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 د. فهد بن سليمان الشايعأ.

 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية   -قسم املناهج وطرق التدريس  -أستاذ املناهج وتعليم العلوم 
 عميد كلية الرتبية جبامعة امللك سعود

  رئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت(
 والتنمية املهنية جبامعة امللك سعودرئيس جملس إدارة املركز الرتبوي للتطوير 

 
 
 

 املؤهالت
 (2003هـ )1424
 (2003) ـه1424
 (2001) ـه1421
 (1995هـ )1416

 جامعة بيتسبريج، بنسلفانيا، أمريكا - (Science Education)دكتوراه مناهج وتعليم العلوم 
 يا، أمريكاجامعة بيتسبريج،  بنسلفان - (Research Methodology)ماجستري مناهج البحث 

 جامعة بيتسبريج، بنسلفانيا، أمريكا - Science Education))مناهج وتعليم العلوم ماجستري 
 جامعة امللك سعود، الرايض ،كلية الرتبية  –بكالوريوس العلوم والرتبية يف الفيزايء 

 العمل األكادميي
 اآلن -1434
1437- 1438 
1428-1434     
1424-1428 
1419-1424 
1417-1419 
1416-1417 

 جامعة امللك سعود - كلية الرتبيةب قسم املناهج وطرق التدريس -املناهج وتعليم العلوم أستاذ 
 بريطانيا -جامعة اكسرت  -كلية الرتبية   –أستاذ زائر 

 جامعة امللك سعود - كلية الرتبيةب قسم املناهج وطرق التدريس -شارك املناهج وتعليم العلوم املأستاذ 
 جامعة امللك سعود - كلية الرتبيةبقسم املناهج وطرق التدريس  -ساعد اهج وتعليم العلوم املاملنأستاذ 

 أمريكا - بنسلفانيا جامعة بيتسبريج -لدراسة املاجستري والدكتوراة  مبتعث

 جامعة امللك سعود  - كلية الرتبية  - طرق التدريسمعيد بقسم املناهج و 

 حمافظة الزلفي - زنوية امللك عبدالعزياث -الثانوية  معلم فيزايء ابملرحلة

  واملهنيةاألكادميية  املهامأبرز  
 ناآل -1438
 ناآل -1438

 عضو جملس جامعة امللك سعود
 جبامعة امللك سعود عميد كلية الرتبية

 للتطوير والتنمية املهنية جبامعة امللك سعود يو جملس إدارة املركز الرتبرئيس  ناآل -1438
 و اجمللس العلمي يف جامعة اجلوف  عض ناآل -1438
 عضو اجمللس العلمي يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن  اآلن -1438
 رئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت( اآلن -1435
 اآلن -1435
 اآلن -1435
1435- 1437     
1433- 1437 
1432- 1437 
1431- 1436          
1428- 1437 
1424- 1426 

 عضو اهليئة االستشارية لعدد من الكليات اجلامعية )جامعة اجملمعة، جامعة اجلوف(
 عضو اهليئة االستشارية لعدد من اجملالت العلمية )امللك سعود، طيبة، اجلوف، تبوك، الريموك، أربد(

 ة بقرار من جملس الوزراء املوقرعضو جملس إدارة هيئة تقومي التعليم العام ابململكة العربية السعودي
 مقرر اللجنة الدائمة للبحث العلمي ابجلامعة

 ممثل كلية الرتبية ابجمللس العلمي ابجلامعة

 املشرف على كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان لتطوير تعليم العلوم والرايضيات
 اتمؤسس ومدير مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضي

 عضو جملس التطوير الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم وعضو اللجنة العليا املشرفة على تطوير املناهج
 مقرر مسار الرتبية العلمية بقسم املناهج وطرق التدريس 1428 -1424
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 واإلشراف على الرسائل العلمية: والتحكيم التدريس

 .داخل اجلامعة وخارجهاملاجستري والدكتوراه لدبلوم واالبكالوريوس واو  التعليم العام ملراحل مقررا   15 أكثر من تدريس  -

داخـــل اململكـــة وخارجهـــا )جامعـــة امللـــك ســـعود، جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود  دكتـــوراهماجســـتري و  رســـالة 50ومناقشـــة أكثـــر مـــن اإلشـــراف  -
رة بنـت عبـدالرمحن، جامعـة الطـائا، جامعـة القجـيم، جامعـة اإلسالمية، جامعة طيبة، جامعة امللك خالد، جامعة أم القرى، جامعـة األمـرية نـو 

 جامعة ليدز بربيطانيا(. اإلمام عبدالرمحن بن فيجل، جامعة الكويت،

جامعـة اإلمـام ، بنـت عبـدالرمحن جامعة األمـرية نـورة جامعة امللك فيجل، )جامعة أم القرى، داخل اململكةمن حتكيم عدد من الرتقيات العلمية  -
 جامعـة الريمـوكجامعة بغداد ابلعـراق، (، وخارج اململكة )، جامعة اجلوف، جامعة حائلجامعة تبوك، جامعة جنراناإلسالمية، حممد بن سعود 

 .سلطنة عمان(جامعة السلطان قابوس ب، ابألردن ، جامعة الطفيلة التقنيةابألردن

 اجلمعيات واملنظمات العلميةاملراكز و 
 

 العلمية املختصة، ومن أبرزها:اكز واملر ة وعضوية جمالس اجلمعيات سرائ
 ناآل -1438
 اآلن -1435
1428- 1435 
1435 - 1437 
1431 - 1436 
1428 - 1437 

 رئيس جملس إدارة املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية 
 13،  12، 11ات الدور ( جسنت)رئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية 

 الدوراتن التاسعة والعاشرة  -جسنت–رة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية عضو جملس إدا
 بقرار من جملس الوزارء املوقر عضو جملس إدارة هيئة تقومي التعليم العام ابململكة العربية السعودية

 لتطوير تعليم العلوم والرايضيات املشرف على كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان 
 االستشارية وهيئته إدارتهمؤسس ومدير مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات وأمني جملس 

 

 العلمية املختصة، ومن أبرزها:واملراكز اجلمعيات واملنظمات  يةعضو 
 اآلن - 1418
 اآلن - 1422
 اآلن - 1424
 اآلن -1425
 اآلن - 1425
 اآلن - 1432
 اآلن - 1433
 ناآل - 1435
 اآلن - 1436
 اآلن -1439
 اآلن -1440

  – جسنت –عضو اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية 

  NSTAالعلوم يف الوالايت املتحدة األمريكية  تعليمعضو مجعية 

  عضو اجلمعية السعودية للعلوم الفيزايئية

  عضو اجلمعية املجرية للمناهج وطرق التدريس

 رتبية العلمية املجرية للعضو اجلمعية 
  NARSTعضو اجلمعية الدولية لبحوث تعليم العلوم يف الوالايت املتحدة األمريكية 

  ESERAعضو مجعية البحوث يف الرتبية العلمية األوروبية 
  IHPST الدولية لتاريخ وفلسفة وتدريس العلوممعية اجلعضو 

  AERAعضو مجعية األمريكية للبحث الرتبوي 
  AACTEية لكليات إعداد ملعلم عضو مجعية األمريك

 -جسم  - للمعلمالعلمية السعودية اعضو اجلمعية 
 اجملالت العلميةرائسة وعضوية 

 اآلن -1440
 اآلن -1440
 اآلن -1439
 اآلن -1438
 اآلن -1437
 اآلن -1437
 اآلن -1435
 اآلن -1435
1435-1438 
1433-1435 
1432-1433 
1429-1432 

 مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج -الة اخلليج العريب انئب رئيس حترير جملة رس
 اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية -عضو اهليئة االستشارية للمجلة السعودية للعلوم الرتبوية 

 عضو اهليئة االستشارية جمللة العلوم الرتبوية جبامعة اجلوف 
 الرتبوية جبامعة الريموك عضو اهليئة االستشارية للمجلة األردنية يف العلوم 

 سات اإلنسانية اعضو اهليئة االستشارية جمللة جامعة تبوك للدر 

 اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  -م على جملة "أفاق تربوية ونفسية"املشرف العا

 عضو اهليئة االستشارية جمللة جامعة أربد ابألردن 

 رتبوية جبامعة طيبة عضو اهليئة االستشارية جمللة العلوم ال

 عضو اهليئة االستشارية جمللة العلوم الرتبوية جبامعة امللك سعود 
 رئيس هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية جبامعة امللك سعود 

 لوم الرتبوية والدرسات االسالميةعضو حترير جملة جامعة امللك سعود للع
 جسنت -السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية اجلمعية  -عضو حترير جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 
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 شورة يف اجملالت العلمية احملكمةالبحوث املن
 

  تنميةى لع ائمقطور مهين مقرتح ملعلمات الفيزايء ت   انمجبر (. 2019) .الشايع، فهدابعبدهللا، أفراح؛  .1
م
. اجمللة األردنية يف العلوم أمليةالت ارساتمامل

 .340-325(، 15)3، ردن، الرتبوية، جامعة الريموك، األ

على تنمية اجلدل أمنوذج مقرتح لتدريس القضااي العلمية اجملتمعية يف مادة األحياء (. أثر 2019؛ الزغييب، حممد. )الشايع، فهداألمسري، ابراهيم؛  .2
 .163-148(، 2)19العلمي. جملة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية ابألردن، 

م لألنشطة الجفية استخدام معلمي مادة العلوم يف املرحلة االبتدائية لدليل املعلم وحقيبة املعلهـ(. 1440). ، فهدالشايعالرشيدي، ابراهيم؛  .3
 .222-201(، 2)20اجمللة العلمية جبامعة امللك فيجل )العلوم اإلنسانية واإلدارية(،  والتقومي.

. جملة مستوايت حتجيل طلبة مقررات الفيزايء األولية جبامعة امللك سعود هـ(.1440) ؛ العرفج، ماهر؛ العمران، سعد؛ املفيت، عبده.الشايع، فهد .4
 .40-11(، 1)4معة األمري سطام بن عبدالعزيز، العلوم الرتبوية، جا

 التالميذ دىل اإلبداعي التفكري تنمية يف مقرتحة إثرائية علمية أنشطة استخدام أثرهـ(. 1440) ؛ اجلغيمان، عبدهللا.الشايع، فهدالعقيل، حممد؛  .5
 .101-81(، 1)20 ،)العلوم اإلنسانية واإلدارية( امعة امللك فيجلالعلمية جللة اجمل .االبتدائية املرحلة يف املوهوبني

 لدليل معلماتساق املواصفات الرتبوية (. مستوى هـ1440؛ الراجح، نوال. )الشايع، فهدالعمراين، هيا، املقبل، منرية، الرويس، عبدالعزيز؛  .6
جملة الشمال للعلوم اإلنسانية، جامعة احلدود  يف اململكة العربية السعودية  مع دليل املعلم لسلسلة  ماجروهيل األمريكية.ضيات للجا السادس لرايا

 .108-69(، 1)4الشمالية، 

. جملة ت الجا السادس االبتدائيطالباالعلوم على حتجيل منوذج مقرتح للتقومي من أجل تعلم أ أثر(. 2019). الشايع، فهدالعبدالكرمي، إميان؛  .7
 .115-87(، 1)16 نسانية واالجتماعية،جامعة الشارقة للعلوم اإل

8. Aldahmash, A. H., Alshamrani, S. M., Alshaya, F. S., & Alsarrani, N. A. (2019). Research Trends in In-service 

Science Teacher Professional Development from 2012 to 2016. International Journal of Instruction, 12(2), 163-

178. 

