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اسخمبرة بيبنبث عضى هيئت
الخدريس
بيبنبث عبمتGeneral Information :
االسى
Name

د .علي به حمد رياوي

انًسًى انوظيفي
Staff position
رقى انتهفوٌ
Phone
انتخصص انعاو
Specialization

أستاذ مشارك

0175411112
مىاهج وطرق تدريس

المؤهالث الدراسيت:
نوع انًؤهم
Certificate
بكالىريىس التربية
في العلىم
ماجستير المىاهج
وطرق التدريس
دكتىراي المىاهج
وطرق التدريس

انقسى
Department

انتشثُخ وسَبض األطفبل

انجنسيت
Nationality
اإليًيم
Email
انتخصص انذقيق
Area of Specialization

سعىدي
4ar2010@gmail.com

مىاهج وطرق
تدريس الرياضيات

Education History

تاريخه
Date

بهذ انحصول عهيه
Country

انجايعت
University

طريقت انحصول عهيه
Study Theme

1414هـ

السعىدية

جامعة الملك سعىد/
فرع أبها

اوتظام

1426هـ

السعىدية

جامعة أم القري

=

1433هـ

السعىدية

جامعة أم القري

=

يالحظاث
Note

المرحبت العلميت:
انًرتبت
Title

أستار يساعذ
Assistant
Professor
أستار يشارك
Associate
Professor
أستار
Professor

بهذ انحصول عهيه
Country

تاريخه
Date

انجايعت
University

طريقت انحصول عهيه
Study Theme

1434/1/1

السعىدية

وجران

تعييه

1441/3/15

السعىدية

وجران

ترقية

المىاد الخي درسخهبTeaching Courses :
انًادة
Course Name
طرق تدريس الرياضيات
مهارات التفكير
التربية الميداوية

انسنت
Teaching Year
1435--1441
الفصل الصيفي 1435، 1431
1436 -1441

يالحظاث
Note

يالحظاث
Note
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األبحبد العلميت المنشىرة وأنج في الجبمعت:
Publication at the University
 .1تمىَى انجشَبيح انتشثىٌ إلػذاد انًؼهًٍُ وانًؼهًبد ثدبيؼخ َدشاٌ فٍ ضىء انًؼبَُش انًهُُخ انىطُُخ
نهًؼهًٍُ ثبنًًهكخ انؼشثُخ انغؼىدَخ (يشتشن ويُشىس)
.2

فبػهُخ وحذح دساعُخ لبئًخ ػهً ًَىرج أثؼبد انتؼهى فٍ تًُُخ انتحصُم انذساعٍ واالتدبِ َحى انشَبضُبد
نذي طالة انصف انثبٍَ انًتىعظ ثًحبفظخ ششوسح (يُشىس)

 .3انمُى انالصيخ نهجُبء انمًٍُ نهطهجخ انًؼهًٍُ ثكهُخ انؼهىو واِداة ثششوسح( ،وسلخ ػًم يمذيخ نهًؤتًش
انتشثىٌ انذونٍ األول نهذساعبد انتشثىَخ وانُفغُخ ثًبنُضَب فٍ انفتشح يٍ َ 17- 16ىفًجش )2017
 .4والغ اعتخذاو يهبساد انتىاصم انشَبضٍ نذي يؼهًٍ انشَبضُبد ثًحبفظخ ششوسح(.يمجىل نهُشش)
 .5يؼىلبد تذسَظ انًفبهُى انشَبضُخ فٍ انصفىف األونُخ يٍ وخهخ َظش يؼهًٍ ويششفٍ انشَبضُبد ثًحبفظخ
صجُب (يُشىس)
 .6والغ يًبسعخ األعتبر اندبيؼٍ ثكهُخ انؼهىو واِداة ثششوسح نًهبساد انتذسَظ فٍ ضىء انتؼهى انًغتُذ
نهذيبؽ (يمجىل نهُشش)

األبحبد العلميت المنشىرة وأنج خبرج الجبمعتPublication :
outside the University
.1

األَشطخ انؼهًُخ غُش انصفُخ وسػبَخ انًىهىثٍُ ثبنًشحهخ انثبَىَخ1432هـ

األنشطت واألعمبل اإلداريت الخي مبرسخهبAdministrative :
Tasks
المناصة اإلدارية Administrative :
Positions


وكُم كهُخ انؼهىو واِداة ثششوسِ .1439- 1436



سئُظ لغى انهغخ اإلَدهُضَخ ثبنكهُخ .1439- 1436




انًششف ػهً ثشَبيح االَتغبة ثبنكهُخ 1441 - 1436
وكُم ػًبدح شئىٌ انًكتجبد ثفشع اندبيؼخ ثششوسح 1437-1436



سئُظ لغى انشَبضُبد ثبنكهُخ1441- 1439.



ػًُذ كهُخ انؼهىو واِداة ثششوسِ1441- 1439.

