أ.د .فهد بن سليمان الشايع
أستاذ املناهج وتعليم العلوم  -قسم املناهج وطرق التدريس  -كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود
عميد كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
رئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت)

املؤهالت
1416هـ ()1995
1422ه ()2001
1424ه ()2003
1424هـ ()2003

بكالوريوس العلوم والرتبية يف الفيزايء – كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرايض
ماجستري مناهج وتعليم العلوم ( - (Science Educationجامعة بيتسبريج ،بنسلفانيا ،أمريكا
ماجستري مناهج البحث ) - (Research Methodologyجامعة بيتسبريج ،بنسلفانيا ،أمريكا
دكتوراه مناهج وتعليم العلوم ( - )Science Educationجامعة بيتسبريج ،بنسلفانيا ،أمريكا

العمل األكادميي
1418-1416
1419-1418
1424-1419
1428-1424
1434-1428
1438 -1434
 -1437االن

معلم فيزايء ابملرحلة الثانوية  -اثنوية امللك عبدالعزيز  -حمافظة الزلفي
معيد بقسم املناهج وطرق التدريس  -كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود
مبتعث لدراسة املاجستري والدكتوراة يف مناهج وتعليم العلوم  -جامعة بيتسبريج  -أمريكا
أستاذ املناهج وتعليم العلوم املساعد  -قسم املناهج وطرق التدريس  -كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود
أستاذ املناهج وتعليم العلوم املاشار  -قسم املناهج وطرق التدريس -كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود
أستاذ زائر – كلية الرتبية  -جامعة اكسرت  -بريطانيا
أستاذ املناهج وتعليم العلوم  -قسم املناهج وطرق التدريس -كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود

أبرز املهام األكادميية واملهنية

1426 – 1424
1428 - 1424
1437 -1428
1436 -1431
1437 -1432
1437 -1433
1437 -1435
 -1435االن
 -1438االن
 -1438االن

عضو جملس التطوير الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم وعضو اللجنة العليا املاشرفة على تطوير املناهج
مقرر مسار الرتبية العلمية بقسم املناهج وطرق التدريس
مؤسس ومدير مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات
املاشرف على كرسي الاشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان لتطوير تعليم العلوم والرايضيات
ممثل كلية الرتبية ابجمللس العلمي ابجلامعة
مقرر اللجنة الدائمة للبحث العلمي ابجلامعة
عضو جملس إدارة هيئة تقومي التعليم العام ابململكة العربية السعودية بقرار من جملس الوزراء املوقر
رئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت)
عضو اجمللس العلمي يف جامعيت اجلوف واألمرية نورة بنت عبدالرمحن
عميد كلية الرتبية جبامعة امللك سعود

التدريس والتحكيم واإلشراف على الرسائل العلمية:
-

1

تدريس أكثر من  15مقررا ملراحل التعليم العام والبكالوريوس والدبلوم واملاجستري والدكتوراه داخل اجلامعة وخارجها.
اإلش ـراف وحتك ــيم ومناقاش ــة أكث ــر م ــن  50رس ــالة ماجس ــتري ودكت ــوراه داخ ــل اململك ــة (جامع ــة املل ــك س ــعود ،جامع ــة اإلم ــام حمم ــد ب ــن س ــعود
اإلســةمية ،جامعــة طيبــة ،جامعــة امللــك خالــد ،جامعــة أم القــر  ،جامعــة األمــرية نــورة ،جامعــة الطــائ ،،جامعــة الق ــيم ،جامعــة الاشــرق)،
وخارجها (جامعة ليدز بربيطانيا ،جامعة الكويت).
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-

حتكيم عدد من الرتقيات العلمية من داخل اململكة (جامعة أم القر  ،جامعة امللك في ل ،جامعة األمـرية نـورة بنـت عبـدالرمحن ،جامعـة اإلمـام
حممد بن سعود اإلسةمية ،جامعة تبو  ،جامعة جنران ،جامعة حائل ،جامعة اجلوف) ،وخارج اململكة (جامعة بغداد ابلعـراق ،جامعـة الريمـو
ابألردن ،جامعة الطفيلة التقنية ابألردن ،جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان).

عضوية اجلمعيات واملنظمات العلمية
رئيس وعضو العديد من اجلمعيات واملنظمات العلمية املختصة ،ومن أبرزها:
عضو اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  -جسنت
 - 1418اآلن
عضو مجعية معلمي العلوم يف الوالايت املتحدة األمريكية NSTA
 - 1422اآلن
عضو اجلمعية السعودية للعلوم الفيزايئية
 - 1424اآلن
عضو اجلمعية امل رية للمناهج وطرق التدريس
 -1425اآلن
 -1425اآلن
1435 -1428
1437 - 1428
1436 -1431
 - 1432االن
 – 1433االن
 - 1436االن
1437 -1435
 -1435االن
1437 -1435
 -1439االن

عضو اجلمعية امل رية للرتبية العلمية
عضو جملس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية –جسنت -الدورة التاسعة والدورة العاشرة
مؤسس ومدير مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات
املاشرف على كرسي الاشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان لتطوير تعليم العلوم والرايضيات
عضو اجلمعية الدولية لبحوث تعليم العلوم يف الوالايت املتحدة األمريكية NARST
عضو مجعية البحوث يف الرتبية العلمية األوروبية ESERA
عضو اجلمعية األمريكية للبحث الرتبوي AERA
عضو جملس إدارة هيئة تقومي التعليم العام ابململكة العربية السعودية
رئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية -جسنت -الدورة احلادية والدورة الثانية عاشرة
عضو جملس إدارة هيئة تقومي التعليم العام ابململكة العربية السعودية
رئيس جملس إدارة املركز الرتبوي للتطوير والتنمية املهنية جبامعة امللك سعود

عضوية اجملالت العلمية
-1424االن
1432-1429
1433-1432
1435-1433
1438-1435
 -1435االن

حمكم لعدد من اجملةت العلمية املرموقة حمليا وإقليميا وعامليا
عضو حترير جملة رسالة الرتبية وعلم النفس  -اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  -جسنت
عضو حترير جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية والدرسات االسةمية
رئيس هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية جبامعة امللك سعود
عضو اهليئة االستاشارية جمللة العلوم الرتبوية جبامعة امللك سعود
عضو اهليئة االستاشارية جمللة جامعة أربد ابألردن

 -1435االن
 -1437االن
 -1437اآلن
 -1438االن
 -1439االن

عضو اهليئة االستاشارية جمللة العلوم الرتبوية جبامعة طيبة
عضو اهليئة االستاشارية جمللة جامعة تبو للدرسات اإلنسانية
املاشرف العام على جملة "أفاق تربوية ونفسية" ،اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية
عضو اهليئة االستاشارية للمجلة األردنية يف العلوم الرتبوية جبامعة الريمو ابألردن
عضو اهليئة االستاشارية جمللة العلوم الرتبوية جبامعة اجلوف

البحوث املنشورة يف اجملالت العلمية احملكمة
 .1الشايع ،فهد1439( .هـ) .العوامل املؤدية لتدين حت يل طةب مقررات الفيزايء األولية جبامعة امللك سعود .جملة العلوم الرتبوية ،جامعة امللك
سعود.55-19 ،)1(30 .
.2

األمحد ،نضال؛ حج عمر ،سوزان؛ الزغييب ،حممد؛ الشايع ،فهد .)2017( .مد حتقق املواصفات الرتبوية لكتب الطالب لألحياء والكيمياء

والفيزايء لل  ،األول الثانوي مع سةسل ماجروهل .جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث الرتبوية والنفسية33-17 ،)18(5 ،
2

آخر تحديث 1440/1/1هـ

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.

3.

