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تماشيًا مع رؤية الجامعة » الريادة العالمية والتمييز في بناء مجتمع المعرفة «  أخذت كلية التربية في جامعة الملك سعود على 
عاتقها لتصبح » بيت خبرة « على المستوى االقليمي والعالمي وصواًل إلى مصاف كليات التربية ذات المكانة العالمية من خالل تفعيل 
المختلفة  األقسام  مستوى  على  إنجازه  تم  ما  لتوضيح  التقرير  هذا  يأتي   . بها  المنوطة  بالمهام  الكلية  في  اإلدارية  الكيانات  جميع 
، بحيث يكون مرجعًا ذا فائدة لجميع المعنيين يساعدهم في رسم الخطط  والوكاالت المساندة في الكلية والوحدات التابعة لها 

لتطوير وتحسين الكلية وبما يسهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للكلية والجامعة.

التربية على تحديث خطتها اإلستراتيجية للفترة )1440- 1449 هـ ( لتكون مواكبة لتطلعات رؤية المملكة 2030 حتى  وتعمل كلية 
تسهم الكلية في بناء المجتمع الحيوي الذي يؤمل منه بناء اقتصاد مزدهر لوطن طموح، وتسعى الكلية لتحقيق تلك اإلستراتيجية من 
خالل إعادة بناء برامجها لتتوافق مع متطلبات التنمية، وتحقق االعتماد األكاديمي البرامجي من هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز 
الذي  الحيوي  المجتمع  بإعداد  البرامج بكفائة عالية لإلسهام  تلك  تنفيذ  إلى  األكاديمي. ومن ثم تسعى  للتقويم واالعتماد  الوطني 

يؤمل منه العمل بفعالية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

واهلل الموفق،،،

عميد كلية التربية

أ.د فهد بن سليمان الشايع

أ.د فهد بن سليمان الشايعكلمة العميد
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كلمة وكلية الكلية

بما  االكاديمية  خططها  تطوير  على  تعمل  التربية  كلية  فإن  وبعد..  وسلم،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  هلل  الحمد 
يتماشى مع رؤية 2030 و متطلبات التخطيط والتطوير الذي يشهده وطننا الغالي، كما ويشارك اعضاء هيئة التدريس بالكلية في تحقيق رؤية ورسالة 
الجامعة، من خالل ماتشهده الكلية من حراك علمي، ونشر االبحاث التربوية  التي تخدم مجتمع المعرفة. حيث ساهم منسوبيها ومنسوباتها في 
نشر عدة ابحاث في أوعية النشر العالمية و االقليمية والمحلية، وقد بلغ عدد االبحاث المنشورة للعام الدراسي 1438/1437 هـ، مئتان و واحد و ستون 
بحثا، كما حضر اعضاء هيئة التدريس خمس و عشرون مؤتمرا خارجيا في مجال التخصص، وكذلك تم حضور ثالث و ستون مؤتمرا داخل المملكة 
العربية السعودية، ولمزيد من التميز في كلية التربية ،  حصل اعضائها على  ستة عشر جائزة، في مجاالت مختلفة  كما تم تقديم  مئتان و اثنا عشر 

خدمة  مجتمعية متعددة المجاالت .

إن رؤيتنا لهذه الكلية أن تكون الكلية الرائدة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع على مستوى المنطقة، والسعي الحثيث لتحقيق 
الريادة العالمية في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة لتكون في مصاف الجامعات المرموقة عالميا.  وال يمكن أن  يتحقق ذلك إال من خالل 

التخطيط السليم والعمل المنظم الدءوب والتوثيق السليم للمعلومات الذي يمثل باكورته العمل الذي بين أيديكم.

ويعتبر  االعتماد األكاديمي وسيلة الكلية لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية لذا تسعى الكلية جاهدة  لنيل االعتماد لبرامجها المختلفة. 
كما تدرك كلية التربية أهمية التخطيط والتطوير المستمر لتحقيق االعتماد البرامجي من خالل تطوير العملية التعليمية والبرامج األكاديمية والتميز 
البحثي وخدمة المجتمع وتحقيق جودة اإلجراءات والعمليات اإلدارية وتعاون جميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وطالب 

والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الكلية.

 إن الكلية ال تستطيع أن تعمل بمفردها، بل تحتاج إلى تعاون الجميع من أساتذه وموظفين وطالب لتحقيق التحسين والتطوير المستمر في 
كافة الجوانب وهي على استعداد تام الستقبال مقترحاتكم وافكاركم التطويرية والتي سوف تنعكس ايجابا على مخرجات التعليم ألبنائنا من 

طالب وطالبات جامعتنا الحبيبة . 

د. رجاء بنت عمر باحاذق

د. رجاء بنت عمر باحاذق
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كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

د. حمود بن إبراهيم السالمة 

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده    وبعد

بإنجازات كثيرة خالل  المساندة قد قامت  الوحدات  الكلية وكذا  العلمية في  العلمي وبالتعاون مع األقسام  العليا والبحث  للدراسات  الكلية  فإن وكالة 
بالكلية حيث  العليا  الدراسات  البحثية المقدمة من طالب وطالبات  الدائمة للخطط  اللجنة  العام الجامعي المنصرم 37-1438هـ يأتي من أهمها ما تقوم به 
تقوم هذه اللجنة بفحص هذه الخطط بدءًا من التأكد من ارتباطها بالقسم المختص، والتزامها بالمنهجية العلمية، واقتراح التعديالت الضرورية عليها، ومن ثم 

الرفع بالتوصية لمجلس الكلية للموافقة عليها.

كما استقبلت الوكالة كافة ملفات الراغبين بااللتحاق بالدراسات العليا في أقسام الكلية المختلفة بجميع مساراتها المتنوعة وفرزها على حسب األقسام، 
وإجراء االمتحانات التحريرية، والمقابالت الشفيهة، وقد تم والرفع بأسماء المقبولين من الطالب والطالبات لمجلس الكلية للموافقة عليها والرفع بها لعمادة 

الدراسات العليا.

وواصلت وحدة الدراسات العليا التابعة لوكالة الكلية في عامها الثاني معالجة تسجيل المقررات لبعض الطالب في بداية كل فصل دراسي ممن يتعذر 
عليهم التسجيل عبر البوابة اإللكترونية، كما قامت بإعداد الجداول الدراسية في بداية كل فصل دراسي، ومتابعة الحركة األكاديمية لطالب وطالبات الدراسات 

العليا من إعادة قيد، ومنح فرصة إضافية، ومدة استثنائية، وتنفيذ طلبات تغيير اإلشراف وتشكيل لجان المناقشة والرفع بها إلى عمادة الدراسات العليا.

كما بدأت الوكالة في خطتها الطموحة في تطوير العمل والرفع بمستواه، من خالل تشكيل لجنة خطط البرامج األكاديمية التي من شأنها استحداث 
الطالبية، بحيث تهتم بدراسة  القضايا  الوكالة لجنة  الكلية العتمادها، وأنشأت  إلى مجلس  الماجستير والدكتوراه والرفع بها  العليا بمساريها  الدراسات  برامج 
قضايا الطالب والطالبات من تظلمات ونحوها ثم البت فيها، وتمت إعادة دراسة شروط القبول من خالل لجنة القبول التابعة للوكالة لجميع االقسام وتحديد 
أعداد القبول لكل قسم بجميع المسارات فيه، وتطمح الوكالة في استمرار في تطوير جميع الجوانب المتعلقة بالدراسات العليا ، واهلل تعالى نسأل أن يوفقنا 

لما فيه الخير والسداد.

د. حمود بن إبراهيم السالمة
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كلمة وكيل الشؤون التعليمية  األكاديمية 

وكيل الكلية للشؤون التعليمية األكاديمية 

أ.د. سعيد بن محمد الشمراني

تختص وكالة الشؤون التعليمية  األكاديمية في الكلية بطالب مرحلة البكالوريوس وما يرتبط به من شؤون تعليمية وأكاديمية، وقد بذلت الوكالة جهودًا 
كبيرة في الفترة الماضية للتأسيس وتسيير المهام الموكلة لها، إال أنها تسعى خالل العام الجامعي 1439/38هـ للعمل على عدة محاور تطويرية ألعمال الوكالة، 

تتمثل في اآلتي:

تحسين كفاءة العمل في مهام الوكالة األساسية، حيث تخطط الوكالة إلى التركيز على تجويد مجموعة من المهام التي تقوم بها، مثل: تطوير   •
عمليات تسجيل الطالب للمقررات الدراسية، والحد من المشاكل التي تواجه الطالب أثناء عمليات التسجيل، وبناء الجداول الدراسية، واألداء في اإلرشاد 

األكاديمي.

مثل  المختلفة  وحداتها  تقدمها  التي  واألكاديمية  التعليمية  للشؤون  الجامعة  وكالة  مشاريع  من  االستفادة  خالل  من  التدريسية  العملية  تحسين   •
مركز التميز في التعليم والتعلم، كما تسعى وكالة الكلية لالستفادة من الدعم الذي تقدمه وكالة الجامعة للمشاريع التطويرية التي تقترحها 

الكلية. 

التوسع في البرامج التكاملية بين كلية التربية والكليات األخرى، حيث أن الكلية في الفترة الماضية نجحت في بناء أربعة برامج، تتضمن: تعليم الحاسب   •
بالتعاون مع كلية العلوم وغيرها من  البرامج لتشمل برامج إضافية أخرى  اآللي، واللغة اإلنجليزية، والفيزياء، والرياضيات. وستتوسع الكلية في هذه 

الكليات ذات االرتباط بالتخصصات التي يتم تدريسها في مراحل التعليم العام.

تطوير التدريب الميداني من حيث المتابعة اإلدارية والممارسة، ومن حيث بناء شراكات تطويرية مع اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وجهات   •
التدريب، والجهات التي يمكنها تقديم برامج تطويرية مختلفة لطالب التربية الميدانية.

ونجاح هذه التطلعات مرتبط بجهود أقسام الكلية، وأعضاء هيئة التدريس فيها، واللجان التي ستعمل على هذه المشاريع، وجهود الطاقم اإلداري الداعم 
تجويد  في  اهلل-  بإذن   – تسهم  التي  التطويرية  األفكار  تقديم  في  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  إسهام  إلى  الوكالة  وتتطلع  الطالب.  وتعاون  الكلية،  في 

العملية التعليمية، والتي ستؤدي في النهاية إلى تحسين مخرجات كلية التربية بما يتوافق مع المستوى المتوقع منها ومن جامعة الملك سعود.

أ.د. سعيد بن محمد الشمراني



9

كلمة وكيل الكلية للتطوير والجودة 

انطالقًا من تحقيق رؤية الكلية لتصبح » بيت الخبرة » على المستوى الوطني واإلقليمي وصواًل إلى مصاف كليات التربية ذات المكانة 
على  لها  التابعة  الوحدات  مع  التربية  كلية  في  الجودة  للتطوير  الكلية  وكالة  تعمل   ، االستراتيجية  أهدافها  وتحقيق   ، العالمية 

تفعيل نظام االيزو وفق المواصفة الدولية )9001:2008( والحصول على االعتماد االكاديمي الوطني  لبرامج الكلية  .

وعددها  البكالوريوس  لبرامج  الوطني  االعتماد  على  للحصول  التنفيذية  الخطط  تدشين  على  الماضي  العام  في  الكلية  عملت  فقد 
عشرة برامج بحضور عميد عمادة التطوير والجودة سعادة االستاذ الدكتور صالح القسومي .

بالبيانات  وتزويده   « إتقان   « البيانات  مستودع  برنامج  تدشين  في  والتطوير  للتخطيط  الجامعة  وكيل  لخطاب  الوكالة  استجابة  وقد 
المطلوبة وإنجاز مطالب االعتماد المؤسسي استعدادا الستقبال فريق المراجعين .  

وتقوم الوكالة بالتعاون مع ممثلي الجودة في االقسام على استيفاء متطلبات ملف المقرر الذي يعتبر حجز الزاوية في تطوير المقرر 
لما يحتوية على معلومات غنية من الطالب وعضو هيئة التدريس ، وأيضا تعمل الوكالة على إعداد التقرير السنوي للكلية ) الذي 

بين يديك األن (  للعام 1438/1437هـ والذي يتضمن أهم منجزات الكلية ويعتبر مرجعًا مهمًا لكافة المعنيين .

وتطمح الوكالة في العام القادم إلى تحديث الخطة االستراتيجية للكلية ، وتقديم الدراسة الذاتية  لستة برامج في الكلية بالتعاون مع 
األقسام وذلك للحصول على االعتماد لتلك البرامج ،  وعلى تحديث موقع الكلية االلكتروني وايضا قد بدأت الوكالة  في تحديث 

نظام االيزو وفق المواصفة الدولية )9001 : 2015 ( .

وكيل الكلية للتطوير والجودة

د. فايز بن عبدالعزيز الفايز 

د. فايز بن عبدالعزيز الفايز أ.د. سعيد بن محمد الشمراني
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نبذة عن الكلية
الوزارة  التربية والتعليم )وزارة المعارف سابقًا( مع برنامج األمم المتحدة للتنمية. وقد قامت  التربية بمقتضى اتفاقية وقعتها وزارة  ُأنشئت كلية 
بتنفيذ هذا المشروع باالشتراك مع المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، وبذلك بدأت الكلية عملها في العام الدراسي 1387/1386هــ 

)1967/66م(.

وفي 1387/5/8هـ، صدر المرسوم الملكي الكريم رقم 11/9، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 307 بتاريخ 1387/4/9هـ الموافق 1967/7/16م، 
بالنظام المعدل لجامعة الملك سعود وبمقتضى المادة رقم )3( من هذا النظام المعدل انضمت كلية التربية إلى جامعة الملك سعود.

       تعمل كلية التربية وفق متطلبات المجتمع وظروفه واحتياجاته التربوية على تحقيق أهداف عدة يأتي في مقدمتها إعداد مربين على مستوى 
عال مؤهلين للعمل في مجاالت التعليم. كما أن الكلية تعمل على أن تكون بمثابة مركز للبحوث التربوية يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لمشكالت 

التعليم المختلفة في المملكة بإتباع أساليب البحث العلمي. 

إضافة لذلك تعمل الكلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على رفع المستوى العلمي والتربوي للمعلمين الحاليين في مراحل التعليم المختلفة 
ولمديري المدارس والمسئولين عن اإلدارات التعليمية، وذلك عن طريق تنظيم وعقد الدورات التدريبية المناسبة لكل مستوى من المستويات المذكورة. 
تقوم الكلية كذلك بتنفيذ برامج تهدف إلى تطوير طرق التدريس وتحسينها في مراحل التعليم ونشر الوعي التربوي بين المواطنين عن طريق المحاضرات 
التربوية في دول  التعاون بين المملكة والمؤسسات  التعليمية واإلعالمية المتوافرة. وللكلية دور ريادي في مجال تنمية  والندوات باستخدام الوسائل 
العالم العربي واإلسالمي بوجه خاص والدول األجنبية بوجه عام. وتحرص الكلية على التنسيق المستمر مع وزارة التعليم في مجال البحوث والدراسات 
التربوية. وتتعاون الكلية مع جهات أخرى في مجال الخدمات التعليمية ، علمًا بأن الكلية حصلت على االعتراف الدولي  وفقًا لمعايير المجلس الوطني 

العتماد كليات المعلمين     

  National Council For Accreditation of Teacher  Education) NCATE( في عام 1433هـ، بعد أن استوفت جميع  أقسام الكلية متطلبات 
تلك  الهيئة

نبذة عن الكلية 
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وفيما يلي التسلسل التاريخي لنشأة كلية التربية :

 في عام 1393/92هـ انفصل قسم علم النفس عن قسم التربية )قسم السياسات التربوية حاليًا( .  «

وفي عام 1394/1393هـ أنشئ قسم الدراسات اإلسالمية ، وقسم المناهج وطرق التدريس. «

الذي أصبح كلية مستقلة  « الحركة  البدنية وعلوم  التربية  العام أنشئ قسم  الفنية، وفي نفس  التربية  وفي عام 1398/1397هـ أنشئ قسم 
بمسمى )كلية علوم الرياضة والنشاط البدني(، كما تم إنشاء قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم، والذي يسمى حاليًا )قسم تقنيات التعليم(. 

وفي عام 1405/1404هـ أنشئ قسم التربية الخاصة. «

في عام 1418هـ أنشئ قسم اإلدارة التربوية.  «

التربية، وبذلك  إلى كلية  المعلمين )سابقًا(  القرآنية عام 1433هـ من كلية  الدراسات  وأخيرًا تم نقل قسم 
أصبح في الكلية األقسام األكاديمية التالية:

قسم  السياسات التربوية.  .1

قسم  علم النفس.  .2

قسم  الدراسات اإلسالمية .  .3

قسم المناهج وطرق التدريس.  .4

قسم التربية الفنية.  .5

قسم تقنيات التعليم.  .6

قسم التربية الخاصة.  .7

قسم االدارة التربوية.  .8

قسم الدارسات القرآنية.  .9
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وتقدم األقسام األكاديمية في الكلية البرامج التالية :

مرحلة البكالوريوس: علم النفس- الدراسات اإلسالمية  - المناهج وطرق التدريس )البرامج التكاملية: اللغة االنجليزية- الحاسب اآللي- الرياضيات 
- الفيزياء(- التربية الفنية- التربية الخاصة - الدراسات القرآنية - ويقدم السياسات التربوية برنامجًا خاصًا بالطالبات ) تعليم ما قبل المرحلة االبتدائية 

»رياض األطفال«( 

مرحلة الماجستير: السياسات التربوية - علم النفس - الدراسات اإلسالمية - المناهج وطرق التدريس- التربية الفنية - التربية الخاصة - تقنيات 
التعليم - االدارة التربوية.

مرحلة الدكتوراه: السياسات التربوية – علم النفس- الدراسات اإلسالمية  - المناهج وطرق التدريس - التربية الفنية - االدارة التربوية . 
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الرؤية :
تحقيق التميز والريادة التربوية التي تسهم في بناء مجتمع المعرفة، لتصبح الكلية »بيت الخبرة » األول على المستوى 

الوطني واإلقليمي،  وصواًل إلى مصاف كليات التربية ذات المكانة العالمية.

الرسالة :
خالل  من  وذلك  عالميًا،  المنافسة  على  قادر  معرفي  مجتمع  بناء  في  يسهمون  الذين  المهنيين  التربويين  إعداد 
االرتقاء ببرامج الكلية ووحداتها المختلفة إلرساء مجتمع تعلم قائم على مستوى عال من الفاعلية، مع االستجابة لتنوع 
احتياجات المجتمع ومشكالت الميدان التربوي وتحديات التنمية الشاملة بتقديم مبادرات لإلصالح التربوي، والتوظيف 

األمثل للمعرفة والبحث والتقنية في ضوء قيم وحاجات المجتمع ووفقًا لمعايير االعتماد األكاديمي.

األهداف : 
وحاجات  قيم  وفق  المهني  نموهم  استمرار  في  والمساهمة  أكاديميا،  المتميزين  المهنيين  التربويين  وتأهيل  إعداد   -  1

المجتمع ومعايير االعتماد األكاديمي. 

2 - تقديم نتاج بحثي تربوي متميز كمًا ونوعًا، يسهم في:

تراكم المعرفة   -

تطور الممارسات المهنية  -

تعزيز جهود اإلصالح التربوي  -

تلبية احتياجات الميدان التربوي وتحديات التنمية.   -

الشراكة  من  إطار  في  واالستشارية،  والتدريبية  البحثية  والبرامج  المبادرات  في  المساهمة  خالل  من  المجتمع  تنمية    -  3
االستراتيجية مع المؤسسات المحلية والعالمية.
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قسم السياسات التربوية 
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نبذة عن القسم
ُيعد قسم السياسات التربوية بجامعة الملك سعود من أقدم أقسام الكلية التي تكسب الطالب أصول مهنة التعليم ومهاراتها. أنشئ القسم 
في عام 1387هـ، وهو من األقسام التي تقدم خدماتها لكل تخصصات الكلية فهو ال يقدم برنامجًا تخصصيًا على مستوى البكالوريوس، وإنما يشارك 
األقسام األخرى في إكساب الطالب مهنة التعليم وأصولها. ويشرف القسم على برنامج البكالوريوس في رياض األطفال )طالبات( الذي استحدث عام 
1406هـ، بهدف إعداد الكوادر المتخصصة من المعلمات والمشرفات والمديرات للعمل في مجال تربية وتعليم الطفل. ثم اخذ القسم في التوسع و 
النمو حيث اسُتحِدث في  القسم برامج دراسات عليا على مستوى الماجستير والدكتوراه في مساري: أصول التربية وتعليم الكبار والتعليم المستمر، 

وعلى مستوى الماجستير في برنامج: الطفولة المبكرة.

الرؤية :
والتعليم  الجامعي  التعليم قبل  إلى تطوير  برامجه وخريجيه، كما يسعى  القسم من خالل جودة  تميز  إلى تحقيق  للوصول  القسم  يسعى 
العالي، ولتنمية المجتمع ولتحقيق التنمية المستدامة والسعي للعالمية، وايسعى أخيرًا ، القسم الى تحقيق الريادة العلمية الخالقة المتكاملة في 

مجال تربية وتعليم الطفل والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والمساهمة في تحقيق مجتمع المعرفة على المستوى المحلي والعالمي.

الرسالة :
التربية  مجال  في  عالية  بكفاءة  و  متميزُا،  مهنيًا  إعدادُا  ومختصين  وقادة  معلمين  من  المتخصصة  الوطنية  الكوادر  تأهيل  على  القسم  يعمل 
االستجابة  على  قادرات  يصبحن  بحيث  واالستشاري  والبحثي  والمهني  العلمي  نموهن  لمواصلة  األساسية  المهارات  الطالبات  وإكساب   ، والتعليم 

لمتطلبات ميادين العمل في مجال التربية والتعليم والتدريب و الطفولة والمشاركة في التصدي للقضايا المجتمعية والمعنية بمجال الطفولة.
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األهداف  :
إعداد الكوادر المتخصصة في رياض األطفال من المعلمات والمشرفات والمديرات.  .1

المساهمة في تطوير مهارات الكوادر العاملة في مجال رياض األطفال وفي القطاعات المختلفة في المجتمع المتعلقة باألسرة والطفل.  .2

توعية فئات المجتمع المختلفة بأهمية مرحلة رياض األطفال من خالل تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل وإجراء المشروعات المتخصصة.  .3

اإلسهام في دفع عجلة التطوير المنهجي والتربوي من خالل التطوير والتقييم المستمر للبرامج الخاصة بالطفولة المبكرة .  .4

إسداء االستشارات المهنية والعلمية وخدمة المجتمع في مجال الطفولة والتعليم المبكر.  .5

القيام باألبحاث النظرية والدراسات الميدانية في مجال الطفولة .  .6

إنشاء وحدات علمية متخصصة لخدمة أهداف القسم.  .7

اعداد المعلم والقائد والمختص والمدرب إعدادًا علميا وتقنيًا ومهنيًا، وتنمية روح الوالء للوطن، بحيث يكون مواكبًا الحتياجات سوق العمل معرفيًا   .8
ومهاريًا ولديه مهارات البحث العلمى فى مجال تخصصه، ومشاركًا فى تنمية المجتمع وخدمة البيئة .

إعداد المعلمين والمتخصصين والقادة والمدربين فى مختلف المجاالت التربوية من خالل البرامج المتنوعة، وذلك لتحقيق المعايير التربوية المهنية.   .9

اإلسهام في تطوير وتحديث الفكر والممارسة في مجاالت عمل الكلية لخدمة البيئة من خالل تفعيل دور القسم  كدور مجتمعي ثقافي أكبر من   .10
مجرد إعداد المعلمين ومختصين وقادة، و تقديم المشورات التربوية لمؤسسات المجتمع المتنوعة.

اإلسهام فى تطوير الفكر التربوي  االتجاهات التربوية الحديثة وتفعيلها في في حل مشكالت البيئة وتنمية المجتمعات.  .11

إعداد خريج مؤهال علميا وقادر على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والقضايا المعاصرة.  .12
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بيان أعضاء هيئة التدريس في القسم
دوام كامل/جزئي الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق التخصص العام الرتبة  الجنسية أسماء أعضاء هيئة التدريس

م
دوام جزئي دوام كامل  الجامعة التي

الرتبة التخصص العام التخصص الدقيق تخرج منها انثى الجنسية ذكر االسم

  دكتوراه  جامعة نبرا سكا- لنكلن –
.الواليات المتحدة األمريكية

 تعليم الكبار والتعليم
المستمر تربية أستاذ سعودي  أ.د. عبد العزيز بن سعد السنبل 1

)تفرغ(  دكتوراه  جامعة بتسبرج )الواليات
المتحدة

 األصول االجتماعية
تربية واالقتصادية للتربية أستاذ سعودي  أ.د. فهد بن سلطان السلطان 2

دكتوراه  جامعة ويسكانسن ماديسون
بأمريكا تربية أصول التربية أستاذ سعودي  3 أ.د. منير بن مطني العتيبي

  دكتوراه  األصول الفلسفية   جامعة بتسبرج  
واالجتماعية للتربية تربية أستاذ سعودي  4 أ.د. بدر بن جويعد العتيبي

 دكتوراه  جامعة نبرا سكا- لنكلن –
.الواليات المتحدة األمريكية

 تعليم الكبار والتعليم
المستمر تربية أستاذ سعودي  5 أ.د. خليل بن إبراهيم السعادات

 دكتوراه جامعة ويلز بالمملكة المتحدة  تعليم الكبار والتعليم
المستمر تربية أستاذ سعودي  أ.د. محمد عبدالرحمن الدخيل 6

 دكتوراه أصول تربية تربية أستاذ سعودي  أ.د. مساعد عبداهلل النوح 7

 دكتوراه جامعة الملك سعود أصول تربية تربية أستاذ مشارك سعودي  د. محمد بن عبد اهلل الزامل 8

)معار( دكتوراه جامعة والية كنساس/
مانهاتن_كنساس أصول تربية تربية أستاذ مشارك سعودي  د. عبد اهلل بن محمد المقرن 9

 دكتوراه جامعة الملك سعود أصول تربية تربية أستاذ مشارك سعودي  د. عثمان محمد المنيع 10

 دكتوراه  الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة أصول تربية تربية أستاذ مشارك سعودي  د. راشد ظافر راشد الدوسري 11

 دكتوراه جامعة عين شمس أصول تربية تربية أستاذ مساعد سعودي  د. محمد بن عبد اهلل اليحيى 12

 دكتوراه جامعة الملك سعود أصول تربية تربية أستاذ مساعد سعودي  د. محمد بن عبد اهلل المالكي 13

 دكتوراه جامعة ويسكانسون ماديسون أصول تربية تربية أستاذ مساعد سعودي  د. بندر حمود السويلم 14

 دكتوراه جامعة الملك سعود أصول تربية تربية أستاذ مساعد سعودي  د. عبد اهلل بن حمد العباد 15

 دكتوراه جامعة شمال فلوريدا أستاذ مساعد تربية أصول التربية سعودي  د. عبداهلل محسن المطيري 16

 دكتوراه جامعة جنوب فلوريدا  تعليم الكبار والتعليم
المستمر تربية أستاذ مساعد سعودي  د.عبدالرحمن عبدالعزيز الشعيبي 17

 دكتوراه أصول تربية        جامعة ويسكانسون ميلواكي تربية أستاذ مساعد سعودي  د.عبدالعزيز سالم الدوسري 18
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 دكتوراه جامعة جنوب فلوريدا  تعليم الكبار والتعليم
المستمر تربية أستاذ مساعد سعودي  د.موسى سليمان الفيفي 19

مبتعث بكالوريوس سياسات تربوية تربية معيد سعودي  أ. أحمد عيسى الخريف 20

مبتعث بكالوريوس سياسات تربوية تربية معيد سعودي  أ. شتوي مبارك القحطاني 21

  دكتوراه  تعليم الكبار والتعليم جامعة لفبرا /بريطانيا 
المستمر استاذ التربية  سعودي هيا سعد الرواف 22

 دكتوراه جامعة االمام محمد بن سعود  المناهج وطرق التدريس
رياض اطفال استاذ  رياض اطفال  سعودي 23  بلقيس اسماعيل داغستاني

 دكتوراه جامعة لندن استاذ التربية التربية  سعودي 24 فوزية بكر راشد البكر

  دكتوراه  جامعة فلوريدا/ الواليات
التربية المتحده االمريكية أستاذ مشارك التربية  سعودي مصباح محمد مكى كردى 25

 دكتوراه أصول تربية جامعة الملك سعود أستاذ مشارك التربية  سعودي نوره سعد سلطان القحطاني 26

 دكتوراه  جامعة عين الشمس – معهد
الدراسات العليا للطفولة

 دراسات نفسية واجتماعية
استاذ مساعد رياض االطفال فى الطفولة  مصري عزة خليل عبدالفتاح خليل 27

 دكتوراه  سعودي استاذ مساعد التربية التربية جامعة ويلز / بريطانيا اسماء سعيد محمد بادواد 28

 دكتوراه جامعة ويلز تعليم طفولة التربية  سعودي استاذ مساعد شريفة محمد إبراهيم القاسم 29

 دكتوراه  سعودي استاذ مساعد رياض االطفال رياض االطفال جامعة ساوثهامبتون  بريطانيا رجا عمر سعيد باحاذق 30

 دكتوراه  جامعة كنسنجتون / الواليات
  المتحدة

 المناهج وطرق التدريس
استاذمساعد رياض االطفال رياض اطفال  سعودي ساره عمر ابراهيم العبدالكريم 31

 دكتوراه استاذ مساعد التربية التربية جامعة الملك سعود سعودي 
 عهود عبداللطيف سليمان

الشايجي 32

 دكتوراه جامعة الملك سعود رياض أطفال رياض أطفال استاذ مساعد سعودي  خلود الكثيري 33

  كلية التربية للبنات ) جامعة دكتوراه
) نورة حاليا استاذ مساعد تربية وعلم نفس اصول التربية االسالمية سعودي  فاطمة عايض فواز السلمى 34

 استاذ مساعد التربية التربية جامعة ريدنج / بريطانيا دكتوراه سعودي  مها عبداهلل ابراهيم دبور 35

 التربيىة اصول التربية دكتوراه التربية التربية استاذ مساعد سعودي  نادية محمد حمد المطيري 36

 التربيىة رياض اطفال امريكا دكتوراه استاذ مساعد سعودي  ندى يوسف ابراهيم الربيعة 37

 جامعة االمام محمد بن سعود دكتوراه استاذ مساعد التربية اصول التربية سعودي  نوال حمد محمد الجعد 38

 جامعة الملك سعود دكتوراه  تعليم الكبار والتعليم
المستمر استاذ مساعد التربية سعودي  هيفاء فهد عبداهلل المبيريك 39
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 جامعة الملك سعود دكتوراه رياض اطفال رياض اطفال استاذ مساعد سعودي  الجوهرة فهد خالد ال سعود 40

 جامعة هيل/ برطانيا دكتوراه علوم التربية التربية استاذ مساعد سعودي  هدى راشد السعيد 41

 جامعة رميت/ استراليا دكتوراه طفولة مبكرة رياض اطفال استاذ مساعد سعودي  شذى عبداهلل الفايز 42

 جامعة والية بنسلفانيا/ امريكا دكتوراه رياض أطفال رياض اطفال استاذ مساعد سعودي  منيرة عبداهلل النصور 43

الملك سعود دكتوراه مبتعثة رياض اطفال رياض اطفال محاضر سعودي  خلود عبدالعزيز الصنيع 44

 ماجستير  جامعة الملك سعود التربية اصول التربية محاضر سعودي  الهام محمد علي االحمري 45

 رياض أطفال جامعة الملك سعود ماجستير سعودي محاضر التربية  انتصار ابراهيم عبدالعزيز ابو عباه 46

 رياض أطفال جامعة الملك سعود ماجستير سعودي محاضر التربية  نجالء عيسى البيز 47

 رياض أطفال جامعة الملك سعود ماجستير سعودي محاضر التربية  سفانه حسن عسيري 48

 جامعة الملك سعود ماجستير رياض أطفال سعودي محاضر التربية  سحر ناصر عبداهلل الشريف 49

 سعودي محاضر التربية التربية جامعة الملك فيصل ماجستير  غاده عبدالرحمن محمد الموسى 50

 سعودي محاضر رياض االطفال رياض االطفال جامعة الملك سعود ماجستير  فاطمة عبداهلل محمد العقال 51

 جامعة الملك سعود ماجستير سعودي محاضر رياض االطفال رياض االطفال  لبنى حسن احمد شعث 52

 جامعة الملك سعود ماجستير سعودي محاضر رياض االطفال رياض االطفال  هاله عبدالرحمن محمد العنقري 53
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الرياض

جامعة الملك 
سعود ورؤية 
المملكة 2030

برنامج سجال مركز بحوث 5
9534الدراسات االنسانية

نوال حمد محمد 
19ربيع اول 1438مناظرةالجعد

 جامعة الملك
سعود
الرياض

رسائل الماجستير 
والدكتوراه تنظير 
ام تفعيل لرؤية 

المملكة 2030

6 Assessment and Evaluation
in Higher Education105086 د.بلقيس

داغستاني
 The University of

Manchester+
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قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت 

مكانهاتاريخهاعنوان الرحلة أو الزيارةم
عدد 

المشتركين
من الطالب

أسماء أعضاء 
مالحظاتوصف موجز التوصيات والمقترحاتهيئة التدريس

1
رحالت داخلية: زيارة تعليمية مع 
خالل الفصل الطالبات لروضة مدارس الفصل

د. اسماء باداود22  طالبةالحي الدبلوماسيالدراسي الثاني

-Feb2017 25رحالت خارجية2
06Mar2017

جامعة جورج 
واشنطن : واشنطن 
العاصمة – جامعة 

ستانفورد: سان 
فرانسيسكو

-
د.نورة سعد 

سلطان 
القحطاني

لم ينتهي إعداد الكتاب بعد

زيارة علمية تحتمها 
إجازة التفرغ العلمي، 

وتلبية متطلبات 
المنتج العلمي.
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الخدمات التي ُقدمت لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1437/ 1438هـ  

نوع الخدمة* المقدمة**م
الجهة المقدمة مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةللخدمة
االسمالرقم

1
حملة توعوية في داخل الجامعة حول االساليب القديمة والحديثة لتثقيف 

الطفل
وكيفية حماية االطفال

االمهات من الطالبات جامعة الملك سعودد. أسماء باداود109812
واعضاء هيئة التدريس

د. رجاء عمر باحاذق18033الدليل التطبيقي لمعايير التعلم  المبكر النمائية2

Neacy
شركة تطوير للخدمات 

التعليمية
وزراة التعليم

مركز بحوث الدراسات د. رجاء عمر باحاذق18033ملخص بحث3
االنسانية

طالبات الدراسات 
العليا- جامعة الملك 

سعود

تنظيم سجال 3 بعنوان: رسائل الماجستير و الدركتوراه تنظير ام تفعيل 4
مركز بحوث الدراسات د. رجاء عمر باحاذق18033لرؤية 2030

االنسانية
طالبات جامعة الملك 

سعود

غادة عبدالرحمن 13505المشاركة في نشاط“ المشراق“5
الموسى

قسم السياسات 
التربوية ورياض 

االطفال
جمعية النهضة

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول  عليها خالل العام الجامعي 1437/ 1438هـ   

األعمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم
الجائزة

بحث علمي منشور في البحث العلميكلية التربيةجائزة التميز البحثيد.نورة سعد سلطان القحطاني1
مجلة عالمية مرموقة



30

 منجزات  قسم السياسات التربوية عبر السنوات
1438/1437  1437/1436  1436/1435 1435/1434 1434/1433 منجزات 

8 11 27 27 14 البحوث المنشورة

11 7 2 4 11 البحوث الجارية 

3 7 1 14 19 الموتمرات في رحاب الجامعة 

6 2 2 - 24 المؤتمرات داخل المملكة

- 1 2 4 6 المؤتمرات خارج المملكة 

2 1 1 1 2 الرحالت والزيارات 

5 12 28 6 13 الخدمات المجتمعية 

1 - - - 4 الجوائز 
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قسم علم النفس
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أنشئ قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك سعود عام 1392هـ . وكانت أهداف القسم في البداية ترتبط بإعداد معلمين ومعلمات لمادة 
علم النفس في مدارس التعليم العام والمساهمة في اإلعداد المهني والتربوي للمعلمين والمعلمات في التخصصات األخرى إال أنه حصل بعد ذلك بعض 
التعديل في أهداف القسم. فنظرًا لالكتفاء من معلمي مقرر علم النفس في المرحلة الثانوية تم إدخال بعض التعديالت على برامج القسم األكاديمية 
وأصبح التركيز على تخريج المتخصصين النفسيين المؤهلين للعمل في مجاالت عديدة مثل الصحة النفسية والصناعة واإلرشاد والتوجيه ومؤسسات الرعاية 

االجتماعية والفئات الخاصة. 

واستجابة للتطورات التعليمية واحتياجات التنمية وبرامج النمو في المجاالت المختلفة طور القسم إمكاناته العلمية وبرامجه وخططه الدراسية ليكون 
برنامجًا متكاماًل في علم النفس سواًء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا لتخريج المتخصصين النفسيين واألخصائيات النفسيات المؤهلين علميًا 

ومهنيًا للعمل في مجاالت التعليم والصحة النفسية والصناعة واإلرشاد والتوجيه ومؤسسات الرعاية االجتماعية والفئات الخاصة. 

الرؤية:
النفسيين ومعلمي علم النفس والباحثين,  رائدًا على المستويين المحلي والدولي في مجال: إعداد المختصين  يسعى قسم علم النفس أن يصبح 

وتقديم االستشارات النفسية والبحثية , وإعداد الدراسات العلمية.

الرسالة : 
ألفراد  النفسية  الخدمات  وتوفير  العلمية,  الدراسات  وتشجيع  باحثين,  أو  معلمين  أو  اختصاصيين  من  النفس  علم  مجال  في  العلمية  الكوادر  إعداد 
المجتمع وتقديم االستشارات للقطاعين الحكومي واألهلي. يتم ذلك من خالل برامج القسم المختلفة على مستوى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، 

وما يوفره القسم من إمكانات مادية وبشرية.
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األهداف:
تعميق المفاهيم اإلسالمية وإبراز معطياتها في شتى المقررات النفسية واعتبار ذلك ضرورة يجب التأكيد عليها.    -1

2ـــ  إعداد المتخصصين النفسيين المؤهلين للعمل في المجاالت الوظيفية لعلم النفس في مدارس التعليم العام والجامعات ومعاهد ومؤسسات المعوقين 
الطالبي والتوجيه  التوجيه واإلرشاد  الصناعية ألداء مهام مختلفة مثل  النفسية والمؤسسات  الصحة  المدنية ومستشفيات  الخدمة  الخاصة وإدارات  والفئات 

والتدريب المهني واالختيار الوظيفي وغيرها من المهام التي توكل للمتخصص النفسي. 

النفسية  الصحة  ومؤسسات  والجامعات  المدارس  في  واالستشاري  العيادي  والعمل  والبحث  للتدريس  تهيئ  التي  التخصصية  العليا  للدراسات  الطالب  إعداد  3ـــ  
والمنشآت الصناعية واالجتماعية وغيرها .

4ـــ  المساهمة في إعداد الطالب الذين ينتمون إلى تخصصات أخرى ويتضمن برنامجهم دراسة مقررات في علم النفس كجزء من إعدادهم العلمي أو المهني 
كطالب التربية واآلداب والعلوم الطبية التطبيقية وطب األسنان والتمريض والحاسب اآللي . 

المساهمة في رفع مستوى كفاءة معلمي وزارة التربية والتعليم ومعاهدها التربوية عن طريق تدريس المقررات النفسية والتربوية لمعلمي ومديري مدارس  5ــ  
التعليم العام من الجنسين الذين يلتحقون بالدورات التدريبية التي تعقدها كلية التربية في كل عام دراسي. 

النفسية  للمشكالت  المالئمة  الحلول  وتقديم  النفسية  المعرفة  إثراء  بهدف  النفسية  المجاالت  مختلف  في  والتجريبية  والميدانية  العلمية  بالبحوث  القيام  6ـــ 
واالجتماعية . 

تقديم االستشارات المتخصصة في المجاالت التي يمارس فيها القسم نشاطه ألي من الجهات الحكومية أو األهلية.  7ــ  

8- المساهمة في التوعية والتثقيف وذلك بإلقاء المحاضرات العامة بناء على دعوات توجه إليه من جهات مختلفة سواء كانت حكومية أو غير حكومية. 

تقديم الخدمات النفسية واإلرشادية والعالجية للطالب والمواطنين على حد سواء في مجاالت العالج النفسي واإلرشاد التعليمي والتوجيه المهني.   -9
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الرتبة التخصص العام التخصص الدقيق الجامعة التي تخرج منها الدرجة دوام كامل/جزئي أسماء أعضاء هيئة التدريس الجنسية

دوام جزئي دوام كامل انثى ذكر االسم

x دكتوراه جامعة ميتشجان علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ سعودي x فهد عبد اهلل الدليم 1

x دكتوراه جامعة واشنطن القياس و التقويم علم النفس أستاذ سعودي x عبدالرحمن  الطريري 2

x دكتوراه جامعة أوهايو علم نفس النمو علم النفس أستاذ سعودي x عمر عبد الرحمن المفدى 3

x دكتوراه جامعة بتسبيرج علم نفس غير العاديين علم النفس أستاذ سعودي x سعيد بن عبد اهلل الدبيس 4

x دكتوراه جامعة ووريك علم النفس الصناعي 
والتنظيمي علم النفس أستاذ سعودي x عادل صالح عبد الجبار 5

x دكتوراه جامعة ميتشجان علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ سعودي x دخيل عبد اهلل الدخيل اهلل 6

x دكتوراه جامعة نوتنجهام علم نفس عيادي علم النفس أستاذ سعودي x عبداهلل بن صالح الرويتع 7

x دكتوراه جامعة مانشستر علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ سعودي x سلطان موسى العويضة 8

x دكتوراه جامعة الزقازيق قياس وتقويم علم النفس أستاذ مصري x السيد محمد ابو هاشم 9

x دكتوراه جامعة أوهايو علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ  سعودي x فهد بن عبداهلل الربيعة 10

x دكتوراه جامعة اليرموك علم نفس تربوي  علم النفس أستاذ  أردني x محمد فرحان القضاة 11

x دكتوراه جامعة أم القرى علم نفس تربوي  علم النفس أستاذ  سعودي x خالد ناهس العتيبي 12

x دكتوراه جامعة نيوكاسيل علم النفس الجنائي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x عبدالعزيز محمد حسين 13

معار لجامعة 
تبوك دكتوراه جامعة النكستر علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ مشارك سعودي فالح محروث شامان العنزى 14

x دكتوراه جامعة اليرموك علم النفس التربوي  علم النفس أستاذ مشارك أردني x أحمد محمد الغرايبة 15

x دكتوراه جامعة بن ستيت علم نفس تربوي/تعلم علم النفس أستاذ مشارك سعودي x محمد سليمان الحيدري 16

x دكتوراه جامعة المنصورة قياس وتقويم علم النفس أستاذ مشارك مصري x محمد منصور الشافعي 17

x دكتوراه جامعة األمام محمد بن 
سعود اإلسالمية علم نفس غير العاديين علم النفس أستاذ مشارك سعودي x ابراهيم بن حمد النقيثان 18

x دكتوراه جامعة مانشستر علم نفس تربوي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x علي بن عبداهلل العفنان 19
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x دكتوراه جامعة يورك علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x حمود بن هزاع الشريف 20

x دكتوراه جامعة كورتين علم النفس النفس العيادي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x عبداهلل بن أحمد الزهراني 21

القياس والتقويم علم النفس أستاذ مشارك سعودي x عبداهلل صالح السعدوي 22

x دكتوراه جامعة األردن قياس وتقويم علم النفس أستاذ مشارك أردني x إسماعيل سالمة البرصان 23

x دكتوراه جامعة ماليزيا علم نفس تربوي علم النفس أستاذ مشارك أردني x مروان زايد  بطاينة 24

x دكتوراه جامعة اليرموك علم نفس ارشادي علم النفس أستاذ مشارك أردني x علي موسى الصبحيين 25

x دكتوراه جامعة القاهرة علم نفس معرفي علم النفس أستاذ مشارك مصري x هشام محمد العسلي 26

x دكتوراه جامعة ليدز علم النفس الفسيولوجي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x سليمان بن صالح الجمعة 72

x دكتوراه جامعة لندن علم النفس الفسيولوجي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x خالد بن عبداهلل الخميس 28

x دكتوراه جامعة بتسبرج علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عادل بن حسين المبارك 29

x دكتوراه جامعة األمام محمد بن 
سعود اإلسالمية علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x محمد بن علي العسيري 30

x دكتوراه جامعة األمام محمد بن 
سعود اإلسالمية علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x علي بن عبد اهلل البكر 31

x دكتوراه جامعه سري علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبد الرحمن سعود الرشيد 32

x دكتوراه جامعة اليرموك قياس وتقويم علم النفس أستاذ مساعد أردني x وائل محمد مبارك 33

دكتوراه  قياس وتقويم  علم النفس أستاذ مساعد سعودي x صالح علوان الشمراني 34

x دكتوراه جامعة النكستر علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x أحمد كساب الشايع 35

x دكتوراه جامعة بنسلفانيا القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد سعودي x سيف فهد القحطاني 36

معار لوزارة 
الخارجية دكتوراه جامعة جالسكو علم النفس الصناعي 

والتنظيمي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبداهلل عبدالعزيز عثمان الغريبى 37

x دكتوراه جامعة األمام محمد بن 
سعود اإلسالمية القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبدالمحسن رشيد المبدل 38

معار لوزارة 
التعليم العالي دكتوراه جامعة ووريك علم النفس الصناعي 

والتنظيمي علم النفس  أستاذ مساعد سعودي حسين بن سعود ال هالل 39

دكتوراه  القياس والتقويم  علم النفس  أستاذ مساعد سعودي x عيد رديني جار اهلل الحربي 40
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القياس والتقويم     علم النفس محاضر سعودي x عبداهلل بن احمد الغامدي 41

x بكالوريوس جامعة الملك عبدالعزيز علم النفس المعرفي علم النفس محاضر سعودي x سعد على الغامدى 42

x بكالوريوس جامعة الملك سعود إحصاء نفسي علم النفس محاضر سعودي x فيصل أحمد العبدالقادر 43

x بكالوريوس جامعة الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس محاضر سعودي x عزام صالح السحيباني 44

مبتعث بكالوريوس جامعة الملك سعود علم نفس اجتماعي اآلداب محاضر سعودي x خليفة حميد الفضلي 45

x بكالوريوس جامعة الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس معيد سعودي x سلطان الدرعان 46

x بكالوريوس جامعة الملك سعود القياس النفسي علم النفس معيد سعودي x عبد اهلل سالم الحربي 47

مبتعث بكالوريوس جامعة األمام محمد بن 
سعود اإلسالمية علم النفس المعرفي علم النفس محاضر سعودي x عبداهلل فهد الدوواد 48

علم النفس العيادي علم النفس معيد سعودي x محمد خميس السبيعي 49

علم النفس العصبي علم النفس معيد سعودي x عبداهلل إبراهيم الوائلي 50

x دكتوراه فلوريدا -  الواليات 
المتحدة األمريكية قياس وتقويم  علم النفس أستاذ مشارك سعودية x إقبال زين العابدين درندري 51

x دكتوراه
جامعه سان 

فرانسيسكو  -الواليات 
المتحدة األمريكية

علم نفس ارشادي علم النفس أستاذ مشارك سعودية x حنان حسن عطا اهلل عطا اهلل 52

x دكتوراه عين شمس علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مشارك مصرية x وفاء محمود نصار عبدالرازق 53

x دكتوراه قناة السويس علم النفس معرفي  علم النفس أستاذ مشارك مصرية x أمل محمود السيد محمود الدوه 54

x دكتوراه ويلز- بريطانيا علم النفس معرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x ربى عبدالمطلوب محمد معوض 55

x دكتوراه الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x نجالء احمد عبداهلل السويل 56

x دكتوراه المنصورة علم نفس عيادي علم النفس أستاذ مساعد مصرية x إيمان حسين السيد حسن 57

x دكتوراه شيفلد- بريطانيا علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عبير علي محمد الجهني 58

x دكتوراه طيبة علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عفاف سالم ماهل المحمدى 59

x دكتوراه حلوان  القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد سعودية x سامية بكري علي عبدالعاطي 60

x دكتوراه برونل علم نفس عيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x فاطمة محمد النزاوي 61

x دكتوراه ساوث هامبنتون- بريطانيا علم نفس عيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عفاف محمد محسن الكثيرى 62
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x دكتوراه اإلمام محمد بن سعود قياس والتقويم  علم النفس أستاذ مساعد سعودية x جواهر محمد زيد الزيد 63

x دكتوراه جامعه الملك سعود علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x منيره عبداهلل محمد الشمسان 64

x دكتوراه بريطانيا علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x سمية عبداهلل النجاشى 65

علم النفس الصناعي 
والتنظيمي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x رجاء محمود مريم 66

مبتعثة ماجستير بريطانيا-جامعة 
نوتنغهام علم النفس المعرفي علم النفس محاضر سعودية x البندرى سلطان حمدى العتيبى 67

مبتعثة ماجستير house of london معهد علم النفس عيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x حنان محمد الفايز 68

مبتعثة ماجستير جامعة نيو كاسل- 
بريطانيا علم النفس عيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x غاده عبداهلل على الخضير 69

مبتعثة ماجستير كالغاري- البرتا- كندا علم النفس  علم النفس محاضر سعودية x فهده عبداهلل عبدالعزيز الحسينان 70

مبتعثة ماجستير جامعة أكستر علم النفس علم النفس محاضر سعودية x موضي سلمان فهيد السبيعي 71

مبتعثة ماجستير جامعة كلومبيا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x ندى محمد عبدالرحمن العيفان 72

مبتعثة ماجستير  - bowling green stat
أمريكا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x هند عبدالعزيز عبدالرحمن 

المحارب 73

مبتعثة ماجستير معهد بروك- كندا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x هيله عبداهلل موسى سليم 74

ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x أمل سعود رحيل الطويلعى 
العنزي 75

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس غير عاديين علم النفس محاضر سعودية x أمل عمر سعيد الوعيل 76

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس عيادي علم النفس محاضر سعودية x إيمان عبدالرحمن عقل ناصر 
الرواف 77

ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس التنظيمي 
الصناعي علم النفس محاضر سعودية x ساره عبدالعزيز محمد المليحى 78

مرافقه زوج ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس عيادي علم النفس محاضر سعودية x مى سليمان على الدخيل 79

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس نمو علم النفس محاضر سعودية x نوال محمد سعد الموسى 80

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس علم النفس محاضر سعودية x نوره صالح سليمان النفيسه 81

ماجستير جامعه سيري قياس  وتقويم علم النفس محاضر سعودية x نوره صالح عبدالرحمن المحيمي 82

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس النمو علم النفس محاضر سعودية x وفاء عبدالعزيز محمد الشارخ 83
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ماجستير جامعة ادياليد استراليا علم النفس العيادي علم النفس معيدة سعودية x نسيبه محفوظ محمد باطرفى 84

علم النفس التربوي علم النفس معيدة سعودي x سهام محجي المطيري 85
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مبتعثة بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x بشرى ابراهيم محمد الدوسرى 92

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس  معيدة سعودية x غادة حسن مخلف الدغماني 93

بكالوريوس جامعه الملك سعود القياس والتقويم علم النفس معيدة سعودية x ماجدة عبداهلل محمد الشهرى 94

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس االجتماعى علم النفس معيدة سعودية x منيا حمد إبراهيم الصبيحى 95

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس النمو علم النفس معيدة سعودية x مها عبدالعزيز عساف العساف 96

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x موضي ناصر عبداهلل ناصر 97

بكالوريوس جامعه الملك سعود قياس وتقويم علم النفس معيدة سعودية x نوف عبدالرحمن عبداهلل الشريم 98

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x هدى على سعيد القحطانى 99

بكالوريوس جامعه الملك سعود قياس وتقويم علم النفس معيدة سعودية x فاطمه علي سويد الحربي 100

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس إرشادي علم النفس معيدة سعودية x سلوى علي هاشم حمصاني 101

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس نمو علم النفس معيدة سعودية x نعيمة فهد ابراهيم الوهيب 102
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية

 عنوان البحث*م

 
مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***
جهة النشر****النشر

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
 الجهة المشاركين*****

الممولة
أو 

الداعمة******

الجهة
المستفيدة

الجهة
المتعاقد

معها*******
ترجمة 

أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

.1

Herath I, Iqbal MCM, Al-
 Wabel MI, Abduljabbar

 A, Ahmad M, Usman
 ARA, Ok YS, Vithanage

 M. Bioenergy-derived
 waste biochar for reducing
 mobility, bioavailability, and

 phytotoxicity of chromium in
 anthropized tannery soil.