طالبات العلوم على املهارات االجتماعية املتعلقة بتعلم منوذج مقرتح للتقومي من أجل تعلم أ أثر هـ(.1439). الشايع، فهدبدالكرمي، إميان؛ الع .9
 .74-57، 149 ريب لدول اخلليج،مكتب الرتبية الع –. جملة رسالة اخلليج العريب الجا السادس االبتدائي

تطوير مشروع  يف مادة العلوم وفق املتوسطةاملرحلة  بةحتجيل طلنوعية  (.2018) الشايع، فهـد.العتيبــــي، خالـد؛ الربصان، امساعيل؛ عبد، إميان؛  .10
 .150-135(، 2)13 ة جبامعة طيبة،الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ابململكة العربية السعودية. جملة العلوم الرتبوي

جملة الرتبية صعوابت حل املسائل الفيزايئية لدى طالبات الجا الثاين الثانوي يف مدينة الرايض.  (.2018) .الشايع، فهدلسبيعي، هيا؛ ا .11
 .158-123، (4)21،  مشس، مجرالعلمية، اجلمعية املجرية للرتبية العلمية، جامعة عني

. جملة العلوم الرتبوية، جامعة امللك حتجيل طالب مقررات الفيزايء األولية جبامعة امللك سعوداملؤدية لتدين العوامل  هـ(.1439) .الشايع، فهد .12
 .55-19(، 1)30 سعود.

الطالب لألحياء والكيمياء  كتبلاملواصفات الرتبوية  (. مدى حتقق2017) الشايع، فهد.األمحد، نضال؛ حج عمر، سوزان؛ الزغييب، حممد؛  .13
 .33-17(، 18)5. جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث الرتبوية والنفسية، ماجروهل والفيزايء للجا األول الثانوي مع سالسل

مشروع  يف مادة الرايضيات وفقرحلة االبتدائية امل بةحتجيل طلنوعية  هـ(.1438) .الشايع، فهـدالربصان، امساعيل؛ العتيبــــي، خالـد؛ عبد، إميان؛  .14
اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية  –تطوير الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ابململكة العربية السعودية. جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 .108 -89، 56، والنفسية

وفق سياقهم االجتماعي. جملة العلوم  لجا الثاين املتوسطل جور كتاب العلومءة الطالب لقرا هـ(.1438) .الشايع، فهدالعريين، عبدالرمحن؛  .15
 .68-43(، 1)2، الرتبوية، جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

مشروع  ضيات وفقيف مادة الراي املتوسطةاملرحلة  بةحتجيل طلنوعية  هـ(.1438) .الشايع، فهـدالربصان، امساعيل؛ العتيبــــي، خالـد؛ عبد، إميان؛  .16
-203(،  1)2 جملة العلوم الرتبوية، جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز،ام ابململكة العربية السعودية.تطوير الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم الع

231. 

17. Alarfaj, Maher; Secolsky, Charles & Alshaya, F. (2017) Discrimination of Performance Tiers and Prediction of 

Success: A New Quantitative Method for Establishing Cutoff Scores with Application to an Introductory Physics 

Course. Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, Zayed University, UAE. 14(1), 1-13. 

مواءمة صور كتاب العلوم للجا الثاين املتوسط للسياق االجتماعي من منظور السيميائية هـ(. 1438) .ع، فهدالشايالعريين، عبدالرمحن؛  .18
 .44-19(، 1)29، جامعة امللك سعود العلوم الرتبوية،. جملة االجتماعية

http://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/
http://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/
http://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/
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 ،لرتبية اخلاصةالسعودية الة اجملجملتمع. (. متثيل صور كتاب العلوم للجا الثاين املتوسط لفئات اهـ1438) .الشايع، فهدالعريين، عبدالرمحن؛  .19
  .95-81(، 2)2، جامعة امللك سعود ،-جسرت – لرتبية اخلاصةالسعودية ا اجلمعية

20. Khishfe, Rola; Alshaya, Fahad; Mansour, Nasser; BuiJaoude, Saouma & Alradyan, Khalid. (2016). Students’ 

Understandings of Nature of Science and Their Arguments in the Context of Four Socioscientific Issues. 

International Journal of Science Education, 39(3), 299-334. 

المري الرتبوية، جامعة ا العلوممقروؤية كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية. جملة  (.ه1437) .الشايع، فهداملفيت، عبده؛  .21
 .192-165(، 2)1، سطام بن عبدالعزيز

مشروع  يف مادة العلوم وفقلجا السادس ا بةحتجيل طل(. نوعية ه1437. )الشايع، فهـدلعتيبــــي، خالـد؛ الربصان، امساعيل؛ عبد، إميان؛ ا .22
، 142مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،  –خلليج العريب تطوير الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ابململكة العربية السعودية. جملة رسالة ا

75-92. 

. اجمللة الرتبوية الدولية طالبات الجا السادس االبتدائيالعلوم لمنوذج مقرتح للتقومي من أجل تعلم أ (.2016) .الشايع، فهدالعبدالكرمي، إميان؛  .23
 .332-315(، 12)5، األردن -املتخججة

 يف دليل معلماتساق املواصفات الرتبوية والفنية (. ه1437. )الشايع، فهد؛ الشعالن، سهام السلويل، مسفر؛ ا؛الراجح، نوال؛ العمراين، هي .24
العلوم الرتبوية، جامعة األمري سطام بن . جملة (ماجروهل-مع دليل املعلم )النسخة األصلية النسخة السعودية(0 للجا الثالث االبتدائي لرايضياتا

 .222-193، (1)1عبدالعزيز، 

التجورات اخلاطئة للمفاهيم الكيميائية املتعلقة بتحديد األشكال اجلسيمية والتغريات الكيميائية  ه(.1437) .الشايع، فهد، عبدهللا، احلريب .25
 .43-15(، 2)7جامعة ام القرى،  -للمادة لدى طالب الجا الثالث الثانوي مبدينة الرايض. جملة العلوم الرتبوية والنفسية 

البحوث جملة  العوامل املؤثرة يف تعلم مقررات الفيزايء لدى طالب كلية امللك عبدالعزيز احلربية.هـ(. 1437)عبدالرمحن. السبيعي، ؛ هدالشايع، ف .26
 .207-169، 64 كلية امللك فهد األمنية،  األمنية،

حلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية. جملة العلوم للمر تضمني طبيعة العلم يف كتب هـ(. 1437). الشايع، فهداجلرب، جرب، املفيت، عبده؛  .27
  .318 -274، 7 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ،العلوم الرتبوية

28. AlShnaq, Naseem; Schreier, Helmut; Abdufatah, Fisal; & Alshaya, Fahad. (2016). Lost in memorization: The 

case of science instruction in KSA schools and the argument for a promotion of science literacy based on 

formative assessment practice. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies 

(JETERAPS), 7(4), 292-301. 

ابملرحلة  لرايضياتا اتساق املواصفات الرتبوية والفنية لكتب هـ(.1437)هد. ؛  الشايع، فويس، عبدالعزيز؛ العمراين، هيا؛ السلويل، مسفرالر  .29
 .243-223(، 2)28، جامعة امللك سعودالعلوم الرتبوية، . جملة سلسلة ماجروهليف  املتوسطة ونظريهتا

 باملواصفات الرتبوية والفنية لكتاتساق اهـ(. 1437؛ الشعالن، سهام. )الشايع، فهدالراجح، نوال؛ الرويس، عبدالعزيز؛ العمراين، هيا؛  .30
. جملة رسالة الرتبية وعلم النفس، اجلميعة السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، جامعة امللك وسلسلة ماجروهل للجا الثالث االبتدائي لرايضياتا

 .48-29، 52سعود، 

اجمللة جملتمعية يف كتب الكيمياء يف اململكة العربية السعودية. تضمني القضااي العلمية ا(. 2016)؛ الزغييب، حممد. الشايع، فهدالزامل، حممد؛  .31
 .229-187(، 2)118الرتبوية، جامعة الكويت، 

لسمات  يف املرحلة الثانويةحمتوى كتاب الفيزايء  تضمني هـ(.1437) ؛ العوله، عبدالعزيز؛ املفيت، عبده.الشايع، فهدالشمراين، سعيد؛  .32
  .66-15، 5سعود اإلسالمية، م الرتبوية، جامعة اإلمام حممد بن . جملة العلو األساسية االستقجاء

جملــة اململكــة العربيـة الســعودية.  تضـمني القضــااي العلميـة اجملتمعيــة يف كتــب الفيـزايء يف(. 2015)؛ الــزغييب، حممــد. الشــايع، فهـدالضـلعان، أمحــد؛  .33
 .197-161(، 2)16بوية والنفسية، جامعة البحرين، الرت العلوم 

املهارات الرايضية الالزمة حلـل املسـائل الفيزايئيـة يف مقـررات الفيـزايء (. 2015)؛ عبده، فايز. الشايع، فهدميد، عبدالناصر؛ السيد، امحد؛ عبداحل .34
 .365-351(، 2)9نفسية، جامعة السلطان قابوس، عمان، يف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية. جملة الدراسات الرتبوية وال

الوعى التقين لدى طالب مقررات الفيزايء  اجلامعية االويل ابستخدام هـ(. 1435)اهلدلق، هشام؛ حامد، إمساعيل.  الشايع، فهد؛ده، فايز؛ عب .35
 .285 -246(، 2)5، القرىجامعة ام  -تقنيات احملاكاة ومعوقات استخداماهتا جبامعة امللك سعود. جملة دراسات يف املناهج واالشراف الرتبوي 

يف  مــدى تضــمني جوانــب طبيعــة العلــم يف كتــاب األحيــاء للجــا األول الثــانوي هـــ(.1435) .الشــايع، فهــدالمســري، ابــراهيم؛ الشــمراين، ســعيد؛ ا .36
 ـ.104-85 ،134 مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، –. جملة رسالة اخلليج العريب اململكة العربية السعودية

. جملـــة الدراســات الرتبويـــة يــزايء األوليـــة جبامعــة امللـــك ســعودلــدى طــالب مقـــررات الف ســائل الفيزايئيـــةصــعوابت حـــل امل(. 2014. )الشــايع، فهـــد .37
 .289-272(، 2)8والنفسية، جامعة السلطان قابوس، عمان، 
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ابململكـــة العربيـــة  يف التعلـــيم العـــام الرايضـــيات والعلـــوم الطبيعيـــة املجـــاحب ملشـــروع تطـــوير لمعلـــملالتطـــور املهـــين هــــ(. واقـــع 1434). لشـــايع، فهـــدا .38
 .92-58(، 42، )اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس  .السعودية

العلميـة،  جملـة الرتبيـة. طالب مقـررات الفيـزايء األوليـة جبامعـة امللـك سـعود مـن حـل املسـائل الفيزايئيـة متكن طالب مدى(. 2013. )الشايع، فهد .39
 .469-436(، 2)83جورة، مجر، جامعة املن

40. Aldahmash, Abdulwali. Alshaya, Fahad, Assiri, Abdulaziz. (2012). Secondary School Students Alternative 
Conceptions about Genetics. Electronic Journal of Science Education, 13(1), 1-10. 

