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الخبرة«  »بيت  الكلية  ، لتصبح  المعرفة  بناء مجتمع  التي تسهم في  التربوية  التميز والريادة  التربية في تحقيق  رؤية كلية  انطالقَا من 
لرسالتها  التربية  لتحقيق كلية  العالمية. واستمرارا  المكانة  التربية ذات  إلى مصاف كليات  واإلقليمي، و صوالً  الوطني  المستوى  األول على 
وهي إعدادالمعلمين والقيادات والكوادر المهنية التي تسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالميًا ، وذلك من خالل 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.

واستمرارالحرص الكلية على توفير البيانات األساسية لما تقدمه من برامج، وما تنفذه من نشاطات في مختلف المجاالت. فيسر الكلية أن 
تقدم تقريرهاالسنوي للعام الجامعي 1436/1435هـ الذي يحتوي على منجزات الكلية ممثلة في أقسامها األكاديمية ووحداتها العلمية واإلدارية 

ومراكزها البحثية والتدريبية، في مختلف مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. 

وقد عملت الكلية في العام المنصرم على اإلعداد والتحضير لعدد من الفعاليات والمناسبات التي تقيمها الكلية ويأتي في مقدمتها 
عقد المؤتمر العالمي: الرحمة في اإلسالم، في رحاب الجامعة في 28-30 ربيع األخر 1437هـالموافق 7-9 فبراير 2016م برعاية كريمة من صاحب 
األطفال  رياض  األول في مجال  العلمي  الكلية مؤتمرها  الرياض. كما عقدت  أمير منطقة  بندر بن عبدالعزيز  األمير فيصل بن  الملكي  السمو 
بعنوان: األطفال بين األلعاب اإللكترونية والتقليدية – رؤية تربوية مستقبلية في الفترة 21-23 جمادى األولى 1437 هـ الموافق 1-3 مارس 2016م 

وبرعاية كريمة من صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض.

واستمرارا لمسيرة الكلية التربوية والعلمية والتثقيفية تعكف الكلية أيضا على اإلعداد لتنظم الندوة العلمية بعنوان: الرحمة في اإلسالم، 
في رحاب الجامعة في 28-29 رجب 1437هـ الموافق 25-26 أبريل 2017م. وكذلك إقامة المعرض األول ألقسام التربية الفنية بالجامعات السعودية 

بعنوان : رؤية وطن وذلك في الفترة من 27-28 رجب 1438 هـ الموافق 24-25 أبريل 2017م. 

وتأمل الكلية أن يكون هذا التقرير مرجعا موّثقا ألنشطتها وإنجازاتها ولالستفادة منه في رسم الخطط  المستقبلية للتحسين والتطوير. 

واهلل ولي التوفيق والسداد،،،
عميد كلية التربية

أ.د. يوسف بن عبدالرحمن الشميمري 

كلمة العميد
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كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده    وبعد 

قد  المساندة  الوحدات  وكذا  الكلية  في  العلمية  األقسام  مع  وبالتعاون  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  الكلية  وكالة  فإن 
قامتبإنجازات كثيرة خالل العام الجامعي المنصرم 36-1437هـ يأتي من أهمها ما تقوم به اللجنة الدائمة للخطط البحثية المقدمة من 
طالب وطالبات الدراسات العليا بالكلية حيث 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 ، وقد بلغت 

تلك الخطط 729 خطة ، منها 456 خطة ماجستير ، و 273 خطة دكتوراه بعقد أكثر من 32 اجتماعًا.

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 .

بداية كل  الطالب في  المقررات لبعض  الثاني معالجة تسجيل  الكلية في عامها  التابعة لوكالة  العليا  الدراسات  وواصلت وحدة 
بداية كل فصل دراسي  الدراسية في  الجداول  بإعداد  ، كما قامت  اإللكترونية  البوابة  التسجيل عبر  يتعذر عليهم  فصل دراسي ممن 
، وتشكيل لجان  ، ومدة استثنائية  ، ومنح فرصة إضافية  إعادة قيد  العليا من  الدراسات  األكاديمية لطالب وطالبات  الحركة  ، ومتابعة 

المناقشة ونحوها .

و قد بدأت الوكالة في خطتها الطموحة في تطوير العمل والرفع بمستواه ، حيث تم إعادة دراسة شروط القبول جميع االقسام 
وتحديد أعداد القبول لكل قسم بجميع المسارات فيه ، وتطمح الوكالة في استمرار في تطوير جميع الجوانب المتعلقة بالدراسات العليا 

، واهلل تعالى أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد .

وكيل الكلية للدراسات العليا

أ.د. عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 
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كلمة وكيل الكلية للشؤون االكاديمية

وكيل الكلية للشؤون األكاديمية 

د . عبداهلل بن عمر العبدالكريم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله الكريم ..

بالكلية مستمدة ذلك من  والتعليمية  األكاديمية  بالنواحي  يتعلق  ما  بكل  تهتم  التي  الوكاالت  احد  األكاديمية  للشؤون  الكلية  تعد وكالة 
فلسفة ورؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية التي تركز على الجودة فـي التعليم من خالل تطوير الخطط والبرامج األكاديمية والتدريبية وفق 

معايير الجودة الشاملة والتميز االكاديمي.

وترتبط بوكالة الكلية للشؤون األكاديمية الوحدات التالية:

1. وحدة شؤون الطالب.                           2. وحدة التسجيل. 

3. وحدة األنشطة الطالبية .                   4. وحدة االختبارات. 

5. وحدة الشؤون التعليمية.                6. وحدة الحقوق الطالبية. 

7. وحدة التدريب الميداني  
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كلمة وكيل الكلية للتطوير والجودة نبذة عن الكلية

وكيل الكلية للتطوير والجودة 

أ. د.علي بن حسن الزهراني 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد ،،،،،، 

تهتم وكالة الكلية للتطوير والجودة بأنشطة الجودة والنواحي التطويرية بما يحقق رؤية ورسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية من خالل تطبيق نظام إدارة 
الجودة ) آيزو 9001 : 2008  ( ،  وأيضا العمل على استيفاء متطلبات االعتماد الوطني لالقسام االكاديمية  ، ويتبع الوكالة  وحدة التطوير والجودة وحدة الخريجين 

وحدة مصادر التعلم ، ، لضمان إداة الجودة في الكلية  فقد قامت وكالة الكلية للتطوير والجودة  في العام السابق )1436 / 1437 ( بما يلي   :

تدشين الخطط تنفيذية لبرامج البكالوريوس إلستيفاء متطلبات االعتماد الوطني.  .1

إنجاز مطالب االعتماد المؤسسي ورفع البيانات المطلوبة على برنامج إتقان.   .2

زيارة االقسام لتأكد من استيفاء ملفات المقررات وكتابة تقارير .  .3

عقد اجتماعات مع ممثلين الجودة في االقسام  لمتابعة الخطط التنفيذية .  .4

إعداد التقرير السنوي للكلية عن العام الجامعي  1435/ 1436 هـ .   .5

إعداد التقرير االحصائي الخاص بأعداد الطلبة المسجلين والخريجين  .6

تحويل استبانات )تقويم المقرر وتقويم الخبرة وتقويم البرنامج واستبانة الخريجين( الكترونيًا .   .7

تحويل استبانات )تقويم المقرر وتقويم الخبرة وتقويم البرنامج( الكترونيًا .   .8

اشتراك أعضاء من وكالة الكلية للتطوير والجودة في تقويم برامج داخل الجامعة كونهم أعضاء في مجلس المقومين التابع للجامعة .   .9

حضور جلسات لمراجعة برنامج إتقان .  .10
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 نبذة عن الكلية

ُأنشئت كلية التربية بمقتضى اتفاقية وقعتها وزارة التربية والتعليم )وزارة المعارف سابقًا( مع برنامج األمم المتحدة للتنمية. وقد قامت 
الوزارة بتنفيذ هذا المشروع باالشتراك مع المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، وبذلك بدأت الكلية عملها في العام الدراسي 

1387/1386هــ )1967/66م(.

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

سعود.

على  مربين  إعداد  مقدمتها  في  يأتي  عدة  أهداف  تحقيق  على  التربوية  واحتياجاته  وظروفه  المجتمع  متطلبات  وفق  التربية  كلية  تعمل 
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 
من  لكل مستوى  المناسبة  التدريبية  الدورات  وعقد  تنظيم  عن طريق  وذلك  التعليمية،  اإلدارات  عن  والمسئولين  المدارس  ولمديري  المختلفة 
المستويات المذكورة. تقوم الكلية كذلك بتنفيذ برامج تهدف إلى تطوير طرق التدريس وتحسينها في مراحل التعليم ونشر الوعي التربوي بين 
المواطنين عن طريق المحاضرات والندوات باستخدام الوسائل التعليمية واإلعالمية المتوافرة. وللكلية دور ريادي في مجال تنمية التعاون بين 
المملكة والمؤسسات التربوية في دول 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
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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.   -

وفي عام 1398/1397هـ أنشئ قسم التربية الفنية، وفي نفس العام أنشئ قسم التربية البدنية وعلوم الحركة الذي أصبح كلية مستقلة 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.    -

وأخيرًا تم نقل قسم الدراسات القرآنية عام 1433هـ من كلية المعلمين )سابقًا( إلى كلية التربية، وبذلك 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 :

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

المرحلة االبتدائية »رياض األطفال«( 

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

مرحلة الدكتوراه: السياسات التربوية – علم النفس– الدراسات اإلسالمية  – المناهج وطرق التدريس – التربية الفنية – االدارة التربوية . 

الرؤية

الوطني  المستوى  على  األول   « الخبرة  »بيت  الكلية  لتصبح  المعرفة،  مجتمع  بناء  في  تسهم  التي  التربوية  والريادة  التميز  تحقيق 
واإلقليمي، وصوالً إلى مصاف كليات التربية ذات المكانة العالمية.

الرسالة

الكلية  ببرامج  االرتقاء  عالميًا، وذلك من خالل  المنافسة  قادر على  بناء مجتمع معرفي  الذين يسهمون في  المهنيين  التربويين  إعداد 
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.
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األهداف : 

إعداد وتأهيل التربويين المهنيين المتميزين أكاديميا، والمساهمة في استمرار نموهم المهني وفق قيم وحاجات المجتمع ومعايير    - 1
االعتماد األكاديمي. 

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

تراكم المعرفة   -

تطور الممارسات المهنية  -

تعزيز جهود اإلصالح التربوي  -

تلبية احتياجات الميدان التربوي وتحديات التنمية.   -

البحثية والتدريبية واالستشارية، في إطار من الشراكة االستراتيجية مع  –  تنمية المجتمع من خالل المساهمة في المبادرات والبرامج   3
المؤسسات المحلية والعالمية.
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 رئيسا للتحريرجامعة الملك سعودأ. د. يوسف بن عبدالرحمن الشميمري  1.

 عضوًا )مديرا للتحرير(جامعة الملك سعودأ. د. عبدالوهاب بن محمد النجار 2.

 عضوًاجامعة الملك سعودأ. د. عمر بن عبدالرحمن المفدى3.

 عضواجامعة الملك سعودأ. د. هيا بنت سعد الرواف4.

عضواجامعة الدمامأ. د. محمد سرحان المخالفي 5.

 عضوًاالجامعة األردنيةأ. د. جمال بن محمد الخطيب 6.

 عضوًا جامعة إندينا -أمريكاأ. د. سلمان بن حسن العاني 7.

عضوًاجامعة السلطان قابوس  عضوًا أ. د. ماهر بن محمد أبو هالل 8.

 عضوًا جامعة الملك سعودد. صالح بن عبداهلل العبدالكريم 9.

مجلة العلوم التربوية 
الرسالة

نشر البحوث المحكمة وفق معايير مهنية عالمية متميزة فـي العلوم التربوية.

األهداف

أن تصبح المجلة مرجعًا علميًا للباحثين فـي العلوم التربوية.  -

تلبية حاجة الباحثين على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية للنشر فـي العلوم التربوية.  -

المشاركة فـي بناء مجتمع المعرفة من خالل نشر األبحاث التربوية الرصينة التي تساعد على تطوير المجتمع وتقدمة.  -

أعضاء هيئة التحرير

صدر قرار مجلس الجامعة رقم 5/ت35/2 بتاريخ 1435/11/12هــ بالموافقة على إعادة تشكيل هيئة تحرير مجلة جامعة الملك سعود -العلوم التربوية 
لمدة سنتين  اعتبارا من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1436/1435هـ على النحو التالي:   
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أعضاء الهيئة االستشارية

تم تشكيل الهيئة االستشارية لمجلة جامعة الملك سعود - العلوم التربوية العام الجامعي   1436 /1437 هـ - 2016/2015 م على النحو التالي: 

استرالياجامعة كيرتند. بيل عطوة1.

السعوديةمجلس الشورىأ. د. راشد بن حمد الكثيري2.

األردنجامعة اليرموكأ. د. رافع النصير الزغول3.

السعوديةجامعة الملك سعودأ. د. فهد بن سليمان الشائع4.

السعوديةجامعة الملك سعودأ. د. عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين5.

بريطانياجامعة نيومانأ. د. يحيى كاظم النقيب 6.

أعضاء الهيئة اإلدارية

تشكلت الهيئة اإلدارية لمجلة جامعة الملك سعود - العلوم التربوية العام الجامعي   1436 /1437 هـ - 2016/2015 م على النحو التالي: 

سكرتيراأ. فهد بن عيسى العبداللطيف1.

سكرتيراأ. عبده بن نعمان المفتي2.

مخرجا ومنفذا فنيا.أ. أيمن بن عواد زكي3.
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البحوث المنشورة فـي مجلة العلوم التربوية العدد )3/27( خالل العام الجامعي 1437/1436هـ -2016/2015م

التخصصعنوان الباحثاسم الباحثم

 أ. لينا بنت الفي بن بغل الرويلي.1
د. سوزان بنت حسين حج عمر

االبتدائي  الخامس  الصف  طالبات  لدى  التوضيحية  الرسوم  قراءة  مهارات 
مناهج وطرق تدريسفي فصل التغيرات الفيزيائية والكيميائية للمادة في كتاب العلوم

المدارس د. عبدالعزيز القحطاني2 ومديرات  لمديري  الممنوحة  الصالحيات  تطبيق  وأهمية  واقع 
إدارة تربويةبالمملكة العربية السعودية

عبدالرحمن عبداهلل أباعود و د. نبيل شرف 3
المالكي

ة التي تظهر  ُلوِكيَّ مدى إدراك معلمي المرحلة االبتدائية للمشكالت السُّ
الزائد  َنْقِص االنتباه والنشاط الحركي  عند التالميذ الذين لديهم اضطراُب 

في مدينة الرياض
تربية خاصة

Indiana University College of Arts and Sciences Department of Near  أ. د. سلمان حسن العاني4
Eastern Languages and Cultures Bloomington, Indianaمناهج وطرق تدريس

االنهماك بالتعلم في ضوء اختالف مصدر العبء المعرفي ومستوى العجز د. مروان بن علي الحربي5
علم نفسالمتعلم ورتبة السيطرة  المعرفية لدى طالب المرحلة الثانوية.

أنشطة د. عبداهلل بن محمد السريع6 بين  العالقة  لطبيعة  األولية  للصفوف  القراءة  معلمي  تصورات 
مناهج وطرق تدريستنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة.

في خالد بن محمد الهمزاني7 الثانوية  للمرحلة  القراءات  أحكام  كتب  في  التقويمية  األسئلة 
مناهج وطرق تدريسالمملكة العربية السعودية

البحوث المنشورة



17

البحوث المنشورة فـي مجلة العلوم التربوية العدد )1/28( خالل العام الجامعي  1437/1436هـ -2016/2015م

التخصصعنوان الباحثاسم الباحثم

تقدير ثبات الدرجات الجامعية في عينة من المواد في جامعة األميرة نورة باسـل خميـس سالم أبو فودة1
بنت عبد الرحمن في ضوء بعض المتغيرات

القياس والتقويم 
التربوي

د. فوزية بنت فهد الشبيلي، ود. محمد بن 2
سليمان الوطبان

ئات باألهداف المستقبلية لدى  أهداف اإلنجاز وتقدير الذات والمثابرة كمنبِّ
علم نفسطالب جامعة القصيم

درجة توفر أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة الكويت من منظور أعضاء د. أحمد سالمة العنزي3
إدارة تربويةالهيئة التدريسية

درجة أهمية المتطلبات الالزمة إلنتاج المعرفة كمدخل لبناء ميزة تنافسية د. محمد بن فهاد اللوقان4
إدارة تربويةفي جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية

سياسات تربويةأسباب تدني الهمة لدى طلبة المستوى األول بالجامعة اإلسالميةد. منور عدنان محمد نجم5

أ. ماجد عبده قاسم ناجي، و أ. د. عبدالرحمن 6
بن سليمان الطريري

المعدل التراكمي كمنبئ بصدق نتائج الثانوية العامة واختبارات المفاضلة 
علم نفس كمعايير قبول بالكليات العلمية بجامعتي صنعاء وتعز اليمنية

مناهج وطرق تدريسالنظرية التخيلية في تدريس قواعد اللغة االنجليزيةسمّية حمزة امجاور، ودينا عبدالحميد الجمل7
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البحوث المنشورة فـي مجلة العلوم التربوية العدد )2/28( خالل العام الجامعي 1437/1436هـ -2016/2015م 

التخصصعنوان الباحثاسم الباحثم

سمة مركز التحكم في تعلم السباحة وعالقته بنوع الجنس والمساق د. بهجت أحمد أبو طامع1
تربية رياضيةلدى طلبة تخصص التربية الرياضية

2
د. عبدالعزيزبن محمد الرويس، ود. هيا بنت محمد 

العمراني، ود. مسفر بن سعود السلولي، وأ. د. فهد 
بن سليمان الشايع

اتساق المواصفات التربوية والفنية لكتب الرياضيات بالمرحلة 
مناهج وطرق تدريسالمتوسطة ونظيرتها في سلسلة ماجروهل

العوامل المؤدية لتحجيم السؤال في الجامعات السعودية كما يراها د. عائشة بنت سيف صالح األحمدي3
إدارة تربويةطلبة كليات التربية

فاعلية التعليم المدركة وعالقتها بالتحصيل لدى طالبات التربية د. رمزي فتحي هارون4
سياسات تربويةالعملية في برنامج تربية الطفل في الجامعة األردنية

مهارات الميتا انفعالية وعالقتها بالمساندة االجتماعية والتخصص د. السيد رمضان بريك5
علم نفسالدراسي لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود

د. خليل بن عبدالرحمن الحربي، ود. إقبال بنت زين 6
العابدين درندري

تقويم البرامج التعليمية الدولية في المدارس األهلية السعودية 
ي وزمالئه للتقويم باستخدام نموذج روسِّ

القياس والتقويم 
التربوي



19

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(.

األصالة  تتوافر فيه  الذي  اإلسالمية؛  الدراسات  العلمي فـي مجاالت  إنتاجهم  العالم لنشر  بلدان  للباحثين فـي جميع  الفرصة  إتاحة  إلى  تهدف 
والجدة، وأخالقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية.

األصيلة،  البحوث  التالية:  الفئات  المواد فـي أي من  اإلنجليزية، وتقبل  أو  العربية،  باللغة  التي لم يسبق نشرها  المواد  المجلة بنشر  وتقوم 
والمراجعات العلمية، وتقارير البحوث، والمراسالت العلمية القصيرة، وتقارير المؤتمرات والندوات، وعروض الكتب والرسائل العلمية ونقدها.

صدر بشأنها قرار مجلس جامعة الملك سعود رقم )4/ت35/2( بإعادة تشكيل هيئة المحررين لمجلة جامعة الملك سعود )فرع الدراسات 
اإلسالمية( لمدة سنتين اعتبارًا من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1435هـ/1436هـ، والمكونة من: 

رئيسًا للجنة المحررين  أ. د. علي بن عبد اهلل الصياح     •

عضوًا بلجنة المحررين أ. د. أحمد معبد عبد الكريم     •

عضوًا بلجنة المحررين أ. د. عبد المحسن بن عبد اهلل التخيفي   •

عضوًا بلجنة المحررين أ. د. حمزة عبد اهلل المليباري     •

عضوًا بلجنة المحررين أ. د. محمد بن سعد المقرن     •

عضوًا بلجنة المحررين أ. د. محمد بن عبد اهلل السحيم    •

عضوًا بلجنة المحررين أ. د. عبد اهلل مرحول السوالمة    •

عضوًا بلجنة المحررين أ. د. ناصر بن محمد المنيع     •

وقد قامت هيئة التحرير بعملها بهذا التشكيل طوال العام الدراسي 1436هـ / 1437هـ. 
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ثانيًا : البحوث المنشورة:

التخصصعنوان الباحثعنوان البحثم

 بسام بن عبداهلل بن صالح العطاوي1
)أستاذ الحديث وعلومه المشارك فـي جامعة الدمام، الدمام، المملكة العربية السعودية(.

األحاديث المروية فـي 
حديثذم ولد الزنا فـي الميزان.

فهد بن صالح العجالن  2
)أستاذ مساعد، بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية،  جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية(.

التأول فـي إباحة الدماء وأحكامه فـي 
فقهالفقه اإلسالمي.

 سلطان بن سعد السيف3
)أستاذ مشارك، بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية،  جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية(.

حديث: »لْو ُكْنُت آِمًرا أََحًدا أَْن َيْسُجَد أَلَحٍد أَلَمْرُت 
حديثاْلَمْرأََة أَْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها« دراسة حديثية.

 عبدالرحمن بن علي بن سليمان الطريقي4
)أستاذ بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية،  جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية(.

أسباب ضعف الرواية عن اإلمام 
فقهأحمد كما يراها الخالل.

 خالد بن عبداهلل العيد5
)أستاذ مشارك، بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية،  جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية(.

حديث: )العبادة فـي الهرج كهجرة
( »روايًة ودرايًة«. حديث إليَّ

6
 تركي بن خالد الظفـيري

)أستاذ مساعد فـي الدراسات الدينية، بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة األمير سطام بن 
عبد العزيز، الخرج، المملكة العربية السعودية(.

االستشراق عند أنور الجندي: 
عقيدةالمفهوم والمنهج.

7
 متعب بن سالم الخمشي

)أستاذ مشارك، قسم السنة وعلومها، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة القصيم، القصيم، 
بريدة، المملكة العربية السعودية(.

شرط النبي @ المتعلق بالسب ونحوه: 
حديثالمضامين والمآالت.

8
 أحمد بن محمد اللهيب

)أستاذ مشارك، بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية 
السعودية(.

عقيدةأنسنة الدليل القرآني عرض ونقد.

9
 حامد بن يعقوب الفريح

)أستاذ مشارك فـي الدراسات القرآنية، قسم الدراسات القرآنية، كلية التربية، جامعة الدمام، الدمام، 
المملكة العربية السعودية(.

نقد أسانيد التفسير بين
تفسير التشدد والتساهل.

عدد البحوث المنشورة في المجلة للعدد رقم )3/27( للعام الجامعي )1436هـ/1437هـ(
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التخصصاسم الباحث ووظيفتهعنوان الباحثم

المَلَكة الحديثية: األهمية والوسيلة.1
 خالد بن عبد العزيز أبا الخيل

)أستاذ مساعد، بقسم السنة وعلومها، بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 
جامعة القصيم، القصيم، المملكة العربية السعودية(.

حديث

ر الفتوى »تأصياًل وتطبيقًا«.2 أثر خطاب الوضع فـي تغيُّ
 يوسف بن صالح الدين طالب

)أستاذ مساعد، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية، اإلحساء، المملكة العربية السعودية(.

فقه

3
رسالة فـي التكرار الواقع فـي القرآن الكريم للشيخ أبي حفص 

محمد عمر بن عبد الغني الشهير بابن الغزي الدمشقي )ت1277هـ( 
»دراسة وتحقيق«.

 أسامة بن عبد الوهاب بن حمد الحياني
 )أستاذ مشارك، بقسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية، كلية التربية، الجامعة العراقية

بغداد، جمهورية العراق، األعظمية، طارمية(.
تفسير

4
حقيقة الهوية اإلسالمية ومظاهرها فـي كتاب اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البن تيمية »قراءة ثقافية 

للكتاب«.

 مها بنت جريس الجريس
)أستاذ مساعد، كلية الشريعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

الرياض، المملكة العربية السعودية(.
عقيدة

مصطلح: »روى عنه الناس« وداللته على التعديل5
 عبد المحسن بن عبد اهلل التخيفي

)أستاذ بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 
المملكة العربية السعودية(.

حديث

شرط االستيطان وأثره فـي المسائل الفقهية.6
 ياسر بن راشد الدوسري

)أستاذ مساعد، بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، 
الرياض، المملكة العربية السعودية(.

فقه

التفسير المقاصدي: تأصيل وتطبيق.7
 مشرف بن أحمد جمعان الزهراني

)أستاذ مشارك، بكلية التربية، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، الخرج، 
المملكة العربية السعودية(.

تفسير

موقف اليهود والنصارى من تكفير المخالفين: دراسة مقارنة فـي 8
ضوء اإلسالم.

 خالد بن محمد الشنيبر
)أستاذ مشارك، بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، 

الرياض، المملكة العربية السعودية(.
عقيدة

عدد البحوث المنشورة في المجلة للعدد رقم )1/28( للعام الجامعي )1436هـ/1437هـ(
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التخصصاسم الباحث ووظيفتهعنوان البحثم

مواضع رفع األيدي فـي المناسك للدعاء.1
 عبد الرحمن بن عثمان الجلعود

)أستاذ بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 
المملكة العربية السعودية(.

فقه

حديث زيد بن خالد الجهني فـي اللقطة »دراسة حديثية«.2
 تركي بن فهد بن عبداهلل الغميز

)أستاذ بقسم السنة وعلومها، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة 
القصيم، القصيم، المملكة العربية السعودية(.

حديث

تطبيق حرية التعبير فـي المدرسة النبوية من خالل أحاديث 3
الصحيحين »دراسة موضوعية«.

 نعمات بنت محمد عبد الرحمن الجعفري
)أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، 

الرياض، المملكة العربية السعودية(.
حديث

جهود المدرسة التركية فـي علم القراءات.4
 كامل بن سعود العنزي

)أستاذ مساعد بقسم الدراسات القرآنية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 
المملكة العربية السعودية(.

تفسير

األحكام الفقهية المتعلقة بطرق تحديد الثمن فـي عقود 5
المقاوالت.

 عبد اهلل بن صالح السيف
)أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، 

الرياض، المملكة العربية السعودية(.
أصول فقه

محمد بن الحنفـية بين أهل السنة والمنتسبين إليه »دراسة 6
عقدية«.

 خالد بن ناصر العتيبي
أستاذ مشارك، قسم أصول الدين، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، اإلحساء، المملكة العربية السعودية(.
عقيدة

أثر القراءات المتواترة فـي القصص القرآني )قصص النساء 7
أنموذجا(.

 نمشة بنت عبد اهلل الطوالة
)أستاذ مشارك، قسم القراءات القرآنية، كلية اآلداب، جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن، الرياض، المملكة العربية السعودية(.
تفسير

َحوَسبُة أُصوِل الِفقه: »عرٌض وتقويم«.8
 هشام بن محمد بن سليمان السعيد

)أستاذ مشارك بقسم أصول الفقه، كلية الشريعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية(.

أصول فقه

عدد البحوث المنشورة في المجلة للعدد رقم )2/28( للعام الجامعي )1436هـ/1437هـ(
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مركز القيادات التربوية

رؤية المركز : 

الريادة والتميز في تدريب القيادات التربوية واالرتقاء بها علميًا ومهنيًا، على المستوى المحلي واإلقليمي.

رسالة المركز  : 

       تقديم خدمات تدريبية ذات جودة عالية في مجال القيادة واإلدارة التربوية، بما يتوافق مع االحتياجات المحلية وفق المعايير العالمية وتغيرات 
العصر الحديث.

أهداف المركز  : 

يهدف المركز بشكل عام إلى :

تنفيذ برامج تدريبية فاعلة تقدم للمستفيدين لتحسين األداء الذاتي ورفع اإلنتاجية.  •

توظيف التقنية االلكترونية وتوجيهها لالستفادة منها في تطوير األداء لتحقيق مخرجات ذات جودة ونوعية عالية.  •

تقديم الخدمات التدريبية للقيادات التربوية في مختلف التخصصات بما يتوافق مع مجتمع المعرفة.   •

تلبية االحتياجات التدريبية النظرية والعملية لكوادر المؤسسات التعليمية في مراحل التعليم المختلفة.  •

تأهيل وتطوير كوادر المؤسسات التعليمية مهنيًا وفكريًا وفق مطالب الجودة.    •

تنمية المهارات القيادية التربوية بما يتفق ومطالب التنمية المستدامة في المجتمع الحديث.  •

تقديم كافة االستشارات، القائمة على نتائج البحث العلمي، للمؤسسات التربوية داخل وخارج السعودية.   •

المساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وكلية التربية في مجال تطوير التعليم والتدريب.  •

تصميم البرامج التدريبية وإعداد الحقائب التدريبية.  •

بناء شراكة علمية في مجال التعليم والتدريب بين الجامعة والمؤسسات التعليمية الرائدة داخل المملكة وخارجها.  •

مركز تدريب القيادات مستمر في تنفيذ رؤيته ورسالته وأهدافه التي يعمل من أجل تحقيقها.
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 ومن إنجازات المركز للعام 1436 – 1437هـ :

قدم المركز الدورات التدريبية التالية : ) دورة المشرفين التربويين , ودورة القيادات التربوية لمديري المدارس , ودورة مشرفي التدريب ,   -1
ودورة مصادر التعلم , ودورة التخطيط التربوي ( وتم العمل على تطويرها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من حيث محتواها وطرق 

تقديمها وتقييمها لكل فصل دراسي .

سيدرسه,  الذي  للمقرر  وصف   , الدراسي  الجدول  التكليف,   خطاب   ( يشمل  و  الفصل  بداية  في  تدريس  هيئة  عضو  لكل  ملف  إعداد   -2
التكاليف المطلوبة منه للمركز و للمتدربين, قائمة بأسماء المتدربين(.

إعداد وطباعة دليل و منشورات المركز, حيث لم يكن لدى المركز أي مطبوعات خاصة كمرجع للزائرين والباحثين والمدربين والمتدربين.  -3

البدء بمشروع الحقائب التدريبية الخاصة ببرامج المركز, وهو مشروع ضخم قد يستغرق مدة طويلة لتنفيذه.  -4

من  بمزيد  نطمع  والزلنا  السابق  األثاث  رداءة  من  تعاني  القاعات  كانت  حيث  للمتدربين,  انترنت  وتوفير  القاعات  اثاث  بعض  تجديد  تم   -5
التغييرات ليخرج المركز بشكل يليق باسم كلية التربية وجامعة الملك سعود.

تحديث وإضافة محتويات عن المركز في الموقع اإللكتروني الخاص بالكلية , حيث كان خاليًا الفترة السابقة.  -6

تنسيق العمل إلقامة ورشة عمل كبيرة تتشارك فيها الجهات التالية :) كلية التربية , وزارة التعليم , مركز تدريب القيادات بالكلية ,   -7
المدربين والمتدربين الحاليين والسابقين( لتطوير برامج المركز, وبمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في إدارة الورشة, 

إال ان اعتذار وزارة التعليم حال دون إقامتها.

تم إقامة ورشة عمل لتطوير برنامج التخطيط التربوي فقط مع منسوبي التخطيط بالوزارة وذلك بالتعاون مع مجلة الدراسات االسالمية   -8
كمقر إلقامة الورشة.

تسليم أجهزة حاسب آلي ) محمول( لبرنامج مصادر التعلم كعهدة لنهاية الفصل, حيث أن المتدربين في حاجتها ليتم عليها التطبيق   -9
العملي مباشرة, وهي رغبة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج .

ارتفاع أعداد المتدربين في المركز من )109(متدرب في الفصل الثاني العام الماضي إلى )151( متدرب في الفصل الثاني من هذا العام.  -10

تم تخصيص وتوفير هدايا وجوائز ألفضل مدّرب وأفضل متدّرب على مستوى البرنامج وجائزة كبرى للمدّرب المتميز على مستوى   -11
المركز.
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اتفاقية معدة مع  و  آلية  والذي لقى قبوالً حسنًا منهم حسب  المركز  المدربين مكافآت على عملهم وتعاونهم مع  تسلم جميع   -12
العميد سلفًا.

تصميم وطباعة جميع أوراق المتدربين والمتخرجين من البرامج في المركز, وقد شمل ملف كل خريج ما يلي : )وثيقة تخرج , السجل    -13
األكاديمي, إخالء الطرف, شهادة تفوق للمتميزين(.

تم تقويم البرامج وأعضاء هيئة التدريس بشكل سري مرتين واحدة اثناء الدراسة واألخرى بعد نهاية الفصل واستالم المتدربين لنتائجهم   -14
للتأكد من مصداقية التقييم وقد تم على أثر هذا التقييم بعض التعديالت في البرامج وأعضاء هيئة التدريس .

بلغ عدد المقررات خالل الفصل الدراسي الثاني )38( مقررًا بمجموع ساعات )125( ساعة تدريبية اسبوعيًا, وعدد المدربين )31( مدربًا, وعدد   -15
المتدربين )151( متدرب.

أقام المتدربين عدة أنشطة داخلية وخارجية.  -16

 ti-nspire  ومن الشراكات المجتمعية اقام المركز بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج محاضره تعريفية لعرض تجربة اإلدارة في تفعيل تقنية  -17
في تعليم مناهج العلوم والرياضيات, للقيادات التربوية بالمركز, ونتج عنها وهلل الحمد أن قدمت الشركة المنتجة تبرعًا بأجهزة بقيمة 

)500.000( ألف ريال لإلدارة تعليم الخرج.

تم استضافة أحد أعضاء كلية الملك فهد األمنية إللقاء محاضرة بعنوان العقول المحصنة بمدرج الكلية في حفل نهاية الفصل, والتي   -18
القت استحسانًا كبيرَا من الحضور.

إقامة الحفل الختامي, والذي كل فقراته من إعداد وتقديم متدربي المركز.  -19

وبحمد اهلل تم تجهيز الجداول وتحديد المدربين وتهيئة العمل للفصل القادم.  -20
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      وحدة الدراسات العليا
التعريف

ترتبط وحدة الدراسات العليا بوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بشكل مباشر وتختص بتنفيذ جميع الموضوعات المتعقلة 
ببرامج الماجستير والدكتوراه بالكلية وفقًا لألنظمة واللوائح، والتي من خاللها سوف ُتسهم بإذن اهلل في تمكين الكلية من تحقيق رؤية 

وأهداف الجامعة.

الرؤية 

تسعى وحدة الدراسات العليا إلى االرتقاء بجودة برامج وأبحاث طلبة الدراسات العليا وفقًا لسياسة الكلية ورسالتها، مما ٌيسهم في 
خدمة المتجمع والميدان التربوي وإعداد جيل يحمل درجات اكاديمية ٌعليا ذات كفاءة عالية.

الرسالة 

يتصف  طابع  ذات  وكذلك  بالكلية،  األكاديمية  األقسام  خالل  من  عالية  جودة  وذات  مميزة  عليا  دراسات  برامج  إيجاد  في  المساهمة 
باالستمرارية والتطور والحداثة، مما يخدم الميدان التربوي في مجاالت متنوعة.

األهداف

دعم طلبة الدراسات العليا ومشرفيهم من أعضاء هيئة التدريس وتقديم المساعدة لهم في جميع الموضوعات ذات الصلة ببرامج   .1
الماجستير والدكتوراه بالكية.

االرتقاء بجودة أبحاث طلبة الدراسات العليا بالكلية من خالل تحديث الخطط الدراسية بشكل مستمر.  .2

العمل على تشجيع طلبة الدراسات العليا بالتنسيق مع األقسام األكاديمية بإجراء بحوث نظرية وتطبيقية والتي ترتبط بالقضايا التربوية   .3
المعاصرة وبمشكالت الميدان التربوي.

تنمية مفاهيم وممارسات االبتكار والتميز البحثي لطلبة الدراسات العليا في مختلف المجاالت التربوية.  .4

السعي ألن تكون وحدة الدراسات العليا نموذجًا يحتذى به على مستوى الكية والجامعة في مختلف الجوانب سواًء إداريًا أو أكاديميًا   .5
وكذلك في الجانب التطويري. 

إبراز وتفعيل دور الوحدة من خالل التوعية بإرشادات وتعليمات الدراسات العليا وتقديم بعض ورش العمل )Workshops( من قبل اعضاء   .6
هيئة التدريس في موضوعات متنوعة.
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المهام

تنفيذ ومتابعة سياسة الجامعة والكلية للدراسات العليا.  .1

الرد على جميع االستفسارات الخاصة بالدارسات العليا في الكلية.  .2

متابعة سير أعمال لجان الدراسات العليا بالكلية.  .3

تقديم المساعدة لطلبة الدراسات العليا وعمل على َحل ما يقابلهم من عقبات وصعوبات.  .4

دراسة جميع ما يحيله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي من موضوعات وقرارات للوحدة واقتراح اإلجراء المناسب لها.  .5

تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها رفع مستوى األداء لبرامج الدراسات العليا في الكلية.  .6

تحديد ومتابعة احتياجات الوحدة في الكلية.  .7

إعداد تقرير شهري وسنوي عن أعمال الوحدة لرفع ذلك لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.  .8

المهام التفصيلية

تقوم الوحدة بعدة مهام تفصيلية ُأخرى، وهي متعلقة باآلتي:

 إجراءات تسجيل المقررات وإعداد الجداول الدراسية للدراسات العليا.

 معادلة مقرر.

 جداول االختبارات واالختبارات البديلة.

 تأجيل قبول للدراسة. 

تأجيل أو حذف فصل دراسي.

 خطة بحث.

مناقشة خطة بحث.
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 تمديد فصول إضافية أو استثنائية.

تغيير مشرف أكاديمي.

إعداد أسماء وشروط الطلبة المقبولين في الدراسات العليا.

تنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق من موضوعات عن برامج الماجستير والدكتوراه بالكلية.

اللجان :

1. لجنة الشؤون التعليمية.

2. لجنة القبول المبدئي.

3. لجنة فرز الطالب المتقدمين.

4. لجنة الجداول.

5. لجنة الخطط. 

6. لجنة المناقشات.  

7. لجنة االختبار الشامل.

نرفق لسعادتكم التقرير السنوي ألعمال وحدة الدراسات الُعليا بكلية التربية للعام الدراسي 1437/1436 هـ، 
على النحو التالي:
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اللجنة الدائمة العتماد مقترح الخطط البحثية :

تّم العمل على 729 خطة بحثية على التفصيل التالي:

406 خطة بحثية في الفصل الدراسي األول.  -

323 خطة بحثية في الفصل الدراسي الثاني.  -

المناقشات العلمية :

تّم العمل على 233 مناقشة علمية.

الحركات األكاديمية :

تّم العمل على 378 معاملة على التفصيل التالي:

الفرص اإلضافية: 153 معاملة.   -

تعديل النتائج: 94 معاملة.  -

استثناء القبول: 70 معاملة.  -

االعتذار والتأجيل: 54 معاملة.  -

تحويل المسار: 7 معامالت.   -
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جائزة التميز البحثي بالكلية 

انطالقًا من حرص الكلية في اإلسهام واالرتقاء بالبحث العلمي، وضمن مبادرات الكلية التطويرية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للجامعة بما يحقق التميز 
العلمي  البحث  االرتقاء بمستوى  البحثي«بهدف  التربية للتميز  إنشاء »جائزة كلية  الجامعة على  الكلية وبموافقة معالي مدير  بادرت  العالمية، فقد  والريادة 

المتميز ألعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث شكلت لها لجنة من خمسة أعضاء ، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات ، حيث وضعت شروط الجائزة وهي :

أن ال يكون قد مضى على نشر األبحاث أكثر من سنتين .  .1

أن ال يكون الباحث » الباحثين » قد حصلوا على جائزة على البحث .  .2

في حالة اشتراك أكثر من باحث يتم تقسيم الجائزة بينهم بالتساوي .  .3

يقدم الباحث » الباحثون » نسختين من البحث .  .4

للجنة الحق في االحتفاظ بالبحوث في مركز بحوث كلية التربية .  .5

يتقدم الباحث » الباحثون » بطلب مرفق مع البحث للتنافس على الجائزة .  .6

أن يكون قد أشير إلى انتماء الباحث لكلية التربية » جامعة الملك سعود » .  .7

وكما حددت اللجنة مجاالت الجائزة بما يسهم في خدمة المجتمع في المجاالت التربوية وفق الفروع التالية :

ISI التميز البحثي في مجالت

التميز البحثي في المجالت العالمية المرموقة

التميز البحثي في المجالت المحلية واإلقليمية المرموقة

وقد استقبلت اللجنة كثيرًا من أبحاث أعضاء هيئة التدريس ، وقامت بتحكيمها ، واختيار الفائزين منهم ، حيث تم ترشيح ثالثة فائزين في كل مسار من 
المسارات الثالثة ، وقد كرمت الكلية منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس الفائزين بالجائزة في اللقاء السنوي للكلية الذي عقد مساء يوم األربعاء الماضي 
العثمان  الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل  التعليمية واألكاديمية  الجامعة للشؤون  برعاية سعادة وكيل  الجامعة  ببهو  الدرعية  1437/7/20هـ في قاعة  الموافق 

وبحضور سعادة عميد كلية التربية الدكتور يوسف بن عبدالرحمن الشميمري وأصحاب السعادة وكالء الكلية ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس .
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والفائزون هم كتالي :

ISI  التميز البحثي في مجالت

أ.د. أحمد بن عبدالعزيز التميمي

أ.د. صالح الدين فرح بخيت

د. خالد بن ناهس العتيبي

التميز البحثي في المجالت العالمية المرموقة

أ.د. خليل بن إبراهيم السعادات 

أ.د. محمد بن عبداهلل المنيع

د. أحمد بن عبداهلل الدريويش

التميز البحثي في المجالت المحلية واألقليمية المرموقة

أ.د.جربن محمد الجبر

أ.د. عبدالرحمن بن علي الطريقي

د. أحمد بن محمد الغرايبة

والكلية تتقدم بالشكر ألعضاء اللجنة وهم : 

أ.د/ عبدالرحمن بن سليمان الطريري .

أ.د/ محمد بن عبدالرحمن الديحان .

أ.د/ علي بن سعد القرني .

أ.د/ سليمان بن سعد الفواز .

أ.د/ محمد بن عبداهلل السحيم .

د . خالد السيد زيادة .
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وحدة تنشيط البحث العلمي

 أواًل:- استقبال طلبات مكافآت النشر العلمي في مجالت ال ISI ومجالت محكمة وفرزها ضمن جداول معينة لغرض التحكيم. وهى كالتالي:-

ISI 1-الطلبات المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس للحصول على مكافأة النشر العلمي في مجالت

تاريخ النشرالعددجهة اإلصداراسم المجلةنوع المشاركةعنوان البحثاسم الباحثم

 مسفر سعود السلولى1
قسم المناهج وطرق التدريس

 gender differences of teachers on
 their mathematical knowledge for
teaching in the context of single-

sex classrooms

باحث مشارك
 International Journal

 of Science and
Mathematics Education

Switzerland.2015Jan 6:30;30

 خالد ناه س العتيبي2
قسم علم النفس

 The learning environment as a
mediating variable between self-
 directed learning readiness and

 academic performance of a sample
 of saudi nursing and medical

emergency students

Nurse Education Today,ENGLAND 2016Vol 254-249 ,36باحث رئيس

 صالح الدين فرح عطا اهلل بخيت3
قسم التربية الخاصة

 Regional differences in
intelligence in Sudanباحث رئيسIntelligence

 UNITED
STATES 2015Vol 152–150 ,50

 يسرى أحمد سيد عيسي4
قسم التربية الخاصة

 Sex differences in the intelligence
 of students at an Egyptian

university
Personality and باحث رئيس

Individual Differences
ENGLAND 2016184–183, 95

 عبدا لرحمن بن سعود الرشيد5
قسم علم النفس

 An experimental study of gender
 and cultural differences in hue

preference
Frontiers in psychologySwitzerland2015Jan 6:30;30باحث رئيس

6
 عوض بن مبارك اليامى

قسم التربية الفنية

 The role of art therapy in
 counterterrorism: The Saudi

experience
The Arts in باحث رئيس

Psychotherapy
ENGLAND2015July, Pages 10–1
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تاريخ النشرالعددجهة اإلصداراسم المجلةنوع المشاركةعنوان البحثاسم الباحثم

 عيسي بن ناصر الدريبي1
المجلة العالمية لبحوث باحث رئيسأحاديث وصف قراءة النبي جمعا وتحليالقسم الدراسات القرآنية

القران » قرانيكا«
مركز بحوث القران 

2015العدد 7بجامعة ماليا

2
خالد ناهس محمد 

 العتيبي
قسم علم النفس

فعالية التعلم النشط باستخدام استراتيجية 
خرائط العقل في تحسين مهارات التفكير 

االستداللي والدافعية الداخلية للتعلم 
والتحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة

باحث 
رئيس

 مجلة جامعة طيبة العلوم
التربوية

المملكة العربية 
السعودية

2 
2015المجلد 10

3
فهد صالح عبدالعزيز 

 العجالن
قسم الدراسات االسالمية

التأول في اباحة الدماء واحكامه في الفقه 
االسالمي

باحث 
رئيس

مجلة الدراسات االسالمية 
بجامعة الملك سعود

المملكة العربية 
السعودية

 المجلد 27
2015العدد 3

 أحمد بن محمد اللهيب4
باحث أنسنة الدليل القرآني عرض ونقدقسم علم النفس

رئيس
مجلة الدراسات االسالمية 

بجامعة الملك سعود
شالمملكة العربية 

السعودية
 شالمجلد 27

2015العدد 3

5
خالد بن عبداهلل بن رشيد 

 العيد
قسم الثقافة االسالمية

الوسطية » مفهومها وداللتها في السنة 
النبوية«

باحث 
جامعة الملك مجلة الدراسات االسالميةرئيس

سعود
المجلد 26

2014العدد1

6
خالد بن عبداهلل بن رشيد 

 العيد
قسم الثقافة االسالمية

باحث حديث:)العبادة في الهرج كهجرة إلًي(
جامعة الملك مجلة الدراسات االسالميةرئيس

سعود
 المجلد 27

2015العدد3

7
عبداهلل محمد عبداهلل 

 المانع
قسم االدارة التربوية

تقويم اداء برنامج ماجستير القيادة التربوية 
في جامعة الباحة من وجهة نظر طالبه

باحث 
رئيس

المجلة الدولية التربوية 
المتخصصة

الجمعية االردنية 
2015العدد 12لعلم النفس

8
عبدالرحمن بن علي بن 

 سليمان الطريقى
قسم الدراسات االسالمية

أسباب ضعف الرواية عن اإلمام أحمد كما 
يراها الخالل

باحث 
جامعة الملك مجلة الدراسات االسالميةرئيس

سعود
 المجلد 27

2015العدد3

2- الطلبات المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس للحصول على مكافأة النشر العلمي  في مجالت علمية
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تاريخ النشرالعددجهة اإلصداراسم المجلةنوع المشاركةعنوان البحثاسم الباحثم

عبدالرحمن سليمان 9
الطريرى

المعدل التراكمي كمنبئ بصدق نتائج 
الثانوية العامة واختبارات المفاضلة كمعايير 

قبول بالكليات العلمية بجامعتي صنعاء 
وتعز اليمنية

باحث 
جامعة الملك مجلة العلوم التربويةمشارك

سعود

المجلد 28
العدد

1
2016

قسم علم النفس10
استراتيجيات المقومات البيئية المؤثرة في 

تصميم األنشطة التشكيلية الموجهة لذوي 
اإلعاقة الحركية

باحث 
رئيس

البحث في التربية وعلم 
النفس

جمهورية مصر 
22014العربية

فهد بن محمد المثيب 11
الشمري

التدخل المبكر للفئات الخاصة كمدخل 
لتعزيز المسئولية االجتماعية للجامعات 

السعودية

باحث 
رئيس

مجلة بحوث في التربية 
الفنية والفنون

جمهورية مصر 
2015العربية

قسم التربية الفنية12
فاعلية القياس التكيفي في الكشف 
عن الموهوبين باستخدام اختبار رافن 

للمصفوفات المتتابعة المعياري

باحث 
جامعة الملك رسالة التربية وعلم النفسرئيس

502015سعود

فهد بن محمد المثيب 13
الشمري

حديث" لو كنت أمرًا أحد ان يسجد ألحد 
ألمرت الزوجة أن تسجد لزوجها" دراسة 

حديثية

باحث 
جامعة الملك مجلة الدراسات االسالميةرئيس

32015سعود

قسم التربية الفنية14
استخدام نظام التواصل بتبادل الصورة 

في تنمية بعض المفاهيم االساسية لدى 
االطفال ذوى اضطراب التوحد

باحث 
88جامعة الزقازيقدراسات تربوية ونفسيةرئيس

اسماعيل سالمة سليمان 15
البرصان

مستقبل التعليم في دول الخليج العربي- 
منظور مهنى

باحث 
مشارك

المجلة الدولية التربوية 
المتخصصة

الجمعية االردنية 
لعلم النفس
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 ثانيًا:- جائزة التميز البحثي لكلية التربية جامعة الملك سعود

1.استقبال الطلبات المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس للحصول على حائزة التميز البحثي لألبحاث المنشورة في مجالت علمية )ISI (  وفرزها 

ضمن جداول معينة لغرض التحكيم. وهى كالتالي:-

معامل التأثيرتاريخ النشرالعددجهة اإلصداراسم المجلةنوع المشاركةاسم الباحثاسم الباحثم

1

أحمد عبداهلل 
 الدريويش

قسم تقنيات 
التعليم

 Student Media Usage Patterns
 and Non-Traditional Learning in

Higher Education
باحث مشارك

 International Review of
 Research in Open and

Distributed Learning

 شالمجلد 28
 العدد

1

 ,16 Volume
2 Number20150.69 

 خالد ناهس العتيبي2
قسم علم النفس

 The learning environment as
 a mediating variable between

 self-directed learning readiness
 and academic performance of
 a sample of saudi nursing and
.medical emergency students

باحث رئيس
Nurse Education Today 

USA54-36:249;Jan20161.364

3

أحمد بن عبدالعزيز 
 التميمى

قسم التربية 
الخاصة

 Design, Development, and
 Evaluation of an Automated

 e-Learning Tutorial System to
 Instruct Pre-Service Special

 Educators in the Malay Braille
Code

باحث مشارك
 The Asia-Pacific

Education Researcher
PHILIPPINES

 Volume ,
 pp ,3 Issue ,24

494-481
20150.96 

4

صالح الدين فرح 
 بخيت

قسم التربية 
الخاصة

 A Flynn effect among deaf
boys in Saudi Arabia

Intelligenceباحث رئيس
 UNITED
STATES 

44 
 الصفحات

77-75
20143.245

5

مسفر سعود 
 السلولى

قسم المناهج 
وطرق التدريس

 gender differences of teachers
 on their mathematical

 knowledge for teaching in
 the context of single-sex

classrooms
باحث مشارك

 International Journal
 of Science and

Mathematics Education Switzerland6:30;30 Jan20150.69 

6

صالح الدين فرح 
 بخيت

قسم التربية 
الخاصة

 Sex differences on Raven›s
Standard Progressive Matrices 

 among 6 to 18 year olds in
Sudan باحث رئيسIntelligence

 UNITED
STATES 

50 
 الصفحات

13-10
20153.245
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استقبال الطلبات المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس للحصول على حائزة التميز البحثي لألبحاث المنشورة في مجالت في مجالت عالمية مرموقة  وفرزها 

ضمن جداول معينة لغرض التحكيم. وهى كالتالي:-

تاريخ النشرالعددجهة اإلصداراسم المجلةنوع المشاركةعنوان البحثاسم الباحثم

أحمد عبداهلل الدريويش1
قسم تقنيات التعليم

 Evaluating The Usability And Accessibility Of
LMS “Blackboard” At King Saud University

باحث مشارك
Contemporary Issues in 

Education Research  )CIER(
 United
States

 مجلد 9
العدد 1

2016

2
 أحمد عبدالعزيز التميمى

قسم التربية الخاصة
 Special education in Saudi Arabia: A synthesis of

literature written in English
باحث رئيس

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF SPECIAL EDUCATION

 Vol  30, No: 3, 2015

marcsapo@
interchange.

ubc.ca

 مجلد 30
العدد 3

2015

3
 صالح الدين فرح بخيت
قسم التربية الخاصة

 Developing a Saudi version of the new four
 scales for rating the behavioral characteristics of

superior students
Gifted Education InternationalUSAباحث رئيس

 مجلد 3
 العدد 2

 الصفحات
116 -102

2015

4
 خليل ابراهيم السعادات
قسم السياسات التربوية

MOBILE LEARNING AND UNIVERSITYباحث رئيس
Journal of Scientific Research 

and Development

 المجلد 2
 العدد 11

 الصفحات
56-51

2015

5
 خليل ابراهيم السعادات
قسم السياسات التربوية

Adult Learning Mathematical Perspectivesباحث رئيس
Global Journal of Pure and 

Applied Mathematics )GJPAM(
INDIA

المجلد 11
2015العدد 6

6
 خليل ابراهيم السعادات
قسم السياسات التربوية

 The benefits of distance learning to adult
learners

باحث رئيس
International Journal of Applied 
Engineering Research )IJAER(

INDIA
 المجلد 10
العدد 19

2015

7
 خليل ابراهيم السعادات
قسم السياسات التربوية

METHODS IN DISTANCE LEARNINGباحث مشارك
European Journal of Social 

Sciences
Seychelles

 المجلد 50
العدد 2

2015

 خليل ابراهيم السعادات8
باحث مشاركEnvironmental adult educationقسم السياسات التربوية

International Journal of Applied  
Environmental Sciences (IJAES)

INDIA
 المجلد 10
العدد 6

2015



42

تاريخ النشرالعددجهة اإلصداراسم المجلةنوع المشاركةعنوان البحثاسم الباحثم

9
 خليل ابراهيم السعادات
قسم السياسات التربوية

Contents of Distance Learning for Adult Learnersباحث رئيس
European Journal of Scientific 

Research
Seychelles

 المجلد 136
العدد 1

2015

10
محمد بن عبداهلل بن علي 

 المنيع
قسم االدارة التربوية

 Proposed Model for Innovation of Community colleges
to Meet Labor Market Needs in Saudi Arabia

باحث رئيس
 Journal of Education and

Practice
 online

publication
 المجلد 6
العدد 20

2015

11
محمد بن عبداهلل بن علي 

 المنيع
قسم االدارة التربوية

 Leadership Role of School Superintendents in
Saudi Arabia

باحث رئيس
 International Journal of Social

Science Studies
USA

 المجلد 3
العدد 3

2015

12
محمد بن عبداهلل بن علي 

 المنيع
قسم االدارة التربوية

 Barriers Encountered in the Transfer of
 Educational Training to Workplace Practice in

Saudi Arabia
باحث رئيس

 Barriers Encountered in the
 Transfer of Educational Training
 to Workplace Practice in Saudi

Arabia

INDIA
المجلد 3

العدد
5

2015

13
محمد بن عبداهلل بن علي 

 المنيع
قسم االدارة التربوية

 Cases Encountered: the Development of Public
Education in Saudi Arabia

باحث رئيس
 International Conference on

 Trends in Social Sciences and
Humanities

,Bali 
Indonesia

,Bali 
Indonesia 

,20-19 August 
2015

14
 أحمد محمد عوض الغرايبة

قسم علم النفس

 Learning and Thinking Styles Based on
 Whole Brain Theory in Relation to Emotional

Intelligence
Open Access Library Journalباحث مشارك

www.oalib.
com

2 
e1436

2015

15
 أحمد محمد عوض الغرايبة

قسم علم النفس

 Academic Self-Efficacy in Reading as a
 Predictor of Metacomprehension among Arabic

Nonnative Speakers
باحث مشارك

 International Journal of Applied
Psychology

USA
 المجلد 4

 العدد 1
الصفحات 12-1

2014

16
 أحمد محمد عوض الغرايبة

قسم علم النفس

 The Predictive Ability of Some Variables
 in Satisfying Sociopsychological Needs of

Convicted Juveniles
باحث رئيس

 International Journal of
Psychological Studies

Canada

 المجلد7
 العدد 3

 الصفحات
24-9
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تاريخ النشرالعددجهة اإلصداراسم المجلةنوع المشاركةعنوان البحثاسم الباحثم

1
 شحته عبدالمولى عبدالحافظ محمد

الدقة اإلحصائية لتقدير بارامترات النماذج الرياضية  مركز تعليم الرياضيات
مجلة رسالة التربية وعلم باحث رئيسلالستجابة للمفردة

النفس

 أحمد  عبداهلل الدريويش2
قسم تقنيات التعليم

واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في 
التعليم لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك 

سعود
باحث رئيس

مجلة اتحاد الجامعات 
العربية للبحوث في 

التعليم العالي

االمانة العامة التحاد 
الجامعات العربية

 المجلد 34
 العدد 2

 الصفحات
102-91

2015

 حمود إبراهيم السالمة3
مجلة الشريعة والدراسات باحث رئيسالمبنى الكنسي« تعريفه ، وتاريخه، وحقيقة أصلهقسم الدراسات االسالمية

االسالمية
مجلس النشر العلمي 

جامعة الكويت

 خالد عبداهلل العيد4
جامعة الملك سعودمجلة الدراسات االسالميةباحث رئيسالوسطية مفهومها وداللتها في السنة النبويةقسم الدراسات االسالمية

 العدد1
الصفحات 

189-155
1435-2014

 خالد عبداهلل العيد5
جامعة الملك سعودمجلة الدراسات االسالميةباحث رئيسحديث العبادة في الهرج كهجرة إليقسم الدراسات االسالمية

 العدد 3
 الصفحات

33-1
1436-2015

 عبدالرحمن عثمان الجلعود6
مجلة البحوث العلمية باحث رئيسالفوائد الفقهية من حديث ابن اللتبيهقسم الدراسات االسالمية

جامعة الجزائروالدراسات االسالمية
 العدد 8

 الصفحات
364-310

1436-2015

 عبداهلل صالح السيف7
جامعة المنيامجلة الدراسات العربيةباحث رئيساالحكام المتعلقة بتعدد وثائق العقارقسم الدراسات االسالمية

 العدد
31 

المجلد األول
يناير 2015

 خالد ناهس العتيبي8
قسم علم النفس

نمذجة العالقة السببية بين مهارات التعلم الموجه 
ذاتيا وأساليب التعلم والتحصيل األكاديمي لدى 

طالب كلية المجتمع بجامعة الملك سعود
المجلة االردنية في باحث رئيس

 المجلد 1جامعة اليرموكالعلوم التربوية
2015العدد 3

 جبر بن محمد الجبر9
قسم المناهج وطرق التدريس

أراء طالب وطالبات أقسام كلية العلوم بجامعة 
الملك سعود حول ممارسات أعضاء هيئة التدريس 

ألنماط التغذية الراجعة
مجلة رسالة التربية وعلم باحث رئيس

ذو الحجة جامعة الملك سعودالنفس
14352014

 عبدالرحمن بن على الطريقى10
جامعة الملك سعودمجلة الدراسات االسالميةباحث رئيسأسباب ضعف الرواية عند اإلمام أحمد كما الخاللقسم الدراسات اإلسالمية

 المجلد 27
 العدد 3

 الصفحات
240-193

1-استقبال الطلبات المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس للحصول على حائزة التميز البحثي لألبحاث المنشورة في مجالت في مجالت 
محلية أو إقليمية مرموقة وفرزها ضمن جداول معينة لغرض التحكيم. وهى كالتالي:-
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تاريخ النشرالعددجهة اإلصداراسم المجلةنوع المشاركةعنوان البحثاسم الباحثم

 مسفر سعود السلولى11
قسم المناهج وطرق التدريس

مستوى المعرفة الرياضية لدى معلمي رياضيات 
مجلة رسالة التربية وعلم باحث رئيسالمرحلة االبتدائية وعالقتها ببعض المتغيرات

العدد 55جامعة الملك سعودالنفس

شهادة 
قبول 

نشر بتاريخ 
2015-12-2

 فايز عبدالعزيز الفايز12
قسم االدارة التربوية

ادارة االزمات في مدارس التعليم بإدارة التربية 
2014العدد 161جامعة االزهرمجلة التربيةباحث مشاركوالتعليم في مدينة الرياض

 عبداهلل صالح السيف13
قسم الدراسات االسالمية

االحكام الفقهية المتعلقة بطرق تحديد الثمن في 
 المجلد 28جامعة الملك سعودمجلة الدراسات االسالميةباحث رئيسعقود المقاوالت

2016العدد 2

 صالح الدين فرح بخيت14
قسم التربية الخاصة

الخصائص السيكومترية للصورة المعربة من مقياس 
)MCA( 2015 العدد 87جامعة الزقازيقدراسات تربوية ونفسيةباحث رئيسأنشطتي الصفية

 أحمد محمد عوض الغرايبة15
قسم علم النفس

أثر أساليب التعلم الدماغي وطرق التدريس المقابلة 
لها على ادراك مفاهيم مقرر طرق البحث التربوي 

لطالب الماجستير
مجلة العلوم االنسانية باحث رئيس

واالجتماعية
جامعة االمام محمد بن 

1437سعود االسالمية

 أحمد محمد عوض الغرايبة16
قسم علم النفس

القيم االخالقية ونمو الحكم الخلقي لدى طلبة 
 المجلد 42جامعة الكويتمجلة العلوم االجتماعيةباحث رئيسجامعة الملك سعود

2014العدد 3

 أحمد محمد عوض الغرايبة17
قسم علم النفس

مهارات ما وراء االستيعاب وعالقتها بالقدرة على 
التذكر في ضوء متغيري العمر والجنس لدى طلبة 

جامعة الملك سعود
مجلة العلوم االنسانية باحث مشارك

واالجتماعية
جامعة االمام محمد بن 

سعود االسالمية

العدد 
السادس 
والثالثون 

رجب 1436هـ 
مايو2015م

2015

 أحمد محمد عوض الغرايبة18
قسم علم النفس

األنساق القيمية وعالقتها بالتغير االجتماعي لدى 
الجامعة االردنيةدراساتباحث رئيسالشباب الجامعي: دراسة عبر ثقافية

 بدرية محمد عبداهلل الفوزان19
2014العدد 98جامعة المنوفيةمجلة بحوث كلية اآلدابباحث رئيسالبراجماتية بين العقيدة والمعاصرةقسم الدراسات االسالمية

 رانيا محمد عزيز نظمى20
2014العدد 98جامعة المنوفيةمجلة بحوث كلية اآلدابباحث رئيسالتربية العقلية في القران الكريمقسم الدراسات اإلسالمية
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وحدة االنشطة الطالبية

الرؤية

في  والتميز  الريادة  دور  في  الطالبية  األنشطة  وحدة  رؤية  تنبثق 
المواهب والقدرات وتنمية  الطالبي من خالل اكتشاف  النشاط  دعم 
بالعمل  والنهوض  المجاالت  شتى  في  الطالب  بين  اإلبداعية  الطاقات 
الثقافية  الطالبية  األنشطة  وإثراء  المستويات  أرقى  إلى  الطالبي 

والفكرية واالجتماعية والرياضية.

