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بسم ا· الرحمن الرحيم

الحمد· والصالة والسالم على أشرف ا نبياء والمرسلين، وبعد:

انطالقÀ من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي ذي قيم راسخة، من أجل تحقيق اقتصاد مزدهر ومستديم، وذلك من خالل تعزيز نظام 

التعليم، ورفع كفاءته لتلبية متطلبات التنمية لوطن طموح يضمن التعليم الجيد  بنائه، ويعزز فرص التعلم لهم مدى الحياة، ¬عداد مواطن مسؤول مسهم 

برامجها  تحقيق  في  بفعالية  وتسهم   ،٢٠٣٠ المملكة  رؤية  مع  لتنسجم  التربوية  المؤسسات  أدوار  تحول  أهمية  تبرز  لوطنه؛  المستديمة  التنمية  تحقيق  في 

المخطط لها بعناية.

الطموحة.  برامجها  تحقيق  في  المملكة  رؤية  عليهم  تعول  الذين  التربوية  والقيادات  التربويين  الممارسين  إعداد  في  الرئيس  المحور  التربية  كليات  تعد 

استمرارية  وضمان  التنمية،  الحتياجات  المستجيب  والمتنوع  الجيد  التعليم  فرص  على  مواطن  كل  يحصل  بأن  التزامها  في  التعليم  وزارة  رؤية  مع   Àوانسجام

الخيارات  على  وتركيزها  التنمية،  احتياجات  مع  لبرامجها  المستمرة  مواءمتها  خالل  من  والوظيفية،  المهنية  الخيارات  نحو  والتوجيه  التأهيل  وإعادة  التطوير 

ا فضل؛ يتحتم على كليات التربية العمل الجاد نحو بناء استراتيجياتها وفق هذه التوجهات الوطنية الكبرى، وهذا يتطلب إعادة النظر في أدوارها وبرامجها.

عميد كلية التربية
أ.د فهد بن سليمان الشايع
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ونحن في كلية التربية نشرف بالرسالة التي نحملها في إعداد المعلم، ونسعى من خالل الخبرات المتراكمة للكلية في المساهمة في إعداد معلمين 

المهني.  وتطوره  المعلم  إعداد  سياسات  بتطوير  االختصاص  ذات  الجهات  مع  بالتعاون  الكلية  تعمل  كما  لهم.  المستمر  المهني  التطور  برامج  وفي  أكفاء، 

كما تضطلع الكلية ومنسوبيها بمسؤولية البحث العلمي واجراء الدراسات واالستشارات التي تسهم في رفع مستوى تأهيل المعلمين وتطورهم المهني 

الدولية وآخرها  التصنيفات واالعتمادات  العربي، وهو ما أكدته عدد من  الوطن  التربوي ا ول في  الخبرة  بيت  رؤيتها لتكون  الكلية بتحقيق  المستمر. وتسعى 

استمرار كلية التربية في نادي أفضل مائة كلية تربية في العالم -والكلية ا ولى على مستوى الوطن العربي والشرق ا وسط- وفق تصنيف شنغهاي. 

التربية بجامعة الملك سعود  ومن هذا المنطلق، واتساقÀ مع «مبادرة تحول جامعة الملك سعود إلى مؤسسة غير ربحية، لها استقالليتها»؛ تبنت كلية 

مبادرة «تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠»، والتي توجهت بموافقة معالي مدير الجامعة، وتستند المبادرة على أربع مرتكزات رئيسة، تبنتها الخطة 

 ،(R & D) الهيكلة والحوكمة، وتطوير البرامج ا كاديمية، وتطوير برامج الدراسات العليا، وتعزيز برامج البحث والتطوير : االستراتيجية للكلية (٢٠١٨- ٢٠٣٠) وهي 

والشراكة المجتمعية الفاعلة.

ويأتي التقرير السنوي للكلية (١٤٣٨- ١٤٣٩هـ) لتوثيق منجزات الكيانات ا¬دارية للكلية من ا قسام والوحدات المساندة  لها  متضمنا معلومات غنية تخدم 

المرحلة القادمة  ليكون أحد المدخالت الرئيسة في عمليات التخطيط والتطوير . 

وا· ولي التوفيق،،

عميد كلية التربية

أ.د فهد بن سليمان الشايع
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د.رجاء بنت عمر باحاذق

الحمد · والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم، وبعد.. سعت جامعة الملك سعود في اÔونة 

ا خيرة نحو التميز في كل المجاالت العلمية والعملية المهمة والمناسبة عالميÀ مع الريادة في عدد من التخصصات ومنها 

التربية، حيث عملت كلية التربية خالل العام ١٤٣٨-١٤٣٩ هـ  بدراسة الوضع الراهن و تطوير خطتها االستراتيجية بما يتوافق 

مع رؤية ٢٠٣٠ و متطلبات سوق العمل وعلى تطوير قدراتها االكاديمية و االدارية .

كما قامت بالعديد من المبادرات التطويرية تمثلت في اربع محاور اساسية وهي الهيكلة و الحوكمة، الشؤون االكاديمية، 

الدراسات العليا، و البحث و التطوير؛ و يندرج تحت كل محور مجموعة من المبادرات التطويرية و تمثلت في ٢٨ مبادرة.

هذا وتعمل الكلية حاليÀ على بناء خطتها االستراتيجية للفترة من ٢٠١٨-٢٠٣٠ وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠؛ لذلك أخذت الكلية 

على عاتقها مواكبة تلك التطورات بما يخدم ا هداف والتطلعات التربوية، وعليه فقد وضعت الكلية رؤية ورسالة جديدة؛ 

كما قامت بالعديد من المبادرات التطويرية تمثلت في اربع محاور اساسية وهي الهيكلة و الحوكمة، الشؤون االكاديمية، 

الدراسات العليا، و البحث و التطوير؛ و يندرج تحت كل محور مجموعة من المبادرات التطويرية و تمثلت في ٢٨ مبادرة لتحقيق 

أهداف عدة يأتي في مقدمتها إعداد وتطوير ممارسين تربويين على مستوى عال مؤهلين للعمل في مجاالت التعليم.

العالم وفق تصنيف معهد  تربية في  ١٠٠ كلية  لها بكونها ضمن  أفضل  المتميزة  المكانة  الكلية على  كما حافظت 

التعليم العالي بجامعة شنغهاي ٢٠١٨م ، حيث حققت المرتبة ٧٦ عالميا، محققة بذلك المركز ا ول على مستوى الوطن 

العربي والشرق ا وسط، و هذا لم يكن ليتم لوال فضال من ا· عز وجل ثم جهود منسوبي و منسوبات كلية التربية التي 

افتخر أن كون واحدة منهن.

كلمة وكلية الكلية
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أ. د.  حمود بن إبراهيم السالمة

الحمد · وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:

فقد قامت وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بإنجازات متعددة خالل العام الجامعي المنصرم/١٤٣٩١٤٣٨هـ، 

يعضدها في ذلك أقسام الكلية ووحداتها المساندة.

فمن ذلك ما تقوم به اللجنة الدائمة للخطط البحثية المقدمة من طالب وطالبات الدراسات العليا بالكلية حيث تقوم 

بالتشاور مع  المناسبة  التعديالت  ا كاديمية، واقتراح  والمعايير  بالضوابط  التزامها  الخطط ومدى  اللجنة بفحص هذه  هذه 

ذوي االختصاص، حيث يمثل كل قسم عضوÚ في هذه اللجنة، ومن ثم يتم الرفع بالتوصية لمجلس الكلية للموافقة عليها.

 كما استقبلت الوكالة كافة ملفات الراغبين بااللتحاق بالدراسات العليا في أقسام الكلية المختلفة بجميع مساراتها 

وتصنيفها على حسب ا قسام، وإجراء االمتحانات التحريرية، والمقابالت الشفيهة، وتم والرفع بأسماء المقبولين من الطالب 

والطالبات لمجلس الكلية للموافقة والرفع بذلك لعمادة الدراسات العليا.

وواصلت وحدة الدراسات العليا التابعة لوكالة الكلية في عامها الثاني معالجة تسجيل المقررات لبعض الطالب بداية 

كل فصل دراسي ممن تعذر عليهم التسجيل عبر البوابة ا¬لكترونية، كما قامت الوحدة بإعداد الجداول الدراسية، ومتابعة 

الحركة ا كاديمية لطالب وطالبات الدراسات العليا من إعادة قيد، ومنح فرصة إضافية، ومدة استثنائية، وتنفيذ طلبات تغيير 

ا¬شراف وتشكيل لجان المناقشة والرفع بها إلى عمادة الدراسات العليا.

هذا وقد بدأت الوكالة في خطتها الطموحة في تطوير العمل والرفع بمستواه، من خالل تشكيل لجنة خطط البرامج 

ا كاديمية التي من شأنها استحداث برامج الدراسات العليا بمساريها الماجستير والدكتوراه والرفع بها إلى مجلس الكلية 

القضايا الطالبية، بحيث تهتم بدراسة قضايا الطالب والطالبات من تظلمات ونحوها ثم  الوكالة لجنة  العتمادها، وأنشأت 

البت فيها، وتمت إعادة دراسة شروط القبول من خالل لجنة القبول التابعة للوكالة لجميع االقسام، وتحديد أعداد القبول 

لكل قسم بجميع المسارات فيه، وتطمح الوكالة في استمرار في تطوير جميع الجوانب المتعلقة بالدراسات العليا ، وا· 

تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد.