 Agriculture
 and

Psychology
+March 2017 JOURNAL OF SOILS

AND SEDIMENTS4903  Prof. Adel Salah
AbduljabbarDSRKSU

.2

 Usman A, Sallam A,  Zhang
 M, Vithanage M, Ahmad

 M, Al-Farraj A, Ok YS,
 Abduljabbar A, Al-Wabel M.

 Sorption Process of Date
 Palm Biochar for Aqueous Cd

 (II) Removal: Efficiency and
 Mechanisms.

 Agriculture
 and

Psychology
+Dec 2016 WATER AIR AND

SOIL POLLUTION4903 Prof. Adel Salah
AbduljabbarDSRKSU

.3

 Marsh HW, Craven RG,
 Parker PD, Parada RH, Guo

 J, Dicke T, Abduljabbar AS.
 Temporal Ordering Effects
 of Adolescent Depression,

 Relational Aggression, and
 Victimization Over Six Waves:

 Fully Latent Reciprocal
 .Effects Models

 Agriculture
 and

Psychology
+Dec 2016 DEVELOPMENTAL

PSYCHOLOGY4903 Prof. Adel Salah
AbduljabbarDSRKSU

.4

فاعلية العالج المعرفي 
السلوكي في خفض القلق 

لدى أطفال فرط النشاط 
وتشتت االنتباه بمدينة الرياض

علم النفس 
مركز الملك سلمان +اإلرشادي

5777ألبحاث اإلعاقة
سلطان بن 

موسى العويضة

مركز الملك 
سلمان ألبحاث 

اإلعاقة

مركز الملك 
سلمان 
ألبحاث 
اإلعاقة

مركز 
الملك 

سلمان 
ألبحاث 
اإلعاقة
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.5

الشعور بالوحدة النفسية 
وعالقته بالمهارات االجتماعية 

لدى األطفال ذوي اضطراب 
اسبرجر بالمملكة العربية 

السعودية

علم النفس 
مركز الملك سلمان +اإلرشادي

سلطان بن 5777ألبحاث اإلعاقة
موسى العويضة

مركز الملك 
سلمان ألبحاث 

اإلعاقة

مركز الملك 
سلمان 
ألبحاث 
اإلعاقة

مركز 
الملك 

سلمان 
ألبحاث 
اإلعاقة

ما وراء النص: قراءة نفسية في 6.
شعر محمد السديري

األدب 
الناشر الدولي للنشر  +النفسي

سلطان بن 5777والتوزيع
موسى العويضة

الناشر الدولي 
للنشر والتوزيع

الناشر 
الدولي 
للنشر 

والتوزيع

الناشر 
الدولي 
للنشر 

والتوزيع

.7

النموذج البنائي للعالقة بين 
االحتراق النفسي والحكمة 

الشخصية والسعادة النفسية 
لدى عينة من المعلمين.

2017+علم نفس 
مجلة العلوم 

االجتماعية - جامعة 
الكويت 

 
25287

خالد ناهس 
الرقاص العتيبي

.8

 الصدق البنائي لمقياس
 االستراتيجيات الوجدانية في

 عمليات التعلم لدى طلبة
 الجامعة

السيد محمد أبو 70810مجلة العلوم التربوية 2017+علم النفس
هاشم 

.9

إسهام مقررات البحث التربوي 
ببرامج إعداد المعلمين في 

إكسابهم معارف ومهارات 
البحث اإلجرائي

2017+علم النفس 

مؤتمر التميز في 
تعليم وتعلم 

العلوم والرياضيات  
الثاني ” التطور 
المهني – آفاق 

مستقبلية ” 11-9 
مايو 2017 ” جامعة 

الملك سعود – مرطز 
التميز البحثي في 

تطوير تعليم العلوم 
والرياضيات   

السيد محمد أبو 70810
هاشم 

.10

تقويم الطالب لمقررات برنامج 
بكالوريوس علم النفس بكلية 

التربية جامعة الملك سعد 
في ضوء معايير االعتماد 

األكاديمي

2017+علم النفس 

المؤتمر الدولي 
االسنوي األول لكلية 

التربية  بجامعة 
الزقازيق ” الفاعلية 
التعليمية لكليات 
التربية في الوطن 
العربي 29-30 يناير 

  ” 2017

السيد محمد أبو 70810
هاشم 



41

.11

مهارات ما وراء المعرفة 
والكمالية وفاعلية الذات 

األكاديمية كمنبئات لتوجهات 
أهداف اإلنجاز لدى عينة من 

طالب الدراسات العليا في 
كلية  التربية

. المجلة الدولية 2017+علم نفس
لالبحاث التربوية 

 
25287

خالد ناهس 
الرقاص العتيبي

.12

Psychometric Properties 
of Creative Self-Efficacy 

Inventory Among 
Distinguished Students in 

Saudi Arabian Universities.

Psychological 2016+علم نفس
 .Reports

 
25287

خالد ناهس 
الرقاص العتيبي

.13
Religious orientation and 

its relationship with spiritual 
intelligence

علم النفس، 
القياس 

والتقويم
+ September 

2016

 Social Behavior and 
personality 44)8) 

2016

 
77529

اسماعيل سالمة 
البرصان

محمد فرحان القضاة
صالح الدين فرح بخيت

عادل عبد الجبار
مشاعل الغامدي

عمادة البحث 
العلمي

.14
Predictive Ability of Social 

Intelligence from Attachment 
Styles 

September +علم النفس، 
2016

International Journal 
of Psychological 
Studies /  8)4)

 
77529

مشاعل الغامدي
محمد فرحان 

القضاة 
صالح الدين فرح 

بخيت
اسماعيل سالمة 

البرصان
عادل عبد الجبار

-

.15

االسهام النسبي لعادات 
العقل بالتنبؤ بالذكاء 

الوجداني لدى طالبات 
المرحلتين األساسية والثانوية 

في مدينة إب اليمنية . ، مجلة  
تطوير التفوق – جامعة 

العلوم والتكنولوجيا

علم النفس 
التربوي 
والنمو 

+2017

مجلة  تطوير التفوق 
– جامعة العلوم 

والتكنولوجيا ، اليمن 
، العدد )13( ، ص 

53-27

رضا غالب مرجان77529
-محمد القضاة 

.16

الدوافع وراء اإلقبال المتزايد 
لاللتحاق ببرامج الدراسات 

العليا للتخصصات التربوية في 
األردن ”دراسة ميدانية نوعية 

في جامعة اليرموك“ 

علم النفس 
/ البحث 
النوعي 

+2017

بحث منشور، المجلة 
العربية لضمان جودة 

التعليم الجامعي 
، جامعة العلوم 

والتكنولوجيا –اليمن 
 . )29(10

محمد القضاة77529
-محمد العسيري 
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.17

أساليب التفكير وفقا 
للسيطرة الدماغية لهيرمان 
وعالقتها بالذكاء األخالقي 
لدى الطلبة الموهوبين في 

األردن

علم النفس 
2017+التربوي 

بحث مقبول للنشر 
مجلة العلوم 

التربوية –جامعة 
اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية – 
السعودية 

77529

القضاة، محمد 
والصبحيين، 
علي وظاظا، 

حيدر وهيالت، 
مصطفى

-

.18
مهارات ما وراء الذاكرة 

وعالقتها بالفاعلية الذاتية لدى 
طلبة جامعة الملك سعود

علم النفس 
2017+التربوي 

مجلة جامعة القدس 
المفتوحة لألبحاث 
والدراسات التربوية 
والنفسية  ، بحث 

مقبول للنشر

77529

العسيري، 
محمد والقضاة ، 
محمد ، البرصان 

، إسماعيل 
والصبحيين ، علي

.19

TheAssociationsofDyadicCop
ingandRelationshipSatisfactio
nVarybetweenandwithinNatio

ns:A35-NationStudy
in Frontiers 2016تطبيقيعلم نفس

Psychology78552

Piotr Sorokowiski
& Ahmad M. 
Alghraibeh 

فهد الدليم
et al.

Deanship
of Scientific 
Research at 
King Saud 
University

جامعة 
الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

.20
Preferred Interpersonal 

Distances:
A Global Comparison

-2017Journal of Crossتطبيقيعلم نفس
Cultural Psychology78552

Piotr Sorokowiski
& Ahmad M. 
Alghraibeh

فهد الدليم
 et al.

Deanship
of Scientific 
Research at 
King Saud 
University

جامعة 
الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

.21

Marital Satisfaction, Sex, Age,
Marriage Duration, Religion, 

Number
of Children, Economic Status,

Education, and Collectivistic 
Values:

Data from 33 Countries

Frontiers in تطبيقيعلم نفس
Psychology78552

Piotr Sorokowiski
 Ahmad M. &
 Alghraibeh
فهد الدليم

et al.

Deanship
 of Scientific
 Research at
 King Saud
University

جامعة 
الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

.22

تفضيالت ارباع الدماغ 
واستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي ألغراض التعّلم: 
دراسة عبر ثقافية.

مجلة العلوم التربوية مقبول للنشر 1437
.Ahmad M 78552والنفسية

Alghraibeh
عمادة البحث 

العلمي

جامعة 
الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

.23
 Hemisphericity )right, left and

 integrated) as a predictor of
reaction time

/1437
 European Journal

 of Scientific
Research78552

 Ahmad M.
Alghraibeh-

جامعة 
الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

.24

 Relationship between
 compulsive buying and

depressive symptoms among
males and females

 January 10
2017

 Journal of
Obsessive-

 Compulsive and
Related Disorders

78552

 Abdullah M.
 Bani-Rshaida,

 Ahmad M.
Alghraibehb

Deanship
 of Scientific
 Research at

 King Saud
University

جامعة 
الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود
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.25
العالقة بين االكتئاب بمقياس 

BDI والحاالت االنفعالية 
DES بمقياس

 يناير 2016+قياس نفسي 

 
 مجلة كلية اآلداب، 
جامعة المنصورة، 

العدد 58 )يناير( 2016 

 

عبدالعزيز بن 4911
حسين

----

الباحثون 
والممارسون 

والطلبة 
في مجال 
التخصص

---

.26

العالقة بين الذكاء الوجداني 
والتوافق الزواجي في 
ضوء بعض المتغيرات 

الديموجرافية

علم النفس 
2017+االجتماعي

مجلة دراسات تربوية 
ونفسية، جامعة 

الزقازيق، المجلد 25 
العدد 98. 2017

4911

--

عبدالعزيز بن 
حسين 

وفاء الشارخ

الباحثون 
والممارسون 

والطلبة 
في مجال 
التخصص

-

.27

النموذج البنائي للنزعة 
للمحاجة وتقديم الذات 

والسلوك القيادي لدى ذوي 
األدوار اإلشرافية في التعليم

علم النفس 
االجتماعي/

التربوي
اغسطس 2017+

. مجلة االشاد 
النفسي، العدد 31 

)أغسطس(، 2017

--

4911

بندر الميلبي 

عبدالعزيز بن 
حسين

الباحثون 
والممارسون 

والطلبة 
في مجال 
التخصص

-

.28
العنف وعالقته بالتوافق 

الجامعي لدى طلبة جامعة 
ذمار

علم النفس 
سبتمبر+االجتماعي

2017 

المجلة  التربوية 
الدولية المتخصصة، 

2017/9/30

4911

--

عبدالعزيز بن 
حسين 

محمد العزب

الباحثون 
والممارسون 

والطلبة 
في مجال 
التخصص

-

.29
أساسيات علم النفس 

العصبي
الطبعة الثالثة

علم النفس 
  1439مؤلفالفيسيولوجي

 دار زدني
 

5877
خالد عبداهلل 

خاصالخميس

.30

 The Effects of Orienting
 Instructions on Readers’

 Ability to Recall Literal
 Information from
Expository Texts

علم النفس 
,September+المعرفي

2017

 Journal of 
 Educational and

 Social Research,
 Volume 7, issue 3.

 Mediterranean
 Center of Social
 and Educational

 Research

---د.سمية النجاشي  24870

.31

 The Effectiveness of
 a Multi-Dimensional
Teaching Strategy on

 Students’ Attitudes
and Level of Learned-

Helplessness

 Cognitive
 psychology

 and
 education

+

 International
 Journal of

 Psychological
 Studies; Vol. 9,

No. 3; 2017
URL: http://doi.
org/10.5539/
ijps.v9n3p1

 International  
 Journal of

 Psychological
Studies

 
73336

 Dr.amal
eldowah

 Dr. Sumyah
Alnajashi

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية ، 

عمادة البحث 
العلمي،جامعة 

الملك سعود 

طالبات 
الجامعة
 ) قسم 

علم النفس 
)
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.32

دراسة مقارنة  بين طالب 
وطالبات الجامعة الصم 

وضعاف السمع فى األداء 
على مهام مكونات الذاكرة 

العاملة وفقا لنموذج بادلي

علم نفس 
+معرفي -

مجلة كلية التربية 
باإلسكندرية 

العدد الثالث ، 
المجلد 26

2016

مجلة كلية التربية 
د.أمل محمود 73336اإلسكندرية 

الدوه 

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية ، 

عمادة البحث 
العلمي،جامعة 

الملك سعود 

القائمين 
علي اعداد 

البرامج 
الخاصة 
بضعاف 
السمع 

.33

 The Effect of Peer
 Assessment on the

 Evaluation Process of
Students

القياس 
6/ 2017+والتقويم

 International  
Education Studies
 Canadian Center

 of Science and
Education

 
4921

د. جواهر محمد 
الزيد

مركز بحوث 
الدراسات 
اإلنسانية 
بجامعة 

الملك سعود

.34

دراسة تقويمية للدور االعالمي 
لحمالت التوعية بسرطان 

الثدي في نشر الوعي المرتبط 
بالمرض لدى منسوبات جامعة 

الملك سعود في ضوء بعض 
المتغيرات.

علم النفس 
  2017-4-29م+–التقويم 

 
 

71320
د. وفاء محمود 

نصار

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية 

جامعة 
الملك 
سعود

منسوبات 
جامعة 
الملك 
سعود

األسرة –
المجتمع 

.35

المعوقات النفسية 
واالجتماعية التي تحول 

دون الوعي بسرطان الثدي 
والمشكالت المرتبطة به 

لدى منسوبات جامعة الملك 
سعود عضوات هيئة التدريس 

واالداريات

علم النفس  
2017-6-2 م+االجتماعي 

مجلة الخدمة 
االجتماعية – 

الجمعية المصرية 
لالخصائيين 

االجتماعيين  

د. وفاء محمود 71320
نصار 

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية 

جامعة 
الملك 
سعود

منسوبات 
جامعة 
الملك 
سعود

-األسرة –
المجتمع  

.36
الصالبة النفسية وعالقتها 
بجودة الحياة لدى طالبات 

جامعة الملك سعود
 2016+علم النفس

  مجلة دراسات عربية 
في التربية وعلم 

النفس

رجاء محمود  110645
مريم

.37
االحتراق الوظيفي –اساب

i-أعراضة- استراتيجيات 
المواجهة

مجلة جيستنن 2016+علم النفس
رجاء محمود 110645السعودية

مريم

.38

تفضيالت ارباع الدماغ 
واستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي ألغراض التعلم: 
دراسة عبر ثقافية. مجلة 

العلوم التربوية والنفسية-
جامعة البحرين-مجاز للنشر 

-تاريخ 2017/5/25-البحرين

علم 
النفس-

الدماغ
 مقبول للنشر+

15/5/2017

 
 مجلة العلوم 

التربوية والنفسية-
جامعة البحرين

 
5194

د. أحمد محمد 
الغرايبة

د. سليمان صالح 
الجمعة

-------ذاتي



45

علم النفس علم النفس المعرفي39.
  1438+المعرفي

جامعة الملك سعود
 

79033
هشام حنفي 

العسلي
جامعة الملك 

سعود

جامعة 
الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

علم األعصاب المعرفي40.
علم 

األعصاب 
المعرفي

+1438 
جامعة الملك سعود

 
79033

هشام حنفي 
العسلي

جامعة الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

التحليل االحصائي باستخدام 41.
)spss(وائل محمد احمد  78961  مكتبة المتني 1/6/2017+االحصاء

مبارك

.42
مفهوم الشباب لبعض 

الممارسات السلوكية الشاذة 
ودوافعها

28/2/2017م+علم النفس
المجلة التربوية 

د/علي بن عبداهلل 2469الدولية المتخصصة
---البكر

.43
اتجاهات األسرة السعودية 

نحو زواج األقارب وعالقته 
بالصحة النفسية

التسليم النهائي+علم النفس
د/علي بن عبداهلل 2469كرسي خبراء التربية23/5/1438هـ

البكر
كرسي خبراء 

التربية
كرسي 

خبراء التربية

كرسي 
خبراء 
التربية

.44
اتجاهات طلبة جامعة الملك 
سعود نحو الزواج من األقارب 

وعالقته بالكدر الزواجي 
+علم النفس 

1438 
مركز االرشاد األسري 

جامعة اإلمام
بحث فائز

4/4/1438

 مجلة العلوم 
التربوية / جامعة 

اإلمام 
 

 
77530

د/ علي البكر 
وزمالئه )علي 

موسى سليمان 
الصبحيين(

.45
التشرد لدى المصابين 

بإضطرابات نفسية: معدل 
اإلنتشار وعوامل الخطورة

علم النفس 
المرضي – 
الدراسات 

الوبائية

+2017 

 دراسة ميدانية 
مقدمة للجنة 
الوطنية لتعزيز 

الصحة النفسية 
بالرياض 

 
أحمد الشايع17583

الجنة الوطنية 
لتعزيز الصحة 

النفسية 
وزارة الصحة

الجنة 
الوطنية 

لتعزيز 
الصحة 

النفسية 

.46

األداء على ملف االنجاز 
وعالقته باألداء على االختبارات 

ومستوى المثابرة واألسلوب 
المعرفي)التصلب/المرونة(

المجلة التربوية يونيو- 2017+علم النفس
عبدالمحسن 25272الدولية المتخصصة

---رشيد المبدل

.47

 Accuracy of Measurement
 in the Classical and the

 Modern Test Theory: An
 Empirical Study on a

Children Intelligence Test

علم النفس 
، القياس 
والتقويم

+January, 2017

International 
Journal of 

Psychological 
Studies/9)1)

76354
محمد عتيق 

الخضر
اسماعيل البرصان

-

.48

نوعية تحصيل طلبة المرحلة 
االبتدائية في مادة الرياضيات 

وفق مشروع تطوير الرياضيات 
والعلوم الطبيعية في 

التعليم العام بالمملكة 
العربية السعودية

علم النفس 
التربوي، 
القياس 

والتقويم 
اساليب 
التدريس

+
مجلة رسالة التربية 

وعلم النفس،
 العدد 57

76354

خالد عبد اهلل 
العتيبي

اسماعيل سالمة 
البرصان

ايمان رسمي عبد
فهد سليمان 

الشايع
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.49

تقنين اختبار المصفوفات 
المتتابعة المعياري المطور 

لالطفال في االعمار من 16 إلى 
14 سنة باليمن

علم النفس 
،القياس 

والتقويم،
 مجلة رسالة الخليج ديسمبر، 2016+

76354العربي،العدد 142

اسماعيل سالمة 
البرصان

 صالح الدين فرح 
بخيت

محمد محمد 
عتيق الخضر

-

.50

أداء االطفال ذوي صعوبات 
التعلم على اختبار 

المصفوفات المتتابعة 
المعياري واختبار المصفوفات 

المتتابعة المعياري المطور 

علم النفس، 
القياس 

والتقويم،
صعوبات 

التعلم

مجلة الطفولة سبتمبر 2017+
76354العربية

يسري احمد 
عيسى

صالح الدين فرح 
بخيت اسماعيل 
سالمة البرصان

 

.51

 Using a quasi
 experimental design

 to understand The
 Effect of Cooperative

 Learning Strategies on
 Undergraduate Academic

Performance

 Educational
Psychology+2017  

SAGE 
 

91319
 Marwan Ziad

Bataibeh

 College of
 Education,,,

 King Saud
University

 Graduate
studentsKSU

.52

المعوقات التي تواجه 
المرشدين الطالبيين بالمدارس 

الثانوية الحكومية واألهلية 
من وجهة نظر المرشدين 

الطالبيين ووكالء ومدراء 
المدراس الثانوية

علم النفس
)علم النفس 

اإلرشادي(
ü2017 يوليو 

 
 المجلة المصرية 

للدراسات النفسية. 
الجمعية المصرية 
للدراسات النفسية. 

المجلد 27
العدد 96

 
3752

د.عادل بن حسين 
بن أحمد المبارك

مركز بحوث 
كلية التربوية، 
جامعة الملك 

سعود  

وزارة 
التعليم

.53

مستوى الكفاءة األخالقية 
لدى طالب الجامعات 

السعودية وعالقته بمتغيرات 
العمر والجنس والتخصص 

األكاديمي والحالة االجتماعية

ü2016 /10 /1 

 بحث تم تقديمه 
بالمؤتمر العلمي الثالث 

للجمعية العربية 
للقياس والتقويم 

بالتعاون مع المجلس 
العربي لألخالق 

والمواطنة بعنوان » 
التربية األخالقية وبناء 

األمة في عالم متغير« 

 
79118

د. سامية بكري 
عبد العاطي
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية

 عنوان البحث*م

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

تاريخ***نوع البحث**
المتوقع 

لالنتهاء

تكلفة 
البحث
بآالف 

الرياالت

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
المشاركين****

الجهة 
الممولة

أو 
الداعمة******

الجهة 
المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 

معها******* ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

.1

دراسة تحليلية تقويمية 
لخطط طلبة الدراسات 

العليا المجازة من أقسام 
كلية التربية بجامعة 

الملك سعود

  
 

 

عبدالرحمن 
سليمان 
الطريري
حمدان 
الغامدي

.2

 Khalid Alnowibet, Adel
 Abduljabbar, Shafiq

 Ahmad, Mohammed
 Alahmed, Nabil Alrajeh,

 Luigi Guiso,  Prasad
 Varanasi. Time Series
 Analysis of the Impact

 of National Policies
 on Healthcare Human

Resources in Saudi Arabia

 Economy
 and

Psychology
+4903

 Prof. Adel
 Salah

Abduljabbar
DSFPKSU

.3

 Khalid Alnowibet, Adel
 Abduljabbar, Shafiq

 Ahmad, Mohammed
 Alahmed, Nabil Alrajeh,

 Luigi Guiso,  Prasad
 Varanasi.Nurse scheduling

 at two pilot units at King
 Saud Medical City using

0-1 Goal

 Economy
 and

Psychology
+4903

 Prof. Adel
 Salah

Abduljabbar
DSFPKSU

علم نفس األلم4.
علم النفس 

اإلرشادي 
والعيادي

ديسمبر+
2017 5777

سلطان 
بن موسى 

العويضة

الناشر الدولي 
للنشر والتوزيع

الناشر الدولي 
للنشر والتوزيع

الناشر 
الدولي للنشر 

والتوزيع

المقابلة في علم النفس 5.
العيادي واإلرشادي

علم النفس 
اإلرشادي 
والعيادي

5777ديسمبر 2017+

سلطان 
بن موسى 

العويضة

الناشر الدولي 
للنشر والتوزيع

الناشر الدولي 
للنشر والتوزيع

الناشر 
الدولي للنشر 

والتوزيع
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 Gender Related
 Differential Item

Functioning for WISC-
III in Sudan

علم النفس، 
القياس 

والتقويم
+ October

2017
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اسماعيل 
سالمة البرصان 
صالح الدين فرح 

بخيت
محمد فرحان 

القضاة
نزار اللبدي

عادل عبد الجبار

عمادة البحث 
العلمي

.7

 The Relationship
 between Affective

 and Social Isolation
 among Undergraduate

Students

/143778552
 Ahmad

alghraibeh&
Nufe aljouid

عمادة البحث 
العلمي

جامعة الملك 
سعود

جامعة 
الملك سعود

.8Mate Preferences1439-143778552

 Ahmad
alghraibeh&- جامعة الملك

سعود
جامعة 

الملك سعود

.9  mate retention +
personality

1439-143778552

 Ahmad
alghraibeh&- جامعة الملك

سعود
جامعة 

الملك سعود

.10

 Global perspective on
 marital satisfaction:

 what contributes to a
satisfactory marriage?

1433-143978552

 Piotr
Sorokowiski&

 Ahmad
alghraibeh
فهد الدليم

جامعة الملك -
سعود

جامعة 
الملك سعود

الذكاء الروحي والرضا عن 11.
143878552-1439الحياة

 Ahmad
alghraibeh- جامعة الملك

سعود
جامعة 

الملك سعود

.12
ربع الدماغ السائد لدى 

طلبة جامعة الملك 
سعود

1439-143878552
 Ahmad

alghraibeh- جامعة الملك
سعود

جامعة 
الملك سعود

ردة الفعل السمعية 13.
143878552-1439واللمسية للمكفوفين

 Ahmad
alghraibeh- جامعة الملك

سعود
جامعة 

الملك سعود

.14
اتجاهات أفراد المجتمع 
السعودي نحو السياحة 

الداخلية

علم النفس 
  يناير 2018+االجتماعي

50.000 

 
عبدالعزيز بن 4911

حسين
-

الباحثون 
والممارسون، الهيئة 

العليا للسياحة
-
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.15

الذكاء الوجداني وعالقته 
بأساليب مواجهة 

الضغوط النفسية لدي 
متعاطيي المخدرات وغير 

المتعاطين

االرشاد 
عبدالعزيز بن 450004911فبراير 2018+النفسي

حسين
-

الباحثون 
والممارسون 
والطلبة في 

مجال التخصص

-

.16

عالقة الرضا الوظيفي 
بضغوط العمل لدى 

الضباط واألفراد العاملين 
في السجون

علم نفس 
اجتماعي/

جنائي
عبدالعزيز بن 450004911مارس 2018+

حسين
-

الباحثون 
والممارسون 
والطلبة في 

مجال التخصص

-

.17
اتجاهات القياس التقليدي 

والحديث في التربية 
وعلم النفس

 -3/ 1439هــ+قياس نفسي
 

محمد منصور 71290
محمد 

الشافعي
-

كلية التربية 
قسم علم 

النفس

جامعة 
الملك سعود

.18

 The Role of Working
 Memory in Arithmetic
 Tasks is mediated by

Solving Strategies

علم النفس 
June +المعرفي

 2018 
د.سمية  24870

النجاشي  
)بحث مشترك(

.19

 Physical Properties
 Influence the

 Approximate Number
 System in Children

علم النفس 
,December +المعرفي 

د.سمية24870 2017
 النجاشي 

.20
المكونات العاملية 

لمقياس العجز المكتسب 
” دراسة سيكومترية ”

علم النفس 
 2.813ريال أكتوبر 2017+المعرفي 

 
 

73336

أمل محمد 
الدوه 

سميه عبد اهلل 
النجاشي

منير حسن 
جمال 

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية ، 

عمادة البحث 
العلمي،

جامعة الملك 
سعود 

العيادات 
النفسية و 
الطالب و 
الباحثين

.21

تكوين المفهوم البصرى 
وعالقته بعجز المتعلم 

وتحمل الغموض وبعض 
القياسات الفسيولوجية 

معرفي /
 مارس 2018+فسيولوجى 

 20 ألف
 

أمل الدوه 73336

مركز بحوث 
الدراسات 

االنسانية ، عمادة 
البحث العلمي،
جامعة الملك 

سعود

التعليم 
الجامعى 

تقنين بعض االختبارات 22.
النفسية 

معرفي / 
1073336آالف يناير 2018+اكلينكي 

أمل الدوه / 
سمية النجاشي 
/ غادة الخضير 

مركز بحوث 
الدراسات 

االنسانية ، عمادة 
البحث العلمي،
جامعة الملك 

سعود

العيادات 
النفسية و 
الطالب و 
الباحثين 
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.23

تأثير البؤوره و الجار بؤوة 
لحركات العين اثناء القراءة 

الجهرية و الصامته ” 
دراسة مقارنة بين من 
لديهم مهارة القراءة 

المرتفعة و المنخفضة ”

أمل الدوه 1073336 آالف أغسطس 2018+معرفي 
مركز البحوث 
و الدراسات 
االنسانية 

التعليم 
الجامعي وتحت 

الجامعي و 
الباحثين 

.24

فاعلية برنامج عالجي   
سلوكي معرفي 

لتخفيف حدة االكتئاب 
وتنمية الصالبة النفسية 

وتوكيدية الذات لمرضي 
االكتئاب  بمستشفي  

الملك عبد العزيز 
الجامعي      .

علم النفس 
  6-2018+األكلينيكي

لم تحدد 
 

76386
د إيمان حسين 

جامعة الملك ال يوجدالسيد شحاته
ال يوجدسعود

صورة أولية من مقياس 25.
التفاوض

علم نفس 
1439/8/15+اجتماعي

114934

433202892

حمود بن هزاع 
الشريف

رفعة بنت 
سعود 

السبيعي

مقياس العوامل 26.
الخمسة-محتصر

علم نفس 
حمود بن هزاع 1439/8/30114934+الشخصية

الشريف

.27

فاعلية استراتيجية 
معتمدة على مهارات 

االستذكار في التخلص 
من قلق االختبار ورفع 

المستوى التحصيلي 
لطالبات المرحلة الثانوية 

علم النفس 
  1-12-2017 +التربوي

 
 

71320
د/ وفاء محمود 

شخصينصار

 جامعة الملك 
سعود –اعضاء 
هيئة التدريس 

الباحثين 
والباحثات  

طالبات المرحلة 
الثانوية اولياء 

االمور

جامعة 
الملك سعود

طرق ومناهج البحث في 28.
د/ وفاء محمود 2071320-10-2017+مناهج البحثالتربية وعلم النفس

شخصينصار 

جامعة الملك 
سعود اعضاء 
هيئة التدريس 

–الباحثين 
والباحثات طالب 

وطالبات 

جامعة 
الملك سعود



51

.29

األفكار الالعقالنية 
وعالقتها بالشعور 

بالوحدة النفسية .جامعة 
الملك سعود

+علم النفس
 جاري 

التحكيم
2017

 
 110645

د. رجاء محمود 
مريم

د. منيرة 
الشمسان

.30
اتجاهات المشرفين 

التربويين نحو التقويم 
البديل في مدينة الرياض

القياس 
والتقويم  

التربوي
+2017/11/1  

 
 

78961
وائل محمد 
احمد مبارك

.31
الواقع المهني لمراكز 

االرشاد النفسي بمدينة 
الرياض

1439/1/252469ه+علم النفس
د/ علي بن 

---عبداهلل البكر

.32

مفهوم الحياء وعالقته 
بدرجة الخجل لدى عينه 

من طالب جامعة الملك 
سعود

1439/3/252469ه+علم النفس
د/ علي بن 

---عبداهلل البكر

.33

مستوى الذكاء األخالقي 
لدى طلبة جامعة الملك 

سعود وعالقته بتقدير 
الذات 

  2018+علم النفس 
 

 
77530

علي موسى 
xالصبحيين/وآخر

الباحث الطلبة 
القسم المكتبة 

العربية 
x

.34
المشكالت التي تواجه 
طلبة التدريب الميداني 

في جامعة الملك سعود
  2018+علم النفس 

 
 

77530
علي موسى 

xالصبحيين
الباحث الطالب 

القسم المكتبة 
العربية

x

.35
ظاهرة اإلغتراب النفسي 

عند الشباب: وصف 
وتفسير ُمقتضب

علم النفس 
المرضي 
للشباب

+
 قيد النشر 
في مجلة 
نفسانيات

 
 

 
17583

أحمد الشايع

.36

الدليل اإلرشادي ألفضل 
الممارسات في إستخدام  

صياغة الحالة النفسية: 
ترجمة عربية كاملة 

مرخصة إلرشادات قسم 
علم النفس العيادي 
بجمعية علم النفس 

البريطانية ألفضل 
الممارسات في استخدام 

صياغة الحالة النفسية

علم النفس 
المرضي 
– العالج 
النفسي

+

قيد النشر 
عن طريق 

كرسي 
سابك ألبحاث 

وتطبيقات 
الصحة 

النفسية – 
قسم الطب 

النفسي 
بجامعة 

الملك 
سعود. 

 
أحمد الشايع17583
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.37
نسخة سعودية من 

 Health قائمة قلق الصحة
Anxiety Inventory

علم النفس 
المرضي 

– التقييم 
النفسي

أحمد الشايع2018/1/1517583+

.38

نسخة سعودية 
من الصيغة الثالثة 

الطويلة لمقياس يونق 
للمخطوطات الذهنية

علم النفس 
المرضي 

– التقييم 
النفسي

أحمد الشايع2018/1/1517583+

 15000 قيد النشر+علم التفسكتاب طرق البحث العملية39.
 

 
91319

مروان زايد 
جامعة الملك شخصيبطاينه

سعود

جامعة 
الملك 

سعود/ كلية 
التربية

برنامج لتنمية التفكير 40.
الناقد

علم النفس 
+المعرفي

الفصل 
الدراسي 

2000018770الحالي

عبدالرحمن 
سعود الرشيد
ماجد عبده 
قاسم ناجي

.41
السيطرة المخية 

لدى الموهوبين وغير 
الموهوبين

علم النفس 
+المعرفي

الفصل 
الدراسي 

الحالي
4500018770

عبدالرحمن 
سعود الرشيد
فهد سليمان 

الحربي

د.عادل حسين 1439/5/13752هـــüعلم نفسالدافعية42.
المبارك

.43 Treatment Strategies
for Substance…د.عادل حسين 1439/12/303752ترجــمـةعلم نفس

تحث تحث اإلجراءاتتحت اإلجراءاتالمبارك
اإلجراءات
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

ونهاية 
االنعقاد

)التقويم 
الهجري(

الجهة المنظمة 
عناوين البحوثومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

.1

دور وسائل التواصل 
االجتماعي في حماية 
الشباب من االنحرافات 

الفكرية

تكون االتجاهات وتعديلهاكلية التربية1438/7/22ورقةعمر المفدى106242

.2

المؤتمر السابع عشر 
للجمعية السعودية 

للعلوم التربوية 
والنفسية 

جستن1437عبد الرحمن الطريري
حلقة نقاش التكامل التربوي 

بين التعليم العام والعالي في 
إعداد المعلم وتطويره

.3

مؤتمر التميز في 
تعليم وتعلم العلوم 

والرياضيات الثاني 
»التطور المهني - آفاق 

مستقبلية

خالد بن ناهس الرقاص؛ محمد 
القضاة   

؛ عبدالعزيز بن حسين؛  السيد محمد 
أبو هاشم ، احمد محمد الغرايبة؛ 

محمد منصور محمد الشافعي؛ د 
إيمان حسين السيد؛ وفاء محمود 
نصار؛ نجالء أحمد عبد اهلل السويل 
؛ اسماعيل البرصان ؛ علي موسى 

الصبحيين

+-8-15-14
جامعة الملك سعود1438

.4
ورش عمل »الئحة إدارة 

26-27-8-+أ.د. خالد بن ناهس الرقاصاألداء الوظيفي«
جامعة الملك سعود1438

دورة تدريبية التحليل 5.
عمادة تطوير 8-1438/2/10/احمد محمد الغرايبة78552االحصائي باستخدام

المهارات

.6

فاعلية يوم األصم 
العربي –برنامج التعليم 

العالي للصم وضعاف 
السمع 

محمد منصور محمد الشافعي؛ 71290
27 – 29 رجب +وفاء محمود نصار

1438هــ

هيئة ذوات اإلعاقة 
ونادي التربية الخاصة 
بكلية التربية جامعة 

الملك سعود
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.7

 The 3rd
 International

 Psychiatry
Conference

 “Mental Health for
Everyone”

+أمل الدوه 73336
 1st – 2nd

 March
2017

كلية الطب
فندق ماريوت 

.8
حضور فعالية برنامج 

اليوم العالمي للصحة 
النفسية

1438/1/9+د. سليمان صالح الجمعة 5194
اللجنة الدائمة لتعزيز 

الصحة النفسية 
بجامعة الملك 
سعود- تعزيز

-------

.9
برنامج » نظام التحسين 

المستمر - كايزن« 
ألعضاء هيئة التدريس

4 -5 شعبان +نجالء أحمد عبد اهلل السويل14827
جامعة الملك سعود/1438هـ   

مركز التميز في 10.
الجامعة24-4-2017+علي موسى الصبحيين77530الرياضيات 

.11

المؤتمر الدولي الثالث 
للطب النفسي: الصحة 

النفسية للجميع

+أحمد الشايع17583
قسم الطب النفسي 

بمستشفى الملك 
خالد الجامعي

االستخدام اإلكلينيكي 
للمقاييس النفسية: الصيغة 
المختصرة إلختبار الشخصية 

متعدد األوجه إنموذجًا

+أحمد الشايع17583
قسم الطب النفسي 

بمستشفى الملك 
خالد الجامعي

 “First, Do No Harm”.
 The Need for A Critical

 Approach to Avoid Harming
Everyone’s Mental Health

.12

حضور مع المشاركة 
ببحث مشترك » في 

المؤتمر الدولي الثالث 
للطب النفسي بعنوان 

 Mental Health for«
“Everyone

1-2/ 3/ 2017√د. سامية بكري عبد العاطي79118

قسم الطب النفسي 
وكرسي سابك 

ألبحاث وتطبيقات 
الصحة النفسية 
بجامعة الملك 
سعود- الرياض

 Effictiveness of Mindfulness
 to Reduce Symptoms of

 Anxiety and Increase Level
 of Psychological Health

“Among University Students

.13

ندوة معايير القبول 
في برامج البكالوريوس 

والدراسات العليا بكليات 
التربية

من جميع الجامعات والمناطق 
1438/7/22+التعليمية

.14
ورشة عمل خصائص 

شخصية معلم 
المستقبل

د. سعيد الشمراني، د. إسماعيل 
البرصان، د. عبد اهلل السعدوي، د. 

سيف القحطاني

ورقة 
1438/7/22عمل
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة ومكان 
عناوين البحوثاالنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

.1
الندوة الدولية الثالثة لعلم 

النفس الهوية وتحديات 
العصر

 جامعة االمام محمد بن 1437عبد الرحمن الطريري
سعود

الهوية الفردية 
واالجتماعية لدى 

طالب الجامعة

.2
ورش عمل »الئحة إدارة 

جامعة الملك سعود26-27-8-1438+أ.د. خالد بن ناهس الرقاص25287األداء الوظيفي« 

.3
ندوة الدراسة الوطنية  
لطرق معالجة بعض 

الظواهر السلبية  
الجامعة االسالمية – 1438++أ.د. خالد بن ناهس الرقاص25287

فندق التنفذين بالرياض

.4
مؤتمر الطب النفسي 

الثالث ، بعنوان ”الصحة 
النفسية للجميع“

3-1438/6/4هـ+د.سمية النجاشي 24870
الهيئة السعودية 

للتخصصات الصحية – 
مدينة الرياض 

ندوة 5.
د. حمود بن هزاع الشريف

ومن جميع الجامعات 
والمناطق التعليمية

+1438/7/24

ورشة عمل خصائص 6.
شخصية معلم المستقبل

د.حمود بن هزاع الشريف
د. سعيد الشمراني، د. 

إسماعيل البرصان، د. عبد 
اهلل السعدوي، د. سيف 

القحطاني

1438/7/24ورقة عمل

اللقاء العلمي الثاني 7.
جمعية الفصام الخيرية22/27_7_1438+د. حنان محمد الفايز26018لجمعية الفصام

)التحليل 
العاملي العراض 

مرض الفصام(

الملتقى العلمي الثاني 8.
+أحمد الشايع17583للفصام

الجمعية السعودية 
الخيرية لمرضى الفصام، 

الرياض

التدخالت 
السريرية 

المبنية على 
منحى التعافي 

للمصابين 
بالفصام



56

77529مؤتمر مركز القياس9.
محمد القضاة 

اسماعيل البرصان
احمد محمد الغرايبة

مركز القياس - الرياض19-21 صفر 1438+

مدينة الملك فهد الطبية1438-2016+سلطان بن موسى العويضة5777علم النفس العيادي10.

.11

الجمعيات العلمية ودورها 
في خدمة المجتمع 

وتحقيق رؤية 2030
والمعرض المصاحب 
للجمعيات العلمية 

المشاركة في الملتقى

سلطان بن موسى العويضة
 من المشاركين:

معالي األستاذ الدكتور/بدران 
بن عبدالرحمن العمر.

د.محمد العوهلي.
د.فهد الحارثي

18-1438/5/19هحضور
جامعة الملك سعود

مركز الملك فهد الثقافي 
-الرياض

برنامج12.
فوبيا الطيران

سلطان بن موسى العويضة
طالب التدريب الميداني في 

مستشفى الملك سلمان
)اللذين تحت إشرافي( 

وقسم الخدمات النفسية 
واالجتماعية بالمستشفى

1438/6/14هـو حضورتنظيم.
2017/3/13م

طالب التدريب بقسم 
علم النفس اللذين تحت 

إشرافي 
بمستشفى الملك سلمان 

)حفظه اهلل ( وقسم 
علم النفس بكلية التربية 

وقسم الخدمات النفسية 
واالجتماعية بالمستشفى

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في 
المؤتمر

من منسوبي الجامعة
نوع المشاركة

تاريخ بداية 
ونهاية االنعقاد

)التقويم 
الهجري(

الجهة المنظمة ومكان 
عناوين البحوثاالنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم 1.
71320الجامعي 

د. وفاء 
محمود 

نصار
15-7-2017إلى +

2017-7-16
جامعة األزهر مركز ضمان 

الجودة والتدريب 

71320التخطيط االستراتيجي 2.
د. وفاء 

محمود 
نصار

17-7-2017إلى +
2017-7-18

جامعة األزهر مركز ضمان 
الجودة والتدريب
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71320إدارة األزمات والكوارث 3.
د. وفاء 

محمود 
نصار

19-7-2017إلى +
 2017-7-20

جامعة األزهر مركز ضمان 
الجودة والتدريب

71320 تنمية المهارات اإلدارية والقانونية 4.
د. وفاء 

محمود 
نصار

22-7-2017إلى +
2017-7-23

جامعة األزهر مركز ضمان 
الجودة والتدريب

71320اإلدارة الفعالة للوقت وضغوط العمل 5.
د. وفاء 

محمود 
نصار

24-7-207إلى +
2017-7-25

جامعة األزهر مركز ضمان 
الجودة والتدريب

.6

بالمؤتمر العلمي الثالث للجمعية العربية 
للقياس والتقويم بالتعاون مع المجلس 

العربي لألخالق والمواطنة بعنوان ” التربية 
األخالقية وبناء األمة في عالم متغير“. 

79118
د. سامية 
بكري عبد 

العاطي
√2016 /10 /2-1

الجمعية العربية للقياس 
والتقويم بالتعاون مع 

المجلس العربي لألخالق 
والمواطنة- القاهرة

مستوى الكفاءة األخالقية لدى 
طالب الجامعات السعودية 

وعالقته بمتغيرات العمر 
والجنس والتخصص األكاديمي 

والحالة االجتماعية.

.7
حضور الندوة العلمية األولى للجمعية 

العربية للقياس والتقويم بعنوان ”برامج 
التنمية المهنية للمعلمين في الميزان

79118
د. سامية 
بكري عبد 

العاطي
كلية التربية بجامعة عين 17/ 12/ 2016√

شمس- القاهرة

قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت

مكانهاتاريخهاعنوان الرحلة أو الزيارةم
عدد 

المشتركين
من الطالب

أسماء 
أعضاء هيئة 

التدريس
مالحظاتوصف موجز التوصيات والمقترحات

المدرسة 4-1438هـ رحالت داخلية1
د. وفاء 6الثانوية 13

محمود نصار
 زيارة ميدانية وتطبيق الطالبات لمهمة ادائية لعلم النفس 

التربوي  وصياغة األهداف االجرائية

ا.د محمد البحرين 2017رحالت خارجية2
القضاة 

المشاركة كعضو لجنة مناقشة لرسالة دكتوراه في 
جامعة الخليج العربي – البحرين 

3-7-25-15
 2017

جامعة 
األزهر 

د/ وفاء 
محمود نصار

تم االستفادة من الندوات والدورات التي نظمها المركز 
والجامعة   
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الخدمات التي ُقدمت لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1437/ 1438هـ

نوع الخدمة* المقدمة**م
مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

حلقة نقاش مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم 1.
األساتذة وطالب الدراسات مركز التميز البحثيعبد الرحمن الطريريوالرياضيات )مناهج البحث الكيفي األدوات وطرق التحليل(

العليا

رئيس لجنة التميز البحثي في كلية التربية للعام الدراسات 2.
منسوبي كلية التربيةكلية التربيةعبد الرحمن الطريري1438-1437

حلقة نقاش مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم 3.
األساتذة وطالب الدراسات مركز التميز البحثيالسيد محمد أبو هاشم70810والرياضيات )التحليل العاملي في البحوث النفسية والتربوية (

العليا

الجامعات السعودية / جامعة السيد محمد أبو هاشم70810تحكيم أبحاث للترقية ألعضاء هيئة التدريس4.
أعضاء هيئة التدريس الخرطوم / جامعة اليرموك 

رسالة الجامعةعمر المفدى106242مشاركة صحفية5.

أ.د. خالد بن ناهس الرقاص25287عضو مؤسس  ” لجمعية قيمنا ”6.
جمعية تطوعية المجتمع – وزارة التنمية االجتماعيةوزارة التنمية االجتماعية

أ.د. خالد بن ناهس الرقاص25287رئيس فريق  إعداد برنامج المرشد الطالبي 7.
التعليم العاموزراة التعليم وكالة وزارة التعليم ” بنين“

أ.د. خالد بن ناهس الرقاص25287تدريب على مهارات التفكير اإليجابي 8.
10 ساعات تدريب ” طالبجامعة الملك سعودعمادة تطوير المهارات 

يومين ”

أ.د. خالد بن ناهس الرقاص25287تدريب على مهارات التفكير الناقد 9.
10 ساعات تدريب ” طالبجامعة الملك سعودعمادة تطوير المهارات

يومين ” 

التفكير الناقد والموهوبين ” فعاليات اليوم الخليجي 10.
25287للموهبة واإلبداع ” 7-/1438-6

أ.د. خالد بن ناهس الرقاص
برنامج رعاية الطالب 

المتفوقين والموهوبين 

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
واألكاديمية - جامعة الملك 

سعود
تدريب طالب

25287الفرص الوظيفية 11.
أ.د. خالد بن ناهس الرقاص

صندوق تنمية الموارد 
البشرية ” هدف“

خريجين كلية المجتمع 
قطاع اإلبداع 

والتمكين في 
الصندوق

أ.د. خالد بن ناهس الرقاص25287تحكيم أبحاث للترقية ألعضاء هيئة التدريس 12.
أعضاء هيئة التدريس محمد القضاة

.13
تقديم محاضرة في برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين 

– جامعة الملك سعود بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة 
واإلبداع  بعنوان ”كيف تنمي موهبتك

محمد القضاة77529
جامعة الملك سعود 

جامعة الملك سعود – برنامج 
تقديم محاضرة المتوفقين والموهوبين
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.14

االشتراك في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان ” الدور 
الوسيط للتنظيم االنفعالي ونوع المرض في العالقة بين 

اليقظة العقلية والرفاه النفسي لدى اإلناث المصابات 
بأمراض مزمنة

محمد منصور محمد 71290
قسم علم النفس- كلية التربية – جامعة الملك سعودالشافعي

كلية التربية

.a78552محكم لعدد من األبحاث  المقدمة للنشر

احمد محمد الغرايبة
اسماعيل البرصان

خالد بن ناهس الرقاص

مجالت متنوعة كمجلة الحدود 
الشمالية، مجلة جستن، مجلة 

العلوم التربوية- الملك سعود؛ 
مجلة جامعة االمام العلوم 

االنسانية واالجتماعية

المجتمع وهيئاته

محكم لعدد من األبحاث  المقدمة لبرنامج دعم أبحاث 15.
عمادة البحث العلمي-جامعة احمد محمد الغرايبة78552البكالوريس

جامعة الملك سعودالملك سعود

جامعة الملك سعودرسالة الجامعةاحمد محمد الغرايبة78552مشاركة صحفية ”جامعة الملك سعود“16.

قسم علم النفس- كلية التربية – جامعة الملك سعوداحمد محمد الغرايبة78552عضو لجنة االختبار الشامل17.
1438كلية التربية

.18
االشتراك في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان ” النموذج 
البنائي للنزعة للمحاجة وتقديم الذات وأساليب القيادة لدى 

المشرفون التربويون بمدينة ينبع ”ة
محمد منصور محمد 71290

قسم علم النفس- كلية التربية – جامعة الملك سعودالشافعي
كلية التربية

مركز الشراكة التدريبي في جامعة د.سمية النجاشي تقديم  دورة “أسرار الذاكرة”19.
الملك سعود 

طالبات جامعة الملك 
التاريخ 1438/1/18هـسعود 

مركز بحوث الدراسات اإلنسانية د.سمية النجاشي تقديم  ورشة عمل المراجعة المنهجية للدراسات السابقة20.
بجامعة الملك سعود 

طالبات الدراسات العليا 
التاريخ 1438/1/26هـبجامعة الملك سعود 

مركز بحوث الدراسات اإلنسانية د.سمية النجاشي تقديم  ورشة عمل تصميم البحوث الوصفية والتجريبية في العلوم اإلنسانية21.
بجامعة الملك سعود

طالبات الدراسات العليا 
التاريخ 1438/3/2هـبجامعة الملك سعود

لجنة خدمة المجتمع بقسم علم د.سمية النجاشي تقديم محاضرة نحو جيل واعي22.
النفس 

طالبات المدرسة 
المتوسطة الثالثة 

والستون بمدينة الرياض 
التاريخ 1438/3/7هـ

نادي عطاء التطوعي بمركز الملك د.سمية النجاشي تقديم دورة تنمية القدرات الذهنية23.
سلمان االجتماعي 

طالبات المراحل 
المتوسطة والثانوية 

التاريخ 
1438/5/25هـ

.24APA6 مركز بحوث الدراسات اإلنسانية د.سمية النجاشي تقديم  ورشة عمل التوثيق في
بجامعة الملك سعود 

طالبات الدراسات العليا 
التاريخ 1438/8/1هـبجامعة الملك سعود 

مركز الملك سلمان أمل الدوه73336تقديم ”فنيات التعامل مع المراهقات ”25.
أولياء االمور من خالل 
برنامج عطاء لالعمال 

التطوعية
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.26
المشاركة في إعدادالمرشد في تطبيقات الجودة واالعتنماد 

األكاديمي.
دليل) مشترك(

خدمات مطابع الجامعةوكالة عمادة الطوير و الجودد إيمان حسين السيد7686

المشاركة بفيديو عن طبيعة علم النفس لصالح نادي علم 27.
نادي علم النفسالنفس في جامعة الملك سعود

تحكيم العديد من المقاييس والدراسات لطالب الدراسات 28.
العليا

مركز القياسمركز القياستحكيم مشروع السمات القيادية29.

تحكيم دراسات لبعض المجالت العلمية في الداخل والخارج30.

