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 الخبرات العملية 
 العمل اإلداري: .1

 مستمر -2017وكيل عمادة التطوير والجودة لشؤون التطوير •

 2013-2010وكيل عمادة التطوير للتخطيط االستراتيجي  •

 2008عميد كلية املعلمين املكلف بجامعة امللك فيصل، للعام  •

  2007وكيل كلية املعلمين للشؤون األكاديمية بجامعة امللك فيصل  •

 2008وكيل كلية املعلمين لشؤون الطالب بجامعة امللك فيصل للعام  •

 2008املشرف على قبول الطالبات في جامعة امللك فيصل فرع الدمام  •

 رئيس قسم مهارات تطوير الذات بالسنة التحضيرية بجامعة امللك سعود  •

 شرف على قسم مهارات الحاسب اآللي بالتحضيرية بجامعة امللك سعود امل •

 قسم الرياضيات بكلية املعلمين بجامعة امللك فيصل للعام رئيس  •

 رئيس قسم اللغة االنجليزية بكلية املعلمين بجامعة امللك فيصل للعام  •

 تونس للعام -مصر -سوريا ممثل لجنة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس في •

 سوريا للعام -ممثل لجنة التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس في األردن •

 
 التخطيط االستراتيجي: .2

 2013-2010 لتخطيط االستراتيجيلوكيل عمادة التطوير  •

 امللك سعودجامعة ب( PMO-KSU2030املشرف على مكتب االدارة التنفيذية ) •

 .بجامعة امللك سعود KSU2030املشرف على مشروع تطبيق بطاقة األداء املتوازن   •

 الجامعي )آفاق( في الجامعات السعوديةاملشرف على تنفيذ الخطة املستقبلية للتعليم  •

 مستشار التخطيط االستراتيجي بوزارة التعليم العالي وخطة )آفاق(  •

  2018-2015-يونسكوبالمستشار غير متفرغ  •

 ATkearnyعضو تأسيس مكتب تنفيذ الخطة املستقبلية للتعليم الجامعي مع شركة  •

 الباحةئيس فريق تطوير وتحديث الخطة االستراتيجية لجامعة  •

 جامعة امللك خالد االستراتيجية للخطة ا رئيس فريق تطوير وتحديث •
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 مستشار إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة حائل  •

 عضو إعداد الخطة االستراتيجية للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم اليونسكو •

 اإلمام وغيرها.، نورة  األميرةمستشار لتنفيذ عدد من خطط الجامعات مثل جامعة  •

 تطوير العملية التعليمية بجامعة امللك سعودالدائمة للجنة العضو  •

 رئيس اللجنة العلمية لندوة إعادة هيكلة بجامعة امللك سعود.  •

 عضو لجنة إعادة هيكلة كلية التربية بجامعة امللك سعود.  •

  عضو لجنة اعداد السياسات واإلجراءات بجامعة امللك سعود •

 إعداد معايير جائزة الكويت العاملية للتخطيط االستراتيجي املتميز.عضو لجنة  •

 

 التعليم:التعلم و  .3

عضو لجنة التحكيم الدولية لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتعليم املتميز  •

ممثل UNESCO-Hamdan Price for Outstanding Educationبالتعاون مع اليونسكو  

 .املنطقة العربية

رئيس لجنة جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للمؤسسات املتميزة بالتعاون مع اإليسيسكو  •

 للدول اإلسالمية. 

