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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السيرة الذاتية 
 

 ة:: البيانات الشخصـيأولا 
  :د. هاشم بن سعيد بن أحمد الشيخيأ. االسم 
  :أستاذ المرتبة العلمية 
  :تدريس الرياضياتمناهج وطرق التخصص 
 يس.قسم المناهج وطرق التدر  –كلية التربية  –جامعة الملك فيصل باألحساء :جهة العمل 
  :0555698999رقم الجوال 
 البريد االلكتروني :h698999@yahoo.com   - hashem@kfu.edu.sa  

 

 :اللجان وخدمة المجتمعالمجالس و عضوية ثانياا: 
 عضو في عدد من المجالس واللجان، منها:      
  (حتى تاريخه -هـ1439/1440) الملك فيصلعضو المجلس العلمي بجامعة. 
 اث حعضو اللجنة الدائمة بالمجلس العلمي بجامعة الملك فيصل للنشر واحتساب األب

 .(حتى تاريخه -هـ 1439/1440) للترقية ألعضاء هيئة التدريس
  حتى  -هـ 1436/1437)عضو مجلس عمادة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل

 تاريخه
  المؤتمر السادس لتعليم وتعلم الرياضيات: مستقبل تعليم عضو اللجنة العلمية في

الرياضيات في المملكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات الحديثة والتنافسية الدولية، 
والمنعقد في جامعة أم القرى، وبتنظيم من الجمعية السعودية للعلوم الرياضية )جسر( 

   .هـ(21/7/1440-19)تاريخ انعقاد المؤتمر( )جامعة الملك سعود
  :عضو اللجنة العلمية في المؤتمر الثالث في الرياضيات وتطبيقاتها في التعليم العام

ة للعلوم السعوديتجارب رائدة ورؤى مستقبلية، والمنعقد في جامعة الملك سعود )الجمعية 
 هـ(.22/6/1434-19)تاريخ انعقاد المؤتمرالرياضية )جسر(( 

 

 وراق العمل:اا: البحوث العلمية وأثالث
 إعداد البحوث العلمية وأوراق العمل التالية:     
  بحث بعنوان: "احتياجات التطور المهني لمعلمي ومعلمات الرياضيات في ضوء

قبل للنشر في مجلة اتحاد الجامعات  -"2030متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 
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امعات العلمية لكليات التربية في الجتصدر عن الجمعية )العربية للتربية وعلم النفس 
التاريخ:  -1863رقم البحث:  -قرها: كلية التربية بجامعة دمشق()م (العربية

2/10/2018. 
  بحث بعنوان: "األخطاء الشائعة في المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثالث

ربية عالمجلة ال - المتوسط في مدينة الهفوف ودور معلمي الرياضيات في معالجتها"
ات دمللدراسات التربوية واالجتماعية )تصدر عن معهد الملك سلمان للدراسات والخ

 .م2017هـ/ 1438 - 11العدد  -االستشارية/ جامعة المجمعة(
  بحث بعنوان: "درجة إتقان طالب الصف األول المتوسط في محافظة األحساء للعمليات

والعالقة االرتباطية بين تلك الحسابية األساسية والعمليات على الكسور العادية 
العلوم التربوية )تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة  /مجلة دراسات -العمليات"
 .م2017 -2ملحق  -4العدد  -44المجلد  -األردنية(

  بحث بعنوان: "مستوى القدرة على حل المشكالت الرياضية في فرعي األعداد والهندسة
ك جامعة المل) مجلة رسالة التربية وعلم النفس -"لدى طالب الصف الثالث الثانوي 

)حصل البحث على دعم من عمادة البحث  -م2016هـ/1437 -54العدد  -(سعود
 العلمي بجامعة الملك فيصل(.