 مراجعة وتحكيم قائمة بخصائص النمو للمراحل العمرية 31.
قسم علم النفس لجنة خدمة د/ وفاء محمود نصار71320لطالب التعليم العام في المملكة العربية السعودية 

المجتمع 
وزارة التعليم –هيئة 

تقويم التعليم 

.32
مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان  فاعلية برنامج تدريبي للذكاء 

االنفعالي وأثره في تحسين التكيف االجتماعي لدى أطفال 
الروضة 

قسم علم النفس د/ وفاء محمود نصار71320

قسم علم النفس – 
الطالبات –عضوات هيئة  

التدريس –األسر –أفراد 
المجتمع 

.33
مناقشة رسالة ماجستير بعنوان التوافق النفسي 

واالجتماعي ووجهة الضبط وعالقتها بدافع االنجاز لدى 
الطالبات المتفوقات عقليا 

قسم علم النفس –وزارة التعليم د/ وفاء محمود نصار71320
–المتفوقين عقليا –اوالء االمور 

 االشتراك في وضع أسئلة االختبار الشامل في مسار علم 34.
قسم علم النفس لجنة خدمة د/ وفاء محمود نصار71320النفس التربوي   , وكذلك االشتراك في اختبار الطالبات 

المجتمع 
وزارة التعليم –هيئة 

تقويم التعليم 

.35
االشتراك في اجراء المقابالت الشخصية لطالبات الماجستير 

في قسم علم النفس المسار االرشادي والتربوي للعام 
الجامعي 1438-1439 هـ  

قسم علم النفس قسم علم النفسد/ وفاء محمود نصار71320

.36
تقديم االستشارات البحثية للباحثات وعضوات هيئة التدريس 
بجامعة الملك سعود في وحدة مساندة وخدمات الباحثين  

عمادة البحث العلمي  
د/ وفاء محمود نصار71320

وحدة مساندة وخدمات الباحثين 
بجامعة الملك سعود  عضوات 

هيئة التدريس والباحثات وطالبات 
الدراسات العليا بجامعة الملك 

سعود

وحدة مساندة وخدمات 
الباحثين بجامعة الملك 

سعود

القاء محاضرة بعنوان )ال تكثر من التجارب فهذه حياتك( 37.
لجنة التنمية االجتماعية االهلية/ د.سليمان صالح الجمعة1438/6/25194

حي الملك فهد- الرياض

لجنة التنمية االجتماعية 
االهلية/ حي الملك 

فهد- الرياض
المحاضر الرئيسي

.38
مساعدة طالب الدراسات العليا في تحكيم األدوات البحثية, 

باإلضافة لمساعدتهم في التحليل االحصائي للرسائل 
الجامعية.

طالب الدراسات العلياقسم علم النفسوائل محمد مبارك78961

ال يوجدالموقوفينمركز محمد بن نايفد/ علي بن عبداهلل البكر2469مشاركة في برنامج المناصحة39.
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ال يوجدبرنامج قضية وطنقناة 24 السعوديةد/ علي بن عبداهلل البكر2469برامج اعالمية40.

برنامج تعزيز االمن جامعة القصيمد/ علي بن عبداهلل البكر2469مشاركة في ندوة توعوية في جامعة القصيم41.
ال يوجدالفكري

طالب الجامعةمحاضرةعلي الصبحيين77530محاضرات في مدارس 42.

المجتمع المحلي محاضرةعلي الصبحيين77530محاضرات لطالب التدريب الميداني / دراسة الحالة43.

المجتمع الجامعي مقالعلي الصبحيين77530نشرات تربوية في مجلة رسالة الجامعة 44.

.45

كتابة مقالة »عالقة االستدخال باإلبداع وتعلم اللغة الثانية 
في النظرية التاريخية الثقافية االجتماعية لفيجوتسكي«  

لمجلة الصقور-التي تصدر عن كلية الملك فيصل الجوية-
العدد 77 ربيع اآلخر 1438

كلية الملك فيصل عبدالمحسن رشيد المبدل25272
الجوية –وزارة الدفاع

محاضرة في مركز تطوير تعلم الرياضيات والعلوم بعنوان 46.
جامعة الملك سعود –برنامج اسماعيل البرصان 76354األداء التفاضلي للفقرة مدخل لدراسة تحيز االختبارات

تقديم محاضرة المتوفقين والموهوبين

وحدة الخدمات النفسية د.عادل بن حسين المبارك3752استشارات وخدمات نفسية 47.
أفراد المجتمع وطالبي 
الخدمات النفسية من 

الجامعة وخارجها



62

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها

األعمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم
الجائزة

كلية التربية –جامعة الملك جائزة التميز البحثي  محمد القضاة 1.
سعود

األبحاث المنشورة في مجالت 
محلية أو إقليمية مرموقة 

فوز  بنشر بحث في مجال علم 
النفس 

حضور دورة نظام ادارة التعلم تطوير المقررات الدراسية عمادة تطوير المهارات شهادة تقدير د/ وفاء محمود نصار 2.
االلكتروني  

لجنة البحث العلمي في شهادة شكر وتقدير د/ وفاء محمود نصار3.
طرق البحث التربويقسم علم النفس 

تقديم حلقة نقاش بعنوان 
معايير وضوابط اعداد وكتابة 

خطة البحث لطالبات الدراسات 
العليا 

مركز التميز البحثي في العلوم شهادة شكر وتقدير د/ وفاء محمود نصار4.
البحث العلمي والرياضيات 

حضور مؤتمر التميز البحثي  
في تعليم العلوم والرياضيات 
الثاني  التطور المهني –أفاق 

مستقبلية 

حضور دورة نظام ادارة التعلم تطوير المقررات الدراسية عمادة تطوير المهارات شهادة تقدير د/ وفاء محمود نصار 5.
االلكتروني  

جائزة منحت بسب ان البحث بحث علمي مركز البحوث-كلية التربيةجائزة التميز البحثيد. سليمان صالح الجمعة6.
ISI من ضمن

.7
علي موسى الصبحيين .

جائزة البحث الفائز بمركز االرشاد االسري جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية 

بحث نظري بحث نظري جامعة اإلمامالفوز البحثي بالجائزة االولى 
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منجزات قسم علم النفس عبر السنوات

1438/1437 1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433 المنجزات 

50 50 31 53 41 البحوث المنشورة

43 47 30 21 18 البحوث الجارية 

51 53 81 51 7 الموتمرات في رحاب 
الجامعة 

12 10 9 2 26 المؤتمرات داخل المملكة

7 7 6 9 7 المؤتمرات خارج المملكة 

2 4 - 1 3 الرحالت والزيارات 

46 60 49 30 37 الخدمات المجتمعية 

7 5 2 6 3 الجوائز 
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قسم الدراسات االسالمية
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نبذة عن القسم:
أنشئ قسم الثقافة اإلسالمية عام1394/93هـ الموافق1974/73م. وبدأ نشاط القسم بتدريس مواد اإلعداد العام، ثم قام القسم 
بإضافة مواد شرعية، وتربوية، وأخرى حرة،عندما دعت الحاجة إلى وجود معلمين يحملون درجة البكالوريوس في الشريعة والتربية في 

أحد المسارات التخصصية التالية:العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله.

ويهدف القسم من تدريس مقررات اإلعداد العام إلى تكوين وعي إسالمي موحد لدى الطالب يمكنهم من فهم اإلسالم والعمل 
به، كما يمكنهم أيضا من مواجهة التيارات الهدامة؛ الثقافية منها واالجتماعية واألخالقية. ويهدف كذلك إلى تخريج معلمي العلوم 

الدينية، وتأهيل المتميز منهم للدراسات العليا، أو العمل في مجاالت أخرى كالدعوة واإلعالم والمحاماة واإلدعاء والتحقيق وغير ذلك.

الرؤية:
أن يكون القسم بيئة علمية متميزة للعلوم الشرعية تدريسا وبحثا، وفق المعايير المعتبرة، ومقاييس الجودة المعتمدة.

الرسالة: 
عالية،  بكفاءة  والبحث  والتعليم  التربية  لعملية  ودعما  لالحتياجات  تلبية  األبحاث  ونشر  المتميزة  الشرعية  العلمية  الكفاءات  إعداد 

والعمل على التطوير المهني المستمر، والتفاعل اإليجابي مع متطلبات العصر. 
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األهداف :
1– ترسيخ العقيدة اإلسالمية الحقة وتوثيق صلة األجيال المسلمة بمصادر اإلسالم األساسية، وتنمية مهارة حسن التعامل معها.

2- إيجاد بيئة علمية معينة على التعلم والتعليم وإنتاج البحوث المتخصصة.

3- العمل على النهوض بمخرجات البرامج التعليمية في القسم من معارف ومهارات وتوجهات وتوظيفها التوظيف األمثل. 

4- التعريف بأسس الحضارة اإلسالمية وإبراز خصائص التشريع اإلسالمي في مجال األسرة والمجتمع والسياسة واالقتصاد.

5- تلبية احتياجات المجتمع المحلي من ذوي االختصاصات في فروع الدراسات اإلسالمية.

6- تخريج جيل قادر على توظيف المعرفة بغية النهوض بالواقع االجتماعي والثقافي لألمة اإلسالمية.

7- بيان منزلة سلف األمة اإلسالمية وتعظيم مكانتهم في نفوس الخريجين .

8- العمل على قيام شراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي بغية التعاون في إنجاز المشروعات ذات االهتمام المشترك.

9- تزويد الخريجين بالمعارف الالزمة بشأن الوحيين والدراسات العقدية والمذاهب المعاصرة والدراسات الفقهية.

10- إتاحة الفرصة أمام المتميزين من أبناء األمة اإلسالميةلاللتحاق بالقسم بغية تلبية جانب من احتياجاتها. 
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دوام كامل/جزئي الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص 
الدقيق التخصص العام الرتبة الجنسية أسماء أعضاء هيئة التدريس م

دوام 
جزئي

دوام 
كامل انثى ذكر االسم

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية حديث أصول دين أستاذ سعودي √ ابراهيم حماد السلطان الريس 1

√ دكتوراه الملك سعود فقه الثقافة اإلسالمية أستاذ سعودي √ محمد عبدالعزيز سعد اليمنى 2

√ دكتوراه أم القرى فقه شريعة أستاذ سعودي √ محمد عبداهلل عبدالرحمن المال 3

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية عقيدة اصول دين أستاذ سعودي √ عبداهلل دجين على السهلى 4

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه شريعة أستاذ سعودي √ عبداهلل فهد ابراهيم الحيد 5

√ دكتوراه جامعة القرآن - السودان حديث أصول دين أستاذ سوري √ حسن محمد عبه جي 6

√ دكتوراه أم القرى عقيدة أصول دين أستاذ سعودي √ خالد عبداهلل عبدالعزيز القاسم 7

√ دكتوراه أم القرى حديث أصول دين أستاذ سعودي √ خالد منصور عبداهلل الدريس 8

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية حديث أصول دين أستاذ سعودي √ عبدالمحسن عبداهلل سليمان 

التخيفى 9

√ دكتوراه جالسكو- بريطانيا حديث 
واستشراق اآلداب أستاذ سوري √ فتح الدين بيانوني 10

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية حديث أصول دين أستاذ سعودي √ سعد عبداهلل عبدالعزيز الحميد 11

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة الثقافة اإلسالمية أستاذ سعودي √ خالد محمد عبداهلل الشنيبر 12

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية حديث اصول دين استاذ سعودي √ وليد بن عثمان الرشودي 13

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه شريعة استاذ سعودي √ صالح بن محمد الفوزان 14

بريطانيا متعاون دكتوراه ليدز  - لندن فقه الدراسات 
اإلسالمية أستاذ سعودي √ عبدالحكيم ابراهيم المطرودى 15

√ دكتوراه اإلسالمية بالمدينة المنورة فقه مقارن شريعة أستاذ سعودي √ عبدالرحمن عثمان راشد الجلعود 16

√ دكتوراه أم القرى فقه مقارن شريعة أستاذ سعودي √ عبدالرحمن على سليمان 
الطريقى 17

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية سياسة شرعية شريعة أستاذ سعودي √ عبدالعزيز سعود ضويحى 

الضويحى 18



68

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية عقيدة أصول دين أستاذ سعودي √ عبداهلل صالح على البراك 19

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية سياسة شرعية شريعة أستاذ سعودي √ عبد اهلل ابراهيم  عبد اهلل الناصر 20

√ دكتوراه اإلسالمية بالمدينة المنورة فقه مقارن شريعة أستاذ سعودي √ عبداهلل محمد حسن السعيدى 21

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه شريعة أستاذ سعودي √ على ابراهيم محمد القصير 22

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية أصول فقه شريعة أستاذ سعودي √ على عبدالعزيز على العميرينى 23

√ دكتوراه أم القرى حديث أصول دين أستاذ سعودي √ على عبداهلل شديد الصياح 24

√ دكتوراه أم القرى أقتصاد إسالمي شريعة أستاذ سعودي √ عمر فيحان عياد المرزوقى 25

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية حديث أصول دين أستاذ سعودي √ محمد تركى سليمان التركى 26

√ دكتوراه أم القرى فقه شريعة أستاذ سعودي √ محمد سعد محمد المقرن 27

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية عقيدة دعوة أستاذ سعودي √ محمد عبداهلل صالح السحيم 28

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية أصول فقه شريعة أستاذ مغربي √ العربى محمد محمد االدريسى 29

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية ثقافة إسالمية شريعة أستاذ مشارك سعودي √ سعود سلمان محمد ال سعود 30

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية عقيدة أصول دين أستاذ مشارك سعودي √ سهل رفاع سهيل العتيبى 31

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة الثقافة اإلسالمية استاذ مشارك سعودي √ حمود بن إبراهيم السالمة 32

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه شريعة أستاذ مشارك سعودي √ عبداهلل برجس جفين الدوسرى 33

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة الثقافة اإلسالمية أستاذ مشارك سعودي √ فهد عبدالعزيز عبداهلل السنيدى 34

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه شريعة استاذ مشارك سعودي √ عبداهلل صالح عبدالعزيز السيف 35

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه شريعة أستاذ  سعودي √ عبدالمجيد عبدالرحمن عبداهلل 

الدرويش 36

√ دكتوراه أم القرى عقيدة اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ على موسى مجحود الزهرانى 37

√ دكتوراه أم القرى فقه شريعة أستاذ مشارك سعودي √ عمر شريف رزق السلمى 38
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√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه شريعة أستاذ مشارك جزائري √ نذير محمد الطيب اوهاب 39

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية حديث اصول دين استاذ مشارك سعودي √ عادل عبد الشكور زرقي 40

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه شريعة استاذ مشارك سعودي √ بندر بن شارع الدعجاني 41

√ دكتوراه أم درمان اإلسالمية عقيدة أصول دين أستاذ مشارك أردني √ وليد محمد مصطفى السعد 42

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة الثقافة اإلسالمية أستا ذ مشارك سعودي √ احمد محمد اللهيب 43

√ دكتوراه الملك سعود الفقه الثقافة اإلسالمية أستاذ مشارك سعودي √ حسين بن معلوي الشهراني 44

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية حديث اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ خالد عبداهلل رشيد العيد 45

√ دكتوراه أم القرى عقيدة أصول دين أستاذ مشارك سعودي √ سعد فالح عبدالعزيز العريفى 46

√ دكتوراه الملك سعود حديث الثقافة اإلسالمية أستاذ مشارك سعودي √ سلطان سعد السيف 47

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية حديث اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ سلطان فهد حمد الطبيشى 48

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ سليمان صالح عبداهلل الخليوى 49

√ دكتوراه أم القرى عقيدة اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ عبدالعزيز عبداهلل رشيد المبدل 50

√ دكتوراه أم القرى اقتصاد إسالمي شريعة أستاذ مساعد سعودي √ عبداللطيف عبداهلل يوسف الوابل 51

√ دكتوراه أم القرى عقيدة اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل 
العنقرى 52

√ دكتوراه النكستر استشراق دراسات إسالمية أستاذ مساعد سعودي √ عبداهلل عمر عبداهلل العبدالكريم 53

√ دكتوراه أم القرى فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ عبد الكريم حمود التويجري 54

√ دكتوراه جامعة االمام  محمد بن 
سعود فقه شريعة استاذ مساعد سعودي √ علي بن ناصر السحيباني 55

√ دكتوراه أم القرى حديث اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ تيسير سعد راشد ابوحيمد 56

√ دكتوراه جامعة الملك سعود حديث اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ ابراهيم صالح عبدالعزيز بن 
عجالن 57

√ دكتوراه الملك سعود الفقه الثقافة اإلسالمية استاذ مساعد سعودي √ محمد   بن قنيان النتيفات 58

√ دكتوراه جامعة اإلمام فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي احمد مانع محمد المانع 59

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ علي عبد العزيز الخضيري 60
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√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعه استاذ مساعد سعودي √ بندر عبداهلل سالم الجعفرى 
العنزى 61

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعه استاذ مساعد سعودي √ خالد عبداهلل مسفر البشر 62

√ دكتوراه كانساس فقه شريعة استاذ مساعد سعودي √ سطام صالح عبدالرحمن النمى 63

√ دكتوراه الملك سعود حديث اصول دين استاذ مساعد سعودي √ سلطان عبداهلل على الحمدان 64

√ دكتوراه أم القرى الفقه الشريعة أستاذ مساعد سعودي √ وليد  عبد الرحمن الحمدان 65

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعه استاذ مساعد سعودي √ عادل محمد عبدالرحمن 
العبيسى 66

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية عقيدة اصول دين استاذ مساعد سعودي √ عبد الرحمن بن علي المزعل 67

√ دكتوراه جامعة الملك سعود عقيدة اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ عبداهلل سليمان عبداهلل الشايع 68

√ دكتوراه جامعة اإلمام الفقه وأصوله الثقافة اإلسالمية استاذ مساعد سعودي √ عبداهلل فهد سليمان القاضى 69

√ دكتوراه جامعة الملك سعود عقيدة  أصول الدين استاذ مساعد سعودي √ عبدالملك مرشود لفيان العتيبى 70

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعة استاذ مساعد سعودي √ فهد صالح عبدالعزيز بن عجالن 71

√ دكتوراه جامعة الملك سعود حديث اصول دين استاذ مساعد سعودي √ فهد عبدالعزيز مقحم العسكر 72

√ دكتوراه الملك سعود الفقه الثقافة اإلسالمية استاذ مشارك سعودي √ هيثم  بن فهد الرومي 73

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ محمد على عبداهلل مطرود 74

√ دكتوراه بريطانيا عقيدة اصول دين استاذ مساعد سعودي √ عائض سعد عائض الدوسرى 75

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه مقارن شريعة استاذ مساعد سعودي √ عبد اهلل بن ناصر الحقباني 76

√ دكتوراه اإلسالمية بالمدينة المنورة فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ عبدالمجيد يوسف محمد 
المطلق 77

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية الفقه المقارن الفقه استاذ مساعد سعودي √ صالح بن حمود التويجري 78

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية عقيدة اصول دين استاذ مساعد سعودي √ صالح غرم اهلل الغامدي 79

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية فقه شريعة استلذ مساعد سعودي √ ياسر بن راشد الدوسري 80

√ ماجستير جامعة اإلمام فقه شريعة محاضر سعودي √ فالح سعود فالح العريفى 81

√ ماجستير جامعة الملك سعود حديث اصول دين محاضر سعودي √ محمد عبداهلل حمود التويجرى 82
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√ ماجستير جامعة اإلمام فقه شريعة محاضر سعودي √ تركى محمد عبداهلل الحقبانى 83

√ بكالوريوس جامعة اإلمام عقيدة اصول دين معيد سعودي √ عبدالعزيز غويزى ربيعان المطيرى 84

√ بكالوريوس جامعة الملك سعود عقيدة اصول دين معيد سعودي √ محمد فوزان محمد الفوزان 85

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن 
سعود عقيدة عقيدة أستاذ سعودية √ هياء اسماعيل عبدالعزيز ال 

الشيخ 86

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن 
سعود عقيدة عقيدة أستاذ سعودية √ أسماء السويلم 87

√ دكتوراه جامعه الملك سعود فقه فقه أستاذ مشارك سعودية √ منى عبدالرحمن فهد الحمودى 88

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن 
سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ منيرة فراج علي العقال 89

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن 
سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ لطيفه عبدالعزيز عبداهلل 

المعيوف 90

√ دكتوراه جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ هدى ناصر محمد الشاللى 91

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن 
سعود فرق عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ هند احمد براك العصيمى 92

√ دكتوراه جامعة اإلمام محمد بن 
سعود دعوة دعوة واحتساب أستاذ مساعد سعودية √ د/ ميرفت كامل 93

√ دكتوراه جامعة الملك سعود اصول فقه الثقافة اإلسالمية استاذ مساعد سعودية √ د/ سارة عبد المحسن بن سعيد 94

√ دكتوراه جامعة الملك سعود اصول فقه الشريعة استاذ مساعد سعودية √ د/ جواهر بنت محمد الفوزان 95

√ دكتوراه جامعة الملك سعود فقه الثقافة اإلسالمية استاذ مساعد سعودية √ د/فاطمة بنت عبداهلل البطاح 96

√ دكتوراه جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ هيله ابراهيم محمد المهيدب 97

√ دكتوراه جامعه الملك سعود فقه فقه استاذ مساعد سعودية √ حواء محمد عبداهلل العبداهلل 98

√ دكتوراه جامعه الملك سعود فقه فقه استاذ مساعد سعودية √ ريشه محمد ابراهيم عسيرى 99

√ دكتوراه جامعة الملك سعود فقه أصول فقه أستاذ مساعد سعودية √ ندى تركي المقبل 100

√ دكتوراه جامعة الملك سعود الحديث الحديث أستاذ مساعد سعودية √ نعمات محمد عبد الرحمن 
الجعفري 101

√ دكتوراه جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مشارك سعودية √ مضاوى سليمان عبدالعزيز 
البسام 102

√ دكتوراه جامعه الملك سعود حديث حديث استاذ مساعد سعودية √ مها سعدون فالح العتيبى 103

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن 
سعود دعوة دعوة واحتساب أستاذ مساعد سعودية √ بدريه محمد عبداهلل الفوزان 104
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√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن 
سعود دعوة دعوة واحتساب أستاذ مساعد سعودية √ زينب عبدالعزيز احمد المحرج 105

√ دكتوراه جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ سلطانة عبد العزيز آل الشيخ 106

√ دكتوراه جامعه الملك سعود حديث حديث استاذ مساعد سعودية √ هيا ناصر على القطامى 107

√ ماجستير جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ مها عبدالرحمن عبداللطيف 
ابابطين 108

√ ماجستير جامعه االمام محمد بن 
سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ نوره ابراهيم سليمان العمر 109

√ ماجستير جامعه االمام محمد بن 
سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ نوره محمد عبدالرحمن ال الشيخ 110

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ هدى محمد ابراهيم المطرودى 111

√ ماجستير جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ هند على عبداهلل مطرود 112

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ هند محمد صالح البراهيم 113

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ هند محمد عبداهلل المزروع 114

√ ماجستير جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ فاطمة آل معافا 115

√ ماجستير جامعة اإلمام محمد بن 
سعود فقه أصول فقه محاضرة سعودية √ وفاء محمد العيسى 116

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ وسميه جويعد حسين الدامر 
العجمى 117

√ ماجستير جامعة الملك سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ ندا حسن الحميد 118

√ ماجستير جامعة اإلمام محمد بن 
سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ نوف فهد القحطاني 119

√ ماجستير جامعة اإلمام محمد بن 
سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ حصه صالح المحمود 120

√ ماجستير جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ أمل حمد الخميس 121

√ ماجستير جامعة اإلمام محمد بن 
سعود فقه أصول فقه محاضرة سعودية √ نوف تركي الضويحي 122

√ ماجستير جامعة الملك سعود فقه أصول فقه محاضرة سعودية √ مشاعل الحارثي 123

√ ماجستير جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ عبير عبدالعزيز بن شبيب 124

√ ماجستير جامعة اإلمام محمد بن 
سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ هند الرفيق 125
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√ ماجستير جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ وفاء الخميس 126

√ ماجستير جامعة اإلمام محمد بن 
سعود ثقافة إسالمية ثقافة اسالمية محاضرة سعودية √ نجالء المطيري 127

√ ماجستير جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ ابتهاج عبداهلل زيد الشعالن 128

√ ماجستير جامعه االمام محمد بن 
سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ علياء عثمان حمد أبالخيل 129

√ ماجستير جامعه الملك سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ عواطف ناصر حمد الخريصى 130

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث الثقافة اإلسالمية محاضرة سعودية √ اسماء محمد سليمان الحميضى 131

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ امل عبداهلل ابراهيم الدعيجى 132

√ بكالوريوس جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ اريج سليمان عبداهلل الباهلي 133

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن 
سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ اسماء محمد سعيد عطيه 134

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن 
سعود فقه فقه معيدة سعودية √ االء احمد عقيل الطيار 135

√ بكالوريوس جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ الجوهرة عبداهلل عبدالعزيز ال 
الشيخ 136

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن 
سعود عقيدة أصول دين معيدة سعودية √ العنود عبداهلل عبدالعزيز آل 

الشيخ 137

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن 
سعود فقه فقه معيدة سعودية √ الهام ناصر عبدالعزيز اللهيم 138

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن 
سعود حديث حديث معيدة سعودية √ امل محمد على الفاضل 139

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن 
سعود فقه فقه معيدة سعودية √ امينه محمد عبداهلل بن مهنا 140

√ بكالوريوس جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ خلود راشد مبارك الضرغام 141

√ بكالوريوس جامعه كليه البنات حديث حديث معيدة سعودية √ رشا عبدالرحمن صالح المحمود 142

√ بكالوريوس جامعه كليه البنات عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ سحر علي حسن حلواني 143

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن 
سعود فقه فقه معيدة سعودية √ عفراء عبدالرحمن ابراهيم 

الدباسى 144

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن 
سعود فقه فقه معيدة سعودية √ عهود خالد محمد الشلهوب 145
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√ ماجستير جامعه االمام محمد بن 
سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ ماجده سالم مزاحم باجابر 146

√ بكالوريوس جامعه الملك سعود أصول فقه أصول فقه معيدة سعودية √ نوره محمد عبداهلل بن جابر 147

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن 
سعود حديث حديث معيدة سعودية √ والء محمد حمود التويجرى 148

√ ماجستير جامعة اإلمام محمد بن 
سعود فقه فقه معيدة سعودية √ إيمان  إبراهيم الشلهوب 149

√ بكالوريوس جامعة الملك سعود حديث حديث معيدة سعودية √ نورة سعود آل رقيب 150

√ بكالوريوس جامعه الملك سعود فقه أصول فقه معيدة سعودية √ نجود خالد الجابر 151

√ بكالوريوس جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ شفاقة بخيت العتيبي 152

√ بكالوريوس جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ بدور عوض العتيبي 153

√ ماجستير جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ سميرة عائض القحطاني 154

√ بكالوريوس جامعة اإلمام محمد بن 
سعود ثقافة إسالمية ثقافة اسالمية معيدة سعودية √ شروق محمد الطشالن 155

√ بكالوريوس جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ أميرة الشواهنة 156

√ بكالوريوس جامعة اإلمام محمد بن 
سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ أنوار السليمان 157

√ بكالوريوس جامعة األميرة نورة حديث حديث معيدة سعودية √ حنان عبداهلل الزبيري 158

√ بكالوريوس جامعة األميرة نورة عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ رفعة محمد العنزي 159

√ ماجستير جامعة الملك سعود حديث حديث معيدة سعودية √ منتها فهد المغيرة 160

√ بكالوريوس جامعة االمام  محمد بن 
سعود عقيدة أصول دين معيدة سعودية √ هاجر ناصر الشمالن 161

√ بكالوريوس جامعة االمام  محمد بن 
سعود فقه فقه واصوله معيدة سعودية √ نوف بنت محمد آل الشيخ         

162

√ بكالوريوس جامعة اإلمام محمد بن 
سعود الفقه فقه وأصوله معيدة سعودية √ سارة العمران 163
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قائمة البحوث ولمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي  1437/ 1438  هـ

 عنوان البحث*م
مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***
جهة النشر****النشر

إسم الباحث الرئيسي 
 الجهة الممولةوأسماء المشاركين*****

أو الداعمة******
الجهة

المستفيدة

الجهة
المتعاقد

معها******* ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

.1
مدخل إلى 

االستشراق المعاصر 
وعلم الحديث

الحديث 
1437هـ√واالستشراق

كرسي األمير سلطان 
للدراسات اإلسالمية 

المعاصرة، قسم 
الدراسات اإلسالمية، 
كلية التربية، جامعة 

الملك سعود.

77377
فتح الدين 

بيانوني

كرسي األمير 
سلطان 

للدراسات 
اإلسالمية 
المعاصرة

--

.2
البعد العقدي 

في أعالم الدول 
اإلسالمية

عقيدة 
ومذاهب 
معاصرة 

26 محرم 1438√

مجلة الدراسات 
اإلسالمية – كلية 

التربية جامعة الملك 
سعود

19444

 د فهد بن 
عبدالعزيز 

السنيدي

.3

رمز الصليب في 
أعالم بعض الدول 

الغربية
– دراسة عقدية -

عقيدة 
ومذاهب 
معاصرة

عدد 2017 √
مجلة كلية الشريعة – 
جامعة ابن زهر – أغادير 

– المملكة المغربية
19444

د فهد بن 
عبدالعزيز 

السنيدي

.4

موقف المعتزلة من 
االستدالل بنصوص 
الكتاب والسنة في 

ضوء منهج أهل 
السنة والجماعة

عقيدة 
ومذاهب 
معاصرة

مجلة جامعة الباحة شهر 12 / 1438 هـ √
19444للعلوم اإلنسانية

د فهد بن 
عبدالعزيز 

السنيدي

المضاربة في العملة 5.
في األسواق المالية

المعامالت 
المصرفية 

√

مقبول ضمن 
أعمال مؤتمر 

المجمع الفقهي 
االسالمي في 

العام القادم 1439

المجمع الفقهي 
5064االسالمي

 عبداهلل 
محمد 
حسن 

السعيدي

ال يوجد

المجمع 
الفقهي 

االسالمي 
لرابطة 
العالم 

االسالمي

ال يوجد

.6

الكشف عن 
السموم بالقرائن 
الطبية وأثره في 

األحكام

الشريعة
) الفقه 
المقارن(

رجب 1438 ه/إبريل √
2017 م

المجلة العربية 
للدراسات األمنية

نذير محمد  74584
أوهاب
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.7

من تطبيقات 
القواعد الفقهية 
الكبرى في طرق 

تدريس وتقييم مقرر 
النظام االقتصادي 

في اإلسالم

التربية 
والقواعد 
الفقهية 
والنظام 

االقتصادي

24762دار آفاق - الكويت1438/7هـ√

محمد بن 
عبد العزيز 
بن سعد 

اليمني

----

أحاديُث نكاح 8.
2017√السنة النبويةالُمْحِرم دراية ورواية

مجلة البحوث العلمية 
والدراسات اإلسالمية 

بمخبر الشريعة جامعة 
الجزائر1)بن يوسف بن 

خدة(

27830
د.سلطان 
بن سعد 

السيف
اليوجد

اإلمام شعبة وذم 9.
20171000027830√السنة النبويةالتدليس

د.سلطان 
بن سعد 

السيف
اليوجد

اإلمام شعبة 10.
20171000027830√السنة النبويةوتحذيره من الرواية

د.سلطان 
بن سعد 

السيف
اليوجد

.11

سماحةالسنةالنبوية 
في أحكام العشرة 

الزوجية ”الزواج 
والِخطبة أنموذجًا“

20171000027830√السنة النبوية
د.سلطان 
بن سعد 

السيف
اليوجد

.12
اإلمام شعبة 

وتحذيره من بعض 
الرواة

20171000027830√السنة النبوية
د.سلطان 
بن سعد 

السيف
اليوجد

.13

أسس عقدية 
لألقليات اإلسالمية 
في ضوء نصوص 

القران الكريم 
والسنة

42017/23مبحثمؤلفعقيدة

كلية البنات لآلداب 
والعلوم التربوية 

9082جامعة عين شمس

أ.د /بدرية 
بنت محمد 

الفوزان 

النجارية في كتب 14.
بحث فرق وعقيدةالمقاالت

حولية كلية الدراسات 2017/6/3نظري
االسالمية والعربية 
للبنات باالسكندرية

26680

هند أحمد 
براك 

العصيمي

مقالة االرجاء في 15.
بحث فرق وعقيةكتب الرجال

نظري
شهر ابريل لعام 

2017م

مجلة مركز الخدمة 
لالستشارات البحثية 
كلية اآلداب شعبة 
النشر والخدمات 

المعلوماتية

هند أحمد 26680
العصيمي 
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جامعة القصيم1437√أصول الفقهالنص المؤسس16.
120211

علي عبد 
العزيز 

العميريني

جامعة 
القصيم

جامعة 
القصيم

جامعة 
القصيم

.17

معالم الرحمة في 
الدعوة إلى اهلل 

في القرآن الكريم“ 
مع سورة األعراف 

أنموذجا“

1437√دعوة

كرسي األمير سلطان 
للدراسات اإلسالمية 

5067المعاصرة

أ.د/ خالد 
بن عبد اهلل 

القاسم

برنامج كراسي 
-المجتمعالبحث

.18

اآلثار الواردة عن 
الصحابة في المسح 
على الجوربين جمع 

ودراسة

نظريحديث
العدد)69( الجزء 

)2( ربيع اآلخر 
1438هـ يناير 2017م

مجلة جامعة أم القرى
لعلوم الشريعة 

والدراسات اإلسالمية
د.سلطان 25579

فهد 
الطبيشي

جامعة الملك 
سعود

كلية 
التربية

.19

مسائل من كتاب 
الطهارة السحاق 
بن راهويه برواية 
اسحاق الكوسج

نظريفقه

مقبول للنشر في 
مجلة الدراسات 
االسالمية بكلية 

التربية 2017م

جامعة          الملك 
سود

د.منى بنت 17760
عبدالرحمن 

الحمودي

كلية 
التربية

.20

حكم الخلع 
وحكم الحنبلي فيه 

للحافظ زين الدين 
قاسم بن قطلوبغا

منشور في مجلة  نظريفقه
17760جامعة المنيا ، مصركلية العلوم 2017م 

د.منى بنت 
عبدالرحمن 

الحمودي

كلية 
التربية
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  1437/ 1438هـ

 عنوان البحث*م

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

تاريخ***نوع البحث**
المتوقع 

لالنتهاء

تكلفة 
البحث
بآالف 

الرياالت

إسم الباحث الرئيسي 
وأسماء المشاركين****

الجهة 
الممولة

أو 
الداعمة******

الجهة 
المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 

معها******* ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

الفقه زكاة األراضي.. دراسة فقهية1.
25209منتهيـــــــــــــــــــــــــــــــــ √ المقارن

صالح بن 
محمد 
الفوزان

ال يوجد

الباحثون 
والهيئة 
العامة 
للزكاة 
والدخل

ال يوجد

الفقه فقه األسرة المقارن2.
الفصل األول ___ √ ___المقارن

1439/38

غير 
عبداهلل بن  14712مقدرة

ال يوجدكلية التربيةال يوجدفهد الحيد

المعامالت النقود اإللكترونية3.
المصرفية

√
بعد أربعة 
أشهر من 

5064/تاريخه

عبداهلل 
محمد 
حسن 

السعيدي

ال يوجدشخصيال يوجد

معجم المصطلحات الشرعية4.
) معجم مصطلحات الفقه(

الشريعة
) الفقه 
المقارن(

منتهي في  √ 
انتظار النشر 

نذير محمد  74584
أوهاب

مدينة الملك 
عبد العزيز

20171000027830 √ السنة النبويةاإلمام شعبة وذم التدليس5.
د.سلطان 
بن سعد 

السيف
اليوجد

اإلمام شعبة وتحذيره من 6.
20171000027830 √ السنة النبويةالرواية

د.سلطان 
بن سعد 

السيف
اليوجد

.7
سماحة السنة النبوية في 

أحكام العشرة الزوجية ”الزواج 
والِخطبة أنموذجًا“

20171000027830 √ السنة النبوية
د.سلطان 
بن سعد 

السيف
اليوجد

اإلمام شعبة وتحذيره من بعض 8.
20171000027830 √ السنة النبويةالرواة

د.سلطان 
بن سعد 

السيف
اليوجد

.9
حديث“ اللهم وليديه فاغفر _ 

بحث مؤلفعقيدة دراسة عقدية_“
تم االنتهاء 

منه وفي طور 
النشر

9082
أ.د/ بدرية 

محمد 
الفوزان

-
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.10

تصحيح منهج الفكر والنظر في 
الحياة وفق منظور إيماني من 

خالل سورة الكهف
”دراسة عقدية“*

بحثمؤلفعقيدة
تم االنتهاء 

منه وفي طور 
النشر

9082
أ.د/ بدرية 

محمد 
الفوزان

تحقيق أصول الفقهتحقيق المعونة في الجدل11.
1439/4/1120211هودراسة

علي عبد 
العزيز 

العميريني

إعادة أصول الفقهالفائق في أصول الفقه12.
1439/6/1120211هالطبع

علي عبد 
العزيز 

العميريني

1439/3/1120211هفقهصالة  المعاق13.

علي عبد 
العزيز 

العميريني

السنة مشروع رجال البخاري14.
143817735وعلومها

أ.د.علي 
الصياح

معجم مصطلحات العلوم 15.
1-1-1436-مؤلفعلوم شرعيةالشرعية

 1439-1-30
ابراهيم 14813 - 

الريس
مدينة الملك 

عبدالعزيز

مدينة 
الملك 

عبدالعزيز

مدينة 
الملك 

عبدالعزيز

موسوعة حقوق المرأة في 16.
1-1-1435-مؤلفعلوم شرعيةاإلسالم

ابراهيم 14813خيري1437-5-30
الريس

شركة 
الراجحي

مؤسسة 
وفاء 

لحقوق 
المرأة

مؤسسة 
وفاء 

لحقوق 
المرأة

بحث“ وقفات إيمانية مع حديث 17.
1-9-1436-مؤلفالسنة النبوية”َخَلَق اهلُل ِماَئَة َرْحَمٍة“ ”

ابراهيم 1436-11-29-14813
الريس

جامعة 
مؤتمر الملك سعود

الرحمة

قسم 
الدراسات 
اإلسالمية

المنتقى في جمع األحاديث 18.
1-6-1434-مؤلفالسنة النبويةالصحيحة

ابراهيم 1439-5-30-14813
الريس

شبكة السنة 
النبوية

شبكة 
السنة 
النبوية

شبكة 
السنة 
النبوية

األصول والمتابعات عندا لبخاري 19.
الفصل االول نظريحديثفي صحيحه

1439ه
30000

25579

د.سلطان 
فهد 

الطبيشي

جامعة 
كلية التربيةالملك سعود

.20

مراتب المدلسين عند الحافظ 
ابن حجر من خالل كتابيه طبقات 

المدلسين والنكت على كتاب 
ابن الصالح

الفصل األول نظريحديث
143925579ه

د.سلطان 
فهد 

الطبيشي

جامعة 
كلية التربيةالملك سعود
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة خالل العام الجامعي 1437/ 1438 هـ

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة ومكان 
االنعقاد

عناوين 
البحوث

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

1
ورشة عمل المنح البحثية التي تطرحها جامعة هارفرد 

كلية كنيدي بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية 
إلعداد الدراسات عن سوق العمل السعودي

عمادة البحث العلمي1438/3/21√عبدالرحمن الجلعود10726

عمادة الدراسات العليا1438/6/14√عبدالرحمن الجلعود10726ورشة التكامل لتجويد إجراءات القبول2

لقاء علمي ” الشبهات الفكرية المعاصرة – السمات 3
كلية التربية1438/6/1√عبدالرحمن الجلعود10726ومنهج التعامل معها وقاية وعالجًا ” 

لقاء علمي ” برامج التواصل العلمي ودورها في مواجهة 4
كلية التربية1438/7/29√عبدالرحمن الجلعود10726الشبهات المعاصرة لدى الشباب ”

√عبداهلل السعيدينحو منهج صحيح في تخريج _تكييف_ العقود5
الجمعية الفقهية 
السعودية / قسم 
الدراسات االسالمية

28_1438/4/29ه+نذير محمد أوهاب74584الرحمة في اإلسالم6
قسم الدراسات 

اإلسالمية جامعة الملك 
سعود

7
تحديث آليات تقويم أعضاء هيئة التدريس والطالب 
المعلبمن قي كليات التربية وتحقيق برامج التحول 

الوطني 
كلية التربية 1438/8/8هحضور د/ أمامة الشنقيطي

الشبهات الفكرية المعاصرة السمات ومنهج التعامل 8
6389
18788
19199

د/عبداهلل العنقري
د/محمد السحيم

د/سهل العتيبي
1438/6/1هحضور

تقديم د/ بدرية الفوزان 9082االثار التربوية لدراسة سير أمهات المؤمنين 9
المكتبة المركزية 1438/6/1ه– دورة 

بالمدينة الجامعية 

الشبهات الفكرية المعاصرة: السمات ومنهج التعامل 10
كلية التربية/ مبنى الكلية الثالثاء 1438/6/1هـحضورأسماء محمد العطية24934معها وقاية وعالجا

رقم )2(

على عبد العزيز 120211المؤتمر الدولي عن الرحمة في اإلسالم11
جامعة الملك سعود1437/4/29 -1437/4/28العميريني

قاعة حمد الجاسر

2\6\1438حضورهدى الشاللي11110الشبهات الفكرية المعاصرة السمات و المنهج12
كلية التربية

قسم الدراسات 
االسالمية



81

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي    1437/ 1438هـ

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في 
المؤتمر

من منسوبي الجامعة
نوع المشاركة

تاريخ بداية ونهاية االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة 
عناوين البحوثومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

اللقاء الوطني ” التعايش المجتمعي و 1
عبدالرحمن 10726أثره في تعزيز اللحمة الوطنية

مركز الملك عبدالعزيز ü1438 /3/2 – 2/29الجلعود
للتعايش الوطني

ندوة القيم واألخالق في ضوء المتغيرات 2
21801والمستجدات في المجتمع المسلم

عبد المحسن 
بن عبداهلل 

التخيفي
ü

2017/2/2
إلى

2017/2/7

المهرجان الوطني 
للتراث والثقافة
مكان االنعقاد: 

جامعة الملك سعود

القيم واألخالق في ضوء 
المتغيرات والمستجدات في 

حياة المسلم المعاصر

على عبد العزيز 120211مؤتمر النص الشرعي3
النص المؤسسجامعة القصيم23-2/24/ 1438هالعميريني

15-18\7\1438حضورهدى الشاللي11110المؤتمر الدولي السابع للتعاليم العالي4
وزارة التعليم

مركز المؤتمرات و 
المعارض الدولي

وزارة التعليم

موائمة الخطة االستراتيجية لجامعة 5
” ”  ” ”  ” ” 14\7\1438حضورهدى الشاللي11110الملك فيصل 2016 مع رؤية 2030

6
الدور المأمول من البحث العلمي في 
تحقيق التنمية االقتصادية – جامعة 

الملك فيصل
” ” ” ”   ” ” 16\7\1438حضورهدى الشاللي11110

إبراهيم بن 14813مؤتمر »االستشراق ما له وما عليه”7
خالل الفترة 14 حتى16 ربيع /حماد الريس

األول 1438هـ

كلية العلوم واآلداب 
– الرس

جامعة القصيم
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة خالل العام الجامعي   1437/ 1438هـ

م
عنوان المؤتمر و الندوة*

)باللغة العربية

أسماء المشاركين 
في المؤتمر

من منسوبي 
الجامعة

تاريخ بداية ونهاية االنعقادنوع المشاركة
عناوين البحوثالجهة المنظمة ومكان االنعقاد)التقويم الهجري(

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

1

”الدراسات الحديثية 
وإسهاماتها في 

إندونيسيا والعالم 
اإلسالمي“

إبراهيم 14813
الجامعة اإلسالمية »UIN Sunan Kalijaga”، 24-1438/1/26هـ√الريس

يوجياكرتا – إندونيسيا.
توثيق السنة بين الكتابة والتدوين 

والتصنيف.

2

مؤتمر “خصوصية 
المصطلح ومنابعه 

في الموروث الحضاري 
العماني“ 

ابراهيم 14813
  16 – 15صفر 1438هـ الموافق:15– √الريس

16/ تشرين الثاني )نوفمبر( 2016م

مركز الدراسات الُعمانية/جامعة السلطان 
قابوس وسفارة سلطنة ُعمان في المملكة 

األردنية الهاشمية، في رحاب جامعة آل البيت 
في األردن.

مصطلحات العلوم الشرعية 
وأهميتها، معجم مصطلحات 

العلوم الشرعية أنموذجًا-

3

المؤتمر العلمي الدولي 
الثامن بعنوان المصادر 

اإللكترونية للعلوم 
الشرعية

ابراهيم 14813
/14-12شعبان /1438 هـ الموافق √الريس

9-11/ايار/2017م،
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في 

جامعة اليرموك، إربد، األردن.

البرامج الحاسوبية وبرنامج جامع 
خادم الحرمين الشريفين الملك 

عبداهلل بن عبدالعزيز للسنة النبوية 
المطهرة؛ أنموذجًا، 

4

مؤتمر “خصوصية 
المصطلح ومنابعه 

في الموروث الحضاري 
العماني“ 

ابراهيم 14813
  16 – 15صفر 1438هـ الموافق:15– √الريس

16/ تشرين الثاني )نوفمبر( 2016م

مركز الدراسات الُعمانية/جامعة السلطان 
قابوس وسفارة سلطنة ُعمان في المملكة 

األردنية الهاشمية، في رحاب جامعة آل البيت 
في األردن.

مصطلحات العلوم الشرعية 
وأهميتها، معجم مصطلحات 

العلوم الشرعية أنموذجًا-

قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي 1437/ 1438هـ

عدد المشتركينمكانهاتاريخهاعنوان الرحلة أو الزيارةم
من الطالب

أسماء 
أعضاء هيئة 

التدريس
مالحظاتوصف موجز التوصيات والمقترحات

جامعة السنة في مدينة 30:/1438/4هالدورة العلمية الرابعة عشرة 1
سلطان 400ميدان في اندونسيا

الطبيشي
دورة علمية شرعية لمدة اسبوع لطالب 

الجامعة 

جمعية الصحوة في 1438/10/13هالدورة الشرعية المنهجية التاصيلية2
سلطان 100سريالنكا

الطبيشي
دورة علمية شرعية لمدة اسبوع لطالب 

العلم
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الخدمات التي ُقدمت لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1437/ 1438هـ

نوع الخدمة* المقدمة**م
مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

معهد األمير سعود الفيصلكلية التربيةعبدالرحمن الجلعود10726تحكيم ترقية إلى درجة أستاذ1

جامعة حائلكلية التربيةعبدالرحمن الجلعود10726تحكيم أربعة مشاريع بحثية 2

المصارف وعمالؤهااللجنة مشكلة بأمر ملكيصالح بن محمد الفوزان25209عضوية اللجنة االستئنافية المصرفية3

جهات التمويل وعمالؤهااللجنة مشكلة بأمر ملكيصالح بن محمد الفوزان25209عضوية اللجنة االستئنافية التمويلية4

5)DNR( المستشفيات واألطباء والمرضى اللجنة مشكلة بقرار وزير الصحةصالح بن محمد الفوزان25209عضوية لجنة عدم اإلنعاش
والجهات القضائية 

المجتمعنفسه د فهد السنيدي19444دورات تدريبيبة في االلقاء واإلعالم 6

التعاون مع اإلذاعة والفضائيات وتغطية المناسبات 7
المجتمعنفسه د فهد السنيدي19444الرسمية 

جامعة اإلمام محمد بن سعود عبداهلل بن فهد الحيد14712تحكيم بحوث ترقية8
اإلسالمية

قسم الدراسات اإلسالميةنذير محمد أوهاب74584لجنة قسم الدراسات اإلسالمية9

قسم الدراسات اإلسالميةنذير محمد أوهاب74584لجنة مقابلة طالب مرحلة الدكتوراه10

قسم الدراسات اإلسالميةنذير محمد أوهاب74584لجنة إعداد االختبار الشامل مرحلة الدكتوراه11

د.سلطان بن سعد 27830مأذون أنكحة12
وزارة العدل ، والمجتمع السعوديوزارة العدلالسيف

د.سلطان بن سعد 27830خطيب جامع13
وزارة الشئون ،والمجتمع السعوديوزارة الشئون اإلسالميةالسيف

د.سلطان بن سعد 27830داعية ، إلقاء دروس / كلمات / مشاركات إعالمية14
السيف

وزارة الشئون اإلسالمية وزارة 
اإلعالم

وزارة الشئون اإلسالمية والمجتمع 
الداخلي والخارجي

د.سلطان بن سعد 27830نائب رئيس مركز قياس بمتوسطة قيس بن عاصم15
وزارة التعليم المجتمع السعوديوزارة التعليمالسيف

د.سلطان بن سعد 27830مأذون أنكحة16
وزارة العدل ، والمجتمع السعوديوزارة العدلالسيف

د.سلطان بن سعد 27830خطيب جامع17
وزارة الشئون ،والمجتمع السعوديوزارة الشئون اإلسالميةالسيف
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د.سلطان بن سعد 27830داعية ، إلقاء دروس / كلمات / مشاركات إعالمية18
السيف

وزارة الشئون اإلسالمية وزارة 
اإلعالم

وزارة الشئون اإلسالمية والمجتمع 
الداخلي والخارجي

د.سلطان بن سعد 27830نائب رئيس مركز قياس بمتوسطة قيس بن عاصم19
وزارة التعليم المجتمع السعوديوزارة التعليمالسيف

جامعة الملك سعود – األندية الطالبيةقسم الدراسات اإلسالميةد. سلطانة آل الشيخ27420محاضرة بناء التفكير العقدي - 201438/6/28

جامعة الملك سعود –كلية الحقوققسم الدراسات اإلسالميةد. سلطانة آل الشيخ27420محاضرة كيف تكونين قريبة من طفلك - 1438/6/24هـ21

دورة الحاجات النفسية للطفل في السنة النبوية - 22
جامعة الملك سعود –المكتبة المركزيةقسم الدراسات اإلسالميةد. سلطانة آل الشيخ1438/1/2627420هـ

سكن طالبات جامعة الملك سعودقسم الدراسات اإلسالميةد. سلطانة آل الشيخ27420شرح كتاب التوحيد ) درس أسبوعي ( 23

المصلى الرئيسي للمدينة الجامعيةقسم الدراسات اإلسالميةد. سلطانة آل الشيخ27420شرح كتاب التوحيد ) درس أسبوعي (24

جامع الشيخ عبداهلل العسكرقسم الدراسات اإلسالميةد. سلطانة آل الشيخ27420محاضرة أسباب الثبات على دين اهلل - 1438/6/13هـ25

على عبد العزيز 120211االستشارة القانونية26
جامعة األميرة نورةجامعة األميرة نورةالعميريني

على عبد العزيز 120211مستشار غير متفرغ بالمحكمة العليا27
المحكة العلياوزارة العدلالعميريني

أ.د/ خالد بن عبد اهلل 1دروس في المسجد النبوي في احكام الحج28
المجتمعرئاسة المسجد الحرامالقاسم

دروس في الحرم المكي – العشر األواخر من رمضان– 29
أ.د/ خالد بن عبد اهلل 1برج الوقف-  في تفسير القران

المجتمعوزارة الشؤون اإلسالميةالقاسم

أ.د/ خالد بن عبد اهلل 1درس شرح ”آداب المشي إلى الصالة“- الرياض-  30
المجتمعوزارة الشؤون اإلسالمية القاسم

أ.د/ خالد بن عبد اهلل 1درس ”األصول الثالثة“- الرياض- 31
المجتمعوزارة الشؤون اإلسالمية القاسم

أ.د/ خالد بن عبد اهلل 1مشاركات متنوعة في اإلذاعة32
المجتمعوزارة الثقافةالقاسم

أ.د/ خالد بن عبد اهلل 1درس في العبادات33
القاسم

دوريات منطقة الرياض- وزارة 
أفراد وضباطالداخلية-

قناة المجد العلمية-حلقة عن الجرح والتعديل في 34
المجتمعقناة المجدأ.د.علي الصياحالسنة وعلومها

المجتمعوزارة الشؤون اإلسالميةابراهيم الريس14813خطابة جمعة 35
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منجزات  قسم الدراسات اإلسالمية  عبر السنوات

1438/1437 1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433 المنجزات 

20 37 31 22 28 البحوث المنشورة

20 32 32 38 38 البحوث الجارية 

9 14 19 7 25 الموتمرات في رحاب الجامعة 

7 5 7 8 11 المؤتمرات داخل المملكة

4 9 44 33 52 المؤتمرات خارج المملكة 

2 2 - - - الرحالت والزيارات 

35 40 53 24 74 الخدمات المجتمعية 

0 2 1 - 1 الجوائز 
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قسم المناهج وطرق التدريس
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نبذة عن القسم : 
أنشئ قسم المناهج وطرق التدريس بعد انفصاله عن قسم علم النفس في العام الجامعي 1395/1394هـ، بحيث يقدم لطالب كلية 
التربية في مرحلة البكالوريوس مجموعة من المقررات المتعلقة بالمناهج وطرق التدريس ويتولى اإلشراف عليهم وتدريبهم على التدريس 
التربية الميدانية. ثم بدأ القسم في تقديم برامج الماجستير عام 1397/ 1398هـ. وذلك بمسارات المناهج وطرق التدريس العامة,  في مرحلة 
ومناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية, ومناهج وطرق تدريس اللغة العربية, وفي عام 1408/1407هـ استحدثت ثالثة مسارات أخرى هي مناهج 
وطرق تدريس المواد االجتماعية, ومناهج وطرق تدريس العلوم, ومناهج وطرق تدريس الرياضيات, وفي عام 1425/1424هـ تم اعتماد فتح مسار 

الماجستير لمناهج وطرق تدريس التربية الفنية. 