  International Taskforce on Teachersعضو لجنة العمل الدولية للمعلمين باليونسكو  •

الحقائب  إلعداد Pearson Educationالتعليمية مستشار غير متفرغ شركة بيرسون  •

  التعليم وزارة( بMaster Trainersة ومراجعتها بهدف تدريب املدربين الرئيسيين )التدريبي

 بهيئة تقويم التعليم.ضو لجنة إعداد املعايير الوطنية ع •

 .بهيئة تقويم التعليمعضو لجنة إعداد معايير معلم الرياضيات  •

 بوزارة والتعليم. (McGraw-Hillرئيس اللجنة العلمية ملراجعة سلسلة مناهج الرياضيات ) •

 عضو االسرة الوطنية للرياضيات بوزارة التربية والتعليم. •

 صاحب حق تطبيق مقاييس املعرفة الرياضية للمعلمين من جامعة متشجن •

 رئيس مجموعة التعلم والتعليم البحثية بمركز التميز البحثي لتطوير العلوم والرياضيات •
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رئيس املؤتمر واللجنة التنظيمية للمؤتمر الخامس للجمعية السعودية للعلوم الرياضية  •

 ". 2030)جسر( بعنوان "تعليم الرياضيات ورؤية اململكة للتعليم 

الرابع للجمعية السعودية للعلوم الرياضية )جسر( بعنوان  ررئيس اللجنة العلمية للمؤتم •

 جامعة امللك سعود. – "تعليم الرياضيات: بحوث وتجارب مميزة"

 2019& 2017عضو اللجنة العلمية ملؤتمري مركز التميز البحثي للعلوم والرياضيات  •

 

 تقديم دورات وورش عمل

 مجال التخطيط االستراتيجي: .1

 ورشة عمل التخطيط االستراتيجي في املؤسسات التعليمية، كلية القيادة واألركان بالحرس. •

 جامعة الباحة.إلعداد الخطة االستراتيجية لورشة عمل عن التحليل الرباعي  •

 ورشة عمل في بناء املبادرات ومؤشرات األداء ملنسوبي جامعة امللك خالد. •

 الرحمن. في التخطيط االستراتيجي بجامعة األميرة نورة بنت عبدعمل ورشة  •

 ورشة عمل في التخطيط االستراتيجي بجامعة شقراء. •

 جامعة حائل.ورشة عمل في التخطيط االستراتيجي ب •

 جامعة أم القرى.بورشة عمل في التخطيط االستراتيجي  •

  بجامعة امللك سعود. دورة إعداد الخطط االستراتيجية •

 بجامعة امللك سعود. دورة تنفيذ الخطط االستراتيجية •

 بجامعة امللك سعود. دورة استخدام بطاقة األداء املتوازن  •

 

 التعليم:و  التعلم .2

 فرع الجامعة باملزاحمية–بناء وتصميم املقرر الدراس ي  •

   .مركز قياس-دورة للمعلمين معدي أسئلة الطالب املوهوبين •

 .جامعة امللك سعود -بكلية التربية  دورة تطبيقات البحوث الكيفية في التربية •

 .بجامعة امللك سعود دورة تدريس الرياضيات من خالل استراتيجية التعلم النشط •

 .بإدارة تعليم الخرج تدريس الرياضيات من خالل حل املشكالتدورة  •
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 بمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. دورة تدريس الرياضيات بين التقليدية والحداثة •

  بجامعة امللك سعود. دورة مهارات إدارة العمليات التعليمية الفعالة •

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود. التفكير في املقرر  دمج مهاراتدورة  •

 بإدارة تعليم االحساء. التعلم التعاوني تاستراتيجيادورة  •

 بإدارة تعليم االحساء. دورة مهارات التفاعل الصفي وطرح األسئلة •

 بجامعة بيشة. دورة التعلم النشط في التدريس الجامعي •

 بجامعة امللك سعود. دورة التدريس املتمايز والتعلم الفعال في التدريس الجامعي •

 

 حضور دورات وورس عمل

 NCAAAدورة إعداد الخطط التشغيلية ومؤشرات األداء في  •

 NCAAAدورة املقيمين الخارجيين في جامعة امللك سعود وفق معايير  •

 االستراتيجيالجمعية االمريكية للتخطيط -التخطيط االستراتيجي •

 دات األكاديمية في وزارة التعليم العاليمركز القيا-القيادات املؤهلة في التعليم العالي •