الرسالة

توفير المناخ والبيئة المالئمة لخلق حياة جامعية من خالل تقديم 
احتياجات  تلبي  المجاالت حيت  أنشطة متنوعة وهادفة في مختلف 
المجتمع الطالبي من خالل المساهمة في تأسيس جيل يقوم على 
مما  واالبتكـار  اإلبـداع  روح  وتنمية  االجتماعية  والمسؤولية  العمل 

يسهم في تطور الطالب معرفيًا وسلوكيًا ووجدانيًا.

األهداف

بيئة  المختلفة وإيجاد  األنشطة  الطالب من خالل  صقل شخصية   •
خصبة تساعد على اإلبداع واالبتكار.

خالل  من  توجيهها  و  واستثمارها  الطالبية  بالمواهب  االهتمام   •
بناء قدرات الطالب في مجال المهارات الحياتية.

حس  وتنمية  التطوعي  العمل  مجال  في  الكلية  دور  تفعيل   •
المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع.

شخصية  صقل  بغرض  الطالب  لدى  والعطاء  التطوع  روح  تنمية   •
الطالب الجامعي.

استثمار وقت فراغ الطالبة في برامج هادفة ومفيدة.  •
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تنمية دور المشاركة والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدى الطلبة.  •

فتح المجال للطالب لممارسة أنشطتهم وهواياتهم المفضلة والتعبير عن رأيهم عن طريق األندية التخصصية العلمية والنوادي الثقافية   •
واالجتماعية على أن ال تتعارض مع الحريات العامة.

تعزيز المهارات الحياتية والقيادية والثقة بالنفس وغرس روح المبادرة لدى الطالب.  •

ربط األنشطة التي يمارسها الطالب بالمواد العلمية التي يدرسها وترجمتها إلى أفعال وسلوكيات إيجابية.  •

تطوير البنية التحتية الالزمة لتحقيق أهداف العمادة بما يتناسب مع حجم الخدمات والبرامج واألنشطة.  •

التعبير عن والءنا وانتمائنا للوطن.  •

وتمثلت أهم انجازات وحدة  الطالبية : 

تدشين شعار الوحدة تم تدشين شعار وحدة األنشطة الطالبية تماشيًا مع شعار الجامعة   .1
من ناحية األلوان والمفهوم الذي تتفرد به الجامعة مع االحتفاظ بهوية كلية التربية، حيث 
تم استخدام شعار النادي في جميع المناسبات الذي تقيمها وحدة األنشطة الطالبية على 

مستوى الجامعة.
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خالل  من  الطالبية  األنشطة  قاعة  تدشين  على  العمل  تم   .2
المرحلة األولى قبل التدشين الرسمي حيث تم تجهيزها قبل 
جميع  بتوفير  الطالب  الستقبال  جاهزة  لتكون  الدراسة  بداية 

األجهزة والمستلزمات.

الكلية  مرافق  جميع  على  اإلعالنات  توزيع   : المنشورات  توزيع   .3
بروابط ذكية للتسجيل في األنشطة المختلفة من خالل البريد 

اإللكتروني، تويتر والباركوود.

نوليها  التي  األمور  أهم  من  االجتماعات  تعتبر   : االجتماعات   .4
رؤساء  اجتماعات مع  عدة  وذلك من خالل عقد  اهتماما خاصًا 
للعام  الخطط  لمناقشة  بالكلية  الطالبية  األندية  ومشرفي 
متكاملة  خطة  لبناء  والتصورات  المقترحات  ووضع  الدراسي 

عن جميع األنشطة داخل وخارج الكلية.

بعمل  للكلية  التابعة  األندية  جميع  بدأت   : التخصصية  األندية   .5
حسب  الطالب  الستقطاب  الكلية  أرجاء  مختلف  في  اإلعالنات 
لسهولة  الذكية  الروابط  خالل  من  واالهتمامات  التخصصات 

التسجيل.

اللقاء المفتوح مع العميد : كأولى باكورة األنشطة لهذا العام،  بدأت من خالل لقاء مفتوح وشفاف مع عميد الكلية سعادة األستاذ   .6
الدكتور. يوسف الشميمري في القاعة الرئيسية للكلية .

مشاركة األنشطة الطالبية في تنظيم مؤتمر »معلم المستقبل« بمناسبة أسبوع المعلم.  .7

اليوم العالمي للصحة النفسية  .8

إقامة معرض في بهو الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية  .9

تم تنظيم عدة منافسات ومسابقات مختلفة جماعية وفردية في مقر األنشطة على مدار األسبوع، وكذلك إفطار جماعي وذلك   .10
لخلق روح التواصل واالنتماء بين الجامعة والطالب.
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كامل  أسبوع  لمدة  ورياضي  وتوعوي  وتثقيفي  صحي  أسبوع  إقامة   .11
بمشاركة عدة جهات صحية ورياضية مختلفة. 

تم توزيع منشورات وإرسال رسائل جوال للطالب للمشاركة في هذا   .12
النشاط الصحي والتثقيفي والرياضي.

أسبوع الصحة في عيون الصحافة  .13

تم نشر خبر أسبوع الصحة في أكثر من 15 جريدة محلية والعديد من   .14
مواقع التواصل االجتماعي.

صور من بعض الصحف التي تم نشر الخبر   .15

الشراكات مع األندية األخرى  .16

التعاون مع طالب كلية طب األسنان إلقامة يوم تعريفي بصحة األسنان  .17

اللقاءات بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس  .18

تنظيم لقاء طالب قسم التربية الخاصة مع رئيس القسم  .19

المشاركات الرياضية لطالب الكلية  .20

تنظيم المسابقات على مستوى الكلية بشكل مستمر في حفظ   .21
القران الكريم . 

تنظيم وتعاون مع المدينة الطبية في حملة التطعيم ضد األنفلونزا   .22
الموسمية في بهو كلية التربية.

الرياضة  الجلوس وكيفية ممارسة  أخطار  توعوية عن  إقامة محاضرة   .23
بشكل غير تقليدي.

خالل  من  الثقافي  المسرح  فعالية  في  الجامعة  مسرح  مع  التعاون   .24
مسرح الشارع 
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إقامة ندوة بعنوان اإلعاقة وطرق عالجها ضمن فعاليات األسبوع التثقيفي   .25
لإلعاقة.

تنظيم دورة استراتيجيات التعلم واالستذكار  .26

في  التعليم  ندوة  في  سعود  الملك  جامعة  يمثل  النفس  علم  نادي   .27
علم النفس العيادي المقامة في مستشفى االمل بالرياض

إقامة معرض بمناسبة اليوم العالمي لإلعاقة في بهو كلية التربية  .28

إقامة دورة مقياس وكسلر )للراشدين(  .29

تدشين قاعة األنشطة الطالبية  .30

تم تدشين قاعة األنشطة الطالبية بحضور وكيل الجامعة د. عبدالعزيز   .31
العثمان وعميد شؤون الطالب د. فهد القريني وعميد كلية التربية د. 

يوسف الشميمري ووكالء الكلية ورؤساء األقسام.

سيتم  حيث  هـ،    1438-1437 الحالي  الدراسي  للعام  خطة  عمل  تم   .32
هذا  في  الطالبي  للنشاط  رائدة  التربية  كلية  لتكون  الجهد  مضاعفة 

الصرح األكاديمي.
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وحدة التقويم

ما تم انجازه خالل العام الدراسي 1436هـ / 1437هـ

مراجعة مهام الوحدة وآليات تنفيذ المهام واعتمادها من وكيل الكلية للتطوير والجودة.   -1

إعداد تقرير عن استطالع آراء الخريجين وتقديمه لوحدة الخريجين .  -2

إعداد تقرير إحصائي عن أنشطة وحدة الدراسات العليا بالكلية .   -3

التدريب  ومكان   ، المتعاون  والمعلم  التدريب  وشريك   ، الجامعة  مشرف   : من  لكل  الميداني  التدريب  طالب  تقييم  نماذج  مراجعة   -4
واعتمادها من لجنة التدريب الميداني بالكلية . 

إقامة ورشة تدريبية عن المهام األدائية  ) القسم النسائي بتاريخ 1437/7/4ه(.  -5

إقامة جولة تعريفية داخل الكلية لعرض مهام وأهداف وأنشطة وحدة التقويم ) القسم النسائي(.  -6

إعداد بطاقات تعريفية لطلبة التدريب الميداني تشمل مهام وواجبات كل من : الطالب ، ومشرف الجامعة ، والمعلم المتعاون ، ومدير   -7
المدرسة ، والجدول الزمني للتدريب الميداني واعتمادها من لجنة التدريب الميداني بالكلية .

إعداد تقرير عن تقييم طالب التدريب الميداني لمشرف الجامعة خالل العام الدراسي 1437/1436ه واعتماده من لجنة التدريب الميداني   -8
بالكلية .

إعداد تقرير عن تقييم طالب التدريب الميداني للمعلم المتعاون وشريك التدريب خالل العام الدراسي 1437/1436ه واعتماده من لجنة   -9
التدريب الميداني بالكلية .

إعداد تقرير عن تقييم طالب التدريب الميداني لمكان التدريب خالل العام الدراسي 1437/1436ه واعتماده من لجنة التدريب الميداني   -10
بالكلية .

إعداد التقرير اإلحصائي عن أعداد الطالب والطالبات في الكلية للعام الدراسي 1437/1436ه.  -11

إعداد التقرير اإلحصائي عن التقديرات الجامعية للطالب والطالبات في الكلية للعام الدراسي 1437/1436ه.  -12

إعداد التقرير اإلحصائي لنماذج الهيئة الوطنية للتقويم الوطني واالعتماد األكاديمي ) تقويم البرنامج – تقويم المقرر – تقويم خبرة   -13
الطالب ( وفقا لكل قسم على حده . 
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وحدة التطوير والجودة
1.  إعداد خطط تنفيذية لبرامج البكالوريوس إلستيفاء متطلبات االعتماد الوطني

الرقم
 الرقم

الدراسات  المحك
القرانية

الدراسات 
ما قبل المرحلة علم نقسالتربية الفنيةاإلسالمية

الرياضياتاإلنجليزيالحاسب اآلليالفيزياءاالبتدائية

الموافقة على ترخيص 1
الفصل االول  تم االنجازالبرنامج

1436 / 1437 هـ
الفصل االول 
تم  االنجازتم اإلنجازتم اإلنجازتم  االنجاز15 / 2 / 1438 هـ تم االنجاز1438/1437 هـ، 

الفصل الثاني   تم االنجازتوصيف البرنامج2
1436 / 1437 هـ

الفصل الثاني  
الفصل األول 28 / 7 / 1437 هـالفصل الثاني 1436 / 1437 هـللعام1436/ 1437هـ

1438/1437هـ
الفصل الثاني 

1438/1439هـ
الفصل االول 

1437 / 1437 هـ 
الفصل الثاني
 1436/ 1437 هـ

الفصل الثاني   تم االنجازتوصيف المقررات3
الفصل األول 28 / 7 / 1437 هـ تم االنجازتم االنجاز1436 / 1437 هـ

1438/1437هـ
الفصل الثاني 

الفصل الثانيتم اإلنجاز1438/1439هـ
 1436/ 1437 هـ

4
لوائح البرنامج واالدلة 
التعريفية بالبرنامج 
ومقرراته ومتطلباته

الفصل الثاني  تم االنجاز
1436 / 1437 هـ

الفصل األول
الفصل الثاني  تم االنجاز1437/ 1438هـ

1437/ 1438هـ
الفصل الثاني
 1436/ 1437 هـ

التقارير السنوية 5
للبرنامج ومقرراته

 1437 / 8 /  26
هـ 

الفصل االول 
1437 / 1438 هـ 

الفصل الثاني
15 / 1 / 1438 هـ الفصل الثاني 1436 / 1437 هـ 1437/ 1438هـ

تقرير البرنامج بعد 
 تخرج أول دفعة ، 

تقارير المقررات يتم 
العمل عليها بنهاية 

كل فصل دراسي

تقرير البرنامج بعد 
 تخرج دفعات منه.
تقارير المواد في 
نهاية كل فصل 

دراسي .

تم اإلنجاز

لتقرير البرنامج بعد 
 تخرج أول دفعة .

تقارير  المقررات يتم 
العمل عليها كل 

فصل دراسي  .

بيانات استطالعات6
الفصل االول 19  / 8 / 1437 هـ  آراء الطلبة 

1436 / 1437 هـ 
تم التطبيق ولم 

تتم المعالجة

تم تطبيق استبيانات تقويم 
 المقرر وتقويم البرنامج 

وتقويم  خبرة الطالب على 
مدار ثالثة فصول دراسة .

نهاية كل فصل 28 / 7 / 1437 هـ 
دراسي

تجمع البيانات في 
نهاية كل فصل 

دراسي .

تجمع 
االستبانات 

في نهاية كل 
فصل دراسي.

نهاية كل فصل 
دراسي  .

تخرج الطلبة وبيانات 7
الفصل الثاني  1  / 4 / 1438 هـ تقويم الخريجين

1436 / 1437 هـ 

تم اعتماد مجلس 
القسم كمجلس 

استشاري 

في مرحلة االعداد 
والتشكيل وعرضها على 

القسم
الفصل األول 7 / 9/ 1437 هـ 

1438/1437هـ
الفصل الثاني 

1438/1439هـ
الفصل الثاني 
1437/ 1438هـ

خالل العام
 1436/ 1437هـ 

اللجنة االستشارية 8
الفصل الثاني  1  / 2 / 1438 هـ للبرنامج

1436 / 1437 هـ 

تم اعتماد مجلس 
القسم كمجلس 

استشاري 

في مرحلة االعداد 
والتشكيل وعرضها على 

القسم
الفصل األول 7 / 9/ 1437 هـ 

1438/1437هـ
الفصل الثاني 

1438/1439هـ
الفصل الثاني 
1437/ 1438هـ

خالل العام
 1436/ 1437هـ 

مؤشرات االداء 9
الفصل االول 1  / 7 / 1438 هـ والمقارنة المرجعية 

1437 / 1438 هـ 
الفصل الثاني
خالل العام  28 / 7 / 1437 هـ الفصل االول 1437 / 1438 هـ 1437/ 1438هـ

1438/1437هـ
الفصل الثاني 

1438/1439هـ
الفصل الثاني 
1437/ 1438هـ

خالل العام
 1436/ 1437هـ 

التوافق ما االطار 10
الفصل االول 15  / 8 / 1437 هـ الوطني للمؤهالت 

28 / 7 / 1437 هـالفصل االول 1437 / 1438 هـ تم االنجاز 1437 / 1438 هـ 
سيتم العمل عليها 

خالل العام 
1437هـ - 1438هـ

الفصل الثاني 
1438/1439هـ

الفصل الثاني 
1437/ 1438هـ

خالل العام
 1436/ 1437هـ 

11

مقاييس التقويم 
الذاتي والدراسة الذاتية 

للبرنامج وفق نموذج 
الهيئة االصدار 2013

الفصل الثاني 1  / 7 / 1438 هـ
1437 / 1438 هـ

الفصل الثاني
بعد تخرج دفعات 15 / 2 / 1438 هـالفصل الثاني 1437 / 1438 هـ1437/ 1438هـ

كافية من البرنامج

بعد تخرج دفعات 
كافية من 

البرنامج

بعد تخرج 
دفعات 

كافية من 
البرنامج

بعد تخرج دفعات 
كافية من البرنامج
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في  أعضاء  كونهم  الجامعة  داخل  برامج  تقويم  في  والجودة  للتطوير  الكلية  وكالة  من  أعضاء  اشتراك    -1
مجلس المقومين التابع للجامعة . 

-  إنجاز مطالب االعتماد المؤسسي ورفع البيانات المطلوبة على برنامج إتقان.  2

تحويل استبانات )تقويم المقرر وتقويم الخبرة وتقويم البرنامج واستبانة الخريجين( الكترونيًا .    -3
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استحداث مكاتب ألعضاء 
هيئة التدريس
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مع انتقال الزمالء من كلية المعلمين بعدد 98 عضوًا أصبح لدى الكلية عجزًا كبيرًا فـي المكاتب ألعضاء هيئة التدريس ليمارسوا عملهم األكاديمي والبحثي 
بصورة مالئمة وحرصًا من الكلية على تطوير و تهيئة بيئة عملية وعلمية مناسبة ألعضاء هيئة التدريس قامت باستحداث عدد 70 مكتبًا من خالل إلغاء بعض 

القاعات الدراسية ونقل مراكز البحث والكراسي البحثية إلى أماكن أخرى .

 حيث كان نصيب قسم الدراسات اإلسالمية من هذا التوسعة قرابة 38 مكتب عضو هيئة تدريس ونسعى لتجهيزها باألثاث المكتبي إن شاء اهلل .



55

كما تم استحداث وحدة التعليم االبتدائي وهي مكونة من مكتب لرئيس الوحدة والسكرتارية وقاعة اجتماعات وعدد 13 مكتب 
ألعضاء هيئة التدريس . كما تم استحداث 4 مكاتب لقسم التربية الخاصة لبعض أعضاء هيئة التدريس .
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وتم العمل على استحداث 7 مكاتب لقسم اإلدارة التربوية .

ونتمنى من اهلل تعالى أن نكون قد وفقنا بهذا الجهد المتواضع والذي بدوره يوفر مساحة كافية ومناسبة ألعضاء هيئة التدريس إن شاء اهلل . 
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المؤتمرات
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المؤتمر الدولي عن الرحمة في اإلسالم
بالد  بعض  في  الجارية  األحداث  خضم  في  البشرية  من  كثير  عن  غاب  اإلسالمية,  الشريعة  عظمة  جوانب  من  وجانب  عظيم،  معنى  اإلسالم  في  الرحمة 
المسلمين، وألهمية الموضوع، أقام قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية جامعة الملك سعود مؤتمرًا دوليًا عن الرحمة في اإلسالم، ويمكن إيجاز ما تم في 

سبيل ذلك على النحو التالي : 

أوالًَ : تمت الموافقة على إقامة المؤتمر في رحاب جامعة الملك سعود بخطاب معالي  وزير التعليم رقم )13123( وتاريخ 1436/3/26هـ.

ثانيًا : الشخصيات البارزة التي تمت دعوتها:

كان افتتاح المؤتمر برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وبحضور عدد من أصحاب السمو األمراء, وأصحاب 
الفضيلة العلماء وعلى رأسهم سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ وأصحاب المعالي والوزراء وجمع من 

كبار علماء المسلمين, وبمشاركة أكثر من أربعمائة شخصية من العالم.

ثالثًا : لجان المؤتمر :

تم تكوين لجان المؤتمر من أعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية وطالب القسم ومنهم عدد من طالب المنح، إلكسابهم مهارات إقامة   
المؤتمرات والملتقيات العلمية، وهي على النحو التالي:

1- اللجنة العلمية :

تم تكوين اللجنة العلمية من )15( عضوًا، من أعضاء قسم الدراسات اإلسالمية، ونظرًا لكثرة الملخصات التي قدمت للمؤتمر والتي بلغت )560( ملخصًا تم   
تحكيمها، خالل اإلجازة الصيفية، تم إضافة )40( محكمًا، لتحكيم بحوث المؤتمر التي تمت الموافقة على ملخصاتها وعددها )278( بحثًا .

وتم طباعة بحوث المؤتمر بعد مراجعتها وقد كانت في )12( مجلًدا. 

2- اللجنة اإلعالمية :

االجتماعي  التواصل  لديهم متابعين على شبكات  القسم  أعضاء  أن بعض  اإلسالمية، حيث  الدراسات  أعضاء قسم  بالتعاون مع جميع      قامت بعملها 
بالماليين.
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وقد قامت اللجنة بإنشاء موقع للمؤتمر على شبكات  التواصل االجتماعي )قوقل – تويتر – فيس بوك(، ويتم نشر أعمال المؤتمر عبر    
الشبكات االجتماعية .

وقد تم اإلعالن عن المؤتمر في جميع وسائل اإلعالم، من قنوات فضائية وصحف ورقية وإلكترونية.   

3- لجنة العالقات العامة واالتصال :

تولت اللجنة دعوة الجامعات والكليات واألقسام العلمية للمشاركة في أعمال المؤتمر، لذلك تلقى المؤتمر عددًا كبيرًا من الملخصات   
بلغت )560( ملخصًا، والبحوث )278( بحثًا، كما قامت اللجنة بترتيب زيارات للمشاركين في المؤتمر في مدينة الرياض لكبار المسؤولين, 

والمعالم البارزة في مدينة الرياض, وتقديم الهدايا المناسبة للمشاركين، وطباعة الدعوات والبروشرات التعريفية بالمؤتمر .

4- جنسيات الباحثين :

بلغت الجنسيات المشاركة في المؤتمر )27( جنسية، منها الواليات المتحدة، الصين، بريطانيا، تركيا، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، تايالند،   
مصر، المغرب، الجزائر، تونس، فلسطين، السودان,  الكامرون، ساحل العاج، البرازيل، دول الخليج، وغيرها.

وهناك العديد من لجان المؤتمر من أعضاء قسم الدراسات اإلسالمية ومن طالب القسم في جميع المراحل البكالوريوس والماجستير    
والدكتوراه .

اللجنة المالية وميزانية المؤتمر :

تتكون اللجنة المالية من أعضاء قسم الدراسات اإلسالمية، وتتولى إعداد الميزانية التفصيلية للمؤتمر، والصرف وتسديد العهد حسب   
آل سعود  د. سعود بن سلمان بن محمد  األمير  السمو  المؤتمر صاحب  لجنة  رئيس  توجيهات  الترشيد حسب  المتبعة، مع  التعليمات 

يحفظه اهلل.

واهلل الموفق، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.  

مع تحيات اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الرحمة في اإلسالم بقسم الدراسات اإلسالمية جامعة الملك سعود .  



61

مؤتمر األطفال بين األلعاب اإللكترونية والتقليدية رؤية تربوية مستقبلية

استجابة للتوجيه السامي 26 / 21113919 بتاريخ 4 ذو القعدة 1432 هـ ، و الخاص بضرورة مراقبة ألعاب األطفال في المملكة العربية السعودية، و دعوة الجهات 
ذات العالقة من الوزارات والمؤسسات التعليمية لإلسهام في حماية المجتمع، تأتي أهمية هذا المؤتمر العالمي، والذي يعد األول من نوعه على مستوى جامعات 
المملكة العربية السعودية ، ومنطقة الخليج العربية من حيث موضوعه المهم و محاوره التي ستكون بإذن اهلل رافدا بارزًا لحقل الدراسات العلمية في مجال 

اللعب والطفولة.

اللعب األول بعنوان: األطفال بين األلعاب اإللكترونية والتقليدية رؤية تربوية  الرياض تم افتتاح مؤتمر  برعاية كريمة من صاحبة السمو حرم أمير مدينة 
مستقبلية، بتاريخ - 21 - 23 جمادى األولى 1437هـ الموافق 1 - 3 مارس 2016 ، و المتضمن خمسة محاور، هي:

- المحور األول :  واقع استخدام اللعب في مؤسسات وبرامج مرحلة الطفولة.

-  المحور الثاني : اللعب واأللعاب اإللكترونية.

-  المحور الثالث : اللعب في السياق االجتماعي الثقافي.

-  المحور الرابع : اللعب وطفل ذوي االحتياجات الخاصة.

-  المحور الخامس : تجارب في توظيف اللعب، محليا، وإقليما وعالميًا .

كما شملت بعض الجلسات العلمية جانبًا من األلعاب اإللكترونية وتحفيز الدافعية للجريمة عند صغار السن والغزو الفكري، ومن ناحية أخرى طرحت بعض 
الجلسات العلمية آخر المستجدات في أبحاث الدماغ المرتبطة باللعب.

حيث رافق فعاليات هذا المؤتمر 35 جلسة علمية شارك فيها 40 متحدثًا، و 27 ورشة تدريبية، و 20 متحدثًا لحلقات النقاش والملصقات البحثية ضمن برنامج 
المقهى الحواري، و المعرض المصاحب بمشاركة 33 جهة من جمعيات خيرية روضات أهلية مؤسسات حكومية و تربوية مشاريع تربوية قائمة و ناشئة.  و أكدت 

معظم األبحاث و األوراق العلمية المقدمة في هذا المؤتمر التالي:

- أهمية كل من األلعاب الرقمية والتقليدية كل في نطاق استخداماته.

- أهمية دور األسرة في مجال ألعاب األطفال بنوعيها.

- أهمية الدور الفاعل للمؤسسات التربوية في مجال ألعاب األطفال بنوعيها الرقمي وغير الرقمي
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قسم
 السياسات التربوية ورياض 

األطفال
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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 :

      تحقيق التميز والريادة في األداء التربوي األكاديمي والميداني بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة، ليصبح قسم السياسات التربوية رائدًا في مجاله على 
المستوى الوطني واإلقليمي ومنافسًا على المستوى العالمي.

الرسالة :

         إعداد التربويين المؤهلين أكاديميًا ومهنيًا في مسارات السياسات التربوية سواء أكانت في أصول التربية أو التعليم المستمر أو رياض األطفال بما يسهم 
في بناء المجتمع المعرفي القادر على المنافسة على مختلف الصعد  ، والتكامل مع أقسام ووحدات كلية التربية في تقديم المبادرات النوعية القادرة 

على تحقيق السبق في األنظمة التعليمية

األهداف 

إعداد القيادات التربوية في مجال بناء السياسات التربوية المختلفة و تنفيذها و تقويمها.  .1

نشر الوعي بمفاهيم السياسات التربوية و برامج التنمية الشاملة.  .2

إعداد باحثين متخصصين في مجال السياسات التربوية لإلسهام في تعزيز اإلطار التربوي و الفكري و المفاهيمي في تخصص السياسات التربوية.  .3

تقديم الخبرة إلى القطاعات التربوية و االجتماعية و االقتصادية في مجال بناء األطر و السياسات التربوية  .4

د . عبداهلل حمد العباد
رئيس قسم السياسات التربوية
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الدرجة دوام كامل/جزئي الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق  التخصص
العام الرتبة  الجنسية أسماء أعضاء هيئة التدريس

م
دوام جزئي دوام كامل انثى ذكر االسم

 دكتوراه  تعليم الكبار والتعليم جامعة لفبرا /بريطانيا 
المستمر استاذ التربية  سعودي هيا سعد الرواف 1

 دكتوراه جامعة االمام محمد بن سعود  المناهج وطرق التدريس
رياض اطفال

 رياض
استاذ  اطفال  سعودي 2  بلقيس اسماعيل داغستاني

 دكتوراه جامعة لندن استاذ التربية التربية  سعودي 3 فوزية بكر راشد البكر

 دكتوراه  جامعة فلوريدا/ الواليات
التربية المتحده االمريكية أستاذ مشارك التربية مصباح محمد مكى كردى  سعودي 4

 دكتوراه أصول تربية جامعة الملك سعود أستاذ مشارك التربية  سعودي نوره سعد سلطان القحطاني 5

 دكتوراه  جامعة عين الشمس – معهد
الدراسات العليا للطفولة

 دراسات نفسية واجتماعية
 فى الطفولة

 رياض
استاذ مساعد االطفال  مصري عزة خليل عبدالفتاح خليل 6

 دكتوراه  سعودي استاذ مساعد التربية التربية جامعة ويلز / بريطانيا اسماء سعيد محمد بادواد 7

 دكتوراه جامعة ويلز تعليم طفولة التربية شريفة محمد إبراهيم القاسم  سعودي استاذ مساعد 8

 دكتوراه  رياض رياض االطفال جامعة ساوثهامبتون  بريطانيا
 سعودي استاذ مساعد االطفال رجا عمر سعيد باحاذق 9

 دكتوراه  جامعة كنسنجتون / الواليات
  المتحدة

 المناهج وطرق التدريس
 رياض اطفال

 رياض
استاذمساعد االطفال  سعودي ساره عمر ابراهيم العبدالكريم 10

 دكتوراه استاذ مساعد التربية التربية جامعة الملك سعود سعودي  عهود عبداللطيف سليمان الشايجي 11

 دكتوراه جامعة الملك سعود رياض أطفال  رياض
أطفال استاذ مساعد سعودي  خلود الكثيري 12

  كلية التربية للبنات ) جامعة نورة دكتوراه
) حاليا  تربية وعلم اصول التربية االسالمية

استاذ مساعد نفس سعودي  فاطمة عايض فواز السلمى 13

 استاذ مساعد التربية التربية جامعة ريدنج / بريطانيا دكتوراه سعودي  مها عبداهلل ابراهيم دبور 14

 التربيىة اصول التربية دكتوراه  التربية
التربية استاذ مساعد سعودي  نادية محمد حمد المطيري 15

 التربيىة رياض اطفال امريكا دكتوراه استاذ مساعد سعودي  ندى يوسف ابراهيم الربيعة 16

جامعة االمام محمد بن سعود دكتوراه استاذ مساعد التربية اصول التربية سعودي  نوال حمد محمد الجعد 17

بيان أعضاء هيئة التدريس في القسم
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جامعة الملك سعود دكتوراه  تعليم الكبار والتعليم
المستمر استاذ مساعد التربية سعودي  هيفاء فهد عبداهلل المبيريك 18

جامعة الملك سعود دكتوراه رياض اطفال  رياض
اطفال استاذ مساعد سعودي  الجوهرة فهد خالد ال سعود 19

جامعة هيل/ برطانيا دكتوراه علوم التربية التربية استاذ مساعد سعودي  هدى راشد السعيد 20

جامعة رميت/ استراليا دكتوراه طفولة مبكرة  رياض
اطفال استاذ مساعد سعودي  شذى عبداهلل الفايز 21

 جامعة والية بنسلفانيا/ امريكا دكتوراه رياض أطفال  رياض
اطفال استاذ مساعد سعودي  منيرة عبداهلل النصور 22

الملك سعود دكتوراه مبتعثة رياض اطفال  رياض
اطفال محاضر سعودي  خلود عبدالعزيز الصنيع 23

 ماجستير  جامعة الملك سعود التربية اصول التربية محاضر سعودي  الهام محمد علي االحمري 24

 رياض أطفال جامعة الملك سعود ماجستير سعودي محاضر التربية  انتصار ابراهيم عبدالعزيز ابو عباه 25
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تطبيقية
 بحث

نظري
ترجمة أو

االسممؤلف الرقم
الوظيفي

 االكاديميات ومنسوبات
 التعليم العام في

رياض األ طفال
اليوجد  د.الجوهرة بنت فهد ال

سعود 19279 20 الف  االبداع  أثر  ثنائية اللغة  على القدرات االبداعية لدى
أطفال الروضة 1

 االكاديميات ومنسوبات
 التعليم العام في

رياض األطفال
اليوجد   د.الجوهرة بنت فهد

ال سعود 19279 عشرة الف القيم التربوية
 معتقدات طالبات رياض األطفال بجامعة

 الملك سعود حول القيم التعليمية
والتربوية لمتحف الطفل

2

 االكاديميات ومنسوبات
 التعليم العام في

رياض األطفال
اليوجد  د.سارة عمر

العبدالكريم 30756 عشرين الف  الذكاءات المتعددة 1439
 الذكاءات المتعددة لدى أطفال مدينة
 الرياض وعالقتها بالمستوى االقتصادي

"لألسرة
3

 كلية التربية – جامعة
 الملك سعود

 مركز بحوث الدراسات
 االنسانية بجامعة

 الملك سعود

 د. هياء الرواف) باحث
 رئيسي (  – د. عزة
 خليل – د. فادية

 يوسف – د. رانيا نظمي
 – سارة العريفي – هند

 السليمان

74441 
71643

 انتهى وبانتظار 
 الموافقة للنشر

 خالل الفصل
 الدراسي الحاالي

 تعليم الكبار

The role of continuous  education 
programs organized by Saudi 

Universities in literacy. King Saud 
University as  a sample 

4

 كلية التربية – جامعة
الملك سعود

 مركز بحوث الدراسات
 االنسانية بجامعة

الملك سعود

 د. هياء الرواف ) باحث
 رئيسي ( – د. عزة

 خليل– د. رانيا نظمي
 – سارة العريفي – هند

السليمان

74441
71643

 انتهى وبانتظار
 الموافقة للنشر

 خالل الفصل
الدراسي الحاالي

 تعليم الكبار
 مشروع بحثي " برامج التعليم المستمر

 المقدمة من قبل الجامعات على الصعيدين
 " العربي واالجنبي . دراسة مقارنة

5

 قسم السياسات
 التربوية ورياض

االطفال/ كلية التربية

 مركز بحوث الدراسات
 االنسانية/ عمادة

البحث العلمي

د. عزة خليل عبد الفتاح
د. أسماء سعيد باداود

74441
109812 تحت النشر 

 تربية الطفولة
 المبكرة )رياض

)االطفال

 دافعية التمكن وأمان التعلق لدى عينة
 من اطفال ماقبل المدرسة : دراسة في

 ضوء ظاهرة االعتماد على العمالة المنزلية
في المجتمع السعودي

6

 قسم السياسات
 التربوية ورياض

االطفال/ كلية التربية

 مركز بحوث الدراسات
 االنسانية/ عمادة

البحث العلمي

 أسماء بنت سعيد بن
محمد باداود 109812 تحت النشر

 تنمية الكفايات اإلنفعالية واالجتماعية
 لطفل الروضة : كما يغطيها برنامج

 التدريب الميداني بقسم رياض األطفال
 لدى طالبات التدريب الميداني بجامعة

  الملك سعود

7

 د. عبداهلل بن حمد
العباد عشرة آالف صفر 1438 هـ  اصول التربية

 رؤى مستقبلية لخريطة بحثية لقسم
 السياسات التربوية بكلية التربية  جامعة

الملك سعود بالمملكة العربية السعودية
8

 د. عثمان بن محمد
المنيع 31867 مقبول للنشر  اصول التربية

 أدوار معلمي الحاسب اآللي في تعزيز
 أخالقيات الحاسب اآللي والسلوكيات

 التربوية المرتبطة بها في المرحلة الثانوية
من وجهة نظر المشرفين التربويين

9

قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ
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عناوين البحوث الجهة المنظمة ومكان االنعقاد
 تاريخ بداية ونهاية

االنعقاد
)التقويم الهجري(

نوع المشاركة
أسماء المشاركين في المؤتمر

من منسوبي الجامعة
@عنوان المؤتمر و الندوة

باللغة العربي( م

حضور بحث تنظيم

 جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم
السياسات التربوية ورياض األطفال 21-1437/5/23ه  االسم الرقم

 مؤتمر اللعب بين االعاب االلكترونية
وااللعاب التقيلدية 1

 جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم
السياسات التربوية ورياض األطفال 21-1437/5/23ه  د.ندى يوسف الربيعة 36885

 جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم
السياسات التربوية ورياض األطفال 21-1437/5/23ه  د.فوزية بكر البكر 9094

 جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم
السياسات التربوية ورياض األطفال 21-1437/5/23ه  2214 د.هيا سعد الروف

 جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم
السياسات التربوية ورياض األطفال 21-1437/5/23ه  د.الجوهرة ال سعود 19279

 جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم
السياسات التربوية ورياض األطفال 21-1437/5/23ه  د.رجاء باحاذق 18033

 جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم
السياسات التربوية ورياض األطفال 21-1437/5/23ه  د.مها دبور 10608

 جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم
السياسات التربوية ورياض األطفال 21-1437/5/23ه  أ.نجالء القاسم 25918

د.عبداهلل بن حمد العباد

 أ.د. محمد بن عبدالرحمن
الدخيل

 د. عثمان بن محمد المنيع

 جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم
السياسات التربوية ورياض األطفال 21-1437/5/23ه  هيفاء المبيرك 28714

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة 
خالل العام الجامعي 1436/ 1437 هـ 
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جمعية جستن 21-1437/5/23ه  فاطمة السلمي 5648
 مؤتمر جستن: التكامل التربوي بين

التعامل العالي والعام
 جامعة الملك سعود – كلية التربية – قسم2

السياسات التربوية ورياض األطفال 21-1437/5/23ه  هيفاء المبيرك

جمعية جستن 1437-12-24/23  د،هدى السعيد 17733  المؤتمر الدولي: معلم المستقبل-
إعداده وتطويره

3

كلية التربية بجامعة الملك سعود 1437-12-24/23  د.نوال الجعد 9534  المؤتمر الدولي: معلم المستقبل-
إعداده وتطويره

كلية التربية 1437-12-24/23  د.هيفاء المبيرك 28714  المؤتمر الدولي: معلم المستقبل-
إعداده وتطويره

كلية التربية بجامعة الملك سعود 1437-12-24/23  أ.هانيا الشنواني 18152  المؤتمر الدولي: معلم المستقبل-
إعداده وتطويره

كلية التربية بجامعة الملك سعود 1437-12-24/23  أ.نجالء القاسم 25918  المؤتمر الدولي: معلم المستقبل-
إعداده وتطويره

 3-2-1437 مركز البحوث د. رجاء عمر باحاذق 18033 ملتقى قافلة اخالقيات البحث العلمي 4

عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود ال يوجد 1437-11- 25:28 74441 د. عزة خليل عبد الفتاح اساسيات نظام ادارة التعلم 5

---------- كلية التربية / جامعة الملك سعود 1436هـ الموافق 2016  د.أسماء باداود 109812  المؤتمر الدولي لمعلم المستقبل اعداده
وتطويره

6

 توصيف أنواع اللعب
 الخشن والعنيف

 الشائعة بين أطفال
الروضة بمدينة الرياض

 قسم السياسات التربوية ورياض االطفال/ كلية
التربية  جامعة الملك سعود

 1-3مارس2016 الموافق
 21-23 جمادى االول

1437
  د. أسماء باداود 109812 7 مؤتمر اللعب االول

 كلية التربية/ قسم السياسات التربوية ورياض
األطفال/ جامعة الملك سعود 100931 أماني عبدالعزيز الحسن 21-1437/5/23هـ  مؤتمر اللعب األول )األطفال بين األلعاب

 )االلكترونية والتقليدية –رؤية مستقبلية
8

عمادة تطوير المهارات/ جامعة الملك سعود 26-1437/6/27هـ 100931 أماني عبدالعزيز الحسن 9 التعلم النشط لتحسين مخرجات التعلم
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عناوين البحوث الجهة المنظمة ومكان االنعقاد
 تاريخ بداية ونهاية

االنعقاد
)التقويم الهجري(

نوع المشاركة أسماء المشاركين في المؤتمر
من منسوبي الجامعة @عنوان المؤتمر و الندوة

باللغة العربية( م

حضور بحث تنظيم االسم الرقم

المركز الوطني للقياس والتقويم 2015 الموافق ـ 1436هـ  د. اسماء باداود 109812 المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم 1

 عمادة التطوير وتنمية المهارات/ جامعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن 6-1437/1/8هـ  100931 أماني عبدالعزيز الحسن  المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب

2 والتطوير

عناوين البحوث الجهة المنظمة ومكان االنعقاد
 تاريخ بداية ونهاية

االنعقاد
)التقويم الهجري(

نوع المشاركة أسماء المشاركين في المؤتمر
من منسوبي الجامعة @عنوان المؤتمر و الندوة

باللغة العربية( م

حضور بحث تنظيم االسم الرقم

27-29 /11 المركز العربي في عمان  أ.هانيا الشنواني 18152
 المركز العربي األول المتخصص في

 حضانات األطفال من الميالد إلى االربع
سنوات- عمان-االردن

1

 قضايا حقوق التأليف
 والنشر بين الطالب في

التعلم
االرجنتين 1436-7-17

  عبداهلل بن حمد
 عثمان محمد المنيع

.العباد

5726 
31867

 المؤتمر الدولي للتعليم عبر االنترنت
والمجتمع : تحديات العصر الرقمي 2

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة خالل العام الجامعي 1436/ 1437 هـ 

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي   1436/ 1437هـ

مالحظات  وصف موجز التوصيات
والمقترحات

 أسماء أعضاء هيئة
التدريس

 عدد المشتركين من
الطالب مكانها تاريخها عنوان الرحلة أو الزيارة م

د. اسماء باداود 19 طالبة حي النخيل بالرياض  خالل الفصل الدراسي
الثاني

 رحالت داخلية: زيارة تعليمية مع الطالبات لروضة
تاالت القائمة على منه 1

قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي 1436/ 1437هـ 
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مالحظات الجهة المستفيدة الجهة المقدمة للخدمة
مقدم الخدمة

@@نوع الخدمة@ المقدمة م
االسم الرقم

جميع منسوبات الجامعة جامعة الملك سعود  سارة بنت عمر
العبدالكريم 30756 ندوة عن  برنامج حماية الطفل من التحرش 1

كلية خدمة المجتمع جامعة االميرة نورة  الجوهرة بنت فهد ال
سعود 19279 2  كيف تتعاملين مع طفلك

دار الرعاية االجتماعية وزراة الشؤون االجتماعية عهود الشايجي 4614  مجموعة ورشؤ وبرامج بدور الرعاية االجتماعية )طالبات
مقرر تنشئة اجتماعية( 2-6-1437ه

 قسم السياسات التربوية المهتمين بالطفولة
ورياض االطفال د. منيرة المنصور 11948 The play experience 22-6-1437ه 4

المهتمين بالطفولة  قسم السياسات التربوية
ورياض االطفال 11948 د، منيرة المنصور خبرة اللعب 22-6-1437ه 5

 المهتمين في مجال
ملتقى التقنية  بمدنية الخرج الطفولة  سارة بنت عمر

العبدالكريم 30756 القراءة والتقنية  مارس 2016 6

 منسوبي الجامعة
والمعتمين بالطفولة

 قسم السياسات التربوية
 ورياض األطفال في كلية

 التربية جامعة الملك سعود
د.ندى يوسف الربيعة 36885  في اللعب والتكنولوجيا والهندسة S. T. E. M منحى

والرياضيات العلوم 7

جامعة الملك سعود
 ) الكليات االنسانية والعلمية ( 

 عمادة تطوير المهارات
74441 د. عزة خليل عبد الفتاح بجامعة الملك سعود    ورشة عمل » تقييم الطالب بواسطة ادوات يطورها 

») Rubrics االستاذ ) نظام 8

 مركز البحوث للدراسات جامعة الملك سعود
د. عزة خليل عبد الفتاح االنسانية 74441 »حلقة نقاش  » بناء الخرائط البحثية للبرامج 9

جامعة الملك سعود  مركز البحوث للدراسات
االنسانية د. عزة خليل عبد الفتاح 74441 »ورشة عمل »تصميم االستبانة 10

جامعة الملك سعود  مركز البحوث للدراسات
االنسانية د. عزة خليل عبد الفتاح 74441 11 "حلقة نقاش " نقد الرسائل

جامعة الملك سعود  مركز البحوث للدراسات
االنسانية د. عزة خليل عبد الفتاح 74441 "ورشة عمل " اعداد خطة البحث 12

جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود  أ.د.مساعد عبداهلل
النوح 25201 اعداد دليل حقوق طالب الجامعة 13

طلبة الجامعة مبادرة اعداد ميثاق اخالقي لطالب الجامعة 14

خدمات تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ 
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1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433  االنشطة

21 27 27 14 البحوث المنشورة

9 2 4 11  البحوث الجارية

7 1 14 19  الموتمرات في رحاب الجامعة

2 2 - 24 المؤتمرات داخل المملكة

2 2 4 6  المؤتمرات خارج المملكة

1 1 1 2  الرحالت والزيارات

14 28 6 13  الخدمات المجتمعية

- - - 4  الجوائز

 البحوث اجلارية  ١١ ٤ ٢ ٩
 املومترات يف رحاب اجلامعة  ١٩ ١٤ ١ ٧
رات داخل اململكةاملؤمت ٢٤ - ٢ ٢  
 املؤمترات خارج اململكة  ٦ ٤ ٢ ٢
 الرحالت والزيارات  ٢ ١ ١ ١
 اخلدمات ا�تمعية  ١٣ ٦ ٢٨ ١٤
 اجلوائز  ٤ - - -
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قسم
علم النفس
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نبذة القسم

أنشئ قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك سعود عام 1392ه. 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 
النفسيين  المتخصصين  لتخريج  العليا  الدراسات  أو  البكالوريوس  مستوى  على  سواًء  النفس  علم  في  متكامالً  برنامجًا  ليكون  الدراسية 
واألخصائيات النفسيات المؤهلين علميًا ومهنيًا للعمل في مجاالت التعليم والصحة النفسية والصناعة واإلرشاد والتوجيه ومؤسسات الرعاية 

االجتماعية والفئات الخاصة. 

الرؤية :

يسعى قسم علم النفس أن يصبح رائدًا على المستويين المحلي والدولي في مجال: إعداد المختصين النفسيين ومعلمي علم النفس 
والباحثين, وتقديم االستشارات النفسية والبحثية , وإعداد الدراسات العلمية.

الرسالة : 

إعداد الكوادر العلمية في مجال علم النفس من اختصاصيين أو معلمين أو باحثين, وتشجيع الدراسات العلمية, وتوفير الخدمات النفسية 
ألفراد 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.

 د. سليمان صالح الجمعة     
رئيس قسم علم النفس
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األهداف :

تعميق المفاهيم اإلسالمية وإبراز معطياتها في شتى المقررات النفسية واعتبار ذلك ضرورة يجب التأكيد عليها.  1ــ   

إعداد المتخصصين النفسيين المؤهلين للعمل في المجاالت الوظيفية لعلم النفس في مدارس التعليم العام والجامعات ومعاهد  2ـــ  
الصناعية ألداء مهام  النفسية والمؤسسات  الصحة  المدنية ومستشفيات  الخدمة  الخاصة وإدارات  المعوقين والفئات  ومؤسسات 
مختلفة مثل التوجيه واإلرشاد الطالبي والتوجيه والتدريب المهني واالختيار الوظيفي وغيرها من المهام التي توكل للمتخصص 

النفسي. 

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

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

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

كل عام دراسي. 

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

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

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

التعليمي  تقديم الخدمات النفسية واإلرشادية والعالجية للطالب والمواطنين على حد سواء في مجاالت العالج النفسي واإلرشاد  9ـــ  
والتوجيه المهني. 
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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

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 الفئات الخاصة علم النفس أستاذ سعودي x سعيد بن عبد اهلل الدبيس 4.

x دكتوراه جامعة سري علم نفس العيادي – مرضي علم النفس أستاذ سعودي x ناصر بن إبراهيم المحارب 5.

x دكتوراه جامعة ووريك  علم النفس الصناعي
والتنظيمي علم النفس أستاذ سعودي x عادل صالح عبد الجبار 6.

x دكتوراه جامعة ميتشجان علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ سعودي x دخيل عبد اهلل الدخيل اهلل 7.

x دكتوراه جامعة نوتنجهام علم نفس عيادي – عصبي علم النفس أستاذ سعودي x عبداهلل بن صالح الرويتع 8.

x دكتوراه جامعة مانشستر علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ سعودي x سلطان موسى العويضة 9.

x دكتوراه جامعة الزقازيق قياس وإحصاء علم النفس أستاذ مصري x السيد محمد ابو هاشم 10.

x دكتوراه جامعة أوهايو علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x فهد بن عبداهلل الربيعة 11.

x دكتوراه جامعة نيوكاسيل علم النفس الجنائي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x عبدالعزيز محمد حسين 12.

