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د. سامي بن مصبح الشھري  

أستاذ مساعد في قسم المناھج وطرق التدریس (الریاضیات)  

كلیة التربیة ـ جامعة الملك خالد  

Mobile: +966553744655  

alshehsi@gmail.com  

 

الشھادات العلمیة  

ـ م)٢٠١٧ت مع مرتبة الشرف (شھادة الدكتوراه في المناھج وطرق تدریس الریاضیا   

كلیة التربیة ـ جامعة سنسناتي ـ الوالیات المتحدة األمریكیة   

ـ م)٢٠٠٨شھادة الماجستیر في المناھج وطرق تدریس الریاضیات مع مرتبة الشرف (   

بیة ـ جامعة أم القرى ـ المملكة العربیة السعودیةكلیة التر   

ـ م)٢٠٠٣شھادة البكالوریوس في الریاضیات مع مرتبة الشرف (   

كلیة المعلمین ـ وزارة التربیة والتعلیم ـ المملكة العربیة السعودیة   

 

مناصب والمھام اإلداریةال  

)٢٠٢٠عمید التطویر األكادیمي والجودة ـ جامعة الملك خالد (ـ   

م وحتى تاریخھ)٢٠١٩وكیل عمادة التطویر األكادیمي والجودة للتطویر ـ جامعة الملك خالد (ـ   

م وحتى تاریخھ)٢٠١٨ـ المشرف العام على وحدة التصنیفات الدولیة ـ جامعة الملك خالد (  

م وحتى تاریخھ)٢٠٢٠عضو اللجنة الدائمة لتعیین أعضاء ھیئة التدریس ـ جامعة الملك خالد (ـ   

م وحتى تاریخھ)٢٠٢٠دارة المخاطر ـ جامعة الملك خالد (ـ عضو اللجنة الدائمة إل  

م وحتى تاریخھ)٢٠٢٠ضو اللجنة الدائمة للتطویر والجودة ـ جامعة الملك خالد (ـ ع  

م وحتى تاریخھ)٢٠٢٠ـ عضو اللجنة الدائمة للتصنیفات الدولیة ـ جامعة الملك خالد (  

م)٢٠٠٩ـ  ٢٠٠٨ـ عضو لجنة القیاس والتقویم ـ جامعة الملك خالد (  
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العضویات العلمیة  

).AMSـ عضو الجمعیة األمریكیة للریاضیات (  

).NCTMالمجلس الوطني لمعلمي الریاضیات (ـ عضو   

).SSMAـ عضو جمعیة الریاضیات والعلوم المدرسیة (  

الجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنفسیة (جستن).ـ عضو  

 

الدورات التدریبیة  

م٢٠٢٠م عن بُعد". (یومین) ـ دورة "ضمان الجودة في التعلیم والتعل ـ   

)UNESCOالمركز اإلقلیمي للجودة والتمیز ـ منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (   

م٢٠٢٠دورة "التخطیط االستراتیجي". (یوم واحد) ـ  ـ   

معھد البحوث والخدمات االستشاریة ـ جامعة األمیر سطام ـ المملكة العربیة السعودیة   

م٢٠٢٠ارة العمل عن بُعد". (یوم واحد) ـ دورة "إد ـ   

معھد البحوث والخدمات االستشاریة ـ جامعة األمیر سطام ـ المملكة العربیة السعودیة   

م٢٠٢٠دورة "أسالیب واستراتیجیات التعلیم عن بُعد". (یوم واحد) ـ  ـ   

السعودیةمعھد البحوث والخدمات االستشاریة ـ جامعة األمیر سطام ـ المملكة العربیة    

م٢٠١٩دورة "إدارة المخاطر وفق الخطة االستراتیجیة". (یومین) ـ  ـ   

مركز ملتقى الخبرات للتدریب ـ مدینة دبي ـ اإلمارات العربیة المتحدة   

م٢٠١٩دورة "تطویر االحتیاجات التدریبیة". (ثالثة أیام) ـ  ـ   

لسعودیةمركز تمیزي للتدریب واالستشارات ـ جدة ـ المملكة العربیة ا   

ـ م٢٠١٨ساعة تدریبیة) ـ  ٤٥برنامج "تأھیل المراجعین الداخلیین". (   

عمادة التطویر والجودة ـ جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیة   

ـ م٢٠١٨دورة "مھارات القیادة االستراتیجیة في المؤسسات الجامعیة". (یوم واحد) ـ    

ملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیةإدارة التخطیط االستراتیجي ـ جامعة ال   
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ـ م٢٠١٨دورة "بناء وإدارة فرق المبادرات التنفیذیة". (یوم واحد) ـ    

إدارة التخطیط االستراتیجي ـ جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیة   