 .4العريين ،عبدالرمحن؛ الشايع ،فهد1438( .هـ) .مواءمة صور كتاب العلوم لل  ،الثاين املتوسط للسياق االجتماعي من منظور السيميائية
االجتماعية .جملة العلوم الرتبوية ،جامعة امللك سعود.44-19 ،)1(29 ،
 .5العريين ،عبدالرمحن؛ الشايع ،فهد1438( .هـ) .متثيل صور كتاب العلوم لل  ،الثاين املتوسط لفئات اجملتمع .اجمللة السعودية الرتبية اخلاصة،
اجلمعية السعودية الرتبية اخلاصة – جسرت ،-جامعة امللك سعود.95-81 ،)2(2 ،
’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.

.7

6.

الراجح ،نوال؛ العمراين ،هيا؛ السلويل ،مسفر؛ الاشعةن ،سهام؛ الشايع ،فهد .)2016( .اتساق املواصفات الرتبوية والفنية يف دليل معلم

الرايضيات لل  ،الثالث االبتدائي 0النسخة السعودية) مع دليل املعلم (النسخة األصلية-ماجروهل) .جملة العلوم الرتبوية ،جامعة األمري سطام،
.222-193 ،)1(1
 .8املفيت ،عبده؛ الشايع ،فهد .)2016( .مقروؤية كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية .جملة العلوم الرتبوية ،جامعة االمري
سطام بن عبدالعزيز.192-165 ،)2(1 ،
.9

العبدالكرمي ،إميان؛ الشايع ،فهد .)2016( .أمنوذج مقرتح للتقومي من أجل تعلم العلوم لطالبات ال  ،السادس االبتدائي .اجمللة الرتبوية الدولية

املتخ ة -األردن.332-315 ،)12(5 ،
 .10العتي ب ــي ،خالـد؛ الربصان ،امساعيل؛ عبد ،إميان؛ الاشايع ،فهـد .)2016( .نوعية حت يل طلبة ال  ،السادس يف مادة العلوم وفق ماشروع تطوير
الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ابململكة العربية السعودية .جملة رسالة اخلليج العريب – مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج-75 ،142 ،
.92
 .11احلريب ،عبدهللا ،الشايع ،فهد1437( .ه) .الت ورات اخلاطئة للمفاهيم الكيميائية املتعلقة بتحديد األشكال اجلسيمية والتغريات الكيميائية
للمادة لد طةب ال  ،الثالث الثانوي مبدينة الرايض .جملة العلوم الرتبوية والنفسية  -جامعة ام القر .43-15 ،)2(7 ،

 .12الشايع ،فهد؛ السبيعي ،عبدالرمحن1437( .هـ) .العوامل املؤثرة يف تعلم مقررات الفيزايء لد طةب كلية امللك عبدالعزيز احلربية .جملة البحوث
األمنية ،كلية امللك فهد األمنية.207-169 ،64 ،
 .13اجلرب ،جرب ،املفيت ،عبده؛ الشايع ،فهد1437( .هـ) .تضمني طبيعة العلم يف كتب العلوم للمرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية .جملة
العلوم الرتبوية .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسةمية.318 -274 ،7 ،
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.

14.

 .15الرويس ،عبدالعزيز؛ العمراين ،هيا؛ السلويل ،مسفر؛ الشايع ،فهد1437( .هـ) .اتساق املواصفات الرتبوية والفنية لكتب الرايضيات ابملرحلة
املتوسطة ونظريهتا يف سلسلة ماجروهل .جملة العلوم الرتبوية ،جامعة امللك سعود.243-223 ،)2(28 ،

 .16الراجح ،نوال؛ الرويس ،عبدالعزيز؛ العمراين ،هيا؛ الشايع ،فهد؛ الاشعةن ،سهام1437( .هـ) .اتساق املواصفات الرتبوية والفنية لكتاب
الرايضيات لل  ،الثالث االبتدائي وسلسلة ماجروهل  .جملة رسالة الرتبية وعلم النفس ،اجلميعة السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ،جامعة امللك
سعود.48-29 ،52 ،
 .17الزامل ،حممد؛ الشايع ،فهد؛ الزغييب ،حممد .)2016( .تضمني القضااي العلمية اجملتمعية يف كتب الكيمياء يف اململكة العربية السعودية .اجمللة
الرتبوية ،جامعة الكويت.229-187 ،)2(118 ،

 .18الاشمراين ،سعيد؛ الشايع ،فهد؛ العوله ،عبدالعزيز؛ املفيت ،عبده1437( .هـ) .تضمني حمتو كتاب الفيزايء يف املرحلة الثانوية لسمات
االستق اء األساسية .جملة العلوم الرتبوية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسةمية.66-15 ،5 ،
 .19الضـلعان ،أمحــد؛ الشااايع ،فهاد؛ الــزغييب ،حممــد .)2015( .تضـمني القضــااي العلميـة اجملتمعيــة يف كتــب الفيـزايء يف اململكــة العربيـة الســعودية .جملــة
العلوم الرتبوية والنفسية ،جامعة البحرين.197-161 ،)2(16 ،
 .20عبداحلميد ،عبدالناصر؛ السيد ،امحد؛ الشايع ،فهد؛ عبده ،فايز .)2015( .املهارات الرايضية الةزمة حلـل املسـائل الفيزايئيـة يف مقـررات الفيـزايء
يف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية .جملة الدراسات الرتبوية والنفسية ،جامعة السلطان قابوس ،عمان.365-351 ،)2(9 ،
3
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 .21عبده ،فايز؛ الشايع ،فهد؛ اهلدلق ،هاشام؛ حامد ،إمساعيل1435( .هـ) .الوعى التقين لد طةب مقررات الفيزايء اجلامعية االويل ابستخدام
تقنيات احملاكاة ومعوقات استخداماهتا جبامعة امللك سعود .جملة دراسات يف املناهج واالشراف الرتبوي  -جامعة ام القر .285 -246 ،)2(5 ،

 .22االمســري ،ابـراهيم؛ الاشــمراين ،ســعيد؛ الشااايع ،فهااد1435( .هــ) .مــد تضــمني جوانــب طبيعــة العلــم يف كتــاب األحيــاء لل ــ ،األول الثــانوي يف
اململكة العربية السعودية .جملة رسالة اخلليج العريب – مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.104-85 ،134 ،
 .23الشااايع ،فهااد .)2014( .صــعوابت حــل املســائل الفيزايئيــة لــد طــةب مقــررات الفي ـزايء األوليــة جبامعــة امللــك ســعود .جملــة الدراســات الرتبويــة
والنفسية ،جامعة السلطان قابوس ،عمان.289-272 ،)2(8 ،
 .24الشااايع ،فهااد1434( .ه ــ) .واقــع التطــور املهــين للمعلــم امل ــاحب ملاشــروع تطــوير الرايضــيات والعلــوم الطبيعيــة يف التعل ـيم العــام ابململكــة العربيــة
السعودية .جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية.92-58 ،)42( ،
 .25الشايع ،فهد .)2013( .مد متكن طةب طةب مقـررات الفيـزايء األوليـة جبامعـة امللـك سـعود مـن حـل املسـائل الفيزايئيـة .جملـة الرتبيـة العلميـة،
جامعة املن ورة ،م ر.469-436 ،)2(83 ،
Aldahmash, Abdulwali. Alshaya, Fahad, Assiri, Abdulaziz. (2012). Secondary School Students Alternative
Conceptions about Genetics. Electronic Journal of Science Education, 13(1), 1-10.

26.