معار دكتوراه جامعة النكستر علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ مشارك سعودي فالح محروث شامان العنزى 13.

x دكتوراه جامعة المنصورة قياس وإحصاء علم النفس أستاذ مشارك مصري x محمد منصور الشافعي 14.

x دكتوراه  جامعة األمام محمد بن سعود
اإلسالمية علم نفس الفئات الخاصة علم النفس أستاذ مشارك سعودي x ابراهيم بن حمد النقيثان 15.

x دكتوراه جامعة اليرموك علم نفس تربوي - نمو علم النفس أردني أستاذ x محمد فرحان القضاة 16.

x دكتوراه جامعة أم القرى علم نفس تربوي /معرفي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x خالد ناهس العتيبي 17.

x دكتوراه جامعة مانشستر علم نفس تربوي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x علي بن عبداهلل العفنان 18.

x دكتوراه جامعة األردن قياس وإحصاء علم النفس أستاذ مشارك أردني x إسماعيل سالمة البرصان 19.

x دكتوراه جامعة ليدز علم النفس الفسيولوجي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x سليمان بن صالح الجمعة 20.

x دكتوراه جامعة لندن علم النفس الفسيولوجي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x خالد بن عبداهلل الخميس 21.

x دكتوراه جامعة يورك علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x حمود بن هزاع الشريف 22.

x دكتوراه جامعة بتسبرج علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عادل بن حسين المبارك 23.

x دكتوراه  جامعة األمام محمد بن سعود
اإلسالمية علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x محمد بن علي العسيري 24.

بيانات أعضاء هيئة التدريس
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x دكتوراه  جامعة األمام محمد بن سعود
اإلسالمية علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x علي بن عبد اهلل البكر 25.

x دكتوراه جامعة المنوفية علم نفس تربوي – نمو علم النفس أستاذ مساعد مصري x خالد السيد زيادة 26.

x دكتوراه جامعة اليرموك إرشاد نفسي علم النفس أستاذ مساعد أردني x علي موسى الصبحيين 27.

x دكتوراه جامعه سري علم النفس العصبي المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبد الرحمن سعود الرشيد 28.

x دكتوراه جامعة القاهرة علم النفس التربوي – تجريبي علم النفس أستاذ مشارك مصري x هشام محمد العسلي 29.

x دكتوراه جامعة اليرموك علم النفس التربوي فسيولوجي علم النفس أستاذ مشارك أردني x أحمد محمد الغرايبة 30.

x دكتوراه جامعة اليرموك قياس وتقويم علم النفس أستاذ مساعد أردني x وائل محمد مبارك 31.

x دكتوراه جامعة ماليزيا علم نفس تربوي علم النفس أستاذ مساعد أردني x مروان زايد  بطاينة 32.

x دكتوراه جامعة النكستر علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x أحمد كساب الشايع 33.

x دكتوراه جامعة بنسلفانيا القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد سعودي x سيف فهد القحطاني 34.

x دكتوراه جامعة كورتين علم النفس اإلرشادي والعيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبداهلل بن أحمد الزهراني 35.

x دكتوراه جامعة بن ستيت علم نفس تربوي/تعلم علم النفس أستاذ مساعد سعودي x محمد سليمان الحيدري 36.

x دكتوراه جامعة ليستر أخصائي نفسي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x .37 زياد هاشم السيد

x دكتوراه جامعة برمنجهام علم النفس النمو علم النفس أستاذ مساعد سعودي x نزار حسين محمد الصالح 38.

دكتوراه معار جامعة جالسكو التربية وعلم النفس علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبداهلل عبدالعزيز عثمان الغريبى 39.

x دكتوراه  جامعة األمام محمد بن سعود
اإلسالمية علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبدالمحسن رشيد المبدل 40.

دكتوراه معار جامعة ووريك علم النفس الصناعي أستاذ مساعد علم النفس سعودي حسين بن سعود ال هالل 41.

مبتعث بكالوريوس جامعة الملك سعود علم النفس االجتماعي علم النفس محاضر سعودي x ناصر محمد الباز 42.

x بكالوريوس جامعة الملك عبدالعزيز علم النفس المعرفي علم النفس معيد سعودي x سعد على الغامدى 43.

x بكالوريوس جامعة الملك سعود إحصاء نفسي علم النفس معيد سعودي x فيصل أحمد العبدالقادر 44.

x بكالوريوس جامعة الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس معيد سعودي x عزام صالح السحيباني 45.

مبتعث بكالوريوس جامعة الملك سعود علم نفس اجتماعي اآلداب معيد سعودي x خليفة حميد الفضلي 46.

x بكالوريوس جامعة الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس معيد سعودي x سلطان الدرعان 47.

x بكالوريوس جامعة الملك سعود القياس النفسي علم النفس معيد سعودي x عبد اهلل سالم الحربي 48.

مبتعث بكالوريوس  جامعة األمام محمد بن سعود
اإلسالمية علم النفس المعرفي علم النفس معيد سعودي x عبداهلل فهد الدوواد 49.

x بكالوريوس جامعة الملك سعود علم النفس االجتماعي علم النفس معيد سعودي x إبراهيم محمد اليوسف 50.

x دكتوراه  فلوريدا -  الواليات المتحدة
األمريكية قياس واإلحصاء وتقويم البرامج علم النفس أستاذ مشارك سعودية x إقبال زين العابدين درندري 51.
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x دكتوراه   جامعه سان فرانسيسكو-
الواليات المتحدة األمريكية إرشاد نفسي وعالج زواجي 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 عصبي 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 اإلمام محمد بن سعود اإلرشاد النفسي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x سارة عبدالعزيز على العواد 56.

x دكتوراه كلية البنات علم نفس عيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عزه عمر عبداهلل الغامدى 57.

x دكتوراه الملك سعود علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x نجالء احمد عبداهلل السويل 58.

x دكتوراه المنصورة تقييم إكلينيكي علم النفس أستاذ مساعد مصرية x إيمان حسين السيد حسن 59.

x دكتوراه القاهرة علم  نفس عصبي علم النفس أستاذ مساعد مصرية x مى ادريس محمد 60.

x دكتوراه شيفلد- بريطانيا علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عبير علي محمد الجهني 61.

x دكتوراه طيبة علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عفاف سالم ماهل المحمدى 62.

x دكتوراه اإلحصاء والقياس النفسي حلوان علم النفس أستاذ مساعد سعودية x سامية بكري علي عبدالعاطي 63.

x دكتوراه برونل علم نفس عيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x فاطمة محمد النزاوي 64.

x دكتوراه ساوث هامبنتون- بريطانيا علم نفس عيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عفاف محمد محسن الكثيرى 65.

x دكتوراه اإلمام محمد بن سعود لقياس والتقويم التربوي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x جواهر محمد زيد الزيد 66.

x دكتوراه جامعه الملك سعود علم النفس اإلرشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x منيره عبداهلل محمد الشمسان 67.

إعارة x دكتوراه جامعه اإلمام محمد بن سعود علم النفس اآلسالمي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x موضى محمد عبدالعزيز الدغيثر 68.

إجازة x دكتوراه كليه التربية للبنات علم النفس النمو علم النفس أستاذ مساعد سعودية x هناء على عبداهلل الصقير 69.

إعارة x دكتوراه كليه التربية للبنات علم النفس التربوى علم النفس أستاذ مساعد سعودية x وفاء محمود عبداهلل طيبه 70.

مبتعثة ماجستير بريطانيا-جامعة نوتنغهام علم النفس اكلينكى علم النفس محاضر سعودية x البندرى سلطان حمدى العتيبى 71.

مبتعثة ماجستير house of london معهد علم النفس علم النفس محاضر سعودية x حنان محمد الفايز 72.

مبتعثة ماجستير جامعة نيو كاسل- بريطانيا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x غاده عبداهلل على الخضير 73.

مبتعثة ماجستير كالغاري- البرتا- كندا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x فهده عبداهلل عبدالعزيز الحسينان 74.

مبتعثة ماجستير جامعة أكستر علم النفس علم النفس محاضر سعودية x موضي سلمان فهيد السبيعي 75.

مبتعثة ماجستير جامعة كلومبيا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x ندى محمد عبدالرحمن العيفان 76.

مبتعثة ماجستير bowling green stat - أمريكا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x هند عبدالعزيز عبدالرحمن المحارب 77.

مبتعثة ماجستير معهد بروك- كندا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x هيله عبداهلل موسى سليم 78.

ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس محاضر سعودية x أمل سعود رحيل الطويلعى العنزي 79.

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس غير عاديين علم النفس محاضر سعودية x أمل عمر سعيد الوعيل 80.

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس عيادي علم النفس محاضر سعودية x إيمان عبدالرحمن عقل ناصر الرواف 81.
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ماجستير جامعه الملك سعود  علم النفس التنظيمي
الصناعي علم النفس محاضر سعودية x ساره عبدالعزيز محمد المليحى 82.

مرافقه زوج ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس عيادي علم النفس محاضر سعودية x مى سليمان على الدخيل 83.

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس نمو علم النفس محاضر سعودية x نوال محمد سعد الموسى 84.

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس علم النفس محاضر سعودية x نوره صالح سليمان النفيسه 85.

ماجستير جامعه سيري قياس  وتقويم علم النفس محاضر سعودية x نوره صالح عبدالرحمن المحيمي 86.

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس النمو علم النفس محاضر سعودية x وفاء عبدالعزيز محمد الشارخ 87.

ماجستير جامعة ادياليد استراليا علم النفس العيادي علم النفس محاضر سعودية x نسيبه محفوظ محمد باطرفى 88.

ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس االجتماعي علم النفس محاضر سعودية x العنود محمد سلطان الطيار 89.

ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس التربوى محاضر علم النفس سعودية x عائشه علي حميد العمري 90.

مبتعثة ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس االجتماعى علم النفس محاضر سعودية x منى محمد الشدى 91.

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس النمو علم نفس محاضرة سعودية x أسرار سعد محمد بن ضويحي 92.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس النمو علم النفس معيدة سعودية آسيه مرعى راشد الزهرانى 93.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس العيادي علم النفس معيدة سعودية x بدريه عبداهلل إبراهيم الدعيدع 94.

مبتعثة بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x بشرى ابراهيم محمد الدوسرى 95.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x شعاع عبداهلل راجح ال راجح 96.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس العيادي معيدة علم النفس سعودية x غادة حسن مخلف الدغماني 97.

بكالوريوس جامعه الملك سعود القياس والتقويم علم النفس معيدة سعودية x ماجدة عبداهلل محمد الشهرى 98.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس االجتماعى علم النفس معيدة سعودية x منيا حمد إبراهيم الصبيحى 99.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس النمو علم النفس معيدة سعودية x مها عبدالعزيز عساف العساف 100.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x موضي ناصر عبداهلل ناصر 101.

بكالوريوس جامعه الملك سعود قياس وتقويم علم النفس معيدة سعودية x نوف عبدالرحمن عبداهلل الشريم 102.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x هدى على سعيد القحطانى 103.

بكالوريوس جامعه الملك سعود قياس وتقويم علم النفس معيدة سعودية x فاطمه علي سويد الحربي 104.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس إرشادي علم النفس معيدة سعودية x سلوى علي هاشم حمصاني 105.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس نمو علم النفس معيدة سعودية x نعيمة فهد ابراهيم الوهيب 106.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس إكلينيكي علم النفس معيدة سعودية x عقيله ساير العنزي 107.

بكالوريوس جامعة األميرة نورا قياس  وإحصاء رياضيات معيدة سعودية x خزنه محمد ابراهيم العتيبي 108.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس نمو علم النفس محاضرة سعودية x رنا بنت جمعان مسفر الغامدي 109.

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس اإلرشادي علم النفس معيدة سعودية x جميلة محمد حسين دربشي 110.
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•عنوان البحث م

 
مجال البحث

 التخصص(
)العلمي

••نوع البحث
•••تاريخ
••••جهة النشرالنشر

 إسم الباحث الرئيسي وأسماء
الجهة الممولة •••••المشاركين

••••••أو الداعمة
الجهة

المستفيدة ترجمة أو
مؤلف

 بحث
نظري

دراسة
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفياالسم

1.

 المعدل التراكمي كمنبئ بصدق
 نتائج الثانوية العامة واختبارات

 المفاضلة كمعايير قبول بالكليات
 العلمية بجامعتي صنعاء وتعز

اليمنية

 دراسةالقياس
 أ.د. عبدالرحمن سليمان36486 مجلة العلوم التربوية 1437/04/16 تطبيقية

الطريري

 مستوى االمن النفسي لدى طلبة 2
 الجامعه

 الصحة
•النفسيه

 ربيع 
-1437  

 الموافق
ديسمبر /2015

 مجلة التربيه – جامعة 
االزهر

 أ.د.فهد بن عبد اهلل108409
ذاتيالدليم

3
Smartphone addiction among 
university students in the light 

of some variables.
 12/ مارس /•

2016
 Computers in Human 

Behavior

5194 
77529
76354

Suliman S. Aljomaa, 
Mohammad F. 

Al.Qudah, Ismael S. 
Albursan, Salaheldin 
F. Bakhiet, Adel S. 

Abduljabbar.

ال يوجدذاتي

4
 التوجه الدينى وعالقته بقلق الموت

 لدى طلبة جامعة الملك سعود
بالرياض

 ربيع أول•علم النفس
 أ.د. فهد بن عبداهلل32120رسالة التربية وعلم النفس1437هـ

الربيعة

5

 أساليب التفكير فى ضوء نظرية
 ستيرنبرج  : دراسة مقارنة بين عينتين

 " مصرية وسعودية " من طالب
الجامعة

2015•علم النفس
 مجلة رسالة التربية وعلم

 النفس » جستن » العدد
48(( ،

 أ.د. السيد محمد أبو70810 
ال يوجدهاشم

6

 تقويم برنامج ماجستير علم النفس
 بكلية التربية جامعة الملك سعود

 من وجهة نظر الطلبة في ضوء
معايير االعتماد األكاديمي

2016•علم النفس

 المجلة العربية لضمان
 جودة  التعليم الجامعي

 ، المجلد التاسع ، العدد
24(( ،

 أ.د. السيد محمد أبو70810
ال يوجدهاشم

7
 واقع البحوث العربية في مجال

 الذكاءات المتعددة : دراسة
 باستخدام منهج التحليل البعدي

2015•علم النفس
 مجلة البحث العلمي

 في التربية ، جامعة عين
، شمس ، العدد )16( ج1

 أ.د. السيد محمد أبو70810
ال يوجدهاشم
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8
 الخصائص السيكومترية لمقياس

 االستراتيجيات الوجدانية في عمليات
  التعلم  لدى طالب الجامعة

2016•علم النفس

 المؤتمر السابع عشر
 للجمعية السعودية

 للعلوم التربوية والنفسية
 : التكامل التربوي بين

 التعليم العام والعالي
 الجمعية السعودية

 للعلوم التربوية والنفسية
))جستن( 1-3 مارس 2016

 أ.د. السيد محمد أبو70810
ال يوجدهاشم

 العوامل المؤثرة في تقييم طلبة9
2016•علم النفس الجامعة ألعضاء هيئة التدريس

 المؤتمر العلمي الدولي
 الثاني للقياس والتقويم

 : القياس والتقويم
 والمؤسسات التعليمية :

 الواقع والرؤي المستقبلية
 ) جامعة الزقازيق – مركز
 القياس والتقويم 31-30

) يونيو 2016

 أ.د. السيد محمد أبو70810
ال يوجدهاشم

10

 تبسيط أسلوب الجمعية األمريكية
 للكتابة في )APA( لعلم النفس

 علم النفس والتربية والتمريض
وعلم االجتماع

 دارجامعة الملك سعود2016 علم النفس
 أ.د. السيد محمد أبو70810 للنشر

هاشم

 المجلس
 العلمي

 بجامعة الملك
 سعود

11
 أساليب التفكير والدافعية العقلية

 لدى طلبة كلية التربية بجامعة
 الملك سعود

1437/8/23هـ•علم النفس
2016/5/30 م

 المجلة التربوية الدولية
 د. محمد علي محمد114923 المتخصصة

ال يوجدال يوجدالعسيري

 علم نفس كيمياء السلوك12
 حيوي

1437
 د خالد عبداهلل5877دار زدني 2-2- 1437

ال يوجدالخميس

 علم نفس الوراثة النفسية13
 حيوي

-2-2 1437 
 د خالد عبداهلل5877دار زدني 1437

ال يوجدالخميس

 الدور االرشادي لمكافحة الفكر14
االرهابي لدى طالب المرحلة الثانوية

 علم النفس/
 شهر يونيو•ارشاد

215م

 مجلة مركز االستشارات
 البحثية واللغات بجامعة

المنوفية
 د / علي بن عبداهلل2469

شخصيال يوجدالبكر

15
 اتجاهات طلبة قسم علم النفس

 بجامعة الملك سعود نحو
قسمهم

المجتمعد.ابراهيم النقيثان4069جامعة عين شمس 2015  علم نفس
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16

 استخدام اختبار داللة فرق نسبتين
 كمؤشر مقترح للكشف عن األداء

 الفارق للمفردة  االختبارية ثنائية
االستجابة

 قياس
 المجلة التربوية كلية 2016م •نفسي

 التربية جامعة الكويت
 د.محمد منصور محمد71290 

-الشافعي

 طالب الدراسات
 العليا بكلية

 التربية جامعة
 الملك سعود

17

 التفاعل بين كل من المسار الدراسي
 )انساني/علمي( والنوع )ذكور/إناث(
 والتحصيل األكاديمي )متفوق/غير
 متفوق(  في الميول المهنية لدى
 طلبة السنة التحضيرية بجامعة

الملك سعود

مجلة كلية التربيةناير 2016•علم النفس
 د.عبدالمحسن رشيد27252جامعة األزهر

المبدل

18
Faculty Perception and 
Readiness to Engage in 

Initiatives towards E•cellence

Medical 
Education2015

   South East Asian 
Journal of Medical 

Education Vol. 9 no.1, 
2015

29907

Zahedi, M1, 
AlShehri, M2,4, Al-

Hadlaq, S3, Jarallah, 
N1, AlNaami, M4, 
and AlZahrani, A1

_Health 
Colleges

19

 فعالية التعلم النشط باستخدام
 إستراتيجية خرائط العقل في

 تنمية مهارات التفكير االستداللي
 . والدافعية الداخلية للتعلم

 علم نفس 
2014•تربوي

 مجلة جامعة جامعة 
 طيبة للعلوم التربوية. 10، 2:

194-179
 د.خالد ناهس الرقاص25287

العتيبي

20

 نمذجة العالقة السببية بين مهارات
ا وأساليب  التعلم الموجه ذاتّيً

 التعلم والتحصيل األكاديمي لطالب
 كلية المجتمع بجامعة الملك

سعود

 علم نفس
2015•تربوي

 المجلة االردنية للعلوم
 التربوية ، العدد 3، المجلد 11

268-255 :.
 د.خالد ناهس الرقاص25287

العتيبي

 التفكير االستداللي و حل المشكالت21
االجتماعية لدى الطلبة الجامعيين

 علم نفس
 د.خالد ناهس الرقاص201525287•تربوي

العتيبي

22
 مشكالت كبار السن في مدينة

 الرياض من وجهة نظرهم في ضوء
بعض المتغيرات

2015•علم النفس
74086
77529

 د. خالد السيد زيادة
د. محمد القضاة

د. على موسى

23
Categorical perception of color: 

evidence from secondary 
category boundary

Cognitive 
Psychology•

25 
November 

2015
الباحثد. محمد القضاة18770

24

 أثر استخدام البرنامج اإلحصائي
SPSS في تدريس مقرر اإلحصاء  

 على التحصيل في اإلحصاء واالتجاه
نحو اإلحصاء

 القياس
 مركز البحوث-د. على موسى201578961•والتقويم

كلية التربية
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25

The Predictive Ability of 
Some Variables in Satisfying 
Sociopsychological Needs of 

Convicted Juveniles..

 علم نفس
 د. عبدالرحمن بن201578552•اجتماعي

سعود الرشيد
 جامعة الملك

سعود

26

Learning and Thinking Styles 
Based on Whole Brain Theory 

in Relation to Emotional  
Intelligence..

 د.وائل محمد احمد201578552•
مبارك

 جامعة الملك
سعود

27
 أثر أساليب التعّلم الدماغي وطرق

 التدريس المقابلة لها على إدراك
مفاهيم مقرر طرق البحث التربوي

 جامعة الملكد. أحمد الغرايبة201678552•
سعود

 العمل التطوعي وعالقته بتقدير28
 جامعة الملكد. أحمد الغرايبة201678552•.الذات لدى طلبة الجامعة

سعود

29
 االنساق القيمية وعالقتها بالتغير

 االجتماعي لدى الشباب الجامعي:
 ،دراسة عبر ثقافية

 جامعة الملكد. أحمد الغرايبة201678552•
سعود

د. أحمد الغرايبة201678552•طريقة أوريكا: كيف تفكر كمخترع30

د. أحمد الغرايبة201678552• تعليم التفكير31

32 Speed of Le•ical Access to 
Arabic and English letters

 علم النفس
 international journal of 2015المعرفي

psychology79033د. أحمد الغرايبة--

 علم النفسعلم النفس المعرفي33
2016المعرفي

 دار نشر جامعة الملك
 د.هشام حنفي79033 سعود

العسلي

 مركز الترجمة
 بجامعة الملك

سعود

 جامعة الملك
سعود

34
 مستوى الذكاء االنفعالي  لدى

 المرشد الطالبي  في مدارس مدينة
الرياض في ضوء بعض المتغيرات

 االرشاد
المجلة العربية لتطوير2015/10/18 النفسي

 د.علي موسى201677530
الطالب•الصبحيين

المرشدين

35
 المشكالت التي تواجه المرشد

 الطالبي في مدينة الرياض في ضوء
بعض المتغيرات

 االرشاد
2015 النفسي

 مجلة جامعة بنها/ كلية
التربية/ المجلد26
العدد )102( السنة

 د.علي موسى77530
الطالب•الصبحيين

المرشدين
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 الغـــزو الثقافـــي وأزمـــة الهويــة36
...من منظور نفسي

 الهوية /
العولمة

 مقالة
2016علمية

 المجلــــــــة العربيــــــــــة
لعلـــــــــوم النفــــــــــس

 العدد 56
 د.علي موسى77530

الطالب•الصبحيين

37
 أساليب التعلم واستراتيجيات التذكر
 المفضلة لدي طالب وطالبات كلية

التربية بجامعة الملك سعود
 مقبول علم النفس

2015/3/18

 مجلة اربد للبحوث  
 والدراسات- جامعة اربد

األهلية/ االردن
 جامعة الملكمروان زايد بطاينه91319

سعود

38

Think-Pair-Share, Co Op-Co 
Op and Traditional Learning 
Strategies on Undergraduate 

Academic Performance

علم النفس
Vol 5 No 

1 January 
2015

Journal of Education 
and Social 
Research

Italy- Rome

 مركز بحوثمروان زايد بطاينه91319
كلية التربية

 جامعة الملك
سعود

39

Relationship Between 
Students’ Academic 

Achievement and Each of: 
Study Approaches,Gender, and 

Socio-Economic Status

علم النفس

 المجلد 4
 العدد 1 ربيع

 أول 1436 ه (ي
اٌير 2015 م) 411

 مجلة جامعة جازان- فرع
 جامعة الملكمروان زايد بطاينه91319العلوم االنسانية

سعود

40
Religious orientation and 

its relationship with spiritual 
intelligence

 علم النفس،
 القياس

والتقويم
• September 

2016
 Social Behavior and 

personality 44(8) 2016
 76354
77529

 اسماعيل سالمة
البرصان

محمد فرحان القضاة
صالح الدين فرح بخيت

عادل عبد الجبار
مشاعل الغامدي

 عمادة البحث
العلمي

 جامعة الملك
سعود

41

SEX DIFFERENCES ON THE 
WISC-III AMONG CHILDREN 
IN SUDAN AND THE UNITED 

STATES

 علم النفس،
 القياس

والتقويم
•August 

2016

Journal  of  Biosocial  
Science  /  First

View  Article
/  August  2016

76354
77529

صالح الدين فرح بخيت
 اسماعيل سالمة

البرصان
محمد فرحان القضاة

عادل عبد الجبار
 هويدا سر الختم عبد

الرحيم
سليمان الجمعة

ريتشارد لين

 عمادة البحث
العلمي

 جامعة الملك
سعود

42

The Effect of Creative Thinking 
Education in Enhancing 

Creative Self-Efficacy and 
Cognitive Motivation

 علم النفس،
 القياس

والتقويم
•

Journal of Educational 
and Developmental 

Psychology 6(1):117 • 
February 2016

77529
76354

احمد محمد  الزعبي
محمد فرحان القضاة

 اسماعيل سالمة
البرصان

صالح الدين فرح بخيت
عادل عبد الجبار

 عمادة البحث
العلمي
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43
Sex Differences in High School 
Students on Raven’s Advanced 
Progressive Matrices in Yemen

 علم النفس،
 القياس

والتقويم
•

Mankind Quarterly
Volume 57, No. 1, Fall, 

2016
76354

صالح الدين فرح بخيت
يسري سيد عيسى

 اسماعيل سالمة
البرصان

ناصر سيد عبد الرشيد
ريتشارد لين

-

44

 استراتيجيات التعلم وعالقتها
 بالتحصيل األكاديمي وبعض

 المتغيرات لدى طالب جامعة سلمان
بن عبد العزيز بالخرج

 علم النفس
1437• التربوي

 مجلة العلوم التربوية /
 جامعة االمام محمد بن
 سعود االسالمية / العدد

الخامس

 محمد القضاة77529

45

 أساليب معالجة المعلومات لدى
 طالب كلية التربية بجامعة الملك

 سعود في ضوء متغيري المستوى
الدراسي والمستوى التحصيلي

 علم النفس
2015•التربوي

 المجلة التربوية ، جامعة
 الكويت ، الكويت ،30

288-251.)117(..
 محمد القضاة77529

46

 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

•2016

 مجلة  تطوير التفوق
 – جامعة العلوم

 والتكنولوجيا ، اليمن ،
العدد )13( ، ص 53-27

رضا غالب مرجان77529
محمد القضاة

47
 لعالقة بين التعلم المنظم ذاتيا

 والدافعية العقلية لدى طالب كلية
التربية بجامعة الملك سعود

 علم النفس
2015• التربوي

 مركز بحوث كلية التربية
 –جامعة الملك سعود،

الرياض)349( ، 59-5
محمد القضاة77529

محمد العسيري

48

 الدوافع وراء اإلقبال المتزايد لاللتحاق
 ببرامج الدراسات العليا للتخصصات
 التربوية في األردن "دراسة ميدانية
 نوعية في جامعة اليرموك" ، بحث

 مقبول للنشر ، المجلة العربية
لضمان جودة التعليم الجامعي

 علم النفس
 / البحث
 النوعي

•2016

 بحث مقبول للنشر ،
 المجلة العربية لضمان

 جودة التعليم الجامعي
 ، جامعة العلوم

والتكنولوجيا –اليمن

محمد القضاة77529
 محمد العسيري

49

 دراسة مقارنة  بين طالب وطالبات
 الجامعة الصم وضعاف السمع فى

 األداء على مهام مكونات الذاكرة
العاملة وفقا لنموذج بادلي

 علم نفس
مارس 2016 • معرفي

 مجلة كلية تربية 
 األسكندرية

 73336
 

د.أمل محمود الدوه

 مركز بحوث
 الدراسات
 االنسانية ،

 عمادة البحث
 العلمي،جامعة

 الملك سعود

 ذوى االحتياجات
 الخاصة من

الصم
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50
 مساعدة األطفال ذوى النشاط

 المفرط-باستخدام طريقة التكامل
)الحسي)كتاب مترجم

مايو 2016فئات خاصة
 مكتبة األجلو المصرية
 التوزيع فى السعودية :

 مكتبة طيبة الخضراء
  د.أمل محمودالدوه73336

وثناء ابراهيم نور الدين

 التوحد وذوى
 فرط الحركة

وتشتت االنتباه

51

 تقويم البرامج التعليمية الدولية
 في المدارس األهلية السعودية
 باستخدام نموذج روسي وزمالئه

للتقويم

 القياس
 مجلة العلوم التربوية،  2016•والتقويم

 د.إقبال درندري، د.خليل7246جامعة الملك سعود
الحربي

 وزارة التعليم
السعودي

 وزارة التعليم
السعودي

52

 معوقات استخدام أساليب التقويم
 الحقيقي )المهام األدائية واألنشطة

 في تقويم أداء الطالبات من
 وجهة نظر الطالبات وعضوات هيئة
 التدريس بكلية التربية جامعة الملك

سعود

 علم النفس
 التربوي

 –القياس
والتقويم

د. وفاء محمود نصار143671320-1437هـ•

 مركز البحوث
 الدراسات
 االنسانية

 بجامعة الملك
سعود

 جامعة الملك
 سعود –اعضاء
 هيئة التدريس

 –الطالب
والطالبات

53

 اتجاهات طالبات كلية التربية
 بجامعة الملك سعود نحو أساليب

 التقويم المستخدمة في برنامج
 االعتماد االكاديمي لتقويم أدائهن

 في ضوء التخصص والمستوى
 والمعدل الدراسي

 علم النفس
التربوي –
 القياس

والتقويم

د.وفاء محمود نصار143671320-1437هـ•

 مركز البحوث
 الدراسات
 االنسانية

 بجامعة الملك
سعود

 جامعة الملك
 سعود –اعضاء
 هيئة التدريس

 –الطالب
والطالبات

54

 دراسة كشفية لمسنوى وعي
 طالبات جامعة الملك سعود بمرض
 سرطان الثدي والمشكالت المرتبطة

به في ضوء بعض المتغيرات

 مجال االرشاد
437هـ-• النفسي

د.وفاء محمود نصار143871320هـ

 مركز البحوث
 الدراسات
 االنسانية

 بجامعة الملك
سعود

 جامعة الملك
 سعود طالبات

الجامعة

55
 ما تفتقده اختبارات الذكاء. علم
 نفس التفكير العقالنى )كتاب

)مترجم

 القياس
 د. سامية بكري عبد479118/ 1437المعرفي

العاطي

 مركز الترجمة
 جامعة الملك

سعود

 جميع المهتمين
 بعلم النفس

 المعرفي
 والقياس

 العقلي بشكل
خاص

 علم النفسقواعد أخرى للحياة56
2016االيجابى

 مجلة اربد للبحوث  
 والدراسات- جامعة اربد

األهلية/ االردن
 د. سامية بكري عبد74302

-العاطي
 جميع المهتمين

 بعلم النفس
والتنمية البشرية
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

 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

الهوية الفردية والهوية االجتماعية 1
لدى طالب الجامعة

علم النفس 
  انتهى•االجتماعي

 
أ.د.عبدالرحمن سليمان  36486

الطريري

2
مفهوم الشباب لبعض الممارسات 

علم النفس / السلوكية الشاذة ودوافعها
8000خالل شهر•إرشاد

-شخصي-د / علي بن عبداهلل البكر2469

الكفاية المهنية لمراكز اإلرشاد في 3
مدينة الرياض

علم النفس / 
6000خالل ثالثة اشهر•إرشاد

-شخصي-د / علي بن عبداهلل البكر2469

4
التأصيل اإلسالمي إلدارة الجودة 
  •علم نفس الشاملة في المؤسسات الخيرية

 
المجتمعد.ابراهيم النقيثان 

الميثاق األخالقي بين اإليجاز واإلطناب 5
المجتمعد.ابراهيم النقيثان•علم نفس والجودة

مبادئ اإلحصاء في العلوم االنسانية 6
 تم النشر مؤلفإحصاء نفسيوالتربوية

1436هــ
 
 

د.محمد منصور محمد  71290
-الشافعي

طالب 
البكالوريوس 
بكلية التربية 

بجامعة 
الملك 
سعود

جامعة الملك 
سعود

  10/10/1437هـ•علم نفسمعوقات اإلرشاد7
 

د.عادل حسين المبارك 3752

د.عادل حسين المبارك1/1/14383752هــــ•علم نفسالدافعية8

د.عادل حسين المبارك1/5/14383752هـــ•علم نفسالتكيف9

10 Treatment Strategies for
Substance…تحث تحت اإلجراءاتد.عادل حسين المبارك1/1/14393752•علم نفس

تحث اإلجراءاتاإلجراءات

11

الخصائص السيكومترية للصورة 
المختصرة من مقياس العوامل 

)TEMPS- A(27252صفر 1438•علم النفسالمزاجية الكياسكال
د.عبدالمحسن رشيد 

المبدل
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12

 The model of relationship
 between e•posure to trauma and

child psychopathology
 Clinical

Psychology• It is ready for 
publication

 
10000

 
29907

 Dr. Abdullah Ahmed
AL-ZahraniNonKSU

13

 The Effectiveness of Training
 Program in the Development of
 Critical Thinking Skills among

Saudi University Students

•201620.00018770

 Majed Abdo Qasem
Naji
  &

 Abdulrahman Saud
al-Rasheed

الباحثان

14
أنماط التعلم والتعليم المرتبطة 

بالنصفيين الكرويين للمخ لدى 
الموهوبين وغير الموهوبين 

•201620.00018770

د.فهد بن سليمان 
الحربي

د.عبدالرحمن بن سعود 
الرشيد

15

التفكير االيجابي وعالقته بالقلق 
االحصائي في ضوء بعض المتغيرات 

لدى عينة من طلبة جامعة الملك 
سعود

  1437⁄علم النفس
 

 
78961

د.وائل محمد احمد 
مبارك

16

 Global Perspectives on Marital
 Satisfaction: Effects of Sex, Age,

 Relationship Length, Religion,
 Children, Economic Status,

 Education, and Collectivistic
Values in 33 Countries

-د.احمد الغرايبة واخرون78552-1434- 1437/ارشادي 
جامعة 
الملك 
سعود

جامعة الملك 
سعود

عمادة البحث د.احمد الغرايبة143778552•العزلة الوجدانية والعزلة االجتماعية17
العلمي

جامعة 
الملك 
سعود

جامعة الملك 
سعود

18
تفضيالت ارباع الدماغ واستخدام 

شبكات التواصل االجتماعي ألغراض 
التعّلم: دراسة عبر ثقافية.

 عمادة البحثد.احمد الغرايبة1437-78552
العلمي

 جامعة
 الملك
سعود

 جامعة الملك
سعود

19
 Hemisphericity )right, left and

 integrated( as a predictor of
reaction time

-د.احمد الغرايبة1437-78552•
جامعة 
الملك 
سعود

جامعة الملك 
سعود

علم األعصاب علم األعصاب المعرفي 20
 2016•المعرفي

79033
د.هشام حنفي 

العسلي

مركز 
الترجمة 
بجامعة 

الملك 
سعود

جامعة الملك 
سعود

21
العامل العام: سرعة المعالجات 

التلقائية والمضبوطة للمهام 
المعرفية األولية. 

علم نفس 
معرفي 
تجريبي

•2016------
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االتجاهات نحو الزواج من األقارب لدى 22
الشباب في المجتمع السعودي  

علم النفس 
  2016نظرياالرشادي 

 
د.علي الصبحيين  77530

وآخرون
كرسي خبراء 

التربية 

الشباب
المجتمع
الباحثين 

كرسي خبراء 
التربية

23

وسائل االتصال الرقمية وعالقتها 
بإرتقاء عادات العقل لدى عينة من 

  2017•علم النفسطلبة جامعة الملك سعود
3000 

مروان زايد بطاينه 91319
جامعة 
الملك 
سعود

جامعة الملك 
سعود

24

 Gender Related Differential
 Item Functioning for WISC-III in

Sudan

علم النفس، 
القياس 

والتقويم
•October 2016 

 

 
76354

77529

اسماعيل سالمة 
البرصان 

صالح الدين فرح بخيت
محمد فرحان القضاة

نزار اللبدي
عادل عبد الجبار

عمادة البحث 
العلمي

25

 in the of Measurement Accuracy
 Classical and the

 Modern Test Theories: An
E•perimental Study

القياس 
•النفسي

76354

محمد عتيق الخضر
اسماعيل سالمة 

البرصان
-

26

نوعية تحصيل طلبة المرحلة االبتدائية 
في مادة العلوم وفق مشروع تطوير 

الرياضيات والعلوم الطبيعية في 
التعليم العام بالمملكة العربية 

السعودية

تدريس العلوم، 
القياس 

والتقويم
•October 2016

اسماعيل سالمة 
البرصان

خالد عبد اهلل العتيبي
إيمان رسمي عبد

فهد سليمان الشايع

مركز التميز 
لتطوير تعليم 

الرياضيات 
والعلوم

27

نوعية تحصيل طلبة المرحلة االبتدائية 
في مادة الرياضيات وفق مشروع 

تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية 
في التعليم العام بالمملكة العربية 

السعودية

تدريس 
الرياضيات، 

القياس 
والتقويم

•October 2016

خالد عبد اهلل العتيبي
اسماعيل سالمة 

البرصان
إيمان رسمي عبد

فهد سليمان الشايع

مركز التميز 
لتطوير تعليم 

الرياضيات 
والعلوم

28

تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة 
المعياري المطور لألطفال في األعمار 

من6إلى14 سنة باليمن 
القياس 
november 2016•النفسي

اسماعيل سالمة 
البرصان

صالح الدين فرح بخيت
محمد عتيق الخضر

-

29

أداءاألطفال ذوي صعوبات التعلم 
في اختبار المصفوفات المتتابعة 

المعياري و اختبار المصفوفات 
المتتابعة المعياري المطور

القياس 
النفسي، 
صعوبات 

التعلم

•november 2016

يسري سيد عيسى
صالح الدين فرح بخيت

اسماعيل سالمة 
البرصان

-

دور المحتوى الزمني والمكاني في 30
الذاكرة البصرية

علم النفس 
د. سمية النجاشي1224870• 1437•المعرفي

مركز بحوث 
الدراسات 
اإلنسانية

جامعة 
الملك 
سعود 

بطالباتها
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31

 The effect of a Novel Teaching
 Strategy on Students’ learned

 helplessness and Attitudes
 toward Scientific Courses

علم النفس 
121•1437هـ•التربوي 

 

 
د. أمل الدوة73336224870

د.سمية النجاشي 

مركز بحوث 
الدراسات 
اإلنسانية 

-الجامعات 

32 The Effects of Instructions on
 Self-regulation during Reading

علم النفس 
د.سمية النجاشي 12324870•1437هـ•المعرفي 

مركز بحوث 
الدراسات 
اإلنسانية 

المؤسسات 
-التعليمية 

تقنين بطارية لمقاييس القلق 33
االجتماعي .

علم نفس 
12124870•1437هـ•اكلينيكي

733362
د.سمية النجاشي 

د. أمل الدوة

مركز بحوث 
الدراسات 
اإلنسانية.

المؤسسات 
-الصحية 

12124870•1437هـ•قياس نفسيتقنين مقياس العجز المتعلم 34
733362

د.سمية النجاشي 
د. أمل الدوة

مركز بحوث 
الدراسات 
اإلنسانية 

المؤسسات 
-التعليمية 

35
الصابة النفسية وعالقتها بجودة 

الحياة. لدى طالبات جامعة الملك 
سعود

علم النفس 
  مقبول للنشر •اإليجابي

 
---د. رجاء مريم 110645

36

 Computer Tablet Games’ Effect
on Young Children’s Self-

Concept
علم نفس 

  غير محدد•الطفل
د. ربى عبد المطلوب13926 

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية

المهتمين 
بمجال 

الطفولة
-

37
 The Development of Theory of

Mind in Saudi Children علم نفس
  غير محدد•الطفل

د. ربى عبد المطلوب13926 
مركز بحوث 

الدراسات 
االنسانية

المهتمين 
بمجال 

الطفولة
-

38
 Validation of the Arabic Version of

the Theory of Mind Task Battery علم نفس
  غير محدد•الطفل

د. ربى عبد المطلوب13926 
مركز بحوث 

الدراسات 
االنسانية

المهتمين 
بمجال 

الطفولة
-

39
تكوين المفهوم البصرى وعالقته 
بعجز المتعلم وتحمل الغموض 
وبعض القياسات الفسيولوجية 

علم نفس 
معرفي 

•فسيولوجى 
•2017  

 20 
أمل الدوه  73336

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية ، 

عمادة البحث 
العلمي،جامعة 

الملك سعود

التعليم 
الجامعى 

معرفي • تقنين بعض االختبارات النفسية 40
10آالف 2017•اكلينكي 

73336
24870
17044

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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41
أثر فاعلية تدريس حسية على كل من 
عجز المتعلم و االتجاهات نحو مقرر 

العصبي لطالبات علم الفس 
10آالف 2016•معرفي 

73336
24870

وباحث من 
الخارج

أمل الدوه •سمية 
النجاشي •منير جمال 

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية ، 

عمادة البحث 
العلمي،جامعة 

الملك سعود

طالبات 
الجامعة 

42

”دراسة مقارنة للتطبيقات العالمية 
للشبكات المعتمدة على نظرية 

 Bayesian Networks – االحتماالت
-  في التقييم التربوي“

القياس 
  2016•واإلحصاء

جامعة الملك د.إقبال درندري7246 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

43

 Mastering the DSM-5:”
 Integrating New & Essential

   “Measures Into Your Practice
Mary L. Flett

القياس 
  2016•واإلحصاء

جامعة الملك د.إقبال درندري7246 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

صراع الدور وعالقته باإلصابة ببعض 44
االضطرابات السيكوسوماتية 

 علم النفس 
1436-1•االكلينيكي

1-6-1437 :
غير 

 ال يوجدد إيمان السيد76386محدد
جامعة 
الملك 
سعود

45

دراسة تقويمية للدور االعالمي 
لحمالت سرطان الثدي من وجهة 

نظر منسوبات جامعة الملك سعود 
عضوات هيئة التدريس واالداريات في 

ضوء بعض المتغيرات.

االرشاد 
النفسي 

-التقويم 
  1438-1437هـ•

 
 

مركز البحوثد. وفاء محمود نصار 71320

جامعة 
الملك 
سعود 

منسوبات 
الجامعة 

من عضوات 
هيئة 

التدريس 
واالداريات

جامعة الملك 
سعود

طرق ومناهج البحث في التربية وعلم 46
النفس 

 مناهج البحث 
شخصيد. وفاء محمود نصار143771320هـ •العلمي 

جامعة 
الملك 
سعود 

اعضاء هيئة 
التدريس 

–الباحثين 
والباحثات 

طالب 
وطالبات 

جامعة الملك 
سعود

47
دور أساليب التفكير وبعض المتغيرات 

الديموجرافية في التنبؤ باألمن 
الفكري لدى الطالبة الجامعية

غير 12• 1437•
د. سامية بكري عبد 79118محدد

شخصيالعاطي

جامعة 
الملك 
سعود 

والمجتمع 
السعودي 
بصفة عامة
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عنوان المؤتمر و الندوة•م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية االنعقادنوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

الجهة المنظمة ومكان االنعقاد)التقويم الهجري(

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة 10•رجب•1437فهد عبد اهلل الدليم108409محاضره في الصحة النفسية1
النفسيه بالجامعه

ندوة • التطرف الفكري واإلرهاب 2
– األسباب وسبل العالج

2469
74086

د. على البكر
جامعة الملك سعود1437-7-28•د. خالد زيادة

المؤتمر األول للتقويم 3
هيئة تقويم التعليم- الرياض23-21 محرم 1437•اسماعيل البرصان76354بالمملكة

حلقة نقاش كتابة وتبويب 4
 APA6مركز بحوث الدراسات اإلنسانية 20• 6• 1436•د.سمية النجاشي 24870المراجع في

بجامعة الملك سعود 

5
مؤتمر الجمعية السعودية 

للتربية وعلم النفس ”التكامل 
التربوي بين التعليم العام 

والعالي“

36486
108409
70810
32120
5194

114923
2469
71290
3752
24870
18770

77529
76354
27252
7686
7320
79118

98679
110645

أ.د. عبدالرحمن سليمان الطريري
أ.د. فهد الدليم

أ.د. السيد محمد أبو هاشم 
أ.د. فهد الربيعة

د. سليمان الجمعة
د. محمد العسيرى

د. على البكر
د. محمد الشافعى

د.عادل بن حسين المبارك
عبدالمحسن رشيد المبدل

د. عبدالرحمن بن سعود الرشيد
د. اسماعيل البرصان

د. محمد القضاة
د.سمية النجاشي 

د. إيمان السيد
د. وفاء نصار

د. سامية بكري
أ. سلوى حمصاني

د. رجاء مريم

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23-21•5•1437هـ

الجمعية السعودية للتربية وعلم 
النفس 

وعقد في مقر جامعة الملك 
سعود

 قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة
 خالل العام الجامعي 1436هـ / 1437 هـ
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مؤتمر اللعب األول  األطفال ”بين 6
األلعاب اإللكترونية والتقليدية“

71290
24870
24870
13926

73336
7320
79118
110645

د.محمد الشافعى
سلوى حمصاني

د. سمية النجاشي
د. ربى عبد المطلوب 

د. أمل الدوة
د. وفاء نصار

د. سامية بكري
د. رجاء مريم 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

قسم السياسات التربوية - كلية 23-21•5•1437هـ
التربية – جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود31•3•2016•أ. سلوى حمصاني98679عمل ابداع اناملي لنصنع اجيال7

8
حضور لقاء بأسبوع البحث 

العلمي بعنوان )الريادة في 
البحث العلمي(

74086
98679
73336
79118

د. خالد زيادة
أ.سلوى حمصاني

د. أمل الدوة
د. سامية بكري 

•
•
•
•

مركز بحوث الدراسات االنسانية- 13•7• 1437
جامعة الملك سعود

المؤتمر الدولي: معلم 9
المستقبل- إعداده وتطويره

36486
106242
70810
5194
18770
71290
78961
77530
91319

77529
98679
7686
7320
79118

أ.د. عبدالرحمن سليمان الطريري
أ.د. عمر المفدى

أ.د.  السيد محمد أبو هاشم 
سليمان بن صالح الجمعة

د. عبدالرحمن بن سعود الرشيد
د. محمد الشافعى

د. وائل مبارك
د. على موسي

د. مروان بطاينه
د. محمد القضاة
أ.سلوى حمصاني

د. إيمان السيد
د. وفاء نصار

د. سامية بكري

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كلية التربية- جامعة الملك 23•-24•12•1436
سعود

المؤتمر السعودي الدولي الثاني 10
للنشر العلمي 

110645
106242
70810

74086
110645
7320
79118

أ.د.فهد الدليم
أ.د. عمر المفدى

أ.د. السيد محمد أبو هاشم 
د. خالد زيادة
د.رجاء مريم
د. وفاء نصار

د. سامية بكري

•
•
•
•
•
•

1436 •12 •28-30
عمادة البحث العلمي- جامعة 

الملك سعود
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المؤتمر العالمي لحلول الـقيـادة 11
والسيطرة

19•7•1437هـــ•د. عادل المبارك3752
21•7•1437هــ

جامعة الملك سعود
و وزارة الدفاع

اللقاء )80( بعنوان ”اختبار كفايات 12
المعلمين :النتائج والدالالت“

71290
70810

محمد منصمر الشافعي
6•2•1437هــ•أ.د. السيد محمد أبو هاشم 

الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية )جستن(- كلية 

التربية – جامعة الملك سعود

)اإلعالم واالقتصاد : تكامل 13
الجمعية السعودية لإلعالم 4•7•1437هـــ•محمد منصمر الشافعي71290األدوار في خدمة التنمية(

واالتصال بجامعة الملك سعود.

حلقة نقاش بعنوان ” رؤية 14
د.محمد منصمر الشافعي71290جديدة في إعداد االختبارات“

المتحدث 
11•2•1437هــالرئيس

مركز التميز البحثي في تطوير 
العلوم والرياضيات )أفكر( 

بجامعة الملك سعود.

المؤتمر الدولي الثاني للقياس 15
والتقويم )قياس نواتج التعلم(

71290
77529

70810

د.محمد منصمر الشافعي
د. اسماعيل البرصان

د. محمد القضاة
أ.د. السيد محمد أبو هاشم 

•
•
المركز الوطني للقياس والتقويم 21-19•2•1437هــ•

– فندق انتركونتيننتال

16
الملتقي السنوي الثالث للتدريس 

الجامعي »التعلم النشط 
لتحسين مخرجات التعلم“

108409
70810
3752
71290

76386
7320
79118

98679
7246

أ.د.فهد عبد اهلل الدليم
أ.د. السيد محمد أبو هاشم 

د. عادل المبارك
د. محمد الشافعى

د إيمان السيد
د. وفاء نصار

د. سامية بكري
أ. سلوى حمصاني

د. إقبال درندري

•
•
•
•
•
•
•

عمادة تطوير المهارات- جامعة 29-26 • 7 1437هـ
الملك سعود

حضور مؤتمر ”المؤتمر الدولي 17
عن الرحمة في اإلسالم“

5194
76386
79118

د. سليمان الجمعة
د إيمان السيد
. سامية بكري

•
قسم الثقافة االسالمية بكلية 28- 29• 4• 1437•

التربية- جامعة الملك سعود
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18
المؤتمر الدولي  األول لكلية 

اآلداب بعنوان ” العلوم 
االنسانية أكاديميًا ومهنيًا. رؤى 

استشراقية“

74086
76386
79118

د. خالد زيادة
د إيمان السيد

د. سامية بكري

•
كلية اآلداب- جامعة الملك 17•1436-6-18هـ•

سعود

19
اللقاء العلمي السابع البحاث 
طالب وطالبات جامعة الملك 

سعود

7320
79118

76386

د. وفاء نصار
د. سامية بكري 
د. إيمان السيد

تحكيم 
ابحاث

•
•
•

الشراكة الطالبية –في مقر كلية 2•7•1437هـ
الحقوق والعلوم السياسية

المراجعة الشاملة عن استشارة 20
عمادة تطوير المهارات 7•7•1437هـ •د. وفاء نصار7320النظراء وكتابة التقارير 

مؤتمر التكامل التربوي بين 21
، كلية التربية بجامعة الملك 3-3-1•2016م•محمد القضاة 77529التعليم العام والتعليم العالي .

سعود

22
ورشة استعراض الئحة الدراسات 

العليا الموحدة للجامعات 
السعودية

عمادة الدراسات العليا1437-2-26هـ•د. وفاء نصار7320

ورشة عمل مخرجات كلية التربية 23
بين الممكن والمأمول

36486
70810

74086
91319
7320

أ.د. عبدالرحمن سليمان الطريري
أ.د. السيد محمد أبو هاشم 

د.خالد زيادة
د.مروان البطاينة

د. وفاء نصار

كلية التربية جامعة الملك سعود 1437-4-17هـ•

الملتقى السادس لطالبات 24
الدراسات العليا كباحثات

74086

7320

د. خالد زيادة 
أ. أسرار ضويحى

د. وفاء نصار
•

•

شؤون الدراسات العليا كلية 14•7•1437هـ
التربية

واقع أقسام التربية الخاصة في 25
قسم التربية الخاصة •جامعة 11•2•1436هـ •محمد القضاة77529الجامعات السعودية 

الملك سعود 

فاعليات في اسبوع انجازاتنا في 26
مركز بحوث الدراسات االنسانية 7-4-•7•1437هـ•د. وفاء نصار7320البحث العلمي 
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27
برنامج سجال: المناظرة األولى 

بعنوان ” أيهما أفضل البحث 
النوعي أم البحث الكمي“؟

79118
70810

د. سامية بكري
مركز بحوث الدراسات االنسانية 23• 1• 1437•أ.د. السيد محمد أبو هاشم 

بجامعة الملك سعود

28
يرنامج سجال المناظرة الثانية 

البحوث اإلنسانية والعلمية 
تكامل  أم تنافس 

مركز بحوث الدراسات االنسانية 14  •7•1437هـ•د. وفاء محمود نصار7320
بجامعة الملك سعود

مؤتمر التميز في تعليم وتعلم 29
STEM مركز التميز البحثي في تطوير  18-16•7•1436هـ•د. وفاء محمود نصار7320العلوم والرياضيات

تعلم العلوم والرياضيات 

مركز بحوث الدراسات االنسانية 3• 2• 1437•د. سامية بكري79118قافلة أخالقيات البحث العلمي30
بجامعة الملك سعود

تصميم المواد التعليمية 31
عمادة تطوير المهارات جامعة 2016•د. مي إدريس74302األلكترونية    

الملك سعود

عمادة تطوير المهارات  جامعة 2016•د. مي إدريس74302الفصول المقلوبة32
الملك سعود

الملتقى الوطنى للعالج النفسي ، 2016•د. مي إدريس74302التنشيط السلوكى                  33
مستشفى الحرس الوطنى

الملتقى الوطنى للعالج النفسي ، 2016•د. مي إدريس74302العالج النفسي لحزن الفقد        34
مستشفى الحرس الوطنى

35
حضور ندوة ”المواءمة بين 

مخرجات التعليم بكلية التربية 
واحتياجات سوق العمل“

79118
70810

د. سامية بكري عبد العاطي
كلية التربية بجامعة الملك 10• 7• 1436•أ.د. السيد محمد أبو هاشم 

سعود
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة 
خالل العام الجامعي    1436• 1437هـ

عنوان المؤتمر و الندوة•م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

تاريخ بداية ونهاية 
االنعقاد

)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة ومكان 
عناوين البحوثاالنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

1
الندوة العلمية الثالثة 
لقسم علم النفس 

الهوية وتحديات العصر
عبدالرحمن سليمان 36486

جامعة االمام محمد بن 29-28•6•1437•الطريري
سعود االسالمية

الهوية الفردية والهوية 
االجتماعية لدى طالب 

الجامعة

2
مؤتمر االرشاد األكاديمي 

في التعليم العالي 
لدول مجلس التعاون 

الواقع والمأمول

•د • علي بن عبداهلل البكر2469
21-20 محرم 1437هـ•

مستشفى الملك سلمان 2•6•1437هـ•د. عادل المبارك3752العنف ضد المرآة3
)حفظه اهلل(

12•7•1437هـ•تنظيم.د. عادل المبارك3752علم النفس في حياتنا4

طالب التدريب بقسم علم 
النفس اللذين تحت إشرافي
بمستشفى الملك سلمان 

)حفظه اهلل (
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5
مؤتمر علم النفس: 

نظرة إقليمية في مجال 
ممارسة علم النفس 
قطاع الرعاية الصحية

19-•7 •1437•د. حنان الفايز26018
مدينة الملك فهد21? 7 ? 1437

 Duration of untreated
 psychosis and pathway

to care 
In Riyadh, Saudi Arabia

الملتقى الوطني للعالج 6
النفسي

108409
62018
74302

أ.د.فهد الدليم
د.حنان الفايز
د. مي إدريس

رئاسة 
إحدى 

الجلسات

•
•
•

مستشفى الحرس الوطني14- 16 • 6 • 1437

7
ندوة التعليم في علم 

القاعة الرئيسية بمجمع 20-19•2•1437•أ. عقيلة العنزي99367النفس العيادى
االمل والصحة النفسية

ندوة التعليم في علم 
النفس العيادى

معرض ومنتدى الدولي 8
المعرض والمنتدى الدولي 5•7•1437•أ.سلوى حمصاني98679للتعليم

للتعليم

9

المؤتمر الدولي الثاني 
للقياس والتقويم 

الرياض، المملكة العربية 
السعودية ”قياس نواتج 

التعلم“

7246
4921
17044
7320
79118
28831

38359

د.إقبال درندري
د. جواهر الزيد

د. غادة الخضير
د. وفاء نصار

د. سامية بكري
أ. ماجدة الشهري

أ. نوف الشريم

•
•
•
•
•
•
•

3-1 ديسمبر 2015
21-19•2•1437هـ

المركز الوطني للقياس 
تقييم خطط التقييم.والتقويم بالمملكة
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

عنوان المؤتمر و الندوة•م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

تاريخ بداية ونهاية 
االنعقاد

)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة 
عناوين البحوثومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

لقاء علمي في جامعة الفاتح 1
باسطنبول

 
•د.ابراهيم النقيثان4069

 لقاء علمي في جامعة انقرة2
•د.ابراهيم النقيثان4069

لقاء علمي في الجامعة االسالمية 3
بكواال لمبور

 
•د.ابراهيم النقيثان4069

4
حضور المؤتمر الثامن عشر 

السنوي للجمعية النيوزالندية 
للتعلم التعاوني 

خالد ناهس الرقاص 25287
Massey 17•4•2015•العتيبي

 Unversity

5

المؤتمر العالمي الرابع للصحة 6
18 • 4• 1437 •د.حنان الفايز26018السلوكية للطفل والعائلة

1437 • 4 • 20

شركة أبو ظبي 
للخدمات الصحية• 

أبو ظبي 

المؤتمر العالمي الرابع 
للصحة السلوكية للطفل 

والعائلة

AEA, USA نوفمبر 2015••د.إقبال درندري7246مؤتمر رابطة التقويم االمريكية7

 A Mapping Tool for
 Assessment of Learning

 Outcomes. Paper
 accepted and will be

 presented at the annual
 meeting of American

Evaluation Association

8

المؤتمر الدولي الثاني للقياس 
والتقويم القياس والتقويم 

والمؤسسات التعليمية : الواقع والرؤي 
المستقبلية 

أ.د. السيد محمد أبو 70810
جامعة الزقازيقيونيو 2016@هاشم
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قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت 

خالل العام الجامعي 1436هـ / 1437هـ  

مكانهاتاريخهاعنوان الرحلة أو الزيارةم
عدد 

المشتركين
من الطالب

مالحظاتوصف موجز التوصيات والمقترحاتأسماء أعضاء هيئة التدريس

الفصل رحالت خارجية1
األول

تركيا - 
تفرغ علميد. ابراهيم النقيثانماليزيا

2

رحالت خارجية: مركز لبحوث التعددية 
اللغوية والثقافية بجامعة جنوب 

كاليفورنيا
يوليو 

2015

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

د. ربى عبدالمطلوب

يهتم المركز بالبحوث التي تهدف إلى دراسة 
التعددية اللغوية والثقافية في أمريكا كم 

تهتم بالتدريس وأساليبه والمشكالت المختلفة 
التي يتعرض لها الطلبة الذين نشأوا في ثقافات 

مختلفة داخل الثقافة األمريكية. 