كما تم اعتماد برامج دكتوراه الفلسفة في التربية )المناهج وطرق التدريس( عام 1418/ 1419هـ في مسار المناهج وطرق التدريس العامة 
ومسار مناهج وطرق تدريس المواد االجتماعية ومسار مناهج وطرق تدريس العلوم, وبدأ القسم في تقديم برامج الدكتوراه في مسار المناهج 

وطرق التدريس العامة عام 1420/ 1421هـ, وفي مسار مناهج وطرق تدريس العلوم عام 1425/1424هـ.

كما تم في عام 1434/ 1435اعتماد برامج البكالوريوس التكاملي )إعداد معلمين( في تخصصات اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي والرياضيات 
والفيزياء.

الرؤية :
و  العصرية  االحتياجات  لمواكبة  التدريس,  وطرق  المناهج  مجال  في  والمختصين  المعلمين,  وتأهيل  إعداد  في  التربوية  والريادة  التميز 

المستقبلية لمجتمع المعرفة .

الرسالة : 
على  التربوية  التحديات  ومواجهة  الفاعلة,  القرارات  اتخاذ  على  قادرين  التدريس  وطرق  المناهج  مجال  في  ومختصين  معلمين  إعداد 
المستويين المحلي والعالمي ألداء دورهم الفعال في بناء مجتمعهم, ويتحقق ذلك بتقديم برامج تربوية متوازنة أكاديميًا وميدانيًا لمرحلتي 

البكالوريوس والدراسات العليا.
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األهداف : 
يسعى القسم لتحقيق األهداف التالية :

تعميق المفاهيم اإلسالمية من خالل تضمينها في مقررات المناهج وطرق التدريس.  -1

إعداد الكوادر المؤهلة في مجاالت التدريس وتطوير المناهج والبرامج التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية القائمة على دعائم المعرفة المتطورة.  -2

تعريف الطالب بأسس المناهج وأساليب تدريسها وإجراءات تقويمها.  -3

إكساب الطالب المعلومات والمهارات المرتبطة بالمناهج وطرق التدريس.  -4

القيام بالبحوث والدراسات التربوية في مجال المناهج وطرق التدريس في تخصصات القسم المختلفة والعمل على نشرها محليًا و عالميًا.  -5

تقديم االستشارات المتخصصة في مجال المناهج وطرق التدريس وتحقيق الشراكة بين القسم والمؤسسات التربوية لخدمة المجتمع.  -6
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الجامعة التي تخرج التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبةالجنسيةأسماء أعضاء هيئة التدريسم
دوام كامل/جزئيالدرجةمنها

كاملأنثىذكراالسم

دكتوراهجامعه بتسبرجتعليم العلومالمناهج وطرق تدريسأستاذسعوديفهد سليمان حجى الشايع1.

دكتوراهأمريكاالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديراشد حسين محمد العبدالكريم2.

تعليم اللغة اإلنجليزية علم اللغة التطبيقيأستاذسعودييوسف عبدالرحمن ناصر الشميمرى3.
دكتوراهجامعه ليدزللناطقين بلغات أخرى

دكتوراهجامعه اوهايوالتربيةالتربيةأستاذسعوديعبداهلل ابراهيم محمد العجاجى4.

دكتوراهجامعه اركنساسالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديسعود ناصر ابراهيم الكثيرى5.

دكتوراهأمريكااجتماعياتأستاذسعوديسليمان سعد احمد ال فواز6.

دكتوراهجامعه اوهايوطرق تدريس اللغة العربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديصالح عبدالعزيز سليمان النصار7.

دكتوراهجامعه الينوىالتربيةالتربيةأستاذسعوديعبدالعزيز راشد محمد النجادى8.

دكتوراهأمريكاالتربيةأستاذسعوديعبدالعزيز سعود حمد العمر9.

مناهج وطرق تدريس المناهج وطرق التدريسأستاذسعوديعبداهلل ظافر على الشهرى10.
دكتوراهجامعه نوتنجهامالتربية الفنية

دكتوراهالتربيةأستاذسعوديعبداهلل عبدالعزيز عبدالرحمن الهدلق11.

معاردكتوراهجامعه اوهايوالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديعبدالمحسن سالم دخيل العقيلى12.

مناهج وتدريس العلوم – المناهج وطرق التدريسأستاذسعوديعلى احمد صالح الراشد13.
دكتوراهجامعة نيويورك - بفالوجيولوجيا، وفيزياء  

دكتوراهجامعه كلورادوالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديمحمد بن عبدالرحمن الديحان14.

دكتوراهجامعه الملك سعودرياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديمحمد عبداهلل عثمان النذير15.

دكتوراهالملك سعودعلوم اجتماعيةمناهج عامةأستاذ سعوديابراهيم عبداهلل العلى الحميدان16.

دكتوراهالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديجبر بن محمد بن داود الجبر17.

مناهج وطرق تدريس أستاذسعوديمشعان زبن دغيم الحربى18.
معاردكتوراهالملك سعودالتربية البدنية 

مناهج الحاسب وتقنية المناهج وطرق التدريسأستاذ سعوديرياض عبدالرحمن محمد الحسن19.
دكتوراهجامعه والية فلوريداالمعلومات

المناهج وطرق تدريس  أستاذ سعوديسعيد محمد عبداهلل الشمرانى20.
دكتوراهامريكاتربية علميةالعلوم

دكتوراهأمريكاتعليم الرياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الرويس21.

امريكاانديانا بلومنجتونتعليم رياضياتمناهج وطرق تدريساستاذسعوديمسفر سعود عبداهلل السلولى22.

دكتوراهأمريكالغة عربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديعبداهلل محمد سريع السريع23.



90

دكتوراهجامعه وايومنجالرياضياتالرياضياتأستاذ مشاركسعوديابراهيم عبدالوهاب سعود البابطين24.

دكتوراهأمريكاعلم االجتماعمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعودياحمد حسين عيسى الفقيه25.

دكتوراهالملك سعودحاسب آليمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعودياحمد زيد عبدالعزيز ال مسعد26.

دكتوراهجامعه كيلالمناهج وطرق التدريسلمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديتوفيق ابراهيم محمود بديوى27.

دكتوراهأم القرىطرق تدريس الرياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديناعم محمد سلطان العمرى28.

المناهج وطرق تدريس المناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديخالد ابراهيم عبدالرحمن المطرودى29.
دكتوراهأم القرىالعلوم الشرعية

تقاعددكتوراهأمريكاالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديخالد فهد عبداهلل الحذيفى30.

دكتوراهأمريكااللغة االنجليزيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديراضى سعد  السرور31.

دكتوراهامريكاعلومأستاذ مشاركسعوديصالح سليمان محمد الحديثى32.

دكتوراهغرب فرجينياتربية علميةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديصالح عبداهلل محمد العبدالكريم33.

دكتوراهأمريكاعلوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديطالل محمد فرحان المعجل34.

المناهج وطرق تدريس المناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديعبدالمحسن سيف ابراهيم السيف35.
دكتوراهجامعه مانشسترالعلوم الشرعية

مناهج وتدريس تربية مناهج وتعليمأستاذ مشاركسعوديعلى محمد علي الصغير36.
معارأمريكاجامعه اوهايوبدنية

معارامريكاالتربيةأستاذ مشاركسعوديمحمد عطيه محمد الحارثي37.

مناهج وطرق تدريس مناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعوديمحمد مفلح عبداهلل عامر الدوسري38.
امريكاجامعة أركانساسالتربية الفنية

دكتوراهالملك سعودالتربية الفنيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعوديناصر عبداهلل حسين المسعرى39.

دكتوراهالقاهرةتربية بدنيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركمصرىاشرف محمد بسيم محمد40.

دكتوراهالملك سعودعلوم شرعيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديخالد غنيم عوض الهمزانى41.

دكتوراهجامعة كيرتنطرق تدريس الرياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديخالد محمد عمر الهويدى الشريف42.

مناهج وطرق تدريس مناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديراشد محمد راشد جساس43.
دكتوراهلفبراالتربية البدنية

دكتوراهبريطانياعلوم شرعيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديصالح سليمان عبدالعزيز المفدى44.

دكتوراهلفبراعلوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديعبدالرحمن فهد مطرف المطرف45.

دكتوراهأمريكاالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديعبدالعزيز عبداهلل ابراهيم بن طالب46.

دكتوراهأمريكالغة عربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديعبداهلل عبدالعزيز محمد الحزيمى47.

دكتوراهأمريكااجتماعياتالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديعثمان عبدالمحسن احمد التركى48.
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أمريكامناهج عامةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديعثمان ناصر عثمان البريكان49.

مناهج وطرق تدريس مناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديمحمد فهد محمد البشر50.
دكتوراهالقاهرةالعلوم الشرعية

دكتوراهنيوكاسل - بريطانيالغويات تطبيقيةلغويات أستاذ مساعدسعوديياسر عبد الرحمن السحيباني51.

تعليم اللغة اإلنجليزية تربيةأستاذ مساعدسعوديسلطان محمد ال طلحاب52.
دكتوراهستراثكاليد - بريطانياللناطقين بلغات أخرى

دكتوراهالملك سعودالحاسب التعليميمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديهشام مصطفى محمد الطيب شريفى53.

دكتوراهالجامعة األردنيةمناهج وطرق تدريسمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعداردنىاحمد حسن محمد البدور54.

دكتوراهالملك سعودالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديأبراهيم سعد علي القرني55.

ماجستيرالملك سعودعلم النفسالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديعبدالحكيم عبدالعزيزاحمد الوكيل56.

ماجستيرالملك سعودالثقافة االسالميةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديسلطان خلف غصن الروقى العتيبى57.

ماجستيرالملك سعودلغه انجليزيه وترجمـهالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديعبداهلل محمد عبداهلل بيهان58.

جامعة ميتشجان- طرق تدريس العلوممناهج وطرق تدريسأستاذسعوديةأ.د نضال شعبان األحمد59.
دكتوراهأمريكا

جامعة أم القرى-مناهج عامةمناهج وطرق تدريسأستاذسعوديةأ.د لطيفة صالح السميري60.
دكتوراهالسعودية

تفرغ علميدكتوراهجامعة اوريجون-أمريكاطرق تدريس الحاسبمناهج وطرق تدريسأستاذسعوديةأ.د ألفت محمد فوده61.

دكتوراهجامعة جورج ميسنتكنولوجيا التعليممناهج وطرق تدريسأستاذسعوديةأ.د. سارة إبراهيم العريني62.

دكتوراهجامعة ايواطرق تدريس العلوممناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعوديةد. سوزان حسين حج عمر63.

جامعة كانساس/ لغة انجليزيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعوديةد. هند عبدالعزيز الفدا64.
دكتوراهأمريكا

دكتوراهجامعة األميرة نورةرياضياتمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعوديةد. سمر عبدالعزيز الشلهوب65.

طرق تدريس العلوم مناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد. أسماء محمد القحيز66.
دكتوراهجامعة األميرة نورةالشرعية

دكتوراهجامعة الرياض للبناتطرق تدريس الحاسبمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد. نورة سعود الهزاني67.

دكتوراهجامعة حلوانمناهج عامةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدمصريةد. أمل محمد يوسف68.

دكتوراهجامعة عين شمسعلوم شرعيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدمصريةد. فاتن مصطفى محمد69.

جامعة اكستر- التعليم المدمجمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد . ريم عبدالمحسن العبيكان70.
دكتوراهبريطانيا

دكتوراهجامعة الملك سعودمناهج عامةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد. عبير محمد العرفج71.
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طرق تدريس العلوم مناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد. سميرة أحمد الزهراني72.
دكتوراهجامعة األميرة نورةالشرعية

دكتوراهجامعة دنفر- كلورادولغة انجليزيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد.ريم علي القرني73.

دكتوراهجامعة أوهايوتقنيات تعليممناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد . إلهام عبدالكريم السعدون74.

دكتوراهجامعة الملك سعودمناهج عامةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد. بتول عبدالعزيز السعدون75.

جامعة اكستر- حاسب آليمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد . أمل عبداهلل آل إبراهيم76.
دكتوراهبريطانيا

دكتوراهEast Anglia-بريطانياتربية فنيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد. رفيف عبدالعزيز حكيم77.

معارةدكتوراهجامعة مانشسترحاسب آليمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديةد. سهام محمد البابطين78.

إشراف ماجستيرجامعة الملك سعودحاسب آليمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ. حياة عبدالرحمن العجالن79.
مشترك

مبتعثةماجستيرجامعة الملك سعودتربية فنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ . إيمان علي المريعي80.

مبتعثةماجستيرجامعة الملك سعودتربية فنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ. رشا صالح باوزير81.

مبتعثةماجستيرجامعة األميرة نورةطرق تدريس التربية الفنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ. إيمان فيصل الصحن82.

مبتعثةماجستيرجامعة الملك سعودحاسب آليمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ. أشواق عبداهلل السحيم83.

ماجستيرجامعه الملك سعودمناهج عامةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ. آمنة عبداهلل حجر84.

ماجستيرجامعة الملك سعودطرق تدريس الحاسبمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ. روان فهد المهيزع85.

ماجستيرجامعة الملك سعودطرق تدريس الحاسبمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ. عبير محمد الربيعة86.

ماجستيرجامعة الملك سعودطرق تدريس العلوممناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ. نورة محمد الكثيري87.

ماجستيرجامعة الملك سعودطرق تدريس التربية الفنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ. غادة عبدالرحمن الدوسري88.

ماجستيرجامعة الملك سعودطرق تدريس علوم شرعيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ.أمل تركي العصيمي89.

طرق تدريس مواد مناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ.نورة محمد الغامدي90.
ماجستيرجامعة الملك سعوداجتماعية

ماجستيرجامعة جالسكوطرق تدريس العلوممناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ.حنان فوزي الجار اهلل91.

ماجستيرجامعه الملك سعودتربية فنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ. حصة تركي العصيمي92.

ماجستيرجامعة الملك سعودطرق تدريس العلوممناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ.نورة محمد السبيعي93.

ماجستيرجامعه الملك سعودمناهج عامةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعوديةأ.نوال حسن عارف94.

ماجستيركلية التربية بالزلفيطرق تدريس العلوممناهج وطرق تدريسمعيدسعوديةأ. هال سليمان الشايع95.

ماجستيرجامعة الملك سعودمناهج عامةمناهج وطرق تدريسمعيدسعوديةأ. ابتسام ناصر العبداهلل96.

ماجستيرجامعة الملك سعودطرق تدريس علوم شرعيةمناهج وطرق تدريسمعيدسعوديةأ. أمل عبدالمحسن السيف97.

ماجستيرUniversity of Leedsرياضياتمناهج وطرق تدريسمعيدسعوديةأ. غادة فهد القحطاني98.
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Florida Institute of طرق تدريس الحاسبمناهج وطرق تدريسمعيدسعوديةأ. عفاف أحمد باعبداهلل99.
Technologyمبتعثةماجستير
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مبتعثةبكالوريوسجامعة جدةلغة عربيةمناهج وطرق تدريسمعيدسعوديةأ.وصال عبدالعزيز جميل معاش112

قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    1437 /  1438  هـ

 عنوان البحث*م
مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***

النشر
جهة النشر

****

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
 الجهة الممولةالمشاركين*****

أو الداعمة******
الجهة

المستفيدة

الجهة
المتعاقد

معه
ا*******

ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

.1

Students’ 
Undersltandings of 

Nature of Science and 
Their Arguments in 
the Context of Four 

Socioscientific Issues. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

00. )2017(. 

  International 
Journal of 
Science 

Education,
39 )3), 

299-334

 
12684

Khishfe, Rola; Alshaya, 
Fahad; Mansour, 

Nasser; BuiJaoude, 
Saouma & Alradyan, 

Khalid

مركز التميز 
البحثي في تطوير 

تعليم العلوم 
واللرياضيات

Students’ 
Understandings 

of Nature of 
Science and 

Their Arguments 
in the Context 

of Four 
Socioscientific 

Issues. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم
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.2

مواءمة صور كتاب 
العلوم للصف الثاني 

المتوسط للسياق 
االجتماعي من منظور 

السيميائية االجتماعية. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

)1438هـ(.00

مجلة العلوم 
التربوية، جامعة 
الملك سعود، 

.44-19 ،)1(29

العريني، عبدالرحمن؛ 12684
الشايع، فهد. 

مواءمة صور 
كتاب العلوم 
للصف الثاني 

المتوسط للسياق 
االجتماعي 
من منظور 
السيميائية 
االجتماعية. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.3
تمثيل صور كتاب العلوم 

للصف الثاني المتوسط 
لفئات المجتمع. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

)1438هـ(.00

مجلة التربية 
الخاصة – جامعة 

الملك سعود، 
.95-81 ،)2(2

العريني، عبدالرحمن؛ 12684
الشايع، فهد. 

تمثيل صور كتاب 
العلوم للصف 

الثاني المتوسط 
لفئات المجتمع. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.4

التصورات الخاطئة 
للمفاهيم الكيميائية 

المتعلقة بتحديد 
األشكال الجسيمية 

والتغيرات الكيميائية 
للمادة لدى طالب الصف 

الثالث الثانوي بمدينة 
الرياض. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

)1437هـ(00

مجلة العلوم 
التربوية والنفسية 
- جامعة ام القرى، 

.43-15 ،)2(7

الحربي، عبداهلل؛ الشايع، 12684
فهد

التصورات الخاطئة 
للمفاهيم 
الكيميائية 
المتعلقة 

بتحديد األشكال 
الجسيمية 
والتغيرات 

الكيميائية للمادة 
لدى طالب الصف 

الثالث الثانوي 
بمدينة الرياض. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.5

 مقروؤية كتب الكيمياء 
للمرحلة الثانوية في 

المملكة العربية 
السعودية. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

00)2016(

مجلة الدراسات 
التربوية، جامعة 
االمير سطام بن 
عبدالعزيز، 1)2(، 

.192-165

المفتي، عبده؛ الشايع، 12684
فهد.

مركز التميز 
البحثي في تطوير 

تعليم العلوم 
واللرياضيات

 مقروؤية كتب 
الكيمياء للمرحلة 

الثانوية في 
المملكة العربية 

السعودية. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.6

أنموذج مقترح للتقويم 
من أجل تعلم العلوم 

لطالبات الصف السادس 
االبتدائي. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

00)2016(

المجلة التربوية 
الدولية 

المتخصصة- 
األردن، 5)12(، 

332-315

العبدالكريم، إيمان؛ 12684
الشايع، فهد.

أنموذج مقترح 
للتقويم من 
أجل تعلم 

العلوم لطالبات 
الصف السادس 

االبتدائي. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.7

 نوعية تحصيل طلبة 
الصف السادس في مادة 

العلوم وفق مشروع 
تطوير الرياضيات والعلوم 

الطبيعية في التعليم 
العام بالمملكة العربية 

السعودية

مناهج 
وتعليم 
العلوم

00)2016(

مجلة رسالة 
الخليج العربي 

– مكتب التربية 
العربي لدول 

الخليج، 142، 75-
.92

12684
العتيبــــي، خالـد؛ البرصان، 

اسماعيل؛ عبد، إيمان؛ 
الشايع، فهـد.

مركز التميز 
البحثي في تطوير 

تعليم العلوم 
واللرياضيات

 نوعية تحصيل 
طلبة الصف 

السادس في مادة 
العلوم وفق مشروع 

تطوير الرياضيات 
والعلوم الطبيعية 
في التعليم العام 
بالمملكة العربية 

السعودية

مناهج 
وتعليم 
العلوم
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.8

اتساق المواصفات 
التربوية والفنية في 

دليل معلم الرياضيات 
للصف الثالث االبتدائي 

0النسخة السعودية( مع 
دليل المعلم )النسخة 

األصلية-ماجروهل(.

مناهج 
وتعليم 
العلوم

00)2016(

مجلة العلوم 
التربوية، جامعة 

األمير سطام، 1)1(، 
.222-193

12684

الراجح، نوال؛ العمراني، 
هيا؛ السلولي، مسفر؛ 

الشعالن، سهام؛ الشايع، 
فهد.

مركز التميز 
البحثي في تطوير 

تعليم العلوم 
واللرياضيات

اتساق المواصفات 
التربوية والفنية 
في دليل معلم 

الرياضيات 
للصف الثالث 

االبتدائي 0النسخة 
السعودية( مع 
دليل المعلم 

)النسخة األصلية-
ماجروهل(.

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.9

العوامل المؤثرة في 
تعلم مقررات الفيزياء 

لدى طالب كلية الملك 
عبدالعزيز الحربية. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

)1437هـ(00

مجلة البحوث 
األمنية، كلية 
الملك فهد 

األمنية، 64، 169-
.207

الشايع، فهد؛ السبيعي، 12684
عبدالرحمن.

العوامل المؤثرة 
في تعلم مقررات 

الفيزياء لدى 
طالب كلية 

الملك عبدالعزيز 
الحربية. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.10

 تضمين طبيعة العلم 
في كتب العلوم 

للمرحلة المتوسطة 
في المملكة العربية 

السعودية 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

)1437هـ(.00

مجلة العلوم 
التربوية. جامعة 
اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية، 
.318 -274 ،7

الجبر، جبر، المفتي، عبده؛ 12684
الشايع، فهد.

مركز التميز 
البحثي في تطوير 

تعليم العلوم 
واللرياضيات

 تضمين طبيعة 
العلم في كتب 
العلوم للمرحلة 
المتوسطة في 
المملكة العربية 

السعودية 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.11

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.

مناهج 
وتعليم 
العلوم

002016

Journal of 
Emerging 
Trends in 

Educational 
Research and 
Policy Studies 
)JETERAPS(, 
7)4(, 292-301

12684

 AlShnaq, Naseem;
 Schreier, Helmut;

 Abdufatah, Fisal; &
Alshaya, Fahad

مركز التميز 
البحثي في تطوير 

تعليم العلوم 
واللرياضيات

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.

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.12

 مركز التحكم في مواقف 
النجاح والفشل لدى 

معلمي المواد االجتماعية 
في المرحلة المتوسطة .

مناهج 
وطرق 

تدريس 
الدراسات 

االجتماعية .

X
تاريخ قبول 

النشر : 
2017/1/31م 

مجلة كلية التربية 
، جامعة بنها ، 
جمهورية مصر 

العربية .  

عبداهلل بن ابراهيم 3245 
العجاجي 

ال يوجد داعم 
للبحث )دعم 

فردي(
ال يوجدوزارة التعليم
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.13

المعيقات التي تواجه 
معلمي ومعلمات 

الرياضيات عند استخدام 
  Sketchpadبرمجية

التفاعلية عند تدريس 
مواضيع الهندسة 

المضمنة في مقررات 
المرحلة المتوسطة-    

التدريس 
المعزز 
بالتقنية

√04/2016
المجلة التربوية 

الدولية 
المتخصصة

إبراهيم الحسين خليل و 28940
ال يوجدال يوجدال يوجدأحمد المسعد

.14

حوافز ومعوقات استخدام 
أنظمة وتقنيات التعلم 

اإللكتروني من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس في 

كلية التربية بجامعة الملك 
سعود

التعلم 
المجلة الدولية 10/2016√اإللكتروني

لالبحاث التربوية
عبدالرحمن العثمان و 28940

ال يوجدال يوجدال يوجدأحمد المسعد

.15

دور وسائل التواصل 
االجتماعي في تطوير 
الممارسات التدريسية 

لمعلمي ومعلمات 
الرياضيات بالمرحلتين 

المتوسطة والثانوية من 
وجهة نظرهم–  

التدريس 
المعزز 
بالتقنية

ü2017-2
دراسات عربية 

في التربية وعلم 
النفس

مفرح الخالدي و أحمد 28940
ال يوجدال يوجدال يوجدالمسعد

.16

اثر التدريس باستراتيجية 
الرحالت المعرفية عبر 

الويب في اداء طالبات 
الصف االول الثانوي 

وتحصيلهن بمقرر الحاسب 
االلي. 

تعليم 
هند المبارك و أحمد 28940الثقافة والتنميةü2016-12الحاسب

ال يوجدال يوجدال يوجدالمسعد

.17

تصورات المتعلمين 
الجامعيين نحو استخدام 
الشبكات االجتماعية في 
التعلم والبحث العلمي. 

التدريس 
المعزز 
بالتقنية

ü03/2016

مجلة العلوم 
التربوية 

والنفسية، كلية 
التربية،جامعة 

القصيم

هنوف الملحم و أحمد 28940
ال يوجدال يوجدال يوجدالمسعد

.18

أثر استخدام تقنية الواقع 
ز في مادة الحاسب  المعزِّ

اآللي على التحصيل لطالب 
الصف الثالث الثانوي في 

منطقة جازان  

تعليم 
ü2017-2الحاسب

المجلة التربوية 
الدولية 

المتخصصة
  بندر أحمد الشريف28940

ال يوجدال يوجدال يوجد احمد زيد المسعد
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.19

تقويم شراكه الجامعة 
والمدرسة في تدريس مقرر 

التربية الميدانية إلعداد 
معلم التربية البدنية بثالث 

جامعات سعودية 

مناهج 
وطرق 

تدريس 
التربية 
البدنية 

2017-5-9 
1438 -8-9

 المجلة العلمية 
للتربية البدنية 
وعلوم الرياضة 
 جمهوريه مصر 

العربية 
جامعة حلوان 
– كلية التربية 

الرياضية 

79029 
19507

د . اشرف محمد بسيم 
د. راشد بن محمد 

الجساس 

جامعة الملك سعود 
– كلية التربية 

.20

فاعلية تطوير المحتوى 
الرقمي لمقرر دراسي 
بجامعة الملك سعود 
على تحصيل الطلبة 

واتجاهاتهم نحوه

المناهج 
وطرق 

التدريس
ü1438ال يوجدال يوجدال يوجدد. احمد حسن البدور91271غير ممول

.21

أنماط التعلم المفضلة لدى 
طلبة كلية التربية جامعة 

الملك سعود وعالقتها 
ببعض المتغيرات

المناهج 
وطرق 

التدريس
ü1438ال يوجدال يوجدال يوجدد. احمد حسن البدور91271غير ممول

.22

تلبية وثيقة منهج 
مواد العلوم الشرعية 
للمرحلتين االبتدائية 

والمتوسطة في التعليم 
العام للضروريات الخمس

طرق 
تدريس 
العلوم 
الشرعية

2017/1438 

  مجلة رسالة
 التربية وعلم

 النفس، العدد
 سبعه وخمسون.

 
3283

البديوي، توفيق بن 
إبراهيم

.23

تصورات معلمي 
العلوم بالمملكة 

العربية السعودية نحو 
توجه العلوم والتقنية 
والهندسة والرياضيات 

)STEM( وعالقتها ببعض 
المتغيرات.

تعليم 
1438ه==ü==العلوم

المجلة العلمية 
لكلية التربية 

بجامعة أسيوط 
بمصر

25194
أ. عبداهلل موسى العنزي

======أ. د. جبر محمد الجبر

.24

احتياجات التطور المهني 
لمعلمي العلوم في 

ضوء المعايير المهنية 
للمعلمين من وجهة 

نظرهم.

تعليم 
1438ه==ü==العلوم

مجلة كلية التربية 
بجامعة بنها 

بمصر
أ. هذال ابراهيم الدوسري25194

======أ. د. جبر محمد الجبر

.25

 )GNSS( مدى تضمين
في وحدة الطاقة بكتب 

العلوم بالمملكة العربية 
السعودية.

تعليم 
1438ه==ü==العلوم

رسالة التربية 
وعلم النفس، 
جامعة الملك 

سعود

أ. غالب عبداهلل العتيبي25194
======أ. د. جبر محمد الجبر
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.26

وعي معلمي العلوم 
بالمرحلة االبتدائية في 

محافظة الرس بمهارات 
المتعلمين للقرن الحادي 

والعشرين.

تعليم 
1438ه==ü==العلوم

المجلة التربوية 
الدولية 

المتخصصة
25194

أ. عبداهلل عبدالكريم 
الحربي

أ. د. جبر محمد الجبر
======

.27

واقع تنفيذ معلمي 
الرياضيات في المرحلة 

االبتدائية لمسائل مهارات 
التفكير العليا”

تعلم 
وتعليم 
الرياضيات

بحث 
ميداني

 لمجلة الدولية 
لألبحاث التربوية 
بكلية التربية 

في جامعة 
االمارات 

 
40000 

 
25132

د.عبدالعزيز محمد 
الرويس  باحث رئيس

د. عبدالناصر عبدالحميد 
باحث مشارك

د. سمر عبدالعزيز 
الشلهوب  باحث مشارك

د.أحمد البدور باحث 
مشارك

مركز التميز 
البحثي في تعليم 
العلوم والرياضيات

وزارة التعليم 
وكليات التربية

الباحث 
الرئيس

.28
واقع ممارسة معلمي 

الرياضيات  للبحث اإلجرائي 
في المرحلة المتوسطة

تدريس 
الرياضيات

بحث 
تطبيقي

مقبول للنشر 
بالمجلة العلمية 
بجامعة الملك 
فيصل  بتاريخ 

1437/6/6ه

3000025132

د.عبدالعزيز محمد 
الرويس  باحث رئيس
د.أحمد البدور باحث 

مشارك
د. عبدالناصر عبدالحميد 

باحث مشارك

مركز التميز 
البحثي في تعليم 
العلوم والرياضيات

معلمي الرياضيات
كليات التربية 
وزارة التعليم

الباحث 
الرئيس

.29

مستوى تمكن طالبات 
الصف األول الثانوي بمدينة 

الرياض من عمليات 
االستقصاء الرياضي

تعلم 
تطبيقيالرياضيات

مجلة دراسات 
عربية في التربية 

وعلم النفس 
بتاريخ 2016/3/3

25132غير ممول

ا أمل عبداهلل الشهري 
باحث رئيس)طالبة 

ماجستير(
د. عبدالعزيز الرويس 

باحث مشارك

معلمي الرياضيات
كليات التربية 
وزارة التعليم

.30

دراسة تحليلية لمهارات 
التفكير االبتكاري المتضمنة 

في محتوى األسئلة التقويمية 
واألنشطة المصاحبة لمقررات 
التربية اإلسالمية في البرنامج 

المشترك بالمرحلة الثانوية

مناهج 
وطرق 

تدريس 
العلوم 
الشرعية

ü
2017-8-30 

)مقبول للنشر(

 المجلة التربوية 
بجامعة الكويت

 

 
ال يوجدجامعة الملك سعودال يوجدد. خالد إبراهيم المطرودي25196

.31

أداء طلبة جامعة الملك 
سعود في مقررات 

الرياضيات األولية خالل 
الفترة   1430 -1436ه

 مرسل للنشرüرياضيات
 مجلة رسالة 
الخليج العربي

 

خالد محمد الشريف¹ ،  25304
ناعم العمري² ، رفعت 

قنديل³

مركز التميز البحثي 
في تطوير تعليم 
العلوم والرياضيات

.32
Emerging Trends in 
Research on Math 

Teachers' Professional 
Development

 Educationalمرسل للنشرüرياضيات
Research25304 

ناعم  العمري¹ ، عبدالولي 
الدهمش²، خالد محمد 

الشريف³

مركز التميز البحثي 
في تطوير تعليم 
العلوم والرياضيات
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.33
 مستوى تحصيل طلبة كلية

 العلوم بجامعة الملك سعود
”في مقرر التكامل » ريض111

 والعوامل المؤثرة فيه

مجلة العلوم مرسل للنشرüرياضيات
 25304التربوية

مسفر السلولي، إبراهيم 
العليان،بكيل الدرواني، 

خالد محمد الشريف

مركز التميز البحثي 
في تطوير تعليم 
العلوم والرياضيات

.34

The Effect of Employing 
Self-Explanation Strategy 

with Worked Examples 
on Acquiring Computer 

Programing skills

تعليم 
 X2017/6/1الحاسب

  Journal of 
Education and 

Practice.

 
ال يوجدال يوجدال يوجدرياض الحسن12516

.35

أثر التدريس المعزز 
بالحوسبة السحابية على 

التحصيل الدراسي في 
مقرر الحاسب وتقنية 
المعلومات لدى طالب 

الصف الثاني الثانوي

تعليم 
X2017/5/1الحاسب

مجلة العلوم 
التربوية – جامعة 
األمير سطام بن 

عبد العزيز.

رياض الحسن12516
ال يوجدال يوجدال يوجدعلي مسملي

.36

أثر التدريس بالتعلم 
التعاوني عبر الشبكة 
االجتماعية التعليمية 

إدمودو )Edmodo( في 
التحصيل الدراسي لمقرر 

الحاسب اآللي

تعليم 
المجلة الدولية 1438/8/1هـXالحاسب

رياض الحسن12516لألبحاث التربوية
ال يوجدال يوجدال يوجدعائشة المطرودي

.37

أثر استخدام برمجية 
للتعلم باالكتشاف الموجه 
في تدريس مقرر الحاسب 

اآللي على التحصيل 
الدراسي لدى طالبات 

الصف األول ثانوي

تعليم 
مجلة رسالة X1438/4/1الحاسب

رياض الحسن12516الخليج العربي
ال يوجدال يوجدال يوجدلينا الصويلح

.38

 Altalhab, S. )2016).
 Teaching and Learning

 Vocabulary through
 Reading as a Social

 Practice in Saudi
 Universities. English
 Language Teaching,

9)11).

تعلم 
وتعليم 

اللغة 
اإلنجليزية

ü
2016 English

 Language
Teaching

 
د. سلطان بن محمد آل 29837

طلحاب

.39

معوقات استخدام معلمات 
العلوم لدورة التعلم 

الخماسية )5E's( المطّبقة 
ضمن سلسلة ماجروهل 

)McGraw_Hill( بالمرحلة 
االبتدائية بمدينة الرياض.

مناهج 
وطرق 

تدريس 
العلوم

المجلد )6( العدد *
)4(، نيسان 2017م

مجلة التربوية 
الدولية 

المتخصصة، 
الجمعية األردنية 

لعلم النفس

25384

أ.تهاني سعد بن بخيت
د.صالح عبداهلل محمد 

العبدالكريم
ال يوجدنشر علميال يوجد
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.40

دور معلمات العلوم في 
تكوين التصّورات الخاطئة 
حول مفاهيم الوراثة لدى 

طالبات المرحلة المتوسطة 
في مدينة الرياض

مناهج 
وطرق 

تدريس 
العلوم

المجلد )41( *
العدد )1(، 2017م.

المجلة الدولية 
 لألبحاث التربوية

بجامعة اإلمارات، 
العين

25384

أ.نورة عبداهلل محمد 
الجبرين

د.صالح عبداهلل محمد 
العبدالكريم

ال يوجدنشر علميال يوجد

.41

واقع تنفيذ برنامج تفعيل 
المختبرات المدرسية في 

العملية التعليمية في 
مدينة الرياض.

مناهج 
وطرق 

تدريس 
العلوم

العدد )53(، )ص *
ص 117-89(

مجلة رسالة 
التربية وعلم 

النفس، الجمعية 
السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية

25384

أ.محمد جابر الشهري
د.صالح عبداهلل محمد 

العبدالكريم
ال يوجدنشر علميال يوجد

.42

ممارسات معلمي العلوم 
مع المتعلمين في المرحلة 

المتوسطة 
في ضوء نموذج كولب 

المطور من وجهة نظرهم

مناهج 
وطرق 

تدريس 
العلوم

*

العدد )17( 
للسنة 2016م
النشر في:
2017/5/15

مجلة البحث 
العلمي في 

التربية بكلية 
البنات للآلداب 

والعلوم والتربية 
بجامعة عين 

شمس

25384

أ.عبداهلل حشر العتيبي
د.صالح عبداهلل محمد 

العبدالكريم
ال يوجدنشر علميال يوجد

.43

درجة إشراكية الطالب 
في محتوى كتاب العلوم 
المطور للصف السادس 

االبتدائي

مناهج 
وطرق 

تدريس 
العلوم

الجزء 28، العدد *
3

مجلة العلوم 
التربوية، جامعة 

25384الملك سعود

أ.ندى عقيل العبدالكريم
د.صالح عبداهلل محمد 

العبدالكريم
ال يوجدنشر علميال يوجد

.44

مهارات التوثق من 
المعلومة لدى معلمي 

المرحلة الثانوية 
والمتوسطة بمدينة 

الرياض

مناهج 
وطرق 

تدريس 
العلوم

*

العدد )18( 
للسنة 2017م

مقبول للنشر 
في:

2017/3/1

مجلة البحث 
العلمي في 

التربية بكلية 
البنات للآلداب 

والعلوم والتربية 
بجامعة عين 

شمس

25384

أ.زياد محمد النوفل
د.صالح عبداهلل محمد 

العبدالكريم
ال يوجدنشر علميال يوجد

.45

مدى تمكن طالبات قسم 
الفيزياء في جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن من 

مهارات الرسم البياني

مناهج 
وطرق 

تدريس 
العلوم

*

العدد )1(، 
المجلد10

نشر في 
1438/1/25هـ

مجلة العلوم 
التربوية والنفسية 

25384بجامعة القصيم

أ.هال بنت سليمان الشايع
د.صالح عبداهلل محمد 

العبدالكريم
ال يوجدنشر علميال يوجد

.46

معوقات استخدام 
استراتيجيات التدريس 

الحديثة لدى أعضاء هيئة 
التدريس في أقسام 

الدراسات اإلسالمية 
بالجامعات السعودية  من 

وجهة نظرهم)مشترك(

 1938نظريمناهج

 
 بحث منشور - 
المجلة التربوية 
بجامعة  الكويت

 
طالل المعجل3612
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دليل كتابة الرسائل 47.
طالل المعجل3612ج الملك سعود1937نظريمناهجالعلمية 

.48

دور الدورات والورش 
التدريبية في تطوير األداء 

المهني لعضو هيئة 
التدريس في جامعة الملك 

سعود وجامعة األمير 
سطام بن عبد العزيز  

1938نظريمناهج

بحث منشور - 
مجلة العلوم 

التربوية والنفسية
جامعة القصيم 

طالل المعجل
ريم الخليفة

.49

صعوبات التقويم في 
منهج التربية الفنية 

المطور بالمرحلة 
المتوسطة من وجهة 

نظر المعلمات في مدينة 
الرياض




 
مقبول للنشر 

بتاريخ2017/2/13م

 
مجلة كلية التربية 

بجامعة الفيوم

د. محمد بن مفلح  14812
الدوسري

أ. أمل بنت صالح النصار

.50

مدى توفر المعايير المهنية 
لدى معلمات التربية الفنية 

في المرحلة المتوسطة 
من وجهة نظر المشرفات 

التربويات بمدينة الرياض


في مرحلة 

التحكيم

مجلة كلية التربية 
بجامعة المنصورة

 

14812 
د. محمد بن مفلح 

الدوسري
أ. عفاف بنت عبدالعزيز 

بن دعيج

.51
تأثير مجتمعات التعلم 

المهنية على اإلنترنت في 
فهم معلمات العلوم لطبيعة 

العلم وممارسات تدريسها

1437/12/2هـ      +تربوي
2016/9/2م

المجلة األردنية في 
وزارة التعليم شخصيد.سوزان حسين حج عمر22927العلوم التربوية

-الجامعات

.52

فاعلية الحقيبة التدريبية 
القائمة على األنشطة 

االستقصائية باستخدام 
استراتيجية الكتابة كموجه 
لحل المشكلة SWH لدى 

طالبات المرحلة الثانوية 
ودورها في تحول معلمات 
الكيمياء للتدريس البنائي

رمضان/1437هـ+تربوي
يونيو/2016م

مجلة رسالة 
التربية وعلم 

النفس-جستن
وزارة التعليم شخصيد.سوزان حسين حج عمر22927

-الجامعات

.53

نموذج مقترح لتطبيق 
استراتيجية الفصول 

المقلوبة في جامعة الملك 
سعود

+تربوي
 لم يحدد من 

قبل الجهة النه 
جديد

مجلة رسالة قسم 
التربية وعلم 

النفس 

8985
99212

 د/أمل  عبداهلل آل إبراهيم
 أ.افنان  محمد المنيع
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.54

مستوى تواُفر المعايير 
ة  صيَّ خصُّ ة التَّ المهنيَّ

لدى معلِّمي األحياء في 
ة السعوديَّة  المملكة العربيَّ
من وجهة نظر مشرفيهم 

ربويِّين التَّ

تعليم 
أبريل 2017م+العلوم

مجلة الدراسات 
التربوية والنفسية 

- سلطنة عمان
.370-389 ،)2(11

أ. د. سعيد بن محمد 
الشمراني

أ. فهد بن عوض الحربي

مستوى تواُفر 
ة  المعايير المهنيَّ
ة لدى  صيَّ خصُّ التَّ

معلِّمي األحياء في 
ة  المملكة العربيَّ

السعوديَّة من وجهة 
نظر مشرفيهم 

ربويِّين التَّ

تعليم العلوم

.55

ِمْي الُعُلْوِم  َراُت ُمَعلِّ َتَصوُّ
ِة اْسِتْخَداِم  َحْوَل أََهِميَّ

َعِلْيِم ِفْي  تْقِنَياِت التَّ
َتْدِرْيِس الُعُلْوِم، َوُمِعْيَقاِت 

اْسِتْخَداِمَها

تعليم 
مارس 2017م+العلوم

مجلة رسالة التربية 
وعلم النفس - 

الجمعية السعودية 
للعلوم التربوية 
والنفسية. العدد 

.1-23 ،)56(

أ. د. سعيد بن محمد 
الشمراني

أ. محمد بن علي الجالل

ِمْي  َراُت ُمَعلِّ َتَصوُّ
ِة  الُعُلْوِم َحْوَل أََهِميَّ
اْسِتْخَداِم تْقِنَياِت 

َعِلْيِم ِفْي َتْدِرْيِس  التَّ
الُعُلْوِم، َوُمِعْيَقاِت 

اْسِتْخَداِمَها

تعليم العلوم

.56

Secondary School 
Science Teachers' Views 
about Their Reflective 
Practice

Science 
Education+2017

Journal of 
Teacher 

Education for 
Sustainability, 
19)1), 43-53.

Abdulwali H. 
Aldahmash,

 Saeed M. Alshmrani, 
Abdo N. Almufti

Secondary 
School Science 

Teachers' 
Views about 

Their Reflective 
Practice

Science 
Education

.57

مستوى تضمين مهارات 
االستقصاء في األنشطة 

العملية في مقرر الكيمياء 
للصف األول الثانوي وواقع 

ممارستها

تعليم 
رمضان 1437هـ+العلوم

 مجلة رسالة 
التربية وعلم 

النفس – العدد 
169-141 ، )53(

أ. سعيد بن حسين آل محي 
أ.د. سعيد بن محمد 

الشمراني

مستوى تضمين 
مهارات االستقصاء 

في األنشطة 
العملية في مقرر 
الكيمياء للصف 

األول الثانوي وواقع 
ممارستها

تعليم العلوم

.58

مستوى تـضمين سـمات 
االستقـصاء األساسـية فـي 

األنـشطة العمليـة فـي 
كتب الفيزياء في المرحلة 
الثانوية بالمملكة العربية 

السعودية. 

تعليم 
ربيع األخر 1437هـ+العلوم

مجلة العلوم 
التربوية- جامعة 
اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية. 
العدد )5( ، 66-14.

أ. سعيد بن محمد الشمراني
أ. د. فهد بن سليمان الشايع
.أ. عبد العزيز بن حمد العولة

 أ. عبده نعمان المفتي

مستوى تـضمين 
سـمات االستقـصاء 

األساسـية فـي 
األنـشطة العمليـة 
فـي كتب الفيزياء 

في المرحلة الثانوية 
بالمملكة العربية 

السعودية. 

تعليم العلوم
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.59

 An Analysis of Activities
 in Saudi Arabian Middle

School
 Science Textbooks

 and Workbooks for the
Inclusion

 of Essential Features of
Inquiry

 Science
Education+

January
2016 

Research 
in science 
education 
Inquiry 

)46(:879–900

 Abdulwali H.
Aldahmash

Nasser S. Mansour
Saeed M. Alshmrani

An Analysis 
of Activities in 
Saudi Arabian 
Middle School

Science 
Textbooks and 
Workbooks for 
the Inclusion
of Essential 
Features of 

Inquiry

Science Education

.60

حاجات التطور المهني 
لمعلمي العلوم في 

المرحلة المتوسطة في 
محافظة عنيزة بالمملكة 

العربية  السعودية

تعليم 
2016م+العلوم يوليو 

مجلة العلوم 
والتربوية 

والنفسية، جامعة 
القصيم. 9)4(، 

.1005-1044

 أ. نافل بن بجاد الحربي
أ. د. سعيد بن محمد 

الشمراني

حاجات التطور 
المهني لمعلمي 

العلوم في المرحلة 
المتوسطة في 
محافظة عنيزة 

بالمملكة العربية  
السعودية

تعليم العلوم

.61

إضاءاٌت حوَل نتائج 
دول الخليج في دراسة 
ة في  وليَّ هات الدَّ التوجُّ

ات  ياضيَّ الُعلوم والرِّ
 TIMSS 2015تقريٌر مختَصٌر

2016م+ ديسمبر 

مركز التميز 
البحثي في تطوير 

تعليم العلوم 
والرياضيات

د. صالح بن علوان الشمراني
أ. د. سعيد بن محمد 

الشمراني
د. إسماعيل بن سالمة 

البرصان
أ. بكيل بن أحمد الدرواني

إضاءاٌت حوَل نتائج 
دول الخليج في 

هات  دراسة التوجُّ
ة في الُعلوم  وليَّ الدَّ

  TIMSSات ياضيَّ والرِّ
 2015تقريٌر مختَصٌر

+

قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  1437/ 1438 هـ

 عنوان البحث*م

مجال 
البحث

)التخصص 
العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***

المتوقع لالنتهاء

تكلفة 
البحث
بآالف 
الرياالت

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة الممولةالمشاركين****

أو الداعمة******
الجهة 

المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 

معها
*******

ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

.1
العوامل المؤدية لتدني تحصيل 

طالب مقررات الفيزياء األولية 
بجامعة الملك سعود

مناهج 
وتعليم 
العلوم

00

بحث مقدم للنشر 
في مجلة العلوم 
التربوية، جامعة 

الملك سعود.

الشايع، فهد.

العوامل المؤدية لتدني 
تحصيل طالب مقررات 
الفيزياء األولية بجامعة 

الملك سعود

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.2

. نموذج مقترح قائم على 
التفكير ما وراء المعرفي لحل 
طالب مقررات الفيزياء األولية 
بجامعة الملك خالد للمسائل 

الفيزيائية. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

00

 بحث مقدم لمجلة 
العلوم التربوية 
بجامعة الملك 

خالد

 
 

العوله، عبدالعزيز؛  
الشايع، فهد

. نموذج مقترح قائم على 
التفكير ما وراء المعرفي 

لحل طالب مقررات الفيزياء 
األولية بجامعة الملك خالد 

للمسائل الفيزيائية. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم
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.3

أثر أنموذج مقترح لتدريس 
القضايا العلمية المجتمعية 
في مادة األحياء على تنمية 

الجدل العلمي. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

00
بحث مقدم للنشر 
في مجلة الزرقاء 

باالردن.

األسمري، ابراهيم؛ 
الشايع، فهد؛ 

الزغيبي، محمد.

أثر أنموذج مقترح 
لتدريس القضايا العلمية 

المجتمعية في مادة 
األحياء على تنمية الجدل 

العلمي. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.4

أثر أنموذج مقترح للتقويم 
من أجل تعلم العلوم على 

المهارات االجتماعية المتعلقة 
بتعلم طالبات الصف 
السادس االبتدائي. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

00
بحث مقدم للنشر 

في مجلة رسالة 
الخليج العربي

العبدالكريم، 
إيمان؛ الشايع، 

فهد.

أثر أنموذج مقترح 
للتقويم من أجل تعلم 
العلوم على المهارات 
االجتماعية المتعلقة 
بتعلم طالبات الصف 
السادس االبتدائي. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.5

أثر تدريس العلوم وفق اتجاه 
العلوم والتقنية والهندسة 
والرياضيات )STEM( على 

التحصيل الدراسي والتفكير 
االبداعي لطالب الصف األول 
المتوسط بمدينة الرياض. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

00

بحث مقدم للنشر 
في مجلة العلوم 

االنسانية – جامعة 
الباحة.

األسمري، حسين؛ 
القحطاني، حمد؛ 

الشايع، فهد.

أثر تدريس العلوم وفق اتجاه 
العلوم والتقنية والهندسة 
والرياضيات )STEM( على 

التحصيل الدراسي والتفكير 
االبداعي لطالب الصف األول 
المتوسط بمدينة الرياض. 

مناهج 
وتعليم 
العلوم

.6
توجهات بحوث التطور المهني 

لمعلمي العلوم في المجالت 
والمؤتمرات الخليجية والعالمية

تعليم 
+العلوم

أ.د. سعيد بن 
محمد الشمراني

أ.د. فهد بن 
سليمان الشايع

أ.د. عبدالولي بن 
حسين الدهمش
د. نواف السراني

توجهات بحوث التطور 
المهني لمعلمي العلوم 
في المجالت والمؤتمرات 

الخليجية والعالمية

تعليم 
العلوم

.7

الممارسات التقويمية لمعلمي 
العلوم في محافظة الزلفي 
بالمملكة العربية السعودية 

وفق تصوراتهم

تعليم 
أ. د. سعيد بن +العلوم

محمد الشمراني

الممارسات التقويمية 
لمعلمي العلوم في 

محافظة الزلفي بالمملكة 
العربية السعودية وفق 

تصوراتهم

تعليم 
العلوم

.8
مستوى ممارسة طالب المرحلة 
الثانوية في للجدل العلمي في 

دروس العلوم

تعليم 
العلوم

مستوى ممارسة طالب 
المرحلة الثانوية في للجدل 
العلمي في دروس العلوم

تعليم 
العلوم

مقدمة في التعلم والتعليم9.
المناهج 
وطرق 

التدريس 
حوالي1439مؤلف

مائة الف
25132
91271

أ.د. عبدالعزيز بن 
محمد الرويس

د. أحمد بن حسن 
البدور

عمادة البحث العلمي 
بجامعة الملك سعود

كلية 
التربية 
بجامعة 
الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود
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.10

أثر استخدام األلعاب التعليمية 
على التحصيل الدراسي 

في مقرر التربية االجتماعية 
والوطنية لدى تالميذ وتلميذات 

الصف الرابع االبتدائي .

مناهج 
وطرق 

تدريس 
الدراسات 

االجتماعية 

X

 الفصل الدراسي 
األول من 

العام القادم 
1439/1438هـ

حوالي / 
20.000 ريال 
عشرين 
ألف ريال 

 

 
معلم

 3245

صالح بن فارس بن 
صالح الدوسري ،
أ.د. عبداهلل بن 

ابراهيم العجاجي
وزارة شخصي

بدونالتعليم

.11
 امتالك معلمي الحاسب اآللي

 للمعايير المهنية الوطنية في
الحاسب اآللي

معلمي 
أحمد المسعدال يوجد1439الحاسب

.12

أثر استخدام إستراتيجية الصف 
المقلوب على تحصيل طالب 

الصف الثالث المتوسط في مقرر 
الحاسب اآللي   

تعليم 
143928940الحاسب 

 سعيد مبارك
الدوسري

احمد زيد المسعد

.13

أثر تدريس القرآن الكريم 
باستخدام نمط التعلم المدمج 

على تصحيح التالوة لطالب 
حلقات األكاديمية القرآنية 

العالمية

تعلم 
إلكتروني 

والقران
28940ال يوجد1438√

عـبـدالـعـزيـز 
الـشـهـري و أحمد 

المسعد
ال يوجدال يوجد

.14

فاعلية تطبيق استراتيجية 
الصف المقلوب على التحصيل 

الدراسي لتعلم البرمجة في 
مادة الحاسب اآللي لدى طالب 

الصف األول ثانوي 

تعليم 
فؤاد الدوسري و و 28940ال يوجد1438√الحاسب

ال يوجدال يوجدأحمد المسعد

.15

واقع استخدام معلمي 
الرياضيات لألنشطة اإللكترونية 

التفاعلية في تنمية التصور 
البصري المكاني

التدريس 
المعزز 
بالتقنية

28940ال يوجد1438√
فهد بن إبراهيم 
موكلي و أحمد 

المسعد
ال يوجدال يوجد

.16

مقارنة أثر استراتيجيتي الرحالت 
المعرفية عبر الويب والفصول 
المقلوبة على األداء المهاري 

لطالب الصف الثالث ثانوي في 
مادة الحاسب اآللي

تعليم 
ممدوح العنزي و 28940ال يوجد1439√الحاسب

ال يوجدال يوجدأحمد المسعد

.17

الزيارات الصفية ودورها في 
تنمية مهارات طرح األسئلة 

لدى معلمي العلوم الشرعية 
بالمرحلة الثانويه

طرق 
تدريس 
العلوم 
الشرعية

  الفصل القادم
 

 
3283

د. توفيق إبراهيم 
البديوي
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.18

تضمين أهداف المسابقات 
العلمية في أولمبياد العلوم 
المحلي في المملكة العربية 

السعودية من وجهة نظر 
المشرفين التربويين.