 دورة التعليم والتعلم الجامعي، جامعة امللكة مارقريت، ادنبرا، اململكة املتحدة. •

 دورة تنفيذ الخطط االستراتيجية باستخدام بطاقة األداء املتوازن. •

 دورة اعداد الخطط االستراتيجية في املؤسسات الحكومية. الكويت •

 ء ألعضاء هيئة التدريس )عمادة تطوير املهارات(دورة استشارة النظرا •

 اعداد اختبارات املعلمين في الرياضيات، جامعة متشيجان. •

 أمريكا-بوسطن -املركز الوطني لتعليم التفكير-دمج مهارات التفكير في املنهج •

 بريطانيا -جامعة برادفورد -املعهد األوروبي للجودة -القيادة األكاديمية •

 جامعة امللك سعود SPSSتجهيز البيانات اإلحصائية باستخدام برنامج  •

• Team Based Learning جامعة امللك سعود 

 إثارة الدافعية للتعلم جامعة امللك سعود •

 مهارات االتصال الفعال لرؤساء األقسام ومديري اإلدارات جامعة امللك سعود •

 جامعة امللك سعود SPSSاالختبارات اإلحصائية البارامترية والالبارامترية باستخدام   •
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  Alpha Center-مدرب ومستشار معتمد في مقياس هيرمان للتفكير من •

 دورة "القيادة الفّعالة في اإلقناع والتأثير" جامعة امللك فيصل في األحساء. •

 مير محمد بن فهد لألداء املتميز.دورة "التخطيط، الطريق إلى التميز" جائزة األ  •

 NCAAAدورة "االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي"  •

 دورة "صناعة النجاح" مركز التنمية األسرية للتدريب في الهفوف. •

 دورة "التعامل في ضغوط بيئة العمل" الغرفة التجارية في الهفوف. •

 .اءكلية املعلمين باألحس –إعداد الحقائب التدريبية  •

 

  اإلشراف الدراس ي

 دكتوراه:طلبة  .1

املعرفة املفاهيمية  قائمة على توازن مقترحة  فاعلية استراتيجية، فهد بن إبراهيم موكلي •

 .تالميذهملدى لتطوير ممارسات معلمي الرياضيات وتنمية املعرفتين  اإلجرائيةو 

في  STEMفعالية مقرر مقترح في األنظمة الالخطية قائم على توجه ، بكيل بن أحمد الدرواني •

جامعة  –تنمية القوة الرياضية والرغبة املنتجة لدى طلبة قسم الرياضيات بكلية التربية 

 .صنعاء
فاعلية تعزيز املمارسات التأملية التدريسية ملعلمات ، الغامدي نعبد الرحمإيمان بنت  •

 .ودوره في تطوير قدرة طالباتهن على حل املشكالت الرياضيةرياضيات املرحلة املتوسطة 

 رية وبرمجياتها في تنميةو فاعلية مقرر مقترح في الهندسة الكس، إبراهيم بن محمد املعافا •

 لدى طلبة قسم الرياضيات بكلية التربيةوالتفكير الهندس ي  مهارات القرن الحادي والعشرين
( في زيادة التحصيل الرياض ي وتنمية SIOPالوقائي ) فاعلية نموذج التدريس، ايمان النصيان •

  .الرغبة املنتجة لدى طالبات السنة التحضيرية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

• Gadah Alqahtani, Novice mathematics teachers’ beliefs about mathematical 

problem solving and teaching practices, University of Leeds.  (Co-Advisor). 