3  CITO د.إقبال درندريهولنداابريل 2016رحالت خارجية: زيارة مركز االختبارات

4 ETS نوفمبر رحالت خارجية: زيارة مركز االختبارات
د.إقبال درندريامريكا2015
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خدمات تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

  
نوع الخدمة• المقدمة••م

مقدم الخدمة
مالحظاتالجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة

االسمالرقم

جريدة االقتصاديةأ.د.عبدالرحمن سليمان الطريري36486مقال اسبوعي في جريدة االقتصادية 1

36486كتابة تقارير علمية عن مشاريع تعليمية وتربوية2
70810

أ.د.عبدالرحمن سليمان الطريري
أ.د. السيد محمد أبو هاشم 

36486مناقشة رسائل علمية3
70810

أ.د.عبدالرحمن سليمان الطريري
جامعات سعودية وعربيةأ.د. السيد محمد أبو هاشم 

جائزة التميز البحثي في كلية التربية4
36486

74086

عبدالرحمن سليمان الطريري
د. خالد زيادة

كلية التربية جامعة الملك 
كلية التربية جامعة الملك سعودسعود

مستشار غير متفرغ لوكالة الشؤون الثقافيه بوزارة 5
وزارة الثقافة و االعالموزارة الثقافه و االعالمفهد عبد اهلل الدليم108409الثقافه و االعالم 

متعاون غير متفرغ لدى المركز الوطني للقياس لمدة 6
وزارة التعليم المركز الوطني للقياسفهد عبد اهلل الدليم108409ثالثة شهور )6-3•1437(

6 محاضرات عامة في ملتقيات المبتعثين التي  تعقدها 7
وكالة الوزارة لشؤون االبتعاثوزارة التعليم العاليأ.د. عمر عبد الرحمن المفدى106242الوزارة

جريدة الجزيرةجريدة الجزيرةجريدة الجزيرو 5877مقالة بعنوان ”هل تخصص علم النفس علمي ام أدبي“ 8

التلفزيون السعودي – االخباريةد • علي بن عبداهلل البكر2469برامج اعالمية9
جميع المشاهدينوقناة ام بي سي

مركز محمد بن نايف د • علي بن عبداهلل البكر2469برنامج المناصحة10
فئة المستفيدين من المركزللمناصحة والرعاية

استشارات نفسية واسرية 11

4069

3752

5194

2469

د. إبراهيم النقيثان

د. عادل بن حسين المبارك

سليمان بن صالح الجمعة

د. على بن عبداهلل البكر
أ.د. سلطان العويضة

مشروع ابن باز و مركز واعي 
ومركز اصالح

وحدة الخدمات النفسية

مركز حلول لالستشارات 
والتدريب

مشروع ابن باز لمساعدة 
السباب

المجتمع

متاح لجميع افراد المجتمع

تحكيم أبحاث علمية لعمادة البحث العلمي بجامعة 12
الطائف

74086
70810

د. خالد زيادة
أ.د. السيد محمد أبو هاشم 

عمادة البحث العلمي جامعة 
الطائف

عمادة البحث العلمي جامعة 
الطائف
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13

تحكيم أبحاث الندوة العلمية الثالثة لقسم علم النفس 
الهوية وتحديات العصر

بكلية العلوم االجتماعية جامعة االمام محمد بن سعود 
االسالمية

74086
70810

د. خالد زيادة
أ.د. السيد محمد أبو هاشم 

كلية العلوم االجتماعية 
جامعة االمام محمد بن 

سعود االسالمية

جامعة االمام محمد بن سعود 
االسالمية

تقييم انتاج علمي لترقية أعضاء هيئة التدريس14

3752

71290
70810

أ.د.سلطان العويضة
د. عادل بن حسين المبارك

د. محمد الشافعي
أ.د. السيد محمد أبو هاشم 

احدى الجامعات في المملكة الجامعات السعودية
العربية السعودية

15

تقديم  دورة تدريبية )القراءة السريعة( لرواد الجمعية 
الخيرية بمحاقظة المزاحمية 

لمدة 16 ساعة تدريبية من 13 – 16 • 1 • 1437 هـ
ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

مركز اثباج للتدريب التابع للجمعية عبدالمحسن رشيد المبدل27252
الخيرية بمحافظة المزاحمية

تعاون من قسم اإلعالم بكلية االداب و قسم التربية 16
جامعة الملك سعود كلية في الجامعةد. خالد ناهس الرقاص العتيبي25287بكلية المجتمع في انشاء دبلوم االعالم التفاعلي 

جمعية حركية كلية المجتمعد. خالد ناهس الرقاص العتيبي25287ملتقى جمعية ”حركية ”17

طالب مرحلة الثانوية  – المجتمع كلية المجتمعد. خالد ناهس الرقاص العتيبي25287انتاج فيلم تعريفي عن كلية المجتمع18
بشكل عام 

مركز التميز في التعلم د. عبدالرحمن الرشيد18770برنامج الواعدين في التعليم الجامعي 19
والتعليم

أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الملك سعود

مركز التميز في التعلم د. عبدالرحمن الرشيد18770برنامج منح أعضاء هيئة التدريس20
والتعليم

أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الملك سعود

مدرسة طالب مدرسة متوسطة المحاضرالصبحيين، علي موسى الوعي الذاتي وحماية النفس من األخطار • محاضرة 21
تبرع • محاضرةأهلية

المحاضرالصبحيين، علي موسى حماية االطفال من األخطار 22

إذاعية مونتي كارلو )برنامج حياة 
وناس: نعمات المطري( يوم 

الجمعة 6•8•1347 هـ من الواحدة 
والنصف الى الثانية والنصف.

متبرع• لقاء 
اذاعي 

نادي علم النفس• قسم علم مروان بطاينه91319مشاركة بورقة )بوستر( عن أهمية علم النفس في حياتنا23
عامة الناسالنفس• كلية التربية

ورشة عمل ” اليقظة الذهنية) دليل عملي إليجاد السالم 24
4 ساعات االخصائيات النفسيات بالجامعةجامعة الملك سعودد.حنان الفايز26018الداخلي(

قسم علم النفس بالجامعة أ.عقيله العنزي99367تقديم دورة ضمن فعاليات برنامج االخصائيات النفسيات25
الملك سعود

االخصائيات النفسيات العامالت 
في المستشفيات والمراكز  )من 

خارج الجامعة(.

طالبات الجامعةكلية التربية نادي االبداعأ.عقيلة العنزي99367تقديم دورة الذكاء االنفعالي 26

جمعية كفيف جمعية كفيفد.سمية النجاشي 24870المشاركة في لجنة تأسيسية 27

28APA طالبات الدراسات العليا مركز بحوث الدراسات اإلنسانيةد.سمية النجاشي 24870دورة توثيق المراجع وفق
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طالبات الدراسات العليا مركز بحوث الدراسات اإلنسانيةد.سمية النجاشي 24870دورة مراجعة األبحاث 29

مركز التوجيه واإلرشاد د.سمية النجاشي 24870دورة أسرار الذاكرة وفنون المذاكة 30
طالبات الجامعة فجامعة الملك سعود

مركز االحتياجات الخاصة د.سمية النجاشي 24870دورة كيف نمهد لهم الطريق 31
فئة ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة الملك سعود

ورشة عمل ” دور العامل الوراثي و تأثير األدوية النفسية 32
الجمعية السعودية للدراسات أمل محمود الدوه 73336على األمراض العقلية و النفسية ” وزارة الشؤن االجتماعية 

االجتماعية

االخصائيات النفسيات المدنيات 
العامالت فى عدة قطاعات تابعة 

لوزارة الداخلية 

الجمعية السعودية ألسر أمل محمود الدوه 73336ندوه ” اليوم العالمى للتوحد ”33
أسر أطفال التوحد أطفال التوحد

هيئة تقويم التعليم العامشخصيد.إقبال درندري7246عضو مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام34

جمعية القياس والتقويم شخصيد.إقبال درندري7246عضو مجلس جمعية القياس والتقويم 35
بالسعودية

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة شخصيد.إقبال درندري7246عضو اللجنة االستشارية لمبادرة الشراكة مع المدارس36
للموهبة واالبداع،

جامعة األميرة نورة بنت عبد شخصيد.إقبال درندري7246مشروع إعداد المراجع الداخلي37
الرحمن

برنامج تدريبي ”ضمان الجودة واالعتماد المؤسسي 38
جامعة األميرة نورة بنت عبد شخصيد.إقبال درندري7246والبرامجي“

الرحمن

برنامج تدريبي ”توصيف البرنامج والمقرر والتدريب 39
جامعة الملك فيصلشخصيد.إقبال درندري7246الميداني وتقاريرها“

جامعة أم القرىشخصيد.إقبال درندري7246أساليب التقويم الحديثة )1(40

جامعة أم القرىشخصيد.إقبال درندري7246أساليب التقويم الحديثة )2(41

42
ورشة عمل استراتيجيات التقييم الموجه للتعلم في 

ملتقى التدريس الجامعي الثالث لعمادة تطوير المهارات 
بجامعة الملك سعود

التربويين من المدارس والجامعاتجامعة الملك سعودد.إقبال درندري7246

جامعة األمير سلطانشخصيد.إقبال درندري7246مراجع مستقل للدراسة الذاتية لجامعة األمير سلطان43

لجنة تحكيم الكتب معرض شخصيد.إقبال درندري7246محكم كتاب جائزة معرض الكتاب السنوي44
الكتاب

تحكيم أبحاث )16( للمؤتمر السنوي لرابطة المقومين 45
رابطة المقومين االمريكيةشخصيد.إقبال درندري7246االمريكية

أ.د. عبدالرحمن الطريرى7246تحكيم أبحاث لجهات ومجالت متعددة46
الكتابد.إقبال درندريد.إقبال درندري
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الجمعيات الخيريةنادي اريج  نفوسد إيمان السيد76386ملتقي الجمعيات الخيرية47

مركز آسية لالستشارات التربوية د إيمان السيد76386الملتقي التثقيفي طفولتي من حقي48
جمعية بينان الخيريةو النفسية

49
 تقديم حلقة نقاش ) سيمنار ( بعنوان  معايير وضوابط 

إعداد وكتابة كل من تصور وخطة البحث لطالبات 
الدراسات العليا بتاريخ 29-5-1437هـ

لجنة البحوث والندوات قسم د. وفاء محمود نصار7320
علم النفس

طالبات الدراسات العليا قسم 
علم النفس وطالبات الدراسات 

العليا بكلية التربية

تقديم ورشة بعنوان المهارات الخاصة باعداد وكتابة 50
شؤون الدراسات العليا بكلية د. وفاء محمود نصار7320خطة البحث بطريقة إبداعية بتاريخ 2•7•1436هـ

التربية

51

تقديم استشارات بحثية للباحثات في وحدة مساعدة 
الباحثين

على مدار الفصلين الدراسي األول والثاني للعام الجانعي 
1436-1437هـ

7320
79118

د. وفاء محمود نصار
وحدة مساعدة الباحثاتد. سامية بكري عبد العاطي

عضوات هيئة التدريس والباحثات 
وطالبات الدراسات العليا بجامعة 

الملك سعود

تحكيم كتاب بعنوان علم النفس التربوي تاريخ  7•3• 52
أعضاء هيئة التدريس الطالب كلية التربيةد. وفاء محمود نصار14377320هـ 

والطالبات

عضوات هيئة التدريس والطالباتعمادة تطوير المهاراتد. وفاء محمود نصار7320تقديم استشارات تدريسية لنظراء التدريس 53

تحكيم ملفات التدريس االلكترونية واوراق بحثية  54
عضوات هيئة التدريس والطالباتعمادة تطوير المهاراتد. وفاء محمود نصار7320للشهادة المهنية لعدد من عضوات هيئة التدريس

فحص وتحكيم االنتاج العلمي لعضو هيئة تدريس 55
اعضاء هيئة التدريسجامعة أم القرىد. وفاء محمود نصار7320للترقي إلى استاذ مشارك 

تقديم حلقة نقاش بعنوان اعداد وكتابة البحوث العلمية 56
مركز التميز البحثي في العلوم د. وفاء محمود نصار7320في مجال العلوم والرياضيات بطريقة ابداعية 

والرياضيات
طالب وطالبات الدراسات العليا 

وأعضاء هيئة التدريس 

عمادة التعليم االلكتروني –د. وفاء محمود نصار7320تطوير مقرر التقويم التربوي إلى مقرر الكتروني 57
قسم علم النفس

اعضاء هيئة التدريس –الطالب 
والطالبات بكلية التربية 

عضو لجنة التحكيم في   اللقاء العلمي السابع البحاث 58
د. وفاء محمود نصار7320طالبات جامعة الملك سعود 

–الطالب والطالبات بكلية التربية كلية التربيةد. سامية بكري

59

تحكيم بحث بعنوان تاثير العوامل االقتصادية 
واالجنماعية والضغوط النفسية والقلق واالكتئاب على 

جودة الحياة لدى امهات االطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة  7-7 -1436هـ

الباحثين والباحثات طالب –كليات التربيةد. وفاء محمود نصار7320
الدراسات العليا

60
المشاركة في تحكيم 7 ابحاث في اللقاء العلمي 

السادس ألبحاث طالب وطالبات جامعة الملك سعود 
السبت 18-4-1436هـ

طالبات  الدراسات العليا–قسم علم النفسد. وفاء محمود نصار7320
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بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها خالل العام الجامعي 1436 / 1437هـ   

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

كلية  التربية – جامعة الملك التميز البحثي د. خالد  ناهس الرقاص العتيبي  1
نشر مجالت ISIنشر علميسعود

كلية  التربية – جامعة الملك التميز البحثي أحمد محمد عوض الغرايبة  2
نشر مجالت محلية وإقليميةنشر علميسعود

أ.عقيله ساير العنزي3

المشاركة و الحصول على 
المركز الثاني في المشاريع 
المقدمة في برنامج  رعاية 

اإلبداع في العملية التعليمة  

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
مشروع اإلبداع في العملية التعليمية الملك سعود

جائزة أفضل مشروع للمناهج، د.إقبال درندري4

برنامج االبداع في التعليم 
والتعلم والمناهج الذي ترعاه 
وزارة التعليم، جامعة الملك 

سعود، عمادة تطوير المهارات• 
.)2016(

اإلبداع في التعليم والتعلم 
والمناهج

تقديم أداة إبداعية تساعد 
رئيس القسم واعضاء هيئة 
التدريس في تطبيق خارطة 

المنهج في التدريس والتقييم 
الكترونيا » بوصلة المهارات 

والتقييم لنواتج التعلم  ألعضاء 
هيئة التدريس ورؤساء األقسام“

اعداد البحوث العلمية )طرق مركز بحوث الدراسات االنسانية   شهادة تقدير  وجائزة عينية د. وفاء محمود نصار 5
البحث (

التميز في مجال البحث العلمي 
واالنجاز والمشاركات في مركز 
البحوث بالعديد من األنشطة 

البحثية  
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جدول يوضح أنشطة قسم علم النفس عبر السنوات 

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433  االنشطة

50 31 53 41 البحوث المنشورة

47 30 21 18  البحوث الجارية

35 18 15 7  الموتمرات في رحاب الجامعة

10 9 2 26 المؤتمرات داخل المملكة

7 6 9 7  المؤتمرات خارج المملكة

4 - 1 3  الرحالت والزيارات

60 49 30 37  الخدمات المجتمعية

5 2 6 3  الجوائز
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قسم
الدراسات  االسالمية 
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 نبذة عن القسم:

أنشئ قسم الدراسات 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:

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

د. عبدالمحسن التخيفي
رئيس قسم الدراسات اإلسالمية
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الرسالة: 

إعداد الكفاءات العلمية الشرعية المتميزة ونشر األبحاث تلبية لالحتياجات ودعما لعملية التربية والتعليم والبحث بكفاءة عالية، 
والعمل على التطوير المهني المستمر، والتفاعل اإليجابي مع متطلبات العصر. 

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 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة أستاذ سعودي √ ابراهيم عبدالرحمن العروان 2

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عقيدة أصول دين أستاذ سعودي √ احمد عثمان احمد المزيد 3

√ دكتوراه الجامعة التونسية فقه شريعة أستاذ سوري √ حسن عبدالغنى محمد ابوغده 4

√ دكتوراه جامعة القرآن - السودان حديث أصول دين أستاذ سوري √ حسن محمد عبه جي 5

√ دكتوراه أم القرى عقيدة أصول دين أستاذ سعودي √ خالد عبداهلل عبدالعزيز القاسم 6

√ دكتوراه أم القرى حديث أصول دين أستاذ سعودي √ خالد منصور عبداهلل الدريس 7

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية حديث أصول دين أستاذ سعودي √ سعد عبداهلل عبدالعزيز الحميد 8

√ دكتوراه اإلسالمية بالمدينة المنورة فقه شريعة أستاذ سعودي √ سعود صالح عبداهلل العطيشان 9

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عقيدة دعوة أستاذ سعودي √ سليمان قاسم محمد العيد 10

√ دكتوراه أم القرى تفسير أصول دين أستاذ سعودي √ عادل على احمد الشدى 11

√ دكتوراه ليدز  - لندن فقه الدراسات 
اإلسالمية أستاذ سعودي √ عبدالحكيم ابراهيم المطرودى 12

√ دكتوراه اإلسالمية بالمدينة المنورة فقه 
مقارن شريعة أستاذ سعودي √ عبدالرحمن عثمان راشد الجلعود 13

√ دكتوراه أم القرى فقه 
مقارن شريعة أستاذ سعودي √ عبدالرحمن على سليمان الطريقى 14

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سياسة 
شرعية شريعة أستاذ سعودي √ عبدالعزيز سعود ضويحى الضويحى 15

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عقيدة أصول دين أستاذ سعودي √ عبداهلل صالح على البراك 16

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة أستاذ سعودي √ عبداهلل عبدالعزيز حماده الجبرين 17

√ دكتوراه اإلسالمية بالمدينة المنورة فقه 
مقارن شريعة أستاذ سعودي √ عبداهلل محمد حسن السعيدى 18

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة أستاذ سعودي √ على ابراهيم محمد القصير 19

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أصول فقه شريعة أستاذ سعودي √ على عبدالعزيز على العميرينى 20

√ دكتوراه أم القرى حديث أصول دين أستاذ سعودي √ على عبداهلل شديد الصياح 21
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√ دكتوراه أم القرى أقتصاد  شريعة أستاذ سعودي √ عمر فيحان عياد المرزوقى 22

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية حديث أصول دين أستاذ سعودي √ محمد تركى سليمان التركى 23

√ دكتوراه أم القرى فقه شريعة أستاذ سعودي √ محمد سعد محمد المقرن 24

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عقيدة اصول دين أستاذ سعودي √ عبداهلل دجين على السهلى 25

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة أستاذ سعودي √ عبداهلل فهد ابراهيم الحيد 26

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الحديث الحديث أستاذ سعودي √ عبدالمحسن عبداهلل سليمان التخيفى 27

√ دكتوراه الملك سعود فقه الدراسات 
اإلسالمية  أستاذ سعودي √ محمد عبدالعزيز سعد اليمنى 28

√ دكتوراه أم القرى فقه شريعة أستاذ سعودي √ محمد عبداهلل عبدالرحمن المال 29

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية حديث اصول دين استاذ سعودي √ وليد بن عثمان الرشودي 30

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة استاذ سعودي √ صالح بن محمد الفوزان 31

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عقيدة دعوة أستاذ سعودي √ محمد عبداهلل صالح السحيم 32

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سياسة 
شرعية شريعة أستاذ سعودي √ عبداهلل ابراهيم عبداهلل الناصر 33

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ثقافة 
إسالمية شريعة أستاذ مشارك سعودي √ سعود سلمان محمد ال سعود 34

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عقيدة أصول دين أستاذ مشارك سعودي √ سهل رفاع سهيل العتيبى 35

√ دكتوراه عقيدة جامعة  الملك سعود الدراسات 
اإلسالمية  أستاذ مشارك سعودي √ خالد محمد عبداهلل الشنيبر 36

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة الدراسات 
اإلسالمية  أستاذ مشارك سعودي √ فهد عبدالعزيز عبداهلل السنيدى 37

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة الدراسات 
اإلسالمية  سعودي أستاذ مشارك √ حمود بن إبراهيم السالمة 38

√ دكتوراه جامعة الملك سعود عقيدة الدراسات 
اإلسالمية  أستاذ مشارك سعودي √ احمد محمد اللهيب 39

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة أستاذ مشارك سعودي √ عبداهلل برجس جفين الدوسرى 40

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية حديث اصول دين استاذ مشارك سعودي عادل عبد الشكور زرقي 41

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة أستاذ مشارك جزائري √ نذير محمد الطيب اوهاب 42

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة أستاذ مشارك سعودي √ عبدالمجيد عبدالرحمن عبداهلل الدرويش 43

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة استاذ مشارك سعودي √ بندر بن شارع الدعجاني 44
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√ دكتوراه أم القرى عقيدة اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ على موسى مجحود الزهرانى 45

√ دكتوراه أم القرى فقه شريعة أستاذ مشارك سعودي √ عمر شريف رزق السلمى 46

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أصول فقه شريعة أستاذ مشارك مغربي √ العربى محمد محمد االدريسى 47

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية حديث اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ خالد عبداهلل رشيد العيد 48

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عقيدة أصول دين أستاذ مشارك سعودي √ محمد عبداهلل على الوهيبى 49

√ دكتوراه أم درمان اإلسالمية عقيدة أصول دين أستاذ مشارك أردني √ وليد محمد مصطفى السعد 50

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية حديث اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ سلطان فهد حمد الطبيشى 51

√ دكتوراه أم القرى عقيدة اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ عبدالعزيز عبداهلل رشيد المبدل 52

√ دكتوراه أم القرى عقيدة أصول دين أستاذ مشارك سعودي √ سعد فالح عبدالعزيز العريفى 53

√ دكتوراه الملك سعود حديث الدراسات 
اإلسالمية  أستاذ مشارك سعودي √ سلطان سعد السيف 54

√ دكتوراه أم القرى فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ عبد الكريم حمود التويجري 55

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ سليمان صالح عبداهلل الخليوى 56

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الفقه 
المقارن الفقه استاذ مساعد سعودي √ صالح بن حمود التويجري 57

√ دكتوراه أم القرى اقتصاد 
إسالمي شريعة أستاذ مساعد سعودي √ عبداللطيف عبداهلل يوسف الوابل 58

√ دكتوراه أم القرى عقيدة اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل العنقرى 59

√ دكتوراه النكستر استشراق دراسات إسالمية أستاذ مساعد سعودي √ عبداهلل عمر عبداهلل العبدالكريم 60

√ دكتوراه اإلسالمية بالمدينة المنورة فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ عبدالمجيد يوسف محمد المطلق 61

√ دكتوراه الملك سعود الفقه الدراسات 
اإلسالمية  استاذ مساعد سعودي √ هيثم  بن فهد الرومي 62

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ محمد على عبداهلل مطرود 63

√ دكتوراه الملك سعود الفقه الدراسات 
اإلسالمية  استاذ مساعد سعودي √ محمد   بن قنيان النتيفات 64

√ دكتوراه جامعة اإلمام فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي احمد مانع محمد المانع 65

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة اصول دين استاذ مساعد سعودي √ بدر محمد ابراهيم الوهيبى 66

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعه استاذ مساعد سعودي √ بندر عبداهلل سالم الجعفرى العنزى 67

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعه استاذ مساعد سعودي √ خالد عبداهلل مسفر البشر 68

√ دكتوراه كانساس فقه شريعة استاذ مساعد سعودي √ سطام صالح عبدالرحمن النمى 69
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√ دكتوراه الملك سعود حديث اصول دين استاذ مساعد سعودي √ سلطان عبداهلل على الحمدان 70

√ دكتوراه أم القرى الفقه الشريعة أستاذ مساعد  سعودي √ وليد  عبد الرحمن الحمدان 71

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعه استاذ مساعد سعودي √ عادل محمد عبدالرحمن العبيسى 72

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عقيدة اصول دين استاذ مساعد سعودي √ عبد الرحمن بن علي المزعل 73

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة استاذ مساعد سعودي √ عبداهلل صالح عبدالعزيز السيف 74

√ دكتوراه جامعة اإلمام الفقه  الدراسات 
اإلسالمية  استاذ مساعد سعودي √ عبداهلل فهد سليمان القاضى 75

√ دكتوراه جامعة الملك سعود العقيدة  أصول الدين استاذ مساعد سعودي √ عبدالملك مرشود لفيان العتيبى 76

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعة استاذ مساعد سعودي √ فهد صالح عبدالعزيز بن عجالن 77

√ دكتوراه جامعة االمام  محمد بن سعود فقه شريعة استاذ مساعد سعودي √ علي بن ناصر السحيباني 78

√ دكتوراه أم القرى حديث اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ تيسير سعد راشد ابوحيمد 79

√ دكتوراه الملك سعود الفقه الدراسات 
اإلسالمية  استاذ مساعد سعودي √ حسين بن معلوي الشهراني 80

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عقيدة أصول دين استاذ مساعد سعودي √ محمد  بن عبد الرحمن العريفي 81

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ علي عبد العزيز الخضيري 82

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه 
مقارن شريعة استاذ مساعد سعودي √ عبد اهلل بن ناصر الحقباني 83

√ دكتوراه بريطانيا عقيدة اصول دين استاذ مساعد سعودي √ عائض سعد عائض الدوسرى 84

√ دكتوراه اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ ياسر بن راشد الدوسري 85

√ ماجستير جامعة الملك سعود حديث اصول دين محاضر سعودي √ ابراهيم صالح عبدالعزيز بن عجالن 86

√ ماجستير جامعة الملك سعود حديث اصول دين محاضر سعودي √ محمد عبداهلل حمود التويجرى 87

√ ماجستير جامعة اإلمام فقه شريعة محاضر سعودي √ تركى محمد عبداهلل الحقبانى 88

√ ماجستير جامعة الملك سعود عقيدة اصول دين محاضر سعودي √ عبداهلل سليمان عبداهلل الشايع 89

√ ماجستير جامعة اإلمام فقه شريعة محاضر سعودي √ فالح سعود فالح العريفى 90

√ بكالوريوس جامعة اإلمام عقيدة اصول دين معيد سعودي √ عبدالعزيز غويزى ربيعان المطيرى 91

√ بكالوريوس جامعة الملك سعود عقيدة اصول دين معيد سعودي √ محمد فوزان محمد الفوزان 92

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن سعود عقيدة عقيدة أستاذ سعودية √ هياء اسماعيل عبدالعزيز ال الشيخ 93

√ دكتوراه جامعه ام القرى عقيدة عقيدة أستاذ مشارك سعودية √ نجاه موسى على الديب 94
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√ دكتوراه جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ هدى ناصر محمد الشاللى 95

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن سعود فرق عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ هند احمد براك العصيمى 96

√ دكتوراه جامعه الملك سعود فقه فقه أستاذ مساعد سعودية √ منى عبدالرحمن فهد الحمودى 97

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ منيرة فراج علي العقال 98

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ لطيفه عبدالعزيز عبداهلل المعيوف 99

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن سعود دعوة دعوة واحتساب أستاذ مساعد سعودية √ بدريه محمد عبداهلل الفوزان 100

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن سعود دعوة دعوة واحتساب أستاذ مساعد سعودية √ زينب عبدالعزيز احمد المحرج 101

√ دكتوراه جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ سلطانة عبد العزيز آل الشيخ 102

√ دكتوراه جامعة اإلمام محمد بن سعود دعوة دعوة واحتساب أستاذ مساعد سعودية √ د/ ميرفت كامل 103

√ دكتوراه جامعة الملك سعود اصول فقه الدراسات 
اإلسالمية  استاذ مساعد سعودية √ د/ سارة عبد المحسن بن سعيد 104

√ دكتوراه جامعة الملك سعود اصول فقه الشريعة استاذ مساعد سعودية √ د/ جواهر بنت محمد الفوزان 105

√ دكتوراه جامعة الملك سعود فقه الدراسات 
اإلسالمية  استاذ مساعد سعودية √ د/فاطمة بنت عبداهلل البطاح 106

√ دكتوراه جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ مضاوى سليمان عبدالعزيز البسام 107

√ دكتوراه جامعه الملك سعود حديث حديث استاذ مساعد سعودية √ مها سعدون فالح العتيبى 108

√ دكتوراه جامعة الملك سعود الحديث الحديث أستاذمساعد سعودية √ نعمات محمد عبد الرحمن الجعفري 109

√ دكتوراه جامعه الملك سعود فقه فقه استاذ مساعد سعودية √ حواء محمد عبداهلل العبداهلل 110

√ دكتوراه جامعه الملك سعود فقه فقه أستاذ مساعد سعودية √ ريشه محمد ابراهيم عسيرى 111

√ ماجستير جامعه االمام محمد بن سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ علياء عثمان حمد أبالخيل 112

√ ماجستير جامعه الملك سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ عواطف ناصر حمد الخريصى 113

√ ماجستير جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ ابتهاج عبداهلل زيد الشعالن 114

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ امل عبداهلل ابراهيم الدعيجى 115

√ ماجستير جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ مها عبدالرحمن عبداللطيف ابابطين 116

√ ماجستير جامعه االمام محمد بن سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ نوره ابراهيم سليمان العمر 117

√ ماجستير جامعه االمام محمد بن سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ نوره محمد عبدالرحمن ال الشيخ 118

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ هدى محمد ابراهيم المطرودى 119
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√ ماجستير جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ هند على عبداهلل مطرود 120
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√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ هند محمد عبداهلل المزروع 122
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√ ماجستير جامعة اإلمام محمد بن سعود ثقافة 
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√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن سعود فقه فقه معيدة سعودية √ االء احمد عقيل الطيار 144

√ بكالوريوس جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ الجوهرة عبداهلل عبدالعزيز ال الشيخ 145
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√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن سعود فقه فقه معيدة سعودية √ الهام ناصر عبدالعزيز اللهيم 147
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√ بكالوريوس جامعه كليه البنات حديث حديث معيدة سعودية √ رشا عبدالرحمن صالح المحمود 151

√ بكالوريوس جامعه كليه البنات عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ سحر علي حسن حلواني 152
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√ بكالوريوس جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ بدور عوض العتيبي 162
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    1436/  1437  هـ

عنوان البحث@م
مجال البحث

)التخصص 
العلمي(

نوع البحث@@
تاريخ@@@
جهة النشر@@@@النشر

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة الممولةالمشاركين@@@@@

أو الداعمة@@@@@@
الجهة

المستفيدة

الجهة
المتعاقد

معها@@@@@@@ ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

أقوال مواقف السلف في 1
تعظيم النص الشرعي

دراسات 
كلية جامعة القصيمأمل بنت حمد الخميس98470جامعة القصيم7/1437√إسالمية

الشريعة

خلق أفعال العباد بين أهل 2
مجلة كلية أبريل 2015√عقيدةالسنة ومخالفيهم

اآلداب جامعة 
بنها مصر

19444
د فهد بن عبدالعزيز 

السنيدي

تأثر الفالسفة اليهود بفالسفة 3
يونيو 2015√عقيدةالمسلمين

مجلة الدراسات 
العربية كلية دار 
العوم جامعة 

المنيا مصر

د فهد بن عبدالعزيز 19444
السنيدي

4
تمييز أحوال النبي صلى اهلل 
عليه وسلم وأثره في تقليل 

االختالف
9/6/1437هـ√أصول الفقه

مجلة الدراسات 
اإلسالمية 
والبحوث 

األكاديمية في 
القاهرة

70760
العربي بن محمد 

اإلدريسي

تمويل المراكز اإلسالمية من 5
الزكاة

الفقه 
إبريل 2016م√المقارن

مجلة كلية 
اآلداب بجامعة 

المنوفية ـ مصرـ 
عدد خاص

أ.د.صالح بن محمد 25209
الفوزان

كافة 
الباحثين

الرحمة بالحيوان في السنة 6
4/ 1436ه√السنة النبويةالنبوية

مؤتمر الرحمة 
الدولي /قسم 

الدراسات 
اإلسالمية / 

التربية/ جامعة 
الملك سعود

27830
د.سلطان بن سعد 

ال يوجدالسيف
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مواضع رفع األيدي للدعاء في 7
رجب 1437√فقهالمناسك

مجلة الدراسات 
اإلسالمية كلية 
التربية جامعة 
الملك سعود

العدد 2/28

10726
عبدالرحمن بن عثمان 

الجلعود

الفوائد الفقهية من حديث ابن 8
ذي القعدة √فقهاللتبية

1436ه

مجلة البحوث 
العلمية 

والدراسات 
اإلسالمية

العدد الثامن 
لعام 1436

عبدالرحمن بن عثمان 10726
الجلعود

9

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس 
في قسم الدراسات اإلسالمية 

بجامعة الملك سعود نحو 
توظيف المستحدثات

التكنولوجية في تدريس 
الثقافة اإلسالمية

طرق 
مجلة التربية- 1/2016√التدريس

كلية التربية- 
جامعة األزهر

خالد بن محمد الشنيبر22458

10
موقف اليهود والنصارى من 

تكفير المخالفين :دراسة 
مقارنة في ضوء اإلسالم

العقيدة 
ومقارنة 

األديان

√1/2016
مجلة الدراسات 

اإلسالمية -كلية 
التربية -جامعة 

الملك سعود

خالد بن محمد الشنيبر22458

11
فتح القدس بين الرحمة 

والقسوة :دراسة مقارنة بين 
منهج المسلمين وغيرهم

العقيدة 
ومقارنة 

األديان
المؤتمر الدولي 2/2016√

عن الرحمة في 
اإلسلام

خالد بن محمد 22458
الشنيبر

12
مراحل نقل العلوم الفلسفية 
واالتجاهات نحوها في العالم 

اإلسالمي

العقيدة 
مقبول √والفرق

للنشر

مجلة كلية 
الشريعة 
والقانون 

بجامعة األزهر - 
فرع دقهلية

خالد بن محمد الشنيبر22458

مفهوم السلم ودالالته في 13
العهد القديم :دراسة نقدية

العقيدة 
ومقارنة 

األديان
مقبول √

للنشر

مجلة كلية 
الدراسات 
اإلسالمية 

والعربية للبنين 
بدمياط الجديدة

خالد بن محمد الشنيبر22458

معالم الرحمة في الدعوة إلى 14
1437√√الدعوةاهلل في القرآن الكريم

قسم الدراسات 
اإلسالمية 

جامعة الملك 
5067سعود

أ. د. خالد بن عبداهلل 
ال يوجدالقاسم



125

15
موقف مايسمى باالتجاه 
العقالني من االجتهادات 

العمرية دراسةفكرية
34/√√العقيدة

يونيو/2016م

مجلة الدراسات 
العربية كلية دار 
العلوم. العدد 
الرابع والثالثين

ال أحدأحمد بن محمد اللهيب27852
جامعة 
الملك 
سعود

ال أحد

11/4/1436هـ√√العقيدةمفهوم األنسنة عرض ونقد16

مجلة الدراسات 
اإلسالمية. 

المجلد 27 العدد 
الثالث

أحمد بن محمد اللهيب27852

مركز البحوث 
كلية التربية 

جامعة الملك 
سعود

جامعة 
الملك 
سعود

ال أحد

10/8/1436هـ√√العقيدةإنكار حد الردة دراسة عقدية17

مجلة البحوث 
العلمية 

والدراسات 
اإلسالمية 

جامعة الجزائر . 
السداسي األول 

العدد التاسع

ال أحدأحمد بن محمد اللهيب27852
جامعة 
الملك 
سعود

ال أحد

أصول الليبرالية وموقف 18
12/6/1437هـ√√العقيدةاإلسالم منها

طبع في دار 
الوطن ، وقد 

حكم من 
قبل المجلس 
العلمي في 

جامعة الملك 
سعود

ال أحدأحمد بن محمد اللهيب27852
جامعة 
الملك 
سعود

ال أحد

19
تقييد السنة في صدر اإلسالم: 

تحرير المصطلحات ورد 
الشبهات.

√الحديث
ربيع األول، 

1437هـ/
يناير 2016م

مجلة جامعة 
األمير عبد 

القادر للعلوم 
اإلسالمية، 
قسنطينة، 

الجزائر، العدد 36.

--_فتح الدين بيانوني77377

النفقة على األوالد الشروط 20
12/5/2016√فقه وأصولهوالنوازل

مجلة الشريعة 
والقانون –

99113دهقلية- مصر
د. علي بن عبد العزيز 

الخضيري

21
األحكام الفقهية المتعلقة 

بطرق تحديد الثمن في عقود 
المقاوالت

الفقه 
5/2016  م√المقارن

مجلة الدراسات 
اإلسالمية – 

جامعة الملك 
سعود

العدد 28 - 2

د.عبداهلل السيف24944

مركز البحوث 
بكلية التربية 

بجامعة الملك 
سعود
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22
بيع العربون )حكمه – تكييفه 
– مسائل مستجدة وعالقتها 

به(

الفقه 
6/2016  م√المقارن

مجلة الدراسات 
العربية - 

جامعة المنيا
العدد الرابع 

والثالثون

د.عبداهلل السيف24944

مصطلح ”روى عنه الناس“ 23
وداللته على التعديل

السنة 
مجلة الدراسات 2016-1437√√وعلومها

اإلسالمية
عبد المحسن بن عبد 21801

اهلل التخيفي
مركز البحوث 

بكلية التربية

24

حديث رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم: )وأكثر القبائل في 

الجنة مذحج( دراسة فقهية 
حديثية

فقه - 
7/1437ه√حديث

مجلة الدراسات 
اإلسالمية 
والبحوث 

األكاديمية 
– قسم 

الشريعة – كلية 
دار العلوم – 

جامعة القاهرة

24762
محمد بن عبد العزيز 

--------------اليمني

األسود بن يزيد النخعي 25
1437√فقه وأصولهومنهجه االجتهادي

دار طيبة 
الخضراء – مكة 

المكرمة
محمد بن عبد العزيز 24762

--------------اليمني

يونيو ـ 2016م√العقيدةصلة األخالق بالعقيدة26

مجلة الدراسات 
العربية ـ دار 

العلوم ـ جامعة 
المنيا ـ مصر

أ.د.أحمد بن عثمان 17701
ـــالمزيد

27
اآلثار الواردة عن الصحابة في 
المسح على الجوربين جمع 

ودراسة
√حديث

مقبول 
للنشر في 

مجلة 
العلوم 

الشريعة 
والدراسات 
االسالمية

د.سلطان فهد 25579جامعة أم القرى
كلية التربيةالطبيشي

أسباب ضعف الرواية عن اإلمام 28
محرم 1437ه√الفقهأحمد كما يراها الخّلال

مجلة الدراسات 
اإلسالمية تصدر 

عن جامعة 
الملك سعود 

- المجلد:27 - 
العدد:3

أ.د/ عبد الرحمن بن 11838
---علي الطريقي
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أحاديث من ليس منا في 29
الكتب الستة

حديث 
رجب 1436√وعلومه

مجلة الدراسات 
اإلسالمية بكلية 
التربية بجامعة 

الملك سعود
25219

جامعة الملك د.عادل الزرقي
سعود

المختصون 
بالحديث

30t حديث وضوء عثمان
3/ 1436√وعلومه

مجلة كلية 
الشريعة 

والدراسات 
اإلسالمية

المختصون جامعة القصيمد.عادل الزرقي25219
بالحديث

مراسيل الحسن البصري عن 31
الصحابة

حديث 
1/1438√وعلومه

مجلة أصول 
الشريعة لألبحاث 

التخصصية
المعهد العلمي د.عادل الزرقي25219

للتدريب بكواال
المختصون 

بالحديث

إشكالية الحمل على تعدد 32
القصة في الحديث النبوي

حديث 
الجامعة د.عادل الزرقي25219مجلة تجديد10/1437√وعلومه

اإلسالمية بكواال
المختصون 

بالحديث

1437√الفقهالتأول في إباحة الدماء33
مجلة الدراسات 
اإلسالمية، كلية 
التربية، جامعة 

الملك سعود

مركز البحوث فهد بن صالح العجالن27870
بكلية التربية

سياسة سؤاالت تحكيم الشريعة34
1436√شرعية

مركز البحوث 
والدراسات 

بمجلة البيان
فهد بن صالح العجالن، 27870

----مشاري سعد الشثري.

الـَمَلكة الفقهية حقيقتها 35
وشروط اكتسابها وثمراتها

_ أصول 
الفقه

_ طرق 
تدريس 
الفقه 
وأصوله

15/8/1437ه√

الجمعية 
الفقهية 

السعودية
عبداهلل بن فهد بن 32030

سليمان القاضي
شركة مكتبة 

العبيكان

الجمعية 
الفقهية 

السعودية

36
المجالت العلمية المحكمة 
في العلوم الشرعية )) رؤية 

متطورة((

المكتبات 
والمصادر

أ.د. علي الصياح17735جامعة نورة22/4/1437ه√

3/12/1436√عقيدةحكم إعالن البراءة في الحج37

مجلة الدراسات 
اإلسالمية / كلية 

التربية/جامعة 
الملك سعود

د.سعود بن سلمان بن 12968
محمد

جامعة 
الملك 
سعود
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

عنوان البحث*م

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

نوع البحث**
تاريخ***

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

أعالم الدول والدالالت 1
19444نهاية 1437√عقيدةالعقدية

د فهد بن 
عبدالعزيز 

السنيدي

االستنباط بداللة االقتضاء في 2
20/4/143870760هـ√أصول الفقهالسنة النبوية

العربي 
بن محمد 
اإلدريسي

د.سلطان بن 20161000027830√السنة النبويةاإلمام شعبة وذم التدليس3
اليوجدسعد السيف

اإلمام شعبة وتحذيره من 4
د.سلطان بن 20161000027830√السنة النبويةالرواية وبعض الرواة

اليوجدسعد السيف

5
سماحة السنة النبوية في 

أحكام العشرة الزوجية 
”الزواج والِخطبة أنموذجًا“

د.سلطان بن 20161000027830√السنة النبوية
اليوجدسعد السيف

أحاديُث نكاح الُمْحِرم دراية 6
د.سلطان بن 20161000027830√السنة النبويةورواية

اليوجدسعد السيف

مواضع رفع األيدي لغير 7
30/8/143810726√فقهالدعاء في المناسك

عبدالرحمن 
بن عثمان 
الجلعود

موقف مارتن لوثر من األفكار 8
10/8/1436550027852هـ√مؤلفالعقيدةالصهيونية

أحمد بن 
محمد 
اللهيب

جامعة الملك ال أحد
ال أحدسعود

منهج المستشرقين في نقد 9
الحديث

الحديث 
واالستشراق

فتح الدين 77377-5/1438هـ√
___بيانوني

10
موقف المعقول من وقف 

المنقول ألبي السعود 
تحقيق ودراسة

بعد شهر من √فقه وأصوله
اآلن

1875ريال 
د. علي بن 99113تقريبا

عبد العزيز 
الخضيري
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11
 انحراف أهل الكتاب في
 التوحيد وأثره على الفرق

المنتسبة لإلسالم
الفصل األول √العقيدة

1438/37
33000

19192

عبداهلل 
بن دجين 
السهلي

المجلس العلمي 
بجامعة الملك 

سعود
التخصص

موسوعة العقيدة والديان 12
العام الدراسي √العقيدةوالفرق والمذاهب

1438/3719192

عبداهلل 
بن دجين 
السهلي  

الجمعية السعودية 
لعلوم العقيدة 
واألديان والفرق 

والمذاهب

الفصل الثاني √فقهاالعاقة في منظور االسالم13
1438ه

5000رس
15402

د.حواء محمد 
اليوجد اليوجدالعبداهلل

الفصل الثاني √ثقافة اسالميةمجاالت الرحمة في االسالم14
1438ه

5000رس
15402

د.حواء محمد 
اليوجد اليوجدالعبداهلل

الشباب بين الحفاظ على 15
مقبول √شرعي – تربويالهوية ومشكالت السلوك

للنشر37-12
60000104907

1 - سليمان بن 
قاسم العيد
2 - مبروك 

رمضان
3 - شحته 

محمد

كرسي األمير 
سلطان بجامعة 
الملك عبدالعزيز

الجهات التربوية

كرسي األمير 
سلطان 
بجامعة 

الملك 
عبدالعزيز

16

دور هيئة األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في 

الحفاظ على االتجاه اإليجابية 
لشعيرة الحسبة

انتهى وفي √شرعي
سليمان بن 20000104907طريقه للنشر

قاسم العيد
برنامج كراسي 

البحث بالجامعة

الرئاسة العامة 
لهيئة األمر 

بالمعروف والنهي 
عن المنكر

برنامج 
كراسي 
البحث 

بالجامعة

أحاديث الرحمة ببهيمة 17
1/7/1436√السنة وعلومهالنعام في السنة النبوية

30/12/14362000031854
خالد بن 

============عبداهلل العيد

األمالي المحبية بالمدرسة 18
69939نهاية 1437√الحديث الشريفالمؤيدية البن الشحنة

حسن محمد 
عبه جي

األصول والمتابعات عند 19
الفصل االول √حديثالبخاري في صحيحه

1438ه
30000

25579

د.سلطان 
فهد 

الطبيشي

جامعة الملك 
كلية التربيةسعود

المنقطع من مسند أبي 20
1/143825219√الحديث وعلومههريرة

د.عادل 
المختصون الزرقي

بالحديث

مقبول للنشر √الحديث وعلومهنقد الحديث قبل استشكاله21
143725219

د.عادل 
المختصون الزرقي

بالحديث
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نسخة بهز بن حكيم عن أبيه 22
مقبول للنشر √الحديث وعلومهعن جده

143725219
د.عادل 
المختصون الزرقي

بالحديث

حديث عقبة بن عامر في 23
مقبول للنشر √الحديث وعلومهالمعوذتين

143725219
د.عادل 
المختصون الزرقي

بالحديث

العالقة بين التحريم الشرعي 24
143827870 /2√فقهوالتجريم القانوني

فهد بن صالح 
ال يوجدالعجالن

25
ضمانات حقوق اإلنسان 

فهد بن صالح 1438/327870√فقهوأثرها
العجالن

مشروع التفرع، 
المجلس العلمي، 

جامعة الملك 
سعود

1438/3400022031√دراسات إسالميةالوسوسة في اإليمان26
سعد 

العريفي

أحكام التعامل مع 27
د.صالح بن 25205-30/6/1438√عقيدةالمخالفين من أهل القبلة

غرم اهلل 
الغامدي

---

صفات الخوارج الخلقية 28
25205-30/10/1438√عقيدةوالخلقية

د.صالح بن 
غرم اهلل 
الغامدي

---

التعاون مع طوائف اهل 29
25205-30/12/1438√عقيدةالقبلة حدوده و ضوابطه

د.صالح بن 
غرم اهلل 
الغامدي

---

أ.د. علي 1438/317735هالسنة وعلومهارجال البخاري30
الصياح

األيديولوجيا: مفهومها 31
1438/612968√مذاهبوتطورها

د.سعود بن 
سلمان آل 

سعود

32
نقد ابن رشد وابن تيمية 

طبيعيات المتكلمين نظرية 
العادة واالقتران نموذجا

1438/712968√ مذاهب+فلسفة
د.سعود بن 

سلمان آل 
سعود
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة 
خالل العام الجامعي 1436/ 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

أمل بنت حمد 98470مؤتمر الرحمة1
الخميس

قسم الدراسات اإلسالمية 28-29/4/1437√
بجامعة الملك سعود

د فهد بن عبدالعزيز 19444مؤتمر الرحمة في اإلسالم2
السنيدي

قسم الدراسات اإلسالمية 28-29 /4 1437√
بجامعة الملك سعود

العربي بن محمد 70760استراتيجيات تحفيز الطالب3
اإلدريسي

عمادة تطوير المهارات. 23/5/1437هـ√
الجامعة

التعلم النشط لتحسين 4
العربي بن محمد 70760مخرجات التعلم

اإلدريسي
عمادة تطوير المهارات. 27/6/1437هـ√

الجامعة

التعلم المبني على 5
العربي بن محمد 70760المخرجات

عمادة تطوير المهارات. 18/2/1437-17هـاإلدريسي
الجامعة

العربي بن محمد 70760الرحمة في اإلسالمي6
اإلدريسي

قسم الدراسات اإلسالمية 29/4/1437-28هـ√√
بجامعة الملك سعود

7

مخرجات كلية التربية 
الممكن والمأمول. والتي 

عقدت في رحاب كلية 
التربية في 17/ 4 / 1437هـ.

العربي بن محمد 70760
اإلدريسي

كلية التربية في الجامعة17/4/1437هـ√

مؤتمر الرحمة في اإلسالم8

108997
98472

9082
جواهر الفوزان
د.ندى المقبل
بدرية الفوزان

قسم الدراسات اإلسالمية 29-28/ربيع الثاني/1437√√
بجامعة الملك سعود

9

المؤتمر السعودي الدولي 
الثاني للنشر العلمي 2015

قافلة أخالقيات الببحث 
العلمي

30/12/1436-28√جواهر الفوزان108997
3/2/1437

عمادة الدراسات العليا
مركز بحوث الدراسات 

اإلنسانية

أ.د.صالح بن محمد 25209مؤتمر )الرحمة في اإلسالم(10
الفوزان

قسم الدراسات اإلسالمية √
بجامعة الملك سعود
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المؤتمر السعودي الثاني 11
وفاء بنت حمد 99665للنشر العلمي

الخميس
عمادة البحث العلمي30-28/ 12/ 1436هـ√

مساهمة الجامعات 
في اإلنتاج العلمي 
السعودي من عام 
2000 إلى 2014: دراسة 

تحليلية لإلنتاج العلمي  
المكشف في قواعد 

البيانات العالمية

المؤتمر الدولي عن الرحمة 12
وفاء بنت حمد 99665في اإلسالم

الخميس
قسم الدراسات اإلسالمية 29/4/1437-28هـ√

بجامعة الملك سعود

قسم الدراسات اإلسالمية 29/4/1437-28ه√√سلطان السيف27830الرحمة في اإلسالم13
بجامعة الملك سعود

قسم الدراسات اإلسالمية 29-28 ربيع ثاني 1437ه√عبدالرحمن الجلعود10726مؤتمر الرحمة في اإلسالم14
بجامعة الملك سعود

المؤتمر الدولي عن الرحمة 15
خالد بن محمد 22458في اإلسالم

الشنيبر
قسم الدراسات اإلسالمية 28-30/4/1437√

بجامعة الملك سعود

فتح القدس بين 
الرحمة والقسوة: 
دراسة مقارنة بين 
منهج المسلمين 

وغيرهم

16
المؤتمر الدولي الثاني 

لتطوير الدراسات القرآنية 
بجامعة الملك سعود

أ. د. خالد بن عبداهلل 5067
القاسم

قسم الدراسات اإلسالمية 11/5/1436√
بجامعة الملك سعود

المؤتمر الدولي عن الرحمة 17
أ. د. خالد بن عبداهلل 5067في اإلسالم

القاسم
قسم الدراسات اإلسالمية 28-29/4/1437√√

بجامعة الملك سعود
معالم الرحمة في 

الدعوة إلى اهلل

المؤتمر الدولي عن الرحمة 18
أحمد بن محمد 27852في اإلسالم

اللهيب
قسم الدراسات اإلسالمية 29/4/1437-28هـ√

جامعة الملك سعود

الرحمة واقعية 
المفهوم ودفع 

الشبهات

المؤتمر الدولي عن الرحمة 19
_29/4/1437-28هـ.√فتح الدين بيانوني77377في اإلسالم.