(. قــراءة طــالب الجــا الثــاين متوســط للرســوم التوضــيحية يف موضــوع الطاقــة مــن  2012عيد. )؛ الشــمراين، ســالشــايع، فهــد ؛العــريين، عبــدالرمحن .41
 .91-64، )32(لية لألحباث الرتبوية، جامعة االمارات، و كتاب العلوم يف اململكة العربية السعودية. اجمللة الد

الرتبويـة العلـوم . جملـة ي يف مدينـة الـرايض ملفـاهيم الوراثـةمدى اكتساب طالب الجا الثـاين الثـانو  (.2012) ؛ العسريي، عبدالعزيز.الشايع، فهد .42
 .68-43(، 2)13، والنفسية، كلية الرتبية، جامعة البحرين

التجــورات اإلبسـتمولوجية لــتعلم املفــاهيم الفيزايئيـة لــدى أعضـاء هيئــة التـدريس يفقســام الفيــزايء يف ه(. 1433؛ القــادري، سـليمان. )الشـايع، فهــد .43
 .310-285(، 1)24 سالمية"،. جملة جامعة امللك سعود "العلوم الرتبوية والدراسات اإلودية واألردنيةالسعبعض اجلامعات 

(. التجـــورات اخلــاطف للمفــاهيم الكيميائيــة املتعلقــة حبــاالت املـــادة الــثالث لــدى طــالب الجــا الثالـــث 2011احلــريب، عبــدهللا. ) الشــايع، فهــد؛ .44
 .1765-1750(، 5)28 ية، األردن،ندة األر ، اجلامععلوم الرتبويةال -الثانوي مبدينة الرايض. جملة دراسات

45. W. K. Adams, H. Alhadlaq, C. V. Malley, K. K. Perkins, J. B. Olson, F. Alshaya, S. Alabdulkareem, and C. E. 
Wieman. (2011). Making on-line Science Simulations and Websites Easily Translatable and Available Worldwide: 
Challenges and Solutions. Journal of Science Education and Technology, (21), 1-10.  

أثر استخدام "قبعات التفكري الست" يف تدريس العلوم على تنمية التفكري اإلبداعي والتفاعل الجفي  .هـ(1431؛ والعقيل، حممد. )الشايع، فهد .46
 .56-17(، 2)1جامعة ام القرى،  -السادس االبتدائي يف مدينة الرايض. جملة دراسات يف املناهج واالشراف الرتبوي اللفظي لدى تالميذ الجا 

الثـاين أثـر املـدخل املنظـومي علـى التحجـيل الدراسـي يف العلـوم وامليـول العلميـة لـدى طـالب الجـا هــ(. 1431؛ والرضـيان، خالـد. )الشايع، فهد .47
 .92-75(، 115، )مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج – رسالة اخلليج العريب جملةمتوسط مبدينة الرايض. 

أثـر اسـتخدام الكتـب اإللكرتونيـة يف تنميـة التفكـري اإلبـداعي واالاـاه اـو اسـتخدام احلاسـوب يف تعلـم م(. 2010. وشـينان، علـي. )الشايع، فهد .48
 .139-112(، 1)7ة صنعاء، ، كلية الرتبية، جامعالرتبوية والنفسيةلوم العجملة  .الثاين اثنوي مبدينة الرايض األحياء لدى طالب الجا

قـد أثر اسـتخدام أسـاليب التقـومي احلقيقـي يف مـادة العلـوم علـى تنميـة التحجـيل الدراسـي والتفكـري النا هـ(.1430) .الشايع، فهدالرضيان، خالد؛  .49
 .  163-131(، 2)5، ةطيب. جملة العلوم الرتبوية، جامعة لدى طالب الجا الثاين املتوسط

-44، (2)7مــني، توجهــات وخجــائا رســائل املاجســتري يف الرتبيــة العلميــة جبامعــة امللــك ســعود. جملــة كليــات املعلهـــ(. 1428. )الشــايع، فهــد .50
100. 

الـنفس(، بية )الرتبيـة وعلـم كما حيددها املختجون. جملة كلية الرت   املهارات احلاسوبية الالزمة ملعلم العلوم (.2007) واحلسن، رايض.؛ الشايع، فهد .51
 .93-63(، 1)31 ة عني مشس، مجهورية مجر العربية،جامع

هـ(. واقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف املرحلة الثانويـة واااهـات معلمـي العلـوم والطـالب اوهـا. جملـة جامعـة امللـك 1427) الشايع، فهد. .52
 .498-441، (1)19سعود "العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية"، 

( يف NSESاألمريكيــة ) ( مبشــروع املعــايري القـــومية للرتبيــة العـــلمية8-5مـــدى حتقــق معـــايري احملتــوى ) (.2006. وشــينان، علــي. )الشــايع، فهــد .53
 دريس، جامعة عني مشـس،اجلميعة املجرية للمناهج وطريق الت حمتوى كتب العلوم ابململكة العربية السعودية. جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس،

(117) ،162-188. 

هيئة التدريس ومعوقاته يف كليات العلوم اإلنسانية يف جامعة امللك سعود. مركز البحوث  ءواقع اإلنتاج العلمي ألعضاهـ(. 1426) الشايع، فهد. .54
  .47-1، الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

 ة احملكمة:لنشر يف اجملالت العلمياملقبولة لالبحوث 
 

الفيزايء لطلبة املسار الجحي جبامعة امللك سعود.  مقرر العوامل املؤثرة يف تعلم وتعليم. ابلنجيب، نبيلالعرفج، ماهر؛ ملفيت، عبده؛ ا؛ الشايع، فهد .55
 .هـ21/9/1440بتاريخ   جملة العلوم الرتبوية، جامعة اجلوف،يفحبث مقبول للنشر 

 التحجــيل علــى( STEM) والرايضــيات واهلندســة والتقنيــة العلــوم ااــاه وفــق العلــوم تــدريس حطــاين، محــد. أثــر؛ القحســني ،األمســري؛ الشــايع، فهــد .56
 ، بتـاريخجبامعـة الباحـة للعلـوم االنسـانيةالرايض. حبث مقبول للنشر يف اجمللة العلميـة  مبدينة املتوسط األول الجا لطالب والتفكري االبداعي الدراسي

 .هـ2/3/1439
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للمرحلة لتدريس القضااي العلمية اجملتمعية يف مادة األحياء قائم على اجلدل العلمي أمنوذج مقرتح ؛ الزغييب، حممد. الشايع، فهدراهيم؛ األمسري، اب .57
 هـ. 29/10/1438الثانوية. حبث مقبول للنشر يف جملة العلوم الرتبوية جبامعة طيبة، بتاريخ 

اتســاق املواصــفات الرتبويــة هـــ(. درجــة 1440؛ الــراجح، نــوال. )الشــايع، فهــديز؛ البــاين، مسيــة؛ العمــراين، هيــا؛ الغامــدي، مهــا؛ الــرويس، عبــدالعز  .58
جبامعة الباحة حبث مقبول للنشر يف اجمللة العلمية  ابململكة العربية السعودية ونظريه يف سلسلة ماجروهيل.لرايضيات للجا السادس ل لكتاب الطالب

 .نسانيةللعلوم اإل

 

 :احملكمة العلميةاملؤمترات املقدمة يف  البحثيةالبحوث وامللخصات 

1. Alshaya, F; Alarfaj, Maher; Alomran, S; Almufti, A. (June, 2018) Introductory Physics Courses at KSU and 
Students' Performance Tiers. International Science Education Conference 2018, Re-searching Science 
Education: Same Issues from Different Lenses, National Institute of Education, Nanyang Technological 
University, Singapore, June 19 - 21, 2018. 

ء السنوي اللقا .أمنوذج مقرتح لتدريس الكيمياء قائم على االستقجاء املعّزز ابجلدل العلميهـ(. 1439. )رجب، الشايع، فهدل حمي، سعيد؛ آ .2
السعودية للعلوم الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت( بعنوان "التعليم مابعد الثانوي: اهلوية ومتطلبات التنمية". اجلمعية 

 هـ.1439رجب  27-26الرتبوية والنفسية. جامعة امللك سعود، 

هـ(. تقومي التطوير املهين 1438. )شعبان، الشايع، فهدويثي، إميان؛ الشلهوب، مسر؛ املزروع، هيا؛ العريين، عبدالرمحن؛ املالكي، عوض؛ الر  .3
. مركز التميز آفاق مستقبلية –التطور املهين يف تعليم العلوم والرايضيات:  الثاينمؤمتر التميز  ملشروع الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام. 

 هـ.1438شعبان 15-14ضيات، جامعة امللك سعود، ايلر البحثي يف تطوير تعليم العلوم وا

توجهات حبوث هـ(. 1438)شعبان،  .الشريا، خالد؛ الشايع، فهد؛ العمري؛ انعم؛ الدمهش، عبدالويل؛ الشمراين، سعيد؛ السراين، نواف .4
التطور املهين يف تعليم العلوم والرايضيات:  الثاينتميز مؤمتر ال  يف اجملالت واملؤمترات اخلليجية والعاملية.العلوم والرايضيات التطور املهين يف ملعلمي 

  هـ.1438شعبان 15-13ضيات، جامعة امللك سعود، ايلر البحثي يف تطوير تعليم العلوم وا. مركز التميز آفاق مستقبلية –

 ية والرايضيات او جمتمعات التعلم املهين. هـ(. آراء معلمات العلوم الطبيع1438. )شعبان، الشايع، فهدالسحيباين، ابتهال؛ العبدالكرمي، إميان؛  .5
ضيات، جامعة ايلر البحثي يف تطوير تعليم العلوم وا. مركز التميز آفاق مستقبلية –التطور املهين يف تعليم العلوم والرايضيات:  الثاينمؤمتر التميز 

 هـ.1438شعبان 15-13امللك سعود، 

6. Almazroa, Hiya; Alshaya, Fahad, & Aloraini, Abdulrahman;. (January, 2016). An exploration of Teacher’s 

Perceptions Toward Their Learning Opportunities. Association for Science Teacher Education (ASTE), 

International Conference 2016: Forging New Trails towards 21st Century Science Education. Reno, NV, 

January 7-9, 2016. 