كلمة وكيل  الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
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        كلمة وكيل  للشؤون التعليمية  ا كاديمية 

تعليمية  به من شؤون  يرتبط  البكالوريوس وما  الكلية بطالب مرحلة  ا كاديمية في  التعليمية   الشؤون  تختص وكالة 

وأكاديمية، وقد بذلت الوكالة جهودÚ كبيرة في الفترة الماضية للتأسيس وتسيير المهام الموكلة لها، إال أنها تسعى خالل 

العام الجامعي ١٤٤٠/٣٩هـ للعمل على عدة محاور تطويرية  عمال الوكالة، تتمثل في اÔتي :

االستمرار في تحسين كفاءة العمل في مهام الوكالة ا ساسية، حيث تخطط الوكالة إلى التركيز على تجويد مجموعة 

من المهام التي تقوم بها، مثل: تطوير عمليات تسجيل الطالب للمقررات الدراسية، والحد من المشاكل التي تواجه الطالب 

أثناء عمليات التسجيل، وبناء الجداول الدراسية، وا داء في ا¬رشاد ا كاديمي، حيث خطت الكلية خطوات إيجابية في العام 

وتعزيز  التحسين  عمليات  استمرار  تتطلب  للوكالة  ا كاديمية  المهام  طبيعة  أن  إال  التحسين،  مستوى  تحقيق  في  الماضي 

ثقافة الممارسات المميزة على مستوى الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطالب. 

أ.د. سعيد بن محمد الشمراني

المساهمة في مبادرة تطوير الكلية من خالل محور البرامج ا كاديمية في بناء برامج تخصصية، والمتمثل في بناء برامج تخصصية غير تربوية في أقسام 

الدراسات القرآنية والدراسات ا¬سالمية والتربية الفنية.

بناء  التعليم، وسيتم  التي حددتها وزارة  التربوي في التخصصات  برامج الممارس  بناء  البرامج ا كاديمية في  المساهمة في مبادرة الكلية من خالل محور 

مجموعة من ا طر المرجعية التي تساعد الكلية في ضبط بناء هذه البرامج وتحقيقها لمستوى جودة يتناسب مع مكانة الكلية والجامعة، وتتضمن هذه ا طر: 

إطار بناء برامج الممارس التربوي، وإطار الخبرات الميدانية في كلية التربية، وإطار الممارسات التدريسية في كلية التربية.

االستمرار في تطوير الجانب ا¬جرائي في التدريب الميداني، من خالل اللجنة التنسيقية المشكلة بين الكلية وإدارة تعليم الرياض.

ونجاح هذه التطلعات مرتبط بجهود أقسام الكلية، وأعضاء هيئة التدريس فيها، واللجان التي ستعمل على هذه المشاريع، وجهود الطاقم ا¬داري الداعم 

في الكلية، وتعاون الطالب. وتتطلع الوكالة إلى إسهام أعضاء هيئة التدريس والطالب في تقديم ا فكار التطويرية التي تسهم – بإذن ا·- في تجويد العملية 

التعليمية، والتي ستؤدي في النهاية إلى تحسين مخرجات كلية التربية بما يتوافق مع المستوى المتوقع منها ومن جامعة الملك سعود.
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        كلمة وكيل الكلية للتطوير والجودة
 

شهد العام  الجامعي الماضي ١٤٣٨ / ١٤٣٩ كثيرÚ من الفعاليات وا نشطة التطويريةالتي قدمتها وكالة التطوير والجودة 

بالكلية والتي أتت متضامنة مع مبادرة (تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية الممكلة ٢٠٣٠), ومن تلك الفعاليات مشروع تحديث 

لبرنامجي  ذاتيتين  دراستين  رفع  بحمدا·  تم  تنفيذية.كما  خطط  ثالث  متضمنة   ،٢٠٣٠ عام  لغاية  للكلية  االستراتجية  الخطة 

الدراسات القرانية ورياض ا طفال إلى المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي، والعمل جاٍر على قدم وساق لرفع الدراسة 

الذاتية لبرنامج علم النفس وبرنامج التربية الخاصة وبرنامج الدراسات ا¬سالمية في العام القادم .

 د. فايز بن عبدالعزيز الفايز

: ٢٠١٥) حيث تم تعميم النظام الخاص بالكلية على كافة    ٩٠٠١   ) كما أن الوكالة مستمرة في تحديث نظام االيزو وفق المواصفة الدولية 

، كما عملت الوكالة على تحديث الموقع االلكتروني الخاص بالكلية  كليات الجامعة وجعله كمنطلق في تحديث  ا نظمة الخاصة بالكليات 

حيث من المتوقع أن يتم تدشين الموقع مع الخطة االستراتيجية الخاصة بالكلية بتاريخ  ٢٥ / ٣ / ١٤٤٠هـ . ولبناء عالقة طيبة بين الوكالة وأعضاء 

هيئة التدريس, فقد استحدتث الوكالة هدية لالعضاء الجدد, وهي حقيبة تتضمن مجموعة من الوثائق المهمة التي يحتاجونها مثل: دليل عضو 

هيئة التدريس الجديد, دليل الكلية, التقرير السنوي, إضافة إلى بعض الهدايا التذكارية. ومن جانب آخر قدمت الوكالة  تصور لجائزة التميز بالكلية 

العضاء هيئة التدريس و للموظف المثالي على غرار جائزة الجامعة, والتي من المتوقع إطالقها في العام الجامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ.

كما تتولى الوكالة مشروع  هيكلة الكلية وتعمل مع ا قسام واللجنة المكلفة على الخروج بتصور عن الهيكل التنظيمي للكلية يحقق رؤية 

الكلية الجديدة ، هذا كله مع أستمرار الوكالة باعمالها ا خرى االعتيادية مثل: إعداد التقرير السنوي للكلية الذي يتضمن جميع منجزات الكلية 

بالتعاون مع  البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وذلك  المراحل  التي دّرست في جميع  المقررات  الماضي ومتابعة جميع ملفات  العام  خالل 

ممثلي الجودة في ا قسام, وغيرها الكثير مما تقوم به وكالة الكلية للتطوير والجودة, من خالل وحداتها ا ربع (وحدة التطوير والجودة, وحدة 

مصادر التعلم, وحدة الخريجين, وحدة العالقات المجتمعية). 

وتجدر ا¬شارة  إلى أن االحصائيات المذكورة في أنشطة ا قسام من أبحاث ومؤتمرات وغيرها هي بناء على ما ورد من إستجابات من أعضاء 

هيئة التدريس بالكلية على نماذج  الوكالة المعدة للتقرير السنوي وال تمثل كامل جهد وأنشطة البحث العلمي بالكلية .

التقرير السنوي11
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١مركز التميز  البحثي في تطوير  تعليم العلوم والرياضيات : ١.

مجلة العلوم التربوية  ٢.

مجلة الدراسات ا¬سالمية ٣.

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)٤.

 الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) ٥.

 كرسي ا مير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات ا¬سالمية المعاصرة . ٦.

كرسي المهندس عبدالمحسن الدريس للسيره النبوية ودراساتها المعاصرة  ٧.

كرسي  الملك عبدا· بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة ٨.

كرسي القرآن الكريم وإقرائه  ٩.

كرسي تعليم القرآن الكريم وعلومه  ١٠.

برنامج  التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع  ١١.

كيانات إدارية مقرها في مبنى كلية التربية

التقرير السنوي13



إحصائية بأعداد أعضاء هيئة تدريس  

القسمم
أعضاء هيئة التدريس إناثأعضاء هيئة التدريس ذكور

معيدةمحاضر ةدكتورةمعيدمحاضر دكتور

1742944السياسات التربوية1

3654191721علم النفس2

8432272624الدراسات ا¬سالمية3

201618ـــــــــــــــــــــــــــ544المناهج وطرق التدريس4

912ـــــــــــــــــــــــــــ134التربية الفنية5

8147152تقنيات التعليم6

323272218التربية الخاصة7

15151251ا¬دارة التربوية8

933ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21الدراسات القرآنية9

151125ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسم الطفولة المبكرة10
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إحصائية باعداد طلبة الدرسات العليا 
دكتوراه ماجستير

الجنس
خريجين ١٤٣٨هـ مقيدين ف٣٩/١ خريجين ١٤٣٨هـ مقيدين ف٣٩/١ القسم 

١١ ٤٩ ٣ ٤٢ السياسات التربوية

ذكور

١٢ ١٢٠ ١٦ ١٢٧ الدراسات ا¬سالمية 

- - 1 21 الدراسات القرآنية

١٥ ٥٢ ٧ ١٩ ا¬دارة التربوية

- ٢٥ ١٤ ٩٤ التربية الخاصة

- ٢٠ - ١٣ علم النفس

٦ ٥٩ ٢٤ ١٢٧ المناهج وطرق التدريس

- - ١٣ ١٩ تقنيات

٥ ١٢ - ٣ التربية الفنية

١١ ٩٨ ١٤ ٤١ ا¬دارة التربوية

إناث

- ٤٧ ٤٨ ١٤٩ التربية الخاصة

١ ٢٥ 20 ٢٨ التربية الفنية

٣ ٦٤ ٢٢ ٢٠٨ المناهج وطرق التدريس

٢ ٤٧ ٢٥ ٦٧ السياسات التربوية

- - 9 ٣٢ الطفولة المبكرة

٣ ٣٤ ١٥ ٩٤ علم النفس

- - ٢٥ ٩٤ تقنيات

١٣ ١٢٨ ١٩ ١٣٨ الدراسات ا¬سالمية 

- - ١ ٣٨ الدراسات القرآنية

التقرير السنوي15



منسحبمتخرج_ف١_ف٢مفصول اكاديميامطوي قيدهمؤجلمعتذرمنتظمين/ف٢_٣٩ا�aقسامالجنس 

ذكور 

١٩٦٢١٦٧١٦٢٤الدراسات ا¬سالمية

٦١٢-٢٢٤١٥٧٤التربية الخاصة

٧٨٩١٢١٢٧١التربية الفنية

ـــــ٢٧٧٣٥٥٧٢٤٥المناهج وطرق التدريس

ـــــ٢٤١٥١٧٦٣٧علم النفس

٨٦٩٣١١٤الدراسات القرآنية

اناث

١٧١١١٨٢١٥١١الدراسات ا¬سالمية

١٥٥١-٣٢٣١٠٣٢التربية الخاصة

٢٠١-١٢٤١٣٦٢التربية الفنية

----٦٣٥١المناهج وطرق التدريس

-٢١٠٧-٤٣٥٣٥٨علم النفس

٣٧٢--١١٠٨٤الدراسات القرآنية

تعليم ما قبل المرحلة 
٤٣١١٢٨١٢١٦٦١االبتدائية

إحصائية بإعداد طلبة البكالوريوس
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71 