المؤتمر الدولي عن الرحمة 20
قسم الدراسات اإلسالمية 29/4/1437-28هـ√√√علي الخضيري99113في اإلسالم

بجامعة الملك سعود

8/2/2016-7 م√√د.عبداهلل السيف24944مؤتمر الرحمة في اإلسالم21
قسم الدراسات اإلسالمية 

بكلية التربية بجامعة الملك 
سعود

22
المؤتمر الدولي: معلم 

المستقبل-
إعداده وتطويره

د. سلطانة بنت 27420
عبدالعزيز آل الشيخ

جامعة الملك سعود24/12/1436-23هـ√
كلية التربية

المؤتمر الدولي عن الرحمة 23
د. سلطانة بنت 27420في اإلسالم

عبدالعزيز آل الشيخ
29/4/1437-28هـ√

جامعة الملك سعود / كلية 
التربية

قسم الدراسات اإلسالمية
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التكامل التربوي بين التعليم 24
د. سلطانة بنت 27420العام والعالي

عبدالعزيز آل الشيخ
23/5/1437-21هـ√

الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية )جستن(

جامعة الملك سعود

د. حواء محمد 15402مؤتمر الرحمة في االسالم25
العبداهلل

29/5/1437-28ه√
قسم الدراسات االسالمية/

جامعة الملك سعود 
بالرياض

المؤتمر الدولى عن الرحمة 26
عبد المحسن بن 21801في اإلسالم

عبداهلل التخيفي
29/4/1437-28هـ√

قسم الدراسات اإلسالمية، 
كلية التربية بجامعة الملك 

سعود

سليمان بن قاسم 12929مؤتمر الرحمة في اإلسالم27
العيد

قسم الدراسات اإلسالمية28-30/4/1437√
جامعة الملك سعود

مظاهر الرحمة في 
التوجيهات النبوية 

للشباب

ندوة األمن الشامل – 28
سليمان بن قاسم 12929شراكة وتكامل

العيد
√15/5/1437–14

كرسي الملك عبد اهلل 
للحسبة

جامعة الملك سعود

المؤتمر الدولي عن الرحمة 29
عادل محمد 15466في اإلسالم

العبيسي
قسم الدراسات اإلسالمية 29/4/1437-28ه√√

بجامعة الملك سعود

30

المؤتمر الدولي الثاني 
لتطوير الدراسات القرآنية 

تحت عنوان ”البيئة التعليمية 
للدراسات الفرآنية الواقع 

والمأمول آفاق وتطوير“

عادل محمد 15466
العبيسي

13/5/1436-10هـ√
كرسي القرآن الكريم 

وعلومه بالجامعة ومركز 
تفسير للدراسات القرآنية

أ.د.أحمد بن عثمان 17701مؤتمر الرحمة في اإلسالم31
المزيد

قسم الدراسات اإلسالمية 28 ــ 29 /4 1437هـ√
بجامعة الملك سعود

خالد بن عبداهلل 31854مؤتمر الرحمة32
العيد

قسم الدراسات اإلسالمية √√
بجامعة الملك سعود 

33
الملتقى الشرعي األول 
خالد بن عبداهلل 31854لألشخاص ذوي اإلعاقة

العيد
15/1/1437ه√

قسم الدراسات االسالمية 
في كلية التربية وبالتعاون 

مع مرسسة االمير محمد بن 
سلمان بن محمد ال سعود 

الخيرية

 الملتقى الشرعي األول34
15/1/1437ه√د. وليد محمد السعد70410لألشخاص ذوي اإلعاقة

قسم الدراسات االسالمية 
في كلية التربية وبالتعاون 

مع مرسسة االمير محمد بن 
سلمان بن محمد ال سعود 

الخيرية

35√
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المؤتمر الدولي عن الرحمة 36
11838في اإلسالم

أ.د/ عبد الرحمن بن 
قسم الدراسات اإلسالمية 28/4/1436ه-29/4/1436ه√علي الطريقي

-بجامعة الملك سعود

ندوة ”مشروع األمن الشامل 37
11838شراكة وتكامل“

أ.د/ عبد الرحمن بن 
14/5/1437ه√علي الطريقي

نظمها كرسي الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز 
للحسبة وتطبيقاتها 

المعاصرة في جامعة الملك 
سعود بالتعاون مع مركز 

المحتسب لالستشارات.

-

بندر بن عبد اهلل بن 32170الرحمة في اإلسالم38
سالم العنزي

قسم الدراسات اإلسالمية 29/4/1437-28هـ√
بجامعة الملك سعود

18788مؤتمر الرحمة39
محمد بن عبد اهلل 

قسم الدراسات اإلسالمية √السحيم
بجامعة الملك سعود

قسم الدراسات اإلسالمية √د.عادل الزرقي25219مؤتمر الرحمة في اإلسالم40
بجامعة الملك سعود

المؤتمر الدولي عن الرحمة 41
عبداهلل بن فهد 32030في اإلسالم

القاضي
قسم الدراسات اإلسالمية 28 _ 29/4/ 1437ه√

بجامعة الملك سعود 

د.صالح بن غرم اهلل 25205مؤتمر الرحمة في االسالم42
قسم الدراسات اإلسالمية 29/12/1437-28الغامدي

بجامعة الملك سعود

د.صالح بن غرم اهلل 25205مؤتمر معلم المستقبل43
كلية التربية24/12/1436-23الغامدي

المؤتمر الثاني لتطوير 44
د.صالح بن غرم اهلل 25205الدراسات القرآنية

كلية التربية13/5/1436-10الغامدي

المؤتمر الدولي عن الرحمة 45
قسم الدراسات اإلسالمية 29/4/1437-28هـ√أ.د. علي الصياح17735في اإلسالم

بجامعة الملك سعود

المؤتمر الدولي عن الرحمة 46
د.سعود بن سلمان 12968في اإلسالم

بن محمد آل سعود
قسم الدراسات اإلسالمية 29/4/1437-28هـ√√

بجامعة الملك سعود

المؤتمر الدولي عن الرحمة 47
قسم الدراسات اإلسالمية 29/4/1437-28هـ√د. وليد محمد السعد70410في اإلسالم

بجامعة الملك سعود
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي    1436/ 1437هـ

عنوان المؤتمر و الندوة*م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

عناوين الجهة المنظمة ومكان االنعقاد
البحوث

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

دور القضاء في حماية 1
أمل بنت حمد 98470حقوق اإلنسان

الخميس
هيئة حقوق اإلنسان27/6/1437√

ملتقى السفر واالستثمار 2
العربي بن محمد 70760السياحي السعودي

اإلدريسي
قصر المؤتمرات بالرياض21/6/1437هـ√

الملتقى الشرعي األول 3
لألشخاص ذوي اإلعاقة

108997
98472

9082

جواهر الفوزان
د.ندى المقبل
17/1/1437-16√بدرية الفوزان

مؤسسة األمير محمد سلمان بن محمد آل 
سعود الخيرية بالتعاون مع جامعة الملك 

سعود

الملتقى الشرعي األول 4
16/1/1437-15هـ.√فتح الدين بيانوني77377لألشخاص ذوي اإلعاقة.

قسم الدراسات اإلسالمية، كلية التربية، جامعة 
الملك سعود، ومؤسسة األمير محمد بن سلمان 

بن محمد آل سعود الخيرية، الرياض، المملكة 
العربية السعودية.

_

الملتقى الشرعي األول 5
11838لألشخاص ذوي اإلعاقة

أ.د/ عبد الرحمن بن 
15/1/1437ه-16/1/1437ه.√علي الطريقي

مؤسسة األمير محمد بن سلمان بن محمد 
الخيرية أقيم في مركز الملك فهد الثقافي 

بالرياض
-

6
النشر العلمي المحكم 
باللغة العربي في دول 

مجلس التعاون الخليجي
جامعة اإلمام√أ.د. علي الصياح17735

جامعة نورة√أ.د. علي الصياح17735التميز في النشر العلمي7
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة 
خالل العام الجامعي   1436/ 1437هـ

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

خطوات منهجية في األبحاث 1
العربي بن محمد 70760الجامعية

كلية الشريعة7/6/1437هـ√اإلدريسي
آيت ملول ـ المغرب

شواهد الدرس الداللي 
األصولي

2

القيم الحضارية على مفترق 
26-23/ 8/1436ه√سلطان السيف27830الطرق

الجمعية الدولية لدراسة 
مقارنة الحضارات

ISCSC
ريو دي جانيرو البرازيل

القيم األخالقية لألديان 
السماوية وفق القرآن 

والسنة المحمدية

المؤتمر العالمي الثالث للدراسات 3
القرآنية وتدبر القرآن الكريم في 

أوروبا
جامعة سالفورد7/10/1436-15هـ√سلطان السيف27830

بريطانيا
التكريم اإللهي لإلنسان 

في القرآن الكريم

أصول تحقيق المخطوطات 4
الشرعية ” دورة تدريبية في 

التخصص ”
عبدالرحمن 10726

المعهد العالي للغات 27-22 شعبان 1436√الجلعود
جامعة قرطاج

عبدالرحمن 10726تكنولوجيا التعليم5
جامعة والترو  - كندا15-10 شوال 1436√الجلعود

الندوة الدولية عن ”الوسطية 6
اإلسالمية: مفهومها 

وتطبيقاتها“
فتح الدين 77377

جامعة جاكرتا الحكومية، 24/8/1436-23هـ√بيانوني
جاكرتا، إندونيسيا

تطبيقات الوسطية في 
السنة النبوية: األحاديث 

النبوية المتعلقة بالصالة 
أنموذجا.

المؤتمر العالمي الثالث للدراسات 7
القرآنية وتدبر القرآن الكريم 
في أوربا – الدراسات القرآنية 

والمسلمون في الغرب

2016-7-31م حتى -8-2√د.عبداهلل السيف24944
2016 م

األكاديمية األوربية 
للدراسات القرآنية

الحوار بين المسلم وغير 
المسلم في القرآن 

الكريم

8
برنامج الزائر الدولي تحت عنوان 

عادل محمد 15466”حوار األديان“
16/6/1437-5هـ√العبيسي

مركز الدراسات الغربية 
+وزارة الخارجية األمريكية 

– الواليات المتحدة 
األمريكية

فهد بن صالح 27870دورة لغة انجليزية9
معهد الملك جورج 6/5/1437-6/11/1436√العجالن

--الدولي، تورنتو، كندا
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قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت 
خالل العام الجامعي 1436/ 1437هـ

مكانهاتاريخهاعنوان الرحلة أو الزيارةم
عدد 

المشتركين
من الطالب

أسماء أعضاء هيئة 
مالحظاتوصف موجز التوصيات والمقترحاتالتدريس

مدريد18/12/1436هـرحالت خارجية1
لندن

أ.د.صالح بن محمد الفوزان

أرى بأهمية هذه الدورة للمهتمين باالطالع على االنتاج أحمد بن محمد اللهيبكندا10/11/1436هـرحالت خارجية دورة في اللغة اإلنجليزية2
البحثي الغربي 

خدمات تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

نوع الخدمة* المقدمة**م
الجهة المقدمة مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةللخدمة
االسمالرقم

الجامعةد فهد بن عبد العزيز السنيدي19444تدريب عدد من طالب الجامعة على االلقاء1

تقديم دروس في مادة أصول الفقه لطالب المنح في السكن 2
شؤون الطالبالجامعي

ذات اختصاص مصلحة الزكاة والشركاتعضوية شخصيةأ.د.صالح بن محمد الفوزان25209اللجنة االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض3
قضائي

ذات اختصاص المصارف وعالؤهاعضوية شخصيةأ.د.صالح بن محمد الفوزان25209اللجنة االستئنافية المصرفية4
قضائي

ذات اختصاص جهات التمويل والمتمولونعضوية شخصيةأ.د.صالح بن محمد الفوزان25209اللجنة االستئنافية التمويلية5
قضائي

-العمل الخيريعضوية شخصيةأ.د.صالح بن محمد الفوزان25209مجلس النظار ألحد األوقاف الكبرى في الرياض6

وزارة العدل ، والمجتمع وزارة العدلأ.د.صالح بن محمد الفوزان25209مأذون أنكحة7
السعودي

وزارة الشئون ،والمجتمع وزارة الشئون اإلسالميةأ.د.صالح بن محمد الفوزان25209خطيب جامع8
السعودي
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وزارة الشئون اإلسالمية د.سلطان بن سعد السيف27830داعية ، إلقاء دروس / كلمات / مشاركات إعالمية9
وزارة اإلعالم

وزارة الشئون اإلسالمية 
والمجتمع الداخلي والخارجي

قسم الدراسات عبدالرحمن عثمان الجلعود10726تحكيم أبحاث ترقية ألستاذ10
جامعة الدماماإلسالمية

قسم الدراسات عبدالرحمن عثمان الجلعود10726تحكيم بحثين للمتلقي الشرعي لإلعاقة11
قسم الدراسات اإلسالميةاإلسالمية

قسم الدراسات عبدالرحمن عثمان الجلعود10726تحكيم 4 مشاريع بحثية12
جامعة حائلاإلسالمية

قسم الدراسات عبدالرحمن عثمان الجلعود10726تحكيم أبحاث ترقية ألستاذ13
اإلسالمية

معهد األمير سعود الفيصل 
للدراسات الدبلوماسية

شؤون الحرمين أ. د. خالد بن عبداهلل القاسم5067دروس بالمسجد النبوي لرئاسة شؤون الحرم المكي والمدني14
المسجد النبويالشريفين

مساجد وزارة الشؤون وزارة الشؤون اإلسالميةأ. د. خالد بن عبداهلل القاسم5067دروس متنوعة في المساجد لوزارة الشؤون اإلسالمية15
اإلسالمية

جامعات داخلية أ. د. خالد بن عبداهلل القاسم5067تحكيم أبحاث ترقية متنوعة لجامعات مختلفة داخل وخارج الملكة16
جامعات مختلفةوخارجية

التلفزيون السعوديالتلفزيون السعوديأ. د. خالد بن عبداهلل القاسم5067لقاء في اإلخبارية السعودية برنامج على منبر الحرم17

مركز أثر الوقفينفسهأحمد بن محمد اللهيب27852عضو في مركز أثر الوقفي18

ديوان المسلمنفسهأحمد بن محمد اللهيب27852عضو في ديوان المسلم كباحث شرعي19

مركز المنهاجنفسهأحمد بن محمد اللهيب27852مشارك في مركز المنهاج إلعداد المناهج التعليمية20

مركز تبيان لالستشاراتنفسهأحمد بن محمد اللهيب27852مقوم للمناهج العلمية في مركز تبيان لالستشارات21

المشاركة في لقاءات وورش ودورات )ملتقى االنتماء والمواطنة ودور 22
وزارة الشؤون اإلسالميةد. سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ27420الخطباء واألئمة والدعاة في ترسيخها(

المشاركة في لقاء دور شركاء التربية في الحماية من التطرف 23
مركز الملك عبدالعزيز للحوار د. سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ27420الفكري

الوطني

عضو اللجنة العليا للموسوعة الشاملة في العقيدة واألديان والفرق 24
عبداهلل بن دجين السهلي19192والمذاهب المعاصرة.

الجمعية السعودية 
لعلوم العقيدة واألديان 

والفرق والمذاهب
تخصص العقيدة

عضو مجلس أمناء الصندوق الخيري لطالب المنح بجامعة الملك 25
طالب المنح جامعة الملك جامعة الملك سعودعبداهلل بن دجين السهلي19192سعود

سعود

مؤسسة الشيخ عبداهلل بن دجين السهلي19192عضو مجلس أمناء مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية26
عبدالعزيز بن باز الخيرية

المجتمع السعودي والعالم 
اإلسالمي
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مؤسسة األمير محمد عبداهلل بن دجين السهلي19192عضو مجلس أمناء مؤسسة األمير محمد بن سلمان بن محمد.27
المجتمع السعوديبن سلمان بن محمد.

عبداهلل بن دجين السهلي19192رئيس لجنة رعاية طالب المنح بقسم الدراسات اإلسالمية28
جامعة الملك سعود 

قسم الدراسات 
اإلسالمية

طالب المنح بالقسم

طالب المنح بمدينة الرياضمشروع خيريعبداهلل بن دجين السهلي19192عضو اللجنة العلمية بمشروع وافد العلم29

عامة الناسوزارة الشؤون اإلسالميةسليمان بن قاسم العيد10 محاضرات شرعية30

ندواتدعوة عامةوزارة الشؤون اإلسالميةخالد بن عبداهلل العيد31854ندوات31

محاضراتدعوة عامةوزارة الشؤون اإلسالميةخالد بن عبداهلل العيد31854محاضرات32

التحكيم العلمي لبعض بحوث الملتقى الشرعي األول لألشخاص 33
مؤسسة األمير محمد بن أ.د/ عبد الرحمن بن علي الطريقي11838ذوي اإلعاقة

سلمان بن محمد الخيرية

التحكيم العلمي لبحث مقدم لمجلة المجمع الفقهي اإلسالمي 34
رابطة العالم اإلسالميأ.د/ عبد الرحمن بن علي الطريقي11838بمكة المكرمة

وكالة الوزارة للبحث العلميمحمد بن عبد اهلل السحيم18788تقديم خدمات استشارية لوزارة الشؤون االسالمية35

تحكيم علميكلية أصول الدينمحمد بن عبد اهلل السحيم18788جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية36

تحكيم علميكلية الشريعةمحمد بن عبد اهلل السحيم18788جامعة القصيم37

إدارة السجون )سجن الحائر ( .وزارة الشؤون اإلسالميةسعد العريفي22031محاضرة شرعية38

المجتمعقناة المجدأ.د.علي الصياح17735قناة المجد العلمية , حلقة عن التقنية والسنة النبوية39

12968رعاية جمعيات علمية مختلفة40
د.سعود بن سلمان بن محمد آل 

سعود

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها خالل العام الجامعي 1436/ 1437هـ

األعمال التي استحق عليها الجائزةمجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

تقويم مناهج العقيدةالرياضمركز تبيان لالستشارات جائزة مقوم للمناهج العلميةأحمد بن محمد اللهيب1

بحث: )أسباب ضعف الرواية عن اإلمام البحث العلميكلية التربيةجائزة التميز البحثي لعام 1437ه أ.د/عبد الرحمن بن علي الطريقي2
أحمد كما يراها الخالل(.
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1436/1435 1436/1435 1435/1434 1434/1433  االنشطة

37 31 22 28 البحوث المنشورة

32 32 38 38  البحوث الجارية

14 19 7 25  الموتمرات في رحاب الجامعة

5 7 8 11 المؤتمرات داخل المملكة

9 44 33 52  المؤتمرات خارج المملكة

2 - - -  الرحالت والزيارات

40 53 24 74  الخدمات المجتمعية

2 1 - 1  الجوائز

جدول يوضح أنشطة قسم الدراسات اإلسالمية  عبر السنوات
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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 
التدريس ويتولى اإلشراف  التربية في مرحلة البكالوريوس مجموعة من المقررات المتعلقة بالمناهج وطرق  لطالب كلية 
عليهم وتدريبهم على التدريس في مرحلة التربية الميدانية. ثم بدأ القسم في تقديم برامج الماجستير عام 1397/ 1398هـ. 
وذلك بمسارات المناهج وطرق التدريس العامة, 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 
التدريس العامة عام 1420/ 1421هـ, وفي مسار مناهج وطرق تدريس العلوم عام  برامج الدكتوراه في مسار المناهج وطرق 

1425/1424هـ.

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

الرؤية :

التميز والريادة التربوية في إعداد وتأهيل المعلمين, والمختصين في مجال المناهج وطرق التدريس, لمواكبة االحتياجات 
العصرية و المستقبلية لمجتمع المعرفة .

د. راشد بن حسين العبدالكريم
رئيس قسم المناهج وطرق التدريس
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الرسالة : 

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

لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

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   -2
المعرفة المتطورة.

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   -5
و عالميًا.

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

دوام كامل/الدرجةمنها
جزئي

كاملانثىذكراالسم

دكتوراهجامعه اركنساسالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديسعود ناصر ابراهيم الكثيرى1

دكتوراهأمريكااجتماعياتأستاذسعوديسليمان سعد احمد ال فواز2

دكتوراهجامعه اوهايوطرق تدريس اللغة العربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديصالح عبدالعزيز سليمان النصار3

دكتوراهأمريكاالتربيةأستاذسعوديصالح محمد عبداهلل العيونى4

دكتوراهجامعه الينوىالتربيةالتربيةأستاذسعوديعبدالعزيز راشد محمد النجادى5

دكتوراهأمريكاالتربيةأستاذسعوديعبدالعزيز سعود حمد العمر6

دكتوراهجامعه اوهايوالتربيةالتربيةأستاذسعوديعبداهلل ابراهيم محمد العجاجى7

 مناهج وطرق تدريس التربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديعبداهلل ظافر على الشهرى8
دكتوراهجامعه نوتنجهامالفنية

 عبداهلل عبدالرحمن محمد9
دكتوراهجامعه شمال كلورادوتعليم الرياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديالمقوشى

 عبداهلل عبدالعزيز عبدالرحمن10
دكتوراهالتربيةأستاذسعوديالهدلق

 عبدالمحسن سالم دخيل11
دكتوراهجامعه اوهايوالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديالعقيلى

 مناهج وتدريس العلوم –المناهج وطرق التدريسأستاذسعوديعلى احمد صالح الراشد12
دكتوراهجامعة نيويورك - بفالو  جيولوجيا، وفيزياء

دكتوراهجامعه بتسبرجتعليم العلومالمناهج وطرق تدريسأستاذسعوديفهد سليمان حجى الشايع13

دكتوراهجامعه كلورادوالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديمحمد بن عبدالرحمن الديحان14

دكتوراهجامعه الملك سعودرياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديمحمد عبداهلل عثمان النذير15

 يوسف عبدالرحمن ناصر16
 تعليم اللغة اإلنجليزيةعلم اللغة التطبيقيأستاذسعوديالشميمرى

دكتوراهجامعه ليدزللناطقين بلغات أخرى

 فلسفة التربية البدنيةأستاذمصرىامراهلل احمد محمد البساطى17
والرياضة

 التدريس والتدريب في التربية
دكتوراهجامعه االسكندريهالبدنية

دكتوراهجامعة  بيردو علم نفس -قياس وتقويم تربية بدنيةأستاذمصرىعبدالوهاب محمد النجار18

دكتوراهالملك سعودعلوم اجتماعيةمناهج عامةأستاذ مشاركسعوديابراهيم عبداهلل العلى الحميدان19

 ابراهيم عبدالوهاب سعود20
دكتوراهجامعه وايومنجالرياضياتالرياضياتأستاذ مشاركسعوديالبابطين

دكتوراهأمريكاعلم االجتماعمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعودياحمد حسين عيسى الفقيه21
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دكتوراهالملك سعودحاسب آليمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعودياحمد زيد عبدالعزيز ال مسعد22

دكتوراهجامعه كيلالمناهج وطرق التدريسلمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديتوفيق ابراهيم محمود بديوى23

دكتوراهالمناهج وطرق التدريسلمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديجبر بن محمد بن داود الجبر24

 خالد ابراهيم عبدالرحمن25
 المناهج وطرق تدريس العلومالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديالمطرودى

دكتوراهأم القرىالشرعية

دكتوراهأمريكاالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديخالد فهد عبداهلل الحذيفى26

دكتوراهأمريكاالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديراشد حسين محمد العبدالكريم27

دكتوراهأمريكااللغة االنجليزيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديراضى سعد  السرور28

 مناهج الحاسب وتقنيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديرياض عبدالرحمن محمد الحسن29
دكتوراهجامعه والية فلوريداالمعلومات

المناهج وطرق تدريس  أستاذ مشاركسعوديسعيد محمد عبداهلل الشمرانى30
دكتوراهامريكاتربية علميةالعلوم

المناهج وطرق التدريس أستاذ مشاركسعوديصالح سليمان محمد الحديثى31
دكتوراهامريكاعلومعلوم

 صالح عبداهلل محمد32
دكتوراهغرب فرجينياتربية علميةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديالعبدالكريم

دكتوراهجامعة شمال كلورادوتعليم أحياءتربية علميةأستاذ مشاركسعوديصالح موسى محمد الضبيبان33

دكتوراهأمريكاعلوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديطالل محمد فرحان المعجل34

 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز35
دكتوراهأمريكاتعليم الرياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديالرويس

 عبدالمحسن سيف ابراهيم36
 المناهج وطرق تدريس العلومالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديالسيف

دكتوراهجامعه مانشسترالشرعية

أمريكاجامعه اوهايومناهج وتدريس تربية بدنيةمناهج وتعليمأستاذ مشاركسعوديعلى محمد علي الصغير37

امريكاالتربيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعوديمحمد عطيه محمد الحارثي38

 محمد مفلح عبداهلل عامر39
 مناهج وطرق تدريس التربيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعوديالدوسري

امريكاجامعة أركانساسالفنية

امريكاانديانا بلومنجتونتعليم رياضياتمناهج وطرق تدريساستاذ مشاركسعوديمسفر سعود عبداهلل السلولى40

 مناهج وطرق تدريس التربيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعوديمشعان زبن دغيم الحربى41
دكتوراهالملك سعود البدنية

دكتوراهالملك سعودالتربية الفنيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعوديناصر عبداهلل حسين المسعرى42

دكتوراهالقاهرةتربية بدنيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركمصرىاشرف محمد بسيم محمد43

 مناهج وطرق تدريس اللغةمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركاردنىعبداهلل احمد بني عبدالرحمن44
دكتوراهجامعة اركنصااإلنجليزية
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 المناهج وطرق تدريس اللغةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركلبنانيغسان خالد اسعد بادى45
دكتوراهعين شمسالعربية

دكتوراهالملك سعودعلوم شرعيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديخالد غنيم عوض الهمزانى46

 خالد محمد عمر الهويدى47
دكتوراهجامعة كيرتنطرق تدريس الرياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديالشريف

 مناهج وطرق تدريس التربيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديراشد محمد راشد جساس48
دكتوراهلفبراالبدنية

دكتوراهبريطانياالتربيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديصالح سليمان عبدالعزيز المفدى49

دكتوراهلفبراعلوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديعبدالرحمن فهد مطرف المطرف50

 عبدالعزيز عبداهلل ابراهيم بن51
دكتوراهأمريكاالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديطالب

 عبداهلل عبدالعزيز محمد52
دكتوراهأمريكالغة عربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديالحزيمى

دكتوراهأمريكالغة عربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديعبداهلل محمد سريع السريع53

دكتوراهأمريكااجتماعياتالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديعثمان عبدالمحسن احمد التركى54

أمريكاأمريكامناهج عامةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مساعدسعوديعثمان ناصر عثمان البريكان55

 مناهج وطرق تدريس العلوممناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديمحمد فهد محمد البشر56
دكتوراهالقاهرةالشرعية

دكتوراهأم القرىطرق تدريس الرياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشاركسعوديناعم محمد سلطان العمرى57

 هشام مصطفى محمد الطيب58
دكتوراهالملك سعودالحاسب التعليميمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعوديشريفى

دكتوراهالجامعة األردنيةمناهج وطرق تدريسمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعداردنىاحمد حسن محمد البدور59

دكتوراهالملك سعودالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديأبراهيم سعد علي القرني60

 عبدالحكيم عبدالعزيزاحمد61
ماجستيرالملك سعودعلم النفسالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديالوكيل

 سلطان خلف غصن الروقى62
ماجستيرالملك سعود الدراسات اإلسالميةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديالعتيبى

ماجستيرالملك سعودلغه انجليزيه  وترجمـهالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديعبداهلل محمد عبداهلل بيهان63

 جامعة ميتشجان-طرق تدريس علوممناهج وطرق تدريسأستاذسعودية√أ.د نضال شعبان األحمد64
√دكتوراهأمريكا

جامعة أم القرى-مناهج عامةمناهج وطرق تدريسأستاذسعودية√أ.د لطيفة صالح السميري65
√دكتوراهالسعودية

جامعة اوريجون-طرق تدريس حاسبمناهج وطرق تدريسأستاذسعودية√أ.د ألفت محمد فوده66
√دكتوراهأمريكا
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√دكتوراهجامعة الملك سعودعلوم شرعيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د. أسماء محمد القحيز67

√دكتوراهجامعة حلوانطرق تدريس فنيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركمصرية√د. ماجدة عباس سليم68

√دكتوراهجامعة أريزوناطرق تدريس علوممناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د. حصة عبدالرحمن الصغير69

√دكتوراهجامعة ايواطرق تدريس علوممناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د. سوزان حسين عمر70

تفّرغدكتوراهجامعة جورج ميسنطرق تدريس حاسبمناهج وطرق تدريس أستاذسعودية√أ.د. سارة إبراهيم العريني71

√دكتوراهجامعة الرياض للبناتطرق تدريس حاسبمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د. نورة سعود الهزاني72

√دكتوراهجامعة عين شمسعلوم شرعيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدمصرية√د. فاتن مصطفى محمد73

  جامعة كانساس/لغة انجليزيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعودية√د. هند عبدالعزيز الفدا74
معارةدكتوراهأمريكا

√دكتوراهجامعة الملك سعوداجتماعياتمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعودية√د. بسمة محمد الطيار75

 جامعةاإلمام محمدمناهج عامةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د. جوهرة عبدالعزيز آل الشيخ76
معارةدكتوراهبن سعود

√دكتوراهجامعة حلوانمناهج عامةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدمصرية√د. أمل محمد يوسف77

√دكتوراهجامعة األميرة نورةرياضياتمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركسعودية√د. سمر عبدالعزيز الشلهوب78

 جامعة اكستر-علوم الحاسبمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د . ريم عبدالمحسن العبيكان79
√دكتوراهبريطانيا

√دكتوراهجامعة الملك سعودمناهج عامةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د. عبير محمد العرفج80

√دكتوراهجامعة األميرة نورةعلوم شرعيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د. سميرة أحمد الزهراني81

√دكتوراهجامعة دنفر- كلورادولغة انجليزيةمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د.ريم علي القرني82

√دكتوراهجامعة أوهايوحاسبمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د . إلهام عبدالكريم السعدون83

معارةدكتوراهجامعة مانشسترحاسبمناهج وطرق تدريسأستاذ مساعدسعودية√د. سهام محمد البابطين84

√ماجستيرجامعة ش.كلورادورياضياتمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ . ليلى عبدالرحمن البدر85

مبتعثةماجستيرجامعة الملك سعودتربية فنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ . إيمان علي المريعي86

مبتعثةماجستيرجامعة الملك سعودتربية فنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ . رفيف عبدالعزيز حكيم87

√ماجستيرجامعة الملك سعودتربية فنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. إيمان فيصل الصحن88

√ماجستيرجامعة الملك سعودحاسبمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. حياة عبدالرحمن العجالن89

مبتعثةماجستيرجامعة الملك سعودتقنيات التعليممناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. عفاف أحمد باعبداهلل90

ماجستيرجامعة الملك سعودحاسبمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. بتول عبدالعزيز السعدون91

اجازة√ماجستيرجامعة الملك سعودحاسبمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. روان فهد المهيزع92

مبتعثةماجستيرجامعة الملك سعودحاسبمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. أشواق عبداهلل السحيم93

√ماجستيرجامعة الملك سعودحاسبمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. عبير محمد الربيعة94

√ماجستير كلية التربية للبناتطرق تدريس فيزياءمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. نورة محمد الكثيري95
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مبتعثةماجستيرجامعة الملك سعودتربية فنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. غادة عبدالرحمن الدوسري96

مبتعثةماجستيرجامعة الملك سعودتربية فنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. رشا صالح باوزير97

√ماجستيرجامعة الملك سعودعلوم شرعيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أمل تركي العصيمي98

مبتعثةماجستيرجامعة الملك سعوداجتماعياتمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ.نورة محمد الغامدي99

√ماجستيرجامعة جالسكوعلوممناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ.حنان فوزي الجار اهلل100

مبتعثةماجستيرجامعه الملك سعودتربية فنيةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ. حصة تركي العصيمي101

√ماجستيرجامعه الملك سعودعلوممناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ.نورة محمد السبيعي102

ابتعاث ماجستيرجامعه الملك سعودمناهج عامةمناهج وطرق تدريسمحاضرسعودية√أ.نوال حسن عارف103
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    1436 /  1437  هـ
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  مجلة العلوم
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 Exploring the Use and the«
 Impacts of Social Media

 on Teaching and Learning
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 Procedia - Social
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 Sciences )2015(
 Volume 182, 13
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223-249
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 عبداهلل محمد
العبدالكريم

ال يوجدنشر علميال يوجد



152

19
 ”واقع تنفيذ برنامج تفعيل
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 أثر استخدام تطبيقات الهواتف
 الذكية على التحصيل الدراسي
 في مادة اللغة اإلنجليزية لدى

 الطالب الصم بالمرحلة الثانوية
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 واتدريس اللغة
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والنفسية)جستن(-
 جامعة الملك

سعود
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 د. خالد إبراهيم
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مجلة العلوم 

التربوية والنفسية: 
جامعة البحرين
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 و أ.د. لطيفة صالح
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 ود. ريم

 عبدالمحسن
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 بحوث
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اإلنسانية

26
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Development in Saudi 
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International handbook of 
Teacher Education Training 
& Re-training Systems in 

ModernWorld.
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 publishing
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و نجالء الدريهم

27

 مستوى تحقق مواصفات
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مقارنة التَّطوير المهني لمعلِّمات 
ياض بمعايير  العلوم في مدينة الرِّ
التَّطوير المهني لمعلِّمي العلوم 

في الواليات المتحدة

  1/ 2015/5م+تطوير المعلم

 مجلة العلوم
 التربوية- جامعة

 الملك سعود،
 المجلد )27(

العدد)2(

94997
إيمان العبدالكريم
 و أ.د.نضال شعبان

األحمد

30

مستوى تضمين سمات 
االستقصاء األساسية في 

األنشطة العلمية في كتب 
الكيمياء للمرحلة الثانوية: دراسة 

تحليلية

1436/11هـ+تربوي
 مجلة العلوم

 التربوية والنفسية-
جامعة البحرين

22927

د.سوزان حسين 
حج عمر

و د.نجاة عبداهلل 
محمد بوقس

و أ.عبده نعمان 
مفتي

 كرسي
 الشيخ

 عبدالرحمن
العبيكان

وزارة التعليم-
 طالبات

 الدراسات
العليا

31

مستوى مهارات قراءة الرسوم 
التوضيحية المتضمنة في كتاب 
العلوم لطالبات الصف الخامس 

االبتدائي في المملكة العربية 
السعودية

1437/11هـ+تربوي
 مجلة العلوم

 التربوية-جامعة
الملك سعود

22927

لينا بنت الفي بن 
بغل الرويلي

و د.سوزان حسين 
حج عمر

شخصي

وزارة التعليم-
 طالبات

 الدراسات
العليا

32

درجة إتقان طالبات المرحلة 
المتوسطة بالمملكة العربية 

السعودية لعمليات العلم 
األساسية والتكاملية

 مجلة رسالة التربية1437/6هـ+تربوي
وعلم النفس

د.سوزان حسين 22927
شخصيحج عمر

وزارة التعليم-
 طالبات

 الدراسات
العليا
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33

 Short Vowels Versus Word
 Familiarity in the Reading
 Comprehension of Arab

Readers: A Revisited Issue

القراءة ومهارات 
 2016مXاللغة

 
 The International 
 Electronic Journal

 of Elementary
 Education

))IEJEE

 
11972

34

رات معلمي القراءة للصفوف  تصوُّ
األولية لطبيعة العالقة بين 

أنشطة تنمية الوعي الصوتي 
واكتساب مهارة القراءة

القراءة ومهارت 
مجلة العلوم 2015مXاللغة

التربوية
11972

35
ممارسة أساليب تشجيع التعلم 

النشط لدى معلمات العلوم 
الشرعية بالمرحلة الثانوية

طرق تدريس 
العلوم الشرعية 

 20/4/1436

 
 المجلة العلمية 
لجامعة الملك 

فيصل  م )18(

 
3283

توفيق بن إبراهيم 
البديوي

زينب بنت عبداهلل 
الزايد

قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

 عنوان البحث@م

مجال البحث
 )التخصص
العلمي(

نوع البحث@@
تاريخ@@@

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

معايير جودة األداء التدريسي 
في ضوء متطلبات عصر 

المعرفة، ومدى توافرها لدى 
معلمي الدراسات االجتماعية

 الدراسات
االجتماعية

27057شوال 1437نعم
 إبراهيم عبداهلل

الحميدان

2
واقع تنفيذ معلمي الرياضيات 
في المرحلة االبتدائية لمسائل 

مهارات التفكير العليا“

 تعلم وتعليم
الرياضيات

بحث ميداني

  مقبول للنشر بالمجلة
 الدولية لألبحاث

 التربوية بكلية التربية
 في جامعة االمارات

 العربية المتحدة بتاريخ
2016/5/24 

 
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
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3
 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

4
 مستوى تمكن طالبات الصف

 األول الثانوي بمدينة الرياض من
عمليات االستقصاء الرياضي

تطبيقيتعلم الرياضيات

مقبول للنشر بمجلة 
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

5

 وعي معلمي العلوم بالمرحلة
 االبتدائية في محافظة الرس

 بمهارات المتعلمين للقرن
الحادي والعشرين

قيد النشر 2016م====تعليم العلوم

المجلة 
التربوية 
الدولية 

المتخصصة

25194

أ. عبداهلل 
عبدالكريم الحربي

 أ. د. جبر محمد
الجبر

======

6

 أثر استخدام برمجية للتعلم
 باالكتشاف الموجه في تدريس

 مقرر الحاسب اآللي على
 التحصيل الدراسي لدى طالبات

الصف األول ثانوي

 تعليم وتعلم
الحاسب

XX2016  
0 

 
12516

رياض الحسن
بدونلينا الصويلح

7

 أثر التدريس عبر الحوسبة
 السحابية )جوجل درايف( على

 التحصيل الدراسي في مقرر
 الحاسب وتقنية المعلومات

لدى طالب الصف الثاني الثانوي

 تعليم وتعلم
الحاسب

XX2016  
0 

 
12516

رياض الحسن
بدونعلي مسملي

8 Improving computer Science
Education

 تعليم وتعلم
  XX2016الحاسب

0 
 

بدونرياض الحسن12516

 سوسيولوجيا العلم من منظور9
آخر

 مناهج وطرق
صيف 1437هـ@تدريس العلوم

غير معروفة
 )تخضع

للتحكيم(
 د.صالح عبداهلل25384

محمد العبدالكريم

 عمادة
 البحث

 العلمي
بالجامعة

 جامعة
 الملك
سعود

 عمادة
 البحث

 العلمي
بالجامعة
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10

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

 )McGraw_Hill( ماجروهل
بالمرحلة االبتدائية بمدينة 

الرياض.

 مناهج وطرق
تدريس العلوم

*

تحت التحكيم في
”مجلة العلوم التربوية 

والنفسية“ بجامعة 
البحرين

25384اليوجد

أ.تهاني سعد بن 
بخيت

 د.صالح عبداهلل
محمد العبدالكريم

ال يوجدنشر علميال يوجد

11

 دور معلمات العلوم في
 تكوين التصّورات الخاطئة حول

 مفاهيم الوراثة لدى طالبات
 المرحلة المتوسطة في مدينة

الرياض

 مناهج وطرق
تدريس العلوم

*

تحت التحكيم في
”المجلة الدولية لألبحاث 

 التربوية
بجامعة اإلمارات“

25384اليوجد

أ.نورة عبداهلل 
محمد الجبرين
 د.صالح عبداهلل

محمد العبدالكريم

ال يوجدنشر علميال يوجد

12

 واقع تنفيذ برنامج تفعيل
 المختبرات المدرسية في

 العملية التعليمية في مدينة
الرياض.

 مناهج وطرق
تدريس العلوم

25384اليوجدتحت التحكيم في *

أ.محمد جابر 
الشهري

 د.صالح عبداهلل
محمد العبدالكريم

ال يوجدنشر علميال يوجد

13

ممارسات معلمي العلوم 
مع المتعلمين في المرحلة 

المتوسطة
 في ضوء نموذج كولب المطور

من وجهة نظرهم

 مناهج وطرق
تدريس العلوم

*

تحت التحكيم في 
”مجلة العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية“ بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية

25384اليوجد

أ.عبداهلل حشر 
العتيبي

 د.صالح عبداهلل
محمد العبدالكريم

ال يوجدنشر علميال يوجد

14
 ”درجة إشراكية الطالب في

 محتوى كتاب العلوم المطور
للصف السادس االبتدائي“

 مناهج وطرق
تدريس العلوم

*
تحت التحكيم في 
»مجلة رسالة الخليج 

العربي“
25384اليوجد

أ.ندى عقيل 
العبدالكريم

 د.صالح عبداهلل
محمد العبدالكريم

ال يوجدنشر علميال يوجد

15
”مهارات التوثق من المعلومة 
لدى معلمي المرحلة الثانوية 

والمتوسطة بمدينة الرياض“

مناهج وطرق 
تدريس العلوم

*
تحت اإلعداد النهائي 
لإلرسال لمجلة علمية 

محكمة
25384اليوجد

أ.زياد محمد النوفل
 د.صالح عبداهلل

محمد العبدالكريم
ال يوجدنشر علميال يوجد

16

 واقع استخدام معلمي
 الرياضيات لألنشطة اإللكترونية

 التفاعلية في تنمية التصور
البصري المكاني-

 تعلم إلكتروني
ورياضيات

 فهد بن إبراهيم ال يوجد1438√
 موكلي و أحمد

المسعد
ال يوجدال يوجد
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17

 المعيقات التي تواجه معلمي
 ومعلمات الرياضيات عند

  Sketchpadاستخدام برمجية
 التفاعلية عند تدريس مواضيع

 الهندسة المضمنة في مقررات
المرحلة المتوسطة-

 تعلم إلكتروني
ورياضيات

ال يوجد1438√
 إبراهيم الحسين

 خليل و أحمد
المسعد

ال يوجدال يوجد

18

 حوافز ومعوقات استخدام
 أنظمة وتقنيات التعلم

 اإللكتروني من وجهة نظر
 أعضاء هيئة التدريس في كلية
التربية بجامعة الملك سعود

 عبدالرحمن العثمانال يوجد1438√ تعلم إلكتروني
ال يوجدال يوجدو أحمد زيد المسعد

19
مدى توافر كفايات التعلم 

االلكتروني لدى معلمي 
المدارس الليلية بمدينة الرياض

 نعلم إلكتروني
والمعلمين

محمد الشهري و ال يوجد1438√
ال يوجدال يوجدأحمد المسعد

20

اتجاهات معلمي المرحلة 
الثانوية نحو تطبيقات الجيل 

الثاني للتعلم االلكتروني 
واستخدامها  في التعليم،

سعيد الزهراني و ال يوجد1438√ تعلم إلكتروني
ال يوجدال يوجدأحمد المسعد

21

أثر استخدام واحة التعلم 
اإللكتروني على تحصيل طالب 
الصف األول االبتدائي في مادة 

الرياضيات،

 تعلم إلكتروني
ورياضيات

ال يوجد1438√
عبدالهادي 

المطيري و أحمد 
المسعد

ال يوجدال يوجد

22

 أثر تدريس القرآن الكريم
 باستخدام نمط التعلم المدمج

 على تصحيح التالوة لطالب
 حلقات األكاديمية القرآنية

العالمية

 تعلم إلكتروني
والقران

ال يوجد1438√
عـبـدالـعـزيـز 

الـشـهـري و أحمد 
المسعد

ال يوجدال يوجد

23

 فاعلية تطبيق استراتيجية
 الصف المقلوب على التحصيل
 الدراسي لتعلم البرمجة في

 مادة الحاسب اآللي لدى طالب
الصف األول ثانوي

  الصف المقلوب
 ومادة الحاسب

اآللي
فؤاد الدوسري و و ال يوجد1438√

ال يوجدال يوجدأحمد المسعد
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24

دور وسائل التواصل االجتماعي 
في تطوير الممارسات 

التدريسية لمعلمي ومعلمات 
الرياضيات بالمرحلتين 

المتوسطة والثانوية من وجهة 
نظرهم –

 تعلم إلكتروني
ورياضيات

مفرح الخالدي و ال يوجد1438√
ال يوجدال يوجدأحمد المسعد

25

اثر التدريس باستراتيجية الرحالت 
المعرفية عبر الويب في اداء 
طالبات الصف االول الثانوي 
وتحصيلهن بمقرر الحاسب 

االلي.

 تعلم إلكتروني
ومقرر الحاسب

هند المبارك و أحمد ال يوجد1438√
ال يوجدال يوجدالمسعد

26

تصورات المتعلمين الجامعيين 
نحو استخدام الشبكات 

االجتماعية في التعلم والبحث 
العلمي.

هنوف الملحم و ال يوجد1438√ تعلم إلكتروني
ال يوجدال يوجدأحمد المسعد

27

 مدى تلبية وثيقة منهج مواد
 العلوم الشرعية للمرحلتين
 االبتدائية والمتوسطة في
 التعليم العام للضروريات

الخمس

 طرق تدريس
العلوم الشرعية

1437  
 

 
3283

 توفيق بن إبراهيم
البديوي

 فهد بن حمد
أبانمي

28

Teachers’ Perceptions 
ward ESL Textbook For 

First Intermediate Grade in 
Riyadh Region: Full Blast 

One.

TESOL+ May 2016 
 

 

29343

 أ .عبد العزيز هديب 
 د. راضي السرور

29

New English Textbooks 
Evaluation Of The Third 

Grade Secondary in Saudi 
Arabia

)3rd Secondary-2nd 
semester(, Student book

TESOL+May 201629343
أ. محمد السويلم

د. راضي السرور

30

The Implementation of 
English Extra-curricular 

Activities in Saudi Schools 
from Teachers’ perspective

TESOL+May 201629343أ.هيفا صالم 
د. راضي السرور
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31

 أثر استخدام استراتيجية
 التعارض المعرفي في تدريس
 الفقه على تصويب التصورات
 البديلة للمفاهيم الفقهية
 والتمكن من معرفة بعض

 األحكام الفقهية لدى طالب
 الصف الثالث المتوسط بمدينة

الرياض

 المناهج وطرق
التدريس

25196تم االنتهاء√
 د. خالد إبراهيم

المطرودي

32

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

واتجاهاتهم نحوه

المناهج وطرق 
التدريس

د. احمد حسن 91271غير ممولتم االنتهاء
البدور

33

أنماط التعلم المفضلة لدى 
طلبة كلية التربية جامعة 

الملك سعود وعالقتها ببعض 
المتغيرات

المناهج وطرق 
التدريس

د. احمد حسن 91271غير ممولتم االنتهاء
البدور

34

 أساليب مقترحة للكشف عن
 الموهبة الفنية لدى طالبات

 المرحلة المتوسطة كما يرى
ذلك المختصون

2016/6/30189396700م+تربوي
 أ.حصة تركي

العصيمي

35
 الفصول االفتراضية في

 جامعات المملكة العربية
السعودية الواقع والمأمول

Information 
Technology 
&ELearning

 د. نورة بنت سعود143825000019526+
 الجامعاتال يوجدالهزاني

ال يوجدالسعودية

36

The New Paradigm Shift in 
Saudi Universities: MOOC’s 

- Massive Open Online 
Courses

Information 
Technology 
&ELearning

 د.نوره بنت سعود143820000019526+
 الجامعاتال يوجدالهزاني

ال يوجد   السعودية

37
التعليم اإللكتروني – 

أستراتيجيات نقل المعرفة في 
العصر الرقمي

Information 
Technology 
&ELearning

 نوره بنت سعود143810000019526+
الهزاني

 مركز
 الترجمة

الجامعات
اليوجدالسعودية

38
 The reading comprehension

 of Arabic ambiguous
sentences

القراءة ومهارات 
اللغة

Xديسمبر, 2016م 
 

 
11972

عبداهلل بن محّمد 
السريِّع

39

 مدى تلبية وثيقة منهج مواد
 العلوم الشرعية للمرحلتين
 االبتدائية والمتوسطة في
 التعليم العام للضروريات

الخمس

طرق تدريس 
العلوم الشرعية

1437  
 

 
3283

 توفيق بن إبراهيم
البديوي

 فهد بن حمد
أبانمي
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة خالل العام الجامعي 1436/ 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

المؤتمر السابع عشر للجمعية السعودية 1
الجمعية السعودية للعلوم 1437-5-23-21نعمإبراهيم عبداهلل الحميدان27057للعلوم التربوية والنفسية

التربوية والنفسية

حضور مؤتمر إعداد معلم المستقبل2
فقط

الفصل الدراسي 
الثاني1437/1436

الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية )جستن(

3
ندوة مخرجات كليات التربية الممكن والمأمول

ندوات مركز التميز 

د.عبدالعزيز الرويس

د.عبدالعزيز الرويس

ورقة 
علمية

ورقة 
+عرض

الفصل الدراسي 
الثاني1437/1436

الفصل الدراسي 
األول1437/1436

كلية التربية

مركز التميز البحثي في تعليم 
العلوم والرياضيات

اإلعداد التخصصي 
والتربوي

مؤتمرات تربويات 
الرياضيات العالمية 

واألقليمية

4
مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم 
والرياضيات األول »توجه العلوم والتقنية 

)STEM( والرياضيات والهندسة
18/7/1436-16هـ==أ. د. جبر محمد الجبر25194

مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليم العلوم والرياضيات، 

جامعة الملك سعود
==

كلية التربية بجامعة الملك 24/12/1436-23هـ،==أ. د. جبر محمد الجبر25194مؤتمر معلم المستقبل: إعداد وتطويره5
==سعود

المؤتمر األول للتقويم في المملكة: مدخل 6
==هيئة تقويم التعليم العام23/1/1437-21هـ====أ. د. جبر محمد الجبر25194للجودة النوعية

مؤتمر التكامل التربوي بين التعليم العام 7
23/5/1437-21ه==أ. د. جبر محمد الجبر25194والعالي

الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية، كلية التربية 

بجامعة الملك سعود
==

المؤتمر الدولي: معلم المستقبل- إعداده 8
وتطويره

 
كلية التربية – قاعة حمد 24/12/1436-23هـناعم بن محمد العمري31715

الجاسر

 الرحمة في اإلسالم9
كلية التربية – قسم الدراسات  1473/4/29- 28هـناعم بن محمد العمري31715

اإلسالمية - قاعة حمد الجاسر

 التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي10
21-23/5/1437ناعم بن محمد العمري31715

كلية التربية –  الجمعية 
السعودية للعلوم التربوية 

والنفسية - قاعة حمد الجاسر
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XXXرياض عبد الرحمن الحسن12516معلم المستقبل: إعداد وتطويره11
1436 /12 /24-23هـ  

الموافق: 7-5 
/2015/10م

كلية التربية بجامعة الملك 
سعود 

المؤتمر الدولي معلم المستقبل – أعداده 12
وتطويره

79029
91271

د. اشرف محمد بسيم
د. احمد البدور 

 /23-24/12
1436هجري

كلية التربية جامعة الملك 
سعود

13
مؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات 

األول: توجه العلوم والرياضيات والتقنية 
والهندسة

د.صالح عبداهلل محمد 25384
18/7-16/*@الغبدالكريم

1436ه

مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليم العلوم والرياضيات، 

الرياض، جامعة الملك سعود

”درجة معرفة 
وتطبيق معلمات 
العلوم ألساليب 

القراءة الفاعلة في 
كتاب العلوم للصف 

األول المتوسط“

14
المؤتمر السابع عشر للجمعية السعودية 

للعلوم التربية والنفسية )جستن(: التكامل 
التربوي بين التعليم العام والعالي

د.صالح عبداهلل محمد 25384
21- 23 / 5/ 1437هـ*@الغبدالكريم

للجمعية السعودية للعلوم 
التربية والنفسية )جستن(، 

الرياض، جامعة الملك سعود

واقع تنفيذ برنامج 
تفعيل المختبرات 

المدرسية في 
العملية التعليمية 
في مدينة الرياض.

المؤتمر الدولي: معلم المستقبل - إعداده 15
د.صالح عبداهلل محمد 25384وتطويره

كلية التربية24/12-23 1436هـ**الغبدالكريم
بجامعة الملك سعود

16
حلقة النقاش: »االستفادة من نتائج وتوصيات 

المؤتمر الدولي: »معلم المستقبل: إعداد 
وتطويره“

د.صالح عبداهلل محمد 25384
كلية التربية25/2/1437هـ**الغبدالكريم

بجامعة الملك سعود

ورشة العمل: ”مخرجات كلية التربية: الممكن 17
د.صالح عبداهلل محمد 25384والمأمول“

كلية التربية17 /4/ 1437هـ*الغبدالكريم
بجامعة الملك سعود

التكامل بين عمادة الدراسات العليا والكليات 18
عمادة الدراسات العليا بجامعة 15/3/2016في حراك الجامعة التطويري

الملك سعود

جامعة الملك سعود21/7/1437-19المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطره19

20
المؤتمر السابع عشر للجمعية السعودية 

للعلوم التربية والنفسية )جستن(: التكامل 
التربوي بين التعليم العام والعالي

29343
91271

د.راضي سعد السرور
21- 23 / 5/ 1437هـ*د. احمد البدور

للجمعية السعودية للعلوم 
التربية والنفسية )جستن(، 

الرياض، جامعة الملك سعود

واقع تنفيذ برنامج 
تفعيل المختبرات 

المدرسية في 

العملية التعليمية 
في مدينة الرياض.

21
مؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات 

األول: توجه العلوم والرياضيات والتقنية 
والهندسة

29343
91271

د.راضي سعد السرور
كلية التربية24/12-23 1436هـ*د. احمد البدور

بجامعة الملك سعود

المؤتمر الدولي: معلم المستقبل - إعداده 22
وتطويره

29343
91271

د.راضي سعد السرور
كلية التربية24/12-23 1436هـد. احمد البدور

بجامعة الملك سعود
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23
حلقة النقاش: »االستفادة من نتائج وتوصيات 

المؤتمر الدولي: »معلم المستقبل: إعداد 
وتطويره“

كلية التربية25/2/1437هـ*د.راضي السرور29343
بجامعة الملك سعود

ورشة العمل: ”مخرجات كلية التربية: الممكن 24
كلية التربية17 /4/ 1437هـ*د.راضي السرور29343والمأمول“

بجامعة الملك سعود

عدد كبير من جامعة الملك التكامل التربوي بين التعليم العاّم والعالي25
خالل الفترة )21– √√سعود

23(/ 05/ 1437هـ

الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية )جستن( –

الملك سعود

مؤتمر معلم المستقبل: إعداده وتطويره26

كلية التربية / جامعة الملك 23-12/24/     1436هـ++د.أسماء محمد القحيز12963
سعود

++أ.د. نضال شعبان األحمد94997

+د. عبير محمد العرفج30606

++د. سوزان حسين حج عمر22927

+د. أمل محمد يوسف89216

+د. ريم عبدالمحسن العبيكان18445

++أ.روان فهد المهيزع25517

++أ.الجوهرة عبدالعزيز آل تويم98018

++أ.هال سليمان الشايع26267

+أ.أمل تركي العصيمي99153

++أ.نورة محمد السبيعي98498

+أ.د. لطيفة صالح السميري94234

د. إلهام عبدالكريم 20532
السعدون

+

++أ.نوال حسن عارف98670

++د.أمل عبداهلل آل ابراهيم8985

++أ.حنان فوزي الجار اهلل94152

++أ.أفنان محمد المنيع99212

++د.فاتن مصطفى محمد 69080

+أ.عبير محمد الربيعة25398
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المؤتمر الدولي عن الرحمة في اإلسالم27

كلية التربية / جامعة الملك 28-1437/4/29+د.عبير محمد العرفج30606
سعود

+د.ريم عبدالمحسن العبيكان18445

د.إلهام عبدالكريم 20532
+السعدون

+د.أسماء محمد القحيز12963

مؤتمر التكامل التربوي بين التعليم العام 28
والعالي

21-1437/5/23هـ+د.عبير محمد العرفج60603
الجمعية السعودية  للعلوم 
التربوية والنفسية )جستن(/ 

جامعة الملك سعود

د.إلهام عبدالكريم 20532
السعدون

+

+د.أسماء محمد القحيز12963

+أ.الجوهرة عبدالعزيز آل تويم98018

+أ.حصة تركي العصيمي96700

+أ.أمل تركي العصيمي99153

++أ.نورة محمد السبيعي98498

+د.ريم عبدالمحسن العبيكان18445

+د.أمل عبداهلل آل ابراهيم8985

+د.سوزان حسين حج عمر22927

+أ.رائدة سعد الموسى112480

+أ.حنان فوزي الجاراهلل94152

++د.أمل محمد يوسف61298

+د.فاتن مصطفى محمد 08096

++أ.د.نضال شعبان األحمد79949

+ أ.أفنان محمد المنيع21299

+أ.عبير محمد الربيعة89352
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مؤتمر اللعب األول ”األطفال بين األلعاب 29
اإللكترونية والتقليدية.. رؤية تربوية مستقبلية“

كلية التربية / جامعة الملك 21-1437/5/23هـ+د.أسماء محمد القحيز36921
سعود

د.إلهام عبدالكريم 23502
السعدون

+

+أ.الجوهرة عبدالعزيز آل تويم81089

+أ.حنان فوزي الجاراهلل25149

+د.عبير محمد العرفج60603

+ أ.أفنان محمد المنيع21299

+ أ.عبير محمد الربيعة89352

عمادة تطوير المهارات/26-1437/6/27هـ+أ.حصة تركي العصيمي00769التعلم النشط لتحسين مخرجات التعلم30
جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود28-1436/12/30هـ+أ.روان فهد المهيزع71552المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي31
عمادة البحث العلمي

32
إعداد المقومين وفق لنظام إلدارة الجودة(  

KSU - QMS(: 1, 2, 3
)45 ساعة(

عمادة تطوير المهارات + عمادة 6/2/1437-26/1هــــــXعبداهلل بن محمد السريِّع11972
الجودة/ جامعة الملك سعود

436/12/231هـــ -Xعبداهلل بن محمد السريِّع11972معلم المستقبل: إعداده وتطويره33
2015/10/06م

كلية التربية/جامعة الملك 
سعود, الرياض

التكامل بين عمادة الدراسات العليا والكليات 34
عمادة الدراسات العليا بجامعة 15/3/2016في حراك الجامعة التطويري

الملك سعود
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي   1436/ 1437هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

تاريخ بداية ونهاية االنعقاد
الجهة المنظمة ومكان االنعقاد)التقويم الهجري(

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

 ورشة بناء األطر التخصصية لمعايير مناهج التعليم1
هيئة تقويم التعليم- فندق هلتون قاردن إن 28/6 – 2/ 7/ 1437هـناعم بن محمد العمري31715

الرياض

رياض عبد الرحمن 12516مؤتمر  التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي2
الحسن

XXXالجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسيةالفترة 21 – 23 / 5 /1437هـ

المركز الوطني للقياس والتقويم21/2/1437-19√قياس نواتج التعّلم3

هيئة تقويم التعليم العام -قاعة مركز الملك 21/1/1437-21مؤتمر تقويم التعليم العام4
فهد الثقافي

ندوة المبادرات المجتمعية للجامعات السعودية 5
ودورها في تعزيز االنتماء الوطني .

