
 

 

 

 سيرة ذاتية

 عبدالملك محمد عبدالرحمن شاهيناالسم : 

 م بالمدينة المنورة . 29/9/1966هـ الموافق  13/6/1386:  تاريخ ومكان الميالد

 .هـ1429 -هـ1413في الفترة من عملت معلماً لمادة الرياضيات في المرحلة  المتوسطة والثانوية -

 .هـ 1430/1432فترة في المدرسي بالمدينة المنورة لدارة التخطيط اإل ومشرفامديرا -

 المشرف على الخطط والتطوير في التخطيط المدرسي -

 مشرفا للتخطيط والتطوير  -

 مدير التطوير اإلداري في إدارة التعليم  -

 في إدارة التعليم  مدير اللقطة المعلوماتية -

   حاليا  تابع لجامعة الدول العربية للتنمية البشرية العربي لالتحادام  العرئيس ال-

 ودولي  تجاري ممستشار تحكي -

 ن الكويتييعضو شرفي في نقابة المدربين  -

 عضو شرف نقابة المدربين البحرنيين  -

 و شرف نقابة المربين المصريين عض -

 الشهادات التي حصلت عليها: 

 .في الرياضيات   هـ1412جامعة الملك عبدالعزيز عام  بكلوريس من كلية التربية بالمدينة المنورة فرع -1

 . هـ  1421عام  (( ايجليز للحاسبات والتعليم بالقاهرة  Eagles Education Centerدبلوم عام في الحاسب اآللي من معهد )) -2

 هـ1437ماجستير في التربية مع مرتبة الشرف من الجامعة اإلسالمية  -3

 2016مدرب معتمد من مركز التدريب العربي ونقابة المدربين العرب   -4

 ومن المؤسسين لها عضو رابطة المدربين العرب -5

 عضو رابطة المدربين الخليجين  -6

 عضو ومدرب لدى البورد العربي -7

 البورد األلماني  عضو ومدرب دولي لدى  -8

 اليونسكوسفير لنوايا الحسنة من الفدرالية العالمية لسفراء النوايا الحسنة التابعة لهيئة األمم المتحدة ومنظمة  -9

 .اليونسكودكتوراه فخرية من الفدرالية العالمية لسفراء النوايا الحسنة التابعة لهيئة األمم المتحدة ومنظمة   -10

 اسل االمريكية دكتوراه فخرية من جامعة نيوك -11

 عضو في االتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة التابع لجامعة الدول العربية -12

 



 

 

 

 ودولي تجاري ممستشار تحكي -13

 ب القاهرة الدولية للتدري ةاألكاديميمن خبير تدريب معتمد   -14

 الدورات التي حصلت عليها : 

دورة حول الطرائق الحديثة في استخدام التكنولوجيا في تدريس العلوم والرياضيات  من منظمة اليونسكو للتعليم في مملكة البحرين عام   -1

 هـ  1423

 هـ     1426(( بالقاهرة عام International British Center انجليزية متقدمة من المركز البريطاني الدولي ))  دورة لغة -2

دورة معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية حول كيفية استخدام التقنية الحديثة في تعليم الرياضيات بمركز التدريب التربوي بالمدينة  -3

 المنورة 

ي التصميم والرسم من خالل ثالثية األبعاد في الفراغ في معهد المجموعة  ف (( 3d studio maxفي برنامج ))دورة في الحاسب اآللي  -4

 هـ ومعتمدة من ميكروسوفت . 1424المصرية لألنظمة بالقاهرة عام  

هد المجموعة المتحدة ي التصميم والرسم من خالل ثالثية األبعاد في الفراغ في معف (( 3d studio maxفي الحاسب اآللي في برنامج ))  -5

هـ ومعتمدة من   1425(( بالقاهرة         عام  United Group Technologies and Investmentللتكنولوجيا والتصميم )) 

 ميكروسوفت وشركة انتيل .