 .27العـريين ،عبــدالرمحن؛ الشااايع ،فهااد؛ الاشـمراين ،ســعيد .)2012( .قـراءة طــةب ال ــ ،الثــاين متوســط للرســوم التوضــيحية يف موضــوع الطاقــة مــن
كتاب العلوم يف اململكة العربية السعودية .اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية ،جامعة االمارات.91-64 ،(32) ،

 .28الشايع ،فهد؛ العسريي ،عبدالعزيز .)2012( .مد اكتساب طةب ال  ،الثـاين الثـانوي يف مدينـة الـرايض ملفـاهيم الوراثـة .جملـة العلـوم الرتبويـة
والنفسية ،كلية الرتبية ،جامعة البحرين.68-43 ،)2(13 ،

 .29الرضيان ،خالد؛ الشايع ،فهد1433( .هـ) .أثر اسـتخدام أسـاليب التقـومي احلقيقـي يف مـادة العلـوم علـى تنميـة التح ـيل الدراسـي والتفكـري الناقـد
لد طةب ال  ،الثاين املتوسط .جملة العلوم الرتبوية ،جامعة طيبة.
 .30الشاايع ،فهااد؛ القــادري ،سـليمان1433( .ه) .الت ــورات اإلبسـتمولوجية لــتعلم املفــاهيم الفيزايئيـة لــد أعضـاء هيئــة التـدريس يفقســام الفيـزايء يف
بعض اجلامعات السعودية واألردنية .جملة جامعة امللك سعود "العلوم الرتبوية والدراسات اإلسةمية".310-285 ،)1(24 ،
 .31الشااايع ،فهااد؛ احلــريب ،عبــدهللا .)2011( .الت ــورات اخلــاطف للمفــاهيم الكيميائيــة املتعلقــة حبــاالت املــادة الــثةث لــد طــةب ال ــ ،الثالــث
الثانوي مبدينة الرايض .جملة دراسات -العلوم الرتبوية ،اجلامعة األرنية ،األردن.1765-1750 ،)5(28 ،
W. K. Adams, H. Alhadlaq, C. V. Malley, K. K. Perkins, J. B. Olson, F. Alshaya, S. Alabdulkareem, and C. E.
Wieman. (2011). “Making Science Simulations and Websites Easily Translatable and Available Worldwide:
Challenges and Solutions”. Journal of Science Education and Technology, (21), 1-10.

32.

 .33الشايع ،فهد؛ والعقيل ،حممد1431( .هـ) .أثر استخدام "قبعات التفكري الست" يف تدريس العلوم على تنمية التفكري اإلبداعي والتفاعل ال في
اللفظي لد تةميذ ال  ،السادس االبتدائي يف مدينة الرايض .جملة دراسات يف املناهج واالشراف الرتبوي  -جامعة ام القر .56-17 ،)2(1 ،

 .34الشايع ،فهد؛ والرضـيان ،خالـد1431( .هــ) .أثـر املـدخل املنظـومي علـى التح ـيل الدراسـي يف العلـوم وامليـول العلميـة لـد طـةب ال ـ ،الثـاين
متوسط مبدينة الرايض .جملة رسالة اخلليج العريب – مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.92-75 ،)115( ،
 .35الشااايع ،فهااد .وشــينان ،علــي .)2010( .أثــر اســتخدام الكتــب اإللكرتونيــة يف تنميــة التفكــري اإلبــداعي واال ــاه بــو اســتخدام احلاســوب يف تعلــم
األحياء لد طةب ال  ،الثاين اثنوي مبدينة الرايض .جملة العلوم الرتبوية والنفسية ،كلية الرتبية ،جامعة صنعاء.139-112 ،)1(7 ،

36.

Wendy. K. Adams, Hisham Alhadlaq, Christopher V. Malley, Katherine K. Perkins, Jonathan Olson, Fahad
Alshaya, Saleh Alabdulkareem. (2010). Making on-line science course materials easily translatable and accessible
worldwide: Challenges and solutions. Italian Physical Society in "Il Nuovo Cimento C" (associated Journal to
European Physical Journal).
37. Wendy. K. Adams, Hisham Alhadlaq, Christopher V. Malley, Katherine K. Perkins, Jonathan Olson, Fahad
Alshaya, Saleh Alabdulkareem, Carl E. Wieman. (2010). “Making on-line science course materials easily
translatable and accessible worldwide: Challenges and solutions”. A Special Book "Multimedia in Physics Teaching
and Learning. Italian Physical Society - Società Italiana di Fisica.

 .38الشايع ،فهد1428( .هـ) .توجهات وخ ائص رسائل املاجستري يف الرتبية العلمية جبامعة امللك سعود .جملة كليات املعلمني-44 ،)2(7 ،
.100
 .39الشايع ،فهد؛ واحلسن ،رايض .)2007( .املهارات احلاسوبية الةزمة ملعلم العلوم كما حيددها املخت ون .جملة كلية الرتبية (الرتبية وعلم النفس)،
جامعة عني مشس ،مجهورية م ر العربية.93-63 ،)1(31 ،

 .40الشايع ،فهد1427( .هـ) .واقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف املرحلة الثانوية وا اهات معلمي العلوم والطةب بوها .جملة جامعة امللك
سعود "العلوم الرتبوية والدراسات اإلسةمية".498-441 ،)1(19 ،
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 .41الشايع ،فهد .وشينان ،علي .)2006( .مـد حتقق معـايري احملتو ( )8-5مباشروع املعايري القـومية للرتبية العـلمية األمريكية ( )NSESيف حمتو
كتب العلوم ابململكة العربية السعودية .جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،اجلميعة امل رية للمناهج وطريق التدريس ،جامعة عني مشس،
(.188-162 ،)117
 .42الشايع ،فهد1426( .هـ) .واقع اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومعوقاته يف كليات العلوم اإلنسانية يف جامعة امللك سعود .مركز البحوث
الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود.47-1 ،

البحوث املقبولة للنشر يف اجملالت العلمية احملكمة:
 .43العتيبـ ــي ،خالـد؛ الربصان ،امساعيل؛ عبد ،إميان؛ الشايع ،فهاد .نوعية حت يل طلبة املرحلة املتوسطة يف مادة العلوم وفق ماشروع تطوير الرايضيات
والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ابململكة العربية السعودية .حبث مقبول للناشر يف جملة العلوم الرتبوية جبامعة طيبة1439/8/27 ،هـ.
 .44العبدالكرمي ،إميان؛ الشايع ،فهد .أثر أمنوذج مقرتح للتقومي من أجل تعلم العلوم على املهارات االجتماعية املتعلقة بتعلم طالبات ال  ،السادس
االبتدائي .حبث مقبول للناشر يف جملة رسالة اخلليج العريب – مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج1439/5/3 ،هـ.

 .45الشايع ،فهد ،األمسري ،حسني؛ القحطاين ،محد .أثر تدريس العلوم وفق ا اه العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات ( )STEMعلى التح يل
الدراسي والتفكري االبداعي لطةب ال  ،األول املتوسط مبدينة الرايض .حبث مقبول للناشر يف اجمللة العلمية جبامعة الباحة للعلوم االنسانية،
1439/3/2هـ.

 .46الشايع ،فهد؛ العرفج ،ماهر؛ العمران ،سعد؛ املفيت ،عبده .مستوايت حت يل طلبة مقررات الفيزايء األولية جبامعة امللك سعود خةل مخس
سنوات (1436-1431هـ) .حبث مقبول للناشر يف جملة العلوم الرتبوية ،جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز1439/1/17 .هـ

 .47العبدالكرمي ،إميان؛ الشايع ،فهد .أثر أمنوذج مقرتح للتقومي من أجل تعلم العلوم على حت يل طالبات ال  ،السادس االبتدائي .حبث مقبول
للناشر يف جملة جامعة الاشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية.2018/2/22 ،
 .48الربصان ،امساعيل؛ العتيب ــي ،خالـد؛ عبد ،إميان؛ الشايع ،فهاد .نوعية حت يل طلبة املرحلة االبتدائية يف مادة الرايضيات وفق ماشروع تطوير
الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ابململكة العربية السعودية .حبث مقبول للناشر يف جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – اجلمعية السعودية
للعلوم الرتبوية والنفسية ،بتاريخ .2017/2/15

 .49األمسري ،ابراهيم؛ الشايع ،فهد؛ الزغييب ،حممد .أمنوذج مقرتح قائم على اجلدل العلمي لتدريس القضااي العلمية اجملتمعية يف مادة األحياء للمرحلة
الثانوية .حبث مقبول للناشر يف جملة العلوم الرتبوية جبامعة طيبة ،بتاريخ 1438/10/29هـ.
 .50الربصان ،امساعيل؛ العتيب ــي ،خالـد؛ عبد ،إميان؛ الشايع ،فهاد .نوعية حت يل طلبة املرحلة املتوسطة يف مادة الرايضيات وفق ماشروع تطوير
الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ابململكة العربية السعودية . .حبث مقبول للناشر يف جملة العلوم الرتبوية ،جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز،
بتاريخ .2016/12/11
 .51العريين ،عبدالرمحن؛ الشايع ،فهد .قراءة الطةب ل ور كتاب العلوم لل  ،الثاين املتوسط وفق سياقهم االجتماعي .حبث مقبول للناشر يف جملة
العلوم الرتبوية ،جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز ،بتاريخ .2016/12/11
 .52السبيعي ،هيا؛ الشايع ،فهد  .صعوابت حل املسائل الفيزايئية لد طالبات ال  ،الثاين الثانوي يف مدينة الرايض .حبث مقبول للناشر يف جملة
الرتبية العلمية ،اجلمعية امل رية للرتبية العلمية ،جامعة عني مشس ،م ر.