 

 : ماجستير طلبة  .2

أثر املمارسات التدريسية ملعلمي الرياضيات في التحصيل الرياض ي ، ندى بنت محمد الزيد •

 .TIMSS2015لطلبة الصف الرابع االبتدائي باململكة العربية السعودية في ضوء اختبارات 
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النمو  بتطور املرحلة االبتدائية معرفة معلمي رياضيات مستوى ، تركية بنت سعد العتيبي •

 .نظرية بياجيه وعالقة ذلك بممارساتهم التدريسية وفقاملعرفي 

أداء معلمات الرياضيات باملرحلة االبتدائية في  مستوى ، الرحمن الجويعد تهاني بنت عبد •

 .لتعلم البنائياملرتكزة على ا ممارسات التدريس ضوء

ة ل التدريسّية واقع املمارسات، سعيد بن شبيب الشهراني • لدى  واإلجرائيةلمعرفة املفاهيميَّ

ات املرحلة   .املتوسطةمعلمي رياضيَّ

  ، املالكي عبد هللاعماد بن  •
ّ
املرحلة بياضيات ّر  المي مستوى ممارسات التدريس لدى معل

  تعليمي ضوء معايير فاالبتدائية 
 
 .م الرياضياتوتعل

قات توظيف ، فوزية بنت سعد العتيبي • التعليم املدَمج في تدريس الرياضيات  باملرحلة معّو 

 .من وجهة نظر املعلمات الثانوية

لية استراتيجية التدريس التبادلّي  في التحصيل الرياض ي لدى افع، هللا الفهد لولوه بنت عبد •

 .طالبات الصف السادس االبتدائي

ت للصفوف الرياضيا معلماتدى ممارسات التدريس ل، الرحمن الحامد مناير بنت عبد •

 .مهارات الحدس الرياض يتنمية االبتدائية العليا ل

استيعاب املفاهيم  استخدام الحاسبة البيانية في تنمية عاليةف، مها بنت راجح بن شلعان •

 .الهندسية لدى طالبات الصف األول الثانوي 

مادة في اآليباد في تنمية التحصيل الدراس ي  توظيف أثر، نجود بنت لعيبان الرويلي •

 .الصف األول ثانوي باملنطقة الشرقية الرياضيات لدى طالبات

أثر التدريس بالنمذجة على تنمية مهارات حل املسألة الرياضية ، نورة بنت فايز الشهري  •

 .لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي

الكفايات التربوية التخصصية ملعلمي ومعلمات ، اللطيف الرحمن اللعبد نورة بنت عبد •

 .الرياضيات باملرحلة املتوسطة
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تساق (.  ا2017هام؛ الشايع، فهد )؛ الشعالن، سالسلولي، مسفرالراجح، نوال؛ العمراني، هيا؛  •

للصفوف األولية باملرحلة االبتدائية املواصفات التربوية والفنية في دليل معلم الرياضيات 

النسخة السعودية مع دليل املعلم في النسخة األصلية. مجلة العلوم التربوية، كلية التربية جامعة 

 سطام.

(. أثر استراتيجية التدريس بالنمذجة على تنمية مهارات 2016) السلولي، مسفرالشهري، نورة؛  •

حل املسألة الرياضية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي. مجلة تربويات الرياضيات، 

9(11.) 

• Ramzi, H., Dicly, N., Faisal, F., & AlSalouli, M. (2015). Gender Difference in 

Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in the Context of Single-Sex 

Classrooms. International Journal of Mathematics and Science Education, 3(1).  
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(. املعرفة الرياضية الخاصة بتدريس 2015؛ سعيد، ردمان )السلولي، مسفراملطرب، خالد؛  •

 . مجلة دراسات، الجامعة األردنية.األعداد والعمليات الحسابية لدى معلمي املرحلة االبتدائية

(. عالقة مهارات التواصل الرياض ي بالتحصيل الدراس ي في مقرر 2015) السلولي، مسفر •

الرياضيات لدى طلبة عمادة السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود. مجلة العلوم التربوية، 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

(. مستوى املعرفة الرياضية لدى معلمي رياضيات املرحلة االبتدائية 2015) السلولي، مسفر •

 وعالقتها ببعض املتغيرات. رسالة التربية وعلم النفس، جامعة امللك سعود.  