 املؤمترات داخل اململكة 114 41 47 45

64 
27 

 املؤمترات خارج اململكة  152 127 135 41

18 
11 

 الرحالت والزيارات  18 10 11 15

372 
216 

 اخلدمات اaتمعية  226 136 213 131

11 
16 

 اجلوائز  15 7 7 13
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أنشطة قسم  كلية ال.)بية  ع() السنوات

1433/1434

1434/1435

1435/1436

  436/1437

  437/1438

  438/1439

جدول يوضح أنشطة كلية التربية عبر السنوات  
 ١٤٣٦ / ١٤٣٧  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ١٤٣٨ / ١٤٣٩ ١٤٣٤ / ١٤٣٥  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ االنشطة 

٢٨٥ ٢٧٦ ٢٦٠ ٢١٦ ٢٠١ ١٧٤ البحوث المنشورة

٢٣٠ ١٨٨ ١٧٣ ١٢٨ ١٥٤ ١٣٠ البحوث الجارية 

٢٨٤ ٦٧ ١٤٤ ١٠٩ ٧٧ ١٤٢ الموتمرات في رحاب الجامعة 

١٥٤ ٧١ ٤٥ ٤٧ ٤١ ١١٤ المؤتمرات داخل المملكة

٦٤ ٢٧ ٤١ ١٣٥ ١٢٧ ١٥٢ المؤتمرات خارج المملكة 

١٨ ١١ ١٥ ١١ ١٠ ١٨ الرحالت والزيارات 

٣٧٢ ٢١٦ ١٣١ ٢١٣ ١٣٦ ٢٢٦ الخدمات المجتمعية 

١١ ١٦ ١٣ ٧ ٧ ١٥ الجوائز 

البحوث
 المنشورة

البحوث الجارية الموتمرات في رحاب 
الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت والزيارات الخدمات 
المجتمعية

الجوائز

1434 / 1433

1437 / 1436

1435 / 1434

1438 / 1437

1436 / 1435

1439 / 1438

أنشطة قسم  كلية التربية  عبر السنوات

التقرير السنوي17



جدول يوضح أنشطة قسم السياسات التربوية  عبر السنوات
 ١٤٣٦ / ١٤٣٧  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ١٤٣٨ / ١٤٣٩ ١٤٣٤ / ١٤٣٥  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ االنشطة 

١٩ ٨ ١١ ٢٧ ٢٧ ١٤ البحوث المنشورة

١٧ ١١ ٧ ٢ ٤ 11 البحوث الجارية 

٢١ ٣ ٧ ١ ١٤ ١٩ الموتمرات في رحاب الجامعة 

١٢ ٦ ٢ ٢ - ٢٤ المؤتمرات داخل المملكة

٧ - ١ ٢ 4 6 المؤتمرات خارج المملكة 

- ٢ ١ ١ ١ ٢ الرحالت والزيارات 

١٦ ٥ ١٢ ٢٨ ٦ ١٣ الخدمات المجتمعية 

٤ ١ - - - 4 الجوائز 

1434 / 1433

1437 / 1436

1435 / 1434

1438 / 1437

1436 / 1435

1439 / 1438

أنشطة قسم السياسات التربوية عبر السنوات

 
 
 
 
 
 

 

 

 نشطة قسم علم النفس عرب السنواتأ
 االنشطة  1433/1434 1434/1435 1435/1436 1436/1437 1437/1438 1438/1439

 البحوث املنشورة 41 53 31 50 50 47
 البحوث اجلارية  18 21 30 47 43 47
 املومترات يف رحاب اجلامعة  7 15 18 35 15 43
 املؤمترات داخل اململكة 26 2 9 10 12 5
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البحوث املنشورة البحوث الجارية  ب املوتمرات Dي رحا

الجامعة 

املؤتمرات داخل 

اململكة

املؤتمرات خارج 

اململكة 

ة الخدمات املجتمعي الرحالت والزيارات الجوائز 

أنشطة قسم السياسات ال.)بوية ع() السنوات

1433/1434

1434/1435

1435/1436

  436/1437

  437/1438

  438/1439

البحوث
 المنشورة

البحوث الجارية الموتمرات في 
رحاب الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت والزيارات الخدمات 
المجتمعية

الجوائز
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أنشطة قسم علم النفس عبر السنوات
 ١٤٣٦ / ١٤٣٧  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ١٤٣٨ / ١٤٣٩ ١٤٣٤ / ١٤٣٥  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ االنشطة 

٤٧ ٥٠ ٥٠ ٣١ ٥٣ ٤١ البحوث المنشورة

٤٧ ٤٣ 47 30 21 18 البحوث الجارية 

٤٣ ١٥ ٣٥ ١٨ ١٥ ٧ الموتمرات في رحاب الجامعة 

٥ ١٢ ١٠ ٩ ٢ ٢٦ المؤتمرات داخل المملكة

١٠ 7 7 6 9 7 المؤتمرات خارج المملكة 

٣ ٢ ٤ - ١ ٣ الرحالت والزيارات 

٦٢ ٤٦ ٦٠ ٤٩ ٣٠ ٣٧ الخدمات المجتمعية 

- ٧ ٥ ٢ ٦ ٣ الجوائز 

1434 / 1433

1437 / 1436

1435 / 1434

1438 / 1437

1436 / 1435

1439 / 1438

أنشطة قسم علم النفس عبر السنوات

البحوث المنشورة البحوث الجارية الموتمرات في رحاب 
الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت والزيارات الخدمات المجتمعية الجوائز

 املؤمترات خارج اململكة  7 9 6 7 7 10
 الرحالت والزيارات  3 1 - 4 2 3

 اخلدمات اaتمعية  37 30 49 60 46 62
 اجلوائز  3 6 2 5 7 -
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البحوث املنشورة البحوث الجارية  املوتمرات Dي رحاب 

الجامعة 

املؤتمرات داخل 

اململكة

املؤتمرات خارج 

اململكة 

الرحالت والزيارات  الخدمات املجتمعية  الجوائز 

أنشطة قسم علم النفس ع() السنوات

1433/1434

1434/1435

1435/1436

  436/1437

  437/1438

  438/1439
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جدول يوضح أنشطة قسم الدراسات ا¬سالمية  عبر السنوات
 ١٤٣٦ / ١٤٣٧  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ١٤٣٨ / ١٤٣٩ ١٤٣٤ / ١٤٣٥  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ االنشطة 

٣٦ ٢٧ ٣٧ ٣١ ٢٢ ٢٨ البحوث المنشورة

٣٨ ٢٠ ٣٢ ٣٢ ٣٨ ٣٨ البحوث الجارية 

٣٠ ٩ ١٤ ١٩ ٧ ٢٥ الموتمرات في رحاب الجامعة 

١٣ ٧ ٥ ٧ ٨ 11 المؤتمرات داخل المملكة

٢ ٤ ٩ ٤٤ ٣٣ ٥٢ المؤتمرات خارج المملكة 

٣ ٢ ٢ - - - الرحالت والزيارات 

٨١ ٣٥ ٤٠ ٥٣ 24 74 الخدمات المجتمعية 

- ٠ ٢ ١ - ١ الجوائز 

أنشطة قسم  الدراسات االسالمية عبر السنوات

1434 / 1433

1437 / 1436

1435 / 1434

1438 / 1437

1436 / 1435

1439 / 1438

 
 
 

 

 

 

 
 

 جدول يوضح أنشطة قسم املناهج وطرق التدريس عرب السنوات 
1438/1439  1437/1438  6143/7143  1435/1436  4143/1435  1433/1434  االنشطة  

 البحوث املنشورة 37 39 44 35 61 44
 البحوث اجلارية  23 32 22 39 30 49
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البحوث املنشورة البحوث الجارية  ب املوتمرات Dي رحا

الجامعة 

املؤتمرات داخل 

اململكة

املؤتمرات خارج 

اململكة 

ة الخدمات املجتمعي الرحالت والزيارات الجوائز 

أنشطة قسم  الدراسات االسالمية ع() السنوات

1433/1434

1434/1435

1435/1436

  436/1437

  437/1438

  438/1439

البحوث
 المنشورة

البحوث الجارية الموتمرات في 
رحاب الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت والزيارات الخدمات 
المجتمعية

الجوائز
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جدول يوضح أنشطة قسم المناهج وطرق التدريس عبر السنوات 
 ١٤٣٦ / ١٤٣٧  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ١٤٣٨ / ١٤٣٩ ١٤٣٤ / ١٤٣٥  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ االنشطة 