 .53األمسري ،ابراهيم؛ الشايع ،فهد؛ الزغييب ،حممد .أثر أمنوذج مقرتح لتدريس القضااي العلمية اجملتمعية يف مادة األحياء على تنمية اجلدل العلمي.
حبث مقبول للناشر يف جملة الزرقاء ابالردن.

 .54العمراين ،هيا ،املقبل ،منرية ،الرويس ،عبدالعزيز؛ الراجح ،نوال؛ الشايع ،فهد .مستو اتساق املواصفات الرتبوية لدليل معلم الرايضيات لل ،
السادس يف اململكة العربية السعودية مع دليل املعلم لسلسلة ماجروهيل األمريكية .حبث مقبول للناشر يف جملة الاشمال للعلوم اإلنسانية ،جامعة
احلدود الاشمالية.
 .55الرشيدي ،ابراهيم؛ الشايع ،فهد " .استخدام معلمي مادة العلوم يف املرحلة االبتدائية لدليل املعلم وحقيبة املعلم لألناشطة ال فية والتقومي" .حبث
مقبول للناشر يف اجمللة العلمية جبامعة امللك في ل ،بتاريخ 1436/9/15هـ.

 .56العقيل ،حممد؛ الشايع ،فهد؛ اجلغيمان ،عبدهللا" .أثر استخدام أناشطة علمية إثرائية مقرتحة يف تنمية التفكري اإلبداعي لد التةميذ املوهوبني يف
املرحلة االبتدائية" .حبث مقبول للناشر يف جملة جامعة امللك في ل ،بتاريخ 1434/4/7هـ.
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البحوث املقدمة للنشر يف اجملالت العلمية احملكمة:
 .57األمسري ،ابراهيم؛ الشايع ،فهد؛ الزغييب ،حممد .أثر أمنوذج مقرتح لتدريس القضااي العلمية اجملتمعية يف مادة األحياء على تنمية التفكري األخةقي
العلمي.
 .58السحيباين ،ابتهال؛ العبدالكرمي ،إميان؛ الشايع ،فهد .آراء معلمات العلوم الطبيعية والرايضيات بو جمتمعات التعلم املهين .حبث مقدم للناشر
للمجلة الرتبوية جبامعة الكويت.
 .59العمراين ،هيا؛ اخلالدي ،مها؛ السلويل ،مسفر؛ الباين ،مسية؛ الشايع ،فهد .مستو اتساق املواصفات الرتبوية لكتاب الطالب للرايضيات ال ،
السادس ابململكة العربية السعودية ونظريه يف سلسلة ماجروهيل.
 .60العوله ،عبدالعزيز؛ الشايع ،فهد .منوذج مقرتح قائم على التفكري ما وراء املعريف حلل طةب مقررات الفيزايء األولية جبامعة امللك خالد للمسائل
الفيزايئية .حبث مقدم جمللة العلوم الرتبوية جبامعة امللك خالد.

البحوث وامللخصات البحثية املقدمة يف املؤمترات العلمية احملكمة:
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.

61.

املعزز ابجلدل العلمي .اللقاء السنوي
 .1آل حمي ،سعيد؛ الشايع ،فهد( .رجب1439 ،هـ) .أمنوذج مقرتح لتدريس الكيمياء قائم على االستق اء ّ
الثامن عاشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) بعنوان "التعليم مابعد الثانوي :اهلوية ومتطلبات التنمية" .اجلمعية السعودية للعلوم
الرتبوية والنفسية .جامعة امللك سعود 27-26 ،رجب 1439هـ.
 .2املزروع ،هيا ؛ العريين ،عبدالرمحن؛ املالكي ،عوض؛ الرويثي ،إميان؛ الاشلهوب ،مسر؛ الشايع ،فهد( .شعبان1438 ،هـ) .تقومي التطوير املهين
ملاشروع الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام .مؤمتر التميز الثاين يف تعليم العلوم والرايضيات :التطور املهين – آفاق مستقبلية .مركز التميز
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ،جامعة امللك سعود15-14 ،شعبان 1438هـ.

 .3العمري؛ انعم؛ الدمهش ،عبدالويل؛ الاشمراين ،سعيد؛ السراين ،نواف؛ الشايع ،فهد؛ الاشري ،،خالد( .شعبان1438 ،هـ) .توجهات حبوث
التطور املهين يف ملعلمي العلوم والرايضيات يف اجملةت واملؤمترات اخلليجية والعاملية .مؤمتر التميز الثاين يف تعليم العلوم والرايضيات :التطور املهين
– آفاق مستقبلية .مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ،جامعة امللك سعود15-13 ،شعبان 1438هـ.
 .4السحيباين ،ابتهال؛ العبدالكرمي ،إميان؛ الشايع ،فهد( .شعبان 1438 ،هـ) .آراء معلمات العلوم الطبيعية والرايضيات بو جمتمعات التعلم املهين.
مؤمتر التميز الثاين يف تعليم العلوم والرايضيات :التطور املهين – آفاق مستقبلية .مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ،جامعة
امللك سعود15-13 ،شعبان 1438هـ.
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.

5.

 .6املفيت ،عبده؛ الشايع ،فهد( .رجب .) 1436 ،العوامل املؤثرة يف مقروؤية كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية .مؤمتر التميز
األول يف تعليم العلوم والرايضيات :العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات .مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ،جامعة امللك
سعود 18-16 ،رجب 1436هـ.
 .7األمسري ،ابراهيم؛ الشايع ،فهد؛ الزغييب ،حممد( .رجب.)1436 ،اثر امنوذج مقرتح لتدريس بعض القضااي العلمية اجملتمعية يف مادة األحياء على
تنمية اجلدل العلمي لد طةب ال  ،الثالث الثانوي .مؤمتر التميز األول يف تعليم العلوم والرايضيات :العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات.
مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ،جامعة امللك سعود 18-16 ،رجب 1436هـ.
Almazroa, Hiya; Aloraini, Abdulrahman; Alshaya, Fahad. (April, 2015). Professional Development Programs:
Teacher’s Perceptions. NARST 2015 Conference, Chicago, Illinois, USA, April 11-14, 2015.

6

8.

آخر تحديث 1440/1/1هـ

9.

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.

10. 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 الةزمة حلل املسائل الفيزايئية يف.)هـ1435 ، (ذو احلجة. فايز، فهد؛ عبده، امحد؛ الشايع، عبدالناصر؛ السيد، عبداحلميد.11
 اجلمعية السعودية للعلوم، املؤمتر الرابع يف تعليم الرايضيات وتعلمها يف التعليم العام. مقررات الفيزايء يف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية
.هـ1435/12/29-27 ، الرايض، جامعة امللك سعود.الرايضية
12. Fahad Alshaya, Adhalaan, Ahmed; & Alzaghibi, Mohammed. (October, 2014). The Extent of Including SocioScientific 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.

