أ .د .فهد بن سليمان الشايع
أستاذ املناهج وتعليم العلوم  -قسم املناهج وطرق التدريس  -كلية التربية  -جامعة امللك سعود
عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)

املؤهالت العلمية
-

1416هـ (- )1995

بكالوريوس العلوم والتربية في الفيزياء – كلية التربية -جامعة امللك سعود ،الرياض

-

1422ه (- )2001

ماجستير مناهج وتعليم العلوم ( - (Science Educationجامعة بيتسبيرج ،بنسلفانيا ،أمريكا

-

1424ه (- )2003

ماجستير مناهج البحث ) - (Research Methodologyجامعة بيتسبيرج ،بنسلفانيا ،أمريكا

-

1424هـ (- )2003

دكتوراه مناهج وتعليم العلوم ( - )Science Educationجامعة بيتسبيرج ،بنسلفانيا ،أمريكا

أبرز األعمال واملهام
-

عميد كلية التربية وعضو مجلس الجامعة ( -1438اآلن)

-

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية -جستن -1435( -اآلن)

-

مؤسس مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات()1437-1428

-

عضو مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام باململكة العربية السعودية ()1435-1433

-

عضو املجلس العلمي بجامعة امللك سعود ،ومقرر لجنة البحث العلمي بالجامعة ()1437-1432

-

رئاسة وعضوية تحرير عدد من املجالت العلمية املحكمة

-

عضو الهيئة االستشارية لعدد من الكليات الجامعية واملجالت العلمية املحلية واإلقليمية

-

أنجز أكثر من  60بحثا منشورا أو تحت النشر في املجالت العلمية املحكمة محليا وإقليميا وعامليا

-

قدم أكثر من  60بحثا وورقة علمية في املؤتمرات واللقاءات العلمية محليا وإقليميا وعامليا

-

متحدث رئيس في عدد من املؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية

-

قاد عدد من املشاريع البحثية والتطويرية التربوية الوطنية الكبرى في وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم

-

أشرف وناقش أكثر من  50رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه) داخل وخارج اململكة-

-

حصل على العديد من الجوائز ،مثل :جائزة معالي مدير جامعة امللك سعود للتميز التدريس ي على مستوى

الجامعة ،وجائزة التميز البحثي على مستوى كلية التربية ،وجائزة التميز املجتمعي من لجنة التنمية االجتماعية األهلية
بمحافظة الزلفي ،وجائزة سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن للتفوق العلمي للطلبة املبتعثين .

للتواصل:
قسم املناهج وطرق التدريس – كلية التربية – جامعة امللك سعود
ص.ب 2541 .الرايض 11451
عمل 4674611 :فاكس4674609 :
بريد الكرتوين:

fahad442@yahoo.com --- falshaya@ksu.edu.sa

االستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع
أستاذ املناهج وتعليم العلوم بكلية التربية بجامعة امللك سعود ،وعميد كلية التربية
وعضو مجلس الجامعة ،ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية.
وهو حاصل على شهادة الدكتوراه مناهج وتعليم العلوم ( )Science Educationمن جامعة
بيتسبيرج بأمريكا ،كما حصل من الجامعة ذاتها على درجة املاجستير في التخصص نفسه،
وماجستير أخرى في مناهج البحث .في حين حصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء من
جامعة امللك سعود.
للدكتور الشايع عدد من االسهامات في مجال التربية والتعليم ،فهو مؤسس مركز
التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود ومديره لعشر سنوات
خالل الفترة (1437-1428ه) ،وكان عضوا في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام،
واملجلس العلمي في جامعة امللك سعود ،ومقررا للجنة الدائمة للبحث العلمي بالجامعة .وكان
رئيسا وعضوا في هيئة تحرير عدد من املجالت العلمية املحكمة .وهو حاليا عضو في عدد من
املجالس والهيئات االستشارية لكليات جامعية ومجالت علمية محلية وإقليمية ،كما أنه عضو
في املجلس العلمي بجامعة الجوف وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وعلى املستوى األكاديمي ،أنجز الدكتور الشايع أكثر من  60بحثا منشورا أو تحت
النشر في عدد من املجالت العلمية املحلية واإلقليمية والعاملية ،كما شارك بأكثر من  60بحثا
وورقة علمية في املؤتمرات واللقاءات العلمية محليا وإقليميا وعامليا ،وهو متحدث رئيس في
عدد من املؤتمرات واللقاءات العلمية ،وقاد عدد من املشاريع البحثية والتطويرية التربوية
الوطنية الكبرى في وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم ،أشرف وناقش اكثر من  50رسالة
علمية (ماجستير ودكتوراه) داخل وخارج اململكة ،ودرس أكثر من  15مقررا على مستوى
التعليم العام والجامعي والدراسات العليا.
حصل الدكتور الشايع على العديد من الجوائز ،مثل :جائزة معالي مدير جامعة امللك
سعود للتميز التدريس ي على مستوى الجامعة ،وجائزة التميز البحثي على مستوى كلية التربية،
وجائزة التميز املجتمعي من لجنة التنمية االجتماعية األهلية بمحافظة الزلفي ،وجائزة سفير
خادم الحرمين الشريفين في واشنطن للتفوق العلمي للطلبة املبتعثين في أمريكا.