(. العوامل املؤثرة يف مقروؤية كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية. مؤمتر هـ1436. )رجب، الشايع، فهداملفيت، عبده؛  .7
رايضيات، جامعة التميز األول يف تعليم العلوم والرايضيات: العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات. مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم وال

 هـ.1436رجب  18-16امللك سعود، 
ية اجملتمعية يف مادة األحياء اثر امنوذج مقرتح لتدريس بعض القضااي العلم(.هـ1436؛ الزغييب، حممد. )رجب، الشايع، فهداألمسري، ابراهيم؛  .8

العلوم والرايضيات: العلوم والتقنية واهلندسة . مؤمتر التميز األول يف تعليم تنمية اجلدل العلمي لدى طالب الجا الثالث الثانوي على
 هـ.1436رجب  18-16والرايضيات. مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات، جامعة امللك سعود، 

9. Almazroa, Hiya; Aloraini, Abdulrahman; Alshaya, Fahad. (April, 2015). Professional Development Programs: 

Teacher’s Perceptions. NARST 2015 Conference, Chicago, Illinois, USA, April 11-14, 2015. 

10. Khishfe, Rola; Alshaya, Fahad; Boujaoude, Saumua; Nasser Mansour; Alrdyan, Khalid. (April, 2015). Nature of 
Science Views and Argumentation Skills in the Context of Socioscientific Issues. NARST 2015 Conference, 

Chicago, Illinois, USA, April 11-14, 2015. 

11. Alrwaythi, Eman; Almazroa, Hiya; Alahmad, Nidhal; Scantlbury, Kathryn; Alshaya, Fahad. (December 2014). 
Exploring curriculum implementation: Focus on science teaching. 2nd IHPST Asian Regional Conference.  
Taipei, Taiwan, 4-7 December 2014. 

املهارات الرايضية الالزمة حلل املسائل الفيزايئية يف  هـ(.1435)ذو احلجة،  ؛ عبده، فايز.الشايع، فهدعبداحلميد، عبدالناصر؛ السيد، امحد؛  .12
. املؤمتر الرابع يف تعليم الرايضيات وتعلمها يف التعليم العام، اجلمعية السعودية للعلوم سعوديةمقررات الفيزايء يف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال

 هـ.29/12/1435-27الرايضية. جامعة امللك سعود، الرايض، 

13. Fahad Alshaya,  Adhalaan, Ahmed; & Alzaghibi, Mohammed. (October, 2014). The Extent of Including Socio-
Scientific Issues (SSI) in high school physics textbooks in Saudi Arabia, and teachers' awareness of these issues. 
Paper presented at Sixth International Conference on Science in Society, University of British Colombia Robson 
Square, Vancouver, Canada, 10-11 October 2014. 
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14. Fahad Alshaya. (August, 2014). Research-based Development Approach: A 7th years' Experience of The 
Excellence Research Center of Science and Mathematics Education (ECSME) in Saudi Arabia. Paper presented 
at Second International Congress of Science Education (ICSE 2014), Foz Do Iguaco, Brasil, 27-31 August, 
2014. 

15. Fahad Alshaya. (November, 2012). Research based Development: Excellence Research Center of Science and 
Mathematics Education. Seventh International Conference on Science, Mathematics and Technology Education, 
Sultan Qaboos University, Oman, Nov. 4-7, 2012. 

16. Mohammed Alzaghibi, Khalid Alrdiyan1 & Fahad Alshaya. (November., 2012). Biology Teachers' Responses 
When Encountered Socio-Scientific Issues In New Biology Textbooks. Seventh International Conference on 
Science, Mathematics and Technology Education, Sultan Qaboos University, Oman, Nov. 4-7, 2012. 

17. Alolah, Abdualziz; Alshaya, Fahad; Alshamrani, Saeed. (March, 2012). The Inclusion of the Main Features of 
Inquiry in Saudi 10th Grade Physics Textbooks. NARST 2012 Conference, Indianapolis, Indiana, USA, March 
25 - 28, 2012. 

18. Alasmari,, Ibrahim; Alshamrani, Saeed; Alshaya, Fahad. (March, 2012). The Inclusion of Key Nature of 
Science Concepts in Saudi 10th Grade Biology Textbooks. NARST 2012 Conference, Indianapolis, Indiana, 

USA, March 25 - 28, 2012. 

 –اململكـــة العربيـــة السعوديـــة الرايضيـــات والعلـــوم الطبيعيـــة يف  مشـــروع تطـــوير مناهـــج(. 2011الناصــر. )ســبتمر، دعبداحلميــد، عب الشــايع، فهــد، .19
 .128-113م(، 2011لية، مجر، )سبتمر/علمية ، فايد ، االمساعيآمـال وحتـدايت. املؤمتر السنوي الرابع عشر للجمعية املجرية للرتبية ال

املؤمتر السنوي العاشر للجمعيـة املجـرية لرتبـوايت . من منظور حبثي تكاملي: والعلوم ايضياتالر تطوير تعليم . (م2010 )أغسطس، .الشايع، فهد .20
 .3/8/2010جامعة عني مشس، مجر، الرايضيات 

 الثالـث عشـر املـؤمتر السـنويالواقـع واملـأمول. كز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضـيات )أفكـر(: مر . (2010)أغسطس،  .الشايع، فهد .21
 .2/8/2010-1ية، مجر، خالل الفرتة ، فايد ، االمساعيلللجمعية املجرية للرتبية العلمية 

22. H. Alhadlaq, F. Alshaya, S. Alabdulkareem, K. K. Perkins, W. K. Adams, and C.E. Wieman. (2009). 
“Measuring Students’ Beliefs about Physics in Saudi Arabia”, Physics Education Research Conference, 
American Institute of Physics AIP Press (Published and ISI-indexed). 

23. K. Perkins, H. Alhadlaq, W. K. Adams, F. Alshaya, S. Alabdulkareem, C. E. Wieman.   (July, 2010(. “A CLASS 
Study of Student Perceptions of Physics in Saudi Arabia and the U.S.” American Association of Physics 
Teachers (AAPT), Summer Meeting. Portland, OR, USA. July 17-22, 2010. 

24. H. Alhadlaq, Kathy Perkins, Carl E. Wieman, Wendy Adams, Fahad Alshaya, Saleh Alabdulkareem. )February, 
2010). “Beliefs about Physics in Saudi Arabia Before and After Instruction”. American Physical Society (APS) & 
American Association of Physics Teachers (AAPT) (Winter) Meeting, Joint conference — Washington, DC. 
USA. February 13-17, 2010. 

اللقــاء الســنوي اخلــامس عشــر  مركــز التميــز البحثــي يف تطــوير تعلــيم العلــوم والرايضــيات: التطلعــات والتحــدايت.ه(. 1431)حمــرم، . الشــايع، فهــد .25
 هـ.20/1/1431-19للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت(، مركز امللك فهد الثقايف، الرايض. 

. املـــؤمتر الســـنوي الثـــاين عشـــر اآلمـــالو  الرؤيـــةالتميـــز البحثـــي يف تطـــوير تعلـــيم العلـــوم والرايضـــيات )أفكـــر(:  كـــزمر (. 2010)ابريـــل،  الشـــايع، فهـــد. .26
 .11/4/2010-10االمريكية ببريوت.  للرتبويني يف العلوم والرايضيات، مركز العلوم والرايضيات ابجلامعة

59. Alhadlaq, H,  Alshaya, F., Alabdulkareem, Wieman, C. E., Adams, W. K. and Perkins. (September, 2009). 
“Challenges of Making on-line physics course materials accessible worldwide”. 14th International Workshop on 
Multimedia in Physics Teaching and Learning – (MPTL14) Udine, Italy. September 23-25, 2009. Italian Physical 
Society in "Il Nuovo Cimento C" (associated Journal to European Physical Journal). 

27.  

28. H. Alhadlaq, F. Alshaya, S. Alabdulkareem, K. K. Perkins, W. K. Adams, and C.E. Wieman. (July, 2009). 
“Measuring Students’ Beliefs about Physics in Saudi Arabia”. American Association of Physics Teachers 
(AAPT) summer National meeting and the Physics Education Research (PER) conference in Ann Arbor, 
Michigan, USA. July 29-30, 2009. 

29. F. Alshaya. (June, 2008). “Developing Science and Mathematics Education in Saudi Arabia”. The 2008 College 
Teaching & Learning (TLC) Conference. Salzburg, Austria. June 23-26, 2008. 

.  املــؤمتر الثالــث لكليــات العلــوم يف اململكــة العربيــة الســعودية علومــات واالتجــال يف تعلــيم العلــومهـــ(. دمــج تقنيــة امل1428. )صــفر، الشــايع، فهــد .30
 .هـ1428صفر  23-20"آفاق جديدة يف العلوم وتطبيقاهتا". مركز امللك فهد الثقايف، الرايض، خالل الفرتة 

توجهــات حبــوث الرتبيــة العلميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. املــؤمتر العلمــي العاشــر للجمعيــة املجــرية للرتبيــة  (.2007)جــوالي،  الشــايع، فهــد. .31
 .31/7/2007 - 29/7،  خالل الفرتة العلمية "الرتبية العلمية يف الوطن العريب: إىل أين"، فايد، االمساعلية، مجر

مبشــروع املعــايري  (K-4ى حتقــق معـــايري احملتــوى مــن رايض األطفــال إىل الجــا الرابـــع )مـــد(. 2006أغســطس، ؛ والعقيــل، حممــد. )الشــايع، فهــد .32
يف حمتــوى كتــب العلــوم ابململكــة العربيــة الســعودية. حبــث منشــور يف املــؤمتر العلمــي العاشــر للجمعيــة  (NSESاألمريكيــة ) القـــومية للرتبيــة العـــلمية

 .345-321 ،اجمللد الثاين .2/8/2006 - 30/7ل"، خالل الفرتة ايت احلاضر ورؤى املستقباملجرية للرتبية العلمية "الرتبية العلمية: حتد

http://www.aapt.org/Conferences/wm2010/index.cfm
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نـدوة "تنميـة أعضـاء هيئـة التـدريس يف مؤسسـات . ألعضـاء هيئـة التـدريس يف اجلامعـاتاإلنتاجيـة العلميـة  هــ(.1425ذو القعدة، ) .الشايع، فهد .33
 .جامعة امللك سعود كلية الرتبية،ايت والتطوير".  التحد –التعليم العايل 