+د.أسماء محمد القحيز12963

الجامعة السعودية اإللكترونية/ الرياض1436/12/29هـ
+د.عبير محمد العرفج30606

د.إلهام عبدالكريم 20532
+السعدون

6
Developing life-performance outcomes for 

your school
By: Prof. William Spady

عبداهلل بن محمد 11972
المركز الوطني للقياس والتقويم/ الرياض/22/2/1437- 4/12/2015مxالسريِّع

المملكة العربية السعودية
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة خالل العام الجامعي   1436/ 1437هـ

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

1
المؤتمر السنوي ال39 للجمعية الوطنية لإلرشاد 

األكاديمي
الجمعية الوطنية لإلرشاد األكاديمي، 2/1/1437-30/12/1436نعمإبراهيم عبداهلل الحميدان27057

الس فيغاس

كلية التربية بجامعة قطر18/5/1437ه====أ. د. جبر محمد الجبر25194منتدى التعليم في دول مجلس التعاون2

====أ. د. جبر محمد الجبر25194قيادة التعليم: رؤى معاصرة3
30/7-1/8

وزارة التعليم والتعليم العالي، قطر1437ه

4
المؤتمر السنوي العشرون لمنطمة تطوير 

الحاسب في التعليم
منظمة تطوير الحاسب في التعليم، 9/1/1437-6هـ*د.صالح عبداهلل محمد الغبدالكريم25384

”نورث كارولينا“.
كونا/هاواي، الواليات المتحدة

5
المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات واالتصاالت 

في التعليم والتدريب: ِتسات 2016 
4/6/1437-2هـ√أحمد زيد المسعد

14-12 مارس .2016
مجمع اللغة العربية ومدينة إفريقيا 

التكنولوجية بالسودان

6
الواليات المتحده األمريكية- 17-1/1437/14√أحمد زيد المسعدمؤتمر اديوكوز 2015 السنوي

EDUCAUSE

21Qatar Foundation-1437/1/22هـ+أ.غادة عبدالرحمن الدوسري94057مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعليم7
/Qatar
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خدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ  

نوع الخدمة@ المقدمة@@م
مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

عدة جهاتإبراهيم عبداهلل الحميدان27057التدريب في مركز التدريب وخدمة المجتمع1

جامعة اإلمام محمد بن إبراهيم عبداهلل الحميدان27057التدريب في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية2
سعود اإلسالمية

كلية الملك فهد األمنيةإبراهيم عبداهلل الحميدان27057التدريس في كلية الملك فهد األمنية3

جامعة الملك خالدإبراهيم عبداهلل الحميدان27057التدريب في جامعة الملك خالد4

==كلية الملك فهد األمنيةجامعة الملك سعوأ. د. جبر محمد الجبر25194تدريب منسوبي كلية الملك فهد األمنية5

المشاركة في تنفيذ اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم في 6
وزارة التعليم- وزارة الخدمة المركز الوطني للقياس والتقويمالتعليم العالي

المدنية - ...

صالح عبداهلل محمد 25384محاضرة عامة: »الموجهات Heuristics في المدخل الكشفي“7
العبدالكريم

 مركز التميز البحثي في تطوير
 تعليم العلوم والرياضيات، كلية

التربية، جامعة الملك سعود
يوم االثنين 1437/5/20هـ

طالب الدراسات العليا

صالح عبداهلل محمد 25384تحكيم علمي لعدد من المجالت العلمية بالجامعات السعودية8
الجامعات الحكومية في مستمرالعبدالكريم

المملكة، والباحثين

لجنة أخالقيات البحث العلمي ”للعلوم اإلنسانية“ في جامعة الملك 9
صالح عبداهلل محمد 25384سعود

الباحثين في مجاالت العلوم عمادة البحث العلمي بالجامعةالعبدالكريم
اإلنسانية في الجامعة

10
اإلجتماع التنسيقي لمؤسسات التعليم المفتوح في العالم العربي، 
األردن بتنسيق من ، 26-1437/6/27، المنظمة العربّية للّتربية والثقافة 

والعلوم بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة
المنظمة العربّية للّتربية والثقافة أحمد زيد المسعد28940

والعلوم= األليكسو
مؤسسات التعليم المفتوح 

في العالم العربي
األردن - 26-
،1437/6/27

11

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

المركز الوطني للتعلم االلكتروني أحمد زيد المسعد28940
ةالتعليم هن بعد ووزارة التخطيط

اللجنة الوزارية العليا للتحول 
الرقمي ضمن برنامج التحول 

الوطني تحقيقًا لرؤية 
المملكة 2030

وزارة التعليم والجامعات المركز الوطني للتعلم االلكترونيأحمد زيد المسعد28940مقرر جائزة التميز في التعلم اإللكتروني االصدار الرابع12
السعودية

صالح النصارمستشار متفرغ في وزارة العمل والتنمية االجتماعية.13

صالح النصارمدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية 14

المشاركة في برنامج التحول الوطني إلعداد مبادرات وزارة العمل 15
صالح النصاروالتنمية االجتماعية   
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حضور عدد من اجتماعات هيئة الخبراء ووزارة الداخلية ذات العالقة 16
صالح النصاربوزارة العمل والتنمية االجتماعية.

تمثيل المملكة في بعض الوفود الرسمية للمشاركة في مؤتمرا 17
صالح النصارومناسبات عالمية

الجامعة السعودية معهد الملك عبداهللد. علي الصغير1وكيل الجامعة السعودية اإللكترونية لشؤون الفروع18
اإللكترونية

شرائح المجتمع السعودي جامعة الملك عبدالعزيز -جدةد.نوره بنت سعود الهزاني19526عضوة في كرسي األمير نايف للقيم 19
بكل فئاته

المشاركة في ورشة عمل )األسرة وتحديات ثقافة التقنية( في 20
د.ريم عبدالمحسن 18445البرنامج الثقافي لمهرجان الجنادرية 31

جامعة األميرة نورةالعبيكان

المشاركة في مناظرة )أيهما أفضل البحث النوعي أم البحث 21
د.ريم عبدالمحسن 18445الكمي؟(

العبيكان
مركز بحوث الكليات اإلنسانية. 

جامعة الملك سعود

تقديم محاضرة )تجارب ناجحة في استخدام نظام البالك بورد في 22
د.ريم عبدالمحسن 18445التعليم(

كلية التربية. جامعة الملك سعودالعبيكان

د.ريم عبدالمحسن 18445إدارة جلسة رئيسية في مؤتمر معلم المستقبل23
جامعة الملك سعودالعبيكان

إدارة جلسة علمية في المؤتمر الدولي الرابع للتعلم االلكتروني 24
د.ريم عبدالمحسن 18445والتعليم عن بعد

العبيكان

عضو لجنة التحكيم ألبحاث المؤتمر العلمي )2( – بمدارس العليا 25
مدارس العليا األهلية أ.نورة محمد السبيعي98498األهلية  

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها خالل العام الجامعي 1436/ 1437هـ   

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

بحث منشورالمجال التربويكلية التربيةجائزة كلية التربية للتميز البحثيأ. د. جبر محمد الجبر1
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جدول يوضح أنشطة قسم المناهج وطرق التدريس عبر السنوات

1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433 االنشطة 
35 44 39 37 البحوث المنشورة
39 22 32 23 البحوث الجارية 
16 39 17 13 الموتمرات في رحاب الجامعة 
6 10 17 18 المؤتمرات داخل المملكة
7 20 27 36 المؤتمرات خارج المملكة 
- 6 4 3 الرحالت والزيارات 

25 29 30 44 الخدمات المجتمعية 
1 1 1 1 الجوائز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قسم التربية الفنية
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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 العربية السعودية ظهرت الحاجة إلى معلمين لتدريس مادة التربية الفنية بجميع مراحل التعليم، وجاءت فكرة إنشاء قسم 
للتربية الفنية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بغرض إعداد معلمين وباحثين متميزين لسد العجز المتزايد في هذا المجال. لذلك تم 
السعودي ورغبة من  المستمر للمجتمع  التنامي  الموافق 1975م. ومع  الدراسة فيه عام 1395/1394هـ  الفنية وبدأت  التربية  إنشاء قسم 
القسم في المشاركة في اإلسهام في تنمية المجتمع تم إنشاء قسم التربية الفنية للبنات بمركز الدراسات الجامعية بجامعة الملك 
الطاقات  العديد من  إلى  الحاجة  وذلك لسد  بالمملكة  رائدة  والدكتوراه كبرامج  الماجستير  برنامجي  إنشاء  تم  1405هـ، كما  عام  سعود 

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:

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

المجتمع بقطاعية الحكومي واألهلي.

د. محمد بن عبدالرحمن النملة
رئيس قسم التربية الفنية
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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   -4
العام.

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

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

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

المساهمة في إعادة تأهيل المعلمين الذين هم على رأس العمل في ضوء التنمية المستدامة .  -8
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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 مااليا تربية فنية لذوي االحتياجات 
الخاصة تربية فنية استاذ 

مساعد سعودي √ د0 فهد بن محمد الشمري 1

√ دكتوراة جامعة اوهايو الحكومية رسوم االطفال التربية الفنية أستاذ سعودي √ أ.د. محمد بن حسين 
الضويحي 2

√ دكتوراه جامعة شمال تاكساس تراث شعبي تربية فنية أ.مشارك سعودي √  د. بدر بن عبد الرحمن
الرويس العتيبي 3

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

√ دكتوراه بوردو مناهج تربية فنية تربية فنية أستاذ 
مساعد سعودي √ د. محمد عبدالرحمن 

النملة 5

√ دكتوراه كيرتن. استراليا تصميم جرافيكي تصميم أستاذ 
مساعد سعودي √ د. معجب عثمان الزهراني 6

√ دكتوراه المنيا التصوير التشكيلي تربية فنية  أستاذ
مساعد مصري √ د. محمد عبدالاله إسماعيل 7

√ دكتوراه والية بنسلفانيا العالج بالفن التربية الفنية مشارك سعودي √  د. عوض مبارك سعد
اليامي 8

√ دكتوراه  Ohio State-جامعة والية أوهايو
University أنثروبولوجيا التربية الفنية التربية الفنية مشارك سعودي √ د. يوسف إبراهيم العمود 9

√ دكتوراه جامعة حلوان ـ جامعة نيويورك التصميم التربية الفنية استاذ 
مشارك مصري √ د. احمد رفعت سليمان 10

√ دكتوراه جامعة الينوي مناهج تربية فنية التربية الفنية استاذ 
مساعد سعودي √ د. خالد بن حجاج المرمش 11

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. فهد الجبرين 12
√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. عبداهلل 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
√ 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

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

√ دكتوراه جامعه كارديف زخارف فنيه -  الفن 
االسالمى تربية فنية أستاذ 

مساعد سعودي √  د. حنان ابراهيم عبداهلل
العبيد 20

√ دكتوراه جامعة المنيا التصميم تربية فنية أستاذ 
مساعد مصري √ د. نجوى على محمد على 21

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

الرشيد 22

√ دكتوراه جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تربية متحفية تربية فنية أستاذ 
مساعد سعودي √ د. سلمى سالم الزيد 23

√ دكتوراه جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن رسوم أطفال تربية فنية أستاذ 
مساعد سعودي √ د. ريم ابراهيم العودان 24

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

الشنيف 25

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √  ا. رحاب عبداهلل محمد
الغذامى 26

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. عبير سعد حمد المقرن 27

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاض سعودي √  ا. فريده محمد عبداهلل
السبيع 28

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √  ا. اريج محمد عبداهلل
الحمود 29

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √  ا. رشا ابراهيم عبدالعزيز
الفاضل 30

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √  ا. نهال محمد عبداهلل
الحميدى 31

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √  ا. لطيفه عبدالرحمن
الفيصل 32

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. هند عبداهلل الوتيد 33
√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. خلود عبداهلل الحصان 34

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √  ا. ثناء عبداهلل ابراهيم
العضيبى 35

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √  ا. خلود حمد عبداهلل
العبيكان 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    1436 /  1437  هـ

 عنوان البحث@م
)باللغة العربية(

 مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

إسم الباحث الرئيسي جهة النشر@@@@تاريخ@@@نوع البحث@@
وأسماء المشاركين@@@@@

 الجهة الممولة
أو الداعمة@@@@@@

الجهة
المستفيدة

الجهة
المتعاقد

معها@@@@@@@ ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
الرقماالنتهاء النشرتطبيقية

االسمالوظيفي

1

عالقة الذكاءات المتعددة بكل 
من اإلبداع في مجال التصميم 
الفني والتوجهات المهنية لدى 

طالب وطالبات قسم التربية 
الفنية بجامعة الملك سعود.

يناير  2016@التصميم 

 بحوث في التربية 
النوعية. جامعة 

القاهرة 
 

 
25266

د. معجب 
الزهراني 

جامعة 
الملك 
سعود

تتبع النشأة التاريخية للفن 2
مقبول للنشر @تاريخ الفن اإلسالمي.

27/11/1437

مجلة جامعة 
جازان للعلوم 

اإلنسانية 

 
25266

د. معجب 
الزهراني 

3

التقييم في التربية الفنية 
في المدارس المتوسطة في 
منطقة الرياض التعليمية من 

وجهة نظر المعلميين.

مدخل الي التذوق 
ابريل 2016@الفني.

مجلة بحوث في 
التربية الفنية 

والفنون. جامعة 
حلوان.

115054
د/ فواز بن 

فهد ابو 
نيان

جامعة 
الملك 
سعود

4
المردود المعاصر للدوافع 

السلوكية في المقررات 
الجامعية

النظريات 
المعاصرة في 

التربية الفنية
مارس 2016@

المؤتمر 
العاشر للتربية 
والتكنولوجيا.

74321
د/ احمد 

رفعت 
سليمان

جامعة 
الملك 
سعود
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية 
خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

 

 عنوان البحث@م
)باللغة العربية(

 مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

تكلفة البحثتاريخ@@@نوع البحث@@
بآالف الرياالت

إسم الباحث الرئيسي 
الجهة الممولةوأسماء المشاركين@@@@

أو الداعمة@@@@@@
الجهة 

المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 

معها@@@@@@@ ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
المتوقع البدءتطبيقية

لالنتهاء
الرقم

االسمالوظيفي

1

الرواشين الحجازية 
كمدخل الثراء المشغولة 

المعدنية المنفذة باسلوب 
المينا في التربية الفنية

اشغال المينا 
والمعادن

@

1437  
 

 
18871

د/ 
مسعودة 
عالم قربان

جامعة 
الملك 
سعود

2

تحوير شكل الطائر في 
الفن االسالمي كمصدر 
الستلهام حلى معدنية 

مموهة بالمينا

143618871@الفنون االسالمية
د/ 

مسعودة 
عالم قربان

جامعة 
الملك 
سعود

3

اثر االبداع الرقمي على 
المهارة اليدوية في 

تشكيل االواني الفخارية 
لدى طالب المرحلة 

االبتدائية

143718871@الخزف
د/ 

مسعودة 
عالم قربان

جامعة 
الملك 
سعود

4

المداخل التربوية 
والتشكيلية لمفهوم 

البنائية وتطبيقاتها ضمن 
مقررات التربية الفنية.

التشكيل 
مقبول للنشر @المجسم

22/11/1437115055
ا.د/ محمد 

حسين 
الضويحي

جامعة 
الملك 
سعود
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة 

خالل العام الجامعي 1436/ 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 االنعقاد

عناوين 
البحوث

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

ملتقى التدريس الجامعي الثالث 1

25266
4909
6065

د. معجب عثمان الزهراني. 
د/ بدر عبد الرحمن الرويس

د/ محمد عبد الرحمن 
النملة

عمادة تطوير 26ـ 29/6/1437@
المهارات

المؤتمر الدولي: معلم المستقبل ـ 2
اعداده وتطويره

115055
115054
113776
4382
4909
6065

5875
25277
74321

73635
11656
8870
24271
27700
15530
25127

ا.د /محمد حسين 
الضويحي.

د/فواز بن فهد ابو نيان.
د/ يوسف بن ابراهيم 

العمود.
د/ عوض بن مبارك اليامي.
د/ بدر عبد الرحمن الرويس

د/ محمد عبد الرحمن 
النملة.

د/ خالد حجاج المرمش.
د/ فهد محمد الشمري.
د/ احمد رفعت سليمان.

د/ محمد عبد االه 
اسماعيل.

د/ نجالء رشيد محمد 
الرشيد.

د/ مها محمد السديري.
د/ حنان ابراهيم العبيد.
د/ سلمي سالم الزيد.

د/ خلود حمد العبيكان.
د/ ريم ابراهيم العودان

@

@

@
@
@
@
@
@
@

@
@
@
@
@

@
@

23ـ24/12/1436هـ
كلية التربية

جامعة الملك 
سعود

التطوير المهني العضاء هيئة 3
التدريس عن طريق التقنية.

115055
115054
113776
15530
25127

ا.د /محمد حسين 
الضويحي.

د/فواز بن فهد ابو نيان.
د/ يوسف بن ابراهيم 

العمود.
د/ خلود حمد العبيكان.
د/ ريم ابراهيم العودان

@
@
@
@
@

عمادة تطوير 21/1/1437ه
المهارات
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التعليم االكيد عبر)القلب والراس 4
واليد(

115055
5875

25277
74321

ا.د /محمد حسين 
الضويحي.

د/ خالد حجاج المرمش.
د/ فهد محمد الشمري.
د/ احمد رفعت سليمان

@
@
@
@

عمادة تطوير 15/16/1437هـ
المهارات

محو االمية الرقمية لالستاذ والطالب.5

115055
115054
113776
74321
24271
27700

ا.د /محمد حسين 
الضويحي.

د/فواز بن فهد ابو نيان.
د/ يوسف بن ابراهيم 

العمود
د/ احمد رفعت سليمان
د/ حنان ابراهيم العبيد.
د/ سلمي سالم الزيد.

@
@
@
@
@
@

عمادة تطوير 20/1/1437هـ
المهارات

الفصول المقلوبة.6
115055
113776
74411

ا.د /محمد حسين 
الضويحي.

د/ يوسف بن ابراهيم 
العمود.

د/ نجوي علي محمد.

@
@
@

عمادة تطوير 21/2/1437هـ
المهارات

التعليم النشط لتحسين مخرجات 7
التعليم.

115055
74321

ا.د /محمد حسين 
الضويحي.

د/ احمد رفعت سليمان

@
عمادة تطوير 26/6/1437هـ@

المهارات

تصميم المقررات الرقمية8
115055
115054
113776

ا.د /محمد حسين 
الضويحي.

د/فواز بن فهد ابو نيان.
د/ يوسف بن ابراهيم 

العمود

 @
@
@

عمادة تطوير 7/7/1437هـ
المهارات

115055تصميم المقرر في الفصول النشطة.9
ا.د /محمد حسين 

عمادة تطوير 8/8/1437ه@الضويحي.
المهارات

استراتيجيات المناهج للتعليم 10
النشط.

115055
24271

ا.د /محمد حسين 
الضويحي

د/ حنان ابراهيم العبيد.
عمادة تطوير 9/11/1437هـ@

المهارات

ادارة الفصول الدراسية في التعلم 11
النشط 

115055
15530
25127

ا.د /محمد حسين 
الضويحي

د/ خلود حمد العبيكان.
د/ ريم ابراهيم العودان

@
@
@

عمادة تطوير 10/10/1437هـ
المهارات
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اعدار الدراسة الذاتية12
74411
27700

د./نجوى علي محمد
د/ سلمى سالم الزيد

@
عمادة تطوير 16/8/1437ه@

المهارات

استشارة النظراء في التدريس 13
الجامعي

74411
27700

د./نجوى علي محمد
د/ سلمى سالم الزيد

@
عمادة تطوير 16/8/1437ه@

المهارات

14
هيئة تقويم التعليم بين الشراكه 

واالستقالليه
18871
8870
15530

د/.مسعوده عالم قربان
د./مها محمد السديري
د./خلود حمد العبيكان

عمادة تطوير 2/7/1437ه@
المهارات

االخطاء الشائعه لملفات الجوده15
74411
25142

د./نجوى علي محمد
عمادة تطوير 4/2/1437ه@د/ عبير سعد المقرن

المهارات

لغة االشاره16
18871
8870
15530

د/.مسعوده عالم قربان
د./مها محمد السديري
د./خلود حمد العبيكان

عمادة تطوير 3/7/1437ه@
المهارات

دورة التعلم المختلط في التعليم 17
العالي

د/.مسعوده 
عالم قربان 

8870
15530

د/.مسعوده عالم قربان
د./مها محمد السديري
د./خلود حمد العبيكان

عمادة تطوير 12/6/1436ه@
المهارات

دوره الشاشه والبث في التعليم18
18871
8870
15530

د/.مسعوده عالم قربان
د./مها محمد السديري
د./خلود حمد العبيكان

عمادة تطوير 14/6/1436ه@
المهارات

تطبيقات الجوالت الذكية في 19
التدريس

18871
8870
15530

د/.مسعوده عالم قربان
د./مها محمد السديري
د./خلود حمد العبيكان

عمادة تطوير 15/6/1436ه@
المهارات

20

انشاء وتصحيح الواجبات واالختبارات 
االلكترونية

)االطفال بين االلعاب االلكترونية 
والتقليدية (

11656
30668

د.نجالء رشيد الرشيد
ا.لطيفه عبدالرحمن 

الفيصل

@
عمادة تطوير 12/5/1437ه@

المهارات

عمل ادوات جوجل21
18871

عمادة تطوير 2/7/1437ه@د/.مسعوده عالم قربان
المهارات



181

22
فعاليات المؤتمر الدولي االول

العلوم االنسانية اكاديميا ومهنيا 
رؤى استشرافية

جميع منسوبي قسم 
18/6/1437ه@النساء

23
اسبوع انجازاتنا في البحث العلمي 

)ابتكاراتنا(
18871

عمادة البدراسات 7/7/1437ه@د/.مسعوده عالم قربان
العليا

24
برنامج سجال –المناظره الثانية 

)البحوث االنسانية والعلمية تكامل 
ام تنافس(

18871
عمادة البدراسات 7/7/1437ه@د/.مسعوده عالم قربان

العليا

25

صناعة القرار
مشاركةالمرأه في التحول الوطني

التطوير االداري في العمادات 
والكليات

دورة رخصة المستشار 
النظير

مفاتيح التميز في تدريس طالبات 
الدراسات العليا

د.مسعوده عالم جان
د.مسعوده عالم قربان
د.خلود حمد العبيكان

د.سلمى سالم الزيد
د.عبير سعد المقرن

عمادة تطوير 7/1437ه@
المهارات

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة 

خالل العام الجامعي    1436/ 1437هـ

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

فعاليات البينالي الدولي 1
لرسوم االطفال 2016

18871
74321
6065

د/.مسعوده عالم قربان
د/ احمد رفعت سليمان

د/ محمد عبد الرحمن النملة  
@
@

وزارة الثقافة 12/7/1437ه@
والفنون
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خدمات تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته 
خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

نوع الخدمة@ المقدمة@@م
مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

أنشطة عمادة تطوير المهارات التي تشمل التطوير والتدريب لمنسوبي 1
جميع منسوبي   عمادة تطوير المهارات د. معجب الزهراني 25266جامعة الملك سعود من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين

الجامعة 

2

1-المشاركه في معرض تواصل الرياض
التشكيلي

2-المشاركة بعرض اعمال ضمن معارض جمعية جسفت
3-المشاركة بلوحات المعرض االول للملتقى التشكيلي صاله عواطف 

القنبيط
4-المشاركة سمبوزيوم بقطر ملتقى الفنون البصريه

د/ مسعودة عالم قرباند/ مسعودة عالم قربان18871
جمهور المتلقي 

ومتذوقي الفنون 
التشكيلية

طالبات قسم التربية كلية التربية ـ قسم التربية الفنيةد.مها محمد السديري8870تقديم ورشة عمل نظري وعملي عن التجريدية التعبيريه3
الفنية جامعه الملك 

سعود

طالبات جامعة الملك كلية التربية ـ قسم التربية الفنيةد/ مسعودة عالم قربان18871المعرض التشكيلي )انا المدينة(ـ اعداد وتنظيم 4
سعود

طالبات قسم التربية كلية التربية ـ قسم التربية الفنيةد/ سلمي سالم الزيد27700التربية المتحفية بين المفهوم والتطبيق. 4
الفنية جامعه الملك 

سعود

كلية التربية ـ قسم التربية الفنيةجميع منسوبي القسم تكريم اعضاء هيئة التدريس .5

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها 
خالل العام الجامعي 1436/ 1437هـ 

  
األعمال التي استحق عليها الجائزةمجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزة

مجموعة من اعمال التصوير بالميناالفنون التشكيليةملتقى الفنون البصرية بالدوحةجائزة السفعة الفضيةد.مسعودة عالم قربان
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 جدول يوضح أنشطة قسم التربية الفنية عبر السنوات

1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433  االنشطة

4 5 5 4 البحوث المنشورة

4 4 14 9  البحوث الجارية

25 2 1 19  الموتمرات في رحاب الجامعة

1 1 - 8 المؤتمرات داخل المملكة

0 18 15 20  المؤتمرات خارج المملكة

0 2 2 2  الرحالت والزيارات

5 9 7 19  الخدمات المجتمعية

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 وتوسعت في سياسة فتح المدارس وتطلب األمر إعداد كفاءات مهنية متخصصة عمد المركز إلى تطوير برامجه التدريبية 
فصمم ونفذ 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 قيادات علمية متخصصة في مجال تقنيات التربية واالتصال فقد صدر قرار المجلس األعلى للجامعة في جلسته الثانية في 1399/11/29هـ 
الموافق 1979/10/20م بإنشاء قسم علمي أكاديمي يسمى قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم ، وبذلك حل القسم محل المركز . على أن 
القسم ظل وما زال يقدم خدمات فنية ومهنية في مجال تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية ، كما يقدم استشارات وخبرات ألعضاء هيئة 
قدم  كما  التعليم.  أساليب  وتطوير  والترجمة  والتأليف  العلمي  البحث  مجال  في  وافر  بقسط  يسهم  كما  للمجتمع  وكذلك  التدريس 

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.

د. أحمد بن عبداهلل الدريويش

رئيس قسم تقنيات التعليم
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الرسالة

تعلم  بيئات  بفاعلية في  التقنيات  التعليم ودمج  تقنيات  أن تساهم في تطوير مجال  قادرة على  إعداد قوى بشرية وقيادات علمية 
واإلقليمية  المحلية  المستويات  البحثي وخدماته على  األكاديمية ونشاطه  القسم  لبرامج  االستراتيجي  التخطيط  غنية من خالل  وتدريب 
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.

االهداف 

دعم البرنامج األكاديمي والعلمي لكلية التربية عن طريق تقديم مقررات إجبارية لطلبة الكلية وأخرى اختيارية وحرة لطلبة الجامعة في مجال   .1
تقنيات التعليم واالتصال.

المشرفين  برنامج دورات  التعليم ومقررات في  تقنيات  الماجستير في مجال  برنامج  والجامعة كتقديم  الكلية  العليا في  الدراسات  برامج  دعم   .2
التربويين في الحقل نفسه ، إضافة إلى برنامج الدبلوم العام في التربية ودبلوم تقنيات التعليم في فترة سابقة من تاريخه .

في  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  طريق  عن  خصوصًا  والتعليم  التربية  وتقنيات  عمومًا  والتعليم  التربية  في  العلمي  البحث  حركة  تنشيط   .3
المؤتمرات والندوات 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   .5
في مجال 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   .8
إلى جانب توفير المواد واألدوات والتسهيالت الالزمة التي يحتاجها الجانب التطبيقي في تلك المقررات.

والبصرية وتقديم  السمعية  العروض  أجهزة  لتشغيل  العملي  الطابع  ذات  الدراسية  المقررات  التدريس في  الفنية ألعضاء هيئة  المساعدة  تقديم   .9
التوضيحات العملية ومتابعة مشاريع الطالب . . . إلخ.

أو الكلية في مجال تصميم وإنتاج المصورات والرسوم والشفافيات والشرائح  التدريس سواًء في القسم  الفنية ألعضاء هيئة  تقديم المساعدة   .10
الفوتوغرافية 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
 دوام كاملدولة التخرججامعة التخرجالتخصص الدقيقالجنسيةالرتبة العلميةاالســــمم

 تقنية التعليم والتصميمسعوديأستاذبدر بن عيداهلل الصالح1
 الواليات المتحدةجامعة ميتشجانالتعليمي

متقاعد ومستعان بهاألمريكية

 تكنولوجيا التعليمسعوديأستاذجمال بن عبدالعزيز الشرهان2
نعمالمملكة المتحدةجامعة مانشستروالتعلم االلكتروني

 الواليات المتحدةجامعة بتسبرجتقنية التعليم واالتصالسعوديأستاذمحمد بن سليمان المشيقح3
متقاعد ومستعان بهاألمريكية

 تقنية التعليم-تعلمسعوديأستاذمشاركصالح بن محمد العطيوي4
 الواليات المتحدةجامعة أوهايوالكتروني

نعماألمريكية

الحاسب التعليمي سعوديأستاذمشاركعثمان بن تركي التركي5
الواليات المتحدة جامعة كنسانوتعليم  الكتروني

نعماألمريكية

نعممصرجامعة عين شمستقنيات التعليمسعوديأستاذمساعداحمد عبداهلل الدرويش6

نعمالمملكة المتحدةجامعة برونلتقنيات التعليمسعوديأستاذمساعدمحمد بن ابراهيم الحجيالن7

معهد الدراسات التربوية-تقنيات التعليمسعوديأستاذمساعدسلطان بن هويدي المطيري8
نعممصرجامعة القاهرة

 الواليات المتحدةجامعة ميتشجاننظم تطوير التعليمسعودي أستاذمساعدعبدالرحمن بن صالح العامر9
 متقاعد ومستعان بهاألمريكية

نعممصرجامعة حلوانتكنولوجيا التعليممصريأستاذ مساعدابوبكر يوسف غنام10

مبتعثالسعوديةجامعة الملك سعودتربية خاصةسعوديمعيدخالد بن عبدالعزيز محمد العصفور11

مبتعثالسعوديةجامعة الملك سعوددراسات إسالميةسعوديمعيدأنس بن محمد إبراهيم الشعالن12

مبتعثالسعوديةجامعة الملك سعودأخصائي نفسيسعوديمعيدعبدالمجيد بن أحمد عبدالعزيز العتيق13

مبتعثالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات التعليمسعوديمحاضرحسن إبراهيم صالح الزهراني14
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مبتعثالسعودية جامعة الملك سعوددراسات اسالميةسعوديمعيدطارق بن محمد الشعالن15

مبتعثالسعوديةجامعة الملك سعودتربيةسعوديمعيدإبراهيم بن عبداهلل الباهلي16

مبتعثالسعوديةجامعة الملك سعودهندسة برمجياتسعوديمعيدعبداهلل بن عيد العتيـبـي17

مبتعثالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات التعليمسعوديمحاضرعبدالرحمن بن راشد العقيلي18

نعمالسعوديةجامعة االميرة نورهتكنولوجيا التعليمسعوديةأستاذ مساعدمحمدعبدالمحسن لسيف بنت مريم19

الواليات المتحدة جامعة نورثرن كلورادوتكنولوجيا التعليمسعوديةاساذ مساعدداليا بنت محمد اليحي20
نعماألمريكية

نعممصرجامعة حلوانتكنولوجيا التعليممصريةاستاذ مساعدرشا الوتبدي21

معارهالسعودية جامعة االميرة نورهتكنولوجياالتعليمسعوديةأستاذمساعدعبدالرحمن الشويعر بنت مشاعل22.

جزئيالسعوديةجامعة الملك سعودحاسب آلي تربويسعوديةمعيدةندى بنت جهادعبدالرزاق الصالح23

 السعوديةجامعة الملك سعود تقنية التعليم سعوديةمعيدةعهود بنت صالح ابراهيم الدريبي24

 السعوديةجامعة الملك سعودحاسب آلي تربوي سعودية معيدةلمياء  بنت إبراهيم محمد الصالح25

 السعوديةجامعة الملك سعودحاسب آلي تربوي سعوديةمعيدةأريج بنت محمد عبداهلل بن خنين26

 السعوديةجامعة الملك سعود حاسب آلي تربوي سعوديةمعيدةأميرة بنت مروان محمد الخواجه27

نعم السعوديةجامعة الملك سعود حاسب آلي تربوي سعودية معيدةفوزيه بنت عبد الرحمن الغامدي28

نعم السعوديةجامعة الملك سعودحاسب آلي تربوي سعودية معيدةمها بنت محمد سعود الحربي29

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتطبيقات الحاسبا آلليسعوديةمعيدةسعيد أحمد الشهري بنت منار30
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية 

خالل العام الجامعي    1436/  1437  هـ

 عنوان البحث@م
مجال البحث

)التخصص 
العلمي(

نوع البحث@@
تاريخ@@@
جهة النشر@@@@النشر

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
المشاركين@@@@@

 الجهة الممولة
أو الداعمة@@@@@@ ترجمة أو

مؤلف
بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

أثر التفاعل بين مستويات تقديم الدعم 1
اإللكترونيوأسلوب التعلم عبر بيئات 

التعلم االفتراضية في تنمية التحصيل 
والتفكير الناقد

تقنيات 
التعليم

7/12/2015 مجلة كلية التربية
---د. أحمد بن عبداهلل الدريويش25243جامعة أسوان

2 EVALUATING THE USABILITY
 AND ACCESSIBILITY OF LMS

“BLACKBOARD”
At King Saud University

 تقنيات
التعليم

15/5/2016

Journal of 
International 
Education 
Research

25190

25243

أ.د. عثمان بن تركي التركي

د. أحمد بن عبداهلل الدريويش
---

تطوير نظام قائم على التدريب 3
التشاركي عبر الويب وقياس فاعليته في 

تنمية بعض مهارات استخدام الرسوم 
التعليمية لدى معلمي التالميذ الصّم

 تقنيات
التعليم

2/10/2015 المجلة الدولية
مركز بحوث كلية د. أحمد بن عبداهلل الدريويش25243التربوية المتخصصة

التربية

تقويم برنامج الماجستير في تقنيات 4
التعليم بكلية التربية بجامعة الملك 

سعود في عصر مجتمع المعرفة من 
وجهة نظر الخريجين والخريجات

تقنية 
التعليم

x2016 مجلة دراسات في يناير
المناهج وطرق 

التدريس.  

ال يوجدصالح محمد العطيوي20997

5
ايتخدام التعليم الجوال بكلية التربية 

جامعة الملك سعود : التطبيقات 
والتجديات 

تقنية 
المجلة الدولية 2016التعليم 

اليوجدأبوبكر يوسف غنام91566التربوية المتخصص
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة 

خالل العام الجامعي 1436/ 1437 هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة@م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

تاريخ بداية ونهاية االنعقاد
الجهة المنظمة ومكان االنعقاد)التقويم الهجري(

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

د. أحمد بن عبداهلل 25243المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي 12015
الدريويش

عمادة البحث العلمي30-28 ذوالحجة 1436هـ
جامعة الملك سعود

مؤتمر الشراكة بين جامعة الملك سعود والجهات 2
د. أحمد بن عبداهلل 25243الداعمة

الدريويش
عمادة البحث العلمي20/2/1437-18هـ

جامعة الملك سعود

المؤتمر الدولي بعنوان معلم المستقبل إعداده 3
د. أحمد بن عبداهلل 25243وتطويره

الدريويش
22-24/12/1436كلية التربية

4
عمادة الدراسات العليا والكليات في حراك الجامعة 

التطويري نحو تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية 2030
x1437جامعة الملك سعود23/8؟

قاعة الدرعية

5
جامعة الملك سعودx28/7/1437التطرف الفكري واإلرهاب األسباب وسبل العالج

قاعة حمد الجاسر

6
كلية العلوم مبنى x18/6/14374ورشة عمل أخالقيات البحث العلميى

7
جامعة الملك سعودx14-15/5/1437االمن الشامل شراكة وتكامل

قاعة حمد الجاسر

8
جامعة الملك سعودx4/1437/28-29مؤتمر الرحمة في االسالم

قاعة حمد الجاسر

9
مدرج كلية التربيةفي بداية الفصل الثاني x1437ورشة الجودة
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قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت 

خالل العام الجامعي 1436/ 1437هـ

عنوان الرحلة م
مكانهاتاريخهاأو الزيارة

عدد 
المشتركين
من الطالب

وصف موجز التوصيات والمقترحاتأسماء أعضاء هيئة التدريس

رحالت 1
خارجية

طرح مفهوم تقنية التعليم واالهتمامات البحثية.د.صالح العطيوى---زيارة كلية التربية King’s Collegeالفصل  االول 1437

االهتمامات العلمية وإمكانية اجراء بحوث مستقبلية.د.صالح العطيوى ---University of Helsinkiالفصل  االول 21437
وأشاد بالكلية الجامعة اثناء زيارتهما ومشارتهما بالندوة.

طرح مفهوم تقنية التعليم واالهتمامات البحثية.د.صالح العطيوىUniversity ofAucklandالفصل  االول 31437

زيارة الكلية والمكتبات الرئيسةد.صالح العطيوىHarvard Universityالفصل  االول 41437

طرح مفهوم تقنية التعليمد.صالح العطيوىWayne State Universityالفصل  االول 51437

زيارة الجامعة والكلية والمكتباتد.صالح العطيوىMelbourne Universityالفصل  االول 61437

خدمات تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته 

خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

نوع الخدمة@ المقدمة@@م
مقدم الخدمة

الجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

جميع منسوبي الجامعةعمادة البحث العلميد. أحمد بن عبداهلل الدريويش25243مدير وحدة مساندة وخدمات الباحثين 1

جميع منسوبي الجامعةعمادة البحث العلميد. أحمد بن عبداهلل الدريويش25243عضو اللجنة التنفيذية لوحدة مساندة وخدمات الباحثين 2

طالب وطالبات الدراسات العليا في عمادة البحث العلميد. أحمد بن عبداهلل الدريويش25243عضو لجنة االستفادة من الرسائل الجامعية ومشاريع البحث3
الجامعة

وكالة الجامعة للدراسات العليا د. أحمد بن عبداهلل الدريويش25243رئيس اللجنة الفرعية لتطوير مجالت التخصصات اإلنسانية4
جامعة الملك سعودوالبحث العلمي

وكالة الجامعة للدراسات العليا د. أحمد بن عبداهلل الدريويش25243عضو اللجنة الدائمة لتطوير المجالت العليمة بالجامعة5
جامعة الملك سعودوالبحث العلمي
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بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها 

خالل العام الجامعي 1436/ 1437هـ

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

أفضل مدرب لبرنامج دبلوم التدريبمركز القيادات التربويةافضل مدربد. أحمد بن عبداهلل الدريويش1
مراكز مصادر التعلم

جائزة التميز البحثي على البحث العلميمركز بحوث كلية التربيةجائزة التميز البحثيد. أحمد بن عبداهلل الدريويش2
مستوى كلية التربية



194

 الرحالت والزيارات  ٢ - -  ٦
 اخلدمات ا�تمعية  ١٩ ١  ٤  ٥
 اجلوائز  ٢ -  ١  ٢

  
  

  
  
  

جدول يوضح أنشطة قسم تقنيات التعليم عبر السنوات

1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433  االنشطة

5 11 3 4 البحوث المنشورة

0 9 2 9  البحوث الجارية

9 10 7 19  الموتمرات في رحاب الجامعة

0 7 4 8 المؤتمرات داخل المملكة

0 13 11 20  المؤتمرات خارج المملكة

6 - - 2  الرحالت والزيارات

5 4 1 19  الخدمات المجتمعية

2 1 - 2  الجوائز
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قسم
التربية الخاصة
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نبذة عن  القسم

تم استحداث قسم التربية الخاصة في العام الجامعي 1404- 1405هـ، ويهدف القسم إلى إعداد وتأهيل معلمي ومعلمات التربية الخاصة للحصول 
السلوكية  واالضطرابات  التعلم،  وصعوبات  العقلي،  التخلف  السمعية،  اإلعاقة  التالية:  التخصصية  المسارات  أحد  في  البكالوريوس  درجة  على 
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 يعملون اآلن في المجاالت المتخصصة سواء في القطاع الحكومي أو األهلي للرفع من مستوى خدمات التربية الخاصة 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.

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   •
الجامعات،  في  التدريس  هيئة  أعضاء  ليكونوا  العليا  الدراسات  مستوى  على  ناجحين  وإداريين  وقياديين،  باحثين،  يعد  وأن  الجامعية،  الدراسات 

وليعملوا في المؤسسات التربوية األخرى.

د. علي بن محمد الهوساوي
رئيس قسم التربية الخاصة
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والمبادرة في  اإلشراف عليها،  التي يطلب منه  البحثية  المشاريع  واإلشراف على  الوطنية،  البحثية  المشاريع  إعداد  العلمية:  البحوث   •
اقتراح 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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دوام كامل/جزئي
الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق التخصص العام الرتبة الجنسية

النوع
أسماء أعضاء هيئة التدريس

االسم دوام م
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 قناة السويس- مصر إعاقة عقلية تربية خاصة استاذ 
مساعد مصرية  @ أميرة محمود دويب 11

@ دكتوراه الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة استاذ 
مشارك سعودية @ نورة علي زيد الكثيري 12

@ دكتوراه
اإلمام محمد بن سعود  - 

السعودية      إعاقة سمعية تربية خاصة  أستاذ
مشارك سعودية @ مريم حافظ عمر تركستاني 13

@ دكتوراه جامعه ش.كلورادو التربية التربية
أستاذ 

مساعد سعودي @ ابراهيم سعد فواز ابونيان 14

@ دكتوراه بنها - مصر اضطراب التوحد التربية الخاصة
أستاذ 

مساعد مصري @ إبراهيم عبدالفتاح الغنيمي 15

@ دكتوراه وسكانسن - أمريكا اضطرابات 
سلوكية التربية الخاصة أستاذ 

مساعد سعودي @ ابراهيم عبداهلل عبدالعزيز الحنو 16

@ دكتوراه فلوريدا- أمريكا اإلعاقة الفكرية التربية الخاصة
أستاذ 

مساعد سعودي @ ابراهيم ناصر عبدالعزيز الثابت 17

@ دكتوراه اوهايو- أمريكا تعدد العوق تربية خاصة  أستاذ 
مشارك سعودي @ تركى عبداهلل سليمان القريني 18

قائمة بيانات أعضاء هيئة التدريس
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دوام كامل/جزئي
الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق التخصص العام الرتبة الجنسية

النوع
أسماء أعضاء هيئة التدريس

االسم دوام م
جزئي

دوام 
كامل أنثى ذكر

@ دكتوراه جامعة أوهايو بأمريكا 
اضطرابات 

سلوكية التربية الخاصة
أستاذ 

مساعد سعودي @ عبدالرحمن عبداهلل عبدالعزيز ابا 
عود 19

@ دكتوراه كنت ستيت - أمريكا
اضطرابات 

سلوكية التربية الخاصة
أستاذ 

مساعد سعودي @ عبدالكريم حسين الحسين 20

@ دكتوراه بال ستيت - أمريكا تعدد العوق التربية الخاصة
أستاذ 

مساعد سعودي @ نبيل شرف معتوق المالكي 21

@ دكتوراه لنكولن – يريطانيا  تخلف عقلي التربية الخاصة
أستاذ 

مساعد سعودي @ محمد علي القحطاني 22

دكتوراه @ نورثن كولورادو - أمريكا إعاقة عقلية تربية خاصة أستاذ 
مساعد سعودية @ ريم فهد صالح الرصيص 23

@ دكتوراه جالسجو- إسكتلندا توحد تربية خاصة استاذ 
مشارك سعودية @ ختام ظافر فهد القحطاني 24

@ دكتوراه آيداهو - أمريكا اضطراب التوحد التربية الخاصة أستاذ سعودي @ ابراهيم عبداهلل عثمان العثمان 25

@ دكتوراه آيداهو - أمريكا اإلعاقة الفكرية التربية الخاصة
أستاذ 
مشارك سعودي @ ابراهيم عيدالعزيز عبداهلل المعيقل 26

@ دكتوراه عين شمس - مصر اإلعاقة البصرية
المناهج وطرق 

التدريس
أستاذ 
مشارك مصرى @ حماده على عبدالمعطى على 27

@ دكتوراه اإلعاقة السمعية جامعة كانسس- أمريكا التربية الخاصة
أستاذ 

مساعد سعودي @ ماجد عبدالرحمن السالم 28

@ دكتوراه السودان - السودان تربيه و علم نفس تربيه و علم 
نفس أستاذ   سوداني @ صالح الدين فرح عطااهلل بخيت 29

@ دكتوراه إنديانا - أمريكا
اضطرابات 

سلوكية التربية الخاصة
أستاذ 
مشارك سعودي @ طارش مسلم الشمري 30

@ دكتوراه المار بتكساس- أمريكا اإلعاقة السمعية التربية الخاصة أستاذ  سعودي @ طارق صالح محمد الريس 31

@ دكتوراه كانساس- أمريكا اإلعاقة السمعية أستاذ  التربية الخاصة  سعودي @ على حسن الحسين الزهرانى 32

@ دكتوراه ايداهو - أمريكا اإلعاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ  سعودي @ على محمد بكر هوساوى 33

@ دكتوراه اإلعاقة الفكرية وسكانسن - مادسن - أمريكا التربية الخاصة
أستاذ 
مشارك سعودي @ ناصر سعد محمد العجمى 34

@ دكتوراه القاهرة- مصر صعوبات التعلم علم النفس
أستاذ 
مشارك مصري @ يسرى احمد سيد عيسى 35

@ دكتوراه جورج واشنطن - امريكا موهبة وتفوق تربية خاصة أستاذ سعودية @ نورة إبراهيم المحمد السليمان 36
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دوام كامل/جزئي
الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق التخصص العام الرتبة الجنسية

النوع
أسماء أعضاء هيئة التدريس

االسم دوام م
جزئي

دوام 
كامل أنثى ذكر

@ ماجستير نورث تكساس
اضطرابات 

سلوكية التربية محاضر سعودي @ حمد على احمد خال حمدى 37

@ بكالوريوس اوهايو- أمريكا صعوبات التعلم التربية الخاصة محاضر سعودي @ عبداالله عبدالعزيز حمد الموسى 38

@ ماجستير الملك سعود- السعودية التربية الخاصة التربية الخاصة محاضر سعودي @ مرزوق على رجب الزهرانى 39

ماجستير @ الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية @ مها عبداهلل علي الهاجري 40

@ ماجستير
ميسون في والية فرجينيا 

-أمريكا صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ أماني عبداهلل عبدالعزيزالزيد 41

@ ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية @ تهاني سعد  محمد الرويتع 42

@ ماجستير الملك سعود- السعودية توحد تربية خاصة محاضر سعودية @ مي عبدالرحمن عبداهلل الفاخري 43

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ العنود عبد العزيز محمد العسكر 44

ماجستير @ الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة محاضر سعودية @ أمينة حمد صالح النهدي 45

@ ماجستير جامعة أريزونا صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ أمل صالح رشيد العوين 46

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ أريج علي عبداهلل  السالمة 47

@ ماجستير الخليج العربي - البحرين صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ مزنة معيض سعد آل درعان 48

@ ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة محاضر سعودية @ نسيم علي سعد القرني 49

@ ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية @ ايمان عبدالعزيز محمد الجبر 50

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ نوف علي محمد القويزاني 51

@ ماجستير
أكرون في والية أوهايو- 

أمريكا توحد تربية خاصة محاضر سعودية @ غنية ابراهيم احمد عين 52

@ الملك فيصل- السعودية ماجستير موهبة تربية خاصة محاضر سعودية @ قمرة فهيد حطاب السبيعي 53

ماجستير @ الملك سعود- السعودية موهبة تربية خاصة محاضر سعودية @ تهاني عبدالرحمن محمد بالحمر 54

@ ماجستير
أكرون في والية أوهايو - 

أمريكا إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية @ نداء فجحان محسن الدعجاني 55

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ نورة عبدالعزيز ناصر الباز 56

@ ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة محاضر سعودية @ هدى سعد محمد القحطاني 57

@ ماجستير الملك سعود- السعودية اضطرابات 
سلوكية تربية خاصة محاضر سعودية @ منيرة عبدالعزيز ناصر الماجد 58

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ أمجاد أحمد عبدالعزيزالسليمان 59



201

دوام كامل/جزئي
الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق التخصص العام الرتبة الجنسية

النوع
أسماء أعضاء هيئة التدريس

االسم دوام م
جزئي

دوام 
كامل أنثى ذكر

@ الملك سعود- السعودية  ماجستير صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ الجوهرة مشنان السبيعي 60

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ اماني سلمان السلمان  61

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ منى محياء علوش العتيبي  62

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات التعلم تربية خاصة معيد سعودي @ أحمد سلطان أحمد الثقفي 63

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية اإلعاقة البصرية التربية الخاصة معيد سعودي @ سلطان تركي عبدالرحمن تويم 64

@ الملك سعود- السعودية  ماجستير إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ سمر برجس سلطان بن جريس 65

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ هند فالح علي الشلوي 66

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية @ لمياء عبدالرحمن عبداهلل الطويل 67

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة معيد سعودية @ نوضاء سيف عبدالهادي القحطاني 68

@ الملك سعود- السعودية ماجستير اضطرابات 
سلوكية تربية خاصة معيد سعودية @ نجاح سعيد محمد األسمري 69

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة معيد سعودية @ مشاعل سليمان محمد الحبس 70

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ هيام حبيب ساير الشمري 71

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية @ الجوهرة ابراهيم الجنيدل 72

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية أعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ فاطمة ابراهيم علي شعبي 73

@ بكالوريس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ ايمان فالح علي الشلوي 74

@ بكالوريس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية @ ندى سليمان صالح العثيم 75

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية توحد تربية خاصة معيد سعودية @ الهنوف عبدالعزيز عبداهلل الفالج 76

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ عفاف منهي حمود العنزي 77

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة معيد سعودية @ نورة سعد حسن بن عتي 78

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ سهام طلق محمد العتيبي 79

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة معيد سعودية @ وفاء محمد عبدالرحمن القحطاني 80

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية @ نورة عبد العزيز  إبراهيم الحميد 81

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية اضطرابات 
سلوكية تربية خاصة معيد سعودية @ فوزية عبد اهلل سالم الحربي 82
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية 

خالل العام الجامعي 1437/1436  هـ

عنوان البحث@م
)باللغة العربية(

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

اسم الباحث الرئيسي وأسماء جهة النشر@@@@تاريخ@@@نوع البحث@@
الجهة الممولةالمشاركين@@@@@

أو الداعمة@@@@@@
الجهة

المستفيدة ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
الرقماالنتهاءالنشرتطبيقية

االسمالوظيفي

1
التأجيل األكاديمي وعالقته بتصور 
الوقت لدى طالب التربية الخاصة 
بكلية التربية جامعة الملك سعود

التربية 
 2016@الخاصة

مجلة التربية 
الخاصة/جامعة 

الزقازيق 2014

 
-ايراهيم العثمان21934

الجهات 
المعنية 

بالتربية الخاصة 
كالجامعات
وزراة التربية 
والتعليم 

ومراكز البحوث

2

فعالية تطبيق معلمي التالميذ ذوي 
اضطراب التوحد لبرنامج تدريبي 

انتقائي في تنمية بعض المهارات 
االجتماعية لدى هؤالء التالميذ

التربية 
 2016@الخاصة

مجلة  االرشاد 
النفسي-

جامعة عين 
شمس 2015

 
-ايراهيم العثمان21934

الجهات 
المعنية 

بالتربية الخاصة 
كالجامعات
وزراة التربية 
والتعليم 

ومراكز البحوث

3

 فعالية برنامج قائم على التدريب
 على المحاولة المنفصلة واالستجابة

 الجوهرية في تنمية بعض مهارات
 الفهم القرائي لدى األطفال ذوي

 اضطراب التوحد

التربية 
 2016@الخاصة

مجلة العلوم 
االنسانية 

واالدارية/جامعة 
المجمعة 2015

 
-ايراهيم العثمان21934

أقسام التربية 
الخاصة 

بالجامعات 
السعودية

فاعلية مقاييس الشخصية في 4
2015مXتربية خاصةالتعرف على التالميذ الموهوبين.