 االبتدائي(. مستويات أداء تلميذات الصف السادس 2014) السلولي، مسفرالعقيلي، مها؛  •

 كلية التربية بكفر الشيخ. ملهارات الحس العددي في موضوعات الكسور. مجلة
 

(. املعرفة الرياضية الالزمة لتدريس الهندسة لدى 2014) السلولي، مسفراملطرب، خالد؛  •

 جامعة امللك سعود. معلمي املرحلة االبتدائية. مجلة العلوم التربوية

(. املفاهيم العددية بين واقع استيعاب 2014؛ خشان، خالد )السلولي، مسفررفعت، ابراهيم؛  •

طالب املرحلة االبتدائية ومعتقدات معلميهم باململكة العربية السعودية نحو هذا االستيعاب. 

 مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

(. 2014) السلولي، مسفرخشان، خالد؛ قنديل، رفعت؛ خشان، محمد؛ النذير، محمد؛  •

املعرفة املفاهيمية والعوامل املؤثرة فيه لدى معلمي الرياضيات التوازن بين املعرفة اإلجرائية و 

في املرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية. مجلة العلوم التربوية، كلية التربية جامعة ا 

  مللك سعود.
 

• Alghamdi, A. & AlSalouli, M. (2013). Saudi Elementary School Science Teachers' 

Beliefs: Teaching Science in the New Millennium. The International Journal of 

Science and Mathematics Education, 11(2). 

 اوطبيعته (. األخطاء الشائعة في املفاهيم الهندسية1434وخشان، خالد ) ؛السلولي، مسفر •

. 131، لدى طالب املرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية.مجلة رسالة الخليج العربي

 مكتب التربية العربي لدول الخليج.

التفاضل لدى (. استقصاء املعرفة املفاهيمية املتعلقة بموضوعات 2013) السلولي، مسفر •

 (.41وعلم النفس، العدد )املرحلة الثانوية. مجلة رسالة التربية معلمي الرياضيات في 
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(. املفاهيم الهندسية 2013واملطرب، خالد ) ؛خشان، خالد ؛السلولي، مسفر ؛رفعت، إبراهيم •

بين استيعاب تالميذ املرحلة االبتدائية ومعتقدات معلميهم نحو هذا االستيعاب. مجلة العلوم 

 التربوية والنفسية، جامعة أم القرى. 

(. العوامل املؤثرة في 1434) السلولي، مسفر ؛بركات، هشام ؛هيمهللا، ابرا عبد ؛العمري، ناعم •

تدريس املفاهيم الرياضية في املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمين واملشرفين التربويين. 

 . جامعة القصيم.(2) 6، مجلة الجامعة للعلوم التربوية والنفسية

(. مدى تمكن معلمي الرياضيات 2012ورفعت، إبراهيم ) ؛وخشان، خالد ؛السلولي، مسفر •

مجلة باملرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية من مهارات تدريس املفاهيم الرياضية. 

 رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وية ورياضيات املرحلة (. الترابط املفاهيمي بين رياضيات املرحلة الثان2011) السلولي، مسفر •

الجامعية في اململكة العربية السعودية: دراسة تحليلية. مجلة كلية التربية جامعة بنها، العدد 

(40). 

(. العالقة بين استيعاب طالب 1433ورفعت، ابراهيم ) ؛وخشان، أيمن ؛السلولي، مسفر •

بالعمليات الحسابية  املرتبطة للمفاهيماملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية 

  ومعتقدات معلميهم حول هذا االستيعاب. مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية.