–  ماشــروع تطــوير مناهــج الرايضيــات والعلــوم الطبيعيــة يف اململكــة العربيــة السعوديــة.)م2011 ، (ســبتمر. عبدالناصــر، عبداحلميــد، فهااد، الشااايع.18
.128-113 ،)م2011/ (سبتمر، م ر، االمساعيلية،  فايد،  املؤمتر السنوي الرابع عاشر للجمعية امل رية للرتبية العلمية.آمـال وحتـدايت
 املؤمتر السنوي العاشر للجمعيـة امل ـرية لرتبـوايت. من منظور حبثي تكاملي: تطوير تعليم الرايضيات والعلوم.)م2010 ، (أغسطس. فهد، الشايع.19
.م2010/8/3 ، م ر،الرايضيات جامعة عني مشس
 املؤمتر السنوي الثالـث عاشـر. الواقع واملأمول:) مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات (أفكر.)م2010 ، (أغسطس. فهد، الشايع.20
.م2010/8/2-1  خةل الفرتة، م ر، االمساعيلية،  فايد، للجمعية امل رية للرتبية العلمية

21. W. K. Adams, H. Alhadlaq, C. V. Malley, K. K. Perkins, J. B. Olson, F Alshaya, S. Alabdulkareem, C. E.
Wieman. (2009). “Challenge of Making On-Line Physics Course Materials Accessible WorldWide”. 14th
International Workshop on Multimedia in Physics Learning and Teaching (MPLT14) Proceedings. Udine, Italy.
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.
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 .25الشااايع ،فهااد( .حمــرم1431 ،ه) .مركــز التميــز البحثــي يف تطــوير تعلــيم العلــوم والرايضــيات :التطلعــات والتحــدايت .اللقــاء الســنوي اخلــامس عاشــر
للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) ،مركز امللك فهد الثقايف ،الرايض1431/1/20-19 .هـ.
 .26الشااايع ،فهااد( .ابريــل2010 ،م) .مركــز التميــز البحثــي يف تطــوير تعلــيم العلــوم والرايضــيات (أفكــر) :الرؤيــة واآلمــال .امل ـؤمتر الســنوي الثــاين عاشــر
للرتبويني يف العلوم والرايضيات ،مركز العلوم والرايضيات ابجلامعة االمريكية ببريوت2010/4/11-10 .م.
27. 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.
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.

 .30الشاايع ،فهااد( .صــفر 1428 ،هــ) .دمــج تقنيـة املعلومــات واالت ـال يف تعلــيم العلــوم" .املـؤمتر الثالــث لكليـات العلـوم يف اململكـة العربيــة الســعودية
"آفاق جديدة يف العلوم وتطبيقاهتا" .مركز امللك فهد الثقايف ،الرايض ،خةل الفرتة  23-20صفر 1428هـ.
 .31الشااايع ،فهااد( .جــوالي .) 2007 ،توجهــات حبــوث الرتبيــة العلميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية .امل ـؤمتر العلمــي العاشــر للجمعيــة امل ـرية للرتبيــة
العلمية "الرتبية العلمية يف الوطن العريب :إىل أين" ،فايد ،االمساعلية ،م ر ،خةل الفرتة 2007/7/31 - 7/29م.
 .32الشااايع ،فهااد؛ والعقيــل ،حممــد( .أغســطس .)2006 ،مــد حتقــق معــايري احملتــو مــن رايض األطفــال إىل ال ــ ،الرابــع ( )K-4مباشــروع املعــايري
القــومية للرتبيــة العــلمية األمريكيــة ( )NSESيف حمتــو كتــب العلــوم ابململكــة العربيــة الســعودية .حبــث مناشــور يف املـؤمتر العلمــي العاشــر للجمعيــة
امل رية للرتبية العلمية "الرتبية العلمية :حتدايت احلاضر ورؤ املستقبل" ،خةل الفرتة 2006/8/2 - 7/30م .اجمللد الثاين.345-321 /
 .33الشايع ،فهد( .ذو القعدة1425 ،هــ) .اإلنتاجيـة العلميـة ألعضـاء هيئـة التـدريس يف اجلامعـات .نـدوة "تنميـة أعضـاء هيئـة التـدريس يف مؤسسـات
التعليم العايل – التحدايت والتطوير" .كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود.

أبرز أوراق العمل واحملاضرات املقدمة يف املؤمترات واللقاءات العلمية (غري احملكمة)
 .34الشايع ،فهد( .رمضان1439 ،هـ) .متحدث رئيس بندوة بعنوان "التخ ص اجلامعي :بوابة املستقبل" .جلنة التنمية االجتماعية األهلية ابلزلفي،
 19رمضان .1439
 .35املقبل ،حممد؛ الشايع ،فهد؛ احلمود ،يوس( .،صفر 1439 ،هـ) .حماضرة بعنوان "التطوير املهين القائمة على املدرسة :جمتمعات التعلم املهين".
اللقاء الثامن لعمداء كليات الرتبية ابململكة ،جامعة طيبة 26-25 ،صفر .1439
 .36الشايع ،فهد( .شعبان1438 ،هـ) .متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان "التطور املهين املستمر :املسؤولية الذاتية واملؤسساتية" .مؤمتر التميز الثاين يف
تعليم العلوم والرايضيات :التطور املهين – آفاق مستقبلية .مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ،جامعة امللك سعود17-15 ،
شعبان 1438هـ.
.37

الشايع ،فهد( .مجاد الثانية1438 ،هـ) .متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان "متكني معلمي ال فوف األولية وتطورهم املهين املستمر" .اللقاء
السادس ملساعدي ومساعدات مديري التعليم – وزارة التعليم 22-21 ،مجاد الثانية 1438هـ