مجلة كلية 
التربية جامعة 

73820أسيوط

أ.د.صالح الدين فرح عطا اهلل 
بخيت

د.صابر حسن حسين
ال يوجدال يوجد

5

فاعلية القياس التكيفي في 
الكشف عن الموهوبين باستخدام 
اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة 

المعياري

2015مXتربية خاصة
مجلة رسالة 
التربية وعلم 

73820النفس

د.إسماعيل سالمة البرصان
أ.د.صالح الدين فرح عطا اهلل 

بخيت
ال يوجدال يوجد
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عنوان البحث@م
)باللغة العربية(

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

اسم الباحث الرئيسي وأسماء جهة النشر@@@@تاريخ@@@نوع البحث@@
الجهة الممولةالمشاركين@@@@@

أو الداعمة@@@@@@
الجهة

المستفيدة ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
الرقماالنتهاءالنشرتطبيقية

االسمالوظيفي

6
الخصائص السيكومترية للصورة 

المعربة من مقياس أنشطتي 
)MCA( الصفية

2015مXتربية خاصة

دراسات تربوية 
ونفسية مجلة 

كلية التربية 
بالزقازيق

أ.د.صالح الدين فرح عطا اهلل 73820
ال يوجدال يوجدبخيت

7 Three studies of the Standard
Progressive Matrices in Moroccoتربية خاصةX2015م Psychological

Reports73820
أ.د.صالح الدين فرح عطا اهلل 

بخيت
Richard Lynn

ال يوجدال يوجد

8

 Sex differences on the Wechsler
Intelligence Scale for Children-

 III in Bahrain and the United
States.

Psychological 2015مXتربية خاصة
Reports73820

أ.د.صالح الدين فرح عطا اهلل 
بخيت

Richard Lynn
ال يوجدال يوجد

9

 Spearman’s hypothesis tested
 comparing Sudanese children
 and adolescents with various
 other groups of children and

 adolescents on the items of the
Standard Progressive Matrices.

2016Intelligence73820مXتربية خاصة

Nijenhuis, Jan;
أ.د.صالح الدين فرح عطا اهلل 

بخيت
 Hoek, M; Repko, J;
 Mislav, J; Žebec, S;
 Sukhanovskiy, V; &

Abduljabbar, A

ال يوجدال يوجد

10
 Sex differences in the

 intelligence of students at an
Egyptian university

2016مXتربية خاصة
Personality 

and Individual 
Differences

73820

 Essa, Y; Abdelrasheed,
N;

أ.د.صالح الدين فرح عطا اهلل 
بخيت

 ; Cheng, H; Dwieb, A;
& Lynn, R

ال يوجدال يوجد

11
 Smartphone addiction among

 university students in the light of
some variables

2016مXتربية خاصة
 Computers
 in Human
Behavior

73820

 Aljomaa,S; Al.Qudah, M;
 ;Albursan, Iأ.د.صالح الدين 

فرح عطا اهلل بخيت
& Abduljabbar, A.

ال يوجدال يوجد

12

 CORRELATIONS BETWEEN
 INTELLIGENCE, HEAD
 CIRCUMFERENCE AND

 HEIGHT:EVIDENCE FROM TWO
.SAMPLES IN SAUDI ARABIA

2016مXتربية خاصة
Journal of 
Biosocial 
Science.

73820

أ.د.صالح الدين فرح عطا 
  ESSA, Y;اهلل بخيت

 DWIEB, A; ELSAYED, A;
 SULMAN, A;  CHENG, H;

& LYNN,R.

ال يوجدال يوجد
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عنوان البحث@م
)باللغة العربية(

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(
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13

 Relation Between Intelligence
 and Family Size, Position, and
 Income in Adolescent Girls in

Saudi Arabia.

2016PsychologicaمXتربية خاصة
lReports73820

Osman, H; Alahmadi, M;
أ.د.صالح الدين فرح عطا اهلل 

بخيت
; & LYNN,R

ال يوجدال يوجد

14
معوقات التواصل بين المعلمين 

وأولياء أمور األطفال ذوي اضطراب 
طيف التوحد

شهر 5 - 2016+تربية خاصة

المجلة الدولية 
التربوية 

المتخصصة.
مركز البحوث محمد علي القحطاني25148االردن_ العدد 5

وزارة التعليمالتربوية بالكلية

15

 An Analysis of Individual
 Education Programmes

 )IEPs( in Saudi Arabia Using
 Bronfenbrenner’s Ecological
Model: Barriers and Solutions

شهر 4 - 2016+تربية خاصة
مجلة التربية 

الخاصة 
والتاهيل

محمد علي القحطاني25148
محمد االمير محمود

مركز البحوث 
وزارة التعليمالتربوية بالكلية

16

عوامل الجذب والفهم في كتب 
العلوم المطبوعة بطريقة برايل 

للطالب المكفوفين وعالقتها 
ببعض المتغيرات

التربية 
الخاصة- 

اإلعاقة 
البصرية

Ö2015 
مجلة التربية 

الخاصة – كلية 
التربية بالزقازيق

 
جامعة الملك -----حماده علي عبدالمعطي77601

سعود

17
صعوبات دمج التقنية في تدريس 
العلوم للطالب المكفوفين كما 

يراها معلمي العلوم
Ö2015تربية خاصة

 
 مجلية كلية 

التربية – جامعة 
االسماعيلية

 
جامعة الملك -----حماده علي عبدالمعطي77601

سعود

18
مهارات التفكير المعرفية لدى 

التالميذ المكفوفين وذوي صعوبات 
التعلم في ضوء بعض المتغيرات. 

 التربية
الخاصة

2016

مجلة ”جامعة 
اإلمام للعلوم 

االحتماعية 
واإلنسانية 

حماده علي عبدالمعطي 77601
   - يسري أحمد  عيسى

جامعة الملك 
سعود

19

تجربة جمعية األطفال المعوقين 
في دمج األطفال ذوي اإلعاقات 

المتعددة في المدراس الحكومية 
لمرحلة ما قبل المدرسة في مدينة 

الرياض

التربية 
الخاصة.

(+)1436
المجلة 

التربوية الدولية 
المتخصصة 

24658
24530

. نبيل المالكي
جامعة الملك   عبدالرحمن أباعود

سعود
جامعة الملك 

سعود

20

المشكالت السلوكية المرتبطة 
باضطراب َنْقِص االنتباه والنشاط 
الحركي الزائد لدى التالميذ كما 

يدركها معلمي المرحلة االبتدائية 
بمدينة الرياض

التربية 
الخاصة.

(+)1436

مجلة العلوم 
24530التربوية

24658
عبدالرحمن أباعود

 نبيل المالكي
جامعة الملك 

سعود
جامعة الملك 

سعود
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 Characteristics of students with
 emotional/behavioral disorders:

 Perspectives of general
 education teachers in Saudi

Arabia

التربية 
1436Psychology 24530)+(الخاصة.

عبدالرحمن أباعود24658
 نبيل المالكي

جامعة الملك 
سعود

جامعة الملك 
سعود

22

 Response to intervention
 for young children with mild,
 moderate/severe cognitive
disabilities: Literature review

التربية 
1436 ×الخاصة.

 Journal of
 International

 Education
 Research

24530
عبدالرحمن أباعود24658

 نبيل المالكي
جامعة الملك 

سعود
جامعة الملك 

سعود

23

Saudi teachers’ perceptions of  
ICT implementation for students 
with autism spectrum disorders 

at mainstream schools

التربية 
1437× الخاصة

  Journal of
 Education and

Practice

  نبيل المالكي24658
جامعة الملك فيحان العتيبي

سعود
جامعة الملك 

سعود

24

استخدام نظام التواصل بتبادل 
الصورة في تنمية بعض المفاهيم 

األساسية لدى األطفال ذوي 
اضطراب التوحد

التربية 
الخاصة

√
2015

مجلة دراسات 
تربوية ونفسية 

– جامعة 
الزقازيق

إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي94243
جامعة الملك 

سعود 
جامعة الملك 

سعود 

25

فعالية استخدام بعض استراتيجيات 
التواصل الطبيعي في تنمية التواصل 

لدى األطفال ذوي النمط المركب 
من اضطراب طيف التوحد وتشتت 

االنتباه وفرط الحركة

التربية 
الخاصة

√
2015

مجلة العلوم 
التربوية 

والنفسية – 
جامعة القصيم 

- السعودية

 جامعة الملك- إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي94243
 سعود

26

اتجاهات معلمي ووالدي األطفال 
ذوي اضطراب التوحد نحو برامج 
تعليم الوالدين في ضوء بعض 

المتغيرات

التربية 
الخاصة

√
2015

مجلة العلوم 
التربوية – 

جامعة اإلمام 
- السعودية

 جامعة الملك- إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي94243
 سعود

27
الفعالية الذاتية لمعلمي التعليم 

العام في تدريس التالميذ ذوي 
صعوبات التعلم 

التربية 
الخاصة

X2016
مجلة التربية 

الخاصة 
والتاهيل

زيدان أحمد السرطاوي 62397
جامعة الملك -صفاء قراقيش

سعود

فاعلية معلمي التربية الخاصة في 28
تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة

التربية 
الخاصة

x2016
مجلة التربية 

الخاصة بجامعة 
الملك سعود

جامعة الملك -زيدان أحمد السرطاوي62397
سعود
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29

 فاعلية حرابته سالزوالند في تعليم 
القراءة لألطفال ذوي عسر القراءة 
في ضوء نظرية ادرنون في مدينة 

الرياض

التربية 
X1436الخاصة

مجلة جامعة 
اإلمام محمد 

بن سعود 
االسالمية

-خالد بن احمد المحرج26017

30
الذكاء الوجداني وعالقته بالكفاءة 
االجتماعية لدى التالميذ الموهوبين 

ذوي صعوبات التعلم 

التربية 
الخاصة

2015
مجلة ”جامعة 
اإلمام للعلوم 

االحتماعية 
واإلنسانية،

 جامعة الملكيسري أحمد سيد عيسى75753
سعود

31

فعالية التدريب على التخيل الموجه 
في تنمية الكفاءة الذاتية األكاديمية 
وأثره على قلق االختبار لدى التالميذ 

ذوي صعوبات التعلم ، 

 التربية
الخاصة

2016

مجلة  التربية 
الخاصة ”جامعة 

 -يسري أحمد سيد عيسى75753الزقازيق .
 جامعة الملك

سعود

32
مهارات التفكير المعرفية لدى 

التالميذ المكفوفين وذوي صعوبات 
التعلم في ضوء بعض المتغيرات. 

 التربية
الخاصة

2016

مجلة ”جامعة 
اإلمام للعلوم 

االحتماعية 
واإلنسانية 

يسري أحمد سيد عيسى 75753
   - حماده عبدالمعطي

جامعة الملك 
سعود

33 A study of the Colored
Progressive Matrices in Kuwait.

 التربية
الخاصة

2015

 Journal of
 MANKIND

QUARTERLY
56:2 167-171.

75753
 Essaa, Y., Abdelrasheed,
 N., Bakhiet, S., Cheng, H.,

& Lynn, R.
-

34
 Sex differences in the

 intelligence of students at an
Egyptian university , Egypt

 التربية
الخاصة

2016

 Personality
 and Individual

 Differences
95( 183–184. 

75753
 Essaa, Y., Abdelrasheed,
 N., Bakhiet, S., Cheng, H.,

& Lynn, R
-
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35

 CORRELATIONS BETWEEN
 INTELLIGENCE, HEAD

 CIRCUMFERENCE AND
 HEIGHT: EVIDENCE FROM

 TWO SAMPLES IN SAUDI
ARABIA

 التربية
2016الخاصة

 Journal Of
 Biosocial
Science.

75753

 Salaheldin Farah Attallah
 Bakhiet, Yossry Ahmed

 Sayed Essa, Amira
 Mahmood Mohsen
 Dwieb, Abdelkader

 Mohamed Abdelkader
 Elsayed, Afra Sulman
 Mohammed Sulman,

 Helen Cheng and Richard
Lynn.

-- 

مستوى معرفة الطلبة المعلمين 36
بفنيات تحليل السلوك التطبيقي

التربية 
الخاصة

2015
مجلة التربية 

--عبدالكريم الحسين26307الخاصة

37

زيادة الكفاية التدريسية لدى 
معلمي الصم وضعاف السمع 

من خالل مبادئ التصميم الشامل 
للتعلم

التربية 
الخاصة

2016 /30/4

المجلة الدولية 
التربوية  

المتخصصة
المجلد 5، العدد 

4
115-136

 
ماجد عبدالرحمن السالم24442

تعليم الصم في القرن الحادي 38
والعشرين : الموضوعات واالتجاهات . 

إعاقة 
جامعة الملك 2015 مترجمةسمعية

جامعة الملك طارق بن صالح الريس 10361سعود
سعود

الطالب 
والمعلمين  

والباحثين 
والجهات 

ذات العالقة 
بمجال اإلعاقة 

السمعية

39
توقعات المعلمين نحو قدرات 

الطالب الصم في معاهد وبرامج 
التربية الخاصة بمدينة الرياض.

إعاقة 
سمعية

Ö2016م

مجلة التربية 
الخاصة 

والتأهيل– 
مصر- العدد 12

طارق بن صالح الريس10361
-فاطمة صالح الماجد

الطالب 
والمعلمين  

والباحثين 
والجهات 

ذات العالقة 
بمجال اإلعاقة 

السمعية
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40

استقصاء آراء األكاديميين نحو 
حقوق الطالب الصم وضعاف 

السمع والخدمات المقدمة لهم 
في برنامج التعليم العالي بجامعة 

الملك سعود .

إعاقة 
 Ö2015سمعية

 
 المجلة الدولية 

لألبحاث 
التربوية- 

اإلمارات

 

10362

-علي بن حسن الزهراني

الطالب 
الصم ببرنامج 

التعليم العالي 
بجامعة الملك 

سعود

41
تحسين مهارات التواصل لدى 

األطفال الصم وضعاف السمع في 
بيئات التعليم العام .

إعاقة 
Ö2015ترجمةسمعية

دار النشر 
بجامعة الملك 

سعود
جامعة الملك علي بن حسن الزهراني10362

سعود

الطالب 
والباحثين 
والجهات 

ذات العالقة 
باإلعاقة 
السمعية.

42

الخدمات المقدمة للتالميذ زارعي 
القوقعة في برامج التربية الخاصة 
بمدارس التعليم العام بالمرحلة 
االبتدائية ومعوقاتها في مدينة 

الرياض .

إعاقة 
Ö2015سمعية

المجلة 
التربوية الدولية 
المتخصصة- 

المجلد 4 العدد 
العاشر

-علي بن حسن الزهراني10362

التالميذ زارعي 
القوقعة 

وأولياء األمور 
والمعلمين

43

أهمية التعليم السمعي الشفهي 
للتالميذ الصم وضعاف السمع 
ومدى مالءمة البيئة التعليمية 
لتطبيقه في برامج الدمج في 

المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض .

إعاقة 
Ö2015سمعية

مجلة كلية 
التربية بالعريش 
–مصر – العدد 

7

علي بن حسن الزهراني ؛ 10362
-وهيفاء عبد الوهاب

التالميذ الصم 
وضعاف 
السمع 

وأولياء األمور 
ومعلمي 

الصم وضعاف 
السمع.

44
القدرات اللغوية والكتابية للطالب 

الصم وضعاف السمع ببرنامج السنة 
التأهيلية بجامعة الملك سعود.

إعاقة 
Ö2015سمعية

مجلة التربية 
الخاصة 

والتأهيل – 
مصر- العدد 

الثامن

علي بن حسن الزهراني10362

التالميذ الصم 
وضعاف 
السمع 

وأولياء األمور 
ومعلمي 

الصم وضعاف 
السمع، 

والجهات 
ذات العالقة 

باإلعاقة 
السمعية .
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معيقات االتصال بين معلمي 
التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وأولياء 
أمورهم في معاهد وبرامج التربية 

الفكرية بمدينة الرياض

2015*تربية خاصة
المجلة 

التربوية الدولية 
التخصصية

12681
علي بن محمد هوساوي

سيف عبداهلل مسفر 
القحطاني

جامعة الملك -
سعود

46
معوقات التأهيل المهني للمعاقين  

فكريا في مراكز التاهيل المهني 
للمعوقين 

*2015

مجلة التربية 
الخاصة

جامعة الملك 
سعود

جامعة الملك -علي بن محمد هوساوي12681
سعود

47

جودة البرامج التربوية الفردية لذوي 
اإلعاقة الفكرية في معاهد وبرامج 

التربية الفكرية بحسب معايير 
)CEC( مجلس األطفال غير العاديين

*2015
المجلة 

التربوية الدولية 
التخصصية

علي بن محمد هوساوي12681
جامعة الملك -شهد ناصر العريفي

سعود

48

االتجاه نحو عمل االفراد ذوي االعاقة 
بالمملكة العربية السعودية من 
وجهة نظر أصحاب العمل وذوي 

االعاقة والزمالء

التربية 
 1436@الخاصة

 
 مركز بحوث 
كلية التربية

ابراهيم عبدالعزيز المعيقل16282

49

 أثر األلعاب االلكترونية على مهارات 
 حل المشكالت لدى عينة من

 األطفال ضعاف السمع في مرحلة
ما قبل المدرسة )دراسة تجريبية(

التربية 
الخاصة

X2016 2 أبريل 

 مجلة الدراسات 
التربوية 

والنفسية- 
جامعة 

السلطان 
قابوس-

المجلد10 العدد 
2

 
مريم حافظ عمر تركستاني7494

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية-

عمادة البحث 
العلمي –

جامعة الملك 
سعود

50
 The Effect of IPad on School

Preparedness among Hearing-
Impaired Preschool Children

التربية 
الخاصة-

تربية وتعليم 
الصم 

وضعاف 
السمع

X2015/27/ اكتوبر

 International
Education
Canada

 Studies –vol
8 No11

مريم حافظ عمر تركستاني7494

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية-

عمادة البحث 
العلمي –

جامعة الملك 
سعود
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51

 Citizenship Among a Sample of
 Hearing and Hearing Impaired
 Kindergarten’s Children in Al –

Riyadh –Saudi Arabia
“Comparative Study”

التربية 
الخاصة-

تربية وتعليم 
الصم 

وضعاف 
السمع

X2015winter
Education

United States
Vol 136- No2

مريم حافظ عمر تركستاني7494
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“

52

Citizenship of Normal and 
Hearing-Impaired Elementary 

Female Students in Saudi Arabia 
“Comparative Study”

التربية 
الخاصة-

تربية وتعليم 
الصم 

وضعاف 
السمع

XSpring 2016
Education

United States
Vol 136- No3

مريم حافظ عمر تركستاني7494

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية-

عمادة البحث 
العلمي –

جامعة الملك 
سعود

الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي 53
اإلعاقة 

التربية 
  وداد عبدالرحمن أباحسينX201618472الخاصة

54

 Parents of Satisfaction of th
 Learning Female Students with

 Disabilities with the Services
 Offered in the Resources Rooms

in Riyadh

وداد عبدالرحمن أباحسين201618472*

55

 Reasons Behind Variation
 of Parents’ Satisfaction

 with Services Provided to
 their Children with Learning

Disabilities

وداد عبدالرحمن أباحسين201618472*



211

قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي 1437/1436هـ

عنوان البحث@م
)باللغة العربية(

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

تكلفة تاريخ@@@نوع البحث@@
البحث

اسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة الجهة الممولةالمشاركين@@@@

المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 

معها@@@@@@@ ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
المتوقع البدءتطبيقية

لالنتهاء
الرقم

االسمالوظيفي

الدمج االجتماعي لألفراد 1
ذوي االعاقات

التربية 
-ايراهيم العثمان21934-----2016@الخاصة

الطالب 
والمعلمين  

والباحثين 
--

2

Spearman’s hypothesis 
tested in Yemen on the 
items of the Standard 
Progressive Matrices 

Plus

201673820مXتربية خاصة

Jan te Nijenhuis
Salaheldin 
Bakhiet, 

Michael van den 
Hoek

Mohammed Al-
Khadher, 

Shibaev, Vladimir

ال يوجدال يوجدال يوجد

3

Sudanese Students’ 
Perceptions of Their 

Class Activities: 
Psychometric Properties 

and Measurement 
Invariance of My Class 

Activities-Arabic 
Language Version

201673820مXتربية خاصة

Nielsen Pereira
Salaheldin Farah 

Bakhiet
Marcia Gentry
Amel Ahmed 
Osman Fadol

ال يوجدال يوجدال يوجد

4
الممارسات الحديثة في 

مجال اإلضطرابات السلوكية 
واإلنفعالية

التربية 
  1438@@الخاصة

 ذاتي الدعم
 

4275
طارش بن مسلم 
ذاتي الدعمسليمان الشمري

5

 Background of Individual
 Education Plans )IEPs(

 Policy in Some Countries:
.A Review

 2000 شهر 12 - 2016+تربية خاصة
 

محمد علي  25148
القحطاني

مركز البحوث 
وزارة التعليمالتربوية بالكلية
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عنوان البحث@م
)باللغة العربية(

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

تكلفة تاريخ@@@نوع البحث@@
البحث

اسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة الجهة الممولةالمشاركين@@@@

المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 

معها@@@@@@@ ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
المتوقع البدءتطبيقية

لالنتهاء
الرقم

االسمالوظيفي

6

مدى استخدام أولياء أمور 
التالميذ المعاقين فكريًا 

الستراتيجيات تعديل السلوك 
مع أبنائهم بمعاهد وبرامج 

التربية الفكرية بمدينة 
الرياض

2017150025148+تربية خاصة

محمد علي 
القحطاني

محمد االمير 
محمود

مركز البحوث 
 وزارة التعليمالتربوية بالكلية

7

معوقات تطبيق البرنامج 
التربوي الفردي مع االطفال 
ذوي االعاقة الفكرية كما 

يدركها المشرفون المقيمين 
في برامج الدمج في مدينة 

الرياض

محمد علي 2017200025148+تربية خاصة
القحطاني

مركز البحوث 
 وزارة التعليمالتربوية بالكلية

8

مدى استخدام أولياء 
أمور األطفال التوحديين 

و متعددي العوق 
الستراتيجيات تعديل السلوك 
مع أبنائهم بمعاهد، وبرامج 

التربية الفكرية بمدينة 
الرياض

محمد علي 2017150025148+تربية خاصة
القحطاني

مركز البحوث 
 وزارة التعليمالتربوية بالكلية

9

 Perspectives of special
 education teachers

 towards secondary and
 postsecondary transition

 for youth with multiple
 disabilities in Saudi

Arabia

 التربية 
 -1437@ الخاصة

جامعة الملك نبيل المالكي24658
سعود

جامعة الملك 
سعود 

10

 Parents’ perceptions 
 of early interventions
 and related services

 for children with autism
 spectrum disorders in

Saudi Arabia

التربية 
1437@ الخاصة 

  نبيل المالكي24658
جامعة الملك فيحان العتيبي

سعود
جامعة الملك 

سعود 
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عنوان البحث@م
)باللغة العربية(

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

تكلفة تاريخ@@@نوع البحث@@
البحث

اسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة الجهة الممولةالمشاركين@@@@

المستفيدة

الجهة 
المتعاقد 

معها@@@@@@@ ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
المتوقع البدءتطبيقية

لالنتهاء
الرقم

االسمالوظيفي

11

 Perspectives of
 Elementary Special
 Education Teachers

 towards the Academic
 and Functional

 Curriculum for Pupils with
 Intellectual Disability and

 Multiple Disabilities in
Saudi Arabia

التربية 
1438@ الخاصة 

  نبيل المالكي24658
جامعة الملك فيحان العتيبي

سعود
جامعة الملك 

سعود 

صعوبات التعلم لدى الكبار12
األسباب –التشخيص- العالج

التربية 
الخاصة

2016/1275753
يسري أحمد سيد 

عيسى
جامعة الملك 

سعود
 جامعة الملك

سعود

13
اتجاهات طلبة الجامعة نحو 

الطالب ذوي االضطرابات 
السلوكية واالنفعالية

التربية 
الخاصة

اليوجدعبدالكريم الحسين26307اليوجدتم النشر-

14

 Teachers’ knowledge and
 use of evidence-based

 teaching practices for
 students with emotional

 and behavior disorders in
Saudi Arabia

التربية 
الخاصة

2016ال يوجدعبدالكريم الحسين26307تم النشر-

15

دراسة مقارنة لبرامج اعداد 
معلم التربية الخاصة 
بجامعة الملك سعود 
وجامعة وسكانسون

 يوليو 2015 ----تربية خاصة

 مجلة 
التربية 

الخاصة 
والتاهيل 

 

اقسام التربية ال يوجدد نورة علي الكثيري14423
الخاصة  

16

لخدمات المساندة في 
مدارس التعليم العام 

الملحق بها برامج صعوبات 
التعلم في مدينة الرياض

صعوبات 
دسيمبر 2015----التعلم

مجلة كلية 
التربية 

بالعريش
14423

د نورة الكثيري
أ شذى العبدالكريم 

الدعيجي
ال يوجد

مجال 
صعوبات 

التعلم

17

الذكاء الوجداني وعالقته 
باستراتيجيات مواجهة 

ضغوط العمل لدى معلمي 
ذوي اإلعاقة الفكرية

التربية 
  1437@الخاصة

____ 
 

16282
ابراهيم عبدالعزيز 

____المعيقل
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة 

خالل العام الجامعي 1436/ 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 االنعقاد
حضوربحثتنظيماالسمالرقم

المؤتمر الدولي معلم 1
المستقبل – إعداده وتطويره.

Xصالح الدين فرح عطا اهلل بخيت73820

23 – 24/ 1436 هـ، 6 – 7/ 
10/2015م.

الذي أقامته كلية التربية بجامعة 
الملك سعود

@حماده علي عبد المعطي77601

@ محمد علي القحطاني25148

إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي94243

يسري احمد عيسى75753

عبدالكريم الحسين26307

@@ماجد عبدالرحمن السالم24442

@مريم حافظ عمر تركستاني7494

المؤتمر السعودي الدولي الثاني 2
للنشر العلمي

@. إبراهيم الغنيمي

13-11 أكتوبر 2015م
كلية التربية

@حماده علي عبد المعطي77601

@د.إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي94243

@يسري أحمد سيد عيسى75753

@مريم حافظ عمر تركستاني7494
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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(

\الجهة المنظمة ومكان االنعقاد
حضوربحثتنظيماالسمالرقم

3

المؤتمر السابع عشر للجمعية 
السعودية للعلوم التربوية 

والنفسية »جستن«: التكامل 
التربوي بين التعليم العام 

والعالي 

عبداهلل محمد الوابلي34899

21-23/5/1437
1-3/3/2016

الجمعية السعودية للعلوم التربوية 
والنفسية

طارش الشمري4275

حماده علي عبد المعطي77601

@نبيل المالكي24658

@إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي94243

@@ ماجد عبدالرحمن السالم24442

@عبدالرحمن أباعود24530

@مريم حافظ عمر تركستاني7494

المؤتمر الدولي عن الرحمة في 4
االسالم

عبداهلل محمد الوابلي34899
قسم الدراسات االسالمية28-29/4/1437

مريم حافظ عمر تركستاني7494

 الجمعية السعودية للتربية الخاصة1437-7-13د طارش الشمري4275المستجدات في التربية الخاصة5

الملتقى السنوي الثالث للتدريس 6
عمادة الدراسات العليا1437-29-26@د طارش الشمري4275الجامعي

مخرجات كلية التربية- الممكن 7
كلية التربية1437-4-17@د طارش الشمري4275والمأمول
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة 

خالل العام الجامعي 1437/1436هـ

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
”إعداد وتدريب المعلم 

في ضوء مطالب التنمية 
ومستجدات العصر“

25-23 ربيع ثاني √  إبراهيم الغنيمي
1437

كلية التربية 
– جامعة أم 

القرى

إعداد معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف 
التوحد في ضوء فلسفتي التصميم الشامل 

للتعلم والممارسات القائمة على األدلة“

2

المؤتمر الدولي لإلعاقة 
والتأهيل-بعنوان«الدمج 
غاية أم وسيلة ؟ اعتبارات 
دمج الطالب الصم في 

البيئات المختلفة“

4/ 1435هـÖ طارق بن صالح الريس10361

مركز الملك 
سلمان ألبحاث 

اإلعاقة- 
الرياض

الدمج غاية أم وسيلة ؟ اعتبارات دمج الطالب 
الصم في البيئات المختلفة 

لندوة )إضاءات في التعامل 3
مريم حافظ عمر 7494مع ذوي االعاقة( 

تركستاني
x13-1437/7/14ه-

جمعة االطفال 
المعوقين في 
المدينة المنورة

4
ندوة ” استخدام التقنيات 

الحديثة في تعليم 
االشخاص ذوي االعاقة

ريم فهد الرصيص
منال العنزي

5
المؤتمر الثاني للقياس 
والتقويم)قياس نواتج 

التعلم(
  xوداد ابا حسين

6
المؤتمر الثاني للقياس 
والتقويم)قياس نواتج 

التعلم(
  xوداد ابا حسين
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة 

خالل العام الجامعي   1437/1436هـ

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

دمج وتمكين األشخاص ذوي 
االحتياجات الخاصة في التعليم 

والمجتمع:  الممارسات – 
والتحديات

جامعة بنها12-10 يوليو 2016√د. إبراهيم الغنيمي
الممارسات والتدخالت القائمة على 

األدلة في ميدان اضطراب التوحد

2

 SECOND 21ST CENTURY
 ACADEMIC FORUM

 CONFERENCE AT
HARVARD

نعمعبدالكريم الحسين
8‐10

March
2015

 CENTURY ACADEMIC
FORUM

 Perspectives of King Saud
 University )KSU( faculty members

 toward accommodations for
college students with ADHD

المؤتمر الدولي السنوي حول 3
1436/01/20نعمفرط الحركة وتشتت االنتباه

اسمع صوتي: التعليم واالبتكار 4
ماجد عبدالرحمن 24442)دبي(

السالم
12/1436/30

مركز كلماتي للتواصل والتأهيل1/1/1437
دبي

 creativity through Increasing the
 the implementation of UDL

5
 Council for Exceptional

Children
 

 ماجد عبدالرحمن 24442
السالم

19/4/2016
22/4/2016

 Council for Exceptional
Children

St. Louis, Missouri
USA

 Supporting Professional
 Development among Teachers
 through the Implementation of

 Universal Design for Learning in
Saudi Arabian Schools

6 American Educational
Research Association24442 ماجد عبدالرحمن

السالم

8/4/2016
12/4/2016

Washington, D.C.
USA

 I want No reds: Online special
educators as sponsors of self-

 regulation for students with
disabilities.

With:
Richard Carter and , Mary Rice

7
القيادة األصيلة في خدمة 

1/8/1436هـ إلى Ö  طارق بن صالح الريس10361التعلم والمشاركة المجتمعية 
3/8/1436هـ

عقد في مدينة سكوتسديل 
بدولة الواليات المتحدة 

األمريكية.

المؤتمر الدولي الثاني لمركز 8
مركز كلماتي ) دبي(1434- 1435ـÖ  طارق بن صالح الريس10361كلماتي للتواصل والنطق

تعليم األشخاص الصم في العالم 
العربي : رؤية مستقبلية للتمكين 

الحقيقي
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خدمات تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته 

خالل العام الجامعي1436 / 1437هـ

نوع الخدمة@ المقدمة @@م
مقدم الخدمة

الجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

مركز الملك سلمان ألبحاث عبدالكريم الحسين26307ورشة عمل1
وزارة التعليماإلعاقة

وزارة التعليموزارة التعليمعبدالكريم الحسين26307محاضرة توعوية2

وزارة التعليمالمجلس الصحيعبدالكريم الحسين26307ورشة عمل3

جمعية أسر التوحد الخيريةابراهيم العثمانابراهيم العثمان21934استشارات وتعاون4

جمعية صعوبات لتعلم الخيريةابراهيم العثمانابراهيم العثمان21934استشارات وتعاون5

طارق بن صالح الريس10361محاضرة لألشخاص الصم وضعاف السمع6

الجمعية السعودية للتربية 
الخاصة – جستر/ بالتعاون مع 
البرنامج العالي لتعليم الصم 

وضعاف السمع .

الطالب الصم والسامعين والجهات ذات 
العالقة بتربية  وتعليم الصم .

7
المشاركة في تحكيم البحوث العلمية المقدمة لندوة 
)إضاءات في التعامل مع ذوي االعاقة( -13-1437/7/14ه 

الموافق 20-2016/4/21م .
جمعة االطفال المعوقين في مريم حافظ عمر تركستاني7494

األطفال المعوقين وأسرهمالمدينة المنورة
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بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها 

خالل العام الجامعي 1436/ 1437هـ

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

A Flynn Effect among Deaf البحث العلميكلية التربية جامعة الملك سعودجائزة التميز البحثيصالح الدين فرح عطا اهلل بخيت1
Boys in Saudi Arabia

برامج الدراسات العليا التي استحدثت 

خالل العام الجامعي   1436 /  1437  هـ

نرقم وتاريخ  متــاح
التخصـص القسـم البرنـامـج

قرار الموافقة للطلبة والطالبات للطالبات للطلبـة

أواًل: الدكتوراه : 

الجلسة الثامنة – 1436-1435
بتاريخ 15-8-1436هـ رقم 36/8/10 @@@ نعم نعم

صعوبات التعلم
اضطرابات سلوكية وتوحد 

اإلعاقة الفكرية
اإلعاقة السمعية

الخاصة التربية مرحلة الدكتوراه في التربية الخاصة
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 هـ  ١٤٣٧/   ١٤٣٦العام الجامعي   برامج الدراسات العليا التي استحدثت خالل 
  حسب الكلیة والقسم والدرجة العلمیة

جدول يوضح أنشطة قسم التربية الخاصة عبر السنوات

1437/1436 1436|1435 1435/1434 1434/1433 االنشطة 

55 37 37 33 البحوث المنشورة
17 13 25 8 البحوث الجارية 
7 7 9 48 الموتمرات في رحاب الجامعة 
6 3 2 16 المؤتمرات داخل المملكة
8 9 11 18 المؤتمرات خارج المملكة 
- - 1 1 الرحالت والزيارات 
7 22 25 9 الخدمات المجتمعية 
1 1 - - الجوائز 
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قسم
االدارة التربوية
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نبذةعن القسم

التربيـة التي يعود إنشاؤها إلى عام 1387/1386 هـ. وقد تمت الموافقة على  التربوية أحدث األقسـام في كلـية  يعد قسم اإلدارة 
1418/1/12هـ  بتاريخ  المعقودة  السابعة  جلسته  في  1418/7/6هـ  رقم  العالي  التعـليم  مجـلس  قرار  بموجب  التربوية  اإلدارة  قسم  إنشاء 

والمتوج بموافقة المقام السامي البرقي الكريم رقم 7/ب/5538 وتاريخ 1418/4/20هـ.

وفي بداية الفصـل الدراسي الـثاني 1419/1418هـ بـدأ القـسم نشاطه األكاديمي مستقالً بعد أن كان أحد المسارات في قسم التربية، 
لفترة طويلة تزيد عن عشر سنوات، وبذلك يكون هذا القسم أحد األقسام األكاديمية التي تتألف منها كلية التربية.

الرؤية

تحقيق الريادة والتميز في حقل اإلدارة التربوية بمساريه التعليم العام والتعليم العالي من خالل إعداد وتدريب القيادات التربوية 
المؤهلة علميا ومهنيا إلدارة  المنظمات والمؤسسات التربوية واالجتماعية بكفاءة وفاعلية بما يحقق أعلى مستوى من الطموحات 

التربوية وفق أعلى المعايير المهنية المحلية والعالمية .

الرسالة

توفير الدعم الالزم لتزويد الطلبة باألسس المعرفية وتطبيقاتها العملية في مجال اإلدارة التربوية, واإلسهام في تطوير علم اإلدارة 
والمالئمة  المؤهلة  التربوية  بالقيادات  وإمداده  المجتمع  الفاعلة مع مؤسسات  الشراكة  وتحقيق  العلمي,  البحث  التربوية عن طريق 

لسوق العمل.

األهداف

د . أنس بن إبراهيم التويجري
رئيس قسم االدارة التربوية
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إعداد القوى البشرية المؤهلة تأهيال عاليا في اإلدارة التربوية واإلشراف التربوي، باإلضافة إلى المساهمة في اإلعداد التربوي في   •
مستوى البكالوريوس.

المتزايدة في  االحتياجات  لتلبية  العام  التعليم  المدارس، ولمنسوبي  المتخصصة لمديري ومديرات  التدريب  برامج  •  تقديم 
اإلدارة التربوية.

الدراسات  التربوية إلجراء  المؤسسات  والتعاون مع  العلمية  البحوث  إثراء  التربوية عن طريق  اإلدارة  اإلسهام في تطوير علم   •
الميدانية بهدف تطوير اإلدارة التربوية ورفع مستوى األداء لدى منسوبي اإلدارات التعليمية. 

الخدمات  وتقديم   , التربوية  اإلدارة  لممارسي  المناسبة  التدريب  برامج  وتنفيذ  إعداد  خالل  من  المجتمع  خدمة  في  اإلسهام   •
االستشارية والبحثية التي تحتاجها المؤسسات المجتمعية في اإلدارة التربوية.
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دوام كامل/جزئي  الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق  التخصص العام  الرتبة الجنسية  أسماء أعضاء هيئة التدريس
دوام م

جزئي
دوام 
كامل انثى ذكر االسم

 دكتوراه والية مشيجان تعليم عالي إدارة تربوية استاذ سعودي  أ.د. علي بن سعد القرني 1
 دكتوراه أوكالهما تعليم عام إدارة تربوية استاذ سعودي  أ.د. محمد بن عبد اهلل المنيع 2
 دكتوراه اوريجون سياسة التعليم إدارة تربوية استاذ سعودي  أ.د. فهد بن إبراهيم الحبيب 3
 دكتوراه جامعة هيوستن تعليم عالي تربية استاذ سعودي  أ.د.حمدان الغامدي 4
 دكتوراه شمال كولورادو اشراف تربوي تربية استاذ سعودي  أ.د. عبد العزيز بن عبد الوهاب البابطين 5
 دكتوراه سركيوس ادارة تربوية تربية استاذ سعودية  أ.د. هند بنت ماجد الخثيلة 6
 دكتوراه جورج واشنطن تعليم عالي إدارة تربوية استاذ سعودية  أ.د أمل بنت سالمة الشامان 7
 دكتوراه والية مشجن الحكومية تعليم عالي إدارة تربوية مشارك سعودي  د. مليحان بن معيض الثبيتي 8
 دكتوراه أوريجون تعليم عالي إدارة تربوية مشارك سعودي  د. عبد الرحمن بن محمد الحبيب 9
 دكتوراه فاندربت ناشفيلد إدارة تربوية إدارة تربوية مساعد سعودي  د. مبارك بن محمد الحماد 10
 دكتوراه بتسبرج تعليم عالي إدارة تربوية مساعد سعودي  د. طارق محمد الثويني 11
 دكتوراه الجامعة االردنية ادارة وتخطيط تربوي إدارة تربوية مشارك اردني  د. احمد فتحي ابو كريم 12
 دكتوراه بنسلفانيا ادارة وتقويم إدارة تربوية مشارك سعودي  د. عبد اهلل بن محمد المانع 13
 دكتوراه والية واشنطن تعليم عالي إدارة تربوية مشارك سعودي  د. عبد العزيز بن شهوان الشهوان 14
 دكتوراه تعليم عالي إدارة تربوية مشارك سعودية  د. وفاء بنت محمد عون 15
 دكتوراه أوهايو ستيت إدارة تربوية إدارة تربوية مساعد سعودية  د. منيرة بنت عيد عبد العزيز 16
 دكتوراه ماديسون تعليم عالي إدارة تربوية مشارك سعودي  د. سارة بنت عبد اهلل المنقاش 17
 دكتوراه جامعة االمام محمد بن سعود 

االسالمية
إدارة تربوية إدارة تربوية استاذ سعودي  د. عبد الرحمن بن عبد الوهاب أبابطين 18

 دكتوراه جامعة الملك سعود إدارة تربوية إدارة تربوية مساعد سعودية  د. ماجدة بنت إبراهيم الجارودي 19
 دكتوراه جامعة الملك سعود إدارة تربوية إدارة تربوية مساعد سعودية  د. العنود بنت محمد الغيث 20
 دكتوراه جامعة الملك سعود إدارة تربوية إدارة تربوية مساعد سعودي  د. ابراهيم الداوود 21
 دكتوراه ام القرى تعليم عالي إدارة تربوية مشارك سعودي  د. عبد اهلل الدخيل 22
 دكتوراه جامعة الملك سعود تعليم عام إدارة تربوية مشارك سعودي  عبد العزيز سالم النوح 23
 دكتوراه جامعة الملك سعود تعليم عالي إدارة تربوية مشارك سعودي  د. محمد محمد الحربي 24
 دكتوراه سانت لويس تعليم عالي إدارة تربوية مساعد سعودي  د. فايز بن عبد العزيز الفايز 25
 دكتوراه جامعة الملك سعود تعليم عالي إدارة تربوية مساعد سعودية  د. نوف بنت عبد اهلل بن جمعة 26
 دكتوراه جامعة الملك سعود تعليم عالي إدارة تربوية مساعد سعودية  د. لينا بنت سليمان الخليوي 27
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 دكتوراه جامعة الملك سعود تعليم عالي إدارة تربوية مساعد سعودية  د. حصة بنت سعد العريفي 28
 ماجستير شانندوا قيادة نظم إدارة تربوية - سعودي  عبداهلل سليمان اللحيدان 29
 ماجستير جامعة الملك سعود إدارة تربوية إدارة تربوية - سعودي  ايمن عبداهلل العبيد 30
 ماجستير جامعة الملك سعود إدارة تربوية إدارة تربوية - سعودية  31 نوره عبد اهلل الجبرين
 ماجستير جامعة الملك سعود إدارة تربوية إدارة تربوية - سعودية  32 أريج مكي الجهني
 ماجستير جامعة الملك سعود إدارة تربوية إدارة تربوية - سعودية  مها صالح العمود 33
 ماجستير جامعة الملك سعود إدارة تربوية إدارة تربوية - سعودية  هيفاء سعد السحيم 34
 ماجستير جامعة الملك سعود إدارة تربوية إدارة تربوية - سعودية  إيمان إبراهيم الريس 35

قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية 

خالل العام الجامعي 1437/1436هـ

عنوان البحث@م
)باللغة العربية(

مجال 
البحث

)التخصص 
العلمي(

إسم الباحث الرئيسي وأسماء جهة النشر@@@@تاريخ@@@نوع البحث@@
الجهة الممولةالمشاركين@@@@@

أو الداعمة@@@@@@
الجهة

المستفيدة ترجمة أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
الرقماالنتهاءالنشرتطبيقية

االسمالوظيفي

تطور نظام التعليم بالمملكة العربية 1
السعودية

تعليم عام 
 + 

تعليم عالي

مؤلف
أ. د. حمدان أحمد 93257مكتبة الرشد1436هـط4

الطلبة-الغامدي

أخالقيات مهنة التعليم2

تعليم عام 
 + 

تعاليم 
عالي

مؤلف
أ. د. حمدان أحمد 93257مكتبة الرشد1436هـط2

الطلبة-الغامدي

3
األدوار والمسؤوليات المناطة برابطة 
الخريجين بكليات المجتمع بجامعة 

الملك سعود- تصور مقترح 

اإلدارة 
1437ه√بحثالتربوية

مجلة جامعة جازان)مقيول للنشر( ـ

د. فايز عبد العزيز 
الفايز-

-ماجد عبد اهلل 
السعيد

-عمر عبد اهلل 
الصبي

الطلبة-
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4

تقويم البرامج المقدمة في كلية 
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

بجامعة الملك فيصل في ضوء 
أهدافها كما يراها أعضاء هيئة 

التدريس والطالب

اإلدارة 
1437ه√بحثالتربوية

)مقبول للنشر (ـ

المجلة التربوية – جامعة 
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية

-د. فايز عبد العزيز 
الفايز

-عبد اللطيف بن 
صالح الملحم

- عبد اهلل بن سعيد 
التركي

الطلبة-

5

Case study
 “A Historical perspective on the

 influence of American justice
 System in the modern American

Education Freedom”

اإلدارة 
√بحثالتربوية

 
 2015-23-11ل

 مقبول للنشر
مصر

جامعة السويس
مجلة كلية التربية

د عبدالعزيز19177
الطلبةالباحثشهوان الشهوان

مستوى جودة الخدمات الطالبية ورضا 6
الطالب عنها في جامعة الملك سعود

إدارة تعليم 
عالي

2015 ديسمبر
رسالة التربية وعلم 

النفس، العدد 51 ربيع 
24804األول 1437/ ديسمبر 2015

نوف عبد اهلل بن 
جمعة

مركز بحوث 
الدراسات 
االنسانية

مؤسسات 
التعليم 

العالي

7

مستويات االحتراق النفسي ألعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الملك سعود 

في مواجهة متطلبات االعتماد 
األكاديمي 

مجلة العلوم التربوية  6/2015تربوي 
النفسية / البحرين

ماجده إبراهيم 3721
------الجارودي 

8

جودة عمليات التعلم والتعليم في 
ضوء معايير االعتماد األكاديمي من 
منظور طلبة قسم اإلدارة التربوية 

بجامعة الملك سعود 

مجلة جامعة طيبة مقبول للنشر تربوي 
للعلوم التربوية 

ماجده إبراهيم 3721
مركز البحوث الجارودي 

جامعة 
الملك 
سعود

أبرز المشكالت اإلدارية في مراكز 9
التوحد الخاصة بمدينة الرياض

اإلدارة 
التربوية

2016 فبراير 
  المجلة التربوية الدولية 

المتخصصة 
جامعة الكويت

 
2479

هيا بنت عبد اهلل 
الوايلي و

د العنود محمد 
الغيث 

الطلبة-

اإلدارة تطبيقات الحاسوب في االدارة التربوية10
الطلبة-د.حصة العريفي143726266هـكتابالتربوية

11
مدى تحقيق التعليم الموازي في 

التخصصات االنسانية ألهداف التعليم 
العالي .. جامعة الملك سعود انموذحًا

اإلدارة 
التربوية

الطلبة-د.حصة العريفي143726266هـ

12
فاعلية ادارة المنظمة المتعلمة في 

تحقيق التميز المؤسسي جامعة 
الملك سعود انموذجًا

اإلدارة 
التربوية

الطلبةد.حصة العريفي143726266هـ

13

جودة عمليات التعلم والتعليم في 
ضوء معايير االعتماد االكاديمي من 
منظور طلبة قسم االدارة التربوية 

بجامعة الملك سعود 

اإلدارة 
التربوية

الطلبة-د.ماجدة الجارودي14373721هـ
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14

مدى تكامل اإلرشاد األكاديمي بين 
التعليم العام والتعليم العالي 

لتجويد المخرجات 
)انموذج مقترح(

ادارة تعليم 
عالي 

مركز النشر العلمي  19/1/1437ه 
جامعة الملك عبد العزيز 

 
26280

لينا سليمان الخليوي 
حصة سعد 

العريفي 
التعليم ال يوجد

العالي 

15
تحديات االشراف التربوي من وجهه 
نظر المديرات والمشرفات التربويات 

في منطقة الرياض
 2015إدارة

معهد الدراسات 
والبحوث التربوية العلوم 
التربوية جامعة القاهرة  

أ.د. وفاء محمد 10176
وهبو عون

16
مدى توافر معايير الجودة في التعليم 

العالي بالمملكة العربيةالسعودية 
مقارنه ببعض دول العالم

مجلة كلية التربية  2015إدارة
أ.د. وفاء محمد 10176جامعة بنها

وهبو عون

17

تصور مقترح لتطوير سياسة الزامية 
التعليم بالمملكة العربية السعودية 

في ضوء تجارب بعض دول العالم 
المتقدم والعالم الثالث ,المجلة 

العربية للدراسات التربوية واالجتماعة

أ.د. وفاء محمد 10176معهد الملك سلمان 2015إدارة
وهبو عون

18

دراسة تحليلية لواقع ضمان جودة 
التعليم في اقسام الدراسات 

االنسانية النسائية في جامعة الملك 
سعود

مجلة رابطة التربية  2015إدارة
الحديثة

10176
أ.د. وفاء محمد 

وهبو عون
ابتسام باسعيد
حليمة الشهري

19

االدارة االلكترونية في ادارة تعليم 
الرياض ومدى تحقيقها للجودة 

الشاملة من وجهة نظر معلمات 
مدارس شمال الرياض

مجلة رابطةالتربية  2015إدارة
الحديثة  

10176

أ.د. وفاء محمد 
وهبو عون

دالل تركي العتيبي
منيرة عبدالعزيز 

ابوحيمد

قيم العمل لدي القيادات النسائية في 20
أ.د. وفاء محمد 10176مستقبل التربية العربية 2015إدارةجامعة الملك سعود

وهبو عون

21

مدى المام طالبات الدراسات العليا 
بالخدمات المقدمة من مركز بحوث 

الدراسات االنسانية بجامعة الملك 
سعود بكلية التربية في قسم االدارة 

التربوية بحث ميداني

مجلة رابطةالتربية  2015إدارة
الحديثة

10176

أ.د. وفاء محمد 
وهبو عون

عبير القحطاني 
نسرين التميم
نجالء الطاسان

22

تحديات التخطيط االستراتيجي في 
اإلدارة المدرسية من وجهة نظر 

مديرات المدارس في غرب مدينة 
الرياض

مجله معهد الملك  2015إدارة
سلمان

10176
أ.د. وفاء محمد 

وهبو عون
ابتسام إبراهيم 

خثالن

23

درجة جاهزيه البنى التحتيه المدرسية 
لالعتماد في التعليم الثانوي  

الحكومي للبنات بالرياض من وجهة 
نظر مديراتها

مجلة كلية التربية  2015إدارة
جامعة المنصورة

أ.د. وفاء محمد 10176
وهبو عون
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24
درجة تطبيق معايير ادارة الجودة 

الشاملة في برامج تدريب عمادة تطوير 
المهارات في جامعه الملك سعود

أ.د. وفاء محمد 10176جامعة الملك سعود 2015إدارة
وهبو عون

أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارةتدريب المدربين 25
وهبو عون

البحث العلمي )مناهج البحث 26
أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارةوالرسائل العلميه (

وهبو عون

أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارةهندسه البشر , القياده االبداعيه    27
وهبو عون

أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارةالتفكير االبداعي    28
وهبو عون

أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارةالتنميه المهنيه  29
وهبو عون

أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارةالقياده االداريه وفهم الذات30
وهبو عون

إدارة التنوع و تطبيقات إدارة 31
)DISC إدارةالشخصيات المتنوعة )تحليل2015 أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف

وهبو عون

أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارةاتخاذ القرارات اإلدا رية   32
وهبو عون

الكايزن )مهارات استخدام منهجية 33
أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارةالتحسين المستمر (

وهبو عون

أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارةالقائد الخادم   34
وهبو عون

أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارةأخالقيات العمل35
وهبو عون

القيادات والمهارات اإلشرافية  28
أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف 2015إدارة)اإلشراف التربوي المتنوع(

وهبو عون
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أ.د. وفاء محمد 10176المؤلف2015إدارةالقياده وبناء فرق العمل29
وهبو عون

30

بحث بعنوان » استخدام أدوات 
التخطيط والجودة في حل المشكالت 
اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي: 

دراسة حالة مركز تقنية المعلومات 
بإحدى الكليات األهلية للبنات“. المجلة 

السعودية للتعليم العالي, وزارة 
التعليم العالي, عدد 12. )محرم 1436, 

نوفمبر 2014( ص ص 51-95.

ادارة 
تربوية- 

التخطيط
)محرم 1436, نعمنعم

المجلة السعودية نوفمبر 2014(
د.ساره المنقاش18500للتعليم العالي,, عدد 12.

جامعة 
الملك 

سعود وزارة 
التعليم

31

مشروع تقويم برنامج الدكتوراه 
بقسم اإلدارة التربوية في كلية التربية 
– جامعة الملك سعود، مركز البحوث 
في كلية التربية/ جامعة الملك سعود.

)مجموعة بحثية(

ادارة تعليم 
عالي

 1437ه
345 مركز البحوث في 
كلية التربية/ جامعة 

الملك سعود.
أ.د. احمد فتحي 77528

قطاع ال يوجدأبوكريم
التعليم

32

استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في 
ممارسة العمليات اإلدارية في المدارس 

الحكومية في المملكة العربية 
السعودية من وجهة نظر مديري 

المدارس.