تعليم 
قيد النشر 2017م==ü==العلوم

مجلة كلية 
التربية 
بجامعة 

بنها بمصر

25194

أ. عبداهلل 
عبدالرحمن 

الشهري
أ. د. جبر محمد 

الجبر

======

.19

العالقة بين استيعاب الطالب 
لمفهوم الجدول الدوري 

للعناصر واتجاهاتهم نحو تعلم 
الكيمياء.

تعليم 
قيد النشر 2017م==ü==العلوم

رسالة 
الخليج، 

السعودية
25194

أ. عبده نعمان 
المفتي

أ. د. جبر محمد 
الجبر

======

.20
تضمين مهارات التقويم البنائي 

في مقرر الكيمياء )1( نظام 
المقررات للمرحلة الثانوية

تعليم 
قيد النشر 2017م==ü==العلوم

مجلة 
جامعة 
الباحة 

للعلوم 
اإلنسانية، 

جامعة 
الباحة

25194

أ. محمد ظافر 
الشهري

أ. د. جبر محمد 
الجبر

======

.21

الممارسات التدريسية ألعضاء 
هيئة التدريس في مقررات 
الرياضيات األولية الجامعية 

بجامعة الملك سعود في ضوء 
نموذج كارل ويمن للتقويم

√2018  
 

 
25304

 خالد محمد
 الشريف¹ ،

ناعم العمري² ، 
إبراهيم عساف³

مركز التميز البحثي في 
تطوير تعليم العلوم 

والرياضيات

.22

Assessing students' 
perception of their 

learning environment in 
mathematics classrooms

خالد محمد 201825304√
الشريف

.23

 أثر تدريب معلمي الحاسب
 اآللي على رأس العمل في

 مهارات لغة البرمجة سكراتش
 باستخدام منصة  تعلم

 إلكتروني على اكتساب مهارات
 البرمجة واالتجاه نحو تعليم

البرمجة بلغة سكراتش

تعليم 
  ذي الحجة 1438هـXالحاسب

 ال ينطبق
 

12516
رياض الحسن
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبقأحمد الكريع

.24

أثر استخدام استراتيجية الصف 
المقلوب على تعّلم برمجة 

الحاسب بلغة الفيجوال بيسك 
واالتجاه نحو تعلم برمجة 

الحاسب

تعليم 
 محرم 1439هـXالحاسب

رياض الحسن12516 ال ينطبق
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبقيوسف الفيفي
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.25
Reflective Diary 

Experience of Saudi EFL 
Pre-Service Teachers 

تعلم 
وتعليم 

اللغة 
اإلنجليزية

2018 
 29837

د. سلطان بن 
محمد آل طلحاب

د. ياسر بن 
عبدالرحمن 
السحيباني

برنامج رائد – عمادة البحث 
العلمي - جامعة الملك 

سعود

سوسيولوجيا العلم من منظور 26.
آخر

مناهج 
وطرق 

تدريس 
العلوم

نهاية صيف *
1438هـ

غير 
معروفة
)تخضع 

للتحكيم(

د.صالح عبداهلل 25384
محمد العبدالكريم

عمادة البحث العلمي 
بالجامعة

جامعة 
الملك 
سعود

عمادة 
البحث 

العلمي 
بالجامعة

.27

 واقع اإلشراف على طلبة التربية
 الميدانية بقسم المناهج وطرق
 التدريس بكلية التربية بجامعة

الملك سعود



نهاية الفصل 
األول من العام 

الجامعي 
1439/1438هـ

 
 

د. محمد بن مفلح  14812
الدوسري

.28

تقييم طلبة مقرر التربية 
الميدانية بقسم المناهج وطرق 
التدريس بكلية التربية بجامعة 

الملك سعود ألداء المعلم 
والمعلمة المتعاونة



نهاية الفصل 
األول من العام 

الجامعي 
1439/1438هـ

د. محمد بن مفلح  14812
الدوسري

.29
الممارسات التأملية لدى معلمي 
الرياضيات بالمرحلة الثانوية في 

المملكة العربية السعودية

 تعليم 
 وتعلم

الرياضيات


  مرسل للتحكيم 
والنشر

 
 

 

ناعم بن محمد 
العمري 

  عبدالولي بن 
حسين الدهمش  
 علي طاهر عثمان 

علي     
   حمود سعيد 

مسّلم السليمي                

.30
أداء طلبة جامعة الملك سعود 

في مقررات الرياضيات األولية 
خالل الفترة   1430 -1436هـ

 تعليم 
 وتعلم

الرياضيات


 مرسل للتحكيم
 والنشر

خالد الشريف
ناعم العمري
رفعت قنديل

مركز التميز البحثي في 
تطوير تعليم العلوم 

والرياضيات

جامعة 
الملك 
سعود

مركز التميز 
البحثي 

في تطوير 
تعليم 
العلوم 

والرياضيات

.31

محاور برنامج تدريبي مقترح 
لتهيئة طالبات التدريب 

الميداني بقسم المناهج وطرق 
التدريس بجامعة الملك سعود

مناهج 
الحاسب 

اآللي
25398صفر / 1439+

أ.عبير محمد 
الربيعة
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة خالل العام الجامعي 1437/ 1438 هـ   

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة ومكان 
عناوين البحوثاالنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

1

  حلقة نقاش علمية 
االبداع والتطوير في 

تدريس التربية البدنية : 
نموذج المملكة المتحدة  

 DR .Gary المتحدث
 Kinchin

 University  of
 Southampton United

Kingdom

23-5- 1438د. أشرف بسيم79029
قسم المناهج وطرق 

التدريس كلية التربية جامعة 
الملك سعود 

2
مؤتمر التمييز في تعليم 

العلوم والرياضيات 
الثاني

3283
25304
25384

د. توفيق إبراهيم البديوي
خالد محمد الشريف

د.صالح عبداهلل محمد 
العبدالكريم

د.سوزان حسين حج عمر
أ.هال  سليمان الشايع

1438/8/15-14

مركز التميز البحثي في 
تطوير تعليم العلوم 

والرياضيات – جامعة الملك 
سعود

14-15 شعبان 1438√√√

مركز التميز البحثي في 
تطوير تعليم العلوم 

والرياضيات – جامعة الملك 
سعود

توجهات بحوث التطور المهني 
لمعلمي العلوم والرياضيات 

في المجالت والمؤتمرات 
الخليجية والعالمية ) مشترك 

مع عدد من الباحثين(

13-1438/8/15ه***

مركز التميز البحثي في 
تطوير تعليم العلوم 

والرياضيات، الرياض، جامعة 
الملك سعود

معوقات استخدام معلمات 
العلوم لدورة التعلم الخماسية 
)5E’s( المطّبقة ضمن سلسلة 

 )McGraw_Hill( ماجروهل
بالمرحلة االبتدائية بمدينة الرياض. 

بوستر

3

تعليم الرياضيات ورؤية 
الجمعيىة السعودية للعلوم 7/29-1438/8/1هـالمملكة التعليمية 2030

الرياضية- وزارة التعليم


15-13

جامعة الملك سعود/1438/8هـ

توجهات بحوث التطور المهني 
لمعلمي العلوم والرياضيات 

في المجالت والمؤتمرات 
الخليجية والعالمية

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي    1437/ 1438 هـ 
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عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

عناوين البحوثالجهة المنظمة ومكان االنعقاد
حضوربحثتنظيماالسمالرقم

اللقاء السادس لمساعدي 1.
21-22  جمادى الثانية  000الشايع، فهد12684ومساعدات مديري التعليم  

1438هـ
االدارة العامة للتدريب واالبتعاث– 

وزارة التعليم،
تمكين معلمي الصفوف األولية 

وتطورهم

اللقاء الرابع في منتدى إثراء 2.
24 جمادى األولى 000الشايع، فهد12684للتطوير المهني المستمر

1438هـ.
االدارة العامة للتدريب واالبتعاث– 

وزارة التعليم،
”التطور المهني المستمر: نحو تمكن 

الممارس التربوي”.

.3
حلقة نقاش »الدرسات الدولية التمز 

)TIMSS 2015( والسياسات التعليمية في 
دول الخليج العربي«

15 ربيع أألول 1438هـ000الشايع، فهد12684
. مركز التميز البحثي في تطوير 

تعليم العلوم والرياضيات، جامعة 
الملك سعود،.

دور المراكز البحثية والعلمية في االستفادة 
من نتائج الدراسات الدولية TIMSS وما 
تمثله الدراسات التحليلية المتعمقة من 

أهمية لصانعي السياسات التعليمية”

.4
لقاء الجمعية السعودية للعلوم 

التربوية والنفسية األول – فرع 
جامعة الجوف

”الجمعيات العلمية في المملكة جامعة الجوف1 صفر 1438هـ.000الشايع، فهد12684
العربية السعودية: جستن نموذجا

مؤتمر إعداد وتدريب المعلم في ضوء 5.
مطالب التنمية ومستجدات العصر.

أ. د. سعيد بن محمد 
جامعة أم القرى23 - 25 / 4 / 1437هـ+الشمراني

اتجاهات معلمي العلوم بالمرحلة 
الثانوية في المملكة العربية السعودية 

نحو مجتمعات الممارسة المهنية

 أ.د. صالح بن عبدالعزيزمنتدى الغد الخامس6.
جمعية الغد للشباب: الرياض2017/5/24**النصار

المؤسسات المانحة ومراكز البحث 7.
االجتماعي

 أ.د. صالح بن عبدالعزيز
المركز الوطني للدراسات والبحوث 2017/02/21**النصار

االجتماعية:  الرياض

رصد القضايا والمشكالت االجتماعية 8.
في منطقة الرياض

 أ.د. صالح بن عبدالعزيز
المركز الوطني للدراسات والبحوث 2017/03/26**النصار

االجتماعية: الرياض

 ا. د. عبد العزيز بن25132التعلم القائم على الكفايات9.
وزارة التعليم21-11/23*1438×محمد الرويس

.10
المؤتمر الخامس لتعليم  وتعلم 

الرياضيات  :تعليم الرياضيات ورؤية 
المملكة التعليمية 2030

29-1 شعبان 1438هـ√√خالد محمد الشريف25304
الجمعية السعودية للعلوم 

الرياضية – وزارة التعليم المقر 
الرئيسي

كلية األمير سلطان األهلية - 1438/6/16ه√د. سلطان آل طلحاب29837مؤتمر تعليم اللغة االنجليزية11.
الرياض

المؤتمر الحادي والعشرون لعمداء القبول 12.
  د. امل عبداهلل آل8985والتسجيل في الجامعات السعودية

جامعة األمير سطام 6/9/ 1438هـ+ ابراهيم
فندق ماريوت

• رجاء ذكر عنوان المؤتمر مرة واحدة ولو تعددت أسماء المشاركين فيه.	
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة خالل العام الجامعي   1437/ 1438هـ

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية االنعقادنوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

عناوين البحوثالجهة المنظمة ومكان االنعقاد)التقويم الهجري(
حضوربحثتنظيماالسمالرقم

1
المؤتمر السنوي للمنظمة األمريكية لبحوث 

الرأي العام )AAPOR( في مدينة نيو أورلينز، 
أميركا

 أ.د. صالح بن
من 2017/5/17م وحتى حضورعبدالعزيز النصار

2017/5/29م.
المنظمة األمريكية لبحوث الرأي العام 

)AAPOR( في مدينة نيو أورلينز، أميركا

المؤتمر الدولي للغة العربية 2
 أ.د. صالح بن

المجلس الدولي للغة العربية )دبي( 25-27 رجب 1438عبدالعزيز النصار

المؤتمر العالمي للبحوث واستطالعات الرأي 3
)AAPOR(

 أ.د. صالح بن
المنظمة األمريكية للبحوث واستطالعات 22-25 شعبان 1438عبدالعزيز النصار

الرأي AAPOR نيوأورالنز، أمريكا

الجمعية العربية لمعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة 4
د. سلطان آل 29837أجنبية

دبي10-1438/6/12ه√طلحاب

5 Bringing Scientific Literacy Forward:
National & International Perspectives22927 د.سوزان حسين

المنظمة الكورية للتربية العلمية -12-1438/5/14هـ+حج عمر
جامعة سيؤول الوطنية/ كووريا

6
International Conference 2016: Forging 
New Trails towards 21st Century Science 
Education. Reno, NV,.

000Januaryالشايع، فهد48621
2016 ,9-7

Association for Science Teacher 
Education )ASTE)

An exploration 
of Teacher’s 
Perceptions 
Toward Their 
Learning 
Opportunities

النادي السعودي بجامعة اكستر، بريطانيا، 19 ذو القعدة 7
النادي السعودي بجامعة اكستر، 91 ذو القعدة 7341هـ.000الشايع، فهد143748621هـ.

بريطانيا، 

"تطوير التعليم 
العام في 

المملكة العربية 
السعودية: 

الواقع 
والتطلعات 

المستقبلية".
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الخدمات التي ُقدمت لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1437/ 1438 هـ  

نوع الخدمة* المقدمة**م
مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

.1
تقرير اللقاء التشاوري عن الموارد التعليمية المفتوحة بدول الشرق األوسط وشمال 

أحمد زيد 28940أفريقيا 
الشرق األوسط وشمال أفريقيااليونسكوالمسعد

قطر 
 2 / 28-27

2017/

.2
عضو الفريق المساند للجنة الفرعية لمبادرات التعلم اإللكتروني والتي تهدف لتسريع 

التحول الرقمي في مجال التعلم والتدريب اإللكتروني، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية 
العليا للتحول الرقمي ضمن برنامج التحول الوطني تحقيقًا لرؤية المملكة 2030

أحمد زيد 28940
المسعد

المركز الوطني للتعلم 
االلكتروني ةالتعليم هن 

بعد ووزارة التخطيط

اللجنة الوزارية العليا للتحول الرقمي 
ضمن برنامج التحول الوطني تحقيقًا 

لرؤية المملكة 2030

أحمد زيد 28940أمين جائزة التميز في التعلم اإللكتروني االصدار الرابع3.
المسعد

المركز الوطني للتعلم 
وزارة التعليم االلكتروني

خالد محمد 25304اإلشراف على مكتب العالقات المجتمعية بالجامعة4.
المجتمعجامعة الملك سعودالشريف

خالد محمد 25304إدارة مركز التدريب بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع5.
المجتمعجامعة الملك سعودالشريف

عضو هيئة تحرير مجلة رسالة التربية وعلم النفس – الجمعية السعودية للعلوم 6.
الجمعية السعودية للعلوم التربوية جامعة الملك سعودرياض الحسن12516التربوية والنفسية

والنفسية.

مجلة العلوم التربوية.كلية التربيةرياض الحسن12516عضو هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية.7.

25384محاضرة عامة: أخالقيات البحث العلمي للدراسات اإلنسانية: األهمية وتعريف باللجنة8.
صالح عبداهلل 

محمد 
العبدالكريم

مركز التميز البحثي في 
تطوير تعليم العلوم 

والرياضيات

طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة 
التدريس في كلية التربية، والعموم

محاضرة عامة
تطوعي دون 

مقابل

مقرر اللجنة العلمية - مجال تعلم العلوم لمؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات 9.
25384الثاني: التطور المهني آفاق مستقبلية

صالح عبداهلل 
محمد 

العبدالكريم

مركز التميز البحثي في 
تطوير تعليم العلوم 

والرياضيات

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
وطالب الدراسات العليا، والمعلمين 

والتربويين عامة

مؤتمر عام
تطوعي دون 

مقابل

25384تحكيم علمي لعدد من المجالت العلمية بالجامعات السعودية10.
صالح عبداهلل 

محمد 
العبدالكريم

الجامعات الحكومية في المملكة، مستمر
والباحثين

25384لجنة أخالقيات البحث العلمي ”للعلوم اإلنسانية” في جامعة الملك سعود11.
صالح عبداهلل 

محمد 
العبدالكريم

عمادة البحث العلمي 
بالجامعة

الباحثين في مجاالت العلوم 
اإلنسانية في الجامعة
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25384عضو اللجنة التنسيقية لحماية الحياة الفطرية12.
صالح عبداهلل 

محمد 
العبدالكريم

الهيئة الوطنية لحماية 
تطوعي دون وزارة التعليم، وقطاعات المجتمعالحياة الفطرية

مقابل

د. علي محمد العمل وكيل للجامعة السعودية اإللكترونية لشؤون الفروع13.
الجامعة السعودية اإللكترونيةمعهد الملك عبداهللالصغير

محمد بن مفلح 14812عضو لجنة تطوير األنظمة والسياسات التعليمية بكليات التربية 14.
وزارة التعليممحمد بن مفلح الدوسريالدوسري

محمد بن مفلح 14812رئيس وحدة التدريب الميداني بكلية التربية 15.
كلية التربيةالدوسري

محمد بن مفلح 14812مقرر لجنة الخبرات الميدانية بقسم المناهج16.
قسم المناهجالدوسري

المشاركة في إعداد اإلطار التخصصي لمجال الرياضيات ضمن مشروع بناء األطر 17.
هيئة تقويم التعليمالتخصصية لمعايير الناهج

المركز الوطني للقياسالمشاركة في تنفيذ اختبارات المركز الوطني للقياس18.

كلية الملك فهد األمنيةالمشاركة في تقديم دورة لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية19.

جامعة اإلمام محمد بن سعود المشاركة في تنفيذ اختبارات التعليم عن بعد20.
اإلسالمية

الجمعية السعودية للعلوم التربوية الشايع، فهد12684رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية21.
والنفسية 

هيئة تقويم التعليمالشايع، فهد12684استشارات ومشاركة في لجان بناء معايير مناهج التعليم22.

جامعة الجوفالشايع، فهد12684مشاركة في المجلس العلمي بجامعة الجوف23.

جامعة اربد - االردنالشايع، فهد12684عضو الهيئة االستشارية لمجلة جامعة أربد باألردن24.

جامعة طيبة الشايع، فهد12684عضو الهيئة االستشارية لمجلة العلوم التربوية بجامعة طيبة25.

جامعة تبوكالشايع، فهد12684عضو الهيئة االستشارية لمجلة جامعة تبوك للدرسات اإلنسانية 26.

المشرف العام على مجلة "أفاق تربوية ونفسية"، الجمعية السعودية للعلوم التربوية 27.
الجمعية السعودية للعلوم التربوية الشايع، فهد12684والنفسية

والنفسية 

جامعة اليرموك باألردنالشايع، فهد12684عضو الهيئة االستشارية للمجلة األردنية في العلوم التربوية بجامعة اليرموك باألردن28.

الجمعية السعودية للعلوم التربوية الشايع، فهد12684رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية29.
والنفسية 
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بيان بالجوائز العلمية التي حصلتم عليها خالل العام الجامعي 1437/ 1438هـ      

األعمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم
الجائزة

كلية التربية – جامعة الملك جائزة التميز البحثي د. سلطان بن محمد آل طلحاب1
نشر بحث سعود

د. أحمد بن حسن الدبور2
جائزة التميز البحثي لألبحاث 

المنشورة في مجالت محلية أو 
اقليمية مرموقة

كلية التربية – جامعة الملك 
نشر بحث طرق التدريسسعود

صالح عبداهلل محمد العبدالكريم3
جائزة التميز البحثي لألبحاث 
المنشورة في مجالت عالمية 

مرموقة

مركز البحوث بكلية التربية
كلية التربية

األبحاث المنشورة في مجالت 
بحث علمي منشورعالمية مرموقة
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منجزات  قسم المناهج وطرق التدريس عبر السنوات 

1438/1437 1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433  المنجزات

61 35 44 39 37 البحوث المنشورة

30 39 22 32 23  البحوث الجارية

3 16 39 17 13  الموتمرات في رحاب الجامعة

15 6 10 17 18 المؤتمرات داخل المملكة

7 7 20 27 36  المؤتمرات خارج المملكة

- - 6 4 3  الرحالت والزيارات

29    25 29 30 44  الخدمات المجتمعية

3 1 1 1 1  الجوائز
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قسم التربية الفنية
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نبذة عن القسم :
ُيعد قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود من األقسام الرائدة المتخصصة في تعليمنا المحلي حيث أنه ومع توسع نطاق التعليم في المملكة 
التربية  التربية الفنية بجميع مراحل التعليم، وجاءت فكرة إنشاء قسم للتربية الفنية بكلية  العربية السعودية ظهرت الحاجة إلى معلمين لتدريس مادة 
الدراسة  وبدأت  الفنية  التربية  قسم  إنشاء  تم  لذلك  المجال.  هذا  في  المتزايد  العجز  لسد  متميزين  وباحثين  معلمين  إعداد  بغرض  سعود  الملك  بجامعة 
فيه عام 1395/1394هـ الموافق 1975م. ومع التنامي المستمر للمجتمع السعودي ورغبة من القسم في المشاركة في اإلسهام في تنمية المجتمع تم 
إنشاء قسم التربية الفنية للبنات بمركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود عام 1405هـ، كما تم إنشاء برنامجي الماجستير والدكتوراه كبرامج رائدة 

بالمملكة وذلك لسد الحاجة إلى العديد من الطاقات البحثية العلمية والتربوية والتي تبدو واضحة في القطاع التربوي واإلداري في مجال التربية الفنية.

الرؤية :
أن يكون قسم التربية الفنية ذا مكانة رائدة ومتميزة على المستويات المحلية واإلقليمية من خالل تهيئة البيئة التربوية والتعليمية والبحثية الفّعالة 

التي تمكنه من القيام بدوره في إعداد معلمين ومتخصصين وباحثين يتميزون بالكفاءة والجودة وتقديم خدمات ثقافية وعلمية لخدمة المجتمع.

الرسالة :
يسعى القسم إلى تحقيق الرسالة التربوية والعلمية والمهنية في مجال إعداد المعلمين والمتخصصين في مجال التربية الفنية والفنون، باإلضافة 
إلى االهتمام بالبحث العلمي وتقديم الخدمات التخصصية واالستشارات المهنية التي تثري التخصص علميًا وتفي بحاجات المجتمع بقطاعية الحكومي 

واألهلي.

األهداف :
إعداد معلمين ومتخصصين في مجال التربية الفنية والفنون بدرجة البكالوريوس، والماجستير والدكتوراه.  -1

تأهيل وإعداد قيادات متخصصة في مجاالت التربية الفنية على المستوى التعليمي واإلداري.  -2

إعداد متخصصين في مجاالت الفنون المختلفة للعمل في القطاعين الحكومي واألهلي.  -3

توسيع مدارك الدارسين نحو مجاالت التربية الفنية الحديثة  وتطبيقاتهما في مجال تدريس التربية الفنية في مدارس التعليم العام.  -4

5- توجيه وزيادة وعي الدارسين تجاه القيم الجمالية في التراث والحضارة العربية اإلسالمية.

تطوير وتنمية المهارات الفنية للدارسين من خالل التعبير التشكيلي في ضوء متغيرات العصر الحديث والمعاصر.  -6

االهتمام بالبحث العلمي ومتابعة التطورات الحديثة في مجال التربية الفنية على المستويين العربي والدولي من اجل اإلسهام  في تنمية المجتمع المحلي واإلقليمي.  -7

المساهمة في إعادة تأهيل المعلمين الذين هم على رأس العمل في ضوء التنمية المستدامة .  -8
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قائمة بيانات أعضاء وعضوات هيئة التدريس في قسم التربية الفنية
دوام كامل/جزئي

الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق  التخصص
العام الرتبة الجنسية

أسماء أعضاء هيئة التدريس
م

دوام جزئي  دوام
كامل انثى ذكر االسم

√ دكتوراه جامعة بيردو
Purdue University مناهج التربية الفنية  التربية

الفنية سعودي √ د. محمد بن عبدالرحمن النملة .1

√ دكتوراة جامعة اوهايو الحكومية
Ohio State University رسوم االطفال  التربية

الفنية أستاذ سعودي √  أ.د. محمد بن حسين
الضويحي .2

√ دكتوراه جامعة شمال تاكساس
North Taxas University تراث شعبي تربية فنية أستاذ مشارك سعودي √  د. بدر بن عبد الرحمن الرويس

العتيبي .3

√ دكتوراه جامعة والية بنسلفانيا
Pennsylvania State University رعاية الموهوبين تربية فنية أستاذ مشارك سعودي √ د. فواز بن فهد أبو نيان .4

√ دكتوراه والية بنسلفانيا
Pennsylvania State University العالج بالفن  التربية

الفنية أستاذ مشارك سعودي √  د. عوض بن مبارك سعد
اليامي .5

√ دكتوراه جامعة والية أوهايو
Ohio State University

 أنثروبولوجيا التربية
الفنية

 التربية
الفنية أستاذ مشارك سعودي √ د. يوسف بن إبراهيم العمود .6

√ دكتوراه جامعة حلوان ـ جامعة نيويورك التصميم الجرافيكي  التربية
الفنية استاذ مشارك مصري √ د. احمد رفعت سليمان .7

√ دكتوراه جامعة كيرتن. استراليا
curtin University. Australia التصميم الجرافيكي  التربية

الفنية أستاذ مشارك سعودي √ د. معجب عثمان الزهراني .8

√ دكتوراه جامعو المنيا التصوير التشكيلي  التربية
الفنية أستاذ مساعد مصري √ د. محمد عبد الاله اسماعيل .9

√ دكتوراه   جامعة مااليا . ماليزيا
Malaya University. Malaysia

 تربية فنية لذوي
االحتياجات الخاصة

 التربية
الفنية استاذ مساعد سعودي √ د. فهد بن محمد الشمري .10

√ دكتوراه جامعة الينوي
 Illinois University مناهج التربية الفنية  التربية

الفنية استاذ مساعد سعودي √ د. خالد بن حجاج المرمش .11

√ دكتوراه جامعة تكساس
Texas University تربية فنية تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ د. فهد بن محمد الجبرين .12

√ دكتوراه جامعة فلوريدا الحكومية
Florida State University تربية فنية تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √  د. عبداهلل بن عبد العزيز

الحيزان .13

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. فهد بن سليمان الفهيد .14

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. رائد المنيف .15
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√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. وليد الطويرقي .16

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. نواف بن مقعد العتيبي .17

√ دكتوراه جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن أشغال المعادن تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ د. مسعوده عالم جان قربان .18

√ دكتوراه جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الرسم و التصوير تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ د. مها محمد السديري .19

√ دكتوراه جامعة كارديف
Cardiff University

 زخارف فنيه -  الفن
االسالمى تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √  د. حنان ابراهيم عبداهلل

العبيد .20

√ دكتوراه جامعة الملك سعود تاريخ الفن تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ ا. خلود حمد عبداهلل العبيكان .21

√ دكتوراه جامعة المنيا التصميم تربية فنية أستاذ مساعد مصري √ د. نجوى على محمد على .22

√ دكتوراه جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن اشغال فنية تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ د. نجالء رشيد محمد الرشيد .23

√ دكتوراه جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تربية متحفية تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ د. سلمى سالم الزيد .24

√ دكتوراه جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن رسوم أطفال تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ د. ريم ابراهيم العودان .25

√ دكتوراه جامعة الملك سعود نقد و تذوق فني تربية فنية استاذ مساعد سعودي √ ا. نهى مشارى ناصر الشنيف .26

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. رحاب عبداهلل محمد الغذامى .27

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. عبير سعد حمد المقرن .28

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاض سعودي √ ا. فريده محمد عبداهلل السبيع .29

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. اريج محمد عبداهلل الحمود .30

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √  ا. رشا ابراهيم عبدالعزيز
الفاضل .31

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. نهال محمد عبداهلل الحميدى .32

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. لطيفه عبدالرحمن الفيصل .33

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. هند عبداهلل الوتيد .34

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. خلود عبداهلل الحصان .35

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √  ا. ثناء عبداهلل ابراهيم
العضيبى .36

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. لمياء صالح مريشد .37

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. هيفاء ابراهيم النويصر .38
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    1437 / 1438 هـ 

عنوان البحث*م
مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***
جهة النشر****النشر

اسم الباحث الرئيسي 
وأسماء المشاركين*****

الجهة الممولة
أو الداعمة******

الجهة
المستفيدة

الجهة
المتعاقد

معها*******
ترجمة 

أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

.1

المداخل التربوية 
والتشكيلية لمفهوم 

البنائية وإمكانات 
تطبيقها في مقررات 
الدراسات العليا لبرامج 

التربية الفنية

النقد 
والتذوق 

الفني

بحث 
يناير 2017نظري

مجلة بحوث في 
التربية الفنية 

والفنون – كلية 
التربية الفنية – 
جامعة حلوان

115055
أ.د. محمد 
بن حسين 
ال يوجدالضويحي

قسم التربية 
الفنية كلية 

التربية
جامعة الملك 

سعود

جامعة الملك 
سعود

.2
البناء التصميمي ًلتشُكل 

اعمال ُتمثل تداخل 
اجناس الفنون

التصميم 
الجرافيكي

بحث 
1438/7/674321هـنظري

د/ احمد 
رفعت 

سليمان 
محمد

قسم التربية 
الفنية

كلية التربية
جامعة الملك 

سعود

.3

المزاوجة بين المهارات 
التقنية ومهارات التفكير 

الناقد كمدخل لتنمية 
المهارات االدراكية في 

برامج التربية الفنية 
المعاصرة

التثقيف 
بالفن

بحث 
11/ 2017/7نظري

مجلة الفنون 
التشكيلية والتربية 

الفنية
كلية التربية الفنية 

جامعة المنيا

4909

د/ بدر بن 
عبد الرحمن 

الرويس

قسم التربية 
الفنية

كلية التربية
جامعة الملك 

سعود

.4

معوقات تفعيل التربية 
المتحفية في برامج 

ومعاهد التربية الخاصة 
من وجهة معلميهم

التربية 
المتحفية

بحث 
سبتمبر 2017نظري

مجلة بحوث في 
التربية الفنية 

والفنون، جامعة 
حلوان، العدد 52

د. خلود 15530
بنت حمد 
العبيكان

قسم التربية 
الفنية

كلية التربية
جامعة الملك 

سعود

.5

اثر المستوى االجتماعي 
واالقتصادي على كم 
ونوع الموجز الشكلي 
في رسوم أطفال ما 

قبل المدرسة

رسوم 
االطفال

بحث 
نظري

ربيع االخر 
1438هـ

مجلة التربية 
الفنية والفنون-

جامعة حلوان - 
26392القاهرة

باحث اول
د/ فهد 

بن محمد 
الجبرين

باحث ثاني
 تهاني 

محمد ناصر 
العريفي

قسم التربية 
الفنية

كلية التربية
جامعة الملك 

سعود
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.6

Reflecting 21st 
century skills 
teaching on 

aesthetic in Saudi art 
education programs

أصول التربية 
الفنية

بحث 
نظري

 September
2017

 Published
 by Future

Academy www.
FutureAcademy.

org.UK

6065

د/ محمد بن 
عبد الرحمن 

النملة

قسم التربية 
الفنية

كلية التربية
جامعة الملك 

سعود

.7

القيم الفنية لتقنية 
معالجة االسطح 

بأسلوب مكومي إلنتاج 
حلى معدنية عالية 

القيمة النظرية واللونية

اشغال 
المعادن

دراسة 
مركز بحوث2017تطبيقية

18871كلية التربية
د/ مسعودة 

بنت عالم 
جان قربان

مركز البحوث

قسم التربية 
الفنية

كلية التربية
جامعة الملك 

سعود

.8

تصميم اإلعالن الحديث 
في ضوء نظرية الحتمية 
القيمية، رؤية من داخل 

قسم التربية الفنية 
بجامعة الملك سعود.

بحث التصميم
1438/2/22نظري

مجلة
جامعة الملك 
خالد للعلوم 

25266التربوية

د/ معجب 
بن عثمان 
الزهراني

قسم التربية 
الفنية

كلية التربية
جامعة الملك 

سعود

.9

أثر الدورات التدريبية 
في رفع كفايات طلبة 

قسم التربية الفنية 
بجامعة الملك سعود.

بحث التربية الفنية
مجلة جامعة 2017/2/8منظري

25266البحرين التربوية
د/ معجب 
بن عثمان 
الزهراني

قسم التربية 
الفنية

كلية التربية
جامعة الملك 

سعود
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي 1437/ 1438هـ

عنوان البحث*م

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

تاريخ***نوع البحث**
المتوقع 

لالنتهاء

تكلفة 
البحث
بآالف 

الرياالت

اسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة الممولةالمشاركين****

أو الداعمة******
الجهة 

المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 

معها******* ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

.1
دراسة في عالقة الثقافة 

البصرية بالثقافة والطقس 
االجتماعي

بحث التذوق الفني
نظري

رجب
د/احمد رفعت 74321 1439هـ

سليمان محمد

قسم التربية 
الفنية

كلية التربية
جامعة الملك 

سعود

.2

 Professional
 Development of Art

 Education Department
 Faculty Members at

 King Saud University in
 Accordance with Quality

 Principles and NCATE
Standards.

النقد والتذوق 
الفني

بحث 
د/ حنان بنت 201724271نظري

ابراهيم العبيد
جامعة الملك 

سعود

.3

 Islamic Art: Between The
 Aesthetic of Abstraction
 And Human and Animal

Representation.

النقد والتذوق 
الفني

بحث 
د/ حنان 201724271نظري

ابراهيم العبيد
جامعة الملك 

سعود

.4

أسباب ضياع الهوية 
االسالمية بين الثقافة 

الموروثة والثقافة الغربية 
المعاصرة وعالقتها 

باالنحرافات السلوكية 
للشباب وكيفية بناء التوّجه 

الصحيح للمجتمع اإلسالمي 
الحديثة.

علم النفس
)سيكولوجية 

المناهج(

بحث 
نظري

بانتظار النشر
ورقة بحثية 
في مؤتمر

5875
د/ خالد بن 
حجاج بن 

سعيد المرمش

تمويل 
شخصي

مكتب التربية 
العربي لدول 

الخليج
ال يوجد

.5

المناهج في المفهوم 
الشامل، لبناء استراتيجيات 
مدروسة لتحقيق اهداف 

محددة المعالم في عالمنا 
المعاصر

علم نفس
)سيكولوجية 

المناهج(

بحث 
نظري

بانتظار النشر
ورقة بحثية 
في مؤتمر

5875
د/ خالد بن 
حجاج بن 

سعيد المرمش

تمويل 
شخصي

مكتب التربية 
العربي لدول 

الخليج
ال يوجد

.6
  العالقة بين المعتقد الديني 

والثقافة في بناء منهج 
مثالي للتربية الفنية.

علم نفس
)سيكولوجية 

المناهج(

بحث 
5875بانتظار النشرنظري

د/ خالد بن 
حجاج بن 

سعيد المرمش

تمويل 
شخصي

جامعة سطام 
ال يوجدبن عبدالعزيز
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.7

أهمية كلية الفنون الجميلة 
كمكّمل للكليات العلمية 
في العملية التكاملية بين 
المبدعين والمتفوقين في 

الجامعات السعودية

مناهج تربية 
وفنون

بحث 
نظري

بانتظار النشر
ورقة بحثية 
في مؤتمر

5875
د/ خالد بن 
حجاج بن 

سعيد المرمش

تمويل 
شخصي

المجلس 
العربي 

للموهوبين 
والمتفوقين

ال يوجد

.8 Are there any visual art
collectors in Riyadh?Art education بحث

12/2017نظري
55000-

د/ فهد بن 7000026392
محمد الجبرين

جامعة الملك 
سعود

التربية الفنية , اصولها 9.
الفصل الثاني كتابتربية فنيةونظرياتها

1439 /1438
115055
6065

أ.د. محمد 
حسين 

الضويحي
د محمد 

عبدالرحمن 
النملة

قسم التربية 
الفنية كلية 

التربية جامعة 
الملك سعود

جامعة 
الملك 
سعود

.10
اتجاه طالب التربية الفنية 
تجاه األسلوب الواقعي 

والتعبيري والشكلي.

أصول التربية 
الفنية

بحث 
6065محرم 1439نظري

د/ محمد بن 
عبد الرحمن 

النملة

جامعة الملك 
سعود

.11
الموهوبون في الفن 

وطرائق اكتشافهم وتطوير 
قدراتهم.

أصول التربية 
الفنية

بحث 
نظري

ربيع األول 
14396065

د/ محمد بن 
عبد الرحمن 

النملة

جامعة الملك 
سعود
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة خالل العام الجامعي 1437/ 1438 هـ

عنوان المؤتمر والندوة*م
)باللغة العربية(

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة ومكان 
عناوين البحوثاالنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

.1
فعاليات برنامج ” األول“

 من اجل أستاذ جامعي
متميز

115055
74321

113776
6065

أ.د. محمد حسين الضويحي
د/ احمد رفعت سليمان محمد
د / يوسف بن إبراهيم العمود

د/ محمد بن عبد الرحمن النملة

عمادة تطوير المهارات11ـ 15 /1/ 1438هـحضور
جامعة الملك سعود

.2

 المعرض األول ألقسام
 التربية الفنية والفنون

 بالجامعات السعودية ”
رؤية وطن 2030 ”

د/ احمد رفعت سليمان 74321
27 .28 /7 /1438هـتنظيممحمد

قسم التربية الفنية
كلية التربية

جامعة الملك سعود

.3
اساسيات نظام ادارة 

التعلم االلكتروني
)دورة تدريبية(

جامعة الملك سعود20ـ1438/7/22حضورد. حنان ابراهيم العبيد24271
عمادة تطوير المهارات

.4

ورشة العمل التطويرية 
االولى )تطوير مسودات 

االطر التخصصية 
لمعايير مناهج التعليم(

1438/1/25حضورد. حنان ابراهيم العبيد24271
هيئة تقويم التعليم

فندق التنفيذيين
الرياض

الفنون التشكيلية بين 5.
د/ محمد بن عبد الرحمن 6065الرؤية والتطبيق

النملة

منظم الفعاليات 
المصاحبة للمعرض األول 

ألقسام التربية الفنية 
والفنون بالجامعات 

السعودية )رؤية وطن(.

1438/7/27ه الى 
1438/8/1ه

الجهة المنظمة:
قسم التربية الفنية

كلية التربية
جامعة الملك سعود

مكان االنعقاد:
مؤسسة الفن النقي بالرياض

د/ مسعودة عالم جان 18871ساعة معرفة6.
كيف تكوني جامعة الملك سعود22-3-1438ورشة عملقربان

باحثة ومخترعة

تجربتك في المجموعة 7.
د/ مسعودة عالم جان 18871البحثية

تجربتي والبحثمركز البحوث6-3-1438محاضرةقربان

.8

المشاركة في تقييم 
مسابقة فنية لطالب 

السنة التحضيرية 
بجامعة الملك سعود

6065
74321
26392

د. محمد النملة
د. احمد رفعت
د. فهد الجبرين

21 ـ 23/ 1438/7هتنظيم وتحكيم

الجهة المنظمة:
عمادة شؤون الطالب 
بجامعة الملك سعود

مكان االنعقاد:
الشراكة الطالبية

لجنة األنشطة الطالبية
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي    1437/ 1438 هـ

عنوان المؤتمر والندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

عناوين البحوثالجهة المنظمة ومكان االنعقاد
حضوربحثتنظيماالسمالرقم

.1
المعرض األول ألقسام التربية 

الفنية والفنون بالجامعات 
السعودية ” رؤية وطن 2030 ”

جميع أعضاء هيئة التدريس 
حضوربقسم التربية الفنية

الجهة المنظمة:
قسم التربية الفنية

كلية التربية
جامعة الملك سعود

مكان االنعقاد:
مؤسسة الفن النقي بالرياض

معرض سوق المواهب2.

25315
74321
6065
18871

د/ عبد اهلل بن عبد العزيز 
الحيزان

د/ احمد رفعت سليمان محمد
د/ محمد بن عبد الرحمن 

النملة
د/ مسعودة عالم جان قربان

25_27 / 1 / 1438هـحضور
الجهة المنظمة:

مركز الملك سلمان للشباب
مكان االنعقاد:

فندق فور سيزوون

ملتقى ألوان السعودية )6(3.
25315
6065
18871

د/ عبد اهلل بن عبد العزيز 
الحيزان

د/ محمد بن عبد الرحمن 
النملة

د/ مسعودة عالم جان قربان

24 _ 28 / 1438/3هـحضور

الجهة المنظمة:
الهيئة العامة للسياحة واالثار

مكان االنعقاد:
مركز المؤتمرات

مهرجان الجنادرية 31 للتراث 4.
والثقافة

25315
74321
18871

د/ عبد اهلل بن عبد العزيز 
الحيزان

د/ احمد رفعت سليمان محمد
د/ مسعودة عالم جان قربان

4/ 5/ 1438هـحضور

الجهة المنظمة:
الحرس الوطني
مكان االنعقاد:

الجنادرية

25315المعرض الدولي للكتاب5.
6065

د/ عبد اهلل بن عبد العزيز 
الحيزان

د/ محمد بن عبد الرحمن 
النملة

حضور
الجهة المنظمة:9 _19 / 6/ 1438هـ

وزارة الثقافة واالعالم
مكان االنعقاد:

المعارض بالرياض

المعرض الدولي للتعليم 6.
العالي 2017

25315

74321

د/ عبد اهلل بن عبد العزيز 
الحيزان

د/ احمد رفعت سليمان محمد
15 -18 1438/7هـحضور

الجهة المنظمة:
وزارة التربية والتعليم

مكان االنعقاد:
معارض الرياض
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مهرجان سوق عكاظ )11( 7.
الثقافي

25315
25127

د/ عبد اهلل بن عبد العزيز 
الحيزان

د/ ريم إبراهيم العودان
17/ 10/ 1438هـحضور

الجهة المنظمة:
الهيئة العامة للسياحة واالثار 

مكان االنعقاد:
محافظة الطائف

معرض 2030 في مخيلة 8.
6065التشكيليين

د/ محمد بن عبد الرحمن 
تنظيم النملة

1438/2/20هـومحكم

الجهة المنظمة:
وزارة الثقافة واالعالم

مكان االنعقاد:
جمعية العربية السعودية للثقافة 

والفنون

.9

ورشة العمل التطويرية 
االولى )تطوير مسودات االطر 

التخصصية لمعايير مناهج 
التعليم(

1438/1/25حضورد/ حنان بنت ابراهيم العبيد24271

الجهة المنظمة:
هيئة تقويم التعليم

مكان االنعقاد:
فندق التنفيذيين

الرياض

1438/1/29هـحضورد/ ريم بنت إبراهيم العودان25127ندوة ”درب زبيدة“10.
الجهة المنظمة:

الجمعية السعودية للمحافظة 
على التراث - الرياض

ندوة ” المقامات بين اإلبداع 11.
3/22/ 1438هـحضورد/ ريم بنت إبراهيم العودان25127الفني والرؤى االجتماعية“

الجهة المنظمة:
الجمعية السعودية للمحافظة 

على التراث - الرياض

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة خالل العام الجامعي   1437/ 1438هـ
نموذج رقم )1-8(

عنوان المؤتمر والندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة ومكان 
عناوين البحوثاالنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

معرض تشكيلي1
د/ احمد رفعت سليمان 74321” تأمالت ورقية ”

اتليه القاهرة للفنون من 11 الى 17 شوالتنظيممحمد
التشكيلية

د/ فهد بن محمد 26392دورة الصياغة والمينا2
HAYSTACK MOUNTAIN 11/7 – 19/ 1438/11حضورالجبرين

SCHOOL OF CRAFTS
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قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي 1437/ 1438هـ

عنوان الرحلة م
مكانهاتاريخهاأو الزيارة

عدد 
المشتركين
من الطالب

أسماء أعضاء هيئة 
مالحظاتوصف موجز التوصيات والمقترحاتالتدريس

رحالت داخلية1

1438/1/22هـ

1438/3/18هـ

1438/5/2ه

زيارة مرسم 
الفنان/ خالد 

المرمش

زيارة مرسم 
وقاعة عرض 
الفنان/ سعد 

عبيد

زيارة منطقة 
البجيري

16 طالب

9 طالب

12 طالب

د/ عبد اهلل بن عبد 
العزيز الحيزان

 د/ احمد رفعت سليمان
محمد

 د/ بدر بن عبد الرحمن
الرويس

تعددت العمارة التراثية بالمملكة، وتميزت كل منطقة بتراث ذي طبيعة خاصة، 
وتعدُّ منطقة نجد ذات العمارة الفنية بعناصرها وألوانها وتصميماتها التي تحمل 
قيمًا جمالية، وفي الجانب التحليلي للزخارف والمكمالت المعمارية في منطقة 

نجد وما تحمله من أسلوب محمل بدالالت ثقافية. اثمرت الزيارات ان العمارة التراثية 
في منطقة الدرعية القديمة )منطقة البجيري( بما تحمله من خصائص جمالية 

وفلسفية تمثل مصدر رئيسي لدعم قيم لهوية الوطنية لدى طالب التربية الفنية 
بجامعة الملك سعود، هذا مما جعل للتربية الفنية دورًا جديدًا لتحقيق مجموعة 
من القيم والمبادئ كالشمولية لكافة جوانب النمو االنساني والمالئمة لخصائص 

المتعلم وحاجاته وخصوصية المجتمع باالعتماد على التراث الخاص به.
يوصي بضرورة إنتاج مجموعة من األفالم التسجيلية كوثائق علمية وتراثية وفنية 

للمفردات التراثية في المملكة العربية السعودية عامة، ومنطقة نجد بشكل خاص، 
والتي على وشك االندثار بسبب الحداثة التي اكتسحت كل ما هو قديم، وتوفير 

تلك األفالم في اقسام الفنون والتربية الفنية لتكون مصدرًا إلثراء الجوانب التعبيرية 
والجمالية في األعمال الفنية.

تاريخها رحالت خارجية2
2017-5-7

امريكا 
فلوريدا 
نيويورك

د/ مسعودة بنت عالم 
جان قربان

الحضور والمشاركة ضمن ورشة عمل في تقنية المكومي لألشغال المعدنية 
المعاصرة.

تاريخها رحالت خارجية
2017-6-8

المملكة 
المتحدة 

لندن

د/ مسعودة بنت عالم 
زيارة مكتبة جامعة لندن  جان قربان

المجموع
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الخدمات التي ُقدمت لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي 1437/ 1438هـ

نوع الخدمة* المقدمة**م
مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

د/ ريم بنت إبراهيم 25127إعداد وتقديم ورشة تدريبية بعنوان ” زيارة متحفيه ممتعة“ 1.
العودان

النادي الفني التابع 
لوحدة األنشطة الطالبية 

بكلية التربية

أعضاء النادي الفني من طالبات 
الجامعة

استشارة لعقد برنامج تدريبي للعالج بالفن لألطفال المنومين 2.
د/ ريم بنت إبراهيم 25127بالمستشفى

عضو هيئة التدريسالعودان
فريق برنامج ”كن صديقي“ 

التطوعي بمستشفى الملك 
خالد الجامعي

د/ ريم بنت إبراهيم 25127رئيسة لجنة المعرض األول للفنون التشكيلية ”زوايا لونية“3.
جامعة الملك سعودعضو هيئة التدريسالعودان

د/ خلود بنت  حمد 15530ورشة عمل فنية ) الحفر على الالينو(4.
طالبات جامعة الملك سعودكلية التربيةالعبيكان

2 )ورشتان(  الهوية المؤسسة لجامعة الملك سعود: مفهومها 5.
د/ خلود بنت حمد 15530وتطبيقها

العبيكان
عمادة تطوير المهارات 
موظفات جامعة الملك سعودبجامعة الملك سعود

تحكيم عدد من بحوث ترقيات اعضاء هيئة التدريس  في جامعات 6.
محلية و خارجية 

115055
74321

113776

أ.د. محمد حسين 
الضويحي

د/ احمد رفعت سليمان 
محمد

 د / يوسف بن إبراهيم
العمود

قسم التربية الفنية
كلية التربية

جامعة الملك سعود

جامعة الطائف
جامعة الملك عبد العزيز

جامعة جيزان
جامعة حائل
جامعة طيبة

مناقشة عدد من رسائل دكتوراه والماجستير في مجال التربية الفنية7.

115055
74321

113776

أ.د. محمد حسين 
الضويحي

د/ احمد رفعت سليمان 
محمد

 د / يوسف بن إبراهيم
العمود

قسم التربية الفنية
كلية التربية

جامعة الملك سعود

جامعة الطائف
جامعة الملك عبد العزيز

جامعة جيزان
جامعة حائل
جامعة طيبة

.8
اعداد االختبار الشامل للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

6065اإلدارة العامة للتدريب األهلي
د/ محمد بن عبد الرحمن 

النملة
قسم التربية الفنية

كلية التربية
جامعة الملك سعود

المؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني

اإلدارة العامة للتدريب األهلي

د/ محمد بن عبد الرحمن 6065تحكيم مسابقة ) 2030 في مخيلة التشكيليين(  1438/2/20هـ9.
النملة

قسم التربية الفنية
كلية التربية

جامعة الملك سعود

الجمعية السعودية للثقافة 
والفنون )جسفت(.
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المعرض األول ألقسام التربية الفنية والفنون بالجامعات السعودية 10.
د/ محمد بن عبد الرحمن 6065)رؤية وطن(.

النملة

قسم التربية الفنية
كلية التربية

جامعة الملك سعود

اقسام التربية الفنية والفنون 
بالجامعات السعودية.

شراكة مؤسسية بين قسم التربية الفنية و مؤسسة الفن النقي 11.
د/ محمد بن عبد الرحمن 6065بالرياض

النملة

قسم التربية الفنية
كلية التربية

جامعة الملك سعود
مؤسسة الفن النقي بالرياض

.12
برنامج تطوير كليات التربية بوزارة التعليم بالمملكة.

د/ محمد بن عبد الرحمن 6065مسار إعداد معلم التربية الفنية. 1438/7/29هـ
النملة

قسم التربية الفنية
كلية التربية

جامعة الملك سعود
وزارة التعليم 

د/ محمد بن عبد الرحمن 6065تحكيم مسابقة ) 2030 في مخيلة التشكيليين(  1438/2/20هـ13.
النملة

قسم التربية الفنية
كلية التربية

جامعة الملك سعود

الجمعية السعودية للثقافة 
والفنون )جسفت(.