(.  دراسة تحليلية لواقع اتجاه الطالب نحو الدراسة 2010ورفعت، إبراهيم ) ؛السلولي، مسفر •

 .71بعمادة السنة التحضيرية. مجلة كلية التربية، جامعة بنها عدد 

(. واقع اتجاهات الطالب نحو الدراسة بعمادة السنة 2009إبراهيم ) رفعت،؛ مسفرالسلولي،  •

 (.6االكاديمية. مجلة كلية التربية بورسعيد، العدد ) بإنجازاتهمالتحضيرية وعالقتها 

 

 العلمية املؤتمرات .2

• Sayed, Y., & AlSalouli, M. (2018, March). The requirements for the Teaching 

Profession, A review of the situation in 25 countries. Paper presented at the annual 

conference on Comparative & International Education Society. Mexico City. 

 

• AlSalouli, M. (2017). 10th International Policy Dialogue Forum. International Task 

Force on Teachers. Annual meeting: Teaching Profession. Lome, Tpgo. 
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• AlSAlouli, M. (2016). 9th International Policy Dialogue Forum. International Task 

Force on Teachers: Annual meeting: Teacher Motivation. Siem Reap, Cambodia. 

 

• AlSalouli, M. (2015). 8th International Policy Dialogue Forum. International Task 

Force on Teachers. Annual meeting: Learning and Teaching. Mexico City, Mexico. 

 

، رجب(. االتجاهات الوالدية نحو الرياضيات املدرسية وعالقتها 1436) السلولي، مسفر  •

ية بمدينة الرياض. ورقة مقدمة في مؤتمر التميز ببعض املتغيرات الديموغرافية: دراسة ميدان

. STEMفي تعليم العلوم والرياضيات األول: توجة العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة 

 جامعة امللك سعود.

، اعسطس(. مدى ممارسة معلمات الرياضيات 2015) السلولي، مسفرالخالدي، مها؛  •

ألساليب التدريس التي تساهم في تنمية مهارات الحس العددي لدى طالبات املرحلة االبتدائية. 

ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية املصرية لتربويات الرياضيات. جامعة عين 

 شمس.

• AlSalouli, M. & AlMotreb, K. (2013, June). Investigating Elementary Teachers’ 

Mathematical Knowledge for Teaching the Concepts of Numbers and Operations. 

Paper presented at the Canadian International Conference on Education. Toronto, 

Canada. 

األداء االستراتيجي. ورقة مقدمة  (. تجربة جامعة امللك سعود في قياس2013) السلولي، مسفر •

 .ؤسسات االسالمية، الكويتفي املؤتمر الدولي لقياس األداء االستراتيجي املتميز في امل

(. التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي. ورقة مقدمة في 2012) السلولي، مسفر  •

 املؤتمر الدولي األول للتخطيط االستراتيجي في املؤسسات االسالمية، الكويت.
• AlSalouli, M. (2012, April). Teacher Perspectives on Content Area Learning, 

Mandated Curriculum, and Notions of Student Success. Chair the Roundtable 

Session at the Annual Conference of American Educational Research Association. 

Vancouver, Canada. 

 

• AlSalouli, M. (2012, Nov.). Saudi Elementary teachers’ knowledge for teaching 

patterns functions and algebra. Paper presented at the 4th Asian Conference on 

Education. Osaka, Japan 

 

• AlSalouli, M. (2012, July). Investigating high school mathematics teachers’ 

conceptual knowledge regarding Topics of Calculus in Saudi Arabia. Paper 
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presented at The 12th International Congress on Mathematical Education. Seoul, 

South Korea. 

 

• AlSalouli, M. (2012, Nov). Exploring Elementary Teachers’ Mathematical 

Knowledge for Teaching number concepts and operation. Paper presented at the 

Seventh International Conference on Science, Mathematics and Technology 

Education. Muscat, Oman. 

 

• Alghamdi, A & AlSalouli, M. (2011, May). Saudi Elementary School Science 

Teachers' Beliefs: Teaching Science in the New Millennium. Paper presented at the 

Canadian Society for the Study of Education. Waterloo, Canada. 