لمركز البريطاني  ي التصميم والرسم من خالل ثالثية األبعاد في الفراغ في معهد اف (( 3d studio maxدورة تنشيطية في في برنامج ))  -6

  1426(( بالقاهرة عام International British Center الدولي )) 

 هـ . 1423( بمركز التدريب التربوي بالمدينة المنورة التابع عام 1دورة حول طرائق التدريس الحديث للرياضيات )  -7

 هـ 1424المنورة. ( بمركز التدريب التربوي بالمدينة2دورة حول طرائق التدريس الحديث للرياضيات )  -8

 هـ في أحد معاهد القاهرة.  1417دورة تعليم مبادئ الحاسب اآللي  عام  -9

 هـ 1427دورة في عمل الحقائب التربوية والتعليمية من شركة انتل عام  – 10

 2016دورة مؤشرات األداء وعمل الخطط التشغيلية  -10

 م2017ب القاهرة الدولية للتدري ةاألكاديميدورة خبير تنمية بشرية من    -11

 م 2017ب القاهرة الدولية للتدري ةاألكاديميمن دورة خبير عالقات دبلوماسية وقنصلية  -12

 م2017 القاهرة دورة محكم معتمد من مركز الدولية للتحكيم الدولي  -13

 م 2017 القاهرة من مركز الدولية للتحكيم الدوليمستشار تحكيم تجاري دورة  -14

 م2017درع سفير المدربين العرب من مؤسسة العقل الذهبي حاصل على   -15

 

 : والدورات التي قمت بها المشاركات واألعمال

 

حول الطرائق الحديثة في استخدام التكنولوجيا في تدريس العلوم   كة العربية السعودية في منظمة اليونسكو للتعليم فيمثلت الممل -1

 م.2003يناير  23-19لفترة افي مملكة البحرين والتي عقدت في  والرياضيات 



 

 

 

ع لتدريب المعلمين في مركز التدريب التربوي بالمدينة المنورة عنوانها استخدام الحاسب ُعقدت لي دورتين تدريبيتين كل منها أسبو -2

 هـ 1423اآللي في التدريس وعمل المطويات . عام 

ُكلفت من وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية  بعمل مشروع خاص باستخدام الحاسب اآللي في تدريس الرياضيات وحظي  -3

رحيب من قبل الوزارة وتمت الموافقة علية آنذاك من قبل وكيل الوزارة وُعمل عليه ورش عمل في مختلف مناطق المملكة  بإعجاب وت 

 هـ .  6/8/1424أهم تلك الورش التي ُعقدت في الدمام بتاريخ 

 شاركت في معرض نحن شركاء في التربية عبر قسمين قسم الرياضيات وقسم التقنيات التربوية بالمدينة المنورة . -4

أهمها غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم وبعض البرامج والدورات التي  ةأنتجت بعض البرامج في الملتيميديا التعليمية والتدريبي -5

 ميديا بيلدر وادوبي بريمير .تخص الخطوط السعودية على برنامجي ملتي

صممت خريطة المملكة العربية السعودية موضحا عليها تضاريسها في البعد الثالثي ومتحركة لمركز التقنيات التربوية بالمدينة المنورة   -6

 وادوبي بريمير .  3d studio maxببرنامجي 

 ز وموقع ثانوية األنصار .صممت عدة مواقع مدرسية منها موقع ثانوية الملك عبدهللا بن عبدالعزي -7

شاركت وأنتجت بعض البرامج والدروس التعليمية والتحضير للدروس الخاصة بالمعلم على الفيجول بيسك والبور بينت والورود  -8

 والملتيميديا بيلدر والفالش والفوتوشوب 

 عن منطقة المدينة المنورة .  هـ 1419تم اختياري عضو من أعضاء دراسة وتطوير مناهج الرياضيات للمرحلة المتوسطة عام  -9

مشاركات وجدانية وتوضيحية عبر عمل بعض المطويات والتصاميم  أهمها عمل تصميم رياضي بمناسبة مرور مائة عام على توحيد  – 10

وية الخاصة المملكة العربية السعودية وعمل مطوية بمناسبة مرور عشرون عام على تولي الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه هللا آنذاك  ومط

 بقواعد السلوك والمواظبة لقسم التوجيه و اإلرشاد .

حضرت ورشة العمل األولى والثانية لتقنية االتصاالت والمعلومات في التعليم في المدينة المنورة تحت رعاية مركز المدينة لتنمية   -11

 هـ  1427 – 1426المجتمع في عامي 

 . هـ1430 قتصاديةالعمل لمدينة المعرفة اال شاركت في ورش -12

 . هـ1432شاركت في اجتماعات لجنة تطوير المدينة  والمخطط الشامل في فندق االبروي  -13

 عضو اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة .  -14

فن صياغة في التدريس والثالثة دربت المعلمين في ثالث دورات األولى التخطيط للتدريس والثانية استخدام الحاسب اآللي والتقنيات  -15

 هـ في محافظة المهد.1433عام  األهداف التربوية وتطبيقاتها

 هـ1435، مهارة القيادات التربوية  ياالستراتيجدربت القيادات العليا في محافظة المهد في الدورات التخطيط  -16