  بحث بعنوان: "العالقة بين التحصيل العلمي في الرياضيات لدى تالميذ الصفين األول
حاقهم بمرحلة م التدية والتحاقهم المسبق أو عدوالرابع االبتدائي في المملكة العربية السعو 

العدد  -المجلد الثاني والثالثون  -لة العلمية لكلية التربية بأسيوطالمج -رياض األطفال"
)حصل البحث على دعم  - م2016هـ الموافق يناير 1437 -ي الجزء الثان -الثاني

 من عمادة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل(.
 معلمي الرياضيات في المملكة العربية السعودية في تطوير أداء  بحث بعنوان: "دور

ويات تربمجلة  -ي اختبار القدرات العامة )قياس("طالب المرحلة الثانوية )طبيعي( ف
هـ الموافق يناير 1437 -نيالجزء الثا –العدد الثاني  -المجلد التاسع عشر -الرياضيات

 .م2016
 جدول الضرب واستقصاء أثر حفظه على مستوى  بحث بعنوان: "بناء مقياس لدرجة حفظ

 -إتقان طالب الصف األول المتوسط بمحافظة األحساء للمهارات الرياضية األساسية"
 -العلوم التربوية )تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة األردنية( /مجلة دراسات

مي )حصل البحث على دعم من عمادة البحث العل .م2016 -3ملحق  -43المجلد 
 بجامعة الملك فيصل(.
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  ."بحث بعنوان: "دور األستاذ الجامعي في تحسين نوعية طرائق تقويم الطلبة وأساليبه
دد الع -المجلد الثالث عشر -نشر في: مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 .م2015هـ الموافق 1436 -األول
 السعوديين في الرياضيات في  ورقة عمل بعنوان: " تحليل نتائج مشاركات الطلبة

( مقارنة بنظرائهم على المستوى الخليجي واإلسالمي TIMSSالمسابقات الدولية )
نشر ملخص ورقة العمل في الكتيب الصادر  -عملية لتطويرها" والدولي واستراتيجية

عن: "المؤتمر الثالث في الرياضيات وتطبيقاتها في التعليم العام: تجارب رائدة ورؤى 
بلية"، والمنعقد في جامعة الملك سعود )الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر"( مستق

)متحدث رئيس في  - م(15/5/2013-13هـ )5/7/1434 -3: في الفترة من
 المؤتمر(.

  تمت -اعي"لتقويم إبدورقة عمل بعنوان: "التدريس اإلبداعي للرياضيات: تطبيقات عملية 
المشاركة في الملتقى العالمي للمبدعين في التدريس الجامعي، والذي عقد في جامعة 

 م(5/2/2013-3هـ )24/3/1434-22من اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الفترة 
في المجلد الصادر عن: "الملتقى العالمي ( هـ1435بداية عام )نشرت الورقة كاملة   -

 .للمبدعين في التدريس الجامعي"
  ورقة عمل بعنوان: "مناهج الرياضيات المطورة في المملكة العربية السعودية: معوقات

التطبيق وآليات الحلول". نشر ملخص ورقة العمل في الكتيب الصادر عن: "المؤتمر 
الثاني لمناهج الرياضيات في التعليم العام"، والمنعقد في جامعة الملك سعود )الجمعية 

-15هـ )25/6/1433-24ية "جسر"( في الفترة من السعودية للعلوم الرياض
 )متحدث رئيس في المؤتمر(.م( 16/5/2012

  بحث بعنوان: "تقويم أعضاء هيئة التدريس من منظور الطلبة: آراء ومقترحات". نشر
كاماًل ضمن مجلد بحوث: "المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي"، 

-4هـ )13/5/1433-12خليجية بمملكة البحرين في الفترة من والمنعقد في الجامعة ال
م(، حيث نشر البحث كاماًل ضمن مجلد بحوث المؤتمر بعد أن تم تحكيمه 5/4/2012

 علميًا من قبل لجنة مختصة.
  بحث بعنوان: "استراتيجية مقترحة لتحسين مستوى تحصيل طلبة المملكة العربية السعودية

تصدر /العلوم التربوية )مجلة دراسات -("TIMSSالدولية ) في الرياضيات في المسابقات
ربيع الثاني  -1العدد  -39المجلد  -(عن عمادة البحث العلمي بالجامعة األردنية

)حصل البحث على دعم من عمادة البحث العلمي بجامعة  -م2012مارس  هـ،1433
 الملك فيصل(.