ورقة (. واقع تدريس املفاهيم اإلحصائية في مناهج التعليم باململكة. 1430) السلولي، مسفر •

 أبها. -اللقاء األول للجمعية السعودية للعلوم اإلحصائيةعلمية مقدمة في 

(. واقع املمارسات التدريسية ملعلمي الرياضيات في املرحلة الثانوية 2010) السلولي، مسفر •

. بحث مقدم للمؤتمر العاشر ة نظر املعلمين واملشرفينباململكة العربية السعودية من وجه

 للجمعية املصرية لترويات الرياضيات، القاهرة )عين شمس(.

اللقاء ورقة علمية مقدمة في ة. (. جودة التدريس أم تدريس الجود1428) السلولي، مسفر •

 القصيم.  -السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(

• AlSalouli, M. (2007). From theory to practice: Teaching mathematics through 

problem solving. Paper presented at Mathematics Education workshop. King 

Abdulaziz City for Science and Technology. 

(. اعتقادات طالب كليات املعلمين عن الرياضيات 1427و املطرب، خالد  ) السلولي، مسفر •

اللقاء السنوي الثالث عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية بحث مقدم في وتعلمها. 

  الرياض. -والنفسية )جستن(
• McCormick, K., AlSalouli, M., & Kapusuz, A. (2002-2004). Preservice Teachers 

Beliefs and Conceptions about Mathematics Teaching and Learning Project. A 

multi-year research project focusing on recording and identifying the beliefs and 

conceptions of preservice teachers mathematics teaching and learning. 

 

• AlSalouli, M., Kapusuz, A., & McCormick, K. (2004, Jan). Elementary preservice 

teachers’ beliefs about mathematics teaching and learning. Paper presented at the 

annual meeting at the Association of Mathematics Teacher Educators (AMTE), San 

Diego, CA. 
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• AlSalouli, M. (2004). Preservice teachers’ beliefs and conceptions about 

mathematics teaching and learning. Paper presented at the North American Chapter 

for the Psychology of Mathematics Education (PME), Toronto, Canada. 

 

• McCormick, K., Kapusuz, A., & AlSalouli, M. (2004, Oct.). Beliefs and conceptions 

of elementary preservice teachers. Paper presented at the North American Chapter 

for the Psychology of Mathematics Education, Toronto, Canada. 

 

 املشاريع البحثية

؛ النذير، محمد؛ الجوعي، عبدهللا؛ الجبر، جبر؛ ال عمر، فهد؛ املطرب، السلولي، مسفر •

(. مدى االرتباط بين مادة الرياضيات في املرحلة الثانوية مع متطلبات التعليم العالي 1431خالد)

( بدعم من مدينة امللك 8-5-من حيث محتوى و طريقة عرض املفاهيم. دراسة وطنية رقم )و ت

 لتقنبة، املشاريع الوطنية. عبدالعزيز للعلوم وا

واملطرب، خالد  ؛وأبوناصر، فتحي ؛والحربي، عيد ؛والسلولي، مسفر ؛الجغيمان، عبدهللا •

تجربة التقويم املستمر في مدارس املرحلة االبتدائية التابعة لوزارة التربية  تقويم (.2011)

ة لصالح وزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية: دراسة تحليلية تقويمية. دراس

 والتعليم.

(. عالقة املفاهيم الفيزيائية في املرحلة الثانوية 1430و الصباغ، سعيد ) ؛السلولي، مسفر •

( بدعم من عمادة البحث العلمي بجامعة 998باملفاهيم الرياضية لنفس املرحلة. دراسة رقم )

 امللك فيصل.

 

 قيد التنفيذبحوث 

• AlSalouli, M. & AlMotreb, K. (writing in progress). Investigating Elementary 

Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching the concepts of numbers and 

operations.  

 

• AlSalouli, M., Almotreb, K., & Refat, I. (writing in progress). The relationship 

between the extent of student understanding of geometric concepts in elementary 

school and the teachers’ rating of that understanding in the Kingdom of Saudi 

Arabia. 
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