 )غري احملكمة( واللقاءات العلميةاملؤمترات املقدمة يف  احملاضراتأوراق العمل و  أبرز

تعزيز اهلوية بعنوان املؤمتر الدويل . 2030رؤية اململكة  هـ(. رؤية مقرتحة لتعزيز اهلوية الوطنية يف ضوء1441. )مجادى الثانية، الشايع، فهد .34
 هـ.1441مجادى الثانية  9-8جامعة شقراء، ، 2030ملكة العربية السعودية الوطنية يف ضوء رؤية امل

. اللقاء العاشر لعمداء كليات الرتبية استشراف مستقبل كليات الرتبية يف ضوء نظام اجلامعات اجلديد هـ(.1441، األوىلمجادى ) الشايع، فهد. .35
 هـ.1441 األوىلمجادى  25جامعة جازان،  –ابجلامعات السعودية

يمية للدول العربية ملناقشة موضوعات االجتماع السنوي لفريق العمل الدويل لرائسة جلسة اجملموعة اإلقهـ(. 1441)ربيع الثاين،  الشايع، فهد. .36
 هـ.1441ربيع الثاين  14-11اإلمارات،   ديب، املعين ابملعلمني. اليونيسكو،

الثاين  الدويل املنتدى يف جمال التعليم والكراسي اجلامعية لليونسكو،عمداء لالنقاشية  املشاركة يف اجللسة هـ(.1441، ربيع الثاين) الشايع، فهد. .37
 هـ.1441ربيع الثاين  14-11اإلمارات،   ديب، ، اليونيسكو،السياسات التعليميةبشأن حوار للعشر 

املؤمتر األول للجمعية "، ودورها يف تطوير التعليمجمتمعات التعلم املهنية متحدث رئيس بورقة بعنوان "هـ(. 1441. )ربيع الثاين، الشايع، فهد .38
 هـ.1441ربيع الثاين  8-7 أهبا،  ،جامعة امللك خالد، السعودية العلمية للمعلم )جسم(

". مؤمتر املخرجات 2030مبحاضرة بعنوان ":حتول أدوار كليات الرتبية وفق رؤية اململكة  متحدث رئيسهـ(. 1441، ربيع األول) الشايع، فهد. .39
 هـ.1441ربيع الثاين  1 –ربيع األول  29، كلية الرتبية جبامعة حائل، 2030لتعليمية يف ضوء رؤية اململكة ا

اع يف التعليم والقيادة مؤمتر اإلبد .ممارسات فاعلة يف التطور املهين املستمر لتمكني املمارس الرتبوي هـ(.1441، ربيع األول) .الشايع، فهد .40
 .هـ1441ربيع األول   7-6، جدة جامعة دار احلكمة،، طية إىل االبتكار: التعليم من النمالرتبوية

تطوير الربامج الدراسية والتخججات اجلامعية لتتسق مع متطلبات سوق هـ(. متحدث رئيس بورقة بعنوان "1441)صفر،  الشايع، فهد. .41
جامعة   -م العايل يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب االجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء ومدراء اجلامعات ومؤسسات التعلي". العمل
 .هـ 1441صفر   16، اجملمعة

امللتقى السادس للجمعيات العلمية جبامعة  .ناء جمتمع حيوي"بتعزيز الشخجية السعودية ل" ورقة عمل بعنوانهـ(. 1440)شعبان،  الشايع، فهد. .42
 هـ.1440 شعبان 12 امللك سعود، 

". مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم التجميم التجرييب: احملددات واملهددات" هـ(. حلقة نقاش بعنوان1440، ادى األوىلمج. )فهد الشايع، .43
 هـ.1440مجادى األوىل  22العلوم والرايضيات، جامعة امللك سعود، 

 هـ.1440ربيع األول  5الوطنية". جامعة بيشة،  حماضرة بعنوان "دور املؤسسات الرتبوية يف تعزيز اهلويةهـ(. 1438)شعبان،  الشايع، فهد. .44

ندوة  ".تفعيل اخلربات امليدانية التدريسية يف برامج إعداد املعلمنيورقة عمل بعنوان: "هـ(. 1439الشمراين، سعيد؛ الشايع، فهد. )مجادى االوىل،  .45
مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم ابلتعاون مع  "،حتجور مقرت : برامج إعداد معلمي املرحلتني املتوسطة والثانوية يف املنطقة العربية"

 هـ.15/5/1439-14. الكويت، املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج

، زلفيجلنة التنمية االجتماعية األهلية ابل". لتخجا اجلامعي: بوابة املستقبلبعنوان "اندوة بهـ(. متحدث رئيس 1439، رمضان) الشايع، فهد. .46
 .1439رمضان  19

هـ(. حماضرة بعنوان "التطوير املهين القائمة على املدرسة: جمتمعات التعلم املهين". 1439؛ احلمود، يوسا. )صفر، الشايع، فهداملقبل، حممد؛  .47
 .1439صفر  26-25ت الرتبية ابململكة، جامعة طيبة، اللقاء الثامن لعمداء كليا

واملؤسساتية". مؤمتر التميز الثاين يف  ةاملسؤولية الذاتي  :تحدث رئيس مبحاضرة بعنوان "التطور املهين املستمرهـ(. م1438)شعبان،  الشايع، فهد. .48
 17-15آفاق مستقبلية. مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات، جامعة امللك سعود،  –تعليم العلوم والرايضيات: التطور املهين 

 هـ.1438شعبان 

اللقاء حاضرة بعنوان "متكني معلمي الجفوف األولية وتطورهم املهين املستمر". مب متحدث رئيسهـ(. 1438، الثانية. )مجادى يع، فهدالشا .49
 .هـ1438مجادى الثانية    22-21، وزارة التعليم –السادس ملساعدي ومساعدات مديري التعليم  

"التطور املهين املستمر: او متكن املمارس الرتبوي". اللقاء الرابع يف منتدى إثراء  هـ(. حماضرة بعنوان1438. )مجادى األوىل، الشايع، فهد .50
 هـ.1438مجادى األوىل  24للتطوير املهين املستمر، اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث، وزارة التعليم، الرايض، 
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ز البحثية والعلمية يف االستفادة من نتائج الدراسات الدولية دور املراكبورقة بعنوان "متحدث رئيس هـ(. 1438، ربيع األول) الشايع، فهد. .51
TIMSS الدرسات الدولية التمز يف حلقة نقاش "" وما متثله الدراسات التحليلية املتعمقة من أمهية لجانعي السياسات التعليمية(TIMSS 2015) 

ربيع أألول  15جامعة امللك سعود، ر تعليم العلوم والرايضيات، مركز التميز البحثي يف تطوي. "العريب والسياسات التعليمية يف دول اخلليج
 .هـ1438

صفر  1 ،هـ(. حماضرة بعنوان "اجلمعيات العلمية يف اململكة العربية السعودية: جسنت منوذجا". جامعة اجلوف1438. )صفر، الشايع، فهد .52
 هـ.1438

. النادي "ليم العام يف اململكة العربية السعودية: الواقع والتطلعات املستقبليةتطوير التعن "اضرة بعنواحمهـ(. 1437)ذو القعدة،  الشايع، فهد. .53
 هـ.1437ذو القعدة  19رت، بريطانيا، السعودي جبامعة اكس

". مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم كيا ختتار موضوعام حبثيا متميزا  " هـ(. حلقة نقاش بعنوان1437، رجب. )فهد الشايع، .54
 هـ.1437 رجب 18ضيات، جامعة امللك سعود،، والراي

يف دعم املشاريع البحثية". ورقة  مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضياتاربة عنوان "(. حماضرة بهـ1437ربيع الثاين . )الشايع، فهد .55
 هـ.1437ربيع الثاين  23-22ض، مقدمة ملتقى التميز يف النشر العلمي يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، الراي

األول  املؤمتر". اارب وخربات متعددة يف جمال تقومي التعليم وتطويرهبعنوان "دارة واملشاركة يف ندوة رئيسة إهـ(. 1437. )حمرم، الشايع، فهد .56
 هـ.1437حمرم  23-21قايف،  التعليم العام، مركز امللك فهد الثميللتقومي يف اململكة: مدخل للتطوير واجلودة النوعية، هيئة تقو 

. مؤمتر "رؤية وطنية مقرتحة :STEM العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات"(. متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان 1436، . )رجبالشايع، فهد .57
ضيات، جامعة ايلر م العلوم واالبحثي يف تطوير تعليالتميز األول يف تعليم العلوم والرايضيات: العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات. مركز التميز 

 هـ.1436رجب  18-16امللك سعود، 

هـ(. ورقة عمل بعنوان "دور مراكز التميز البحثي يف إحداث األثر على املستوى الوطين: مركز "أفكر" منوذجا". 1436. )ربيع اثين، الشايع، فهد .58
 .هـ1436ربيع اثين  28جامعة تبوك، ، يف اجلامعات السعودية ةملراكز التميز واملراكز الواعد ثالثالامللتقى 

منتــدى  ".اـو اقتجــاد معــريف  - STEM  تالعلــوم والتقنيــة واهلندسـة والرايضــيان "(. ورقــة عمـل بعنــواهـــ1435. )ذو القعـدة، الشــايع، فهــد .59
 هـ.23/11/1435-21تقدمة، مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الرايض، التقنيات امل

هـ(. حماضرة بعنوان " تعزيز فرص قبول نشر البحوث يف اجملالت العلمية املرموقة". ورقـة مقدمـة للقـاء النشـر العلمـي 1435. )رجب، الشايع، فهد .60
 هـ.1435رجب  14يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، الرايض، 

لعليـــــــا: كرســـــــي العبيكـــــــان اربـــــــة كراســـــــي البحـــــــث يف دعـــــــم طـــــــالب الدراســـــــات ا(. ورقـــــــة عمـــــــل بعنـــــــوان "هــــــــ1435)رجـــــــب،  الشـــــــايع، فهـــــــد. .61
 هـ.1435رجب  14-13جامعة امللك سعود، الرايض، يف اململكة العربية السعودية،  الثالث لكراسي البحثية امللتقى ".أمنوذجا  

وم "عـــرض نتـــائج الدراســـة ومناقشـــتها". مركـــز التميـــز البحثـــي يف تطـــوير تعلـــيم العلـــ هــــ(. حلقـــة نقـــاش بعنـــوان1435. )مجـــادى اثين، الشـــايع، فهـــد .62
 هـ.1435مجادى الثاين  21والرايضيات، جامعة امللك سعود،، 

تطوير تعليم العلوم والرايضيات القائم على البحـث العلمـي : شـراكة وطنيـة مـع القطـاع العـام هـ(. ورقة عمل بعنوان "1435. )صفر، الشايع، فهد .63
 .هـ1435صفر  28، جامعة جنران، سعوديةيف اجلامعات ال ةملراكز التميز واملراكز الواعد ثاينال". امللتقى واخلاص