٤٤ ٦١ ٣٥ ٤٤ ٣٩ ٣٧ البحوث المنشورة

٤٩ ٣٠ ٣٩ ٢٢ ٣٢ ٢٣ البحوث الجارية 

١٣ ٣ ١٦ ٣٩ ١٧ ١٣ الموتمرات في رحاب الجامعة 

٧ ١٥ ٦ ١٠ ١٧ ١٨ المؤتمرات داخل المملكة

٢ ٧ ٧ ٢٠ ٢٧ ٣٦ المؤتمرات خارج المملكة 

- - - ٦ ٤ ٣ الرحالت والزيارات 

٢٦     ٢٩ ٢٥ ٢٩ ٣٠ ٤٤ الخدمات المجتمعية 

١ ٣ ١ ١ ١ ١ الجوائز 

أنشطة قسم   المناهج وطرق التدريس عبر السنوات

1434 / 1433

1437 / 1436

1435 / 1434

1438 / 1437

1436 / 1435

1439 / 1438

 املومترات يف رحاب اجلامعة  13 17 39 16 3 13
 املؤمترات داخل اململكة 18 17 10 6 15 7
 املؤمترات خارج اململكة  36 27 20 7 7 2
 الرحالت والزيارات  3 4 6 - - -

 اخلدمات اaتمعية  44 30 29 25     29 26
 اجلوائز  1 1 1 1 3 1
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البحوث املنشورة البحوث الجارية  ب املوتمرات Dي رحا

الجامعة 

املؤتمرات داخل 

اململكة

املؤتمرات خارج 

اململكة 

ة الخدمات املجتمعي الرحالت والزيارات الجوائز 

أنشطة قسم   املناهج وطرق التدريس ع() السنوات

1433/1434

1434/1435

1435/1436

  436/1437

  437/1438

  438/1439

البحوث
 المنشورة

البحوث الجارية الموتمرات في 
رحاب الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت والزيارات الخدمات 
المجتمعية

الجوائز

التقرير السنوي21



جدول يوضح أنشطة قسم التربية الفنية عبر السنوات 
 ١٤٣٦ / ١٤٣٧  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ١٤٣٨ / ١٤٣٩ ١٤٣٤ / ١٤٣٥  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ االنشطة 

٨ ٩ ٤ ٥ ٥ ٤ البحوث المنشورة

٩ ١١ ٤ ٤ ١٤ ٩ البحوث الجارية 

٢٩ ٨ ٢٥ ٢ ١ ١٩ الموتمرات في رحاب الجامعة 

١٩ ١١ ١ ١ - ٨ المؤتمرات داخل المملكة

٨ ٢ ٠ ١٨ ١٥ ٢٠ المؤتمرات خارج المملكة 

٣ ٤ ٠ ٢ ٢ ٢ الرحالت والزيارات 

٢١ ١٥ ٥ ٩ ٧ ١٩ الخدمات المجتمعية 

١ ١ ١ ١ - ٢ الجوائز 

1434 / 1433

1437 / 1436

1435 / 1434

1438 / 1437

1436 / 1435

1439 / 1438

أنشطة قسم   التربية الفنية عبر السنوات

 
 

 

 

 

 
ت بيان بأنشطة قسم تقنيات التعليم عرب السنوا  

8143/9143  7143/8143  6143/7143  1435/1436  1434/1435  1433/1434  االنشطة  
 البحوث املنشورة 4 3 11 5 7 7
 البحوث اجلارية  9 2 9 0 7 4

 املومترات يف رحاب اجلامعة  19 7 10 9 6 13
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البحوث املنشورة البحوث الجارية  ب املوتمرات Dي رحا

الجامعة 

املؤتمرات داخل 

اململكة

املؤتمرات خارج 

اململكة 

ة الخدمات املجتمعي الرحالت والزيارات الجوائز 

أنشطة قسم   ال.)بية الفنية ع() السنوات

1433/1434

1434/1435

1435/1436

  436/1437

  437/1438

  438/1439

البحوث
 المنشورة

البحوث الجارية الموتمرات في 
رحاب الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت والزيارات الخدمات 
المجتمعية

الجوائز
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بيان بأنشطة قسم تقنيات التعليم عبر السنوات 
 ١٤٣٦ / ١٤٣٧  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ١٤٣٨ / ١٤٣٩ ١٤٣٤ / ١٤٣٥  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ االنشطة 

٧ ٧ ٥ ١١ 3 4 البحوث المنشورة

٤ ٧ ٠ ٩ 2 9 البحوث الجارية 

١٣ ٦ ٩ 10 7 19 الموتمرات في رحاب الجامعة 

٣ ٤ ٠ ٧ 4 8 المؤتمرات داخل المملكة

- ١ ٠ ١٣ 11 20 المؤتمرات خارج المملكة 

١ ٠ - - ٢ الرحالت والزيارات 

٩ ٥ ٥ ٤ 1 19 الخدمات المجتمعية 

١ ٠ ٢ ١ - ٢ الجوائز 

1434 / 1433

1437 / 1436

1435 / 1434

1438 / 1437

1436 / 1435

1439 / 1438

أنشطة قسم   تقنيات التعليم عبر السنوات

 املؤمترات داخل اململكة 8 4 7 0 4 3
 املؤمترات خارج اململكة  20 11 13 0 1 -
 الرحالت والزيارات  2 - -  0 1
 اخلدمات اaتمعية  19 1 4 5 5 9
 اجلوائز  2 - 1 2 0 1
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البحوث املنشورة البحوث الجارية  ب املوتمرات Dي رحا

الجامعة 

املؤتمرات داخل 

اململكة

املؤتمرات خارج 

اململكة 

ة الخدمات املجتمعي الرحالت والزيارات الجوائز 

أنشطة قسم   تقنيات التعليم ع() السنوات

1433/1434

1434/1435

1435/1436

  436/1437

  437/1438

  438/1439

البحوث
 المنشورة

البحوث الجارية الموتمرات في 
رحاب الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت 
والزيارات

الخدمات 
المجتمعية

الجوائز
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بيان بأنشطة قسم التربية الخاصة عبر السنوات
 ١٤٣٦ / ١٤٣٧  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ١٤٣٨ / ١٤٣٩ ١٤٣٤ / ١٤٣٥  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ االنشطة 

78 53 52 37 ٣٧ ٣٣ البحوث المنشورة

26 15 17 13 ٢٥ ٨ البحوث الجارية 

31 4 7 7 ٩ ٤٨ الموتمرات في رحاب الجامعة 

26 10 6 3 ٢ ١٦ المؤتمرات داخل المملكة

13 4 8 9 ١١ ١٨ المؤتمرات خارج المملكة 

- - - - ١ ١ الرحالت والزيارات 

65 30 13 22 ٢٥ ٩ الخدمات المجتمعية 

1 2 1 1 - - الجوائز 

1434 / 1433

1437 / 1436

1435 / 1434

1438 / 1437

1436 / 1435

1439 / 1438

أنشطة قسم التربية الخاصة عبر السنوات

 

 
 
 
 

 ارة التربوية عرب السنواتيان بأنشطة قسم اإلدب

 1433/1434  1434/1435  1435/1436  1436/1437  1437/1438  1438/1439  
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البحوث املنشورة البحوث الجارية  ب املوتمرات Dي رحا

الجامعة 

املؤتمرات داخل 

اململكة

املؤتمرات خارج 

اململكة 

ة الخدمات املجتمعي الرحالت والزيارات الجوائز 

أنشطة قسم    ال.)بية الخاصة ع() السنوات

1433/1434

1434/1435

1435/1436

  436/1437

  437/1438

  438/1439

البحوث
 المنشورة

البحوث الجارية الموتمرات في 
رحاب الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت والزيارات الخدمات 
المجتمعية

الجوائز

24 التقرير السنوي



بيان بأنشطة قسم ا¬دارة التربوية عبر السنوات
 ١٤٣٣ / ١٤٣٤ ١٤٣٤ / ١٤٣٥  ١٤٣٥ / ١٤٣٦١٤٣٦ / ١٤٣٧  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ١٤٣٨ / ١٤٣٩

٧١٠15434417البحوث المنشورة

٤٩5152924البحوث الجارية

٣٤7371732الموتمرات في رحاب الجامعة

٢٣31034المؤتمرات داخل المملكة

0٩9601المؤتمرات خارج المملكة

١٢2012الرحالت والزيارات

٦٥11412723الخدمات المجتمعية

١0٠١١٠الجوائز

1434 / 1433

1437 / 1436

1435 / 1434

1438 / 1437

1436 / 1435

1439 / 1438

أنشطة قسم ا¬دارة التربوية عبر السنوات

 
 
 
 

 جدول يوضح أنشطة قسم الدراسات القرانية عرب السنوات 
 

8143/9143  7143/8143  6143/7143  1435/1436  1434/1435  1433/1434  االنشطة  
رةالبحوث املنشو 4 5 15 20 17 14  
 البحوث اجلارية 11 9 11 12 22 12
 املومترات يف رحاب اجلامعة 1 3 6 18 2 9
 املؤمترات داخل اململكة 2 5 5 5 3 2
 املؤمترات خارج اململكة 5 8 14 3 2 2
 الرحالت والزيارات - - - 2 - 4
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البحوث املنشورة البحوث الجارية  ب املوتمرات Dي رحا