 4 

  ي المملكة ات فوتعلم الرياضيبحث بعنوان: "توظيف البحث العلمي في تطوير تعليم
يوليو  –عشرين العدد الثاني وال -مجلة بحوث التربية النوعية  – العربية السعودية"

 م.2011
  بحث بعنوان: "نحو استراتيجية متكاملة لتصميم برامج تدريبية لمعلمي الرياضيات

 عجمانبالمملكة العربية السعودية". نشر في العدد األول من المجلد العاشر لمجلة 
م(. )يتعلق البحث بمناهج الرياضيات المطورة 2011هـ )1432للدراسات والبحوث لعام 

فاز البحث بجائزة: ) -(( األمريكيةMcGraw-Hillالمترجمة عن سلسلة ماجروهيل )
"راشد بن حميد للثقافة والعلوم"، حيث حصل البحث على الجائزة األولى ألفضل بحث 

 العربي(.تربوي على مستوى دول الخليج 
  ورقة عمل بعنوان: "مستوى تحصيل طلبة المملكة العربية السعودية في الرياضيات وفق

( ودور البحث العلمي في تطويره". نشر كاماًل ضمن TIMSSنتائج الدراسات الدولية )
أبحاث مؤتمر: "استراتيجيات البحث العلمي في جامعات العالم اإلسالمي: الواقع 

-24الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا في الفترة من  واآلفاق"، والمنعقد في
 م(.8/7/2010-6هـ )26/7/1431

  ."بحث بعنوان: "دور األستاذ الجامعي في تحقيق الجودة في مخرجات التعليم الجامعي
نشر البحث كاماًل في المؤتمر العربي الرابع: "االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج 

في مصر والعالم العربي )الواقع والمأمول("، والمنعقد في جامعة  التعليم العالي النوعي
-8هـ )13/4/1430-12المنصورة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 

 م(9/4/2009
  بحث بعنوان: "أنموذج مقترح لتقويم المناهج الدراسية" )خلص البحث إلى إعداد أنموذج

سالة دكتوراه دراسية والبرامج التدريبية( )ر مقترح يمكن توظيفه في تقويم وتطوير المناهج ال
 غير منشورة، وقد صدرت توصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة(.

  بحث بعنوان: "أثر ربط محتوى الرياضيات بالحياة اليومية على تحصيل طلبة الصف
الثالث المتوسط في مدينة جدة في الرياضيات وعلى اتجاهاتهم نحوها" )رسالة ماجستير 

 ر منشورة(.غي
 

 رابعاا: المؤتمرات العلمية وورش العمل:
 ( 12حضور العديد من المؤتمرات العلمية بلغ عددها ))تمت مؤتمرًا )وملتقى علميًا ،

 ( مؤتمرات منها ببحوث علمية وأوراق عمل.7المشاركة في )
 ( ورش عمل داخل السعودية، وا عداد وتنفيذ ورشتي عمل منها.25المشاركة في ) 
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 اا: البرامج التدريبية:خامس
 تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية التالية:    
 ( "ويأتي هذا  8اسم البرنامج التدريبي: "األطر المرجعية للمستويات التربوية .)ساعات

البرنامج ضمن مشروع وزارة التعليم العالي لتنمية اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة التدريس 
ف إلى تجويد مخرجات التعليم الجامعي. وتتكون المادة في الجامعات السعودية. ويهد

العلمية للبرنامج من عدة موضوعات منها: تصنيف الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي، 
 )الفئة المستهدفة: أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية(. وتصنيف بلوم المعدل.