 .38الشايع ،فهد( .مجاد األوىل 1438 ،هـ) .تقدمي حماضرة بعنوان "التطور املهين املستمر :بو متكن املمارس الرتبوي" .اللقاء الرابع يف منتد إثراء
للتطوير املهين املستمر ،اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث ،وزارة التعليم ،الرايض 24 ،مجاد األوىل 1438هـ.
 .39الشايع ،فهد( .ربيع األول1438 ،هـ) .متحدث رئيس بورقة بعنوان "دور املراكز البحثية والعلمية يف االستفادة من نتائج الدراسات الدولية
 TIMSSوما متثله الدراسات التحليلية املتعمقة من أمهية ل انعي السياسات التعليمية" يف حلقة نقاش "الدرسات الدولية التمز )(TIMSS 2015
والسياسات التعليمية يف دول اخلليج العريب" .مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ،جامعة امللك سعود 15 ،ربيع أألول
1438هـ.
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 .40الشايع ،فهد( .صفر1438 ،هـ) .تقدمي حماضرة بعنوان "اجلمعيات العلمية يف اململكة العربية السعودية :جسنت منوذجا" .جامعة اجلوف 1 ،صفر
1438هـ.
 .41الشايع ،فهد( .ذو القعدة1437 ،هـ) .تقدمي حماضرة بعنوان " تطوير التعليم العام يف اململكة العربية السعودية :الواقع والتطلعات املستقبلية".
النادي السعودي جبامعة اكسرت ،بريطانيا 19 ،ذو القعدة 1437هـ.
 .42الشايع ،فهد( .رجب1437 ،هـ) .تقدمي حلقة نقاش بعنوان "كي ،ختتار موضوعاُ حبثيا متميزا" .مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم
والرايضيات ،جامعة امللك سعود 18 ،،رجب 1437هـ.
 .43الشايع ،فهد( .ربيع الثاين 1437هـ) .تقدمي حماضرة بعنوان " ربة مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات يف دعم املاشاريع
البحثية" .ورقة مقدمة ملتقى التميز يف الناشر العلمي يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ،الرايض 23-22 ،ربيع الثاين 1437هـ.
 .44الشايع ،فهد( .حمرم1437 ،هـ) .إدارة واملاشاركة يف ندوة رئيسة بعنوان " ارب وخربات متعددة يف جمال تقومي التعليم وتطويره" .املؤمتر األول
للتقومي يف اململكة :مدخل للتطوير واجلودة النوعية ،هيئة تقومي التعليم العام ،مركز امللك فهد الثقايف 23-21 ،حمرم 1437هـ.
 .45الشايع ،فهد( .رجب .)1436 ،متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان "العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات  :STEMرؤية وطنية مقرتحة".
مؤمتر التميز األول يف تعليم العلوم والرايضيات :العلوم والتقنية واهلندسة والرايضيات .مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات،
جامعة امللك سعود 18-16 ،رجب 1436هـ.
 .46الشايع ،فهد( .ربيع اثين1436 ،هـ) .ورقة عمل بع نوان "دور مراكز التميز البحثي يف إحداث األثر على املستو الوطين :مركز "أفكر" منوذجا".
امللتقى الثالث ملراكز التميز واملراكز الواعدة يف اجلامعات السعودية ،جامعة تبو  28 ،ربيع اثين 1436هـ.
 .47الشايع ،فهد( .ذو القعدة .)1435 ،ماشاركة بورقة عمل بعنوان "العلوم والتقنية واهلندسة والرايضـيات  - STEMبـو اقت ـاد معـريف" .منتـد
التقنيات املتقدمة ،مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،الرايض1435/11/23-21 ،هـ.
 .48الشايع ،فهد( .رجب 1435 ،هـ) .تقدمي حماضرة بعنـوان " تعزيـز فـرب قبـول ناشـر البحـوث يف اجملـةت العلميـة املرموقـة" .ورقـة مقدمـة للقـاء الناشـر
العلمي يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ،الرايض 14 ،رجب 1435هـ.
 .49الشا ااايع ،فها ااد( .رجـ ــب .)1435 ،ماشـ ــاركة بورقـ ــة عمـ ــل بعنـ ـوان " رب ــة كراسـ ــي البح ــث يف دعـ ــم ط ــةب الدراسـ ــات العلي ــا :كرسـ ــي العبيكـ ــان
أمنوذجا" .امللتقى الثالث لكراسي البحثية يف اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك سعود ،الرايض 14-13 ،رجب 1435هـ.
 .50الشايع ،فهد( .مجاد اثين1435 ،هـ) .تقدمي حلقة نقاش بعنوان "عرض نتائج الدراسـة ومناقاشـتها" .مركـز التميـز البحثـي يف تطـوير تعلـيم العلـوم
والرايضيات ،جامعة امللك سعود 21 ،،مجاد الثاين 1435هـ.
 .51الشايع ،فهد( .صفر1435 ،هـ) .ورقة عمل بعنوان " تطوير تعليم العلوم والرايضيات القائم على البحـث العلمـي  :شـراكة وطنيـة مـع القطـاع العـام
واخلاب" .امللتقى الثاين ملراكز التميز واملراكز الواعدة يف اجلامعات السعودية ،جامعة جنران 28 ،صفر 1435هـ.
 .52الشااايع ،فهااد( .صــفر1435 ،ه ــ) .تقــدمي حلقــة نقــا ش بعن ـوان "أدوات البحــث :اختيارهــا وبناؤهــا" .مركــز التميــز البحثــي يف تطــوير تعلــيم العلــوم
والرايضيات ،جامعة امللك سعود 6 ،صفر 1435ه ــ.
 .53الشااايع ،فهااد( .ربيــع األول1434 ،هــ) .متحــدث رئــيس مبحاضــرة بعنـوان "التقــومي مــن أجــل تعلــيم العلــوم والرايضــيات" .املعــرض واملنتــد الــدويل
للتعليم العام ،وزراة الرتبية والتعليم ،مركز معارض الرايض 28 -21 ،ربيع األول 1434هـ.
 .54الشااايع ،فهااد( .حمــرم1434 ،هــ) .ورقـة عمــل بعنـوان " املراكــز البحثيــة والاشـراكة اجملتمعيـة :بـرانمج إدارات التعلــيم ال ــديقة أمنوذجــا" .امللتقــى األول
ملراكز التميز واملراكز الواعده يف اجلامعات السعودية ،جامعة الق يم 21-20 ،حمرم 1434هـ.
 .55الشااايع ،فهااد( .ذو القعــدة1433 ،ه ــ) .تقــدمي حلقــة نقــاش بعنـوان "أدبيــات الدراســات الســابقة :توجهــات وممارســات" .مركــز التميــز البحثــي يف
تطوير تعليم العلوم والرايضيات ،جامعة امللك سعود 21 ،،ذو القعدة 1433هـ.

 .56الشايع ،فهد( .مجاد األوىل1433 ،ه) .متحدث رئيس مبحاضـرة بعنـوان "الاشـراكة اجملتمعيـة يف بنـاء املـنهج وتطـويره وتنفيـذه" .امللتقـى السـنوي
العام األول للمناهج – وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ،وزارة الرتبية والتعليم ،ينبع 24-22 ،مجاد األوىل 1433هـ.
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 .57الشايع ،فهد( .ربيع الثاين1433 ،ه) .متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان "تطـوير تعلـيم العلـوم والرايضـيات" .ملتقـى املنـاهج  -إدارة الرتبيـة والتعلـيم
مبحافظة بياشة ،وزارة الرتبية والتعليم 17 ،ربيع الثاين 1433هـ.
 .58الشايع ،فهد( .ربيع الثاين1433 ،ه) .ورقة عمل بعنوان "البنائية يف بناء املنهج وتنفيذه" .ملتقى املناهج  -إدارة الرتبية والتعلـيم مبحافظـة بياشـة،
وزارة الرتبية والتعليم 17 ،ربيع الثاين 1433هـ.
 .59الشايع ،فهد( .ربيع األول1433 ،ه) .متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان "أتهيل وتطوير املعلـم املبـين علـى البحـث العلمـي للتحـول جملتمـع املعرفـة".
املعرض واملنتد الدويل للتعليم العام ،وزراة الرتبية والتعليم ،مركز معارض الرايض 28 -21 ،ربيع األول 1433هـ.
 .60الشايع ،فهد( .حمرم1433 ،ه) .متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان "وقفات أتملية مع ماشروع تطوير الرايضيات والعلوم الطبيعيـة يف التعلـيم العـام".
اللقاء الثالث ملاشريف قسم العلوم  -اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرايض 29 ،حمرم 1433هـ.
 .61الشايع ،فهد( .مجاد اثين1432 ،ه) .متحدث رئيس مبحاضرة بعنوان " كرسي الاشـيخ عبـد الـرمحن بـن ثنيـان العبيكـان :شـراكة يف تطـوير تعلـيم
العلوم والرايضيات" .لقاء التطوير املهـين األول ملاشـروع تطـوير الرايضـيات والعلـوم الطبيعيـة ،وزارة الرتبيـة والتعلـيم خـةل الفـرتة  21-19مجـاد اثين
1432هـ.
 .62الشايع ،فهد( .ذو القعدة 1431 ،ه) .ماشاركة بورقة عمل بعنـوان "مقـررات الفيـزايء اجلديـدة :الرؤيـة والتطبيـق" .اللقـاء اخلـامس للجمعيـة السـعوية
للعلوم الفيزايئية ،جامعة امللك خالد ابهبا 19-17 ،ذو القعدة 1431هـ.
 .63الشاايع ،فهاد( .ذو القعـدة1431 ،ه) .ماشـاركة بورقـة عمـل بعنـوان "ماشـروع ـارب الفيـزايء االفرتاضـية :ماشـروع شـراكة بـني جامعـة امللـك سـعود
وجامعة كلورادو-بولدر" .اللقاء اخلامس للجمعية السعوية للعلوم الفيزايئية ،جامعة امللك خالد ابهبا 19-17 ،ذو القعدة 1431هـ.