الجامعة 

املؤتمرات داخل 

اململكة

املؤتمرات خارج 

اململكة 

ة الخدمات املجتمعي الرحالت والزيارات الجوائز 

أنشطة قسم    اإلدارة ال.)بوية ع() السنوات

1433/1434

1434/1435

1435/1436

  436/1437

  437/1438

  438/1439

البحوث
 المنشورة

البحوث الجارية الموتمرات في 
رحاب الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت والزيارات الخدمات 
المجتمعية

الجوائز
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جدول يوضح أنشطة قسم الدراسات القرانية عبر السنوات 
 ١٤٣٦ / ١٤٣٧  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ١٤٣٨ / ١٤٣٩ ١٤٣٤ / ١٤٣٥  ١٤٣٥ / ١٤٣٦  ١٤٣٣ / ١٤٣٤ االنشطة 

١٤ ١٧ ٢٠ ١٥ 5 4 البحوث المنشورة

١٢ 22 12 11 9 11 البحوث الجارية

٩ ٢ ١٨ ٦ 3 1 الموتمرات في رحاب الجامعة

٢ ٣ ٥ ٥ 5 2 المؤتمرات داخل المملكة

٢ ٢ ٣ ١٤ 8 5 المؤتمرات خارج المملكة

٤ - ٢ - - - الرحالت والزيارات

٢٦ ٢٩ ٢٦ ٨ 8 15 الخدمات المجتمعية

١ ١ - - - - الجوائز

أنشطة قسم   الدراسات القرآنية عبر السنوات

1434 / 1433

1437 / 1436

1435 / 1434

1438 / 1437

1436 / 1435

1439 / 1438

البحوث المنشورة البحوث الجارية الموتمرات في رحاب 
الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت والزيارات الخدمات المجتمعية الجوائز
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جدول يوضح أنشطة قسم الطفولة المبكرة  
االنشطة   ١٤٣٨ / ١٤٣٩

١٥ البحوث المنشورة

٤ البحوث الجارية 

٦٣ الموتمرات في رحاب الجامعة 

٥٤ المؤتمرات داخل المملكة

١٤ المؤتمرات خارج المملكة 

2 الرحالت والزيارات 

43 الخدمات المجتمعية 

2 الجوائز 

أنشطة قسم الطفولة المبكرة خالل العام ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ

البحوث المنشورة البحوث الجارية الموتمرات في رحاب 
الجامعة

المؤتمرات داخل 
المملكة

المؤتمرات خارج 
المملكة

الرحالت والزيارات الخدمات المجتمعية الجوائز

  الطفولة املبكرة أنشطة قسم  جدول يوضح
 االنشطة   438/1439

 البحوث املنشورة 15

 البحوث اجلارية  4

 املومترات يف رحاب اجلامعة  63

 املؤمترات داخل اململكة 54

 املؤمترات خارج اململكة  14

 الرحالت والزيارات  2

 اخلدمات اaتمعية  43

 اجلوائز  2
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قسم
 السياسات التربوية
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نبذة عن القسم
     قسم السياسات التربوية بجامعة الملك سعود يعتبرمن أقدم أقسام الكلية التي تكسب الطالب أصول مهنة التعليم 

خدماتها  تقدم  التي  ا قسام  من  القسم  ويعتبر  التربية،  قسم  بمسمى  ١٣٨٧هـ  عام  في  القسم  أنشئ  ومهاراتها. 

لكل تخصصات الكلية في إكساب الطالب مهارات مهنة التعليم وأصولها في مستويات البكالوريوس والدراسات العليا.

الرؤية:
تحقيق التميز والريادة في ا داء التربوي ا كاديمي والميداني بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة، ليصبح قسم السياسات 

التربوية رائدÚ في مجاله على المستوى الوطني وا¬قليمي ومنافسÀ على المستوى العالمي.

 د. موسى بن سليمان الفيفي

التقرير السنوي29



الرسالة:
   إعداد التربويين المؤهلين أكاديميÀ ومهنيÀ في مسارات السياسات التربوية سواء أكانت في أصول التربية أو التعليم المستمر 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 ا نظمة التعليمية.

ا هداف
١. إعداد القيادات التربوية في مجال بناء السياسات التربوية المختلفة و تنفيذها و تقويمها.

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

تخصص  في  المفاهيمي  و  الفكري  و  التربوي  ا¬طار  تعزيز  في  لäسهام  التربوية  السياسات  مجال  في  متخصصين  باحثين  إعداد   .٣

السياسات التربوية.

٤. تقديم الخبرة إلى القطاعات التربوية و االجتماعية و االقتصادية في مجال بناء ا طر و السياسات التربوية.

30 التقرير السنوي



بيانات أعضاء هيئة التدريس في القسم
دوام كامل/جزئي  الدرجة  الجامعة التي تخرج منها  التخصص الدقيق  التخصص العام  الرتبة الجنسية  أسماء أعضاء هيئة التدريس م

دوام جزئي دوام 
كامل انثى ذكر االسم

P دكتوراه جامعة بتسبرج (الواليات المتحدة ا صول االجتماعية 
واالقتصادية للتربية  تربية أستاذ سعودي P

أ.د. فهد بن سلطان 
السلطان 1

معار دكتوراه جامعة ويسكانسن ماديسون 
بأمريكا أصول التربية  تربية أستاذ سعودي P أ.د. منير بن مطني العتيبي  2

P دكتوراه ا صول الفلسفية   جامعة بتسبرج   
واالجتماعية للتربية تربية أستاذ سعودي P أ.د. بدر بن جويعد العتيبي  3

P دكتوراه جامعة نبرا سكا- لنكلن - 
الواليات المتحدة ا مريكية.

تعليم الكبار والتعليم 
المستمر تربية أستاذ سعودي P

أ.د. خليل بن إبراهيم 
السعادات  4

P دكتوراه جامعة ويلز بالمملكة المتحدة تعليم الكبار والتعليم 
المستمر تربية أستاذ سعودي P

أ.د. محمد عبدالرحمن 
الدخيل 5

P دكتوراه جامعة االمام محمد بن سعود 
ا¬سالمية أصول تربية تربية أستاذ سعودي P أ.د. مساعد عبدا· النوح 6

معار دكتوراه جامعة الملك سعود أصول تربية تربية أستاذ مشارك سعودي P د. محمد بن عبد ا· الزامل 7

(معار) دكتوراه جامعة والية كنساس/مانهاتن_
كنساس أصول تربية تربية أستاذ مساعد سعودي P د. عبد ا· بن محمد المقرن 8

P دكتوراه جامعة الملك سعود أصول تربية تربية أستاذ مشارك سعودي P د. عثمان محمد المنيع 9

P دكتوراه الجامعة ا¬سالمية بالمدينة 
المنورة أصول تربية تربية أستاذ مشارك سعودي P د. راشد ظافر راشد الدوسري 10

P دكتوراه جامعة عين شمس أصول تربية تربية أستاذ مساعد سعودي P د. محمد بن عبد ا· اليحيى 11

P دكتوراه جامعة ويسكانسون ماديسون أصول تربية تربية أستاذ مشارك سعودي P د. بندر حمود السويلم 12

P دكتوراه جامعة الملك سعود أصول تربية تربية أستاذ مشارك سعودي P د. عبد ا· بن حمد العباد 13

P دكتوراه جامعة شمال فلوريدا أصول التربية  تربية  أستاذ مساعد سعودي P د. عبدا· محسن المطيري 14

P دكتوراه جامعة جنوب فلوريدا تعليم الكبار والتعليم 
المستمر تربية أستاذ مساعد سعودي P

د.عبدالرحمن عبدالعزيز 
الشعيبي 15

P دكتوراه جامعة ويسكانسون ميلواكي         أصول تربية تربية أستاذ مساعد سعودي P د.عبدالعزيز سالم الدوسري 16

P دكتوراه جامعة جنوب فلوريدا تعليم الكبار والتعليم 
المستمر تربية أستاذ مساعد سعودي P د.موسى سليمان الفيفي 17
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دوام كامل/جزئي  الدرجة  الجامعة التي تخرج منها  التخصص الدقيق  التخصص العام  الرتبة الجنسية  أسماء أعضاء هيئة التدريس م
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القحطاني 22
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(تفرغ 
علمي) دكتوراه  جامعة االمام محمد بن سعود اصول التربية  التربية  استاذ مشارك سعودي P نوال حمد محمد الجعد 25

P دكتوراه  جامعة الملك سعود تعليم الكبار والتعليم 
المستمر التربية  استاذ مشارك سعودي P

هيفاء فهد عبدا· 
المبيريك 26

دكتوراه  معاره جامعة هيل/ برطانيا علوم التربية التربية استاذ مساعد سعودي P هدى راشد السعيد 27

P دكتوراه  جامعه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية اصول التربيه التربية استاذ مساعد سعودي P وفاء عبدا· السالم 28

P
 

ماجستير جامعة الملك سعود مكلفه بقسم اصول 
التربيه التربية محاضر سعودي P امل عبدا· الكليب 29

P ماجستير جامعة الملك سعود اصول التربيه التربية محاضر سعودي P ابتسام عبدالكريم العوده 30

P جامعة الملك سعود ماجستير اصول التربية  التربية محاضر سعودي P الهام محمد علي االحمري 31

P
ماجستير  جامعة الملك سعود  تعليم كبار وتعليم 

مستمر
تعليم كبار وتعليم 

مستمر محاضر سعودي P نورة سعد العريفي 32

مبتعثه ماجستير  UCL/institue of education أصول التربيه التربية معيد سعودي P أروى ابراهيم العزاز 33

P ماجستير تعليم كبار وتعليم  جامعه شمال فلوريدا
مستمر

تعليم كبار وتعليم 
مستمر معيد سعودي P منال صالح الشبيلي 34

P ماجستير جامعة الملك سعود  تعليم كبار وتعليم 
مستمر

تعليم كبار وتعليم 
مستمر معيد سعودي P ياسمين فهد الزيد 35

P بكالوريوس  جامعة الملك سعود  أصول تربية التربية معيد سعودي P
نهلة  عبد الرحمن سيف 

السهلي 36
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    ١٤٣٨/  ١٤٣٩  هـ
اسم الباحث الرئيس وأسماء المشاركين@@@@@جهة النشر@@@@عنوان البحثم

1

:Using technology to break gender barriers
gender differences in teachers’ information

and communication technology use in Saudi
.Arabian classrooms

 Compare: A Journal of Comparative and International
 Education

( ISI )
Journal

ضمن قائمة مجالت الصفوة:
اÔي اس اي

باحث رئيس:
Fawziah Al-bakr

Alexander W. Wiseman
باحث مشارك :

.Petrina M. Davidson&Elizabeth Bruce
.May 2017Pages 1-20

موقع استدعاء البحث ورقم الترميز العالمي:
https://doi.org/10.1080/03057925.2017.1301200

االحتياجات التدريبية لمعلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة في مجال 2
تكنولوجيات التعليم وتقنية االتصاالت في مدارس الرياض الحكومية.