د/ مسعودة بنت عالم 18871مراجعة منهج المرحلة المتوسطة للتربية الفنية14.
جان قربان

قسم التربية الفنية
كلية التربية

جامعة الملك سعود
وزارة التعليم

د/ مسعودة بنت عالم 18871المشاركة في المعرض السنوي لمجموعة الملتقى التشكيلي15.
جان قربان

قسم التربية الفنية
كلية التربية

جامعة الملك سعود
مركز االمير فيصل بن فهد

بيان بالجوائز العلمية التي حصلتم عليها خالل العام الجامعي 1437/ 1438هـ

األعمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم
الجائزة

جائزة كلية التربية للتميز د/ معجب بن عثمان الزهراني1
البحثي

كلية التربية. جامعة الملك 
بحث تربويالبحوث التربويةسعود
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منجزات  قسم التربية الفنية عبر السنوات 
1438/1437 1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433  المنجزات

9 4 5 5 4 البحوث المنشورة

11 4 4 14 9  البحوث الجارية

8 25 2 1 19  الموتمرات في رحاب
 الجامعة

11 1 1 - 8 المؤتمرات داخل المملكة

2 0 18 15 20  المؤتمرات خارج المملكة

4 0 2 2 2  الرحالت والزيارات

15 5 9 7 19  الخدمات المجتمعية

1 1 1 - 2  الجوائز
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قسم تقنيات التعليم
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نبذة تاريخية
مثل إنشاء كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض مرحلة انتقالية بالغة األهمية في سبيل تطوير العملية التعليمية في المملكة. ولما 
كان إعداد المعلم هو المحك الذي تتمحور حوله برامج الكلية فقد صممت هذه البرامج وأعدت بعناية لكي تواكب األساليب العلمية الحديثة. 
ومنذ اللحظة األولى إلنشاء كلية التربية كان هناك اهتمام اإلعداد المهني للمعلم وباستخدام الوسائل الحديثة وتقنيات التعليم التي تسهل 
عملية التعليم والتعلم. وانطالقًا من هذه المسئوليات والقناعات أنشئ مركز للوسائل التعليمية يهدف إلى تأمين وحفظ وصيانة وسائل 
تعليمية متنوعة )مواد وأجهزة( تخدم الطالب وعضو هيئة التدريس وعندما ضاعفت وزارة المعارف )وزارة التربية والتعليم حاليًا( جهودها 
ونفذ  فصمم  التدريبية  برامجه  تطوير  إلى  المركز  عمد  متخصصة  مهنية  كفاءات  إعداد  األمر  وتطلب  المدارس  فتح  سياسة  في  وتوسعت 
بالتعاون مع وزارة المعارف العديد من الدورات التدريبية الثابتة منها والمؤقتة الطويلة منها والقصيرة، األكاديمية منها والمهنية من هذه 

الدورات:

1. دورة أمناء المكتبات.

2. دورة المعامل والمختبرات

3. دورة أخصائي الوسائل التعليمية

4. دبلوم تكنولوجيا التعليم

هذا إلى جانب المقررات األكاديمية على مستوى البكالوريوس في مجال التخصص. ولما أثبتته البحوث والدورات العملية من ضرورة إعداد 
1399/11/29هـ  في  الثانية  جلسته  في  للجامعة  األعلى  المجلس  قرار  صدر  فقد  واالتصال  التربية  تقنيات  مجال  في  متخصصة  علمية  قيادات 
أن  على   . المركز  محل  القسم  حل  وبذلك   ، التعليم  وتكنولوجيا  وسائل  قسم  يسمى  أكاديمي  علمي  قسم  بإنشاء  1979/10/20م  الموافق 
، كما يقدم استشارات وخبرات ألعضاء هيئة  التعليمية  الوسائل  زال يقدم خدمات فنية ومهنية في مجال تصميم وإنتاج  القسم ظل وما 
التدريس وكذلك للمجتمع كما يسهم بقسط وافر في مجال البحث العلمي والتأليف والترجمة وتطوير أساليب التعليم. كما قدم القسم 

في بداية تأسيسه برنامجًا للماجستير في تقنيات التعليم واستمر هذا البرنامج إلى الوقت الحاضر وتخرج منه عدد من الدارسين.

الرؤية
الريادة في مجال تقنيات التعليم وتخريج قيادات علمية ومهنية متميزة لتسهم في حل مشكالت التعلم والتدريب بأساليب منهجية.
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الرسالة
إعداد قوى بشرية وقيادات علمية قادرة على أن تساهم في تطوير مجال تقنيات التعليم ودمج التقنيات بفاعلية في بيئات تعلم وتدريب غنية من خالل 
التخطيط االستراتيجي لبرامج القسم األكاديمية ونشاطه البحثي وخدماته على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، ويؤكد على ضمان الجودة في 
األداء باستقطاب أعضاء هيئة التدريس وموظفين وطالب وامتالك بنية تحتية وفقًا لمعايير محلية وأقليمية وعالمية، وتوفير فرص النمو المهني لمنسوبي 

القسم لتعزيز عملية التعليم.

األهداف 
دعم البرنامج األكاديمي والعلمي لكلية التربية عن طريق تقديم مقررات إجبارية لطلبة الكلية وأخرى اختيارية وحرة لطلبة الجامعة في مجال تقنيات التعليم   .1

واالتصال.

التربويين في  المشرفين  برنامج دورات  التعليم ومقررات في  الماجستير في مجال تقنيات  برنامج  الكلية والجامعة كتقديم  العليا في  الدراسات  برامج  دعم   .2
الحقل نفسه ، إضافة إلى برنامج الدبلوم العام في التربية ودبلوم تقنيات التعليم في فترة سابقة من تاريخه .

تنشيط حركة البحث العلمي في التربية والتعليم عمومًا وتقنيات التربية والتعليم خصوصًا عن طريق مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات   .3
العلمية والقيام بأبحاث ودورات واإلشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه بالتعاون مع الجامعات السعودية التي تقدم هذه الدرجات العلمية في مجال تقنيات 

التعليم.

تقويم وتطوير المقررات التي يقدمها القسم لتواكب التطورات في مجال تقنيات التعليم سوى على الجانب النظري والعملي.  .4

دعم أنشطة وأهداف المؤسسات التربوية في المملكة خاصة فيما يتعلق بتقديم برامج تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة بغرض تطوير مهاراتهم في مجال   .5
تقنيات التعليم.

دعم برامج مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن طريق التعاون مع المركز في إعداد وتقديم برامج تدريبية وورش عمل مختلفة.  .6

دعم دمج التقنية في التعليم من خالل تصميم مقررات في دمج التقنية في المنهج.  .7

دعم الجوانب العلمية في بعض المقررات الدراسية التي يقدمها القسم عن طريق توفير اإلشراف والتدريب واالستشارات الفنية لطالب تلك المقررات إلى جانب   .8
توفير المواد واألدوات والتسهيالت الالزمة التي يحتاجها الجانب التطبيقي في تلك المقررات.

التوضيحات  التدريس في المقررات الدراسية ذات الطابع العملي لتشغيل أجهزة العروض السمعية والبصرية وتقديم  تقديم المساعدة الفنية ألعضاء هيئة   .9
العملية ومتابعة مشاريع الطالب . . . إلخ.

تقديم المساعدة الفنية ألعضاء هيئة التدريس سواًء في القسم أو الكلية في مجال تصميم وإنتاج المصورات والرسوم والشفافيات والشرائح الفوتوغرافية   .10
وأشرطة الفيديو واألشرطة السمعية وتصميم برامج العروض الحاسوبية. . . الخ ، باإلضافة إلى تقديم المساعدة الفنية إلدارات وكليات الجامعة خاصة.

تصميم وإخراج الملصقات التي تخدم أهداف المناسبات العلمية والثقافية.  .11

تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات التربوية وغيرها في المجتمع المحلي – خارج نطاق الخدمة  .12
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قائمة بيانات أعضاء هيئة التدريس في القسم
 دوامدولة التخرججامعة التخرجالتخصص الدقيقالجنسيةالرتبة العلميةاالســــمم

 كامل

 تقنية التعليم-تعلمسعوديأستاذصالح بن محمد العطيوي1.
نعمالواليات المتحدة األمريكيةجامعة أوهايوالكتروني

  الحاسب التعليمي وتعليمسعوديأستاذعثمان بن تركي التركي2.
نعمالواليات المتحدة األمريكيةجامعة كنسانالكتروني

نعممصرجامعة عين شمستقنيات التعليمسعوديأستاذ مشاركاحمد عبداهلل الدرويش3.

نعمالمملكة المتحدةجامعة برونلتقنيات التعليمسعوديأستاذمساعدمحمد بن ابراهيم الحجيالن4.

 أستاذسلطان بن هويدي المطيري5.
 معهد الدراسات التربوية-جامعةتقنيات التعليمسعوديمساعد

نعممصرالقاهرة

 أستاذخالد بن عبدالعزيز محمد العصفور6.
نعمالواليات المتحدة األمريكيةجامعة وين ستيتتقنيات تعليمسعوديمساعد

 أستاذأنس بن محمد إبراهيم الشعالن7.
نعمالواليات المتحدة األمريكيةجامعة وين ستيتتقنيات تعليمسعوديمساعد

 أستاذحسن إبراهيم صالح الزهراني8.
نعمالواليات المتحدة األمريكيةجامعة وين ستيتتقنيات التعليمسعوديمساعد

نعمالواليات المتحدة األمريكيةامبوريا ستستتقنيات تعليمسعوديمعيدعبدالمجيد بن أحمد عبدالعزيز العتيق9.

مبتعثالواليات المتحدة األمريكيةويسترن إلينويتقنيات تعليمسعوديمعيدطارق بن محمد الشعالن10.

مبتعثالواليات المتحدة األمريكيةويسترن إلينويتقنيات تعليمسعوديمعيدإبراهيم بن عبداهلل الباهلي11.

مبتعثالواليات المتحدة األمريكيةامبوريا ستستتقنيات تعليمسعوديمعيدعبداهلل بن عيد العتيـبـي12.

مبتعثالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات التعليمسعوديمحاضرعبدالرحمن بن راشد العقيلي13.

 أستاذمريم بنت محمد عبد المحسن السيف.19
نعمالسعوديةجامعة االميرة نورهتكنولوجيا التعليمسعوديةمساعد

نعمالواليات المتحدة األمريكيةجامعة نورثرن كلورادوتكنولوجيا التعليمسعوديةأساذ مساعدداليا بنت محمد اليحيى02
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مجازةالسعودية جامعة االميرة نورهتكنولوجياالتعليمسعوديةأستاذمساعد مشاعل بنت عبد الرحمن الشويعر21

 أستاذدانية عبدالعزيز أديب العباسي22
نعمالواليات المتحدة األمريكيةجامعة تكساس للتقنيةتقنيات تعليمسعوديةمساعد

 أستاذ منال بنت محمد غازي العنزي23
نعمالواليات المتحدة األمريكيةشمال كولورادوتقنيات تعليمسعوديةمساعد

مبتعثةالسعوديةجامعة الملك سعودحاسب آلي تربويسعوديةمحاضرةندى بنت جهاد عبد الرزاق الصالح24

نعم السعوديةجامعة الملك سعود تقنية التعليم سعوديةمحاضرةعهود بنت صالح ابراهيم الدريبي25

نعم السعوديةجامعة الملك سعودحاسب آلي تربوي سعوديةمحاضرةلمياء  بنت إبراهيم محمد الصالح26

نعم السعوديةجامعة الملك سعودحاسب آلي تربوي سعوديةمحاضرةأريج بنت محمد عبد اهلل بن خنين27

مبتعثة السعوديةجامعة الملك سعود حاسب آلي تربوي سعوديةمحاضرةأميرة بنت مروان محمد الخواجه28

مبتعثة السعوديةجامعة الملك سعود حاسب آلي تربوي سعوديةمحاضرةفوزيه بنت عبد الرحمن الغامدي29

مبتعثة السعوديةجامعة الملك سعودحاسب آلي تربوي سعوديةمحاضرةمها بنت محمد سعود الحربي30

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتطبيقات الحاسب اآلليسعوديةمعيدةمنار بنت سعيد أحمد الشهري31

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةهيفاء علي العنزي32

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةرانية محمد الحصيني33

مبتعثةالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةابتسام محمد الشهري34

مبتعثةالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمعيدةمشاعل عبد العزيز الدخيل35

مبتعثةالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةمنال سليمان السيف36

مبتعثةالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةدالل حمد الفقيه37

نعمالواليات المتحدة األمريكيةجامعة متتشجانتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةلولوة عبد العزيز الصعب38

نعمالواليات المتحدة األمريكيةجامعة دوكينتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةخولة خالد الدويش39

نعمالواليات المتحدة األمريكيةجامعة شمال كولورادوتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةنورة عبد العزيز المنصور40

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةلطيفة خليل العتيق41

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمدرسةهيفاء صالح الشامي42
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي   1437/  1438  هـ

 عنوان البحث*م
مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***
جهة النشر****النشر

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
 الجهة الممولةالمشاركين*****

أو الداعمة****** ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

كتاب التكنولوجيا المساعدة في التربية 1.
الخاصة

تكنولوجيا 
25190جامعة الملك سعود2017/5/10التعليم

25243

أ.د. عثمان بن تركي التركي
د. أحمد بن عبداهلل 

الدريويش

مركز الترجمة 
بالجامعة

كتاب المستحدثات التكنولوجية 2.
والتجديد التربوي

 تكنولوجيا
دار الفكر العربي2017/4/10التعليم

25243
خارج 

الجامعة

د. أحمد بن عبداهلل 
الدريويش

د. رجاء علي عبدالعليم
-

.3

  Review and Content Analysis of the
 International Review of Research
 in Open and Distance/Distributed

Learning )2000–2015(

تكنولوجيا 
التعليم

ISI
2017/4/1

International Review 
of Research in 

Open and Distance 
Learning )IRRODL(

خارج 
الجامعة

25190
25243

Olaf Zawacki-Richter
 Uthman Alturki

 Ahmed Aldraiweesh

عمادة البحث 
العلمي

.4

العوامل التي تؤثر على استخدام انظمة 
اإلستجابة الشخصية من وجهة طلبة 

الماجستير مع نموذج موور للتفاعل 
Moore interaction model

 تقنيات
التعليم

دراسة 
  2016-6تطبيقية

 جامعة األزهر
 

اليوجد لآلنمحمد الحجيالن25253

.5

اقتراح نموذج تصميم تعليمي يتناسب مع 
خصائص المتعلمين ذوي اضطراب التوحد 

معتمد على نموذج ADDIEلتحديد 
معايير تصميم القصص التعليمية 

اإلجتماعية اإللكترونية

 تقنيات
التعليم

بحث 
 ” مجلة التربية الخاصة10-2016نظري

الحربي، افنان. الحجيالن، 25253والتأهيل،جامعة بنها
ال يوجد لآلنمحمد

.6

العوامل المؤثرة في اتجاه معلمات 
الحاسب اآللي حول تطبيق اإلختبارات 
اإللكترونية مادة الحاسب اآللي تقنية 

المعلومات في مدينة الرياض

 تقنيات
التعليم

بحث 
 المجلة الدولية2016-11نظري

الزامل، رنا. الحجيالن، 2523المتخصصة
اليوجد آلنمحمد

.7
 Social networking website-based

 learning activities to promote critical
thinking- Pilot Study

 تقنيات
Jun 2016التعليم

The Bridge: Journal 
of Educational 

Research-Informed 
Practice Volume 

3, Issue 1: June 2016                                              
SSN 2056-66

27049
ندى جهاد عبد الرزاق 

ال يوجدالصالح
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  1437/ 1438هـ

عنوان البحث*م

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***

المتوقع لالنتهاء
تكلفة البحث
بآالف الرياالت

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة الممولةالمشاركين****

أو الداعمة****
الجهة 

المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 
معها*** ترجمة أو

مؤلف
بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

.1
Teacher Facilitation 

Support in Ubiquitous 
Learning Environments

تكنولوجيا 
2018التعليم

خارج الجامعة
25190

25243

Kinshuk
عثمان تركي التركي

أحمد بن عبداهلل 
الدريويش

عمادة البحث 
العلمي

.2

Using the Course 
Analyzer to design 

online courses based on 
students’ learning styles

تكنولوجيا 
2018التعليم

خارج الجامعة
25243
25190

خارج الجامعة
خارج الجامعة

 El-Bishouty
 Moushirأحمد بن 
عبداهلل الدريويش

عثمان تركي التركي
Richard Tortorella

Kinshuk

عمادة البحث 
العلمي

.3
What research says 
about MOOCs – a 
content analysis

تكنولوجيا 
2018التعليم

خارج الجامعة
25190

25243

 Olaf Zawacki
Richter

عثمان تركي التركي
أحمد بن عبداهلل 

الدريويش

عمادة البحث 
العلمي

.4

 دراسة تحليلية لرسائل الماجستير
 المجازة من قسم وسائل

 وتكنولوجيا التعليم بكليات
  الشرق بمدينة الرياض خالل الفترة

من عام 1433 الى 1436

تقنيات 
التعليم

بحث 
 4000 ريال Jun 2017نظري

 
 

25253
الشهري، حسن. 
ليس لحد اآلنالحجيالن، محمد

مجال 
تقنيات 
التعليم

اليوجد

.5

 أثر الواجبات اإللكترونية على
 تفاعل طالب الصف األول

 المتوسط في مادة الحاسب
اآللي بمحافظة األحساء.

تقنيات 
السلمان، حسين. 600025253 ريال10-2017دراسةالتعليم

ليس لحد اآلنالحجيالن، محمد
مجال 

تقنيات 
التعليم

اليوجد

.6
 أثر استخدام استراتيجية

 صياغة األسئلة واإلجابة من
  قبل الطالب على أدائهم.

التصميم 
  1438\12\20التعليمي

12.500 
 

28702
د. أنس بن محمد 

مركز التميز الشعالن
أعضاء 
هيئة 

التدريس

.7
 أثر استخدام نظام االستجابة
 الشخصي على أداء الطالب

في المستوى القريب و البعيد

تقنيات 
 ال يوجد1439\2\1التعليم

28702
د. أنس بن محمد 

ال يوجدالشعالن
أعضاء 
هيئة 

التدريس
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة خالل العام الجامعي 1437/ 1438 هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية االنعقادنوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

)التقويم الهجري(
الجهة المنظمة ومكان 

االنعقاد
حضوربحثتنظيماالسمالرقم

ورشة عمل خاصة في تميز )TIMSS( جامعة الملك 1.
أ.د. صالح بن محمد 20997سعود

1438/3/15العطيوي

اللقاء المفتوح مع معالي مدير مكتب التربية العربي 2.
أ.د. صالح بن محمد 20997لمكتب الخليج

1438/8/12العطيوي

أ.د. صالح بن محمد 20997ندوة أهل الذمة في التاريخ االسالمي، كلية التربية3.
العطيوي

مؤتمر التميز في العلوم والرياضيات الثاني )التطور 4.
المهني(

كلية 
14-15-شعبانحضورالتربية

قاعة حمد الجاسر1438

.5
تجربتك في المجموعات البحثية

”نقل تجارب ناجحة في البحث العلمي والمجموعات 
البحثية“

د. منال بنت محمد غازي 113185
مركز البحوث لألقسام 1438/3/6هـالعنزي

اإلنسانية

جامعة الملك سعود1438/8هـد/ دانية العباسي108514مؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات6.

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي    1437/ 1438هـ

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة 
عناوين البحوثومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

أ.د. صالح بن 20997ندوة المعلم الرقمي1
1438/1/26-25محمد العطيوي

المؤتمر والمعرض التقني 2
أ.د. صالح بن 20997السعودي الثامن، الرياض

1438/3/16-14محمد العطيوي

113185معلم العصر الرقمي3
د. منال بنت 
محمد غازي 

العنزي


23-25 محرم 
1438هـ

جامعة األميرة نورة 
بنت عبدالرحمن 

)الرياض(

د/ دانية العباسي108514معلم العصر الرقمي4


جامعة االميرة نورة25/ محرم 1438هـ
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة خالل العام الجامعي  1437/ 1438هـ

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

ونهاية االنعقاد
)التقويم 
الهجري(

الجهة 
المنظمة 

ومكان االنعقاد
عناوين البحوث

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

1
المؤتمر الدولي لجمعية 

تقنية المعلومات 
وتعليم المعلمين

د/ دانية 108514
6-1438/4/10هـالعباسي

جمعية تقنية 
المعلومات 

وتعليم 
المعلمين

GamifyingTPACK:The
Application of aDesign-

 Based Teaching Strategy to
 Enhance Teachers Intrinsic
 Motivation toward Effective

Technology Integration

الخدمات التي ُقدمت لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1437/ 1438

نوع الخدمة* المقدمة**م
مقدم الخدمة

الجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

طالبأ.د. صالح بن محمد العطيوي20997تحكيم  أدوات بحثية1

طالبأ.د. صالح بن محمد العطيوي20997استفسارات من الطالب نحو أبحاثهم من ناحية العنوان.2

المشركةجمعية زهرةد. محمد بن إبراهيم الحجيالن25253استشارة في جمعية زهرة لسرطان الثدي 3

االعداد التقني لمبادرة فطن بين النور واالمل /انتاج افالم ومنشورات /االعداد 4
االدارة العامة للتعليم قسم تقنيات التعليم ندى جهاد الصالح 27049واالخراج التقني للعروض التوضيحية 

بمنطقة مكة المكرمة 

بناء االطار المفاهيمي باالستناد الى مراجعة الدراسات السابقة /انتاج افالم 5
كافة الباحثين قسم تقنيات التعليم ندى جهاد الصالح 27049منشورات /سنابات بحثية تعليمية 
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منجزات قسم تقنيات التعليم عبر السنوات 

1438/1437 1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433  المنجزات

7 5 11 3 4 البحوث المنشورة

7 0 9 2 9  البحوث الجارية

6 9 10 7 19  الموتمرات في رحاب
 الجامعة

4 0 7 4 8 المؤتمرات داخل المملكة

1 0 13 11 20  المؤتمرات خارج المملكة

0 - - 2  الرحالت والزيارات

5 5 4 1 19  الخدمات المجتمعية

0 2 1 - 2  الجوائز

رسم بياني يوضح منجزات قسم تقنيات التعليم عبر السنوات 
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قسم التربية الخاصة 
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نبذة عن  القسم
معلمي  وتأهيل  إعداد  إلى  القسم  ويهدف  1405هـ،   -1404 الجامعي  العام  في  الخاصة  التربية  قسم  استحداث  تم 
ومعلمات التربية الخاصة للحصول على درجة البكالوريوس في أحد المسارات التخصصية التالية: اإلعاقة السمعية، التخلف 
العقلي، وصعوبات التعلم، واالضطرابات السلوكية والتوحد. للعمل مع ذوي االحتياجات الخاصة )ذوي اإلعاقة( في المرحلة 
االبتدائية والمتوسطة سواء في معاهد وبرامج التربية الخاصة التابعة لهاتين الجهتين، وكذلك للعمل في القطاع الخاص 
مثل الجمعيات الخيرية التي تقدم الخدمات التربوية لألشخاص ذوي اإلعاقة والمدارس األهلية التي فيها برامج تربية خاصة، 
ويعتبر القسم الرائد األول الذي تم إنشاؤه في المملكة. ولقد تخرج من القسم عدد كبير من المعلمين والمعلمات والذين 
الخاصة  التربية  أو األهلي للرفع من مستوى خدمات  القطاع الحكومي  المتخصصة سواء في  المجاالت  يعملون اآلن في 

المقدمة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. 

   كما مر القسم بمراحل تطور متعددة بهدف زيادة فعالية الدور الذي يتطلع إليه في أداء رسالته العلمية والتربوية  
والتي تهدف إلى النهوض بمستوى كم ونوع الخدمات المقدمة إلى الفئات الخاصة في المملكة العربية السعودية.

الرؤية :
أن يحتل قسم التربية الخاصة مكانة قيادية بين أقسام التربية الخاصة في المملكة، ويتبوأ مركزًا مميزًا بين أقسام 

التربية الخاصة عالميًا ويحقق هذه الرؤية من خالل رسالته.
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الرسالة :
لرسالة القسم أبعاد ثالثة، هي : 

إعداد الكوادر البشرية: أن يحقق القسم رؤيته، من خالل التميز في إعداد معلمي التربية الخاصة أكاديميًا، وأخالقيا،ً وتربويًا على مستوى    •
الدراسات الجامعية، وأن يعد باحثين، وقياديين، وإداريين ناجحين على مستوى الدراسات العليا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، 

وليعملوا في المؤسسات التربوية األخرى.

التي يطلب منه اإلشراف عليها، والمبادرة في اقتراح  البحثية  الوطنية، واإلشراف على المشاريع  البحثية  العلمية: إعداد المشاريع  البحوث   •
مشاريع مشتركة على النطاق الوطني والعالمي.

الخدمات: تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمؤسسات الحكومية واألهلية، وخدمات تشخيص وتدريب لألطفال، وأولياء األمور من خالل   •
مراكز القسم المتخصصة.

األهداف : 
أن يحتل قسم التربية الخاصة مكانة قيادية بين أقسام التربية الخاصة في المملكة، ويتبوأ مركزًا مميزًا بين أقسام التربية الخاصة، عالميًا   •

ويحقق هذه الرؤية من خالل رسالته.

تأهيل كفاءات تربوية قادرة على العمل بنجاح مع ذوي االحتياجات الخاصة.  •

تزويد الطالب بقاعدة علمية واسعة بكافة المسارات, باإلضافة للمعرفة المكثفة في المجال الذي تخصصوا فيه .  •

تهيئة الطالب وإعدادهم للبحث العلمي األكاديمي لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.  •

الرفع من مستوى خدمات التربية الخاصة المقدمة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مناطق المملكة العربية السعودية  •
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قائمة بيانات أعضاء هيئة التدريس في القسم
دوام كامل/جزئي

الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق التخصص العام الرتبة الجنسية
النوع

أسماء أعضاء هيئة التدريس
االسم م

دوام جزئي دوام 
كامل أنثى ذكر

* دكتوراه كلورادو- أمريكا التدخل المبكر التربية الخاصة أستاذ سعودي * احمد عبدالعزيز ابراهيم التميمى .1

* دكتوراه ميرالند - أمريكا تعدد العوق التربية أستاذ سعودي * بندر ناصر بندر العتيبى .2

* دكتوراه بنسلفانيا الحكومية- أمريكا صعوبات تعلم التربية الخاصة أستاذ سعودي * زيد محمد عبداهلل البتال .3

* دكتوراه ميتشجان- أمريكا صعوبات التعلم التربية الخاصة أستاذ أردني * زيدان احمد محمد شريف قاسم .4

* دكتوراه الينوى- أمريكا صعوبات التعلم التربية الخاصة أستاذ سعودي * عبدالعزيز محمد العبدالجبار .5

* دكتوراه وسكانسن- أمريكا اإلعاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ سعودي * عبداهلل محمد سليمان الوابلي .6

* دكتوراه بنها- مصر اإلعاقة السمعية التربية الخاصة أستاذ مصري * على عبدرب النبى محمد حنفى .7

* دكتوراه اكستر - بريطانيا إعاقة عقلية تربية خاصة استاذ مساعد سعودية * عبيرعبداهلل هليل الحربي .8

* دكتوراه الجامعة األردنية- األردن إعاقة سمعية تربية خاصة استاذ مساعد سعودية * نهاد صالح محمد الهذيلي .9

* دكتوراه الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة استاذ مساعد سعودية * وداد عبد الرحمن منصور أباحسين .10

* دكتوراه الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة استاذ مشارك سعودية * نورة علي زيد الكثيري .11

* دكتوراه اإلمام محمد بن سعود  - 
السعودية      إعاقة سمعية تربية خاصة أستاذ مشارك سعودية * مريم حافظ عمر تركستاني .12

* دكتوراه وسكانسن - أمريكا اضطرابات 
سلوكية التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي * ابراهيم عبداهلل عبدالعزيز الحنو .13

* دكتوراه فلوريدا- أمريكا اإلعاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ مشارك سعودي * ابراهيم ناصر عبدالعزيز الثابت .14

* دكتوراه اوهايو- أمريكا تعدد العوق تربية خاصة  أستاذ مشارك سعودي * تركى عبداهلل سليمان القريني .15

* دكتوراه جامعة أوهايو بأمريكا  اضطرابات 
سلوكية التربية الخاصة أستاذ مشارك سعودي * عبدالرحمن عبداهلل عبدالعزيز ابا 

عود .16

* دكتوراه كنت ستيت - أمريكا اضطرابات 
سلوكية التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي * عبدالكريم حسين الحسين .17
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* دكتوراه بال ستيت - أمريكا تعدد العوق التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي * نبيل شرف معتوق المالكي .18

* دكتوراه لنكولن – يريطانيا  تخلف عقلي التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي * محمد علي القحطاني .19

* دكتوراه األمام محمد بن سعود 
االسالمية صعوبات التعلم التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي * خالد بن محمد المحرج .20

دكتوراه * نورثن كولورادو - أمريكا إعاقة عقلية تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية * ريم فهد صالح الرصيص .21

* دكتوراه جالسجو- إسكتلندا توحد تربية خاصة استاذ مشارك سعودية * ختام ظافر فهد القحطاني .22

* دكتوراه آيداهو - أمريكا اضطراب التوحد التربية الخاصة أستاذ سعودي * ابراهيم عبداهلل عثمان العثمان .23

* دكتوراه آيداهو - أمريكا اإلعاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ   سعودي * ابراهيم عيدالعزيز عبداهلل المعيقل .24

* دكتوراه عين شمس - مصر اإلعاقة البصرية المناهج وطرق 
التدريس أستاذ مشارك مصرى * حماده على عبدالمعطى على .25

* دكتوراه اإلعاقة السمعية جامعة كانسس- أمريكا التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي * ماجد عبدالرحمن السالم .26

* دكتوراه السودان - السودان تربيه و علم 
نفس تربيه و علم نفس أستاذ   سوداني * صالح الدين فرح عطااهلل بخيت .27

* دكتوراه إنديانا - أمريكا اضطرابات 
سلوكية التربية الخاصة أستاذ مشارك سعودي * طارش مسلم الشمري .28

* دكتوراه المار بتكساس- أمريكا اإلعاقة السمعية التربية الخاصة أستاذ  سعودي * طارق صالح محمد الريس .29

* دكتوراه كانساس- أمريكا اإلعاقة السمعية أستاذ  التربية الخاصة  سعودي * على حسن الحسين الزهرانى .30

* دكتوراه ايداهو - أمريكا اإلعاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ  سعودي * على محمد بكر هوساوى .31

* دكتوراه  وسكانسن - مادسن - 
أمريكا اإلعاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ   سعودي * ناصر سعد محمد العجمى .32

* دكتوراه القاهرة- مصر صعوبات التعلم علم النفس أستاذ   مصري * يسرى احمد سيد عيسى .33

* دكتوراه جورج واشنطن - امريكا موهبة وتفوق تربية خاصة أستاذ سعودية * نورة إبراهيم المحمد السليمان .34

* ماجستير نورث تكساس اضطرابات 
سلوكية التربية محاضر سعودي * حمد على احمد خال حمدى .35

دكتوراه  توحد      - تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية * حصة سليمان الفايز .36

دكتوراه  صعوبات تعلم جامعة كوالرادو الشمالية تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية * مها حمد  الشيحة .37

دكتوراه  علوم تربوية الجامعة اللبناني تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية * نهلة حمد العساف .38
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دكتوراه  صعوبات تعلم جامعة كوالرادو الشمالية تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية * شيهانة محمد القفاري .39

دكتوراه  تربية خاصة توحد  - أستاذ مساعد سعودية * وجدان عباهلل السكران .40

* بكالوريوس اوهايو- أمريكا صعوبات التعلم التربية الخاصة محاضر سعودي * عبداالله عبدالعزيز حمد الموسى .41

* ماجستير الملك سعود- السعودية التربية الخاصة التربية الخاصة محاضر سعودي * مرزوق على رجب الزهرانى .42

ماجستير * الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية * مها عبداهلل علي الهاجري .43

* ماجستير ميسون في والية فرجينيا 
-أمريكا صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية * أماني عبداهلل عبدالعزيزالزيد .44

* ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية * تهاني سعد  محمد الرويتع .45

* ماجستير الملك سعود- السعودية توحد تربية خاصة محاضر سعودية * مي عبدالرحمن عبداهلل الفاخري .46

* ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية * العنود عبد العزيز محمد العسكر .47

ماجستير * الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة محاضر سعودية * أمينة حمد صالح النهدي .48

* ماجستير جامعة أريزونا صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية * أمل صالح رشيد العوين .49

* ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية * أريج علي عبداهلل  السالمة .50

* ماجستير الخليج العربي - البحرين صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية * مزنة معيض سعد آل درعان .51

* ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة محاضر سعودية * نسيم علي سعد القرني .52

* ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية * ايمان عبدالعزيز محمد الجبر .53

* ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية * نوف علي محمد القويزاني .54

* ماجستير أكرون في والية أوهايو- 
أمريكا توحد تربية خاصة محاضر سعودية * غنية ابراهيم احمد عين .55

* الملك فيصل- السعودية ماجستير موهبة تربية خاصة محاضر سعودية * قمرة فهيد حطاب السبيعي .56

ماجستير * الملك سعود- السعودية موهبة تربية خاصة محاضر سعودية * تهاني عبدالرحمن محمد بالحمر .57

* ماجستير أكرون في والية أوهايو - 
أمريكا إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية * نداء فجحان محسن الدعجاني .58

* ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية * نورة عبدالعزيز ناصر الباز .59

* ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة محاضر سعودية * هدى سعد محمد القحطاني .60

* ماجستير الملك سعود- السعودية اضطرابات 
سلوكية تربية خاصة محاضر سعودية * منيرة عبدالعزيز ناصر الماجد .61
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* ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية * أمجاد أحمد عبدالعزيزالسليمان .62

* الملك سعود- السعودية  ماجستير صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية * الجوهرة مشنان السبيعي .63

* ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة أستذ مساعد سعودية * اماني سلمان السلمان  .64

* ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية * منى محياء علوش العتيبي  .65

* بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات التعلم تربية خاصة معيد سعودي * أحمد سلطان أحمد الثقفي .66

* بكالوريوس الملك سعود- السعودية اإلعاقة البصرية التربية الخاصة معيد سعودي * سلطان تركي عبدالرحمن تويم .67

* الملك سعود- السعودية  ماجستير إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية * سمر برجس سلطان بن جريس .68

* بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية * هند فالح علي الشلوي .69

* بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية * لمياء عبدالرحمن عبداهلل الطويل .70

* بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة معيد سعودية * نوضاء سيف عبدالهادي القحطاني .71

* الملك سعود- السعودية ماجستير اضطرابات 
سلوكية تربية خاصة معيد سعودية * نجاح سعيد محمد األسمري .72

* بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة معيد سعودية * مشاعل سليمان محمد الحبس .73

* بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية * هيام حبيب ساير الشمري .74

* بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية * الجوهرة ابراهيم الجنيدل .75

* بكالوريوس الملك سعود- السعودية أعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية * فاطمة ابراهيم علي شعبي .76

* بكالوريس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية * ايمان فالح علي الشلوي .77

* بكالوريس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية * ندى سليمان صالح العثيم .78
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 Pereira, N.,
 Bakhiet, S.,
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 Blahmar, T., &
Hakami, S.

ال يوجد

.51

    A Negative Flynn Effect in
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 in Europe but with seemingly
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X2017تفوق عقلي
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Differences

73820

 Dutton, E.,
 Bakhiet, S.,

 Essa, Y.,
 Blahmar, T., &

Hakami, S.

ال يوجد

.52

تأثير العقاقير الطبية على التالميذ 
الذين لديهم اضطراب نقص االنتباه 

والنشاط الحركي الزائد كما يراه 
معلموهم

1438×تربية خاصة
مجلة العلوم 

التربوية والنفسية، 
القصيم-

د. عبدالرحمن 24530
أباعود

جامعة 
الملك 
سعود

.53
إلمام المعلمين بالمشكالت 

التعليمية المصاحبة الضطراب نقص 
االنتباه والنشاط الحركي الزائد

مجلة التربية 1438×تربية خاصة
الخاصة

د. عبدالرحمن 24530
أباعود

جامعة 
الملك 
سعود

.54
مهارات التفكير المعرفية لدى 

التالميذ المكفوفين وذوي صعوبات 
التعلم في ضوء بعض المتغيرات. 

 التربية
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واإلنسانية 

77601 

حماده علي 
عبدالمعطي

 يسري أحمد  
عيسى

.55

فعالية برنامج ارشادي في تنمية 
التفكير اإليجابي لدى طالب قسم 
التربية الخاصة وتعديل اتجاهاتهم 

نحو اقرانهم ذو اإلعاقة الحسية 
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التربية 
×الخاصة

مجلة التربية 
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي1438/1437 هـ

عنوان البحث*م
)باللغة العربية(

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

تكلفة تاريخ***نوع البحث**
البحث

اسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة المشاركين****

الجهة الممولة
المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 
معها**** ترجمة أو

مؤلف
بحث 
نظري

دراسة 
المتوقع البدءتطبيقية

لالنتهاء
الرقم

االسمالوظيفي

1.
استخدام القياس المبني 

على المنهج في مجال 
صعوبات التعلم

صعوبات 
--  -أ.د. زيد البتال    6063التعلم

الدمج االجتماعي لألفراد 2.
  2016*التربية الخاصةذوي االعاقات

---- 
 

ال يوجدال يوجد-----ايراهيم العثمان21934

.3

فعالية تطبيق تعليمي 
ة  ذ على األجهزة الذكيَّ ُمنفَّ

لتنمية المهارات الُلغويَّة 
لذوي اإلعاقة الفكريَّة

)+(تربية خاصة
 شهر 8

2017  - 
 

 
25148

محمد علي 
القحطاني

مركز البحوث 
بكلية التربية 

وزارة 
التعليم

.4

مدى استخدام أولياء أمور 
التالميذ المعاقين فكريًا 

الستراتيجيات تعديل 
السلوك مع أبنائهم 

بمعاهد وبرامج التربية 
الفكرية بمدينة الرياض

شهر9)+(تربية خاصة
2017  - 

25148
محمد علي 
القحطاني

مركز البحوث 
بكلية التربية 

وزارة 
التعليم

.5

تقييم الخدمات المساندة 
المقدمة للتالميذ ذوي 

اإلعاقة العقلية في معاهد 
وبرامج التربية الفكرية من 

وجهة نظر العاملين بها

شهر11)+(تربية خاصة
2017  - 

25148
محمد علي 
القحطاني

مركز البحوث 
بكلية التربية 

وزارة 
التعليم

.6

اتجاهات طلبة الجامعة 
نحو الطالب ذوي 

االضطرابات السلوكية 
واالنفعالية

عبدالكريم 26307اليوجد تم النشرالتربية الخاصة
اليوجدالحسين

 .7

التحديات التي تواجه 
معلمي الطلبة ذوي فرط 

الحركة وتشتت االنتباه في 
دمج التقنيات المساعدة، 

واتجاهاتهم نحوها

عبدالكريم 26307ال يوجدتحت التحكيمالتربية الخاصة
ال يوجدالحسين
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المعايير السعودية 
للصورة المدرسية 
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اضطراب فرط الحركة 
وتشتت االنتباه لألطفال 

والمراهقين الخامس

26307ال يوجدتحت التحكيمالتربية الخاصة
عبدالكريم 

الحسين
صالح فرح بخيت

ال يوجد
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المعايير السعودية 
للصورة المنزلية من 

مقياس تقدير اضطراب 
فرط الحركة وتشتت 

االنتباه لألطفال 
والمراهقين الخامس

26307ال يوجدتحت التحكيمالتربية الخاصة
عبدالكريم 

الحسين
صالح فرح بخيت

ال يوجد

.10

استخدام القصص 
االجتماعية مع الطالب 

ذوي اضطراب طيف 
التوحد من وجهة نظر 

معلميهم
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د. راشد بن 
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د. عبدالكريم بن 
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مركز البحوث 
بكلية التربية

الميدان 
 التربوي

.11

استخدام وسائل التواصل 
البديلة والداعمة: اتجاهات 

الطالب المعليمن نحو 
مهاراتهم وكفاياتهم 

الستخدامها.

1438700026981-30-12*التربية الخاصة

د. راشد بن 
عبدالرحمن 

الدباس
مركز البحوث 

بكلية التربية

الميدان 
التربوي

برامج اعداد 
معلمي 

التربية 
الخاصة

 

√عسر القراءة كتاب عن عسر القراءة 12.
 نهاية الفصل 

الدراسي األول من 
العام الجاري 

 
 

 
26017

د. خالد بن محمد 
المحرج 

ال يوجد الحد 
االن 

  

13

 مشكالت التلميذات الصم
 وضعيفات السمع في
 مدارس الدمج االبتدائية

 من وجهة نظر المعلمات
في مدينة الرياض

  تحت النشرxتربية خاصة
 

 
7494

أروى عبد اهلل 
النوح

د. مريم حافظ 
تركستاني 

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية.

 المختصين 
في مجال 

عسر القراءة 
ال يوجد 

14   A Negative Flynn 
Effect in Syriaتفوق عقليX201773820Dutton, E., 

Bakhiet, S.,     

15   A Negative Flynn 
Effect in Egyptتفوق عقليX201773820Dutton, E., 

Bakhiet, S.,  
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة خالل العام الجامعي  1437/ 1438 هـ

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

\الجهة المنظمة ومكان 
االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

لدول .1 التربية  مكتب  رئيس  معالي  مع  مفتوح  لقاء 
الخليج العربية

*  طارش الشمري4275

الذي أقامته كلية التربية     شعبان 1438
بجامعة الملك سعود *حماده علي عبد المعطي77601

نادي التربية الخاصة 13-3-1438)+()+(محمد علي القحطاني25148اليوم العالمي لالعاقة2.
بهو الجامعة

مدي كير√د. خالد بن محمد المحرجندوة جميعه صعوبات التعلم3.

برنامج الصم7/1/1438دراسةالمؤتمر السعودي االول لذوي اإلعاقة.4.

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي 1438/1437 هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

ونهاية االنعقاد
)التقويم 
الهجري(

الجهة 
المنظمة 

ومكان 
االنعقاد

عناوين البحوث
حضوربحثتنظيماالسمالرقم

المؤتمر السعودي االول 1
أ.د . ويد البتال6063لالشخاص ذوي االعاقة

رئيس 

الجلسة 

الثالثة 

)التأهيل 

لالشخاص 

ذوي 

االعاقة (

  1438 /5 /16
الموافق 13 / 2 

2017 /

جامعة الملك 
سعود/ برنامج 

التعليم 
العالي 

للطالب الصم 
وضعاف 

السمع

2
المؤتمر السعودي االول 
13-2-2017م.Xد. نبيل المالكي24658لألشخاص ذوي اإلعاقة

الرياض-
 المملكة
 العربية

السعودية
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ندوة حول اتفاقية حقوق 3
10-1-2017م Xاألشخاص ذوي اإلعاقة

الرياض-
 المملكة
 العربية

السعودية

4
كفايات-المعايير الشاملة 
لألفراد العاملين مع ذوي 

اإلعاقة
X6-5-2016م

الرياض-
 المملكة
 العربية

السعودية

المؤتمر السعودي األول 5
13 فبراير üüü2017د. ماجد السالم24442لألشخاص ذوي اإلعاقة

برنامج 
التعليم 

العالي للصم 
وضعاف 
السمع 

بجامعة 
الملك سعود

توظيف مبادئ التصميم الشامل 
للتعلم في تعليم األشخاص ذوي 

اإلعاقة. ورقة عمل مقدمة في 
المؤتمر السعودي األول لألشخاص 

ذوي اإلعاقة

6
الملتقى السادس عشر 

للجمعية الخليجية 
لإلعاقة

üد. ماجد السالم24442
ü2016 10-12 ابريل

الجمعية 
الخليجية 

لإلعاقة

تنمية وتطوير المهارات اللغوية لدي 
األطفال الصم من خالل التصميم 
الشامل للتعلم. الملتقى السادس 
للجمعية الخليجية لإلعاقة. عنيزة، 

المملكة العربية السعودية

المؤتمر السعودي االول 7
محمد علي 25148لالشخاص ذوي االعاقة

16-5-1438)+()+(القحطاني

جامعة الملك 
سعود

فندق الريتز 
كارلتون

تجربة الوصول الشامل في جامعة 
الملك سعود

8
مؤتمر التميز في تعليم 

العلوم والرياضيات“ التطور 
المهني أفاق مستقبلية“

x14-15\8\1438ه

مركز التميز 
البحثي في 

تطويرتعليم 
العلوم 

والرياضيات- 
جامعة الملك 

سعود

 

المؤتمر الدولي للتأهيل 9
واإلعاقة الخامس 

د. خالد بن محمد 
المحرج 

عضو 
اللجنة 

العالمية 
للمؤتمر 

مركز الملك 
سلمان ألبحاث 

اإلعاقة 
  

10
المؤتمر السعودي األول 
لألشخاص ذوي األعاقة، 

فندق الريتز كارتون،
جامعة الملك 23-/2017/2× د. عبدالرحمن أباعود    24530

سعود
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة خالل العام الجامعي   1438/1437 هـ

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة ومكان 
عناوين البحوثاالنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

.1
 American Educational
 Research Association

)AERA(
24442

Richard Carter,
 Mary Rice and
Majed Alsalem

ü
ü2016, April

 American Educational
 Research Association

)AERA(

 I want No reds: Online special
educators as sponsors of self-

 regulation for students with
disabilities

الملتقى السابع عشر للجمعية 2.
الجمعية الخليجية لإلعاقة28-30 مارس üü2017د. ماجد السالم24442الخليجية لإلعاقة

تنمية الوعي االجتماعي من خطر 
 Cyberbullying التنمر اإللكتروني
على األفراد ذوي اإلعاقة. الملتقى 
السابع للجمعية الخليجية لإلعاقة

.3
دمج وتدريس ذوي االحتياجات 

التربوية الخاصة بالمدارس 
العادية)ممارسات وتحديات(

محمد علي 25148
اشارة لالستشارات7-8-3-2017)+(القحطاني

دبي

تحديات الدمج لذوي األاحتياجات 
التربوية الخاصة

التوجهات الحديثة في ميدان الدمج 
الشامل لذوي االحتياجات التربوية 

الخاصة
تجربة برنامج الوصول الشامل 

بجامعة الملك سعود.

.4
المؤتمر السنوي الثالث 

واالربعون لجمعية تحليل 
السلوك الدولية

جمعية تحليل السلوك 25-2017/5/29*د. راشد الدباس26981
الدولية

استخدام نظام الصور البديلة داخل 
الفصول الدراسية: مراجعة االدبيات 

والكفايات الالزمة الستخدامه.

الخدمات التي ُقدمت لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي1436 / 1437هـ

نوع الخدمة* المقدمة **
مقدم الخدمة

الجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

ادارة التعليم بمنطقة الرياضادارة التعليم بمنطقة الرياضزيد محمد البتالورشة عمل حول اضطراب نقص االنتباه و النشاط  الزائد1

جمعية أسر التوحد الخيريةجمعية أسر التوحد الخيريةابراهيم العثمان----استشارات وتعاون2

جمعية صعوبات التعلم الخيريةجمعية صعوبات التعلم الخيريةابراهيم العثمان-----استشارات وتعاون3

جمعية األطفال المعوقينكلية التربية، جامعة الملك سعودد. نبيل المالكي24658عضو اللجنة العلمية لجمعية األطفال المعوقين 4
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كلية التربية، قسم التربية الخاصة، جامعة الملك كلية التربية، جامعة الملك سعودد. نبيل المالكي24658مشرف وحدة الدراسات الُعليا5
سعود

كلية التربية، قسم التربية الخاصة، جامعة الملك كلية التربية، جامعة الملك سعودد. نبيل المالكي24658منسق التدريب الميداني لمسار اإلعاقة الفكرية6
سعود

كلية التربية، قسم التربية الخاصة، جامعة الملك كلية التربية، جامعة الملك سعودد. نبيل المالكي24658 منسق لجنة االعتماد األكاديمي الوطني 7
سعود

 عضو اللجنة الدائمة لوضع معايير المحتوى 8
جامعة الملك سعودكلية التربية، جامعة الملك سعودد. نبيل المالكي24658اإللكتروني لذوي اإلعاقة

كلية التربية، جامعة الملك سعودكلية التربية، جامعة الملك سعودد. نبيل المالكي24658لجنة شؤون الدراسات العليا9

10
نظرة مستقبلية في تعليم الصم وضعاف السمع بناًء 
على رؤية المملكة 2030 بمناسبة أسبوع األصم العربي 

41.. الرياض.
الجمعية السعودية لإلعاقة السمعيةد. ماجد السالم24442

دورة تدريبية بعنوان )تكييف مناهج الطالب ذوي 11
المعلمين والمعلماتد. ماجد السالم24442اإلعاقة(

تضمين الجوانب التقنية في تعليم وتأهيل األفراد ذوي 12
جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانيةد. ماجد السالم24442اإلعاقة

مقابلة مع إذاعة الرياض 2017/2/14 برنامج بوابة اإلرادة 13
وزارة اإلعالمد. ماجد السالم24442مع المذيع سلمان الشهري

14

مقابلة مع 2017/2/8 بعنوان الجمعية السعودية للتربية 
الخاصة مع األستاذ محمد الرديني

https://www.youtube.com/
watch?v=tohCD6gWOBU

إذاعة UFMد. ماجد السالم24442

15
انتاج فيديو تعليمي عن التصميم الشامل للتعلم

https://www.youtube.com/
watch?v=uGAuD3nndSk

عامد. ماجد السالم24442

جمعية جسترد. طارش الشمريعضو مجلس ادارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة16

جمعية جسترد. طارش الشمريعضو هيئة تحرير مجلة التربية الخاصة17

المجتمعوزارة االعالممحمد علي القحطاني25148التعاون مع اإلذاعة والتليفزيون السعودي واالماراتي18

االسر والمجتمعالجمعية السعودية للتربية الخاصةمحمد علي القحطاني25148االشتراك في عدة لجان تطوعية لذوي االعاقة19

االشتراك في عدة فعاليات بشكل تطوعي لذوي 20
االسر والمجتمعالجمعية السعودية للتربية الخاصةمحمد علي القحطاني25148االعاقة
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تقديم استشارات لالسر عن طريق الجمعية السعودية 21
االسر والمجتمعالجمعية السعودية للتربية الخاصةمحمد علي القحطاني25148للتربية الخاصة

االسر والمجتمع والتعليم العاليبرنامج الوصول الشاملمحمد علي القحطاني25148تقديم استشارات عن برنامج الوصول الشامل22

عمل اتفاقيات بين برنامج الوصول الشامل وشركات 23
االسر والمجتمع والقطاع الخاصبرنامج الوصول الشاملمحمد علي القحطاني25148اخرى في مجال التمكين الوظيفي لذوي االعاقة

24
 المشاركة في ورشة عمل لمناقشة برنامج التمكين 

الوظيفي للطالب الصم وضعاف السمع في الجامعة 
العربية المفتوحة

 الجامعة العربية المفتوحةمريم حافظ عمر تركستاني 7494

ورشة عمل بعنوان العوامل المؤثرة في التعلم 25
المختصين في مجال النشاط الزائد وتشتت جميعه افتاد. خالد بن محمد الحرج والعمليات العقلية األساسية 

االنتباه 

محاضرة بعنوان انماط الشخصية المعرفية وسبل 26
المتخصصين في مجال رعاية ذوي االحتياجات مركز الملك سلمان البحاث اإلعاقةد. خالد بن محمد المحرج التعامل معها ونظريات الذكاء 

الخاصة  

استشارة هاتفية لألهالي بخصوص األطفال ذوي 27
المختصين في مجال النشاط الزائد وتشتت جمعية افتاد. خالد بن محمد المحرج النشاط الذائد وفرط الحركة  

االنتباه

استشارة هاتفية لألهالي بخصوص عسر القراءة 28
المختصين و المهتمين في مجال عسر القراءة جمعية جستر د. خالد بن محمد المحرج الدسلكسيا   

وزاره التعليمالجمعية السعودية للتربية الخاصةد/ناصر العجميمحاضره29

تطوير التعليمالجمعية السعودية للتربية الخاصةد/ناصر العجميمحاضره30

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها خالل العام الجامعي 1438/1437ه
نموذج رقم )1-19(

األعمال التي استحق عليها الجائزةمجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

د. مريم حافظ عمر تركستاني1
جائزة الشيخ فيصل بن 
فاسم ال ثاني للبحث 

التربوي
البحث التربويمؤسسة الفيصل بال حدود

أثر األلعاب االلكترونية على مهارات حل المشكالت لدى عينة من األطفال 
ضعاف السمع في مرحلة ما قبل المدرسة

)دراسة تجريبية(* بحث منشور في مجلة الدراسات النفسية والتربوية –
جامعة السلطان قابوس

مشارك بمؤلف عن عسر القراء لجائزة 2
سمو الشيخ محمد بن راشد 

جائزة الشيخ محمد بن 
راشد

جائزة الشيخ محمد بن 
مشارك بمؤلف عن عسر القراء لجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد تأليف الكتب  راشد
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بيان منجزات قسم التربية الخاصة عبر السنوات

1438/1437 1437/1436 1436|1435 1435/1434 1434/1433  االنشطة

53 52 37 37 33 البحوث المنشورة

15 17 13 25 8  البحوث الجارية

4 7 7 9 48  الموتمرات في رحاب الجامعة

10 6 3 2 16 المؤتمرات داخل المملكة

4 8 9 11 18  المؤتمرات خارج المملكة

- - - 1 1  الرحالت والزيارات

30 13 22 25 9  الخدمات المجتمعية

2 1 1 - -  الجوائز

رسم بياني يوضح منجزات قسم التربية الخاصة عبر السنوات
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قسم اإلدارة التربوية



163

نبذة عن القسم
التربوية  التربيـة التي يعود إنشاؤها إلى عام 1387/1386 هـ، وقد تّمت الموافقة على إنشاء قسم اإلدارة  التربوية من أحدث األقسـام في كلـية  يعد قسم اإلدارة 
بـدأ  1419/1418هـ  الـثاني  الدراسي  الفصـل  بداية  وفي  1418/1/12هـ.  بتاريخ  المعقودة  السابعة  جلسته  في  1418/7/6هـ  رقم  العالي  التعـليم  مجـلس  قرار  بموجب 
القـسم نشاطه األكاديمي مستقاًل كأحد األقسام األكاديمية المساندة التي تتألف منها كلية التربية، ويرّكز معظم نشاط القسم على برامج الدراسات العليا 

حيث يمنح القسم درجتّي الماجستير والدكتوراه، كما  يشارك في اإلعداد التربوي على مستوى البكالوريوس.