هـ(. حلقة نقاش بعنوان "أدوات البحث: اختيارها وبناؤها". مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات، 1435. )صفر، الشايع، فهد .64
  هـــ.1435صفر  6جامعة امللك سعود، 

ملعــرض واملنتــدى الــدويل ابعنــوان "التقــومي مــن أجــل تعلــيم العلــوم والرايضــيات". حاضــرة مبمتحــدث رئــيس هـــ(. 1434)ربيــع األول،  الشــايع، فهــد. .65
 هـ.1434ربيع األول  28 -21للتعليم العام، وزراة الرتبية والتعليم، مركز معارض الرايض، 

األول . امللتقــى لــيم الجــديقة أمنوذجــا"املراكــز البحثيــة والشــراكة اجملتمعيـة: بــرانمج إدارات التعهـــ(. ورقـة عمــل بعنــوان "1434. )حمــرم، الشــايع، فهــد .66
 هـ.1434حمرم  21-20، جامعة القجيم، ملراكز التميز واملراكز الواعده يف اجلامعات السعودية

"أدبيــات الدراســات الســابقة: توجهــات وممارســات". مركــز التميــز البحثــي يف تطــوير  هـــ(. حلقــة نقــاش بعنــوان1433)ذو القعــدة،  الشــايع، فهــد. .67
 هـ.1433ذو القعدة  21م والرايضيات، جامعة امللك سعود،، تعليم العلو 

السـنوي  لتقـىاملوتنفيـذه". وتطـويره يف بنـاء املـنهج الشـراكة اجملتمعيـة " نـوانعمتحدث رئيس مبحاضـرة به(.  1433، . )مجادى األوىلالشايع، فهد .68
 .هـ1433 مجادى األوىل 24-22ينبع،  عليم،، وزارة الرتبية والتوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير –لمناهج األول ل العام

إدارة الرتبيـة والتعلـيم  -ملتقـى املنـاهج ه(. متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان "تطـوير تعلـيم العلـوم والرايضـيات". 1433)ربيع الثاين،  الشايع، فهد. .69
 .هـ1433ربيع الثاين  17  ، وزارة الرتبية والتعليم،مبحافظة بيشة
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، إدارة الرتبية والتعلـيم مبحافظـة بيشـة -ملتقى املناهج . بعنوان "البنائية يف بناء املنهج وتنفيذه" ورقة عمل ه(. 1433اين، . )ربيع الثالشايع، فهد .70
 .هـ1433ربيع الثاين  17  وزارة الرتبية والتعليم،

". ى البحـث العلمـي للتحـول جملتمـع املعرفـةأتهيل وتطوير املعلـم املبـين علـبعنوان " متحدث رئيس مبحاضرةه(. 1433. )ربيع األول، الشايع، فهد .71
 هـ.1433ربيع األول  28 -21ملعرض واملنتدى الدويل للتعليم العام، وزراة الرتبية والتعليم، مركز معارض الرايض، ا

". يف التعلـيم العـام لعلوم الطبيعيـةتطوير الرايضيات واأتملية مع مشروع وقفات ه(. متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان "1433)حمرم،  الشايع، فهد. .72
 .هـ1433 حمرم 29نطقة الرايض، لرتبية والتعليم مبالعامة لدارة اإل - اللقاء الثالث ملشريف قسم العلوم

شـراكة يف تطـوير تعلـيم  :عبـد الـرمحن بـن ثنيـان العبيكـان كرسي الشـيخ  ه(. متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان "1432، دى اثين)مجا الشايع، فهد. .73
مجـادى اثين  21-19وزارة الرتبيـة والتعلـيم خـالل الفـرتة ، وير الرايضـيات والعلـوم الطبيعيـةلقاء التطوير املهـين األول ملشـروع تطـ". لعلوم والرايضياتا

 .هـ1432

معيــة الســعوية للعلــوم ه(. ورقــة عمــل بعنــوان "مقــررات الفيــزايء اجلديــدة: الرؤيــة والتطبيــق". اللقــاء اخلــامس للج1431)ذو القعــدة،  الشــايع، فهــد. .74
 هـ.1431ذو القعدة  19-17، جامعة امللك خالد ابهبا، الفيزايئية

ه(.  ورقــة عمـل بعنــوان "مشــروع اــارب الفيــزايء االفرتاضــية: مشـروع شــراكة بــني جامعــة امللــك ســعود وجامعــة  1431. )ذو القعــدة، الشــايع، فهــد .75
 هـ.1431ذو القعدة  19-17الفيزايئية، جامعة امللك خالد ابهبا،  بولدر". اللقاء اخلامس للجمعية السعوية للعلوم-كلورادو

 اإلشراف على الرسائل العلمية
 

  اهر اإلشراف على رسائل الدكتو 

أمنــوذج مقــرتح لتــدريس الكيميــاء قـــائم علــى االستقجــاء املعــزز ابجلــدل العلمــي وأثــره يف اســتيعاب املفـــاهيم (. 2018) .ســعيد بــن حســني آل حمــي .1
 (هـ8/9/1439 اتريخ املناقشة) ، جامعة امللك سعود.ات التفكري الناقد لدى طالب الجا الثاين الثانويالعلمية ومهار 

أمنـــوذج مقـــرتح قـــائم علـــى التفكـــري مـــا وراء املعـــريف حلـــل طـــالب مقـــررات الفيـــزايء األوليـــة جبامعـــة خالـــد للمســـائل (. 2016. )عبـــدالعزيز محـــد العولـــة .2
 .(هـ22/8/1437ريخ املناقشة ات) جامعة امللك سعود. الفيزايئية.

أثر أمنـوذج مقـرتح للتقـومي مـن أجـل الـتعلم علـى املهـارات االجتماعيـة والتحجـيل الدراسـي يف مـادة العلـوم (. 2016) .إميان عمر ابراهيم العبدالكرمي .3
  هـ(12/8/1437 اتريخ املناقشة) . جامعة امللك سعود.لدى طالبات الجا السادس االبتدائي

أمنــوذج مقــرتح لتـــدريس القضــااي العلميــة اجملتمعيــة يف مـــادة األحيــاء وأثــره يف تنميـــة اجلــدل العلمــي والتفكـــري (. 2016. )مــد األمســـريإبــراهيم بــن حم .4
 (هـ11/8/1437اتريخ املناقشة ) . جامعة اللمك سعود.االخالقي

 اتريـخ املناقشــة) . جامعــة امللـك سـعود.لثـاين املتوسـطالســيميائية االجتماعيـة لجـور كتـاب العلــوم للجـا ا(.  2015. )عبـدالرمحن بـن علـي العـريين .5
 هـ(.8/8/1436

أثــر اســتخدام أســاليب التقــومي احلقيقــي يف مــادة العلــوم علــى تنميــة التحجــيل الدراســي والتفكــري الناقــد (. 2011. )خالــد إبــراهيم ســليمان الرضــيان .6
 هـ(.13/11/1432  )اتريخ املناقشة. جامعة امللك سعود. واملهارات احلياتية لدى طالب الجا الثاين متوسط

( يف التفكــري االبتكــاري والقــدرة TRIZأثــر التــدريس وفــق نظريــة احلــل االبتكــاري للمشــكالت )(. 2011. )عثمــان بــن عبداحملســن بــن أمحــد الرتكــي .7
 (هـ1432 /23/7 اقشة. جامعة امللك سعود. )اتريخ املنعلى حل املشكالت والتحجيل لدى طالب الجا األول الثانوي يف مقرر األحياء

أثر استخدام أنشطة علميـة إثرائيـة مقرتحـة يف تنميـة عمليـات العلـم التكامليـة والتفكـري اإلبـداعي (.  2011. )حممد بن عبد العزيز بن حممد العقيل .8
 .(هـ6/7/1432 املناقشةاتريخ ) . جامعة امللك سعود.لدى التالميذ املوهوبني يف املرحلة اإلبتدائية

9. Mohammed Abdullah Alzaghibi.(2010). Instructional Design: Development, implementation and evaluation of a 
teaching sequence about plant nutrition in Saudi. School of Education, The University of Leeds, UK. (July, 2010) 

 

 اإلشراف على رسائل املاجستري
 ، جامعــة امللــك ســعود.مبحافظــة عفيــااالبتدائيــة  ملرحلــةاب العلــوم حاجــات التطــور املهــين التخججــية ملعلمــات(. 2019. )ســام واجــب العتيــيبابت .10

 .(هـ30/8/1440اتريخ املناقشة )
. جامعـة فيـزايءبرانمج تطور مهين مقرتح قائم على تنمية املمارسات التأملية ودوره يف حتسني أداء معلمـات ال(. 2018. )أفراح علي حممد ابعبدهللا .11

 .(هـ24/3/1440اتريخ املناقشة ) امللك سعود.
 اتريــخ املناقشــة) . جامعــة امللــك ســعود.مقروئيــة كتــب الكيميــاء للمرحلــة الثانويــة يف اململكــة العربيــة الســعودية(. 2015. )عبــده نعمــان حممــد املفــيت .12

 .(هـ19/6/1436
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الكيميـاء ابملرحلـة الثانويـة يف اململكـة العربيـة السـعودية لتطبيقـات علـم الكيميـاء  مدى تضـمني كتـب(. 2014. )اجلوهرة بنت حممد بن سعد املقرن .13
 هـ(.13/6/1435 اتريخ املناقشة. ). جامعة امللك سعوديف احلياة اليومية

. جامعـة امللـك بيـة السـعوديةدراسة حتليلية لرسائل الدراسات العليا يف الرتبية العلميـة جبامعـات اململكـة العر (. 2010. )تركي بن عبد العزيز السواط .14
 (هـ21/7/1431  اتريخ املناقشة) سعود.

اتريـخ ) . جامعة امللـك سـعود.صعوابت حل املسائل الفيزايئية لدى طالب الجا الثاين اثنوي مبدينة الرايض(. 2010. )هيا بنت حممد السبيعي .15
 (هـ15/11/1430 املناقشة

ســــتخدام خـــرائط املفــــاهيم يف تــــدريس علـــم األحيــــاء علــــى االااهـــات والتحجــــيل الدراســــي أثــــر ا(. 2008. )مبـــارك بــــن مســـفر بــــن أمحــــد الزهـــراين .16
 هـ(.19/2/1429 )اتريخ املناقشة . جامعة امللك سعود.لدى طالب الجا الثاين الثانويواالحتفاظ به 

. جامعــة امللــك ســعود. )اتريــخ املناقشــة ةيف املرحلــة الثانويــ مــدى حتقيــق األنشــطة العلميــة غــري الجــفية أهــدافها(. 2007. )حممــد بــن انصــر الشــدي .17
 .هـ(15/6/1428

. جامعــة امللــك ســعود. )اتريــخ صــعوابت حــل املســائل الكيميائيــة لــدى طــالب الجــا الثــاين الثــانوي(.  2007. )خالــد بــن محــد بــن حممــد املســند .18
 هـ(.4/6/1428املناقشة 

وسـبة وبــرامج احملاكـاة علـى حتجــيل طـالب املرحلـة الثانويــة واااهـاهتم اــو أثـر اسـتخدام املختــربات احمل(. 2007. )يوسـا بـن فــراج بـن حممـد اجلــوير .19
 .هـ(23/4/1428)اتريخ املناقشة  . جامعة امللك سعود.مادة الكيمياء

 أبرز شهادات التطوير املهين
 ,Harvard Graduate School of Education، كليــة الرتبيــة للدراســات العليــا، جامعــة هارفـارد، "بــرامج إعــداد املعلــمبـرانمج "تطــوير  -

Harvard University ،2018 لابري 12-3،  الوالايت املتحدة األمريكية.  