المجلة التربوية الدولية المتخصصة . المجلد (6) العدد (5)  
حزيران  2017 .

الباحث الرئيس :
أ.د فوزيه البكر

اسماء المشاركين:
فوزيه البكر ،  مشاعل البكر،  شذى الفايز، فاطمة التميمي ، 

اماني العسيري.

واقع استخدام تكنلوجيا المعلومات وتقنية االتصاالت  في المرحلة 3
المتوسطة بمدينة الرياض: دراسة مقارنة بين المعلمين والمعلمات.

مجلة رابطة التربية الحديثة، السنةالتاسعة ، العدد الرابع 
والثالثون، يناير 2017 .

الباحث الرئيس:
أ.د فوزيه البكر

باحثين مشاركين:
فوزية البكر / شذي الفايز، مشاعل البكر / اماني العسيري، 

فاطمة التميمي.

الباحث الرئيسي : نورة بنت ناصر العوّيدالمؤتمر الخليجي ا ول للتعليم والتنمية البشريةواقع ُممارسة طالبات المرحلة االبتدائية لمنظومة القيم االقتصادية4
الباحث الثانوي : أ.دهيا بنت سعد الرواف

تقويم برامج محو ا مية5
المؤتمر العلمي الخامس والدولي الثاني للجمعية العربية 

للقياس والتقويم بالتعاون مع أكاديمية طيبة تحت عنوان : 
(التقويم مدخل لجودة التعليم)

الباحث الرئيسي :ا.د هيا بنت سعد الرواف
الباحث الثانوي : منى بنت حمد العسكر

أخالقيات مهنة التقويم في بعض الدول وإمكانية االستفادة منها في 6
المملكة العربية السعودية

المؤتمر العلمي الخامس والدولي الثاني للجمعية العربية 
للقياس والتقويم بالتعاون مع أكاديمية طيبة تحت عنوان : 

(التقويم مدخل لجودة التعليم)

الباحث الرئيسي : إكرام بنت بكر بن سعيد
الباحث الثانوي : أ.د هيا بنت سعد الرواف
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توجيه الطلب على التعليم العالي في ضوء رؤية المملكة العربية 7
السعودية ٢٠٣٠م

مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية - العدد 
د. محمد بن عبدا· الزاملالتاسع-٢٠١٨

دور التعليمفي رفع مستوى مؤشرات االقتصاد المعرفي في المملكة 8
العربية السعودية ودول الخليج العربية

المجلة العربية للتربية - 
د. محمد بن عبدا· الزاملالمجلد السابع والثالثين - العدد الثاني

ا بعاد التعليمية في القصة القرآنية ـــ قصة موسى والخضر9
Àد . راشد بن ظافر الدوسريالمجلة العلمية بجامعة الباحة للعلوم ا¬نسانيةعليهما السالم نموذج

د . راشد بن ظافر الدوسريمجلة رسالة التربية وعلم النفسدور الجامعة في تعزيز ثقافة التعايش لطالبها10

د . راشد بن ظافر الدوسريمكتبة الرشد للطباعة والنشركتاب : ” ا ساس في التربية ا¬سالمية ”11

أ.د.مساعد بن عبد ا· النوحمجلة مستقبل التربية العربيةبحث بعنوان المدرسة كما تتصورها نظرية المعرفة12

كتاب مترجم بعنوان ” التعلم والتعليم في الدول النامية: البحث 13
د.نورة بنت سعد بن سلطان القحطانيمكتب التربية العربي لدول الخليجوالسياسة في أهداف التنمية لêمم المتحدة بعد عام 2015

د.نورة بنت سعد بن سلطان القحطانيالعبيكان للنشرمؤلف باللغة العربية بعنوان ” ا صول الفلسفية وتطبيقاتها التربوية14

العوامل المؤثرة في اختيار طلبة السنة التحضيرية بجامعة الملك خالد 15
د.موسى سليمان الفيفيجامعة ا زهرلتخصصاتهم ا كاديمية

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للتعليم المدمج في 16
د.موسى سليمان الفيفيجامعة القصيمتعليم الراشدين

واقع التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بأخالقيات مهنة 17
د.وفاء عبدا· السالمالمجلة التربوية الدولية المتخصصة با ردنالتعليم من وجهة نظر الطالب والطالبات

اتجاهات طالبات كلية التمريض نحو االلتحاق بكلية التمريض على مدى 18
قبولهن اجتماعيÀ في المجتمع السعودي

جامعة عين شمس – كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية – 
أ.أمل عبد ا· راشد الكليبمجلة البحث العلمي في التربية (مجلة علمية ومحكمة)

مجلة البحث العلمي في التربية/كلية البنات لآلداب والعلوم اثر تعليم المرأة وعملها على بيئتها االسرية واالجتماعية19
أ.ابتسام  عبدالكريم العودةوالتربية/جامعة عين شمس
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

اسم الباحث الرئيس وأسماء تاريخالمتوقع لالنتهاءعنوان البحثم
المشاركين@@@@

أجتماعيات التربية في القرن الواحد والعشرين : سوال العولمة والديمقراطية 1
وحقوق االنسان

مؤلف جامعي . يتوقع االنتهاء 
أ.د فوزيه البكرمنه بنهاية العام الحالي ١٤٤٠

2World Class:
How to Build a 21st-Century School System

ترجمة كتاب بالتعاون مع
 مركز الترجمة جامعة الملك سعود

متوقع االنتهاء منه الفصل االول من السنة القادمة
أ.د فوزيه البكر

أ.د فوزيه البكرمؤلف . يتوقع االنتهاء منه مارس 2019ماذا تريد المراة السعودية الجديدة3

أ.د هيا بنت سعد الرواف١٤٤١هـتقويم برامج تعليم الكبار4

5
الحاجة لسياسات تعليمية ضابطة لبرامج التدريب المهني عن بعد للمعلمين 
والمعلمات بمدارس التعليم العام المقدمة من الجامعات بالمملكة العربية 

السعودية

تم االنتهاء (في مرحلة التحكيم - 
مجلة العلوم التربوية بجامعة القصيم)

د.عبدا· محمد المقرن

الدور التربوي واالجتماعي للبرنامج ا¬شرافي ”إجازتي“ من وجهة نظر المشرفين 6
والمشرفات على البرنامج في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

تم االنتهاء (في مرحلة التحكيم -
 المجلة التربوية الدولية المتخصصة)

د.عبدا· محمد المقرن
أ.نورة سليمان الخالدي

غرس قيم العمل التطوعي لطالب المرحلة االبتدائية7
من وجهة نظر المعلمين

الفصل الدراسي ا ول ، 
د . راشد بن ظافر الدوسريمن العام الجامعي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

أ.د.مساعد بن عبد ا· النوحالعام الدراسي الحالي١٤٤٠/١٤٣٩كتاب بعنوان المدخل إلى البحث النوعي8

بحث بعنوان ”صعوبات تطبيق البحث النوعي من وجهة نظر9
د.نورة بنت سعد بن سلطان القحطانيالفصل الدراسي ا ول للعام الجامعي 1439 /1440 هـ أعضاء هيئة التدريس  في كلية التربية بجامعة الملك سعود“
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د.نورة بنت سعد بن سلطان القحطانيالفصل الدراسي ا ول للعام الجامعي 1439/1440هـمؤلف باللغة العربية بعنوان ” ا نثروبولوجيا التربوية“10

د.موسى سليمان الفيفي1440 هـالقدرة التنافسية للجامعات السعودية في مجال التدريب وخدمة المجتمع11

د. موسى بن سليمان الفيفي و د. 1 /1 /1441هـتعلم الكبار ربط النظرية والتطبيق12
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشعيبي

د. موسى بن سليمان الفيفي و د. 1 / 5 /1440 هـواقع برنامج الحمالت الصيفية من وجهة نظر منفذيه13
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشعيبي

دور كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في تحقيق الوظيفة الثالثة 14
للجامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها.