أنشطة خاصة تجىدة التعليم
العالي
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ػضى ندُخ انتىثُك ضًٍ ندبٌ اندىدح ثبندبيؼخ . 1436



سئُظ ندُخ انتخطُظ وانتطىَش ضًٍ ندبٌ اندىدح ثبنكهُخ 1437 /1436هـ



سئُظ ندُخ انتؼهُى وانتؼهى ضًٍ ندبٌ اندىدح ثبنكهُخ 1438/1437هـ



ػضى ندُخ تؼذَم سؤَخ وسعبنخ اندبيؼخ 1437 /1436هـ



ػضى ندُخ انًخبطش ثبندبيؼخ 1437/1436هـ



ػضى ندُخ انًؼُبس انشاثغ نكهُبد انؼهىو واِداة وانتشثُخ ثبندبيؼخ 1438هـ



ػضى انًدهظ االعتشبسٌ نهجشايح انؼهًُخ ثبنكهُخ نؼبو .1438



سئُظ انًدهظ االعتشبسٌ نهجشايح انؼهًُخ ثبنكهُخ .1440



ػضى فشَك اإلسشبد انُفغٍ ثبنكهُخ 1438



ػضى ندُخ انتحهُم انجُئٍ ضًٍ انهدبٌ انتُفُزَخ إلػذاد وتصًُى انخطخ االعتشاتُدُخ انثبَُخ نهدبيؼخ.

االشتراك في ورش العمل
(متدرب)


إػذاد تمشَش انذساعخ انزاتُخ .1436



األعبنُت انتمىًَُخ انفؼبنخ وانحذَثخ  ..انىالغ وانطًىذ – لغى انتشثُخ وسَبض األطفبل ثبنكهُخ .1435



انتؼهى انُشظ 1434



يؼبَُش وتصًُى االختجبساد انتحصُهُخ اندُذح 1435



" يجبدساد انتحىل انىطٍُ  "2020ثبندبيؼخ  1438هـ



" إداسح األداء انىظُفٍ" ثبإلداسح انؼبيخ نشئىٌ انًىظفٍُ ثبندبيؼخ.



"يؤششاد األداء  :أداح نمُبط وتمُُى األداء" 1439



" انتخطُظ االعتشاتُدٍ نهتًُض 1438



" إػذاد انحمبئت انتذسَجُخ وتصًًُهب 1435



"انتخطُظ االعتشاتُدٍ نضًبٌ خىدح األػًبل اإلداسَخ 1440



تىصُف انًمشساد انذساعُخ وفك انًُبرج انًطىسح نهًشكض انىطٍُ NCAAA



انتشلُبد انؼهًُخ :يتطهجبتهب وَمبشبد حىنهب 1441هـ
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الدورات (مدرب)/


دوسح اعتشاتُدُبد انتذسَظ نهًؼهًٍُ ثششوسح ضًٍ ثشَبيح يجبدسوٌ 1435هـ



دوسح "كُف أراكش" نهطالة1436.هـ  1439 ،هـ.



دوسح "اعتشاتُدُبد انتذسَظ ضًٍ ثشَبيح يجبدسوٌ  1436هـ



دو سح " فٍ يذسعتُب يىهىة كُف َشػبِ" ضًٍ ثشايح انُىو انؼبنًٍ نإلػبلخ ثًكتت انتؼهُى  1437هـ



دوسح انتذسَظ ثبعتخذاو ًَىرج أثؼبد انتؼهى ضًٍ ثشَبيح يجبدسوٌ 1438 ،1437هـ.



دوسح حم انًشكالد ثطشق إثذاػُخ ضًٍ ثشَبيح شجبة يجذػىٌ 1437هـ.



دوسح انؼمم انمبئذ نطالة انًشحهخ انثبَىَخ ضًٍ ثشَبيح يجبدسوٌ  1438هـ.



دوسح " آنخ اإلثذاع" نطالة األَشطخ انطالثُخ ثفشع اندبيؼخ ثششوسح  1438هـ.



دوسح "صُبػخ اإلثذاع" نًؼهًٍ انتشثُخ انخبصخ ضًٍ ثشايح انُىو انؼبنًٍ نإلػبلخ  1438هـ



دوسح انتذسَظ اندبيؼٍ ثبعتخذاو ًَىرج أثؼبد انتؼهى ضًٍ ثشايح انًهتمً انؼهًٍ انثبٍَ ثفشع اندبيؼخ
ثششوسح (تطىَش األداء األكبدًٍَ) 1438هـ.




دوسح( ػمم انُدبذ ) نطالة فشع اندبيؼخ ثششوسح  1439هـ.
دوسح انطشَك إنً ) (A+نطالة اندبيؼخ  1439هـ.



َظشَخ انتؼهى انًغتُذ نهذيبؽ وتطجُمبتهب فٍ انؼًهُخ انتؼهًُُخ 1441هـ



أخاللُبد انتطىع ضًٍ ثشَبيح إػذاد لبدح انتطىع 1441هـ

اإلشراف على األنشطة الالصفية


ػضى ندُخ انذػى انطالثٍ ثبنكهُخ  1436- 1435هـ



سئُظ ندُخ انذػى انطالثٍ  1438 – 1437هـ.



انًششف انتُفُزٌ نًهتمً "شجبة يجذػىٌ 1437 "1



َبئت سئُظ انًدهظ االعتشبسٌ نًهتمً "شجبة يجذػىٌ 1439 "2

المهمات العلمية


سئُظ ندُخ انتشلُبد واالثتؼبث ثبنكهُخ .1439-1436




سئُظ ندُخ انحبالد انطالثُخ ثبنكهُخ 1439-1438
انًششف ػهً فشَك انذػى انُفغٍ ثبنكهُخ1438

اللغات Languages :
المؤلفاتBooks :