 The Australian Curriculum, Assessment and اهليئة االسرتالية للمناهج والتقييم والتقارير،، "معايري مناهج التعليم العامبناء "برانمج  -

Reporting Authority (ACARA) ســاعة تدريبيــة  140اجتيــاز  ابململكــة العربيــة الســعودية. والتــدريب ع هيئــة تقــومي التعلــيمابلتعــاون مــ
 .2017-2015خالل  معتمدة، 

 20 – 16، الـوالايت املتحـدة األمريكيـة – Florida Atlantic Universityيـة اجلامعيـة، جامعـة فلوريـدا أتالنتـك األكادميبـرانمج القيـادات  -
 2014يونيو 

 ,National Institute of Education ق التكنولوجيـة،ن، املعهد الرتبوي السنغافوري، جامعة اننيا"تعليم العلوم والرايضيات اصالحبرانمج " -

Nanyang Technological University, Singapore، 21-25  2010يونيو. 

 استقطاب املشروعات البحثية 
  

 ها:، ومن أبرز والتطويرية قيادة عدد من املشروعات البحثية

عشرة ذج تدريسي تطبيقي لو منثالثني تقدمي "، مشروع يستهدف مفاهيم الرتبية على املواطنةتدريس مناذج تطبيقية لرئيس الفريق العلمي ملشروع " -
ع ممــول مــن يف مجيــع دول اخللــيج العــريب. مشــرو  املــواد الدراســية املختلفــة، وتــدريب املعلمــني عليهــاتــدرس يف  لرتبيــة علــى املواطنــةخمتــارة لمفــاهيم 

 (.1441-1440، )لدول اخلليجالعريب مكتب الرتبية 

رة رئيس الفريق املرجعي ملشروع بناء "اإلطر التخججية جملاالت التعلم يف مناهج التعليم العام"، مشروع يستهدف بناء عشرة أطر ختججية لعش -
للغـة االجنليزيـة، الرتبيــة جتماعيـة، الرايضـيات، العلـوم، الرتبيـة الفنيـة، اجمـاالت تعلـم يف التعلـيم العـام )العلـوم الشـرعية، اللغـة العربيـة، الدراســات اال

 (.1438-1437، جمال التعلم االختياري(. مشروع ممول من هيئة تقومي التعليم )الجحية

 (.1437-1435قومي التعليم )"اإلطار الوطين املرجعي ملناهج التعليم العام" ممول من هيئة تبناء رئيس الفريق العلمي واملدير التنفيذي ملشروع  -

، مشـروع ممـول "الباحث الرئيس ملشروع "الدراسـة التقومييـة ملشـروع تطـوير الرايضـيات والعلـوم الطبيعيـة يف التعلـيم العـام ابململكـة العربيـة السـعودية -
 .(1435-1432من اإلدارة العامة للبحوث بوزارة التعليم )

 -1431مـــن شـــركة العبيكـــان للتعلـــيم ) ممـــول لتطـــوير تعلـــيم العلـــوم والرايضـــيات. ان العبيكـــانأتســـيس وإدارة "كرســـي الشـــيخ عبـــدالرمحن بـــن ثنيـــ -
1436.) 

مـن وزارة التعلـيم العـايل، ضـمن املرحلـة الثانيـة ك سعود. ممـول لجامعة املأتسيس وإدارة "مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات"  -
 (.1437 -1428من برانمج مراكز التميز البحثي )
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 املشاركة يف عدد من املشاريع املشرتكة املمولة من عدد من اجلهات، ومن أبرزها:
 (.1439وية الوطنية" ملدارس مسك )رئيس جلنة ضبط اجلودة ملشروع "بناء واثئق مواد اهل -

 (.1428مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج )تطوير الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام"،  عضو فريق اختيار سلسلة عاملية ملشروع " -

ة، ابحث مشارك يف برانمج التدريس اجلامعي الفعال، برانمج ممول من برامج تنميـة اإلبـداع والتميـز ألعضـاء هيئـة التدرسـي ابجلامعـات السـعودي -
 (1429-1428وزارة التعليم العايل )

انمج ممــول مــن بــرامج تنميــة اإلبــداع والتميــز ألعضــاء هيئــة التدرســي ابجلامعــات ابحــث مشــارك يف بــرانمج دمــج التقنيــة يف التــدريس اجلــامعي، بــر  -
 (1429-1428السعودية، وزارة التعليم العايل )

 هـ.1437/1438والعام اجلامعي هـ؛ 1432/1433لفجل الدراسي الثاين مشروعات التفرغ العلمي ل اجمللس العلمي جبامعة امللك سعود: -

 .عدد من األحباث الفردية واملشرتكمتويل  د:امعة امللك سعو مركز حبوث كلية الرتبية جب -

 متويل عدد من األحباث املشرتكة. : تطوير تعليم العلوم والرايضياتمركز التميز البحثي يف -

 .متويل عدد من األحباث املشرتكة :كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان لتطوير تعليم العلوم والرايضيات -

 م والبحثجماالت االهتما
 على وجه اخلجوصمناهج العلوم و  على وجه العموم مناهج التعليم وتقومي تطويربناء و  -

 مناهج وتعليم الفيزايء يف التعليم العام واجلامعي -

 فلسفة وطبيعة العلم والتفاعل بني العلم واجملتمع -

 بناء املعايري الرتبوية وتقومي وتطوير الربامج الدرسية -

 هينامل رهإعداد املعلم وتطو  -

  على وجه اخلجوصالعلوم  وتعليم يف التعليم على وجه العمومدمج تقنيات املعلومات واالتجال  -

 القياس والتقومي الرتبوي وتقومي البحوث والدراسات الرتبوية وحتليلها -
 

 ؤمترات وورش العملاملتنظيم 
 

 املشاركة يف تنظيم عدد من املؤمترات وورش العمل املوسعة، ومنها:

جامعــة . تعزيــز الشخجــية الســعودية جملتمــع حيــوي"عشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية )جســنت( بعنــوان " التاســعلســنوي اللقــاء ا -
 )رئيس اللجنة التحضريية والتنظيمية للمؤمتر(. هـ1441 رجب 10-8امللك سعود، 

مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف بريوت، . تنظيم: من النظرية إىل التطبيق الرتبية على املواطنة والقيم اإلنسانية املشرتكة: عنامللتقى اإلقليمي  -
 ومركــز الــرايض، الــوطين يف عبــد العزيــز للحــوار ومركــز اخللــيح، لــدول العــريب الرتبيــة ومكتــب ،ابلــرايض والتميــز للجــودة االقليمــي اليونســكو ومركــز
مجـــاى األوىل  28-27بكـــوراي اجلنوبيـــة.  الـــدويل للتفـــاهم أســـيا ومركـــز والثقافـــات، ناألداي بـــني للحـــوار الـــدويل العزيـــز عبـــد بـــن هللا عبـــد امللـــك

 هـ )عضو اللجنة العلمية، وصياغة بيان إعالن الرايض(.1441

ات، ضـيايلر البحثـي يف تطـوير تعلـيم العلـوم وامركـز التميـز  جيـل مثقـا علميـا القتجـاد مزدهـر. :الثالـث مؤمتر التميز يف تعلـيم العلـوم والرايضـيات -
 )رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر( هـ1440 رجب  7-5جامعة امللك سعود، 

رجـــب  –لقـــاءات علميــة خــالل الفـــرتة صــفر  ةربعــ"، أ2030ك ســـعود وفــق رؤيــة اململكـــة لقــاءات مبــادرة "حتـــول أدوار كليــة الرتبيــة جبامعـــة امللــ -
 هـ )رئيس اللجان التحضريية والتنظيميىة(.1439

 )املشرف العام(. اآلن-1435للفرتة . ية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت(لجمعاللقاءات الدورية ل -

". التعلــيم مابعــد الثــانوي: اهلويــة ومتطلبــات التنميــةعشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية )جســنت( بعنــوان " الثــامناللقــاء الســنوي  -
 (.التحضريية والتنظيمية للمؤمتر رئيس اللجنة) هـ1439 رجب 27-26جامعة امللك سعود، 

ضـيات، جامعـة ايلر البحثـي يف تطـوير تعلـيم العلـوم وامركـز التميـز  التطـور املهـين آفـاق مسـتقبلية. :الثـاين مؤمتر التميـز يف تعلـيم العلـوم والرايضـيات -
 )رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر( هـ1438 شعبان 15-14امللك سعود، 

جامعــة  جمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية )جســنت( بعنــوان "التكامــل الرتبــوي بــني التعلــيم العــام والعــايل".اللقـاء الســنوي الســابع عشــر لل -
 (.رئيس اللجنة التحضريية والتنظيمية للمؤمتر) هـ1437 مجادى األول 23-21امللك سعود، 
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ضــيات، ايلر البحثـي يف تطـوير تعلـيم العلـوم واة والرايضـيات. مركـز التميـز مـؤمتر التميـز األول يف تعلـيم العلـوم والرايضـيات: العلـوم والتقنيـة واهلندسـ -
 (رئيس اللجنة التحضريية والتنظيمية للمؤمتر) هـ1436رجب  18-16جامعة امللك سعود، 

-18، ك ســعودجامعــة امللــ .للعلــوم الرتبويــة والنفســية )جســنت( بعنــوان "االعتمــاد املدرســي"عشــر للجمعيــة الســعودية  الســادساللقــاء الســنوي  -
 .(التحضريية والتنظيمية للمؤمتر)عضو اللجنة  .هـ20/3/1434

. )عضــــو اللجنــــة هـــــ26/1/1432، ابجلامعــــات الســــعودية. جامعــــة امللــــك ســــعود: الــــرايض يــــةو كليــــات الرتبالعمــــداء لاألول  التنســــيقي لقــــاءال -
 التحجريية، ومقرر جلنة االشراف على الربانمج(.