ويعّد تخصص اإلدارة التربوية من أقدم التخصصات األكاديمية التي تمنح درجة الماجستير في التربية حيث بدأت الدراسة في العام الدراسي 1398/1399هـ حين كان 
مسارًا تابعًا لقسم التربية. ومع بداية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1419 /1420هـ، بدأ القسم بتقديم برنامج الدكتوراه في اإلدارة التربوية في تخصصّي 

إدارة التعليم العام، وإدارة التعليم العالي.

الرؤية
إلدارة  ومهنيًا  علميًا  المؤهلة  التربوية  القيادات  وتدريب  إعداد  خالل  من  العالي  والتعليم  العام  التعليم  بمساريه  التربوية  اإلدارة  حقل  في  والتميز  الريادة  تحقيق 

المنظمات والمؤسسات التربوية واالجتماعية بكفاءة وفاعلية بما يحقق أعلى مستوى من الطموحات التربوية وفق أعلى المعايير المهنية المحلية والعالمية.

الرسالة
البحث  طريق  عن  التربوية  اإلدارة  علم  تطوير  في  واإلسهام  التربوية،  اإلدارة  مجال  في  العملية  وتطبيقاتها  المعرفية  باألسس  الطلبة  لتزويد  الالزم  الدعم  توفير 

العلمي، وتحقيق الشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع وإمداده بالقيادات التربوية المؤهلة والمالئمة لسوق العمل.

األهداف
إعداد القوى البشرية المؤهلة تأهياًل عاليًا في اإلدارة التربوية واإلشراف التربوي، باإلضافة إلى المساهمة في اإلعداد التربوي في مستوى البكالوريوس.  -

تقديم برامج التدريب المتخصصة لمديري ومديرات المدارس، ولمنسوبي التعليم العام لتلبية االحتياجات المتزايدة في اإلدارة التربوية.  -

اإلسهام في تطوير علم اإلدارة التربوية عن طريق إثراء البحوث العلمية والتعاون مع المؤسسات التربوية إلجراء الدراسات الميدانية بهدف تطوير اإلدارة التربوية   -
ورفع مستوى األداء لدى منسوبّي اإلدارات التعليمية.

اإلسهام في خدمة المجتمع من خالل إعداد وتنفيذ برامج التدريب المناسبة لممارسّي اإلدارة التربوية، وتقديم الخدمات االستشارية والبحثية التي تحتاجها   -
المؤسسات المجتمعية في اإلدارة التربوية.
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أعضاء هيئة التدريس

م
أسماء أعضاء هيئة التدريس

الدرجةالجامعة التي تخرج منهاالتخصص الدقيقالتخصص العامالرتبةالجنسية
دوام كامل/جزئي

دوام أنثىذكراالسم
كامل

دوام 
جزئي

üدكتوراهجامعة هيوستنإدارة التعليم العاليتربيةأستاذسعوديüأ.د. حمدان بن أحمد الغامدي1

أ.د. عبد الرحمن بن عبد الوهاب 2
اإلدارة والتخطيط إدارة تربويةأستاذسعوديüالبابطين

التربوي
جامعة اإلمام محمد بن سعود 

üدكتوراهاالسالمية

أ.د. عبد العزيز بن عبد الوهاب 3
üدكتوراهشمال كولورادوإشراف تربويتربيةأستاذسعوديüالبابطين

üدكتوراهوالية مشيجانإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأستاذسعوديüأ.د. علي بن سعد القرني4

تفرغ علمي لسنةدكتوراهاوريجونسياسة التعليمإدارة تربويةأستاذسعوديüأ.د. فهد بن إبراهيم الحبيب5

üدكتوراهأوكالهماإدارة التعليم العامإدارة تربويةأستاذسعوديüأ.د. محمد بن عبد اهلل المنيع6

إعارة + ساعات إشرافدكتوراهجورج واشنطنإدارة ونظم تعليميةإدارة تربويةأستاذسعوديةüأ.د أمل بنت سالمة الشامان7

üدكتوراهالجامعة األردنيةإدارة وتخطيط تربويإدارة تربويةأ. مشاركأردنيüد. أحمد فتحي أبو كريم8

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. خالد بن صالح السبيعي9

üدكتوراهبتسبرجإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. طارق بن محمد الثويني10

üدكتوراهأوريجونإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. عبد الرحمن بن محمد الحبيب11

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العامإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. عبد العزيز بن سالم النوح12
تفرغ 

علمي 
لفصل

üدكتوراهوالية واشنطنإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. عبد العزيز بن شهوان الشهوان13

إعارة+ ساعات تدريس دكتوراهبنسلفانياإدارة وتقويمإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. عبد اهلل بن محمد المانع14
وإشراف

üدكتوراهجامعة أم القرىإدارة تربويةإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. عبداهلل بن محمد الدخيل15

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العامإدارة تربويةأ. مشاركسعوديةüد. العنود بنت محمد الغيث16

üدكتوراهماديسونإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديةüد. سارة بنت عبد اهلل المنقاش17
تفرغ 

علمي 
لفصل
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üدكتوراهشمال تكساسإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديةüد. وفاء بنت محمد عون18

 تنمية المواردأ. مساعدسعوديüد. مبارك بن محمد الحماد19
üدكتوراهفاندربلتالقيادة اإلدارية العامةالبشرية

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديüد. ابراهيم بن داود الداود20

üدكتوراهجنوب إلينويإدارة تربويةإدارة تربويةأ. مساعدسعوديüد. أنس بن إبراهيم التويجري21

üدكتوراهسانت لويسإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديüد. فايز بن عبد العزيز الفايز22

إعارة كاملةدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةأ. مساعدسعوديüد. فهد بن عباس العتيبي23

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديةüد. حصة بنت سعد العريفي24

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديةüد. لينا بنت سليمان الخليوي25

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديةüد. ماجدة بنت إبراهيم الجارودي26

أبحاث ما بعد مرحلة دكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديةüد. نوف بنت عبد اهلل بن جمعة27
الدكتوراه )مدة سنة(

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العامإدارة تربويةأ. مساعدسعوديةüد. هيا بنت عبدالعزيز البراهيم28

ابتعاثماجستيرجامعة إيداهو امريكاإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديüأ. محمد بن سليمان البقية29

ابتعاثماجستيرجنوب فلوريداقياس وتقويمقياس وتقويممحاضرسعوديةüأ. مها بنت صالح العمود30

ابتعاثماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديةüأ. أريج بنت مكي الجهني31

üماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديةüأ. خزنة بنت محمد العتيبي32

ابتعاثماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديةüأ. نورة بنت عبداهلل الجبرين33

ابتعاثماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديةüأ. هيفاء بنت عبداهلل السحيم34

üماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمعيدسعوديüأ. أيمن بن عبداهلل العبيد35

 جامعة ميدل ستيست واليةإدارة تربويةإدارة تربويةمعيدسعوديüأ. خالد بن محمد القحيز36
üماجستيرتينيسي

ابتعاثماجستيرجامعة كليفالند امريكاإدارة تربويةإدارة تربويةمعيدسعوديüأ. سعود بن غسان البشر37

üماجستيرجامعة فيدلي والية أوهايوإدارة تربويةإدارة تربويةمعيدسعوديüأ. سعيد بن ناصر القحطاني38

üماجستيرشانندواقيادة نظمإدارة تربويةمعيدسعوديüأ. عبداهلل بن سليمان اللحيدان39

üماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمعيدسعوديةüايمان بنت إبراهيم الريس40
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    1437 / 1438 هـ

عنوان البحث*م

مجال 
البحث

)التخصص 
العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***
جهة النشر****النشر

اسم الباحث الرئيسي وأسماء 
المشاركين*****

الجهة الممولة
أو الداعمة******

الجهة
المستفيدة

الجهة
المتعاقد

معها*******
ترجمة 

أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

1
أخالقيات اإلدارة التربوية 

في نظام التعليم 
السعودي

تعليم 
 عام + 
تعليم 

عالي

+
أ. د. حمدان أحمد 93257مكتبة الرشد1437هـط1

-الغامدي

أعضاء هيئة 
التدريس 

واإلداريون في 
التعليم العام 

والعالي

-

أخالقيات مهنة 2
التعليم

تعليم 
 عام + 

تعاليم 
عالي

+
أ. د. حمدان أحمد 93257مكتبة الرشد1437هـط2

-الطلبة-الغامدي

3

مشكالت إعداد خطط 
الرسائل العلمية التي 

تواجه طلبة الدكتوراه 
بقسم اإلدارة التربوية 

في جامعة الملك 
سعود

مجلة رسالة الخليج 1437/3/1هـ+إدارة تربوية
أ. د. حمدان أحمد 93257العدد 141

-الغامدي

قسم اإلدارة 
التربوية 
بجامعة 

الملك سعود

4

األداء التدريسي ألعضاء 
هيئة التدريس في كلية 

التربية بجامعة الملك 
سعود

1439ه+

رسالة التربية وعلم 
النفس، العدد 59، 

الجمعية السعودية 
للعلوم التربوية 

والنفسية، المملكة 
العربية السعودية، 

الرياض

أ.د. عبد الرحمن بن 117592
عبد الوهاب البابطين

دراسات في اإلشراف 5
األردن، عمان، دار 1439ه+التربوي

أ.د. عبد الرحمن بن 117592الحامد للنشر،
عبد الوهاب البابطين

دراسات في القيادة 6
األردن، عمان، دار 1438ه+المدرسية

أ.د. عبد الرحمن بن 117592الحامد للنشر،
عبد الوهاب البابطين
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7

درجة توافر الكفايات 
التقنية لدى قائد 
المدرسة الثانوية 

بمدينة الرياض

محرم +
1436ه

رسالة التربية وعلم 
النفس، العدد 47، 

الجمعية السعودية 
للعلوم التربوية 

والنفسية المملكة 
العربية السعودية 

الرياض

أ.د. عبد الرحمن بن 117592
عبد الوهاب البابطين

8

واقع توافر الكفايات 
األخالقية األساسية 

لدى عضو هيئة 
التدريس من وجهة 

نظر طالب كلية التربية 
بجامعة الملك سعود

1439ه+
مجلة كلية التربية، 

جامعة األزهر، 
القاهرة

أ.د. عبد الرحمن بن 117592
عبد الوهاب البابطين

9

مشروع تقويم برنامج 
الدكتوراه بقسم اإلدارة 

التربوية بكلية التربية 
جامعة الملك سعود

التعليم 
مركز بحوث كلية 1437هـ+العالي

90938التربية، العدد 354

أ.د. علي بن سعد 
القرني

أ.د.أحمد أبو كريم
أ.د. أمل الشامان

آخرون

-

قسم اإلدارة 
التربوية، 

جامعة الملك 
سعود

-

10

منهج البحث 
األثنوغرافي في العلوم 

اإلنسانية: التربوية 
واإلدارية والتسويقية

أ.د. علي بن سعد 143790938هـ+
القرني

11
دور كليات المجتمع 

في تنمية قيم 
المواطنة لدى طالبها

2016+إدارة تربوية

مجلة جامعة 
الفيوم للعلوم 

التربوية والنفسية، 
ع6، ج3

116603
)طالب(
)طالب(

د. عبد الرحمن بن 
محمد الحبيب
غازي العتيبي

منصور العتيبي

---

12

تقدير الذات األكاديمية 
لدى طالب كليات 

المجتمع بالمملكة 
العربية السعودية

شوال +إدارة تربوية
1437هـ

مجلة التربية للبحوث 
التربوية والنفسية 

واالجتماعية، ع169، ج2

116603
 )طالب(

د. عبد الرحمن بن 
محمد الحبيب

أ. فهد الصقري 
---

13

واقع تطبيق برنامج 
اإلشراف التربوي في 

نظام نور من وجهة نظر 
المشرفين التربويين في 

إدارة التربية والتعليم 
بمحافظتّي حوطة بني 

تميم والحريق بالمملكة 
العربية السعودية

ديسمبر +إدارة تربوية
2015

مستقبل التربية 
العربية، مج 22، ع 99

116603
 )طالبة(

د. عبد الرحمن بن 
محمد الحبيب

د. فريال الحقباني 
---
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14

واقع ممارسة وكيالت 
أقسام كلية إدارة 

األعمال بجامعة الملك 
سعود ألسلوب اإلدارة 

بالتجوال من وجهة 
نظر أعضاء هيئة 

التدريس والمحاضرات 
والمعيدات

يوليو 2016+إدارة تربوية
مجلة كلية التربية 
-جامعة طنطا، 

مج63، ع3، ج2

116603
 )طالبة(

د. عبد الرحمن بن 
محمد الحبيب

أ. هادية اليامي 
---

15
القيادة األخالقية 
لمديري المدارس 

الثانوية
نيسان 2017+إدارة تربوية

المجلة الدولية 
التربوية 

المتخصصة، مج6، 
ع4

116603

د. سليمان الشتوي
د. عبد الرحمن بن 

محمد الحبيب 
---

16

اإلثراء الوظيفي لدى 
العامالت بمجال 

الموهوبات في إدارة 
التعليم بمحافظة 

الخرج وعالقته برضاهن 
الوظيفي من وجهة 

نظرهن

في 
مجلة رسالة الخليج قبل للنشر+التخصص

العربي
28705

)طالبة(

د. خالد بن صالح 
السبيعي

منال سعد الداود
---

17

توجهات بحوث اإلدارة 
التربوية المنشورة 

في الدوريات التربوية 
المحكمة

في دول الخليج العربي 
خالل الفترة من العام 

)2016- 2005(

في 
+التخصص

العدد 
الثاني من 

المجلد 
الثالث

المجلة التربوية 
بجامعة األمير 

سطام
د. خالد بن صالح 28705

---السبيعي

18

برنامج التشغيل 
الطالبي في الجامعات 

السعودية: دراسة 
تقويمية في ضوء 
تجارب بعض الدول

تمويل 
7-5- 2017+التعليم

مجلة كلية التربية 
في العلوم التربوية 

-جامعة عين 
شمس

مجلد 41 جزء 2

18500
د. سارة عبد اهلل 

المنقاش

19

التمويل المرتبط باألداء 
مدخل لتمويل المدارس 

الحكومة السعودية: 
التجربة األمريكية 

كنموذج

تمويل 
3-5-2017+التعليم

مجلة الفنون 
واألدب وعلوم 

اإلنسانيات 
واالجتماع التابعة 

لكلية اإلمارات 
للعلوم التربوية

عدد 14

18500
)طالبة(

د. سارة عبد اهلل 
المنقاش

أ. رنا عبد الرحمن 
الخضير

مركز بحوث 
كلية التربية
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20

نموذج مقترح لالستثمار 
في البرامج األكاديمية 
بالجامعات السعودية 
من خالل الشراكة مع 

القطاع الخاص

تمويل 
8-9-2017+التعليم

مجلة التربية 
جامعة األزهر عدد 

174
18500

)طالبة(

د. سارة عبد اهلل 
المنقاش

أ. عزيزة العنيق

إدارة الصراع21
في 

التخصص 
إدارة تربوية

التعليمد. وفاء محمد عون10176المؤلف2017+

إعادة الهيكلة22
في 

التخصص 
إدارة تربوية

التعليمد. وفاء محمد عون10176المؤلف2017+

23

تطوير أداء الجامعات 
السعودية في 

التصنيفات العالمية 
لتحقيق رؤية 2030 التجربة 

الكندية أنموذجًا

في 
التخصص 
إدارة تربوية

مايو 2017+

المجلة التربوية 
الدولية المتخصصة 

عمان األردن
المجلد السادس 

العدد الخامس

10176
)طالبة(
)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء محمد عون
نجاة الشمراني

رنا الخضير
عزيزة بن عتيق

ال يوجد

التعليم 
العالي 

الجامعات 
السعودية

الذكاء العاطفي24
في 

التخصص 
إدارة تربوية

التعليمد. وفاء محمد عون10176المؤلف2017+

ريادة األعمال25
في 

التخصص 
إدارة تربوية

التعليمد. وفاء محمد عون10176المؤلف2017+

سيجما سيكس )إدارة 26
بال أخطاء(

في 
التخصص 
إدارة تربوية

التعليمد. وفاء محمد عون10176المؤلفمارس 2017+

27

أثر نقص القيادات 
اإلدارية المدربة على 

تحقيق متطلبات 
الجودة الشاملة في 
المدارس الحكومية 

بمدينة الرياض

1437+اإلدارة

مجلة التربية 
للدراسات التربوية 

والنفسية 
واالجتماعية

3721
)طالبة(

د. ماجده إبراهيم 
الجارودي

أمل إبراهيم الحماد

28

دور برامج اإلرشاد 
األكاديمي بعمادة 
السنة التحضيرية 

في تهيئة الطالبات 
المستجدات بجامعة 

الملك سعود

المجلة التربوية 1437+اإلدارة
الدولية المتخصصة

3721
)طالبة(

د. ماجده إبراهيم 
الجارودي

رنا ناصر المهوس
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29

الصعوبات التي تواجه 
أولياء أمور الطالب ذوي 

صعوبات التعلم في 
التعامل مع اإلدارة 

المدرسية في مدينة 
الرياض

مجلة كلية التربية –1437+اإلدارة
جامعة المنوفية

3721
)طالبة(

د. ماجده إبراهيم 
الجارودي

لينا محمد الموسى

30

متطلبات تطبيق إدارة 
التميز في مدارس 

التعليم العام بمدينة 
الرياض

مجلة كلية التربية – 1437+اإلدارة
جامعة المنوفية

3721
)طالبة(

د. ماجده إبراهيم 
الجارودي

لمياء عبد اهلل 
المشرف

31

رضا المتدربين عن 
البرامج التدريبية التي 
يقدمها مركز تدريب 

القيادات التربوية 
جامعة الملك سعود

المجلة الدولية 1438+إدارة تربوية
د. فايز عبد العزيز 24936التربوية المتخصصة

الفايز
مركز البحوث 

كلية التربية

كلية التربية 
جامعة الملك 

سعود

32

واقع أداء أعضاء هيئة 
التدريس بمركز تدريب 

القيادات التربوية بكلية 
التربية جامعة الملك 

سعود

رسالة التربية وعلم 1438+إدارة تربوية
د. فايز عبد العزيز 24936النفس

الفايز
مركز البحوث 

كلية التربية

مركز تدريب 
القيادات 

التربوية بكلية 
التربية جامعة 
الملك سعود

تطبيقات الحاسب في 33
عمان – دار الثقافة +اإلدارة التربوية

د. حصة سعد 26266للنشر والتوزيع
العريفي

جامعة الملك 
سعود

34

الصعوبات التي تواجه 
البحث العلمي في 
الجامعات الناشئة 

وسبل النهوض به من 
وجهة نظر أعضاء 

الهيئة التدريسية

+

الشارقة - المؤتمر 
الدولي لتطوير 

البحث العلمي في 
التعليم العالي

د. حصة سعد 26266
العريفي

جامعة الملك 
سعود

35

معوقات اتخاذ القرار 
لدى وكيالت أقسام 

الكليات اإلنسانية في 
جامعة الملك سعود

+
المجلة الدولية 

التربوية 
المتخصصة- األردن

د. حصة سعد 26266
العريفي

جامعة الملك 
سعود

36
أبعاد المنظمة 

المتعلمة في الفكر 
اإلسالمي

1438+اإلدارة

مجلة عالم التربية 
التي تصدرها 

المؤسسة العربية 
)اشرد(

26280
)طالبة(

د. لينا سليمان 
الخليوي

رنا عبد الرحمن 
الخضير

37

بناء فرق التخطيط 
في األندية الطالبية 

بجامعة الملك سعود 
تصور مقترح

1438+اإلدارة
مجلة مستقبل 
التربية العربية – 

مجلد 24-العدد 107

26280
)طالبة(
)طالبة(

د. لينا سليمان 
الخليوي

سماهر سعود 
الحارثي

نور فؤاد منشى

مركز البحوث 
في كلية 

التربية جامعة 
الملك سعود
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38

التخطيط المدرسي 
لدى القائدات التربويات 

وعالقته بمستوى 
الشفافية اإلدارية

1438+اإلدارة

جامعة أسيوط – 
كلية التربية – كلية 
معتمدة من الهيئة 

القومية لضمان 
جودة التعليم

26280
)طالبة(
)طالبة(

د. لينا سليمان 
الخليوي

عائشة محماس 
العتيبي

نوير محمد الحبشان

39

تطوير الموارد البشرية 
لدى مديري مركز التربية 
الخاصة األهلية بمدينة 

الرياض

مجلة كلية التربية – 1438+اإلدارة
جامعة بنها

26280
)طالبة(
)طالبة(

د. لينا سليمان 
الخليوي

مارية فواز 
الشهيوين

نهى علي الحميدان

40
التنظيم اإلداري في 
اإلسالم وتطبيقاته 

التربوية
1438+اإلدارة

مجلة البحث 
العلمي في التربية 

–جامعة عين 
شمس-العدد 18

26280
)طالبة(

د. لينا سليمان 
الخليوي

عزيزة بن محمد بن 
عنيق

41

درجة إسهام منظومة 
قيادة األداء اإلشرافي 
في تحقيق الشفافية 

اإلدارية في مكاتب 
التعليم في الرياض

1438+اإلدارة

مجلة البحث 
العلمي في التربية 

–جامعة عين 
شمس-العدد 18

26280
)طالبة(

د. لينا سليمان 
الخليوي

دالل عبد الرحمن 
اليحيى

42

درجة تطبيق مراحل 
التخطيط للتغيير دراسة 
تطبيقية على األقسام 

األكاديمية في كلية 
التربية بجامعة الملك 

سعود

رابطة التربية 1438+اإلدارة
الحديثة

26280
)طالبة(
)طالبة(

د. لينا سليمان 
الخليوي

هيا حمد المحيذيف
أماني يحي القاسم

---------

43
صنع واتخاذ القرار في 

اإلدارة التربوية من 
منظور إسالمي

1438+اإلدارة

مجلة كلية 
الدراسات اإلسالمية 

والعربية
جامعة األزهر

26280
)طالبة(

د. لينا سليمان 
الخليوي

زينة محمد 
القحطاني

44

واقع الشراكة 
المجتمعية في 

مؤسسات التعليم 
العام من وجهة نظر 

قائدات المدارس

جامعة الفيوم – 1437+اإلدارة
كلية رياض األطفال

26280
)طالبة(
)طالبة(

د. لينا سليمان 
الخليوي

أروى محمد 
الكريديس

أمينة عبد الرحمن 
الهويمل

* رجاء عدم تكرار عنوان البحث مع تعدد المشاركين من نفس الكلية.  ** يتم بيان الخانة المناسبة بعالمة )+( *** رجاء كتابة التاريخ وعدم االكتفاء بالسنة.  **** عنوان المجلة وجهة صدورها ورقم العدد.  ***** 
رجاء ذكر الجهات المشاركة من خارج الجامعة.  ****** مثل مركز البحوث بالكلية مع إدراج رقم البحث في المركز، مدينة الملك عبد العزيز مع إدراج رقم البحث في المدينة، وزارة الصحة، وزارة المعارف، … إلخ.  

******* تذكر البحوث التعاقدية فقط.
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي 1437/ 1438هـ
نموذج رقم )5 – 1( 

عنوان البحث*م

مجال 
البحث

)التخصص 
العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***

المتوقع لالنتهاء

تكلفة 
البحث
بآالف 

الرياالت

اسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة الممولةالمشاركين****

أو 
الداعمة******

الجهة 
المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 

معها*******
ترجمة 

أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

1
دراسة تحليلية تقويمية لخطط طلبة 

الدراسات العليا المجازة من أقسام 
كلية التربية بجامعة الملك سعود

93257-1439+إدارة تربوية

أ. د. حمدان أحمد 
الغامدي

أ.د. عبدالرحمن بن 
سليمان الطريري

-

كلية التربية 
بجامعة 

الملك 
سعود

-

2
تطبيق أساليب التدريب وأهميتها 

لدى مشرفي التدريب التربوي 
بالمملكة العربية السعودية

+إدارة تربوية

مجلة العلوم 
التربوية، العدد 

40، جامعة اإلمام 
محمد بن سعود 

اإلسالمية

117592
أ.د. عبد الرحمن 
بن عبد الوهاب 

البابطين

3

متطلبات تطوير أداء القيادات 
المدرسية في ضوء معايير جودة 

القيادة المدرسية لهيئة تقويم 
التعليم بالمملكة العربية السعودية

116603مقبول للنشر+إدارة تربوية

د. زيد آل سليمان
د. عبد الرحمن 

بن محمد 
الحبيب 

---

4
الصعوبات التي تواجه الطلبة 

السعوديين المبتعثين الدارسين في 
السنة التحضيرية في بريطانيا

في 
د. خالد بن صالح 3000028705يناير 2018+التخصص

السبيعي
جامعة الملك 

الجامعةالكليةسعود

5

أثر دراسة مقرر اقتصاديات المدرسة 
على اتجاهات طلبة الدراسات 

العليا التربوية نحو علم اقتصاديات 
التعليم ومتطلبات تنمية مهاراتهم 

التطبيقية

في 
د. خالد بن صالح 28705-ديسمبر 2017+التخصص

---السبيعي

6
واقع ممارسة القيادة اإللكترونية 

في المدارس الثانوية للبنات في 
مدينة الرياض ومتطلبات تطبيقها

في 
28705--نوفمبر 2017+التخصص

)طالبة(

 د. خالد بن صالح 
السبيعي

 فاطمة الشهري
---

+إدارة تربويةالتمكين مدخل إلصالح المدرسة7
تم االنتهاء منه 

وسينشر عام 
1439هـ

عبد العزيز بن 28899_
وزارة التربية-سالم النوح

اإلدارة بالتجوال مدخل إداري لتطوير 8
د. ساره عبد اهلل 18500تم إرساله للنشر+إدارة تربويةأداء وكيالت األقسام األكاديمية

المنقاش

د. وفاء عون10176تحت الطباعة+أسس إدارة التعليم العالي9
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د. وفاء عون10176تحت الطباعة+تحليل النظم التعليمي10

11
دراسة ” تقويم برامج الدراسات العليا 
بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك 

سعود في ضوء رؤية المملكة 2030“

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+
10176

)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
عبير القحطاني

منال الصعب

12
دور البرامج التدريبية في تنيمة 

الموارد البشرية بكلية التربية جامعة 
الملك سعود لتحقيق رؤية 2030

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+
10176

)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
أمل العردان

ريم الحميدي

13
درجة مواءمة مخرجات جامعة 

الملك سعود لمتطلبات سوق العمل 
في ضوء رؤية 2030

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+10176
)طالبة(

د. وفاء عون
ريم الحربي

خصخصة التعليم العالي في ضوء 14
رؤية المملكة 2030

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+
10176

)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
لؤلؤة الشريف
مشاعل الباش

15
استقاللية الجامعات السعودية في 

ضوء الخبرة األمريكية وتطلعات رؤية 
المملكة 2030

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+
10176

)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
أمل الحمدان
مريم البقمي

16
الشراكة المجتمعية بقسم اإلدارة 
التربوية بجامعة الملك سعود في 

ضوء رؤية المملكة 2030

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+
10176

)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
ندى أبو حيمد

فاطمة الشبانات

17
تنوع مصادر نظام تمويل التعليم 

لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030 
في ضوء التجربة األمريكية

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+
10176

)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
 أمل البابطين
نوره السلمان

18
تنمية نظام البحث العلمي في رؤية 

المملكة 2030 باالستفادة من التجارب 
العالمية“

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+

10176
)طالبة(
)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
منال العثمان
زانه الشهري
هدى الزومان

19
إدارة الجودة الشاملة في التعليم 
لتحقيق رؤية 2030 في ضوء التجربة 

السنغافورية

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+
10176

)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
غادة السالم

نوره الشهراني

20
مواءمة نظام التنمية المهنية 

واحتياجات سوق العمل في رؤية 
2030 في ضوء التجربة األلمانية

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+
10176

)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
العنود الوشمي
زينة القحطاني
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21
تطوير نظام تعيين المعلم 

بالمملكة في ضوء خبرات بعض 
الدول وتطلعات رؤية 2030

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+
10176

)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
ابتسام بن 

هويمل
منال السالم

22
تطوير نظام التعليم التقني 

لمواكبة رؤية 2030 في ضوء تجربة 
اليابان

في 
التخصص 
إدارة تربوية

+

10176
)طالبة(
)طالبة(
)طالبة(

د. وفاء عون
عهود المبارك
وفاء العمري

عواطف العتيبي

23

جودة عمليات التعلم والتعليم في 
ضوء معايير االعتماد األكاديمي من 

منظور طلبة قسم اإلدارة التربوية 
بجامعة الملك سعود

انتهى وتحت +اإلدارة
النشر

 8000
3721ريال

د. ماجده 
إبراهيم 
الجارودي

مركز البحوث 
بجامعة الملك 

سعود
الجامعة

د. فايز عبدالعزيز 143924936+القيادةقادة ملهمون24
الفايز

25

مدى تحقيق التعليم الموازي في 
التخصصات اإلنسانية ألهداف 

التعليم العالي: جامعة الملك 
سعود أنموذًجا

د. حصة سعد 26266+
العريفي

مجلة التربية 
المقارنة 

_الجمعية 
المصرية 

للتربية المقارنة 
واإلدارة 

التعليمية _

جامعة 
الملك 
سعود

26

The effectiveness of Learning 
Organization management 
in Achieving Organizational 

Excellence: King Saud University 
as a model

د. حصة سعد 26266+
العريفي

مجلة 
سكوبس

جامعة 
الملك 
سعود

ماهية التخطيط االستراتيجي 27
انتهى وتحت +اإلدارةوأهميتة نظرة إدارية إسالمية

د. لينا سليمان 268280----النشر
الخليوي

أنماط القيادة السائدة لدى خلفاء 28
انتهى وتحت +العصر العباسي األول

د. لينا سليمان 268280----النشر
الخليوي

انتهى وتحت +التوظيف في عصر صدر اإلسالم29
د. لينا سليمان 268280----النشر

الخليوي
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة خالل العام الجامعي 1437/ 1438 هـ 

عنوان المؤتمر والندوة*م
)باللغة العربية(

أسماء المشاركين في 
المؤتمر

من منسوبي الجامعة
نوع المشاركة

تاريخ بداية 
ونهاية االنعقاد

)التقويم 
الهجري(

الجهة المنظمة 
عناوين البحوثومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

ورشة عمل: مخرجات كلية 1
التربية -الممكن والمأمول

90938
93257

أ.د. علي بن سعد 
القرني

أ. د. حمدان أحمد 
الغامدي

üüكلية التربية 1437/4/17هـ
-مدرج الكلية

رؤية مقترحة لقبول الطلبة في كلية التربية بجامعة 
الملك سعود

-

2

اللقاء السنوي المفتوح 
لمعالي مدير الجامعة 

مع أعضاء وعضوات هيئة 
التدريس والموظفين 

والموظفات

أ. د. حمدان أحمد 93257
1437/4/06هـüالغامدي

اللقاء المفتوح مع سعادة 3
أ. د. حمدان أحمد 93257عميد كلية التربية

1437/4/20هـüالغامدي

الملتقى السنوي الثالث 4
أ. د. حمدان أحمد 93257للتدريس الجامعي

üالغامدي
 – 26

1437/5/29هـ

مؤتمر التكامل التربوي بين 5
التعليم العام والعالي

93257
18500
3721

26280

أ. د. حمدان أحمد 
الغامدي

د. ساره المنقاش
د. ماجده إبراهيم 

الجارودي
د. لينا سليمان 

الخليوي

ü
21-1437/5/23هـ

2016/3/3-1

المؤتمر السابع 
عشر للجمعية 

السعودية 
للعلوم التربوية 

والنفسية 
)جستن(

المؤتمر السعودي الدولي 6
أ. د. حمدان أحمد 93257الثاني للنشر العلمي

üالغامدي
 28

–1437/12/30هـ

ü1438د. ساره المنقاش18500فعالية لنخطط معا7
المدينة الجامعية 
للطالبات جامعة 

الملك سعود
كتيبات وأفالم و...

ندوة بعنوان: التعليم العالي 8
د. وفاء محمد عون10176وتطلعات رؤية المملكة 2030

üüطالبات الدكتوراه
الفصل األول 

1438/1437
قسم اإلدارة 

التربية

دور برامج التعليم العالي في تحقيق رؤية المملكة 2030
اقتصاديات التعليم في رؤية المملكة 2030

أنظمة الجامعات ووظائفها في رؤية المملكة 2030
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9
ندوة بعنوان: رؤية المملكة 
2030 في ضوء تجارب ورؤى 

عالمية
د. وفاء محمد عون10176

üüطالبات الدكتوراه

التربوية  اإلدارة  بقسم  العليا  الدراسات  برامج  »تقويم 
د.   »2030 المملكة  رؤية  ضوء  في  سعود  الملك  بجامعة 

وفاء عون، عبير القحطاني، منال الصعب.
بكلية  البشرية  الموارد  تنيمه  في  التدريبية  البرامج  »دور 
وفاء  د.    »2030 رؤية  لتحقيق  سعود  الملك  جامعة  التربية 

عون، أمل العردان، ريم الحميدي.
»درجة مواءمة مخرجات جامعة الملك سعود لمتطلبات 

سوق العمل في ضوء رؤية 2030« ريم الحربي.
»خصخصة التعليم العالي في ضوء رؤية المملكة 2030« د. 

وفاء عون، لؤلؤة الشريف، مشاعل الباش.
الخبرة  ضوء  في  السعودية  الجامعات  »استقاللية 
األمريكية و تطلعات رؤية المملكة 2030« د. وفاء عون، أمل 

الحمدان، مريم البقمي.
بجامعة  التربوية  اإلدارة  بقسم  المجتمعية  »الشراكة 
عون،  وفاء  د.   »2030 المملكة  رؤية  ضوء  في  سعود  الملك 

ندى أبو حيمد، فاطمة الشبانات.
»تنوع مصادر نظام تمويل التعليم لمواكبة تطلعات رؤية 
عون،  وفاء  د.  األمريكية«  التجربة  ضوء  في   2030 المملكة 

أمل البابطين، نوره السلمان.
 2030 المملكة  رؤية  في  العلمي  البحث  نظام  »تنمية 
منال  عون،  وفاء  د.  العالمية«  التجارب  من  باالستفادة 

العثمان، زانه الشهري، هدى الزومان.
»إدارة الجودة الشاملة في التعليم لتحقيق رؤية 2030 في 
ضوء التجربة السنغافورية« د.وفاء عون، غادة السالم، نوره 

الشهراني.
العمل  سوق  احتياجات  و  المهنية  التنمية  نظام  »مواءمة 
عون،  وفاء  د.  األلمانية«  التجربة  ضوء  في   2030 رؤية  في 

العنود الوشمي، زينة القحطاني.
 : العالمية  التصنيفات  نظم  و  السعودية  »الجامعات 
رنا  عون،  وفاء  د.  الكندية«  التجربة  ضوء  في   2030 رؤية  في 

عبدالرحمن الخضير، عزيزه محمد العنيق .
خبرات  ضوء  في  بالمملكة  المعلم  تعيين  نظام  »تطوير 
بعض الدول وتطلعات رؤية 2030« د. وفاء عون، ابتسام بن 

هويمل، منال السالم.
”تطوير نظام التعليم التقني لمواكبة رؤية 2030 في ضوء 
العمري،  وفاء  المبارك،  عهود  عون،  وفاء  د.  اليابان“  تجربة 

عواطف العتيبي.

10

برامج التواصل االجتماعي 
ودورها في مواجهة 

الشبهات المعاصرة لدى 
الشباب

د. لينا سليمان 26280
1438/7/22هüالخليوي

كلية التربية 
جامعة الملك 

سعود
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11

تحديث آليات تقويم أعضاء 
هيئة التدريس والطالب 

المعلمين في كليات التربية 
تحقيقا لبرامج التحول 

الوطني رؤية المملكة 2030

د. لينا سليمان 26280
ü2017/5/4الخليوي

كلية التربية 
جامعة الملك 

سعود

د. لينا سليمان 26280تصميم وبناء المقرر الدراسي12
1437/5/14هüالخليوي

عمادة تطوير  
المهارات جامعة 

الملك سعود

13
تقييم الطالب بواسطة 
أدوات يطورها األستاذ 

Rubrics
د. لينا سليمان 26280

1437/5/6هüالخليوي
عمادة تطوير  

المهارات جامعة 
الملك سعود

دور الجامعات في صناعة 14
د. لينا سليمان 26280المعرفة

كلية علوم 1438/4/3هـüالخليوي
الحاسب

مهارات التدريس الجامعي 15
د. لينا سليمان 26280الفعال

1437/5/20هüالخليوي
عمادة تطوير  

المهارات جامعة 
الملك سعود

16
التكامل بين الكليات وعمادة 
الدراسات العليا نحو تجويد 

إجراءات القبول
خزنة بنت محمد 93889

1438/6/14هـüالعتيبي

الملتقى السابع لطالبات 17
الدراسات العليا كباحثات

93889
38232

خزنة بنت محمد 
العتيبي

ايمان بنت إبراهيم 
الريس

üü1438/7/28هـ

وحدة الدراسات 
العليا والبحث 
العلمي بكلية 

التربية

توظيف القيادات األكاديمية النسائية لوسائل التواصل 
االجتماعية في العمليات اإلدارية في جامعة الملك 

سعود
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي 1437/ 1438 هـ

عنوان المؤتمر والندوة*م
)باللغة العربية(

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

عناوين الجهة المنظمة ومكان االنعقاد
البحوث

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

أ. د. حمدان أحمد - 93257معرض التعليم األهلي والتجهيزات المدرسية1.
وزارة التعليم22 – 1437/11/24هـüالغامدي

المؤتمر التربوي الدولي األول تطوير األداء األكاديمي 2.
أ. د. حمدان أحمد - 93257بكليات التربية

جامعة الجوف5 – 1437/5/6هـüالغامدي

الجامعات السعودية ورؤية 2030.. المعرفة وقود 3.
د. لينا سليمان - 26280المستقبل

المؤتمر الدولي السابع للتعليم ü2017/4 /13-12الخليوي
العالي 1438هـ-  وزارة التعليم

قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي 1437/ 1438 هـ  

مكانهاتاريخهاعنوان الرحلة أو الزيارةم
عدد 

المشتركين
من الطالب

أسماء 
أعضاء هيئة 

التدريس

وصف موجز التوصيات 
مالحظاتوالمقترحات

------رحالت داخلية1

2

رحالت خارجية
الحصول على إجازة تفرغ علمي لمدة فصل دراسي 1438 هـ لزيارة 

جامعة كاليفورنيا - بيركلي في  أمريكا، وزيارة معهد إعداد 
القيادات التربوية ومقابلة رئيس المعهد، وزيارة قسم السياسات 

واإلدارة التربوية فيها، ومقابلة عدد من المسؤولين.

فصل 
دراسي 

1438

جامعة كاليفورنيا - بيركلي 
في أمريكا، وزيارة معهد إعداد 

القيادات التربوية وزيارة قسم 
السياسات واإلدارة التربوية

د. ساره 
المنقاش

االستفادة من منجزات 
معهد إعداد القيادات 

التربوية لتطوير مركز إعداد 
القيادات التربوية لدينا

ضمن برنامج 
التفرغ 

العلمي

                              المجموع
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الخدمات التي ُقدمت لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي 1437/ 1438 هـ  

نوع الخدمة* المقدمة**م
الجهة المقدمة مقدم الخدمة

للخدمة
الجهة 

مالحظاتالمستفيدة
االسمالرقم

إشرافكليات الشرقأ. د. حمدان أحمد الغامدي93257اإلبداع اإلداري لمديريات رياض األطفال1

كلية خدمة أ. د. حمدان أحمد الغامدي93257أخالقيات وآداب المهنة في المدارس والجامعات2
برنامج تدريبيالمجتمع

أ. د. حمدان أحمد الغامدي93257اإلدارة المدرسية3
كلية التربية – 
جامعة الملك 

سعود
برنامج الماجستير الموازي

داخل وخارج أ. د. حمدان أحمد الغامدي93257تحكيم بحوث مقدمة لمجالت علمية محكمة4
مجالت علمية محكمةالمملكة

جامعة الملك أ. د. حمدان أحمد الغامدي93257تطوير ممارسة األساليب اإلشرافية بالمرحلة الثانوية في ضوء الهندسة اإلدارية5
مناقش خارجيخالد

داخل وخارج أ. د. حمدان أحمد الغامدي93257تقويم اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بغرض الترقية6
مؤسسات التعليم العاليالمملكة

مناقش خارجيكليات الشرقأ. د. حمدان أحمد الغامدي93257التنمية المهنية الذاتية لمديريات المرحلة االبتدائية األهلية في الرياض7

إشرافكليات الشرقأ. د. حمدان أحمد الغامدي93257درجة ممارسة مهارات اإلدارة الصفية لدى معلمات الصفوف األولية8

جامعة األميرة أ. د. حمدان أحمد الغامدي93257الطلب االجتماعي على التعليم العالي الحكومي9
مناقش خارجينورة

عضو هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية والنفسية بدًءا من 1437/2/5هـ وحتى 10
أ. د. حمدان أحمد الغامدي1438/2/1593257هـ

الجمعية 
السعودية 

للعلوم التربوية 
والنفسية

عضو هيئة تحرير

إشرافكليات الشرقأ. د. حمدان أحمد الغامدي93257مدى تطبيق إدارة المعرفة لدى مديريات المرحلة الثانوية11

رئيس لجنة الكنترول في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم في 12
أ.د. عبد الرحمن بن عبد الوهاب 117592التعليم العالي

البابطين
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جامعة اإلمام د. ساره عبد اهلل المنقاش18500تحكيم عدد من البحوث العلمية13
-كلية التربية

جريدة الرياضد. ساره عبد اهلل المنقاش18500نشر مقال بعنوان مشاكل سكن الطالبات14

15

رؤية 2030 برامج تدريبية عددها خمسة: المشاركة في فعالية لنخطط معًا:
البرنامج التدريبي األول: حوكمة التعليم في ضوء رؤية 2030م. سعداء القرني، 

نوره العرفج، إشراف: د. وفاء عون
البرنامج التدريبي الثاني: آلية إعداد خطة استراتيجية للتعليم في ضوء رؤية 

المملكة 2030: ساره المحيا، هاديه اليامي، إشراف: د. وفاء عون.
البرنامج التدريبي الثالث: صنع القائد في ضوء رؤية المملكة 2030: حنان 

العمراني، صالحة العتيبي، إشراف: د. وفاء عون. 
البرنامج التدريبي الرابع: بناء مؤشرات األداء الرئيسية KPIs : منال الداوود، أشواق 

العثمان، إشراف: د. وفاء عون. 
البرنامج التدريبي الخامس: القيادة التحويلية في ضوء برنامج التحول الوطني 

2030 عبير األصقه، مها العمري، إشراف: د. وفاء عون.

قسم اإلدارة د. وفاء محمد عون10176
التربوية

جامعة الملك 
سعود

المشاركة في فعالية ”لنخطط معًا“ وذلك بإدارة وتجهيز )ركن التخطيط 16
قسم اإلدارة د. وفاء محمد عون10176االستراتيجي(

التربوية
جامعة الملك 

سعود

طالبات مركز البحوثد. ماجده إبراهيم الجارودي3721دورة تدريبية لطالبات الدراسات العليا باسم كتابة الخطة البحثية 17
تم تقديمها مرتين الدراسات العليا

تم تقديمها 3 مرات ---تطوير المهاراتد. ماجده إبراهيم الجارودي3721دورة تدريبية لكتابة الخطة البحثية 18

د. ماجده إبراهيم الجارودي3721محاضرة بعنوان قيادة فريق العمل 19
دار سودة بنت 
زمعة لتحفيظ 

القرآن
أفراد المجتمع

قناة الرسالة د. فايز عبدالعزيز الفايز24936برنامج تلفزيوني أسبوعي مباشر بعنوان ) تالحم(20
الفضائية

كافة أفراد 
المجتمع

جامعة الملك د. فايز عبدالعزيز الفايز24936دورات تدريبية عن استشارة النظراء و التدريس المصغر21
سعود

أعضاء هيئة 
التدريس

تم تقديمها 3 مرات مع 
6 زيارات ألعضاء هيئة 

التدريس الجدد

منسوبي تعليم تعليم القرياتد. فايز عبدالعزيز الفايز24936دورات تدريبية عن القيادة و التفكير اإليجابي22
القريات

د. فايز عبدالعزيز الفايز24936دورات تدريبية متعددة في مهارة الحوار و الحوار الفكري 23
مركز الملك 

عبدالعزيز للحوار 
الوطني

كافة أفراد 
أكثر من 12 دورة تدريبيةالمجتمع
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جامعة الملك د. فايز عبدالعزيز الفايز24936عضوية مجلس اإلدارة لجمعية جستن و أمين المال 24
سعود

أعضاء هيئة 
التدريس و 

الباحثين في 
المجال التربوي

د. فايز عبدالعزيز الفايز24936عضوية مجلس اإلدارة لجمعية نقاء25
وزارة العمل 

و التنمية 
االجتماعية

أفراد المجتمع

مركز الحوار د. حصة سعد العريفي26266دورات تدريبية في الحوار26
الوطني

ايمان بنت إبراهيم الريس38232تقديم مقرر تقنيات التعليم27

معهد لولوة 
الرميح لمعلمات 

القرآن الكريم 
بشمال الرياض

بيان بالجوائز العلمية التي تم  الحصول عليها خالل العام الجامعي 1437/ 1438 هـ   

األعمال التي استحق عليها الجائزةمجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

عمادة تطوير المهارات ووزارة اإلبداع في المناهج الدراسيةد. ماجده إبراهيم الجارودي )3721(1.
تطوير برنامج بوصلة المهارات والتقييم ألعضاء التعليم اإلبداعيالتعليم

هيئة التدريس ورؤساء األقسام
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بيان منجزات قسم اإلدارة التربوية عبر السنوات

1434/14331435/14341436/14351437/14361438/1437المنجزات

710154344البحوث المنشورة

4951529البحوث الجارية

 الموتمرات في رحاب
3473717الجامعة

233103المؤتمرات داخل المملكة

-996-المؤتمرات خارج المملكة

1-122الرحالت والزيارات

65114127الخدمات المجتمعية

11--1الجوائز
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قسم الدراسات القرآنية
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نبذة عن القسم :
أنشئ قسم الدراسات القرآنية عام 1398-1399هـ، تحت مسمى الكلية المتوسطة، وكان يمنح شهادة الدبلوم أسوة ببقية األقسام في الكلية.  -

-  وفي عام 1409 هـ صدر التوجيه بتحويل الكليات المتوسطة إلى كليات للمعلمين تمنح البكالوريوس فتم تطوير الخطة لتواكب هذا التحول.

-  وفي عام 1420هـ صدر األمر بافتتاح تخصص القراءات. وبدأت الدراسة في هذا التخصص عام 1422هـ بعد وضع خطته وهو يمنح شهادة البكالوريوس في القراءات القرآنية. 

وفي عام 1422هـ بدأ القسم بتنفيذ الدبلوم العالي للقراءات المعتمد من ديوان الخدمة المدنية وهو يمنح شهادة دبلوم عالي بعد البكالوريوس.   -

وفي عام 1428هـ انضمت كلية المعلمين بالرياض إلى جامعة الملك سعود ومن أقسامها قسم الدراسات القرآنية.   -

وفي عام 1433هـ انضم قسم الدراسات القرآنية إلى كلية التربية، بموجب قرار معالي الجامعة رقم 52/357375 وتاريخ 1433/11/15هـ.   -

الرؤية :
         الريادة في تخريج معلم متميز في تعليم القرآن الكريم وعلومه.

الرسالة : 
    توفير بيئة علمية محفزة للتعلم والتقدم البحثي، والشراكة مع الجهات ذات العالقة لتأهيل معلم القرآن الكريم وعلومه، ومواكبة التطور التقني في تعليم 

القرآن الكريم وعلومه. 

األهداف :
• تخريج معلم مؤهل بدرجة عالية في األداء لتدريس القراءات القرآنية المتواترة على الوجه الصحيح عرضًا وسماعًا وتوجيهًا.

• تمكين المعلم من التالوة الصحيحة.

• تزويد المعلم بالتفسير وأصوله وعلوم القرآن الكريم ليكون قادرًا على توضيح بعض معاني القرآن الكريم.

• تزويد معلم القرآن الكريم بالعلوم والمعارف التربوية.