أبرز برامج التطوير املهين
 .1بـرانمج "اصـةح تعلـيم العلـوم والرايضـيات" ،املعهـد الرتبـوي السـنغافوري ،جامعـة اننيـانق التكنولوجيـة،
 25-21 ،Nanyang Technological University, Singaporeيونيو 2010

National Institute of Education,

 .2برانمج القيادات األكادميية اجلامعية ،جامعة فلوريدا أتةنتـك  – Florida Atlantic Universityالـوالايت املتحـدة األمريكيـة 20 – 16 ،يونيـو
2014
 .3بـرانمج "بنـاء معـايري منـاهج التعلـيم العـام" ،اهليئـة االسـرتالية للمنـاهج والتقيـيم والتقـارير،
) ،Reporting Authority (ACARAاجتياز  140ساعة تدريبية معتمدة ،خةل .2017-2015

The Australian Curriculum, Assessment and

 .4برانمج "تطوير برامج إعداد املعلم" ،كلية الرتبية للدراسات العليا ،جامعة هارفارد،

Harvard Graduate School of Education, Harvard

 ،Universityالوالايت املتحدة األمريكية  12-3 ،ابريل.2018 ،

 .5عدد من برامج التطوير املهين املستمر ،عمادة تطوير املهارات جبامعة امللك سعود -1430( ،االن)

استقطاب املشروعات البحثية
قيادة عدد من املشروعات البحثية والتطويرية ،ومن أبرزها:
 رئيس الفريق املرجعي ملاشروع بناء "اإلطر التخ ية جملاالت التعلم يف مناهج التعليم العام" ،ماشروع يستهدف بناء عاشرة أطر خت ية لعاشرةجمـاالت تعلـم يف التعلـيم العـام (العلـوم الاشـرعية ،اللغـة العربيـة ،الدراســات االجتماعيـة ،الرايضـيات ،العلـوم ،الرتبيـة الفنيـة ،اللغـة االجنليزيـة ،الرتبيــة
ال حية والبدنية واألسرية ،جمال التعلم االختياري) .ماشروع ممول من هيئة تقومي التعليم (.)1438-1437
 رئيس الفريق العلمي واملدير التنفيذي ملاشروع بناء "اإلطار الوطين املرجعـي ملنـاهج التعلـيم العـام" ماشـروع ممـول مـن هيئـة تقـومي التعلـيم (-1435.)1437
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-

الباحث الرئيس ملاشروع "الدراسة التقوميية ملاشروع تطوير الرايضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام ابململكة العربية السعودية ،ماشروع ممول من
اإلدارة العامة للبحوث بوزارة التعليم ()1435-1432
أتســيس وإدارة "كرســي الاشــيخ عبــدالرمحن بــن ثنيــان العبيكــان لتطــوير تعلــيم العلــوم والرايضــيات ،واســتقطاب متويلــه مــن شــركة العبيكــان للتعلــيم
(.)1436 -1431
أتسيس وإدارة "مركز التميز البحثي يف تطـوير تعلـيم العلـوم والرايضـيات" جامعـة امللـك سـعود ،واسـتقطاب متويلـه مـن وزارة التعلـيم العـايل ،ضـمن
املرحلة الثانية من برانمج مراكز التميز البحثي (.)1437 -1428

املشاركة يف عدد من املشاريع الفردية واملشرتكة املمولة من عدد من اجلهات ،ومن أبرزها:
-

رئيس جلنة ضبط اجلودة ملاشروع "بناء واثئق مواد اهلوية الوطنية" ملدارس مسك ()1439
عضو ماشار يف فريق "اختيار سلسلة عاملية ملاشـروع " تطـوير الرايضـيات والعلـوم الطبيعيـة يف التعلـيم العـام" ،مكتـب الرتبيـة العـريب لـدول اخللـيج
(.)1428
ابحث ماشار يف برانمج التدريس اجلامعي الفعال ،برانمج ممول من برامج تنميـة اإلبـداع والتميـز ألعضـاء هيئـة التدرسـي ابجلامعـات السـعودية،
وزارة التعليم العايل ()1429-1428
ابحــث ماشــار يف بـرانمج دمــج التقنيــة يف التــدريس اجلــامعي ،بـرانمج ممــول مــن بـرامج تنميــة اإلبــداع والتميــز ألعضــاء هيئــة التدرســي ابجلامعــات
السعودية ،وزارة التعليم العايل ()1429-1428

-

اجمللس العلمي جبامعة امللك سعود :ماشروعات التفرغ العلمي للف ل الدراسي الثاين 1433/1432هـ؛ والعام اجلامعي 1438/1437هـ.
مركز حبوث كلية الرتبية جبامعة امللك سعود :متويل عدد من األحباث الفردية واملاشرت .
مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات :متويل عدد من األحباث املاشرتكة.
كرسي الاشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان لتطوير تعليم العلوم والرايضيات :متويل عدد من األحباث املاشرتكة.

-

جماالت االهتمام والبحث
-

بناء وتطوير وتقومي مناهج التعليم على وجه العموم ومناهج العلوم على وجه اخل وب
مناهج وتعليم الفيزايء يف التعليم العام واجلامعي
فلسفة وطبيعة العلم والتفاعل بني العلم واجملتمع
بناء املعايري الرتبوية وتقومي وتطوير الربامج الدرسية
إعداد املعلم وتطوره املهين
دمج تقنيات املعلومات واالت ال يف التعليم على وجه العموم وتعليم العلوم على وجه اخل وب
القياس والتقومي الرتبوي وتقومي البحوث والدراسات الرتبوية وحتليلها

تنظيم املؤمترات وور العمل
املشاركة يف تنظيم عدد من املؤمترات وور العمل املوسعة ،ومنها:
 لقــاءات مبــادرة "حتــول أدوار كليــة الرتبيــة جبامعــة املل ـك ســعود وفــق رؤيــة اململكــة  ،"2030أربع ـة لقــاءات علميــة خــةل الفــرتة صــفر – رجــب1439هـ (رئيس اللجان التحضريية والتنظيميىة).
 اللقاءات الدورية للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) .للفرتة -1435اآلن (املاشرف العام). اللقــاء الســنوي الثــامن عاشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية (جســنت) بعن ـوان "التعلــيم مابعــد الثــانوي :اهلويــة ومتطلبــات التنميــة".اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية .جامعة امللك سعود 27-26 ،رجب 1439هـ (رئيس اللجنة التحضريية والتنظيميىة للمؤمتر).
 مؤمتر التميـز يف تعلـيم العلـوم والرايضـيات الثـاين :التطـور املهـين آفـاق مسـتقبلية .مركـز التميـز البحثـي يف تطـوير تعلـيم العلـوم والرايضـيات ،جامعـة-
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امللك سعود 15-14 ،شعبان 1438هـ (رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر)
اللقاء السـنوي السـابع عاشـر للجمعيـة السـعودية للعلـوم الرتبويـة والنفسـية (جسـنت) بعنـوان "التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم العـام والعـايل" .اجلمعيـة
السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية .جامعة امللك سعود 23-21 ،مجاد األول 1437هـ (رئيس اللجنة التحضريية والتنظيميىة للمؤمتر).
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-

مـؤمتر التميـز األول يف تعلـيم العلـوم والرايضـيات :العلـوم والتقنيـة واهلندسـة والرايضـيات .مركـز التميـز البحثـي يف تطـوير تعلـيم العلـوم والرايضــيات،
جامعة امللك سعود 18-16 ،رجب 1436هـ (رئيس اللجنة التحضريية والتنظيميىة للمؤمتر)
اللقاء السنوي السادس عاشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) بعنوان "االعتماد املدرسي" .اجلمعية السعودية للعلـوم الرتبويـة
والنفسية .جامعة امللك سعود1434/3/20-18 ،هـ( .عضو اللجنة املاشرفة).
اللق ــاء التنس ــيقي األول لعم ــداء الكلي ــات الرتبوي ــة ابجلامع ــات الس ــعودية1432/1/26( .ه ــ) .جامع ــة املل ــك س ــعود :ال ـرايض( .عض ــو اللجن ــة
التحضريية ،ومقرر جلنة االشراف على الربانمج).
اللقــاء الســنوي اخلــامس عاشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية (جســنت) بعن ـوان "تطــوير التعلــيم :رؤ ومنــاذج ومتطلبــات-19 ( .
1431/1/20هـ) .اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية (جسنت) .مركز امللك فهد الثقايف :الرايض( .عضو اللجنة املاشرفة)
ورشــة عمــل :إصــةح التعلــيم يف الــدول العربيــة :اململكــة العربيــة الســعودية أمنوذجــا1430/10/ 24 – 22( .ه ــ) .كليــة الرتبيــة جبامعــة امللــك
سعود .جامعة امللك سعود :الرايض( .عضو اللجنة املنظمة).
حلقة نقاش :االختبارات الدولية (التيمس) :اىل اين نتجه1430/6/15( .هـ) .مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات .جامعة
امللك سعود :الرايض( .رئيس اللجنة املنظمة).
ورشة عمل :أولوايت البحث العلمي يف تعليم العلوم والرايضيات" (1430/1/23هـ) .مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلـوم والرايضـيات.
جامعة امللك سعود :الرايض( .رئيس اللجنة املنظمة).
ب ـرانمج "حلقــات النقــاش األســبوعية  110-حلقــة ." -مركــز التميــز البحثــي يف تطــوير تعلــيم العلــوم والرايضــيات جبامعــة امللــك ســعود للفــرتة
1437-1430هـ (املاشرف العام).
حلقــة نقــاش :متكــن طــةب التعلــيم العــام اساســيات ومهــارات الرايضــيات :مســؤولية ماشــرتكة (1429/6/6ه ـ) .مركــز التميــز البحثــي يف تطــوير
تعليم العلوم والرايضيات .جامعة امللك سعود :الرايض( .رئيس اللجنة املنظمة)
الــورش التأسيســية العامليــة ملركــز التميــز البحثــي يف تطــوير تعلــيم العلــوم والرايضــيات :الرؤيــة والاشـراكة العامليــة (1428/12/30-29هــ) .جامعــة
امللك سعود :الرايض( .رئيس اللجنة املنظمة).