اإلدارة 
التربوية

1437
مجلة كلية التربية/ 

جامعة طنطا، العدد 
)62(2

أ.د. احمد فتحي ابو 77528
قطاع ال يوجدكريم

التعليم

33

تصور مقترح للتغلب على المعوقات 
التي تواجه اعادة هندسة العمليات 

االدارية في المدارس الحكومية 
بالمملكة العربية السعودية 

اإلدارة 
التربوية

1437
المجلة التربوية الدولية 

المتخصصة، العدد3 
المجلد5

أ.د. احمد فتحي ابو 77528
قطاع ال يوجدكريم

التعليم

درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد 34
المدرسة الثانوية بمدينة الرياض

اإلدارة 
التربوية

1436 رسالة التربية وعلم
3696النفس،العدد47       

: أ.د.عبد الرحمن 
بن عبد الوهاب بن 

سعود البابطين
قطاع ال يوجد

التعليم

35

تطبيق أساليب التدريب وأهميتها لدى 
مشرفي التدريب التربوي بالمملكة 

العربية السعودية 
1437

مقبول للنشر في مجلة 
العلوم التربوية ،جامعة 
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية

3696
: أ.د.عبد الرحمن 

بن عبد الوهاب بن 
سعود البابطين

قطاع ال يوجد
التعليم
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية  خالل العام الجامعي 1436/1437هـ

عنوان البحث@م
)باللغة العربية(

مجال 
البحث

)التخصص 
العلمي(

تكلفة البحثتاريخ@@@نوع البحث@@
بآالف الرياالت

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
المشاركين@@@@

الجهة الممولة
أو الداعمة@@@@@@

الجهة 
المستفيدة ترجمة 

أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
المتوقع البدءتطبيقية

لالنتهاء
الرقم

االسمالوظيفي

1

مشكالت إعداد خطط الرسائل 
العلمية التي تواجه طلبة 

الدكتوراه بقسم اإلدارة التربوية 
في جامعة الملك سعود

تحت 1436هـإدارة تربوية
النشر

-أ. د. حمدان أحمد الغامدي93257-

قسم اإلدارة 
التربوية 
بجامعة 

الملك سعود

2

دراسة تحليلية تقويمية لخطط 
طلبة الدراسات العليا المجازة 

من أقسام كلية التربية بجامعة 
الملك سعود

-أ. د. حمدان أحمد الغامدي93257-14361437هـإدارة تربوية
كلية التربية 

بجامعة 
الملك سعود

3

رضا المتدربين عن البرامج التدريبية 
التي يقدمها مركز تدريب 

القيادات التربوية  بجامعة الملك 
سعود

اإلدارة 
التربوية

د. فايز عبد العزيز الفايز24936-1437ه1437ه-

قسم اإلدارة 
التربوية 
بجامعة 

الملك سعود

4
تقويم أعضاء هيئة التدريس 
بمركز تدريب القيادات التربوية

من وجهة نظر المتدربين

اإلدارة 
التربوية

د. فايز عبد العزيز الفايز24936-1437ه1437ه-
كلية التربية 

بجامعة 
الملك سعود

5
 Culture’s influence in

leadership
  Comparative Study

 اإلدارة
التربوية

 14371438ه√
19177

د عبدالعزيز
-شهوان الشهوان

 اإلدارةالكفايات القيادية في التربية6
د.هند الخثيلةه1428كتابالتربوية

7
ممارسات االشراف التربوي بمدارس 
البنات الحكومية للمرحلة الثانوية 

في المملكة العربية السعودية 

  إدارة
تربوية

 بحث
نوف عبد اهلل بن جمعة24804م2017نظري

 مركز بحوث
 الدراسات
االنسانية

 مؤسسات
 التعليم
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أ.د. وفاء محمد وهبو عون10176المؤلف2015إدارةسيجما سيكس)ادارة بال اخطاء (8

أ.د. وفاء محمد وهبو عون10176المؤلف2015إدارةاالدارة باالبداع9

أ.د. وفاء محمد وهبو عون10176المؤلف2015إدارةالذكاء العاطفي10

أ.د. وفاء محمد وهبو عون10176المؤلف2015إدارةاعادة الهيكلة11

أ.د. وفاء محمد وهبو عون10176المؤلف2015إدارةريادة االعمال12

أ.د. وفاء محمد وهبو عون10176المؤلف2015إدارةادارة الصراع13

14

مدى تحقيق التعليم الموازي في 
التخصصات اإلنسانية ألهداف 

التعليم العالي .. جامعة الملك 
سعود أنموذًجا


 تم االنتهاء منة 
6/5/1437وارسل 

للنشر 

 
 خمسة عشر  

االف ريال 

 
26280

لينا بنت سليمان الخليوي 
التعليم ال يوجد حصه بنت سعد العريفي 

العالي

إدارة االداء في مؤسسات التعليم 15
العالي

21/12/1437 عشرين الف
لينا بنت سليمان الخليوي 26280ريال 

التعليم ال يوجد حصه بنت سعد العريفي 
العالي
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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(

الجهة المنظمة 
عناوين البحوثومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

جامعة الملك سعود20/4/1436هـأ. د. حمد أحمد الغامدي93257اللقاء المفتوح مع سعادة عميد كلية التربية1

المؤتمر الدولي األول للعلوم اإلنسانية أكاديميًا ومهنيًا 2
جامعة الملك سعود17 – 18/6/1436هـأ. د. حمد أحمد الغامدي93257رؤى استشرافية

اللقاء السنوي المفتوح لمعالي مدير الجامعة مع أعضاء 3
جامعة الملك سعود06/4/1436هـأ. د. حمد أحمد الغامدي93257وعضوات هيئة التدريس والموظفين والموظفات

المؤتمر الدولي بعنوان: ”معلم المستقبل: إعداده 4
جامعة الملك سعود22 – 24/12/1436هـأ. د. حمد أحمد الغامدي93257وتطويره“

جامعة الملك سعود28 – 30/12/1436هـأ. د. حمد أحمد الغامدي93257المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي5

جامعة الملك سعود28 – 29/4/1437هـأ. د. حمد أحمد الغامدي93257المؤتمر الدولي عن الرحمة  في اإلسالم6

 المؤتمر السابع عشر 7
جامعة الملك سعود21 – 23/5/1437هـأ. د. حمد أحمد الغامدي93257للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية

جامعة الملك سعود17/4/1437هـأ. د. حمد أحمد الغامدي93257مخرجات كلية التربية  الممكن والمأمول8

جامعة الملك سعود26 – 29/5/1437هـأ. د. حمد أحمد الغامدي93257الملتقى السنوي الثالث  للتدريس الجامعي9

اإلربعاء 17/ 4/ 1437هـ √د. فايز عبد العزيز الفائز24936ورشة عمل: مخرجات كلية التربية الممكن والمأمول10
الموافق 27/ 1/ 2016م.

كلية التربية/ جامعة 
الملك سعود

√د. فايز عبد العزيز الفائز24936مؤتمر ”معلم المستقبل- إعداده وتطويره،11
خالل الفترة  23- 24/ 

12/ 1436هـ الموافق 
6-7/ 10/ 2015م.

كلية التربية/ جامعة 
الملك سعود

12
المؤتمر السابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية 

23-21/ 5/1437هـ√√د. فايز عبد العزيز الفائز24936والنفسية: التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي
كلية التربية/ جامعة 

الملك سعود

الملتقى السنوي الثالث للتدريس الجامعي )التعلم 13
29/6/1437-26هـ√√د. فايز عبد العزيز الفائز24936النشط(

كلية التربية/ جامعة 
الملك سعود

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة 

خالل العام الجامعي 1437/1436هـ
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اإلربعاء 17/ 4/ 1437هـ √د. منيرة عيد العبد العزيز300ورشة عمل: مخرجات كلية التربية الممكن والمأمول14
الموافق 27/ 1/ 2016م.

كلية التربية/ جامعة 
الملك سعود،

ورشة عمل: مخرجات 
كلية التربية الممكن 

والمأمول

√د. منيرة عيد العبد العزيز300مؤتمر ”معلم المستقبل- إعداده وتطويره،15
خالل الفترة  23- 24/ 

12/ 1436هـ الموافق 
6-7/ 10/ 2015م.

كلية التربية/ جامعة 
الملك سعود،

مؤتمر ”معلم 
المستقبل- إعداده 

وتطويره،

د. نوف عبد اهلل بن 1843ورشة عمل: مخرجات كلية التربية الممكن والمأمول16
جمعة

اإلربعاء 17/ 4/ 1437هـ حضور
الموافق 27/ 1/ 2016م. 

كلية التربيةـ جامعة 
الملك سعود، 

ورشة عمل: مخرجات 
كلية التربية الممكن 

والمأمول

د. نوف عبد اهلل بن 1843مؤتمر ”معلم المستقبل- إعداده وتطويره،17
جمعة

حضور
خالل الفترة  23- 24/ 

12/ 1436هـ الموافق 
6-7/ 10/ 2015م.

كلية التربية/ جامعة 
الملك سعود،

مؤتمر ”معلم 
المستقبل- إعداده 

وتطويره،

أ.د. وفاء محمد وهبو 10176اللقاء العلمي السابع18
عون

اللقاء العلمي السابعجامعة الملك سعود

10176الذكاء العاطفي19

أ.د. وفاء محمد وهبو 
عون

وسيمة مهدي العرجاني
ندى فرج الدوسري

19/7/1437الذكاء العاطفيجامعة الملك سعود

10176حل المشكالت باستخدام القبعان الست20

أ.د. وفاء محمد وهبو 
عون

نادية علي المطيري
هدى فهد البريك

19/7/1437جامعة الملك سعود

د. ماجده إبراهيم 3721ورشة عمل: مخرجات كلية التربية الممكن والمأمول21
الجارودي

اإلربعاء 17/ 4/ 1437هـ √
الموافق 27/ 1/ 2016م. 

كلية التربيةـ جامعة 
الملك سعود، 

مؤتمر ”معلم المستقبل- إعداده وتطويره،22

3721

د. منيرة عيد العبد العزيز
ماجده إبراهيم الجارودي 

√



خالل الفترة  23- 24/ 
12/ 1436هـ الموافق 

6-7/ 10/ 2015م.

الجمعية السعودية 
للعلوم التربوية 

)جستن( جامعة الملك 
سعود / كلية التربية 

ماجده إبراهيم الجارودي3721مؤتمر التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي 23
خالل الفترة من 21-

1437/5/23ه

الجمعية السعودية 
للعلوم التربوية 

)جستن( جامعة الملك 
سعود / كلية التربية

برنامج سجال ) البحوث اإلنسانية والعلمية تكامل أم 24
مركز بحوث الدراسات 14/7/1437هماجده إبراهيم الجارودي3721تنافس 

اإلنسانية 

تقييم الطالب بواسطة ادوات يطورها االستاذ 25
Rubrics 26280 د. لينا سليمان الخليويعمادة تطوير  المهارات 6/5/1437ه

جامعة الملك سعود 
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14/5/1437هد. لينا سليمان الخليوي26280تصميم وبناء المقرر الدراسي26
         عمادة تطوير  

المهارات جامعة الملك 
سعود

10176حل المشكالت باستخدام القبعان الست27

أ.د. وفاء محمد وهبو 
عون

نادية علي المطيري
هدى فهد البريك

19/7/1437جامعة الملك سعود

د. ماجده إبراهيم 3721ورشة عمل: مخرجات كلية التربية الممكن والمأمول28
الجارودي

اإلربعاء 17/ 4/ 1437هـ √
الموافق 27/ 1/ 2016م. 

كلية التربيةـ جامعة 
الملك سعود، 

مؤتمر ”معلم المستقبل- إعداده وتطويره،29

3721

د. منيرة عيد العبد العزيز
ماجده إبراهيم الجارودي 

√



خالل الفترة  23- 24/ 
12/ 1436هـ الموافق 

6-7/ 10/ 2015م.

الجمعية السعودية 
للعلوم التربوية 

)جستن( جامعة الملك 
سعود / كلية التربية 

ماجده إبراهيم الجارودي3721مؤتمر التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي 30
خالل الفترة من 21-

1437/5/23ه

الجمعية السعودية 
للعلوم التربوية 

)جستن( جامعة الملك 
سعود / كلية التربية

برنامج سجال ) البحوث اإلنسانية والعلمية تكامل أم 31
مركز بحوث الدراسات 14/7/1437هماجده إبراهيم الجارودي3721تنافس 

اإلنسانية 

تقييم الطالب بواسطة ادوات يطورها االستاذ 32
Rubrics 26280 د. لينا سليمان الخليويعمادة تطوير  المهارات 6/5/1437ه

جامعة الملك سعود 

14/5/1437هد. لينا سليمان الخليوي26280تصميم وبناء المقرر الدراسي33
         عمادة تطوير  

المهارات جامعة الملك 
سعود

د العنود محمد الغيث 2479ورشة عمل: مخرجات كلية التربية الممكن والمأمول34
اإلربعاء 17/ 4/ 1437هـ 
الموافق 27/ 1/ 2016م.

كلية التربيةـ جامعة 
الملك سعود،

د العنود محمد الغيث2479مؤتمر ”معلم المستقبل- إعداده وتطويره،35
خالل الفترة  23- 24/ 

12/ 1436هـ الموافق 
6-7/ 10/ 2015م.

كلية التربيةـ جامعة 
الملك سعود،

36
مؤتمر ”التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي“ 

تنظيم الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية 
)جستن( 1-2016/3/3 م.

أ.د. احمد فتحي ابو 77528
كريم


عضو 

اللجنة 
العلمية

.3/3/2016-1 م

” تنظيم الجمعية 
السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية 

)جستن(

أ.د. احمد فتحي ابو 77528مؤتمر ”معلم المستقبل- إعداده وتطويره،37
كريم

خالل الفترة  23- 24/ √
12/ 1436هـ الموافق 

6-7/ 10/ 2015م.

الجمعية السعودية 
للعلوم التربوية 

)جستن( جامعة الملك 
سعود / كلية التربية 
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة خالل العام الجامعي 1436/ 1437هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية االنعقادنوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

)التقويم الهجري(
الجهة المنظمة 
عناوين البحوثومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

معرض التعليم األهلي والتجهيزات 1
أ. د. حمد أحمد 93257المدرسية

الغامدي
وزارة التعليم22 – 24/11/1436هـ

المؤتمر التربوي الدولي األول تطوير األداء 2
أ. د. حمد أحمد 93257األكاديمي بكليات التربية

الغامدي
جامعة الجوف5 – 6/5/1436هـ

المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم: 3
د. فايز عبد العزيز 24936قياس نواتج التعلم،

الفائز
العالي، 19- 21 صفر 1437هـ الموافق √

1- 3/ 12/ 2015م.

المركز الوطني 
للقياس والتقويم 

في التعليم العالي،

مؤتمر ” تقويم التعليم في المملكة: مدخل 4
د. فايز عبد العزيز 24936لجودة التعليم وتطويره“،

الفايز
خالل الفترة 21- 23 محرم 1437هـ √

الموافق 3- 5 نوفمبر 2015م.
هيئة تقويم التعليم 

، )PeeC(  العام

المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم: 5
د. منيرة عيد العبد 300قياس نواتج التعلم،

العزيز
العالي، 19- 21 صفر 1437هـ الموافق √

1- 3/ 12/ 2015م

المركز الوطني 
للقياس والتقويم 

في التعليم العالي،

مؤتمر ” تقويم التعليم في المملكة: مدخل 6
د. منيرة عيد العبد 300لجودة التعليم وتطويره“،

العزيز
خالل الفترة 21- 23 محرم 1437هـ √

الموافق 3- 5 نوفمبر 2015م.
هيئة تقويم التعليم 

، )PeeC(  العام

29/4/1437هـ√د.نوف بن جمعة1843الرحمة في اإلسالم7

المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم: 8
د. ماجده إبراهيم 3721قياس نواتج التعلم،

الجارودي
العالي، 19- 21 صفر 1437هـ الموافق √

1- 3/ 12/ 2015م.

المركز الوطني 
للقياس والتقويم 

في التعليم العالي،

مؤتمر ” تقويم التعليم في المملكة: مدخل 9
د. ماجده إبراهيم 3721لجودة التعليم وتطويره“،

الجارودي
خالل الفترة 21- 23 محرم 1437هـ √

الموافق 3- 5 نوفمبر 2015م.
هيئة تقويم التعليم 

، )PeeC(  العام

اإلرشاد األكاديمي في التعليم العالي لدول 10
 د. لينا سليمان 26280مجلس التعاون الواقع والمأمول 

الخليوي
19-21/1/1437هـــ√

2015

جامعة الملك 
عبدالعزيز 

جدة

مدى تكامل 
اإلرشاد األكاديمي 
بين التعليم العام 
والتعليم العالي 

لتجويد المخرجات 
)انموذج مقترح(
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة خالل العام الجامعي 
1436/1437هـ 

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

د. فايز عبد العزيز 24936مؤتمر سان دييفوا 1
الفائز

جامعة كليفورنيا1436√

2
برنامج تدريبي ”التطوير المهني 

لمنسوبي جامعة الملك سعود في 
التعليم والتعلم،

د. منيرة عيد 300
العبد العزيز

√
14-10/ 10/ 1436هـ 

الموافق 26-30/ 7/ 
2015م.

جامعة جنوب فلوريدا- 
الواليات المتحدة 

األمريكية،

3

ثانيًا: رحالت خارجية
برنامج تدريبي ”التطوير المهني 

لمنسوبي جامعة الملك سعود في 
التعليم والتعلم،

د. نوف عبد اهلل 1843
بن جمعة

14-10/ 10/ 1436هـ √
الموافق 26-30/ 7/ 

2015م.

جامعة جنوب فلوريدا- 
الواليات المتحدة 

األمريكية،

آفاق االستفادة من التقنية 
في إدارة التعليم العالي
أساليب التطوير الذاتي 

بمعاونة التقنية
العمل الجماعي في البيئة 

االلكترونية

4
برنامج تدريبي ”التطوير المهني 

لمنسوبي جامعة الملك سعود في 
التعليم والتعلم،

د.ماجده إبراهيم 3721
الجارودي 

√



14-10/ 10/ 1436هـ 
الموافق 26-30/ 7/ 

2015م.

جامعة جنوب فلوريدا- 
الواليات المتحدة 

األمريكية،

د. لينا سليمان  26280التعليم و وسائل اإلعالم الرقمية52015
13/6/2015-11م+ الخليوي 

معهد بحوث العلوم 
االنسانية جامعة 
كاليفورنيا – لوس 

انجلس 

6

المؤتمر الدولي األكاديمي في 
التربية والعلوم اإلنسانية بجامعة 

 “The WEI Education and هارفرد
 Humanities Academic Conference

  at Harvard University Campus”
يونيو 8-10, 2015. جامعة هارفرد, 

بوسطن, الواليات المتحدة األمريكية.

يونيو 8-10, 2015.نعمد. ساره المنقاش18500
جامعة هارفرد, 

بوسطن, الواليات 
المتحدة األمريكية.
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خدمات تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1436/1437هـ مقارنًا بالعام 
الجامعي  1436/   1435هـ

نوع الخدمة@ المقدمة@@م
مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

تطوير ممارسة األساليب اإلشرافية بالمرحلة الثانوية في ضوء الهندسة 1
مناقش خارجيجامعة الملك خالدأ. د. حمد أحمد الغامدي93257اإلدارية

إشرافكليات الشرقأ. د. حمد أحمد الغامدي93257اإلبداع اإلداري لمديريات رياض األطفال2

إشرافكليات الشرقأ. د. حمد أحمد الغامدي93257مدى تطبيق إدارة المعرفة لدى مديريات المرحلة الثانوية3

مناقش خارجيجامعة األميرة نورةأ. د. حمد أحمد الغامدي93257الطلب االجتماعي على التعليم العالي الحكومي4

 درجة ممارسة مهارات اإلدارة الصفية لدى معلمات 5
إشرافكليات الشرقأ. د. حمد أحمد الغامدي93257الصفوف األولية

مناقش خارجيكليات الشرقأ. د. حمد أحمد الغامدي93257التنمية المهنية الذاتية لمديريات المرحلة االبتدائية األهلية في الرياض6

برنامج تدريبيكلية خدمة المجتمعأ. د. حمد أحمد الغامدي93257أخالقيات وآداب المهنة في المدارس والجامعات7

كلية التربية – جامعة الملك أ. د. حمد أحمد الغامدي93257اإلدارة المدرسية8
سعود

برنامج الماجستير 
الموازي

مجالت علمية داخل وخارج المملكةأ. د. حمد أحمد الغامدي93257تحكيم بحوث مقدمة لمجالت علمية محكمة9
محكمة

عضو هيئة تحرير مجلة العلوم التربوية والنفسية بدًءا من 1437/2/5هـ 10
الجمعية السعودية للعلوم أ. د. حمد أحمد الغامدي93257وحتى 1438/2/15هـ

عضو هيئة تحريرالتربوية والنفسية

مؤسسات التعليم داخل وخارج المملكةأ. د. حمد أحمد الغامدي93257تقويم اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بغرض الترقية11
العالي

 أعضاء هيئة التدريس الجددعمادة تطوير المهرات د فايز عبد العزيز الفايز24936تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد  ) دورة التدريس المصغر( 12
) جامعة الملك سعود( 

عمادة تطوير المهراتد فايز عبد العزيز الفايز24936تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد  ) دورة التدريس المصغر(13
أعضاء هيئة التدريس الجدد 

والقدامى )جامعة الملك 
سعود(

طالب جامعة الملك سعود عمادة تطوير المهراتد فايز عبد العزيز الفايز24936دورة الحوار ومهارت اإلتصال 14

مركز الملك عبد العزيز للحوار القطاعات الحكومية د فايز عبد العزيز الفايز24936التدريب وإدارة ورش العمل  15
الوطني

أبناء أسرة الماجد مؤسسة كفاءات د فايز عبد العزيز الفايز24936دورة التفكير اإليجابي16

تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان ”إجراء الدراسة الذاتية وإعداد تقريرها 17
تنظيم عمادة تطوير د. منيرة عيد العبد العزيز300للجامعة والبرامج“، خالل الفترة من 22-23/ 8/ 1437هـ.

المهارات.
أعضاء هيئة التدريس بكلية 

التربية/ جامعة الملك سعودة،



238

مقوم داخلي، خالل الفترة  20/ 5/ 1437هـ - 27/ 11/ 1437هـ الموافق 29/ 2/ 18
عمادة التطوير والجودة، د. منيرة عيد العبد العزيز2016300م – 30/ 8/ 2016م. 

بجامعة الملك سعود.

لبرنامج تكنولوجيا 
المعلومات- كلية الحاسب 

اآللي وتقنية المعلومات 
بجامعة الملك سعود

تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان: )مخرجات التعلم للبرامج والمقررات(، لمدة 19
د. منيرة عيد العبد العزيز300يومين 27-28/ 7/ 1437هـ الموافق 4-5/ 5/ 2016م، 

عمادة التطوير الجامعي 
والجودة النوعية بجامعة 

أم القرى.

أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
أم القرى،

عضو لجنة تحكيم، خالل الفترة من 9 رجب 1437هـ - 26 رجب 1437هـ 20
األمانة العامة لجائزة التربية د. منيرة عيد العبد العزيز300الموافق 16 ابريل 2016م – 3 مايو 2016م.

والتعليم، وزارة التعليم،
جائزة التعليم للتميز في 

دورتها السابعة،

تنفيذ ورشة عمل ”األخطاء الشائعة في إعداد ملف المقرر الدراسي“، 21
د. منيرة عيد العبد العزيز300خالل الفترة من 8 صفر 1437هـ   حتى 6/ 3/ 1437هـ.

وحدة شؤون التطوير 
والجودة بكلية التربية/ 
جامعة الملك سعود.

أعضاء هيئة التدريس في كل 
قسم من األقسام النسائية 
بكلية التربية/ جامعة الملك 

سعود

مدرسة أم المؤمنين سودة د.ماجدة الجارودي3721القيادة المتميزة 22
بنت زمعه

مدرسة أم المؤمنين سودة 
بنت زمعه

االشتراك في ورشة عمل )البرنامج الوطني إلشراك االسرة في العملية 23
مركز الحوار الوطني العنود محمد الغيث2479التربوية 

عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي 24
جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176جامعة الملك سعود

25

عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي 
جامعة الملك سعود

نظرية التفكير داخل المعمل وإمكانية تطبيقها في مناهدج التربية 
الفنية في المملكة العربية  السعودية

جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176

26
عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي 

جامعة الملك سعود
الحراك الدولي واإلقليمي لحل األزمة السورية

جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176

27

 عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي
جامعة الملك سعود

The Use of Translation Technology Among Translation Female 
Students at COLT

جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176

28

عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي 
جامعة الملك سعود

مدى تقبل المجتمع السعودي لمشاركة المرأة السياسية في االنتخابات 
والعمل بالمجالس البلدية

جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176
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29

عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي 
جامعة الملك سعود

درجة ممارسة العدالة التنظيمية وعالقاتها بمستوى سلوك المواطنة 
التنظيمية بإدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176

30
عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي 

جامعة الملك سعود
داللة األمر والنهي المجرد عن القرائن في مسائل األخالق واآلداب

جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176

31

عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي 
جامعة الملك سعود

التحديات التي تواجه الكفيفات أثناء الترجمة، دراسة ميدانية على 
عينة من طالبات الصف الثالث الثانوي بمعهد النور للكفيفات والسنة 

التحضيرية بجامعة الملك سعود

جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176

32
عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي 

جامعة الملك سعود
بعض العوامل االجتماعية المحفزة على االبتكار واالبداع

جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176

33

عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي 
جامعة الملك سعود

معوقات التفويض اإلداري من وجهة نظر القيادات التربوية في مكاتب 
التربية والتعليم للبنات بمدينة الرياض

جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176

34

عضو لجنة تحكيم في اللقاء العلمي السابع لمسابعة البحث العلمي 
جامعة الملك سعود

األعالم الجديد ودوره في تكريس مفهوم العولمة من وجهة نظر 
طالب وطالبات جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودأ.د. وفاء محمد وهبو عون10176

مركز بحوث الدراسات د.ماجده إبراهيم الجارودي 3721تقديم ورشة عمل بعنوان األخطاء الشائعة في كتابة الخطة البحثية 35
جامعة الملك سعود التربوية 

مركز بحوث الدراسات د.ماجده إبراهيم الجارودي 3721تقديم ورشة عمل بعنوان األخطاء الشائعة في كتابة الخطة البحثية36
جامعة الملك سعود التربوية 

المجتمع المحلي مدرسة سودة بنت زمعهد.ماجده إبراهيم الجارودي3721تقديم محاضرة بعنوان قيادة الذات 37

عمادة شؤون المكتبات في د.ماجده إبراهيم الجارودي3721تقديم محاضرة بعنوان اختيار موضوع الرسالة 38
طالبات الدراسات العليا المدينة الجامعية 

دار تحفيظ القران في د. لينا سليمان الخليوي 26280محاضرة عن ادارة الوقت 39
طالبات دار التحفيظ القدس 

مجالت علمية داخل وخارج المملكةأ. د. احمد فتحي ابو كريم77528تحكيم بحوث مقدمة لمجالت علمية محكمة40
محكمة

المجلة الدولية للعلوم أ. د. احمد فتحي ابو كريم77528عضو هيئة تحرير المجلة الدولية للعلوم التربوية41
عضو هيئة تحريرالتربوية
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األعمال التي استحق مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزة
عليها الجائزة

د.ماجده إبراهيم 
الجارودي 

جائزة برنامج تنمية اإلبداع 
في المناهج الدراسية 

وزارة التعليم العالي ومركز 
بحث في تنمية تربوي التميز في التعلم والتعليم 

االبداع في التدريس 

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها خالل العام الجامعي 1437/1436هـ



241

1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433 االنشطة 

43 15 10 7 البحوث المنشورة
15 5 9 4 البحوث الجارية 
37 7 4 3 الموتمرات في رحاب الجامعة 
10 3 3 2 المؤتمرات داخل المملكة
6 9 9 - المؤتمرات خارج المملكة 
0 2 2 1 الرحالت والزيارات 

41 11 5 6 الخدمات المجتمعية 
1 - - 1 الجوائز 

جدول يوضح أنشطة قسم االدارة التربوية عبر السنوات

 الرحالت والزيارات  ١ ٢  ٢  ٠
 اخلدمات ا�تمعية  ٦ ٥  ١١  ٤١
 اجلوائز  ١ -  -  ١
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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.   -

وتاريخ   52/357375 رقم  الجامعة  معالي  قرار  بموجب  التربية،  كلية  إلى  القرآنية  الدراسات  قسم  انضم  1433هـ  عام  وفي   -
1433/11/15هـ. 

د. محمد فوزان حمد العمر
رئيس قسم الدراسات القرآنية
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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
دوام كامل/جزئي  الدرجة  الجامعة التي تخرج منها  التخصص الدقيق  التخصص العام  الرتبة الجنسية  أسماء أعضاء هيئة التدريس

دوام م
جزئي

دوام 
كامل

انثى ذكر االسم

دكتوراه أم درمان اإلسالمية تفسير  أصول دين أستاذ سوري شافع ذيبان الحريرى 1

دكتوراه أم القرى تفسير  أصول دين أستاذ سعودي عادل على احمد الشدى 2

دكتوراه أم القرى تفسير  أصول دين أستاذ سعودي ناصر محمد عثمان المنيع 3

دكتوراه اإلسالمية بالمدينة المنورة تفسير  أصول دين أستاذ مشارك سعودي صالح ناصر سليمان الناصر 4

دكتوراه
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية تفسير  أصول دين أستاذ مشارك
سعودي عبدالرحمن معاظه حنش 

الشهرى 5

دكتوراه
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية تفسير  اصول دين أستاذ مساعد
سعودي

احمد عبداهلل عقيل احمد 6

ماجستير جامعة الملك سعود تفسير  اصول دين محاضر سعودي عادل عبدالعزيز على الجليفى 7

 دكتوراه
اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية تفسير  اصول دين استاذ مساعد
سعودي

عمر بن عبد العزيز الدهيشي  8

دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي أ. د فهد بن عبد الرحمن الرومي 9

دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي أ. د عيسى بن ناصر الدريبي 10

دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ مشارك سعودي أ.د. محمد بن فوزان العمر 11

دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ مشارك سعودي د . مساعد بن سليمان الطيار 12

دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ مشارك سعودي د. عبدالسالم بن صالح الجار اهلل 13

دكتوراه جامعة الملك سعود التفسير 
والحديث الدراسات اإلسالمية أستاذ مشارك سعودي د. عبداهلل بن عبدالرحمن الرومي 14

دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ مشارك سعودي د. محمد بن عبدالعزيز المسند 15

دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ مساعد سعودي د. محمد بن صالح الفوزان 16

دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ مساعد سعودي د. محمد بن عبدالعزيز الخضيري 17

دكتوراه جامعة الملك سعود التفسير 
والحديث الدراسات اإلسالمية أستاذ مساعد سعودي  د. عبدالحكيم بن عبداهلل

القاسم 18
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دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ مساعد سعودي د. عبدالماجد بن محمد ولي 19

دكتوراه جامعة الملك سعود التفسير 
والحديث الدراسات اإلسالمية أستاذ مساعد سعودي د. محسن بن حامد المطيري 20

دكتوراه جامعة أم القرى قراءات قراءات أستاذ مساعد سعودي د. كامل بن سعود العنزي 21

ماجستير جامعة االمام قراءات قراءات محاضر سعودي أ. محمود بن كابر بن عيسى 22

ماجستير جامعة االمام قراءات قراءات محاضر سعودي أ. عبدالرحمن بن مقبل الشمري 23

ماجستير جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين محاضر سعودي أ. عبد اإلله بن صالح المديميغ 24

ماجستير جامعة الملك سعود القرآن وعلومه تفسير معيد سعودي أ. أحمد بن عبدالعزيز الخنين 25

ماجستير الجامعة االسالمية قراءات قراءات معيد سعودي أ. يزيد بن محمد العمار 26

ماجستير الجامعة االسالمية قراءات قراءات سعودي أ. فيصل بن حمود النعام 27

دكتوراه جامعة االسكندرية تفسير تفسير أستاذ مساعد مصرية د.رانيا محمد نظمي 28

دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير أستاذ مساعد سعودية د.عبير عبداهلل النعيم 29

دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير أستاذ مساعد سعودية د. غزيل محمد الدوسري 30

دكتوراه جامعة االمام تفسير تفسير أستاذ مساعد سعودية د. وفاء عبداهلل الزعاقي 31

ماجستير جامعة الملك سعود علوم القران علوم القران محاضرة سعودية أ.ايمان حمد الجاسر 32

بكالوريوس جامعة الملك سعود تفسير تفسير محاضرة سعودية أ.تغريد علي االحمري 33

ماجستير جامعة االزهر علوم القران علوم القران محاضرة سودانية أ.حليمة عثمان المصري 34

بكالوريوس جامعة االمام تفسير تفسير محاضرة سعودية أ. خلود عبدالعزيز المشعل 35

بكالوريوس جامعة الملك سعود تفسير تفسير محاضرة سعودية أ. سميرة عبدالرحمن آل زاهب 36

ماجستير جامعة الملك سعود تفسير تفسير محاضرة سعودية أ. هيا حمدان الشمري 37

بكالوريوس جامعة االمام تفسير تفسير معيدة سعودية أ. هند سعد الفوزان 38

دكتوراه
أم درمان اإلسالمية

تفسير  أصول دين معيد
سوري العنود عبداهلل عبدالعزيز آل 

الشيخ 39

دكتوراه أم القرى تفسير  أصول دين معيدة سعودي هاجر ناصر الشمالن 40
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية 
خالل العام الجامعي    1436/  1437  هـ

عنوان البحث@م
مجال البحث

)التخصص 
العلمي(

نوع البحث@@
تاريخ@@@
جهة النشر@@@@النشر

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة المشاركين@@@@@

الممولة
أو 

الداعمة@@@@@@

الجهة
المستفيدة ترجمة 

أو
مؤلف

بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

مالمح من االجتهاد المنضبط 1
في فهم الخطاب القرآني

الدراسات 
جامعة ماليا بماليزيامنشور 2015/12√مؤلفالقرآنية

عبدالسالم بن صالح 25256
الجاراهلل

الترجيح بالمكتشفات 2
التجريبية في التفسير

الدراسات 
عبدالسالم بن صالح 25256جامعة األزهرمنشور 1437/11√مؤلفالقرآنية

الجاراهلل

إنفاق المال في سورة التوبة، 3
وجوهه وثمراته

الدراسات 
عبدالسالم بن صالح 25256جامعة القاهرةمنشور 1437√مؤلفالقرآنية

الجاراهلل

أسئلة الصحابة للنبي عليه 4
السالم الواردة في القرآن

تفسير وعلوم 
قرآن

جامعة القرآن الكريم_#13/7/1436
اليوجدمحسن بن حامد المطيري25273السودان

المناسبات وأثرها في التدبر 5
من خالل التحرير والتنوير

تفسير وعلوم 
قرآن

كلية دار العلوم_جامعة #7/1436
اليوجدمحسن بن حامد المطيري25273القراهرة

تحقيق سورة العصر ال بن 6
كمال باشا

تفسير وعلوم 
قرآن

اليوجدمحسن بن حامد المطيري25273جامعة ماليا اإلسالمية#12/1436

جهود المدرسة التركية في 7
علم القراءاتعلم القراءات

مايو/2016م
مجلة الدراسات اإلسالمية 

– كلية التربية- جامعة 
الملك سعود

د. كامل بن سعود العنزي25321

8
إثارة الشبهات حول القرآن 

الكريم
التاريخ والمدافعة

أغسطس/ 2016معلوم القرآن
مجلة دراسات- قسم 

علوم الشريعة والقانون- 
الجامعة األردنية

د. كامل بن سعود العنزي25321

المنحة والتقريب البن القاضي9
د. كامل بن سعود العنزي25321سيبتمر / 2016معلم القراءاتدراسة وتحقيق

ضوابط تفسير القرآن بأقوال 10
نعمتفسيرالصحابة  رضي اهلل عنه

يناير 2015
ربيع أول 1436هـ
)مقبول للنشر 
وسينشر قريبا (

جامعة المنيا كلية دار 
العلوم مجلة الدراسات 

العربية
ال يوجدناصر بن محمد المنيع10682

الجامعات 
ومراكز 
البحوث



249

االثار الحسية لتدبر القرآن 11
ذو الحجة 1436هـنعمتفسرالكريم في حياة السلف

اكتوبر 2015م

جامعة القاهرة –كلية دار 
العلوم مجلة الدراسات 

اإلسالمية والبحوث 
الشرعية

ال يوجدناصر بن محمد المنيع10682
الجامعات 

ومراكز 
البحوث

آيات النفخ في الصور دراسة 12
مصطلحية موضوعية.

الدراسات 
القرآنية

1/ 4 / 1436هـ√
مجلة الدراسات العربية 

106518بجامعة المنيا
عمر بن عبد العزيز بن عبد 

المحسن الدهيشي

تقريرات سماحة الشيخ محمد 13
بن إبراهيم في علوم القرآن

الدراسات 
القرآنية

مجلة فسم الشريعة 28 /1/ 1436هـ√
106518اإلسالمية بجامعة القاهرة.

عمر بن عبد العزيز بن عبد 
المحسن الدهيشي

استدراكات الخازن على البغوي 14
في التفسير

القرآن 
وعلومه

جمادى اآلخرة +
1436هـ

جامعة القاهرة
مجلة الدراسات اإلسالمية 

والبحوث األكاديمية
قسم الشريعة اإلسالمية 

بكلية دار العلوم
العدد الثامن والخمسون 

58

ال يوجدمحمد عبدالعزيز المسند25220

استدراكات 
الخازن على 
البغوي في 

التفسير

1437قراءاتمناهج المدارس اإلقرائية15

جامعة القاهرة
مجلة الدراسات اإلسالمية 

د.عبدالرحمن بن مقبل 26863والبحوث األكاديمية
الشمري

أسباب االختالف في الوقف 16
1437قراءاتواالبتداء

المجلة العالمية لبحوث 
القرآن )قرآنيكا(، يصدرها 

مركز بحوث القرآن بجامعة 
ماليا – ماليزيا،

د.عبدالرحمن بن مقبل 26863
الشمري

القراءات التفسيرية وأثرها في 17
معنى اآلية عند المفسرين

الدراسات 
جامعة القاهرة مجلة  2\7\1436هـ*مؤلفالقرآنية

15392كلية دار العلوم
غزيل بنت محمد بن دحيم 

ال يوجدالدوسري
جامعة 
الملك 
سعود

18

تفسير األربع آيات األول من 
سورة البقرة للعالمة عبد 
الرحمن المعلمي اليماني 

دراسة وتحقيق

الدراسات 
جامعة الزقازيق  مجلة 2016م*تحقيقالقرآنية

غزيل بنت محمد بن دحيم 15392كلية اآلداب
ال يوجدالدوسري

جامعة 
الملك 
سعود

السالم في اإلسالم في ضوء 19
القرآن الكريم

الدراسات 
14385000هـنظريمؤلفالقرآنية

اليوجدال يوجدد.وفاء الزعاقي14652

التربية باالتباع في ضوء القرآن 20
الكريم

الدراسات 
اليوجدال يوجدد.وفاء الزعاقي1438500014652هـمؤلفالقرآنية
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

عنوان البحث@م

مجال البحث
)التخصص 

العلمي(

نوع البحث@@
تاريخ@@@

المتوقع لالنتهاء

تكلفة 
البحث
بآالف 

الرياالت

إسم الباحث الرئيسي وأسماء 
الجهة الممولةالمشاركين@@@@

الجهة المستفيدةأو الداعمة@@@@@@
ترجمة أو

مؤلف
بحث 
نظري

دراسة 
تطبيقية

الرقم
االسمالوظيفي

جوانب من حياة نبي الرحمة 1
صلى اهلل عليه وسلم

السيرة 
أ.د عادل بن علي 30/12/1437130008416هـ**مؤلفالنبوية

الشدي

كرسي المهندس عبد المحسن 
بن محمد الدريس للسيرة النبوية 

ودراساتها المعاصرة
عموم المثقفين

نبي الرحمة من الميالد إلى 2
الوفاة

السيرة 
أ.د عادل بن علي 30/12/1437130008416هـ**مؤلفالنبوية

الشدي
الهيئة العالمية للتعريف بالرسول 

عموم المثقفينصلى اهلل عليه وسلم ونصرته

نبي الرحمة وعالج مشكالت 3
العالم المعاصر

السيرة 
أ.د عادل بن علي 30/12/1437130008416هـ**مؤلفالنبوية

الشدي
الهيئة العالمية للتعريف بالرسول 

عموم المثقفينصلى اهلل عليه وسلم ونصرته

نحو مدرب متميز للتعريف بنبي 4
الرحمة صلى اهلل عليه وسلم

السيرة 
أ.د عادل بن علي 30/12/1437130008416هـ**مؤلفالنبوية

الشدي

كرسي المهندس عبد المحسن 
بن محمد الدريس للكسيرة 
النبوية ودراساتها المعاصرة

الدعاة والمعرفون 
بالنبي صلى اهلل 

عليه وسلم

أثر التاريخ في تفسير القرآن 5
الكريم

الدراسات 
25256تحت التحكيم√مؤلفالقرآنية

عبدالسالم بن 
صالح الجاراهلل

غريب القرآن للمؤرج جمع 6
نعمتفسيرودراسة 

نهاية الفصل 
الثاني 1437-

143810682هـ
ناصر بن محمد 

الجامعات ومراكز ال يوجدالمنيع 
البحوث

7
 السخرية واالستهزاء باألنبياء 

وأتباعهم في ضوء القرآن 
الكريم

القرآن 
102000 / محرم / 1438+وعلومه

25220
محمد عبدالعزيز 

ال يوجدالمسند

 السخرية 
واالستهزاء باألنبياء 

وأتباعهم في ضوء 
القرآن الكريم

مصطلحات قرآنية ) دراسة 8
200025220 1 / ربيع أول / 1438+لبعض مصطلحات القرآن (

محمد عبدالعزيز 
ال يوجدالمسند

مصطلحات قرآنية 
) دراسة لبعض 

مصطلحات القرآن (

مشاركة المالئكة في غزوات 9
قبل نهاية هذا @تفسيرالنبي صلى اهلل عليه وسلم

116549العام
د.صالح ناصر 

سليمان الناصر
مشاركة المالئكة في غزوات 

تفسيرالنبي صلى اهلل عليه وسلم

تحقيق: نظم سلوك الآللي 10
د.عبدالرحمن بن 143826863قراءاتوالدراري للعالمة محمد االبياري

مقبل الشمري

منهج ابن كمال باشا في إيراده 11
د.عبدالرحمن بن 143826863قراءاتللقراءات من خالل تفسيره

مقبل الشمري

د.عبدالرحمن بن 143826863قرءاتتحقيق: فضائل السور للواحدي12
مقبل الشمري
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في رحاب الجامعة
 خالل العام الجامعي 1436/ 1437 هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة@1م
)باللغة العربية

أسماء المشاركين في المؤتمر
تاريخ بداية ونهاية نوع المشاركةمن منسوبي الجامعة

االنعقاد
)التقويم الهجري(

الجهة المنظمة ومكان 
عناوين البحوثاالنعقاد

حضوربحثتنظيماالسمالرقم

المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات 1
جامعة الملك سعود13/5/1436-10√عبدالسالم بن صالح الجاراهللالقرآنية

كرسي القرآن وعلومه

برامج الدكتوراه في التفسير في أقسام 2
كلية التربية/ جمعية تبيان29/6/1437√عبدالسالم بن صالح الجاراهللالقرآن وعلومه في الجامعات السعودية

قسم الدراسات اإلسالمية/ 29/4-28/ 1437هد. كامل بن سعود العنزي25321مؤتمر الرحمة في اإلسالم3
جامعة الملك سعود

د. عبدالرحمن بن مقبل 26863ندوة الحسبة في اإلسالم4
كرسي الملك عبد اهلل للحسبة15/5/ 1437هـ√الشمري

قسم الدراسات اإلسالمية28 -29/4/1437هـ√د.عبداالله المديميغمؤتمر الرحمة في اإلسالم5

كرسي الملك عبد اهلل للحسبة15/5/ 1437هـ√د.عبداالله المديميغندوة الحسبة في اإلسالم6

د. عبدالرحمن بن مقبل 26863مؤتمر الرحمة في اإلسالم7
قسم الدراسات اإلسالمية/ 29/4-28/ 1437هالشمري

جامعة الملك سعود

المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات 8
كرسي القرآن الكريم – جامعة 15/5/1436-13هـنعم نعم أ.د ناصر المنيعالقرآنية 

الملك سعود
 تحكيم وإدارة 

جلسات 

16/1/1437-15هـنعمالملتقى الشرعي لألشخاص ذوي االعاقة 9
قسم الدراسات اإلسالمية 

بالتعاون مع مؤسسة االمير 
محمد بن سلمان بن محمد 

تحكيم

قسم الدراسات اإلسالمية– 29/4/1437-28هـنعمالمؤتمر الدولي عن الرحمة في االسالم 10
كلية التربية 

تحكيم وإدارة 
جلسات  

المؤتمر السعودي الدولي الثاني عشر للنشر 11
عمادة البحث العلمي جامعة 30/12/1436-28هـنعمالعلمي

الملك سعود

البرامج البينية بالدراسات العليا تجارب 12
عمادة الدراسات العليا 1/7/1436نعم عالمية ومحلية 

جامعة الملك سعود

كلية التربية – جامعة الملك 24/12/1436-23هـنعم معلم المستقبل إعداده وتطويره 13
سعود 

التطرف الفكري واالرهاب  األسباب وسبل 14
27/7/1437هـنعمالعالج 

وكالة الجامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي – جامعة 

الملك سعود 
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مؤتمر الرحمة في قسم الدراسات اإلسالمية28 -29/4/1437هـ√مؤتمر الرحمة في اإلسالم15
اإلسالم

ندوة الحسبة في كرسي الملك عبد اهلل للحسبة15/5/ 1437هـ√ندوة الحسبة في اإلسالم16
اإلسالم

غزيل بنت محمد بن دحيم 15392المؤتمر الدولي عن الرحمة في اإلسالم 17
كلية التربية قسم الدراسات 1436هـحضورالدوسري

اإلسالمية جامعة الملك سعود
المؤتمر الدولي عن 
الرحمة في اإلسالم 

المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات 18
غزيل بنت محمد بن دحيم 15392القرآنية 

جامعة الملك سعود كلية 13\5\1436هـحضورالدوسري
التربية قسم الدراسات القرآنية

المؤتمر الدولي 
الثاني لتطوير 

الدراسات القرآنية 

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها داخل المملكة
 خالل العام الجامعي    1436/ 1437هـ

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

جامعة أم القرى/ جمعية تبيان23/4/1436-22√عبدالسالم الجاراهللملتقى التربية بالقرآن: مناهج وتجارب1

دعوة شيخ الشيخ محمد جامعة دار العلوم7/ 7/ 1437هـ √عبداإلله المديميغ93933دعوة شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب2
بن عبد الوهاب

االستدامة في العمل الخيري في المملكة 3
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 5/11/1436هـ نعمالعربية السعودية 

والتقنية 

االستدامة في العمل 
الخيري في المملكة 

العربية السعودية 

ملتقى التميز في النشر جامعة األميرة نورة 24/4/1437-23 نعمملتقى التميز في النشر العلمي 4
العلمي 

دعوة شيخ الشيخ محمد جامعة دار العلوم7/ 7/ 1437هـ √عمر الدهيشي106518دعوة شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب5
بن عبد الوهاب
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها في خارج المملكة
 خالل العام الجامعي   1436/ 1437هـ

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

ندوة التبادل الثقافي والتواصل بين 1
الصين - جامعة بكين25/12/1437-24هـ@@أ.د عادل بن علي الشدي8416الثقافات

التسامح في اإلسالم والتعايش بين 2
إيطاليا –برنامج التبادل 27/12/1436-26هـ@@أ.د عادل بن علي الشدي8416أتباع األديان

المعرفي

األكاديمية األوروبية للدراسات 17_18/10/1436@@تدبر القرآن الكريم3
القرآنية

أثر المناسبات في 
التدبر

قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت 
خالل العام الجامعي 1436/ 1437هـ

مكانهاتاريخهاعنوان الرحلة أو الزيارةم
عدد 

المشتركين
من الطالب

وصف موجز التوصيات والمقترحاتأسماء أعضاء هيئة التدريس

زيارة علمية إلكمال بحث تفرغ في منهج القراءة المعاصرة عند محمد محسن بن حامد المطيري_فاس20/6/1436رحالت خارجية: المغرب1
عابد الجابري

تمت زيارة مركز اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة بالمغربعبدالسالم بن صالح الجاراهللال يوجدالمغرب6/1437رحالت خارجية: المغرب2
ومركز مبدع للدراسات القرآنية بفاس وجامعة سيدي محمد بفاس
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خدمات تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  1436/ 1437هـ

نوع الخدمة@ المقدمة@@م
مقدم الخدمة

مالحظاتالجهة المستفيدةالجهة المقدمة للخدمة
االسمالرقم

إعداد وتقديم )13( حلقة تلفزيونية بالتعاون مع وزارة الشؤون 1
أ.د عادل بن علي 8416اإلسالمية والدعوة واإلرشاد لتوعية الحجاج

الشدي
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

عموم فئات المجتمعوالدعوة واإلرشاد

2

المشاركة في تقديم اللقاء العلمي للمتخصصين في السيرة 
النبوية بعنوان: )القيم األخالقية في السيرة النبوية( لمعالي 

الشيخ الدكتور صالح بن عبد اهلل بن حميد المستشار في الديوان 
الملكي وعضو هيئة كبار العلماء

أ.د عادل بن علي 8416
الشدي

كرسي المهندس عبد المحسن 
بن محمد الدريس للكسيرة النبوية 

ودراساتها المعاصرة

المتخصصون وطالب 
الدراسات العليا

3
إعداد ونشر )30( مقاال مختصرًا عن السيرة النبوية في جريدة 

الجزيرة بعنونا: )مدرسة األخالق النبوية( في جريدة الجزيرة خالل 
شهر رمضان 1437هـ

أ.د عادل بن علي 8416
الشدي

كرسي المهندس عبد المحسن 
بن محمد الدريس للكسيرة النبوية 

ودراساتها المعاصرة
عموم فئات المجتمع

إعداد وتقديم )30( حلقة تلفزيونية بالتعاون مع وزارة الشؤون 4
أ.د عادل بن علي 8416اإلسالمية والدعوة واإلرشاد لتوعية الحجاج

الشدي

كرسي المهندس عبد المحسن 
بن محمد الدريس للكسيرة النبوية 

ودراساتها المعاصرة

5

المشاركة في تقديم اللقاء العلمي للمتخصصين في السيرة 
النبوية بعنوان: )قراءة منهجية للسيرة النبوية(لمعالي الشيخ 
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة 

واإلرشاد

أ.د عادل بن علي 8416
الشدي

كرسي المهندس عبد المحسن 
بن محمد الدريس للكسيرة النبوية 

ودراساتها المعاصرة

المتخصصون وطالب 
الدراسات العليا

6

المشاركة في تقديم اللقاء العلمي للمتخصصين في السيرة 
النبوية بعنوان: )فقه األولويات في السيرة النبوية( لمعالي 
الشيخ األستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار في 

الديوان الملكي

أ.د عادل بن علي 8416
الشدي

كرسي المهندس عبد المحسن 
بن محمد الدريس للكسيرة النبوية 

ودراساتها المعاصرة

المتخصصون وطالب 
الدراسات العليا

أ.د عادل بن علي 8416إعداد وتقديم )13( حلقة بعنوان: )رسائل( في القناة الثقافية7
عموم فئات المجتمعالقناة الثقافية السعوديةالشدي

أ.د عادل بن علي 8416المشاركة في التوعية اإلسالمية في الحج موسم عام 1436هـ8
الشدي

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد

الحجاج وعموم فئات 
المجتمع

عبدالسالم بن 25256عضو المجلس العلمي بمعاهد البيان بالرياض9
معاهد البيان إلعداد مؤسسة سليمان الراجحي الخيريةصالح الجاراهلل

المعلمات

عضو المجلس 
العلمي بمعاهد البيان 

بالرياض

د. عبداإلله 93933إقامة الدروس والمجالس العلمية10
المجتمعوزارة الشؤون اإلسالميةالمديميغ

ناصر بن محمد ورشة عمل  عن اختيار موضوع البحث واعداد خطنه 11
جامعة األمير سطام جامعة الملك سعود المنيع 

بن عبدالعزيز
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ناصر بن محمد مناقشة رسالة دكتوراه 12
جامعة أم القرى جامعة الملك سعودالمنيع 

ناصر بن محمد تحكيم بحوثألغراض ترقية إلى درجة ”أستاذ“13
جامعة اإلمام محمد جامعة الملك سعودالمنيع 

بن سعود اإلسالمية 

ناصر بن محمد تحكيم بحوث ألغراض ترقية إلى درجة ”أستاذ“14
جامعة القصيم جامعة الملك سعودالمنيع 

ناصر بن محمد تحكيم بحوث ألغراض ترقية إلى درجة ”أستاذ مشارك“15
جامعة طيبة جامعة الملك سعودالمنيع 

إقامة الدروس المجتمعوزارة الشؤون اإلسالميةعمر الدهيشي106518إقامة الدروس والمجالس العلمية16
والمجالس العلمية

اإلمامة والخطابةالمجتمعوزارة الشؤون اإلسالميةعمر الدهيشي106518اإلمامة والخطابة17

محمد عبدالعزيز 25220المشاركة في لجنة الجودة18
 قسم الدراسات  الجامعةالمسند

القرآنية
المشاركة في لجنة 

الجودة

محمد عبدالعزيز 25220تحكيم بحوث 19
الباحثون في علوم عدة جهات أكاديميةالمسند

تحكيم بحوث القرآن

محمد عبدالعزيز 25220اإلشراف على حساب القسم في مواقع التواصل20
طالب العلم قسم الدراسات القرآنيةالمسند

والمتخصصون

اإلشراف على حساب 
القسم في مواقع 

التواصل

محمد عبدالعزيز 25220اإلشراف على رسالة  دكتوراه ورسالة ماجستير 21
الطالب المعنيينقسم الدراسات اإلسالميةالمسند

اإلشراف على رسالة  
دكتوراه ورسالة 

ماجستير 

محمد عبدالعزيز 25220مناقشة بحثين لمرحلة الماجستير 22
مناقشة بحثين الطالب المعنيينقسم الدراسات اإلسالميةالمسند

لمرحلة الماجستير 

محمد عبدالعزيز 25220المشاركة في االمتحان الشامل لطالبات الدكتوراه23
طالبات الدكتوراهقسم الدراسات اإلسالميةالمسند

المشاركة في 
االمتحان الشامل 
لطالبات الدكتوراه

محمد عبدالعزيز 25220تقديم استشارات شرعية واجتماعية24
تقديم استشارات عامة الناسموقع لها اون الينالمسند

شرعية واجتماعية

محمد عبدالعزيز 25220المشاركة في برنامج )تاج الوقار( إذاعة الرياض25
عامة الناسإذاعة الرياضالمسند

المشاركة في برنامج 
)تاج الوقار( إذاعة 

الرياض

غزيل بنت محمد 15392مشاركة في ورشة عمل دور المرأة في تعزيز الوحدة الوطنية26
مركز الملك عبد العزيز ال يوجدبن دحيم الدوسري

للحوار الوطني

مشاركة في ورشة 
عمل دور المرأة في 

تعزيز الوحدة الوطنية
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جدول يوضح أنشطة قسم الدراسات القرانية عبر السنوات

  
  
  
  
  
  
  

1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433 االنشطة 
20 15 5 4 البحوث المنشورة
12 11 9 11 البحوث الجارية
18 6 3 1 الموتمرات في رحاب الجامعة
5 5 5 2 المؤتمرات داخل المملكة
3 14 8 5 المؤتمرات خارج المملكة
2 - - - الرحالت والزيارات

26 8 8 15 الخدمات المجتمعية
- - - - الجوائز
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1437/1436 1436/1435 1435/1434 1434/1433 االنشطة 

260 216 201 174 البحوث المنشورة
173 128 154 130 البحوث الجارية 
144 109 77 142 الموتمرات في رحاب الجامعة 
45 47 41 114 المؤتمرات داخل المملكة
41 135 127 152 المؤتمرات خارج المملكة 
15 11 10 18 الرحالت والزيارات 
131 213 136 226 الخدمات المجتمعية 
13 7 7 15 الجوائز 

جدول يوضح أنشطة كلية التربية عبر السنوات 
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رئيسًاوكيل الكلية للتطوير والجودةد. علي بن حسن الزهراني

مقررًامشرف وحدة التطوير والجودةد. عبداهلل بن محمد السريع

عضوًا مساعده وكيلة الكلية للتطوير والجودةد . سلطانه عبدالعزيز آل الشيخ          

عضوًاوكيلة قسم المناهج وطرق التدريسد. عبير محمد العرفج                    

عضوًامشرف وحدة التقويمد. السيد محمد أبو هاشم

عضوًاوكالة الكلية للتطوير والجودةد. بندر بن نواف الجراح                 

عضوًا         مستشارة وكالة التطوير والجودةد. منيرة عيد العبدالعزيز

عضوًاقسم الدراسات االسالميةد. وليد بن محمد السعد

عضوًاقسم االدارة التربويةد. أحمد فتحي أبو كريم

عضوًاقسم المناهج وطرق التدريسد. أحمد حسن البدور

عضوًاقسم التربية الخاصةد. حماده علي عبدالمعطي

عضوًاقسم علم النفسد.خالد السيد زيادة

عضوًاقسم التربية الفنيةد. أحمد رفعت سليمان

عضوًاقسم تقنيات التعليمد. أبو بكر يوسف غنام

عضوًاقسم الدراسات القرآنيةد. عبدالرحمن مقبل الشمري

عضوًامدير إدارة الكليةأ.عبدالمحسن بن عيسى األحمد

عضوًاقسم علم النفسد. سامية بكري عبدالعاطي

عضوًاقسم الدراسات االسالميةد. نوف محمد آل الشيخ

عضوًاقسم السياسات التربويةد. مها عبداهلل الحقباني

عضوًاقسم التربية الخاصةأ. أريج عبداهلل الزايدي

سكرتيرًاوكالة الكلية للتطوير والجودةأ.عبدالرحمن بن عبداهلل التويم

لجنة إعداد التقرير السنوي لكلية التربية