ـ م٢٠١٨دورة "تأھیل المراجعین لزیارة االعتماد". (یوم واحد) ـ    

عمادة التطویر والجودة ـ جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیة   

ـ م٢٠١٨دورة "مؤشرات األداء والمقارنة المرجعیة". (یومین) ـ    

لد ـ المملكة العربیة السعودیةعمادة التطویر والجودة ـ جامعة الملك خا   

ـ م٢٠١٨دورة "توصیف الخبرة المیدانیة وتقریرھا". (یوم واحد) ـ    

عمادة التطویر والجودة ـ جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیة   

ـ م٢٠١٨دورة "إعداد الدراسة الذاتیة للبرنامج". (یوم واحد) ـ    

خالد ـ المملكة العربیة السعودیة عمادة التطویر والجودة ـ جامعة الملك   

ـ م٢٠١٨دورة "تطبیقات البحث النوعي في العلوم اإلنسانیة". (یوم واحد) ـ    

كلیة التربیة ـ جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیة   

ـ م٢٠١٨دورة "المتطلبات الحدیثة في االعتماد البرامجي". (یوم واحد) ـ    

جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیةعمادة التطویر والجودة ـ    

ـ م٢٠١٨دورة "نواتج التعلم المستھدفة للبرامج والمقررات". (یوم واحد) ـ    

عمادة التطویر والجودة ـ جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیة   

ـ م٢٠١٨دورة "توصیف وتقریر البرنامج والمقرر الدراسي". (یوم واحد) ـ    

عمادة التطویر والجودة ـ جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیة   

ـ م٢٠١٨دورة "بناء وتطویر البرامج الدراسیة". (یوم واحد) ـ    

عمادة التطویر والجودة ـ جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیة   

ـ م٢٠١٨دورة "مھارات التخطیط التشغیلي". (یومین) ـ    

خالد ـ المملكة العربیة السعودیة خطیط االستراتیجي ـ جامعة الملكإدارة الت   
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ـ م٢٠١٨دورة "مھارات االتصال االستراتیجي". (یوم واحد) ـ    

إدارة التخطیط االستراتیجي ـ جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیة   

ـ م٢٠١٧ـ دورة "نظریة الذكاء الناجح لتنمیة اإلبداع في التدریس". (یومین)    

عمادة التطویر والجودة ـ جامعة الملك خالد ـ المملكة العربیة السعودیة   

ـ م٢٠١٦أسابیع) ـ  ٥دورة "فرط الحركة وتشتت االنتباه". (    

جامعة نیویورك ـ الوالیات المتحدة األمریكیة   

ـ م٢٠١٦أسابیع) ـ  ٣دورة "حل المشكالت وإتخاذ القرارات". (   

مؤسسة إدراك ـ األردن   

ـ م٢٠١٦أسابیع) ـ  ٤دورة "أسس التربیة السلیمة". (   

مؤسسة إدراك ـ األردن   

ـ م٢٠١٦أسابیع) ـ  ٤دورة "محاور النجاح الستة". (   

لبنانـ  الجامعة األمریكیة في بیروت   

ـ م٢٠١٦أسابیع) ـ  ٣دورة "مباديء إدارة الموارد البشریة". (   

مؤسسة إدراك ـ األردن   

ـ م٢٠١٦أسابیع) ـ  ٣المھني". ( دورة "مھارات التطور   

مؤسسة إدراك ـ األردن   

ـ م٢٠١٥أسابیع) ـ  ٤دورة "الصحة النفسیة لألطفال". (   

جامعة ھارفارد ـ الوالیات المتحدة األمریكیة   

ـ م٢٠١٥أسابیع) ـ  ٤دورة "علم بثقة". (   

أكادیمیة الملكة رانیا للمعلمین ـ األردن   

ـ م٢٠١٥أسابیع) ـ  ١٠". (Better Leader, Richer Lifeدورة "   

جامعة بنسلفانیا ـ الوالیات المتحدة األمریكیة   
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ـ م٢٠١٥أسابیع) ـ  ٦". (The Brain and Spaceدورة "   

جامعة دوك ـ الوالیات المتحدة األمریكیة   

ـ م٢٠١٤أسابیع) ـ  ٥". (Assessment in Virtual Classroomدورة "   

دة األمریكیةجامعة كالیفورنیا ـ الوالیات المتح   

ـ م٢٠١٤أسابیع) ـ  ٥". (Advanced Strategies in Virtual classroomsدورة "   

جامعة كالیفورنیا ـ الوالیات المتحدة األمریكیة   

ـ م٢٠١٤أسابیع) ـ  ٦". (Future Educationدورة "   

معھد التربیة في جامعة لندن ـ المملكة المتحدة   

ـ م٢٠١٤سابیع) ـ أ ٤". (أدوات علم البیاناتدورة "   

ـ الوالیات المتحدة األمریكیة جوبز ھوبكنزجامعة    

ـ م٢٠١٤أسابیع) ـ  ٤دورة "تعلم كیفیة التعلم". (   

جامعة جوبز ھوبكنز ـ الوالیات المتحدة األمریكیة   
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). مدى أھمیة التقویم المستمر في ریاضیات الصفوف العلیا للمرحلة االبتدائیة ٢٠٠٨الشھري، سامي. (
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