-

اللقاء الثالث عاشر لقادة العمل الرتبوي" :الرتبية واملواطنة"1426/1/27-26( .هـ) .وزارة الرتبية والتعليم .الباحة( .عضو اللجنة العلمية).

-

خدمة اجلامعة:
املشاركة
-

يف الكثري من اجملالس واللجان على مستوى اجلامعة ،ومن أبرزها:
رئيس جملس إدارة املركز الرتبوي للتطوير والتنية املهنية جبامعة امللك سعود ( – 1439االن)
عضو جملس جامعة امللك سعود ( – 1438االن)
مؤسس ومدير مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ()1437 -1428
أمني جملس إدارة مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ()1437 -1428
أمني جملس اهليئة االستاشارية العاملية ملركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ()1437 -1428
عضو وممثل كلية الرتبية يف اجمللس العلمي ابجلامعة ()1437 -1432
عضو اللجنة الدائمة للناشر العلمي ابجمللس العلمي ()1433 -1432
مقرر اللجنة الدائمة للبحث العلمي ابجمللس العلمي ()1437 -1433
عضو وفد اجلامعة املاشار ببحث أوجهه التعاون مع عدد من اجلامعات العريقة يف ماليزاي وسنغافورة ونيوزلندا ()1428
املاشرف على كرسي الاشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان يف تطوير تعليم العلوم والرايضيات ()1436 -1431
ممثل كلية الرتبية يف اجتماعات اللجنة الدائمة للخطط الدراسية ابجلامعة باشان "الربانمج التكاملي إلعداد املعلم" ()1434 -1431

املشاركة يف الكثري من اجملالس واللجان على مستوى الكلية ،ومن أبرزها:
 رئيس جملس كلية الرتبية ( – 1438االن)12

رئيس عدد من اجملالس واللجان على مستو كلية الرتبية (-1438اآلن)
عضو جملس كلية الرتبية ()1437 -1432
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-

ممثل كلية الرتبية يف اجمللس العلمي ابجلامعة ()1437 -1432
عضو جلنة تناشيط الناشر البحثي يف اجملةت العاملية امل نفة ()1436 – 1432
عضو جلنة "الربانمج التكاملي إلعداد املعلم" ()1437 – 1431
عضو اجمللس االستاشاري لكلية الرتبية ()1432 -1430
مقرر جلنة إعداد الطار املفاهيمي لةعتماد االكادميي لكيلة الرتبية ()1434 -1430
عضو اللجنة العليا املاشرفة على االعتماد االكادميي لكلية الرتبية جبامعة امللك سعود ()1434 -1430
عضو جلنة تقييم أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية من أجل الرتشح جلائزة التميز ابلتدريس ()1432-1430
عضو اللجنة الدائمة للحوكمة والاشؤون االدارية للكلية ()1434 -1432

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

عضو مسار الرتبية العلمية بقسم املناهج وطرق التدريس (  -1424اآلن)
عضو جلنة "الربانمج التكاملي لربانمج الفيزايء" (.)1439 – 1434
مقرر مسار الرتبية العلمية بقسم املناهج وطرق التدريس ()1429 – 1424
مقرر جلنة االختبار الاشامل لربانمج الدكتوراه يف تعليم العلوم بقسم املناهج وطرق التدريس ()1433-1429
عضو جلنة اخلطط والربامج الدراسية ،قسم املناهج وطرق التدريس ()1433 -1431
عضو جلنة االرشاد األكادميي بقسم املناهج وطرق التدريس (.)1431 -1430
مقرر جلنة تطوير برامج الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس ()1427-1425
عضو جلنة اجلداول واالختبارات بقسم املناهج وطرق التدريس ( 1431 -1424؛ )1433- 1432
عضو جلنة الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس ()1426- 1424

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

رئيس جملس إدارة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية -جسنت -1435( -االن)
عضو اهليئة االستاشارية لكلية الرتبية ابلزلفي ،جامعة اجملمعة (-1434االن)
عضو اهليئة االستاشارية لكلية العلوم ابلزلفي ،جامعة اجملمعة (-1435االن)
عضو اجمللس العلمي جبامعة اجلوف ( -1438االن)
عضو اجمللس العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ،ومستاشار غري متفرغ ( -1438االن)
عضو جملس إدارة هيئة تقومي التعليم العام ابململكة العربية السعودية ()1437-1435

-

عضو حتكيم مسابقة االبتكار لطـةب التعلـيم العـام يف اململكـة العربيـة السـعودية ،مؤسسـة امللـك عبـدالعزيز ورجالـه للموهبـة واالبـداع (-1430
)1431
عضو اللجنة االعليا املاشرفة على ماشاركة اململكة يف االملبياد الدويل للرايضيات ()1431-1430
عضــو اللجنــة املاشــكلة مــن مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخللــيج الختيــار سلســلة عامليــة ملاشــروع "تطــوير الرايضــيات والعلــوم الطبيعيــة" (-1428
)1429
عضو اللجنة العلمية للقاء الثالث عاشر لقادة العمل الرتبوي بعنوان "الرتبية واملواطنة" ()1427-1426
عضو جملس التطوير الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم ()1426-1424
عضو اللجنة الفنية املاشرفة على املاشروع الاشامل لتطوير املناهج يف اململكة ()1426 -1424
عضو األسرة الوطنية لتقنيات التعليم بوزارة الرتبية و التعليم ()1426 -1424

-

التعاون ابلتدريس واالستاشارات مع عدد من اجلهات العلمية مثل :وزارة التعليم ،كلية امللك فهد األمنية ،موهبة ،مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،هيئة تقومي التعليم ،مدارس مسك ،جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن.

-
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أبرز اجلوائز:
حصل على العديد من اجلوائز وشهادات الشكر والتقدير للمشاركات املتميزة داخل اجلامعة وخارجها ،ومن أبرزها:
 جائزة التميز اجملتمعي (تستاهلون) ،جلنة التنمية االجتماعية األهلية مبحافظة الزلفي ،وزارة الاشؤون االجتماعية ()1437/1436 جائزة معايل مدير جامعة امللك سعود للتميز التدريسي على مستو أعضاء هيئة التدريس اجلامعة (.)1433/1432 شهادة التميز يف قيادة فريق إعداد اإلطار املفاهيمي لكلية الرتبية  -االعتماد األكادميي .)1433/1432( NCATE جائزة التميز البحثي على مستو أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية (1432/1431هـ). جائزة الدكتور منري كامل ألفضل حبث مقدم يف مؤمتر اجلمعية امل رية للرتبية العلمية احلادي عاشر لعام 2007م. -جائزة األمري بندر بن سلطان – سفري خادم احلرمني الاشريفني يف واشنطن -للتفوق العلمي للطلبة املبتعثني ألمريكا لعام 2003م.

للتواصل:
-
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