 ساعات(.  12تطبيقات الحياتية" )اسم البرنامج التدريبي: "تدريس الرياضيات بتقنية ال
ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات الالزمة للتدريس اإلبداعي 
والتطبيقي للرياضيات، باإلضافة إلى إكسابهم المهارات الالزمة إلعداد أسئلة االختبارات 

رياضيات ي الالتطبيقية المتنوعة. كما يهدف البرنامج كذلك إلى تحسين اتجاهات معلم
هدفة: )الفئة المست نحو مهنة التدريس، وتحسين اتجاهات المتعلمين نحو الرياضيات.

 . (والمشرفون التربويين معلمو الرياضيات بالمرحلتين االبتدائية والمتوسطة،
 ( "وعقد  90اسم البرنامج التدريبي: "استراتيجيات ومتطلبات التدريس الفعال .)دقيقة

ات: "برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد". ويهدف البرنامج البرنامج ضمن فعالي
إلى تعريف المتدربين بأبرز استراتيجيات التدريس الجامعي وطرق توظيفها، باإلضافة 

هيئة  أعضاء)الفئة المستهدفة:  إلى التعرف على مهارات وأساليب التدريس الفعال.
 .التدريس الجدد بجامعة الملك فيصل

  6البرنامج التدريبي: "التدريس اإلبداعي: منظومة متكاملة لمخرجات فاعلة" )اسم 
ساعات(. ويعد البرنامج ضمن البرامج التدريبية التي تقدمها عمادة تطوير التعليم 
الجامعي بجامعة الملك فيصل. ويتناول البرنامج التدريس اإلبداعي بمراحله الثالث. 

ال التي التدريس اإلبداعي وطرق ووسائل التقويم الفع ويتضمن تطبيقاً ألبرز استراتيجيات
تسهم في تحسين مستويات الطلبة العلمية وتنمية مهارات التفكير لديهم، وبالتالي تجويد 
مخرجات التعليم الجامعي بالدرجة التي تمكن المجتمع من االستفادة منها في تطويره 

 .(صلالتدريس بجامعة الملك في أعضاء هيئة)الفئة المستهدفة:  وتحقيق التنمية فيه.
  اسم البرنامج التدريبي: "البرنامج اإلثرائي للموظفين )محور: التميز الوظيفي ومفاتيح

ساعة(. ويعد البرنامج ضمن البرامج التدريبية التي تقدمها عمادة التطوير  12النجاح(" )
 األول: وضمان الجودة بجامعة الملك فيصل للموظفين. وتناول البرنامج محورين،

)أخالقيات العمل الوظيفي(، وقدمه سعادة الدكتور الحبيب الدرويش. واآلخر )التميز 
الوظيفي ومفاتيح الناجح(، وقدمه الدكتور هاشم الشيخي. ويركز المحور على: مهارات 
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التفكير التحليلي، وأنماط الشخصية، وصناعة الدافعية، وتكوين االتجاهات، وربطها 
ية والبشرية، وبما يسهم في تطوير أداء الموظفين بما يتناسب مع ببيئات العمل الماد

 .(الموظفون بجامعة الملك فيصل)الفئة المستهدفة:  طموحات وتطلعات الجامعة.
  اسم البرنامج التدريبي: "تدريب المدربينTOT  محور: إعداد األهداف التدريبية(". ويعد(

مع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتالبرنامج ضمن البرامج التدريبية التي تقدمها 
ساعة تدريبية، ويقدم  25- 20بجامعة الملك فيصل. وتبلغ عدد ساعات البرنامج بين 

الدكتور هاشم الشيخي المحور المتعلق باألهداف التدريبية في جلسة واحدة تتراوح مدتها 
ة تدريس من أعضاء هيئ)الفئة المستهدفة: عامة،  دقائق. 105 –دقيقة  70بين 

 .وموظفين ومعلمين ...الخ(
  من البرنامج ض قدمو البرنامج التدريبي: ""األطر المرجعية للمخرجات التعليمية". اسم

