ1436ـ يغ انتًٛض
انبحث ٙف ٙسعانت انذكتٕس ٔانُشش انؼهً ٙانًتًٛض ف ٙػذد يٍ انًؤتًشاث انؼانًٛت.

ثالثا /الخبراث العمليت:
 )1يؼٛذا ف ٙتخصص طشق تذسٚظ انشٚاضٛاث بانكهٛت انجايؼٛت نهبُ ٍٛبانقُفزة – جايؼت أو انقشٖ اػتباسا يٍ ػاو ْ1424ـ.
 )2يذٚشا نهًشكض انتؼه ًٙٛانغؼٕد٘ بغأثٓايبتٌٕ – انًًهكت انًتحذة نًذة ػاي ٍٛدساعْ1436/1435 ٍٛٛـ.
 )3أعتارا يغاػذا بانكهٛت انجايؼٛت نهبُ ٍٛبانقُفزة – جايؼت أو انقشٖ ف ٙتخصص يُاْج ٔطشق تذسٚظ انشٚاضٛاث ْ1436ـ حتٗ
تاسٚخّ.

رابعا /األبحاث العلميت المنشىرة:
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Module and the Content of Elementary School Mathematics. Proceedings of the PME-NA.
IV. Al Zahrani, Yahya, M. (2014). Curriculum Evaluation of the Mathematics Pedagogy Module for
Undergraduate Pre-service Primary Mathematics Teachers at University Level. Under the process of
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خامسا /الجىائز وشهاداث الشكر والتقذير:
 )1دسع جائضة انطانب انًثان ٙػهٗ يغتٕٖ كهٛاث انًؼهً ٍٛبانًًهكت نؼاو ْ1422ـ.
 )2شٓادة شكش ٔتقذٚش يغ دسع انتًٛض ٔانتكشٚى نهحصٕل ػهٗ انًشكض األٔل ف ٙيغابقت أجًم يقانت ثقافٛت ػهٗ يغتٕٖ انًًهكت نكهٛاث
انًؼهً ٍٛنؼاو ْ1423ـ.
 )3شٓادة شكش ٔتقذٚش يٍ انُاد٘ األدب ٙبانباحت نهًشاسكاث انثقافٛت انفؼانت ٔانٓادفت إنٗ اإلعٓاو ف ٙتًُٛت انحشكت انثقافٛت بانًًهكت ْ1427ـ 4-
 )4شٓادة شكش ٔتقذٚش ف ٙإَجاح بشايج انًشاكض انصٛفٛت بًُطقت انباحت نؼاو ْ1426ـ -إداسة انتشبٛت ٔانتؼهٛى بانباحت – ٔصاسة انتشبٛت
ٔانتؼهٛى.
 )5شٓادة شكش ٔتقذٚش يٍ انجًؼٛت انبشٚطاَٛت ألبحاث انشٚاضٛاث ػهٗ انًشاسكاث انفؼانت ف ٙانًؤتًشاث انًُؼقذة ف ٙأػٕاو (-2012
2014-2013و).

 )6شٓادة انؼضٕٚت انششفٛت يٍ انجًؼٛت انبشٚطاَٛت ألبحاث انشٚاضٛاث )5- .(BSRLM
 )7شٓادة شكش ٔتقذٚش يٍ جايؼت شٛكاغٕ ف ٙانٕالٚاث انًتحذة االيشٚكٛت ػهٗ انًشاسكت ٔانُشش انبحث ٙانًتًٛض خالل انًؤتًش انؼهًٙ
انًُؼقذ ػاو 2013و
 )8جائضة انتًٛض انبحث ٙيٍ انًهحقٛت انثقافٛت بغفاسة انًًهكت انؼشبٛت انغؼٕدٚت ف ٙنُذٌ َظٛش انُشش انؼهً ٙانًتًٛض ف ٙػذد يٍ انًؤتًشاث
انؼانًٛت.