للعلـوم الرتبويـة والنفسـية )جسـنت( بعنـوان "تطـوير التعلـيم: رؤى ومنـاذج ومتطلبـات. مركـز امللـك جمعيـة السـعودية اللقاء السنوي اخلامس عشـر لل -
 (عضو اللجنة التحضريية والتنظيمية للمؤمتر. )هـ20/1/1431-19، فهد الثقايف: الرايض

، كلية الرتبية جبامعة امللك سعود. جامعة امللك سعود: الرايض  . اململكة العربية السعودية أمنوذجا  : إصالح التعليم يف الدول العربيةورشة عمل:  -
 )عضو اللجنة املنظمة(.. هـ10/1430/ 24 – 22

جامعـــة امللـــك ســـعود:  يف تطـــوير تعلـــيم العلـــوم والرايضـــيات.حلقــة نقـــاش: االختبـــارات الدوليـــة )التـــيمس(: اىل ايـــن نتجـــه. مركـــز التميــز البحثـــي  -
 للجنة املنظمة(.. )رئيس اهـ15/6/1430، الرايض

جامعــة امللـــك  يف تطــوير تعلــيم العلـــوم والرايضــيات.مركــز التميــز البحثـــي  .ورشــة عمــل: أولــوايت البحـــث العلمــي يف تعلــيم العلـــوم والرايضــيات" -
 . )رئيس اللجنة املنظمة(.هـ23/1/1430، سعود: الرايض

لفــرتة ، اعــة امللــك ســعود تطــوير تعلــيم العلــوم والرايضــيات، جاميف". مركــز التميــز البحثــي  -حلقــة 110-بــرانمج "حلقــات النقــاش األســبوعية  -
 )املشرف العام(. هـ1430-1437

البحثــــي يف تطــــوير تعلــــيم العلــــوم  مركـــز التميــــز .حلقـــة نقــــاش: متكــــن طــــالب التعلــــيم العـــام اساســــيات ومهــــارات الرايضــــيات: مســــؤولية مشــــرتكة -
 (رئيس اللجنة املنظمة. )هـ6/6/1429، والرايضيات. جامعة امللك سعود: الرايض

-29، جامعـة امللـك سـعود: الـرايض ،ملركـز التميـز البحثـي يف تطـوير تعلـيم العلـوم والرايضـيات: الرؤيـة والشـراكة العامليـةتأسيسية العاملية الورش ال -
 (.رئيس اللجنة التحضريية والتنظيمية. )هـ30/12/1428

. )عضـــو اللجنـــة هــــ27/1/1426-26، وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم. الباحـــة  املواطنـــة".يـــة و بـــوي بعنـــوان "الرتباللقـــاء الثالـــث عشـــر لقـــادة العمـــل الرت  -
 العلمية(.

 خدمة اجلامعة:
 

 واللجان على مستوى اجلامعة، ومن أبرزها: اجملالسيف الكثري من  ة شاركامل

 ن(اال – 1438املهنية جبامعة امللك سعود ) يةمرئيس جملس إدارة املركز الرتبوي للتطوير والتن -

 االن( – 1438) امللك سعود عضو جملس جامعة -

 اآلن(.-1438رئيس اجمللس التنسيقي للكياانت الرتبوية جبامعة امللك سعود ) -

 (1437 -1428مؤسس ومدير مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ) -

 (1437 -1428ضيات )جملس إدارة مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والراي وعضو أمني -

 (1437 -1428اهليئة االستشارية العاملية ملركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات )وعضو أمني  -

 (1437 -1432عضو وممثل كلية الرتبية يف اجمللس العلمي ابجلامعة ) -

 (1433 -1432عضو اللجنة الدائمة للنشر العلمي ابجمللس العلمي ) -

 (1437 -1433الدائمة للبحث العلمي ابجمللس العلمي )مقرر اللجنة  -

 (1428اجلامعات العريقة يف ماليزاي وسنغافورة ونيوزلندا ) عدد من عمعضو وفد اجلامعة املشارك ببحث أوجهه التعاون  -

 (1436 -1431املشرف على كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ) -

 (1434 -1431كاملي إلعداد املعلم" )بشان "الربانمج الت ابجلامعةاللجنة الدائمة للخطط الدراسية  اتل كلية الرتبية يف اجتماعممث -

 واللجان على مستوى الكلية، ومن أبرزها: اجملالسيف الكثري من  ةشاركامل

 ن(اآل – 1438رئيس جملس كلية الرتبية ) -

 اآلن( -1438ستوى كلية الرتبية )رئيس عدد من اجملالس واللجان على م -
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 اآلن(  -1438رئيس فريق اديد برامج إعداد املعلم ) -

 اآلن( -1438" )2030قيادة مبادرة "حتول أدوار كلية الرتبية جبامعة امللك سعود وفق رؤية اململكة  -

 (2030 -2018رئيس فريق إعداد اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية ) -

 (1440) -اإلصدار الثاين  –املفاهيمي لكيلة الرتبية  مقرر فريق إعداد اإلطار -

 (1438 -1432عضو جملس كلية الرتبية ) -

 (1437 -1432ممثل كلية الرتبية يف اجمللس العلمي ابجلامعة ) -

 (1436 – 1432عضو جلنة تنشيط النشر البحثي يف اجملالت العاملية املجنفة ) -

 (1437 – 1431)عضو جلنة "الربانمج التكاملي إلعداد املعلم"  -

 (1432 -1430عضو اجمللس االستشاري لكلية الرتبية ) -

 (1430) -اإلصدار األول  –طار املفاهيمي لكيلة الرتبية اإلإعداد فريق مقرر  -

 (1434 -1430املشرفة على االعتماد االكادميي لكلية الرتبية جبامعة امللك سعود )العليا عضو اللجنة  -

 (1432-1430الرتشح جلائزة التميز ابلتدريس )من أجل  تدريس بكلية الرتبيةعضو جلنة تقييم أعضاء هيئة ال -

 (1434 -1432عضو اللجنة الدائمة للحوكمة والشؤون االدارية للكلية ) -

 يف الكثري من اللجان على مستوى القسم، ومن أبرزها: ةكشار امل
 االن( -1424عضو جملس قسم املناهج وطرق التدريس ) -

 (اآلن -1424لعلمية بقسم املناهج وطرق التدريس ) مسار الرتبية ا عضو -

 (.1439 – 1434عضو جلنة "الربانمج التكاملي لربانمج الفيزايء" ) -

 (1429 – 1424مقرر مسار الرتبية العلمية بقسم املناهج وطرق التدريس ) -

 (1433-1429) ريسبقسم املناهج وطرق التد مقرر جلنة االختبار الشامل لربانمج الدكتوراه يف تعليم العلوم -

 (1433 -1431عضو جلنة اخلطط والربامج الدراسية، قسم املناهج وطرق التدريس ) -

 .(1431 -1430األكادميي بقسم املناهج وطرق التدريس ) االرشادعضو جلنة  -

 (1427-1425مقرر جلنة تطوير برامج الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس ) -

 (1433-1424قسم املناهج وطرق التدريس )ب راتعضو جلنة اجلداول واالختبا -

 (1426- 1424عضو جلنة الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس ) -
 

  خدمة اجملتمع:
 

 يف الكثري من الفعاليات واللجان يف اجملتمع، ومن أبرزها:املشاركة 
 

 االن(-1440) اهليئة االستشارية لكلية الرتبية، جامعة اجلوفعضو  -

 االن( -1438لس العلمي جبامعة اجلوف )عضو اجمل -

 االن( -1438عضو اجمللس العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ) -

 اآلن(.  -1438عضو جلنة "تطوير برامج إعداد املعلم"، بقرار من معايل وزير التعليم، ) -

 االن(-1435) ةابلزلفي، جامعة اجملمع العلومعضو اهليئة االستشارية لكلية  -

 االن( -1435) -جسنت-س جملس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية رئي -

 االن(-1434عضو اهليئة االستشارية لكلية الرتبية ابلزلفي، جامعة اجملمعة ) -

 هـ(1440 -1438مستشار غري متفرغ، وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، ) -

 (1437-1435)لس إدارة هيئة تقومي التعليم العام ابململكة العربية السعودية بقرار من جملس الوزراء املوقر عضو جم -

 (1430لك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع )، مؤسسة املم مسابقة االبتكار لطالب التعليمعضو حتكي -

 (1431-1430دويل للرايضيات )عضو اللجنة االعليا املشرفة على مشاركة اململكة يف االملبياد ال -

 (1428" )الطبيعية العلومو  الرايضياتلسلة عاملية ملشروع "تطوير عضو اللجنة املشكلة من مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج الختيار س -

 (1426) بوي بعنوان "الرتبية واملواطنة"عضو اللجنة العلمية للقاء الثالث عشر لقادة العمل الرت  -
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 (1426-1424ر الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم )عضو جملس التطوي -

 (1426 -1424عضو اللجنة الفنية املشرفة على املشروع الشامل لتطوير املناهج يف اململكة ) -

 (1426 -1424عضو األسرة الوطنية لتقنيات التعليم بوزارة الرتبية و التعليم ) -

، مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم كلية امللك فهد األمنية، موهبةوزارة التعليم،    :مثل التعاون ابلتدريس واالستشارات مع عدد من اجلهات العلمية -
 .، جامعة اجلوف، هيئة تقومي التعليم، مدارس مسك، جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحنوالتقنية

  :اجلوائزأبرز 
 

 خل اجلامعة وخارجها، ومن أبرزها:شهادات الشكر والتقدير للمشاركات املتميزة دااجلوائز و حصل على العديد من 
 (1436/1437جائزة التميز اجملتمعي )تستاهلون(، جلنة التنمية االجتماعية األهلية مبحافظة الزلفي، وزارة الشؤون االجتماعية ) -

 (.1432/1433للتميز التدريسي على مستوى أعضاء هيئة التدريس اجلامعة ) امللك سعود عايل مدير جامعةجائزة م -

 هـ(.1431/1432التميز البحثي على مستوى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية )جائزة  -

 م. 2007جائزة الدكتور منري كامل ألفضل حبث مقدم يف مؤمتر اجلمعية املجرية للرتبية العلمية احلادي عشر لعام  -

 م.2003عام ل ألمريكا للطلبة املبتعثني للتفوق العلمي -شريفني يف واشنطنسفري خادم احلرمني ال –مري بندر بن سلطان جائزة األ -

 للتواصل:
 11451الرايض  2541ص.ب.  - جامعة امللك سعود –كلية الرتبية   –قسم املناهج وطرق التدريس العنوان الربيدي:  -
  4674609فاكس:   - 4674611: القسمسكرتري  – 4674639مكتب:  اتا:اهلـــ -
  falshaya@ksu.edu.sa:  ربيد الكرتوينالــــ -

 http://fac.ksu.edu.sa/falshayaاملوقع الشخجي:  -
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