لك جامعة المب وضمان الجودةتطوير العمادة عبر  ذي نفذال الثاني اإلثرائيامج نالبر 
ع وواق، 2030العشرين، ورؤية المملكة مهارات القرن الحادي و فيصل. ويتناول البرنامج 

مخرجات الجامعات السعودية في عدة تخصصات في ضوء نتائج اختبار كفايات 
جات ر أبرز المعايير المرجعية المعتمدة التي يمكن تطوير مخ إلىضافة إ .المعلمين

طوير تلك تاإلبداعية التي تسهم في وطرق ووسائل التقويم ، وئهاالتعليم الجامعي في ض
 .(التدريس بجامعة الملك فيصل أعضاء هيئة)الفئة المستهدفة:  المخرجات

 ( 28عها )يبلغ مجمو يتعلقان بمناهج الرياضيات المطورة ن يتصميم برنامجين تدريبي
ج على تدريس مناهوالمعلمات إلى تدريب المعلمين كل منهما هدف يو  .ساعة تدريبية

مهيدية الت: "الدورة عنواناألول  البرنامج التدريبييحمل و  الرياضيات المطورة بكفاءة.
يحمل البرنامج التدريبي الثاني بينما  ساعات( 8هج الرياضيات المطورة" )لتدريس منا

تم تصميم . و ساعة( 20) "الدورة المتقدمة لتدريس مناهج الرياضيات المطورة" عنوان:
مجين وساعاتها. والبرنا ،وموضوعاتها ،البرنامجين بالكامل من حيث الوحدات التدريبية

 لنهائي لبحث حاز على جائزة إقليمية.هما النتاج ا
 وخارجها. السعودية( دورة تدريبية داخل 17ر ما ال يقل عن )و حض 

 

 عمال والنجازات:أبرز األاا: سادس
 كز التعاقد مع المر وع الوطني للتعرف على الموهوبين"، وذلك ب"المشر  :المشاركة في

 قياس والتقويم في التعليم العالي.الوطني لل
  ("، ز لتطوير التعليم العام )تطوير"مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزي :فيالمشاركة

التعاقد مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي في تنفيذ: "مشروع وذلك ب
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)من خالل تحكيم المعايير المهنية لمعلمي  مهنية للمعلمين وأدوات تقويمهاالمعايير ال
فصيلية بناء معايير ت هأهدافوالذي من  ،"المتوسطة والثانوية(الرياضيات في المرحلتين 

 ،للمعلمين بغرض االستفادة منها في إعداد اختبارات الكفايات األساسية للمعلمين الجدد
دة منه إضافة إلى االستفا ،ونظام رتب المعلمين ،والرخصة المهنية لمزاولة مهنة التعليم
 عودية.في تطوير برامج كليات التربية في الس

 مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام )تطوير(" من  :المشاركة في"
تحكيم شروع "م خالل التعاقد مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي في:

 ".نمعلميالاختبارات 
 طوير(" من العام )ت"مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم  :المشاركة في

شروع فنيات "م خالل التعاقد مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي في:
 كتابة األسئلة المهنية وتحكيمها".

 :فنيات  "مشروع المشاركة مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي في
 لمنطق(".)محاور التفكير واللجامعيين صياغة أسئلة القدرات 

 ( من التجارب الحديثة في تعليم 2( بحثاً تربويًا في تعليم الرياضيات + عدد )13تحكيم )
الرياضيات، ضمن البحوث والتجارب المقدمة للمؤتمر السادس لتعليم وتعلم الرياضيات: 
مستقبل تعليم الرياضيات في المملكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات الحديثة 

هـ(، وبتنظيم من الجمعية السعودية 1440الدولية. عقد في جامعة أم القرى )والتنافسية 
 .للعلوم الرياضية )جسر( )جامعة الملك سعود(