تم ارساله للمجلة ولم تتأتي
 الموافقة على نشره بعد

د.وفاء عبدا· السالم

دور مؤسسات المجتمع في عمليات الضبط االجتماعي على ا بناء (الصغار - 15
أ.أمل عبد ا· راشد الكليب ٢٠١٩مالكبار) من وجهة نظر اÔباء

أ.ابتسام  عبدالكريم العودة٢٠١٩ما ندية الرياضية ودورها في الضبط االجتماعي16
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها برحاب الجامعة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية أو دورك الجهة المنظمة

في التنظيم حضورتقديم ورقة علمية تنظيم

تقديم ورقة وورشة أ.د فوزيه البكربحث علمي رصين وفق رؤية المملكة 1٢٠٣٠
المحموعات البحثية : الطريق للنشر عمادة البحث العلميعمل

في مجالت النخبة ٢-٦ /٦ / ١٤٣٩

ملتقي دور التعليم المستمر في محو 2
دور التعليم المستمر في حياة قسم السياسات التربويةالمشاركة بمحورأ.د فوزيه البكراالمية

المجتمعات  : ٢٠ /جماد االول /١٤٣٩

كيف تستعدين لمناقشة رسالة الماجستير 3
حلقة نقاش ومحاضرة أ.د فوزيه البكروالدكتوراة

بتاريخ ٧/١/ ١٤٣٩مركز بحوث الدراسات االنسانيةوورشة عمل

تحول ادوار كلية التربية وفق رؤية 4٢٠٣٠
بتاريخ١٤٣٩/٦/١٨عمادة كلية التربيةحضورأ.د فوزيه البكرمحور الهيكلة والحوكمة

مشاركة في أحد أ.د فوزيه البكرالدراسة الذاتية لبرنامج رياض االطفال5
١٤٣٩قسم رياض االطفالمحاور الدراسة

ندوة دور التعليم المستمر في القضاء على 6
Pأ.د هيا بنت سعد الروافا مية

قسم السياسات التربوية- كلية 
التربية - جامعة الملك سعود

دور التعليم المستمر في تحقيق 
أهداف رؤية ٢٠٣٠م

المؤتمر ا ول للمرصد الوطني للمرأة (دور 7
جامعة الملك سعودPأ.د هيا بنت سعد الروافالمرأة في التنمية : نحو اقتصاد مزدهر)

المؤتمر الثامن عشر: التعليم ما بعد الثانوي 8
: الهوية ومتطلبات التنمية

د.عبدا· محمد المقرن
P

الجمعية السعودية للعلوم التربوية 
والنفسية (جستن) - جامعة الملك 

سعود
حضور

عضو  فريق الهيكلة والحوكمة عن وكالة الكلية للجودة والتطويرPأ.د.مساعد بن عبد ا· النوحتطوير البرامج ا كاديمية9
قسم السياسات التربوية

التعليم ما بعد الثانوي الهوية ومتطلبات 10
-جستنPأ.د.مساعد بن عبد ا· النوحالتنمية
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د.نورة بنت سعد بن سلطان ندوة المعلم: تجارب متميزة من الميدان11
Pالقحطاني

الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية

ندوة المعلم: تجارب متميزة من 
الميدان

حلقة النفاش بعنوان ” التجارب الناجحة في 12
النشر العلمي العالمية المرموقة ”

د.نورة بنت سعد بن سلطان 
مركز بحوث كلية التربيةPالقحطاني

حلقة النفاش بعنوان ” التجارب 
الناجحة في النشر العلمي العالمية 

المرموقة ”

13
اللقاء العلمي ا ول ” مستقبل كلية التربية 
بجامعة الملك سعود وفق رؤية المملكة 

٢٠٣٠ نظرة استشرافية

د.نورة بنت سعد بن سلطان 
كلية التربيةPالقحطاني

اللقاء العلمي ا ول ” مستقبل كلية 
التربية بجامعة الملك سعود وفق 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ نظرة استشرافية

ملتقى البحث العلمي ( بحث علمي رصين 14
وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ )

د.نورة بنت سعد بن سلطان 
ملتقى البحث العلمي ( بحث علمي مركز بحوث الدراسات ا¬نسانيةPالقحطاني

رصين وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ )

15
المؤتمر العلمي ا ول للمرصد الوطني 

للمرأة: دور المرأة في التنمية: نحو اقتصاد 
مزدهر

د.نورة بنت سعد بن سلطان 
Pالقحطاني

المرصد الوطني للمرأة والهيئة 
العامة لäحصاء ومجلس شؤون 

ا سرة

المؤتمر العلمي ا ول للمرصد 
الوطني للمرأة: دور المرأة في 

التنمية: نحو اقتصاد مزدهر

16

اللقاء العلمي الرابع ” تطوبر البرامج 
ا كاديمية ” ضمن سلسلة لقاءات مبادرة  ” 
تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية المملكة 

“٢٠٣٠

د.نورة بنت سعد بن سلطان 
كلية التربيةPالقحطاني

اللقاء العلمي الرابع ” تطوبر البرامج 
ا كاديمية ” ضمن سلسلة لقاءات 

مبادرة  ” تحول أدوار كلية التربية 
وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠“

تطوير برامج الدراسات العليا االعتيادية 17
تطوير برامج الدراسات العليا بكلية كلية التربيةPد.عبدالرحمن الشعيبيوالتعليم المستمر

التربية في ضوء الممارسات العالمية

االشراف على تنظيم الندوةقسم السياسات التربويةPد.عبدالرحمن الشعيبيالمجلس الطالبي18

االشراف على تنظيم الندوةقسم السياسات التربويةPد.عبدالرحمن الشعيبياليوم العربي لمحو ا مية19

التعليم مابعد الثانوي: الهوية ومتطلبات 20
الجمعية السعودية للعلوم @أ.امل عبدا· الكليبالتنمية

التربوية والنفسية (جستن)
التعليم مابعد الثانوي: الهوية 

ومتطلبات التنمية

التعليم مابعد الثانوي: الهوية ومتطلبات 21
الجمعية السعودية للعلوم @أ.ابتسام عبدالكريم العودةالتنمية

التربوية والنفسية (جستن)
التعليم مابعد الثانوي: الهوية 

ومتطلبات التنمية
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيهاداخل المملكة خالل العام الجامعي    ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

م
عنوان المؤتمر و الندوة@

(باللغة العربية )
االسم

نوع المشاركة

عناوين ا�وراق العلمية أو دورك في التنظيمالجهة المنظمة
تقديم ورقة تنظيم

حضورعلمية 

1

التنمية الثقافية : تحديات 
الحاضر وتطلعات 

تقديم ورقة أ.د فوزيه البكرالمستقبل
علمية

امارة منطقة مكة 
وجامعة الطائف

اللغة العربية في كوريا /  المراة واختزال الحضارات

المراة والهويات الثقافية  / االدب الرقمي ورقمنة 
اللغة / اللغة العربية تحديات وتطلعات .

/http://www.alhayat.com/article/4589998
ثقافة-و-مجتمع/آداب-وفنون/سوق-عكاظ-الث

2

ندوة : المستقبل والتعليم 
: مالمح جديدة وقدمتها 
د. نجاح عشري ،ائب رئيس 

جامعة الملك عبدا· 
للعلوم والتقنية ( كاوست )

أدارة ندوةأ.د فوزيه البكر
مركز اسبار للدراسات 

واالعالم

الرياض
الرياض : ١٧ مايو  / ٢٠١٨

جائزة جامعة االميرة نورة 3
ضمن لجنة االعداد أ.د فوزيه البكرلتمكين المرأة  السعودية

والنحكيم للجائزة
أمانة جائزة االميرة 

١٤٣٩ نوره

المؤتمر الدولي للتعليم 4
المدمج

د.عبدا· محمد 
المقرن

P
الجامعة السعودية 

االلكترونية

ورقة بعنوان: قيادة التحول الوطني للتعلم 
المدمجوحوكمته بالمملكة العربية والسعودية: 

المتطلبات والتحديات

معرض الرياض الدولي 5
للكتاب

د.عبدا· محمد 
حضوروزارة الثقافة وا¬عالمPالمقرن

المؤتمر الدولي لتقويم 6
التعليم ٢٠١٨

د.عبدا· محمد 
عضو اللجنة ا¬شرافية للمؤتمرهيئة تقويم التعليمPالمقرن

حفل جائزة التميز في 7
التعليم االلكتروني

د.عبدا· محمد 
Pالمقرن

المركز الوطني 
عضو اللجنة المنظمة للجائزةللتعليم ا¬لكتروني
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8
ملتقى التعليم المستمر 

في القضاء على محو 
االمية

أ.د.مساعد بن عبد ا· 
قسم السياسات ✓النوح

التربوية
ملتقى التعليم المستمر في القضاء على محو 

االمية

9
المؤتمر الدولي ” التعلم 

المدمج الطريق إلى اقتصاد 
المعرفة ”

د.نورة بنت سعد بن 
المؤتمر الدولي ” التعلم المدمج الطريق إلى اقتصاد الجامعة المفتوحةüسلطان القحطاني

المعرفة ”

ورشة العمل بعنوان ” عنف 10
ا فران“

د.نورة بنت سعد بن 
üسلطان القحطاني

مركز الملك عبد 
ورشة العمل بعنوان ” عنف ا فران“العزيز للحوار الوطني

المؤتمر الدولي للتعليم 11
المدمج

د.موسى سليمان 
üالفيفي

الجامعة السعودية 
المؤتمر الدولي للتعليم المدمجا¬لكترونية

المؤتمر الدولي للتعليم 12
المدمج

د.عبدالرحمن 
üالشعيبي

الجامعة السعودية 
المؤتمر الدولي للتعليم المدمجا¬لكترونية
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيهاخارج المملكة خالل العام الجامعي   ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

م
عنوان المؤتمر و الندوة@

(باللغة العربية )
االسم

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية أو دورك الجهة المنظمة

في التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

1
المؤتمر السنوي لمعهد دراسات 
الشرق االوسط  / واشنطن دي سي

الواليات المتحدة

“Women’s Activism and Social 
Change In the Middel East

أ.د فوزيه البكر

تقديم ورقة : 
متحدث رئيس

The Middle East Institute 
(MEI 71st Annual 

Conference, November, 
2017.