 دربت المرشحين لقيادة الموهوبين كيفية اكتشاف الموهوبين . -17

 هـ1431بت جميع مديري مدارس منطقة المدينة المنورة وجميع المشرفين على برنامج التخطيط المدرسي ) المسح المدرسي ( در -18

لمؤتمر التخطيط االستراتيجي للمشروعات وسبل تهيئة مناخ االستثمار في مصر في جامعة الدول العربية في األول  بورقة عمل  شاركت -19

 م . 2016لعام  رسبتمبمن 

 2016شاركت في مؤتمر التخطيط االستراتيجي في مدينة االسكندرية  -20

 2016شاركت في مؤتمر التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية  -21

 2017للتنمية البشرية في اإلسكندرية  االتحاد العربي أنشأت -22



 

 

 

 2017مؤتمر الريادة في التدريب  في اإلسكندرية  أستتر -23

 2017مؤتمر االستثمار في التدريب  في اإلسكندرية  أستتر -24

 م 2016 بجامعة الدول العربية الطاقة البديلة في مؤتمر  الطاقة النظيفة"بعنوان "شاركت بورقة عمل  -25

 م 2017 النظيفة بجامعة الدول العربية التكنولوجياسبل تعزيز في مؤتمر   "مدينة نيوم نبض التغيربعنوان "شاركت بورقة عمل  -26

 م 2017حول التنمية المستدامة بالقاهرة شمس  القيت عدة محاضرات في جامعة عين -27

 م 2018مؤتمر الشباب قيادة وريادة في القاهرة  أستتر -28

  م2018شاركت في مؤتمر نحو جودة أفضل للتعلم  -29

 م 2018شاركت في مؤتمر التحكيم الدولي في القاهرة  -30

 م 2018عية بالمدينة المنورة في مركز األمير سلطان دربت الفرق التطو  -31

 م 2019شاركت في صالون مصر بيت العرب  -32

 م2019المؤتمر الدولي للتدريب والتنمية البشرية بالكويت أست تر -33

  م2020 عدعن ب مؤتمر رقمنة التعليم والتدريب ) التحديات والفرص(بعض جلسات  أستتر -34

مهارات االتصال في -مهارات التخطيط -الخرائط الذهنية أهمها للمعلمين   2022//2020/2021عدة دورات عن بعد في الفترة  أعطيت -35

 وغيرها الكثير من البرامجوالمدرب في بيئة التعليم المعلم   –ارقمي المعلم  –من اجل التعليم التقويم   –االزمات  إدارة

 الدراسات واألبحاث: 

 في المملكة العربية السعودية ة العامة .التحصيلية لمادة الرياضيات لطالب الثانوي شاركت وساهمت في عمل االختبارات- -

 أول معلم يحضر مادة الرياضيات على مستوى المملكة العربية السعودية بالحاسب اآللي وتم تعميمه على المدرسين والمدرسات -

 نة المنورة . السلم والحرب لإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المديحالة في وتدابير وأعمال الدفاع المدني عمل خطة  -

 م (( 2011رؤية تربوية جديدة لصناعة المستقبل  االقتصاديةبحث بعنوان )) مدينة المعرفة  -

 هـ ((.1450عمل )) الخطة العشرينية لتوزيع الخدمات التعليمية والخدمات المساندة لها لعام  -

 بمنطقة المدينة المنورة.وتوزيع الخدمات التعليمية دراسة حول الخلل الحاصل في المعايير التخطيطية -

 .وخارطة األحياء لجميع أحياء المدينة المنورة والخلل الحاصل فيها بتوزيع الخدمات التعليمية تعني دراسة  -

 دراسة الكثافة الطالبية في الفصول لمدارس منطقة المدينة المنورة  . -

 عمل الخرائط الرقمية لمنطقة المدينة المنورة للمدارس -

 :  المؤلفات

 م 2005أثر توظيف الحاسب اآللي واالنترنت في مناهج الرياضيات للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية  صعوبات ومعوقات -1

 م2015االنفتاح الثقافي وآثره التربوية  -2

 اعكف على تفسير القرآن الكريم تربويا  -3

 بشهادات وشهادات شكر وخطابات  وأخيراً هذه سيرة مختصرة وكل ما ذكرته موثق لدي 

 البريد االلكتروني 

abzk@hotmail.com 

abzk2000@yahoo.com 

mailto:abzk@hotmail.com
mailto:abzk2000@yahoo.com
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