 ( ( بحثًا تربويًا من تلك المقدمة إلى مجالت علمية محكمة سعودية )المجلة 12تحكيم
 -(2القصيم )مجلة العلوم التربوية والنفسية بجامعة  -(1العلمية بجامعة الملك فيصل )

مجلة جامعة  –(( 4مجلة رسالة التربية وعلم النفس )جستن( بجامعة الملك سعود )
مجلة العلوم التربوية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز  –( 1الطائف )اآلداب والتربية( )

جامعة الجوف للعلوم التربوية مجلة –( 1مجلة جامعة الجوف للعلوم االجتماعية ) -(1)
 (.1مجلة العلوم التربوية بجامعة الملك سعود ) -(1)

 ( رسائل الماجستير في جامعة الملك سعود، وجامعة القصيم، 5مناقش خارجي في )
 وجامعة الطائف.

  س لمؤتمر الطالبي السادتم عرضها أثناء اكمحكم للمشاركات الطالبية التي المشاركة
 هـ(.1436في عام ) بمحافظة جدة الذي أقيم

 عومة من الجامعة. التعاون مع إحدى الجامعات السعودية في تحكيم البحوث المد
امعة ج -العزيزجامعة الملك عبدباإلضافة إلى التعاون مع عدد من الجامعات السعودية )
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المقدمة إلى المؤتمر العلمي الثاني  في تحكيم البحوثجامعة الملك سعود(  -أم القرى 
والرابع والخامس)عقد في قاعة الملك فيصل بالرياض( والسادس لطالب وطالبات التعليم 

هـ(. وبلغ عدد 1436إلى  1432لي في السعودية، والتي عقدت في الفترة من عام )العا
 (.13 -1-6-6تلك البحوث على التوالي )

 معنية بطرق تدريس  تحكيم مجموعة من بحوث الترقية إلى مرتبة أستاذ مشارك
تحكيم مجموعة من . و (إحدى الجامعات العربية) (هـ1434) بحوث( في 7الرياضيات )

 في( بحوث 4) معنية بطرق تدريس الرياضيات الترقية إلى مرتبة أستاذ مشاركبحوث 
 (.إحدى الجامعات الخليجية) (هـ1436)

  تحكيم البحوث وأوراق العمل والتجارب العلمية المقدمة إلى المؤتمر الثالث في الرياضيات
في  بحوث(، وعقد 6وتطبيقاتها في التعليم العام: تجارب رائدة ورؤى مستقبلية )

 هـ( في جامعة الملك سعود )الجمعية السعودية للعلوم الرياضية )جسر((. 1434)
 

 سابعاا: عضوية الجمعيات العلمية:
 تتمثل عضوية الجمعيات العلمية في:     
  خ العضوية تاري -جامعة الملك سعود-عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية

 م(24/1/2022هـ )20/6/1443حتى:
  تى: تاريخ العضوية ح – جامعة الملك سعود -عضو الجمعية السعودية للعلوم الرياضية

 م(18/4/2020هـ )24/8/1441
  اريخ ت -جامعة الملك سعود -عضو الجمعية السعودية للتنمية المهنية في التعليم

 م(15/2/2020هـ )20/6/1441العضوية حتى: 
 

 اا: الجوائز التي حصل عليها:ثامن
 : الجائزة األولى ألفضل بحث تربوي على مستوى  "راشد بن حميد للثقافة والعلوم"جائزة( 

 -رع الدراسات التربوية والنفسية(. اإلمارات العربية المتحدةف – دول الخليج العربي
 .م(2010) هـ1431

 مسابقة البحوث العلمية المتميزة الثانية" )المركز األول ألفضل بحث تربوي( :جائزة"- 
من  41هـ )بلغ عدد المشاركين 1439/1440 -الملك فيصلجامعة  –كلية التربية 

 ( بحثًا تربويًا(.20) شاركوا بـبالكلية،  وعضوات هيئة التدريسأعضاء 
 

 تم بحمد هللا