• تزويد معلم القرآن الكريم بطرق التعلم التي تتناسب مع تعليم القرآن الكريم والتجويد.
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قائمة بيانات أعضاء هيئة التدريس في القسم
دوام كامل/

 التخصص الجامعة التي تخرج منها الدرجة جزئي
الرتبة التخصص العام الدقيق أسماء أعضاء هيئة التدريس الجنسية م

 دوام
جزئي

 دوام
كامل انثى ذكر االسم

مفرغ دكتوراه أم القرى تفسير  أصول دين أستاذ سعودي ü عادل على احمد الشدى 1
ü دكتوراه أم القرى تفسير  أصول دين أستاذ سعودي ü ناصر محمد عثمان المنيع 2

ü دكتوراه  اإلسالمية بالمدينة
المنورة تفسير  أصول دين  أستاذ

مشارك سعودي ü صالح ناصر سليمان الناصر 3

ü دكتوراه  اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية تفسير  أصول دين سعودي أستاذ ü عبدالرحمن معاظه حنش الشهرى 4

ü دكتوراه  اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية تفسير  اصول دين  أستاذ

مساعد سعودي  ü احمد عبداهلل عقيل احمد 5

ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير  اصول دين  أستاذ
مساعر سعودي ü عادل عبدالعزيز على الجليفى 6

ü  اإلمام محمد بن سعود دكتوراه
اإلسالمية تفسير  اصول دين  استاذ

مساعد سعودي ü عمر بن عبد العزيز الدهيشي  7

ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي ü أ. د فهد بن عبد الرحمن الرومي 8

ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي ü أ. د عيسى بن ناصر الدريبي 9
ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين سعودي أستاذ ü أ.د. محمد بن فوزان العمر 10
ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي ü د . مساعد بن سليمان الطيار 11
ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين سعودي أستاذ ü د. عبدالسالم بن صالح الجار اهلل 12

ü دكتوراه جامعة الملك سعود التفسير 
والحديث الدراسات اإلسالمية سعودي أستاذ ü د. عبداهلل بن عبدالرحمن الرومي 13

ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين  أستاذ
مشارك سعودي ü د. محمد بن عبدالعزيز المسند 14

ü دكتوراه جامعة الملك سعود التفسير 
والحديث الدراسات اإلسالمية  أستاذ

مساعد سعودي ü د. عبدالحكيم بن عبداهلل القاسم 15

ü دكتوراه جامعة الملك سعود التفسير 
والحديث الدراسات اإلسالمية  استاذ

مشارك سعودي ü د. محسن بن حامد المطيري 16

ü دكتوراه جامعة أم القرى قراءات قراءات  أستاذ
مساعد سعودي ü د. كامل بن سعود العنزي 17
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ü دكتوراه جامعة االمام قراءات قراءات  أستاذ
مساعد سعودي ü أ. محمود بن كابر بن عيسى 18

ü دكتوراه جامعة االمام قراءات قراءات  أستاذ
مساعد سعودي ü أ. عبدالرحمن بن مقبل الشمري 19

ü دكتوراه ر جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين  أستاذ
مساعد سعودي ü أ. عبد اإلله بن صالح المديميغ 20

ü دكتوراه ر جامعة الملك سعود القرآن وعلومه تفسير  أستاذ
مساعد سعودي ü أ. أحمد بن عبدالعزيز الخنين 21

ü دكتوراه الجامعة االسالمية قراءات قراءات  أستاذ
مساعد سعودي ü أ. يزيد بن محمد العمار 22

ü بكاريوس الجامعة االسالمية قراءات قراءات معيد سعودي ü أ. فيصل بن حمود النعام 23

ü دكتوراه جامعة االسكندرية تفسير تفسير  أستاذ
مشارك مصرية ü د.رانيا محمد نظمي 24

ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير  أستاذ
مساعد سعودية ü د.عبير عبداهلل النعيم 25

ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير  أستاذ
مشارك سعودية ü د. غزيل محمد الدوسري 26

ü دكتوراه جامعة االمام تفسير تفسير  أستاذ
مساعد سعودية ü د. وفاء عبداهلل الزعاقي 27

ü دكتوراه جامعة الملك سعود علوم القران علوم القران  أستاذ
مساعد سعودية ü أ.ايمان حمد الجاسر 28

ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير  أستاذ
مساعد سعودية ü أ.تغريد علي االحمري 29

دكتوراه جامعة االمام تفسير تفسير  أستاذ
مساعد سعودية ü أ. خلود عبدالعزيز المشعل 30

ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير  أستاذ
مساعد سعودية ü أ. سميرة عبدالرحمن آل زاهب 31

ü ماجستير جامعة الملك سعود تفسير تفسير  أستاذ
مساعد سعودية ü أ. هيا حمدان الشمري 32

ü بكالوريوس جامعة االمام تفسير تفسير معيدة سعودية ü أ. هند سعد الفوزان 33
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي  1438/1437 هـ  

عنوان البحث*م
مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***
جهة النشر****النشر

إسم الباحث الرئيسي 
الجهة وأسماء المشاركين*****

الممولة
أو الداعمة***

الجهة
المستفيدة

الجهة
المتعاقد
معها**** ترجمة أو

مؤلف
بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

1

 معالم القراءة واإلقراء
  النبوي من خالل شرح

 القصيدة الخاقانية لإلمام
الداني

 علم القراءات
يناير 2017م.-القرآنية

 مجلة الدراسات
  كلية دار-العربية 
 العلوم- جامعة

المنيا

 كامل بن25321
-سعود العنزي

2
 منهج اإلمام أبي الطيب

 بن غلبون في اختيار القراءة
ونقدها

 علم القراءات
يناير 2017م-القرآنية

 مجلة األزهر- كلية
 الدعوة وأصول
 الدين- جامعة

األزهر

 كامل بن25321
سعود العنزي

 الترجيح بين القراءات جمعًا3
-د. يزيد العمار143827951هـ-القراءاتودراسة

4
 كيفيات الوقوف في
 القرآن الكريم عرضا

ودراسة
---د. يزيد العمار143827951-القراءات

5

 تفسير سورة العصر
 المتضمنة هداية سبيل
 الرشاد في أقصر اآلماد

البن كمال باشا

 تفسير
1437/12/15#وعلوم قرآن

 قرآنيكا العالمية
لبحوث القرآن_

 ماليزيا_العددشهر
يناير 2017

 محسن بن25273
-حامد المطيري

6

 أسئلة الصحابة للنبي صلي
 اهلل عليه وسلم الواردة

 فى القرآن من خالل أثر ابن
عباس - دراسة تحليلية

 تفسير
1437/7/13#وعلوم قرآن

 مجلة جامعة القرآن
 الكريم والعلوم

 اإلسالمية_السودان_
شهر رجب 1437

 محسن بن25273
اليوجدحامد المطيري

7
 األسس المنهجية عند

 أصحاب القراءة التجديدية
المعاصرة لكتاب اهلل

 تفسير
1437/6/15#وعلوم قرآن

 مجلة الدراسات
 العربية - جامعة

 المنيا - كلية
 دارالعلوم_العدد

33_يناير 2016

 محسن بن25273
حامد المطيري

 الترجيح بمكتشفات العلم8
التجريبي في التفسير

 الدراسات
 مجلة كلية أصول1437√مؤلفالقرآنية

 الدين بأسيوط/
جامعة األزهر

25256

 عبد السالم
 بن صالح بن

 سليمان الجار
اهلل
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 قاعدة األغلب في القرآن “9
في تفسير أضواء البيان“.

 تفسير
+وعلوم قرآن

 المحرم
1437هـ

نوفمبر 2015م.

 مجلة: ” الدراسات
 اإلسالمية والبحوث

 األكاديمية ” في
 قسم الشريعة

 اإلسالمية، كلية دار
 العلوم، جامعة
 القاهرة، العدد
الثالث والستون

25221
 أ.د.عبداهلل بن
 عبدالرحمن

الرومي

 الضحك في ضوء القرآن“10
الكريم“.

 تفسير
 رجب 1438هـ+وعلوم قرآن

ابريل 2017
 مجلة: » تبيان

25221“ للدراسات القرآنية
 أ.د.عبداهلل بن
 عبدالرحمن

الرومي

11
 قاعدة السياق القرآني“

 وأثرها عند ابن عطية في
تفسيره ”.

 تفسير
محرم+وعلوم قرآن

 1438ه

 قاعدة السياق“
 القرآني وأثرها

 عند ابن عطية في
تفسيره ”.

25221
 أ.د.عبداهلل بن
 عبدالرحمن

الرومي

تحقي قصيدة جوهرة 12
القارئين للموصلي

الدراسات 
√القرآنية

مجلة الدراسات 
العربية بجامعة 

28703المنيا
محمود كابر 

عيسى

الدراسات حكم تطبيق التجويد13
√القرآنية

المجلة العلمية 
المحمكة بجامعة 

28703االزهر
محمود كابر 

عيسى

جمادى اآلخرة+التفسيرمفاتيح سور القرآن14
25220 1436هـ

محمد 
عبدالعزيز 

المسند
ال يوجد

15

theRole of continuons 
Education Programs 

Organized 
BySaudiUniversitis in 
Literacy)Kinig Saud 
University aSample)

 دراسات
Novemberنعمنعممؤلفقرانية

رانيا بنت محمد 28-201671643
بن نظمي

16
  التربية باتباع النبي

 وتطبيقاتها في القران
الكريم

 دراسات
د.وفاء الزعاقي143814652نعممؤلفقرانية

 حكم لزوم الجماعة واالثار17
المترتبة عليها

 دراسات
1539215392مؤلفقرانية

غزيل بنت 
محمد 

الدوسري
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  1438/1437 هـ  

عنوان البحث*م

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***

المتوقع 
لالنتهاء

تكلفة البحث
بآالف الرياالت

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة المشاركين****

الممولة
أو 

الداعمة******

الجهة 
المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 

معها*******
ترجمة 

أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

 أصول الهمز األدائية1
في القرآن الكريم

القرآن الكريم 
عمر بن عبد العزيز 106518  محرم**وعلومه

الدهيشي

2

 الدراسات القرآنية في
 إذاعة القرآن الكريم

 بالمملكة العربية
السعودية

القرآن الكريم 
عمر بن عبد العزيز 106518 ربيع األول**وعلومه

الدهيشي

3
 االنتصار للقرآن

 الكريم من خالل
وسائل االعالم

 الدراسات 
 الفصل -القرآنية

-د. يزيد العمار27951- الدراسي االول

 شرح مقدمة تفسير4
 مساعد بن25207 ـ 2017 1438 *تفسير القرآنالطبري

سليمان الطيار

 مركز تفسير
 للدراسات

القرآنية
*

5
 مختارات من   

 تفسيرالعذب النمير
للشنقيطي

د.صالح ناصر الناصر116549    30/12/1439 /تفسير

 تحقيق كتاب مواقع6
 على نفقتيشوال 1439هـ* علوم القرآن العلوم للبلقيني

 عبدالرحمن بن24238 الخاصة
 دار المنهاج* معاضة الشهري

للنشر

 أثر التاريخ في تفسير7
القرآن الكريم

 الدراسات
25256   √مؤلفالقرآنية

 عبد السالم بن
 صالح بن سليمان

الجار اهلل
 

8
 وقاية اللسان من
 اللحن الجلي في

كلمات القرآن
25286 10000 1438/6**مؤلفعلوم القرآن

عبدالحكيم بن 
عبداهلل القاسم

9
 وقاية اللسان من
 اللحن الخفي في

كلمات القرآن
 عبدالحكيم بن25286 10000 1438/6**مؤلفعلوم القرآن

عبداهلل القاسم
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 تحقيق جزء من10
عبدالحكيم بن 25286  1438/6**مؤلفالتفسيرالشواهد ألبي عبيد

عبداهلل القاسم

11

 تخرصات الجابري على
 التفسير والمفسرين

 من خالل كتابة فهم
القرآن الحكيم

 التفسير
1437 /10/19 &&وعلوم القرآن

 مجلة تبيان 
 للدراسات
 القرآنية/
 جامعة

 اإلمام محمد
 بن سعود

بالرياض
 مجلة

 الدراسات
/العربية

 جامعة المنيا
مصر

محمد عبدالعزيز 25220
المسند

12

 :مصطلحات قرآنية
 مصطلح القرية

والمدينة
 مصطلح المكر

والكيد

 التفسير
1438/6/17&&وعلوم القرآن

 مجلة 
 الدراسات
/العربية

 جامعة المنيا
مصر

محمد عبدالعزيز 25220
المسند

13

 السخرية واالستهزاء
 باألنبياء والمؤمنين

 في ضوء القرآن
الكريم

 التفسير
وعلوم القرآن

المجلة 
العالمية 

لبحوث القرآن 
- قرآنيكا/ 

جامعة ماليا 
ماليزيا

محمد عبدالعزيز 25220
المسند

التفسير نزهة الجنان14
فهد الرومي91108الفصل القادموعلوم القرآن

15
 التنمية المهنية

 لعضو هيئة تدريس
 العلوم  الشرعية

  جاري النشر نعمكتاب دراسات قرانيه

16  

 تاريخ القراء في البيئة17
 رانيا بنت محمد بن171643ديسممبر 2017نعمبحثدراسات قرانيه المصرية

نظمي

 مركز -
البحوث –

بكلية التربية

 جامعة الملك
سعود
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18
 الجهل واثره في
 التفكير –دراسة

 قرآنية
 وفاء  بنت عبد اهلل114652ديسمبر2017 بحثدراسات قرانيه

الزعاقي

 م مركز
البحوث –

بكلية التربية

 جامعة الملك
سعود

19

 موقف ابن
 مسعودمن جمع
القران الكريم –

 دراسة نقدية

 ايمان بنت حمد بن23100745اكتوبر2017 بحثدراسات قرانيه
صالح الجاسر

 مركز البحوث
– بكلية التربية

 جامعة الملك
سعود

20

 االيجاز واالطنباب
 في القصص القراني

 وعالقته بمقاصد
 السور قصة زكريا
عليه  السالم –

 انموذجا

 عبير بنت عبد اهلل1288469ديسمبر 2017 بحثدراسات قرانيه
 النعيم

 مركز البحوث
– بكلية التربية

 جامعة الملك
سعود

21
 فضل اهلل في القران

 الكريم – دراسة
 موضوعية

 مركز البحوث مشاعل بنت1113514يناير 2018بحثدراسات قرانيه
– بكلية التربية

 جامعة الملك
سعود

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة خالل العام الجامعي 1438/1437هـ  

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

ونهاية االنعقاد
)التقويم 
الهجري(

الجهة المنظمة 
عناوين البحوثومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

ـــــــــــــــــــــــــــــعمر الدهيشي106518ندوة: اإللحاد وأثره1
كلية التربية1438/6/6هــــــــــــ

2

برامج الدكتوراه في 
التفسير في أقسام القرآن 

وعلومه في الجامعات 
السعودية

كلية التربية/ 1437/6/29√عبدالسالم بن صالح الجاراهلل
جمعية تبيان
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي 1437 / 1438  هـ   

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة ومكان 
عناوين البحوثاالنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

 واقع القرآن الكريم في1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــعمر الدهيشي106518األحساء

 الجمعية العلمية السعودية1438/1/19هـ -18ـــــــــــــــ
للقرآن الكريم وعلومه

 واقع القرآن
 الكريم في

األحساء

 كلية العلوم واآلداب بجامعةـ 16 ربيع األول / 1438 14*مساعد الطيار25207االستشراق ماله وما عليه2
القصيم بالرس

 كلية العلوم واآلداب بجامعةـ 16 ربيع األول / 1438 14نعمفهد الرومي91108االستشراق ماله وما عليه3
القصيم بالرس

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة خالل العام الجامعي 1438/1437 هـ  

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة 
عناوين البحوثومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

 مؤتمر فاس الثالث للقرآن1
وعلومه

 عبدالرحمن بن1
معاضة الشهري

 مؤسسة مبدع
بفاس

 مؤسسة مبدعرجب 1438 15*
للبحوث بفاس

التسامح في اإلسالم والتعايش 2
بين أتباع األديان

أ.د عادل بن علي 8416
الشدي

إيطاليا –برنامج 26-1436/12/27هـ**
التبادل المعرفي

الخدمات التي ُقدمت لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1438/1437هـ  

نوع الخدمة* المقدمة**م
مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

عمر الدهيشي106518التعاون مع قناة الرسالة في تقديم برامج تتعلق بالقرآن الكريم وعلومه1

 جامع الراجحيوزارة الشؤون اإلسالميةمساعد الطيار25207درس أسبوعي في جامع الراجحي بالرياض2
بالرياض
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 جامع الراجحيوزارة الشؤون اإلسالميةمساعد الطيار25207درس شهري في جامع الراجحي بمكة3
بمكة

جامع الملك فيصلوزارة الشؤون اإلسالميةمساعد الطيار25207درس شهري في الطائف4

 عبدالرحمن بن معاضة1دورة علمية في شرح األربعين القرآنية بحي الشفا بالرياض5
 طالب العلم بجامعوزارة الشؤون اإلسالميةالشهري

أسامة بن زيد

 عبدالرحمن بن معاضة2شرح مقدمة تفسير ابن جزي الغرناطي6
 طالب العلم بجامعوزارة الشؤون اإلسالميةالشهري

با طهف بجدة

 عبدالرحمن بن معاضة3محاضرة بالنادي الثقافي بمدينة المجاردة بتهامة7
عامة الناسلجنة التنمية االجتماعية بالمجاردةالشهري

 عبدالرحمن بن معاضة4محاضرة بتنومة8
عامة الناسلجنة التنمية االجتماعية بتنومةالشهري

 عبدالرحمن بن معاضة5محاضرة بجامع تنومة9
عامة الناسوزارة الشؤون اإلسالميةالشهري

 عبدالرحمن بن معاضة6محاضرة بمدينة بللسمر10
عامة الناسوزارة الشؤون اإلسالميةالشهري

 عبدالرحمن بن معاضة7محاضرة بدار الفضيلة النسائية بتنومة11
وزارة الشؤون اإلسالميةالشهري

 معلمات الدور
 النسائية بتنومة

والنماص

 عبدالرحمن بن معاضة8محاضرة بدار آسيا للنساء بالرياض12
طالبات العلمدار آسياالشهري

 عبدالرحمن بن معاضة9نادي تفسير للقراءة13
 طالب العلم منمركز تفسير بالرياضالشهري

أعضاء النادي

 عبدالرحمن بن معاضة10محاضرة برابطة األدب اإلسالمي بالرياض14
 عموم األدباءرابطة األدب اإلسالميالشهري

الحضور

 عبدالرحمن بن معاضة11التعليق على تفسير البيضاوي15
طالب العلموزارة الشؤون اإلسالميةالشهري

 عبدالرحمن بن معاضة12تقديم برنامج بينات لقناة المجد وغيرها16
عدة قنوات فضائيةمركز تفسيرالشهري

 عبدالرحمن بن معاضة13تقديم برنامج سواعد اإلخاء17
عدة قنوات فضائيةأوقاف الماجدالشهري

 عبدالرحمن بن معاضة14دورة علمية في شرح الكفاية في علوم القرآن18
جامع الشريف بجدةوزارة الشؤون اإلسالميةالشهري
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 عبد السالم بن صالح25256عضو المجلس العلمي19
بن سليمان الجار اهلل

 معاهد البيان
 بمؤسسة سليمان

الراجحي

 عبدالحكيم بن25286مشاركات تلفزيونية20
المجتمعفي قناة الرسالةعبداهلل القاسم

 محمد عبدالعزيز25220تقديم استشارات شرعية واجتماعية21
عامة الناسالمسند

= = = =المحكمة الجزائية= = = = = = == = = =عقود أنكحة22

رابطة العالم االسالميفهد الرومي91108عضو المجلس العلمي للهيئة العالمية لتحفيظ القران23

فهد 25220عضو المجلس العلمي في معاهد البيان24  91108
مؤسسة الراجحي الخيريةالرومي

 رانيا بنت محمد بن71643دورة في تبيان للقران الكريم )البحث العلمي –25
جمعية تبيانجامعة الملك سعودنظمي

 رانيا بنت محمد بن71643ورشة عمل اعداد الدراسة الذاتية26
جامعة الملك سعودنظمي

 عمادة تطوير
 المهارات –بجامعة

الملك سعود

 رانيا بنت محمد بن71643نساء انزل اهلل فيهم القران27
جامعة الملك سعودنظمي

 مسجد السكن
 اعضاء هيئة التدريس
)دروس في رمضان

مركز الحوار الوطنيجامعة الملك سعودغزيل ب الدوسري15392التعايش المجتمعي وأثره في تعزيز اللحمة الوطنية28

 ورشة عمل تفعيل دعوة االمام محمد بن عبد الوهاب االصالحية في29
 وزارة الشؤونجامعة الملك سعودغزيل الدوسري15392االوساط النسائية

االسالمية

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها خالل العام الجامعي 1438/1437هـ  

األعمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم
الجائزة

 التطبيقات اإللكترونية فيوزارة األوقاف الكويتيةجائزة الكويت للقرآن الكريمعبدالرحمن بن معاضة الشهري )مركز تفسير(1
تطبيق آية اإللكترونيخدمة القرآن
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منجزات  قسم الدراسات القرآنية  عبر السنوات 

1438/1437 1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433 المنجزات 

71 02 51 5 4 البحوث المنشورة

22 21 11 9 11 البحوث الجارية

2 81 6 3 1 الموتمرات في رحاب الجامعة

3 5 5 5 2 المؤتمرات داخل المملكة

2 3 41 8 5 المؤتمرات خارج المملكة

- 2 - - - الرحالت والزيارات

92 62 8 8 15 الخدمات المجتمعية

1 - - - - الجوائز
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جدول يوضح منجزات  كلية التربية عبر السنوات  

 8341/7341 7341/6341 6341/5341 5341/4341 4341/3341 المنجزات 

276 260 216 201 174 البحوث المنشورة

188 173 128 154 130 البحوث الجارية 

67 144 109 77 142 الموتمرات في رحاب الجامعة 

71 45 47 41 114 المؤتمرات داخل المملكة

27 41 135 127 152 المؤتمرات خارج المملكة 

11 15 11 10 18 الرحالت والزيارات 

216 131 213 136 226 الخدمات المجتمعية 

16 13 7 7 15 الجوائز 
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مجلة العلوم التربوية
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مجلة العلوم التربوية
يوضح  الذي  2017/2016م   – الجامعي  1438/1437هـ  العام  عن  السنوي  تقريرها  تعرض  أن  سعود  الملك  جامعة   – التربوية  العلوم  مجلة  تحرير  هيئة  يسر 

األعمال التي تمت خالل هذا العام، وأهم المنجزات التي تحققت فـي ضوء رؤية المجلة ورسالتها واألهداف المحددة لها. 

رائدًة  لتبقى مجلًة  الهيئة على االستمرار فـي جهودها  بتاريخ 1438/4/25هـ حرصت  المجلة رقم 38/4/6  إعادة تشكيل هيئة تحرير  أن صدر قرار  فمنذ 
على المستوى  المحلي واإلقليمي، وأن تصبح مصنفة ضمن أشهر  القواعد العالمية، فـي نشر البحوث المحكمة  فـي العلوم التربوية. وقد سعت الهيئة إلى 
تحقيق ذلك من خالل العمل على  نشر البحوث المحكمة وفق  معايير علمية عالمية متميزة فـي العلوم التربوية. وقد تم إضافة المجلة إلى بوابة قواعد 
 Academic Search Ultimate، Arab World Research :حيث تمت إضافة )مجلة العلوم التربوية( فـي قاعدتين من قواعد بيانات اإلبسكو، وهما ،»EBSCO بيانات »إبسكو

Source. كما تم إضافتها كذلك فـي األدلة المتخصصة الخاصة بحصر وتكشيف المجالت العلمية، حيث أضيفت المجلة فـي كلٍّ من الدليلين التاليين:

DRJI Directory of Research Journals Indexing  .1

Academic Resource Index )Research Bib (  .2

كما عملت على تحقيق شروط  اإلدراج فـي  تصنيف معهد المعلومات   العلمية   )Institute for Scientific Information –  ISI( ، الذي    تصدره   مؤسسة   تومسون   روترز 
التحرير والتحكيم والتوثيق المرجعي لديها،   )Thomson Reuters Foundation(   ، وذلك من خالل إعادة هيكلتها وأدائها وإخراجها وسعيها  نحو تجويد عمليات 
فالمجلة حاليًا فـي صدد إصدار عدد خاص عن حوكمة التعليم وفق رؤية المملكة 2030، ويتوقع صدور العدد فـي شهر مارس 2018م الموافق لشهر جمادى 
اآلخرة لعام 1439هـ. كما حصلت المجلة على رقم معياري دولي للنشر اإللكتروني )ISSN: 1018 – 3620(.، وسعت المجلة إلى نشر األبحاث إلكترونيًا فـي موقعها 
قبل النشر الورقي. كما تقوم هيئة التحرير حاليًا بتجربة التقديم اإللكتروني وفق نظام جديد لتسهيل عمليات التحكيم والفحص والمتابعة لألبحاث العلمية، 
وحرصت كذلك على  تجويد  المحتوى العلمي والتحريري من حيث الموضوعات   التي   يتم   تغطيتها، والمستوى   الفكري  للبحوث    المنشورة فيها، إضافة إلى 

تحقيق التنوع  الدولي من حيث هيكلها وأداؤها، ومن حيث البحوث المنشورة فيها. 

إن هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية تضع ضمن أولوياتها فـي الفترة القادمة – إن شاء اهلل – استمرار سعيها من أجل تحقيق  تقدٍم ملموٍس فـي مؤشر 
تحليل االستشهادات المرجعية لها، من خالل ما ينشر فيها من بحوث، ومن التأكيد على جودتها، ومن االنتظام فـي صدور أعدادها لتكون بحق مرجعًا 

محليًا وإقليميًا  وعالميًا للباحثين فـي مجال العلوم التربوية.

رئيس هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية

جامعة الملك سعود

أ. د. يوسف بن عبد الرحمن الشميمري
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البحوث المنشورة فـي مجلة العلوم التربوية العدد )3/28( خالل العام الجامعي 1438/1437هـ – 2017/2016م.

التخصصاسم الباحثعنوان البحثم

علم نفسد. الجوهرة إبراهيم الصقيهالكفاءة العاطفية وعالقتها بالكفاءة االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة1

علم نفسد. عبد اهلل عادل شرابفاعلية الذات وقلق المستقبل وعالقتهما بالدافعية للتعلم لدى  الطلبة الصم  بمحافظة غزة2

ملف السيرة التعلمية )البورتفوليو( وسيلة لتمكين الطلبة  المعلمين من الكفايات التعليمية فـي 3
سياسات تربويةد. بعاد محمد فرج الخالصتخصص الطفولة  المبكرة فـي جامعة القدس

أثر األنشطة اإللكترونية عبر نظام إدارة التعلم بالكبورد   )Blackboard(   فـي تنمية  مهارات رواية القصة 4
الرقمية والرضا عن التعلم لدى طالبات جامعة طيبة

د. ليلى سعيد الجهني، 
تقنيات تعلم د. تغريد عبد الفتاح الرحيلي

تربية خاصةد.إبراهيم عبد العزيز المعيقلالذكاء الوجداني وعالقته باستراتيجيات مواجهة ضغوط العمل لدى معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية5

أ. ندى بنت عقيل عبدالعزيز العبدالكريم، درجة إشراكية الطالب فـي كتاب العلوم المطور للصف السادس االبتدائي6
مناهج وطرق تدريس العلومو د. صالح بن عبداهلل بن محمد العبدالكريم

 البحوث المنشورة فـي مجلة العلوم التربوية العدد )1/29( خالل العام الجامعي 1438/1437هـ – 2017/2016م : 
التخصصاسم الباحثعنوان البحثم

مواءمة صور كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط للسياق االجتماعي من منظور السيميائية 1
االجتماعية

د. عبد الرحمن بن علي العريني، 
و أ. د. فهد ب    ن سليمان الشايع

مناهج وطرق تدريس 
العلوم

مستوى الغضب والسلوك العدواني لدى العبي المستويات  الرياضية العليا لكرة القدم والكرة الطائرة 2
وكرة السلة فـي  فلسطين

أ. د. عبدالناصر عبدالرحيم محمد قدومي، 
تربية رياضيةو د. جمال شاكر سالم

مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية ألنشطة تطوير مهارات االستماع للقرآن 3
مناهج وطرق تدريس د. مجدي سليمان المشاعلةالكريم.

العلوم الشرعية

علم نفسإقبال بنت زين العابدين درندريالتقييم الموجه للتعلم: المفاهيم والخصائص واالستراتيجيات والتطبيق والتحديات4

الوقاية من المخدرات وفقا لالتجاهات الحديثة فـي مقرر )لغتي الجميلة( للصفوف العليا من 5
مناهج وطرق تدريس اللغة د. فهد بن عبد العزيز الدخيلالمرحلة االبتدائية فـي المملكة العربية السعودية

العربية

درجة استخدام معلمات الرياضيات ألدوات وتطبيقات قوقل وأهم العوامل التي تحول دون 6
تقنيات تعليم د. عبد اهلل بن محمد العقابتوظيفها فـي العملية التعليمية بمدينة الرياض
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* البحوث المنشورة فـي مجلة العلوم التربوية العدد )2/29( خالل العام الجامعي 1438/1437هـ – 2017/2016م :

التخصصاسم الباحثعنوان البحثم

فعالية برنامج إرشادي مهني يستند إلى االتجاه النظري التطوري لرفع مستوى الوعي المهني لدى طالب الكليات 1
التقنية بالمملكة العربية السعودية.

د. عياش عبد اهلل العنزي، 
علم نفسو أ. د. حسين سالم الشرعه

إدارة تربويةأ. بدريه سودان العمرانيدور االجتماعات المدرسية فـي دورة القرار التعليمي بالمدارس الثانوية للبنات بمدينة تبوك.2

3

Work – Family Conflict ,Social Support and Job Satisfaction among Saudi Female Teachers in Riyadh, 
Saudi Arabia

صراع األسرة – العمل والدعم االجتماعي والرضا الوظيفي لدى المعلمات السعوديات فـي مدينة الرياض فـي المملكة 
العربية السعودية.

تربية خاصةد. ضيف اهلل عبيد المطيري

أثر استراتيجيات التعلم النشط فـي تنمية مهارات الفهم القرائي واالتجاه نحو القراءة لدى طلبة الصف الرابع األساسي 4
مناهج وطرق د. فراس محمود مصطفى السليتيفـي األردن.

التدريس

د. أمجد محمود محمد درادكة، تطبيق اإلدارة االستراتيجية لدى مديري المدارس الثانوية بمدينة الطائف من وجهة نظر الوكالء والمعلمين.5
إدارة تربويةو أ. محمد سحمان حابش العلياني
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مجلة الدراسات االسالمية
مجلة »الدراسات اإلسالمية« هي مجلة )دورية – علمية – محكمة( تعنى بنشر البحوث فـي مجاالت الدراسات اإلسالمية، تصدر ثالث مرات فـي السنة فـي 

)فبراير – مايو – نوفمبر( عن كلية التربية بجامعة الملك سعود. صدر العدد األول منها عام 1397هـ/1977م بعنوان )دراسات(.

تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين فـي جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي فـي مجاالت الدراسات اإلسالمية؛ الذي تتوافر فيه األصالة والجدة، 
وأخالقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية.

البحوث األصيلة، والمراجعات  التالية:  الفئات  أو اإلنجليزية، وتقبل المواد فـي أي من  باللغة العربية،  التي لم يسبق نشرها  وتقوم المجلة بنشر المواد 
العلمية، وتقارير البحوث، والمراسالت العلمية القصيرة، وتقارير المؤتمرات والندوات، وعروض الكتب والرسائل العلمية ونقدها.

الرؤيـة :
أن تكون مجلة رائدة فـي مجال نشر البحوث المحكمة فـي الدراسات اإلسالمية، ومضمنة فـي قواعد البيانات الدولية المرموقة.

الرسالة :
نشر البحوث المحكمة فـي مجاالت الدراسات اإلسالمية وفق معايير مهنية عالمية متميزة. 

األهداف : 
1 – تكوين مرجعية علمية للباحثين فـي مجاالت الدراسات اإلسالمية. 

2 – المحافظة على هوية األمة واالعتزاز بقيمها من خالل نشر األبحاث الُمحكمة الرصينة التي تسهم بتطوير المجتمع وتقدمه.

3 – تلبية حاجة الباحثين محليًا وإقليميًا وعالميًا للنشر فـي ميدان الدراسات اإلسالمية.

                                                                                                                                                                              أ.د. علي بن عبد اهلل الصياح
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البحوث المنشورة في المجلة للعدد رقم )3/28( للعام الجامعي )1437هـ/1438هـ(

التخصصاسم الباحثعنوان البحثم

الفاصلة القرآنية وأثرها فـي الترجيح عند 1
المفسرين

إبراهيم بن عبد العزيز بن راجح الراجح
)أستاذ القرآن وعلومه المساعد بقسم الدراسات القرآنية، كلية التربية، جامعة الملك فيصل، اإلحساء، المملكة العربية 

السعودية(.
تفسير

قواعد وتوجيهات إدارية فـي ضوء السنة 2
النبوية

عبد اهلل بن عبد الهادي القحطاني
حديث)أستاذ مساعد بجامعة شقراء، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالقويعية، المملكة العربية السعودية(.

منتقى من جزء فـي الكالم على الركعتين 3
قبل المغرب »تحقيق ودراسة«

محمد بن عبد اهلل السريِّع
حديث)باحث بقسم السنة وعلومها، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية(.

معايير التمييز بين مراتب المقاصد الثالث 4
»دراسة أصولية«

نجم الدين قادر كريم الزنكي
)األستاذ المشارك بقسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة، الشارقة، األمارات العربية 

المتحدة(.
أصول فقه

ْهُن( »دراسة حديثية 5 حديث )ال َيْغَلُق الرَّ
فقهية«

ياسر بن راشد الدوسري
فقه)أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة  الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية(.

البحوث المنشورة فـي المجلة للعدد رقم )1/29( للعام الجامعي )1437هـ/1438هـ(، 
التخصصاسم الباحث ووظيفتهعنوان البحثم

الطباق عند المحدثين: مفهومه، ونشأته، 1
وأهميته، وفوائده

صالح بن عبد اهلل بن شديد الصياح
)أستاذ الحديث المساعد، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح، جامعة المجمعة، المجمعة، المملكة العربية 

السعودية(.
حديث

فقه الموازنات لذوي اإلعاقة: دراسة تطبيقية فـي 2
العبادات

عبد المجيد بن عبد الرحمن الدرويش
)أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية 

السعودية(.
فقه

االنتماءان النسبي والوالئي فـي القرآن الكريم 3
والسنة النبوية )جمًعا ودراسًة(

محمد حسام عبد الكريم عبد العزيز
)أستاذ مساعد، قسم القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية، كلية العلوم واآلداب، جامعة طيبة، المدينة المنورة، المملكة 

العربية السعودية(.
تفسير

الروايات الواردة عن عبد اهلل بن عباس < التي 4
توهم الطعن فـي رسم المصحف

منصور بن حمد العيدي
تفسير)أستاذ مساعد، قسم الدراسات القرآنية، كلية التربية، جامعة  الدمام، الدمام، المملكة العربية السعودية(.

هيثم بن فهد الروميإمامة الصبي5
أصول فقه)أستاذ مساعد، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية(.
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البحوث المنشورة في المجلة للعدد رقم )2/29( للعام الجامعي )1437هـ/1438هـ(

التخصصاسم الباحث ووظيفتهعنوان البحثم

أحمد بن عبد اهلل عيد المخيالحديث القسامة »رواية ودراية«1
حديث)األستاذ المساعد بقسم التفسير والحديث، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، دولة الكويت(.

الشبه الكالمية على منهج اإلمام الشافعي 2
األصولي »دراسة نقدية«

محمد بن قينان بن عبد الرحمن النتيفات
الفقه وأصوله)أستاذ مساعد، بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية(.

األحاديث الواردة فيما شجر بين الصحابة { 3
»جمعًا ودراسة عقدية«

علي بن موسى الزهراني
)أستاذ العقيدة المشارك، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية 

السعودية(.
عقيدة

4
مسائل من كتاب الطهارة فـي فقه اإلمام 

إسحاق بن َراَهَوْيه من رواية إسحاق بن 
منصور اْلَكْوَسج »دراسة فقهية مقارنة«

منى بنت عبد الرحمن الحمودي
فقه)أستاذ مساعد، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية(.

5
كتاب الحجة الناهضة، فـي بطالن مذهب 

الرافضة، للجمال األخير محمد بن علي 
الطبري »دراسة وصفية«

عبد الملك بن مرشود لفيان العتيبي
عقيدة)أستاذ مساعد، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية(.
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مركز البحوث 
أواًل :   البحوث المدعومة و تأليف الكتب بالكلية

قام المركز بدعم إحدى عشر )11(  بحثًا ودعم لتأليف كتاب ألعضاء هيئة التدريس ، ودعم 70 بحثًا لطالب الدراسات العليا .   

الخدمات االستشارية ثانيًا ً :  

قام المركز بتقديم العديد من الخدمات االستشارية خالل العام الجامعي تحليالت االحصائية وتقديم الخدمات االرشادية للنشر في   
أوعية علمية مرموقة وغيرها من الخدمات األخرى، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات حوالي )72( مستفيد.

تدشين موقع مركز البحوث بكلية التربية .  ثالثا :  

دّشن سعادُة عميد البحث العلمي األستاذ الدكتور خالد الحميزي يوم االربعاء الموافق 16-6-1438هـ  موقَع مركز البحوث بكلية التربية    
/http://cerc.kus.edu.sa  وذلك بحضور سعادة عميد كلية التربية األستاذ الدكتور يوسف الشميمري وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي 
الدكتور ناصر العريفي ووكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور عبد الرحمن الجلعود ولفيف من أعضاء هيئة 

التدريس بالكلية. 

التي أطلقها  البرامج والخدمات  بالكلية توضيًحا عن مجموعة  البحوث  القريني مدير مركز    عِقب ذلك قّدم الدكتور تركي بن عبداهلل 
المركز من خالل موقعه الجديد، والتي تضّمنت برامج موجهة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية، تتمثل في: برنامج مبادرات بحثية وفق رؤية 
للنشر في  البحثية  المجموعات  أوعية علمية مرموقة، وبرنامج  التدريس في  النشر ألعضاء هيئة  2030م، وبرنامج دعم ما بعد  المملكة 
مجالت ISI،  وبرنامج الصالون البحثي، وبرنامج دعم الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية، وبرنامج الخدمات االستشارية، وغيرها 

من البرامج. 
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لرسائل  الدعم  برنامج  في:  تتمثل  والتي  العليا  الدراسات  لطالب  البحوث  مركز  يقدمها  التي  والخدمات  البرامج  طبيعة  سعادته  وّضح  كما   
الماجستير والدكتوراه، وبرنامج الدعم لما بعد النشر لطالب الدراسات العليا، وبرنامج الملصق العلمي، وبرنامج الخدمات االستشارية.

كما أثنى سعادة عميد البحث العلمي على البرامج والخدمات التي يقدمها المركز وعلى وجه الخصوص المبادرات النوعية ذات العالقة برؤية   
ُيقدمه مركز  القصوى مما  بالكلية على أهمية االستفادة  العليا  الدراسات  التدريس وطالب  2030م. كما حّث سعادُته أعضاء هيئة  المملكة 

البحوث بكلية التربية من خدمات وبرامج ومبادرات تدعم حركة البحث العلمي بالجامعة وتعود بالنفع على المجتمع.

) SAS ( اقامة ورشة عمل لبرنامج التحليل اإلحصائي ساس رابعًا :   

انطالقا من رؤية مركز البحوث بكلية التربية للتطوير المهني لمنسوبيه في مجاالت متنوعة تدعم تقديمهم ألفضل الخدمات االستشارية   
استخدامات  بعنوان«  المركز  لمنسوبي  تدريبية  عمل  ورشة  18-8-1438ه  الموافق  االحد  يوم  المركز  عقد  العليا،  الدراسات  وطالب  للباحثين 
برنامج التحليل اإلحصائي ساس ) SAS( في البحوث التربوية » والتي قدمها سعادة االستاذ الدكتور هشام النشواتي بقسم االحصاء وبحوث 
العمليات بكلية العلوم بجامعة الملك سعود . حيث بدأت الورشة بالتعريف بأبرز المفاهيم في برنامج ساس ، ثم استعراض كيفية استخدام 
هذا البرنامج في تحليل البيانات االحصائية في البحوث التربوية. وقد أشار سعادة مدير مركز البحوث بكلية التربية الدكتور تركي القريني الى 
أن هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة من البرامج التدريبية التي يسعى المركز من خاللها الى التطوير المهني لمنسوبيه على كافة االصعدة 

مما يسهم في تقديم جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي المركز.

وحدة شؤون الطالب :
بلغ عددهم للفصل الدراسي األول 1438/37هـ )) 1026 طالبا(( و في الفصل الدراسي الثاني 1438/37هـ   ) 1176 طالبًا((.

و قد جاء توزيع الطالب على أقسام الكلية للعام الجامعي 1438/37هـ كما يلي لمرحلة البكالوريوس 

و قد جاء توزيع الطالب على أقسام الكلية للعام الجامعي 1438/37هـ كما يلي لمرحلة البكالوريوس :
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المجموعالقرآنيةالفنيةاإلسالميةالخاصةالمناهجالنفس

237136295201100571026الفصل األول

246138303328100611176الفصل الثاني 
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التقدير بين أقسام الكلية المختلفة للفصل الدراسي االول 37/ 1438هـ.

منذر )اقل من 2(مقبولجيدجيدجداممتاز

418617618073االسالمية

113715619الفنية

2620742018731الخاصة

2810312954-النفس

1-1--الدرسات القرانية

79368896680225المجموع
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التقدير بين أقسام الكلية المختلفة للفصل الدراسي الثاني 1438/37هـ.

منذر )اقل من 2(مقبولجيدجيدجداممتاز

479217518294االسالمية

118864416الفنية

2824944022020الخاصة

0251115956النفس

825015الدراسات القرانية

96434917661247المجموع
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الخريجين : 

احصائية بأعداد الخريجين  ) دكتوراه(

السياسات المناهجالتربية الفنيةعلم النفسالجنس
الدراسات االدارة التربويةالتربوية

المجموعاالسالمية

23110171043الذكور

252116329االناث
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احصائية بأعداد الخريجين ) ماجستير(

السياسات التربية الخاصةالمناهجالتربية الفنيةعلم النفس الجنس
الدراسات تقنيات التعليماالدارة التربويةالتربوية

المجموع االسالمية

4212618812100-2الذكور

38532040302813195االناث
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احصائية بأعداد الخريجين ) بكالوريوس_الفصل االول(

السياسات التربية الخاصةالتربية الفنيةعلم النفس الجنس
التربوية

الدراسات 
االسالمية

الدراسات_
المجموع القرانية

421166-24694الذكور

60247454190231االناث
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احصائية بأعداد الخريجين ) بكالوريوس_الفصل الثاني(

 التربيةالتربية الفنية علم النفسالجنس
الخاصة

 السياسات
التربوية

 الدراسات
االسالمية

الدراسات_
 المجموعالقرانية

977347-4624173الذكور

831010369388311االناث
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وحدة االنشطة الطالبية :

اللقاء المفتوح مع العميد كأول باكورة األنشطة لهذا العام، بدأت من خالل لقاء مفتوح وشفاف مع عميد الكلية سعادة األستاذ الدكتور   .1
يوسف الشميمري في القاعة الرئيسية للكلية.

تم تنظيم عدة منافسات ومسابقات مختلفة جماعية وفردية في مقر األنشطة على مدار األسبوع، وكذلك إفطار جماعي وذلك لخلق روح   .2
التواصل واالنتماء بين الجامعة والطالب .

التعاون مع طالب كلية طب األسنان إقامة يوم تعريفي بصحة األسنان  .3

تنظيم وتعاون مع المدينة الطبية في حملة التطعيم ضد األنفلونزا الموسمية في بهو كلية  التربية.  .4

إقامة محاضرة توعوية عن أخطار الجلوس وكيفية ممارسة الرياضة بشكل غير  تقليدي.  .5

التعاون مع مسرح الجامعة في فعالية المسرح الثقافي من خالل  مسرح الشارع  .6

إقامة ندوة بعنوان اإلعاقة وطرق عالجها ضمن فعاليات األسبوع التثقيفي لإلعاقة.  .7

إقامة حملة التبرع بالدم   .8

نادي علم النفس يمثل جامعة الملك سعود في ندوة التعليم في علم النفس العيادي  المقام   في مستشفى االمل .                                                 .9

إقامة معرض بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة في بهو كلية التربية .   .10
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وحدة البحث العلمي والدراسات العليا

أهم إنجازات وحدة البحث العلمي والدراسات العليا : 
أوال- التسجيل :

تسجيل المقررات، وتحديد الشعب أثناء فترة التسجيل المتاحة للوحدة.  -

مخاطبة أقسام كلية التربية إلعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني 1438/1437هـ.  -

إعداد الجداول للفصل الدراسي الثاني 1438/1437هـ، والفصل الدراسي األول 1439/1438هـ .  -

إعداد جداول )االستديوهات( للفصل الدراسي الثاني 1438/1437هـ، والفصل الدراسي األول 1439/1438هـ .  -

مخاطبة األقسام بخصوص الجداول في النقطتين السابقتين؛ لمطابقتها مع جداولهم.  -

طباعة قوائم الشعب لمقررات بعض األقسام.  -

تسجيل مقررات طالبية لحاالت فردية، عدد 170 طالًبا، للفصل الدراسي الثاني 1438/1437هـ .  -

مخاطبة األقسام بشأن غياب أعضاء هيئة التدريس عن مقررات االستديو، في الفصل الدراسي الثاني 1438/1437هـ .  -

تنفيذ طلبات االعتذار عن الفصل الدراسي الثاني  1438/1437 هـ بنحو 61 طلًبا.  -

تنفيذ طلبات تأجيل الفصل الدراسي الثاني  1438/1437 هـ بنحو 25 طلًبا.  -
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ثانيا- اللجنة الدائمة العتماد مقترح الخطط البحثية:

مة بين األقسام على التفصيل التالي: ة، و13 معاملة تغيير إشراف، مقسَّ تّم العمل على 376 خطة بحثيَّ

ة لقسم اإلدارة التربوية، ومعاملة تغيير إشراف واحدة. 44 خطة بحثيَّ  -

ة لقسم التربية الخاصة. 45 خطة بحثيَّ  -

ة لقسم التربية الفنية. 11 خطة بحثيَّ  -

ة لقسم تقنيات التعليم. 5 خطط بحثيَّ  -

ة لقسم الدراسات اإلسالمية، وتسع معامالت تغيير إشراف. 113 خطة بحثيَّ  -

ة لقسم الدراسات القرآنية. 9 خطط بحثيَّ  -

ة لقسم السياسات التربوية، ومعاملة تغيير إشراف واحدة. 60 خطة بحثيَّ  -

ة لقسم علم النفس. 27 خطة بحثيَّ  -

ة لقسم المناهج وطرق التدريس، ومعاملتا تغيير إشراف. 62 خطة بحثيَّ  -
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ثالثا- المناقشات العلمية وإعادة تشكيل لجان المناقشة:

ة على التفصيل التالي: تّم العمل على 202 مناقشة علميَّ

ة لقسم اإلدارة التربوية. 32 مناقشة علميَّ  -

ة لقسم التربية الخاصة. 17 مناقشة علميَّ  -

ة لقسم التربية الفنية. 11 مناقشة علميَّ  -

ة لقسم تقنيات التعليم. 4 مناقشات علميَّ  -

ة لقسم الدراسات اإلسالمية. 38 مناقشة علميَّ  -

ة لقسم السياسات التربوية. 37 مناقشة علميَّ  -

ة لقسم علم النفس. 7 مناقشات علميَّ  -

ة لقسم المناهج وطرق التدريس. 56 مناقشة علميَّ  -
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رابعا :  مبادرات الوحدة:
.)GSUCE-KSU*ksu.edu.sa(  : إنشاء بريد إلكتروني خاص بالوحدة  -

التواصل مع أعضاء هيئة التدريس المشرفين على رسائل وخطط طلبة الدراسات العليا، من خالل البريد اإللكتروني؛ وذلك إلشعارهم بما تقرره اللجنة الدائمة   -
للخطط بشأن معامالت طالبهم.

.)*GSUCE_KSU(  : إنشاء حساب تويتر خاص بالوحدة  -

إنشاء حساب مدار خاص بالوحدة.  -

التأكيد على األقسام العتماد نماذج الشؤون الطالبية.  -

استحداث ملفات لمراقبة مسار العمل، بحيث ُيعلم من خاللها موعد استالم المعامالت، وموعد تصديرها.  -

لًة في وحدة الدراسات الُعليا لوحة إعالن لمناقشات الدراسات الُعليا في كل قسٍم من أقسام  أنشأت وكالة كلية التربية للدراسات الُعليا والبحث العلمي ممثَّ  -
تين. الكلية، ولوحتين عامَّ

تنظيم لقاء لسعادة عميد كلية التربية – في حينها – األستاذ الدكتور/ يوسف بن عبدالرحمن الشميمري بطلبة الدراسات العليا، وقد تّم يوم األربعاء 4 محّرم 1438هـ.   -

أقام سعادة األستاذ الدكتور/ السيد أبو هاشم، أستاذ القياس النفسي في قسم علم النفس بجامعة الملك سعود، وتحت إشراف الوحدة، ورشة عمل بعنوان:   -
»خطة البحث: عناصرها وضوابط الكتابة«. وقد حظيت الورشة بإقبال كبير من طلبة الدراسات العليا في القسمين الرجالي والنسائي.

تنظيم محاضرة بعنوان: » كتابة مخطوطة بحثية وفق معايير جمعية علم النفس األمريكية«، لسعادة الدكتور/ خالد زيادة، يوم اإلثنين بتاريخ 20/ 03/ 1438هـ .   -

تنظيم لقاء علمي على مستوى كلية التربية، بعنوان: »الشبهات الفكرية المعاصرة: السمات، ومنهج التعامل معها وقاية وعالجا«، وذلك يوم الثالثاء 1438/06/01هـ   -
ه على القسم النسائي. وقامت الوحدة كذلك بتحضير شهادات للحضور الذي بلغ عدده 270 شخًصا بين القسمين،  ، الساعة )9-12( ظهًرا، بمدرج الكلية، وتمَّ بثُّ

من طلبة ومرشدي مدارس وإداريين.

األربعاء  يوم  وذلك  الشباب«،  لدى  المعاصرة  الشبهات  مواجهة  في  ودورها  االجتماعي،  التواصل  »برامج  بعنوان:  التربية،  كلية  مستوى  على  علمي  لقاء  تنظيم   -
ه على القسم النسائي. 1438/07/22هـ ، الساعة )9-12( ظهًرا، بمدرج الكلية، وتمَّ بثُّ

حثُّ موظفي الوحدة على التسجيل في الدورات التدريبية التي تقيمها عمادة تطوير المهارات للموظفين؛ رغبة في تنمية مهارات أداء منسوبي الوحدة.   -
ح الجدول اآلتي الدورات التي التحقوا بها:   ويوضِّ
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                 منسوب الوحدة                  الفترة       الدورة التدريبية

       أ. إبراهيم بن محمد اليوسف         11- 1438/04/13ه           حقوق وواجبات الموظف

       أ. إبراهيم بن محمد اليوسف         16- 1438/05/18ه            مهارات اإلبداع اإلداري

       أ. عبدالعزيز بن دخيل المالكي         23- 1438/05/25ه          أساسيات أمن المعلومات

       أ. إبراهيم بن محمد اليوسف         21- 1438/06/23ه       برنامج معالجة النصوص )وورد(

وحدة التطوير والجودة
أهم إنجازات وحدة التطوير والجودة للعام الجامعي 1439/1438 هـ

تدشين الخطط تنفيذية لبرامج البكالوريوس الستيفاء متطلبات االعتماد الوطني بحضور عميد عمادة الجودة .  .1

إنجاز مطالب االعتماد المؤسسي  الخاص بالجامعة االستعداد لزيارة فريق المراجعين .    .2

المشاركة في تدشين برنامج مستودع البيانات إتقان وتزيده  بالبيانات المطلوبة  وفق خطاب وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير .   .3

إعداد  التقرير السنوي للكلية للعام الجامعي 1437/1436.  .4

زيارة االقسام لتأكد من استيفاء ملفات المقررات وكتابة تقارير .  .5

عقد اجتماعات مع ممثلين الجودة في االقسام  لمتابعة الخطط التنفيذية .  .6
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وحدة التقويم 
ما تم انجازه خالل العام الدراسي 1436هـ / 1437هـ  

إعداد تقرير عن تقييم طالب وطالبات  التدريب الميداني لمشرف الجامعة خالل العام الدراسي 1437/1436هـ.  -1

إعداد تقرير عن تقييم طالب وطالبات  التدريب الميداني للمعلم المتعاون وشريك التدريب خالل العام الدراسي   -2
1437/1436هـ.

إعداد تقرير عن تقييم طالب وطالبات  التدريب الميداني لمكان التدريب خالل العام الدراسي 1437/1436هـ.  -3

تحليل بيانات ) تقويم المقرر  - تقويم البرنامج – تقويم خبرة الطالب ( خالل العامين 1435/1434هـ – 1436/1435 هـ    -4
لقسم التربية الفنية . 

5- تحليل بيانات ) تقويم المقرر  - تقويم البرنامج – تقويم خبرة الطالب ( خالل العامين 1435/1434هـ – 1436/1435 هـ  
لقسم علم النفس  . 

تزويد قسم اإلدارة التربوية بالبيانات الخاصة ببرامج الدراسات العليا بالقسم خالل الفترة من 1430- 1437 هـ .  -6
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رئيسًا وكيل الكلية للتطوير والجودة  د. فايز بن عبد العزيز الفايز 

مقررًا ممثل وحدة التطوير والجودة  د. بندر نواف الجراح 

عضوًا مساعدة وكيلة الكلية للتطوير والجودة  د. سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ 

عضوًا وكيلة قسم المناهج وطرق التدريس  د. عبير بنت محمد العرفج 

عضوًا مشرف وحدة التقويم  د. السيد محمد أبو هاشم 

عضوًا قسم الدراسات االسالمية  د. وليد محمد السعد 

عضوًا قسم المناهج وطرق التدريس  د. احمد حسن البدور 

عضوًا قسم التربية الفنية  د. احمد رفعت سليمان 

عضوًا قسم علم النفس  د. أحمد محمد الغرايبة 

عضوًا قسم التربية الخاصة  د. حماده علي عبد المعطي 

عضوًا قسم تقنيات التعليم  د. حسن بن إبراهيم الزهراني 

عضوًا قسم الدراسات القرآنية  د. عبد الرحمن بن مقبل الشمري 

عضوًا قسم السياسات التربوية  أ. نجالء بنت محمد القاسم 

عضوًا قسم اإلدارة التربوية  أ. إيمان بنت إبراهيم الريس 

عضوًا أ. عبد المحسن بن عيسى األحمد           مدير إدارة الكلية 

سكرتيرًا وكالة الكلية للتطوير والجودة  أ. صالح بن عبد اهلل الغامدي 

لجنة إعداد التقرير السنوي لكلية التربية
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