د /نوال بنت سلطان محمد الخضر

نبذة مختصرة :
القسم :
المناهج وطرق التدريس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

مناهج وطرق تدريس الرياضيات
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

nkhthar@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات
دبلوم لغة انجليزية
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
تطوير التعليم ،تنمية التفكير ،تطوير الذات  ،التخطيط االستراتيجي
بحث منشور :استراتيجية مقترحة لتنمية عادات العقل باالشتراك مع أد سعيد المنوفي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة القصيم

صورة
شمسية

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

البيانات الشخصية
االســــم
نوال بنت سلطان بن دمحم اخلضر
تاريخ ومكان الميالد
3131هـ بريدة
الحالة االجتماعيه
متزوجة
القصيم _ بريدة _ حي النهضة

الــعـنوان

2

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية
املاجستري
دكتوراه

التخصص
مناهج وطرق تدريس

كلية الرتبية األقسام األدبية بربيدة

3243هـ

مناهج وطرق تدريس

كلية الرتبية /جامعة القصيم

3243هـ

لغة اجنليزية

جامعة UCF

4132

رايضيات

دبلوم لغة اجنليزية

3

الجهة المانحة لها

التاريخ

رايضيات

التخصص ومجاالت االهتمام
التخـصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس الرايضيات

4

السجل الوظيفي
الوظيفة
عضو هيئة تدريس

5

جهة العمل وعنوانها
كلية التربية /جامعة القصيم

1411

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

رئيسة برانمج موهبة الصيفي
عضو يف جملس الكلية التقنية للبنات بربيدة
املشرفة األكادميية على دبلوم الرتبية العامة بعمادة خدمة اجملتمع
وكيلة كلية الرتبية جامعة القصيم
اإلشراف على سري اختبار املعيدات يف جامعة اجلوف
عضو يف جلنة املقابالت الختبار املعيدات بقسم الرايضيات
عضو يف جلنة املقابالت الختبار املعيدات والدراسة بربامج املاجستري قسم املناهج
املشاركة يف حتكيم املنافسة ملعرض موهبة
عضو يف جلان الكنرتول يف كلية األقسام العلمية بربيدة
املشاركة يف حتكيم األحباث يف املؤمتر الطاليب للتعليم العايل
رئيسة جلنة النشاط
عضو يف جلنة التوجيه واإلرشاد
األشراف على طالبات الرتبية العملي خالل سنوات العمل يف الكلية
عضو يف جلنة اإلشراف على مشاركات طالبات كلية الرتبية يف املؤمتر الطاليب
وكيلة كلية الرتبية جامعة القصيم
املشرفة األكادميية لدبلوم الرتبية العام
عضو يف جلنة املشاكل الطالبية جبامعة القصيم

1

التاريخ

التاريخ

4141هـ
4141هـ
4141-4141
4144-4141

4141
4141
/4144حىت
اترخيه 4141
4141/4141ه ـ
4144
4141ه ـ
4141هـ
خالل سنوات العمل يف
4141
الكلية
 -4141وحىت اترخيه
 4141وحىت اترخيه
4141

االبحاث العلمية المنشورة
اسم الباحث (الباحثين)
أ.د .سعيد جابر المنوفي
د  .نوال بنت سلطان الخضر

عنوان البحث والناشر والتاريخ
فاعلية إستراتيجية مقترحة لتدريس الرياضيات في تنمية عادات العقل المنتج
لدى طالبات الصف األول الثانوي

منشور في:مجلة التربية العدد  171الجزء األول 6112

د  .نوال بنت سلطان الخضر

فاعلية استخدام برنامج بريزي في تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى
طالبات الصف الثالث المتوسط

(مقبول للنشر)

7

األنشطة التدريسية
المقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها

المرحلة
الجامعية

طرق تدريس رايضيات

الثالثة

طرق تدريس احلاسوب

الثالثة

طرق تدريس رايضيات

الرابعة

وسائل وتقنيات التعليم

الثالثة

املناهج الدراسية

املستوى السابع-
املستوى األول

إنتاج الوسائل التعليمية

دبلوم الرتبية العام

وسائل وتكنولوجيا التعليم

دبلوم الرتبية العام

مناهج البحث

دبلوم الرتبية العام

طرق تدريس خاصة

دبلوم الرتبية العام

املدخل للتدريس

دبلوم الرتبية العام

النشاط املدرسي

املستوى السادس

االجتاهات احلديثة يف طرق التدريس
1

حاصل على جائزة التميز ألفضل رسالة دكتوراه يف جامعة القصيم

االسم

الدراسات
العليا

ماجستري
 4144هـ

التوقيع

التاريخ
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