تمكين المراة السعودية ودورها في 2
أ.د فوزيه البكرالمجتمع

تقديم ورقة 
علمية : متحدث 

رئيس
الهيئة العامة  للثقافة

(المشاركة في االيام الثقافية 
السعودة في دولة طاجكستان)

المكتبة العامة  في  دوشنبه 
عاصمة طاجكستان 

٥-٨ مايو    ٢٠١٨  الموافق ١٩-٢٢ 
شعبان ١٤٣٩ 

3
المراة السعودية الجديدة في العهد 

أ.د فوزيه البكرالجديد
تقديم ورقة 

علمية : متحدث 
رئيس

جامعة أكسفورد في 
بريطانيا

(المشاركة في محاضرات جمعية 
الدراسات االجتماعية في جامعة 

أكسفورد)

قاعة المحاضرات العامة في 
جمعية طالب الدراسات العليا / 

جامعة أكسفورد

ابريل ١٢ -١٧  ابريل ٢٠١٨

أ.د هيا بنت سعد الروافمؤتمر القياس والتقويمPأ.د هيا بنت سعد الروافمؤتمر القياس والتقويم4

حضورمؤتمرات الشارقة-د. هيفاء بنت فهد المبيريكمؤتمر القياس والتقويم5

6
المؤتمر السنوي التحاد التعليم 

المفتوح (أبريل ٢٠١٨) بعنوان: تحويل 
التعليم من خالل النهج المفتوحة

üد.عبدا· محمد المقرن
جامعة ديلفتللتكنولوجيا, 

حضورهولندا

المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية 7
الدولية لتقنيات التعليم (يونيو ٢٠١٨)

د.عبدا· محمد المقرن
ü

الجمعية الدولية لتقنيات 
التعليم – شيكاغو, الواليات 

المتحدة ا مريكية
حضور
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الخدمات التي تم تقديمها الى مؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
الجهة المستفيدةالجهة المنظمة اسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@م

جريدة الجزيرةاالستاذة نفسهاأ.د فوزيه البكرالكتابة االسبوعية لجريدة الجزيرة السعودية1

المدرسة االمريكية AIS-Rالمدرسة االمريكيةأ.د فوزيه البكرعضو مجلس أدارة المدرسة اÔمريكية في الرياض منذ العام ٢٠٠٦ حتى االن2

سيدات المجتمع في مدينة الرياضأعضاء مجلس أدارة الملتقيأ.د فوزيه البكرعضو مؤسس للقاء  الشهري النسائي االحدي منذ ٢٣ سنة حتى االن3

سيدات مجتمع الرياضمؤسسة هنأ.د فوزيه البكرعضو نادي الكتاب النسائي في مدينة الرياض4

مركز التنمية االجتماعية بالرياضعضو لجنة التنمية االجتماعية ا هلية بحي الزهرة5
مدينة الرياض وا حياء المجاورةوزارة التنمية االجتماعيةد.عبدا· محمد المقرن

قناة عين الفضائيةلقاء موسع مع قناة عين عن مبادرات برنامج الموارد التعليمية المفتوحة6
جميع منسوبي التعليم العام والجامعيالمركز الوطني للتعليم االلكترونيد.عبدا· محمد المقرن

جامعة الملك عبدالعزيزالمشاركة في لجنة عمداء التعليم االلكتروني بالجامعات السعودية7
جميع منسوبي التعليم العام والجامعيجامعة الملك عبدالعزيزد.عبدا· محمد المقرن

التربويون في التعليم العام، والشباب.صحيفة الجزيرةأ.د.مساعد بن عبد ا· النوحكتبة مقاالت أسبوعية في صحيفة الجزيرة8
والتعليم العالي والجامعي

المهتمون بمجال التوحد – أسر التوحدجمعية أسر التوحد الخيريةأ.أمل عبد ا· راشد الكليبدعم الملتقى الثالث لتبادل الخبرات في مجال التوحد بفندق االنتركونتيننتال9

المشاركة في تقديم محاضرة بعنوان ”كراسي البحث العلمي في الجامعات 10
أ.أمل عبد ا· راشد الكليبالسعودية“

جامعة الملك سعود – المدينة 
الجامعية للطالبات – عمادة شؤون 

المكتبات – المكتبة المركزية 
بالمدينة الجامعية للطالبات

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
طالبات جامعة الملك سعود
المهتمين بموضوع المحاضرة

جامعة الملك سعود – المركز أ.أمل عبد ا· راشد الكليبتقديم برنامج تدريبي بعنوان ”تنمية مهارات االتصال والحوار“11
التربوي للتطوير والتنمية المهنية

جميع المهتمين بالبرنامج من أعضاء هيئة 
التدريس ومعلمات ومشرفات تربويات

المشاركة في لجنة قبول المتقدمين للدراسات العليا وذلك خالل الفصل 12
قسم السياسات التربوية- كلية أ.أمل عبد ا· راشد الكليبالدراسي الثاني من العام الجامعي ٣٨ /١٤٣٩ه

الطالبات  المتقدمات لدراسات العلياالتربية- جامعة الملك سعود

المهتمون بمجال التوحد – أسر التوحدجمعية أسر التوحد الخيريةأ.ابتسام عبدالكريم العودةدعم الملتقى الثالث لتبادل الخبرات في مجال التوحد بفندق االنتركونتيننتال13

أ.ابتسام عبدالكريم العودةالمشاركة في تقديم محاضرة بعنوان ” اخالقيات مهنة التعليم“14

جامعة الملك سعود – المدينة 
الجامعية للطالبات – عمادة شؤون 

المكتبات – المكتبة المركزية 
بالمدينة الجامعية للطالبات

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
طالبات جامعة الملك سعود
المهتمين بموضوع المحاضرة

المشاركة في لجنة قبول المتقدمين للدراسات العليا وذلك خالل الفصل 15
قسم السياسات التربوية- كلية أ.ابتسام عبدالكريم العودةالدراسي الثاني من العام الجامعي ٣٨ /١٤٣٩ه

الطالبات  المتقدمات لدراسات العلياالتربية- جامعة الملك سعود

المرضى وذويهممستشفى واحة الصحة بالرياضأ.ابتسام عبدالكريم العودةدعم فعالية جنادرية الواحة في مستشفى واحة الصحة لمدة ثالثة أيام16

17

تحكيم بحوث ودراسات لعدد من المجالت
 العلمية العالمية  المنشورة باللغة االنجليزية مثل :

Reviewer for the following publications : Compare: A Journal of Comparative and 
International Education ( ISI ) . Gender and Education  ( ISI ) .

The Journal of Arabian Studies. Exeter Centre for Gulf Studies. UK .
Form for International Research in Education. Lehigh University. USA.

خالل عام 1439  تم تحكيم 
أكثر من اربعة ابحاث للنشر في 

المجالت المذكورة
أ.د فوزيه البكر
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الجوائز العلمية التي الحصول عليها خالل العام الجامعي١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

ا�عمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم
الجائزة

المركز الثاني : ا.د فوزيه البكر١
مسابقة العروض العلمية Ôفضل  

ثالثة عروض منشورة في مجالت 
 ISI  النخبة

عمادة البحث العلمي / مركز 
نشر بحث في مجالت النخبة وتقديم نشر علمي بحوث الدراسات االنسانية 

عرض للبحث ضمن عروض ابحاث النخبة

د. نورة بنت سعد بن سلطان القحطاني٢
”جائزة التميز البحثي بكلية التربية 
لعام 1438 هـ لêبحاثالمنشورة في 

مجالت عالمية مرموقة ”
النشر في مجالت عالمية مرموقةا بحاث العلميةكلية التربية

أ.أمل عبد ا· راشد الكليب٣

الفوز بالمركز الثاني خالل 
المشاركة بمسابقة نزاهتي ٢ في 
محور البحوث عن بحث ”أخالقيات 

البحث العلمي والحاسب اÔلي“

جامعة الملك سعود – نادي 
نزاهة – عمادة ا نشطة 

والشراكة الطالبية ١٤٣٩ه/ 
٢٠١٨م

 ”محور البحوث“
شهادة شكر للفوز بالمركز الثاني 

درع الفوز بالمركز الثاني 

أ.ابتسام عبدالكريم العودة٤

الفوز بالمركز الثالث خالل 
المشاركة بمسابقة نزاهتي ٢ في 
محور البحوث عن بحث ”أخالقيات 

مهنة التعليم“

جامعة الملك سعود – نادي 
نزاهة – عمادة ا نشطة 

والشراكة الطالبية ١٤٣٩ه/ 
٢٠١٨م

محور البحوث
شهادة شكر للفوز بالمركز الثالث

درع الفوز بالمركز الثالث
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قسم
علم النفس
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أنشئ قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك سعود عام ١٣٩٢هـ . وكانت أهداف القسم في البداية ترتبط 

والتربوي  المهني  ا¬عداد  في  والمساهمة  العام  التعليم  مدارس  في  النفس  علم  لمادة  ومعلمات  معلمين  بإعداد 

للمعلمين والمعلمات في التخصصات ا خرى إال أنه حصل بعد ذلك بعض التعديل في أهداف القسم. فنظرÚ لالكتفاء 

من معلمي مقرر علم النفس في المرحلة الثانوية تم إدخال بعض التعديالت على برامج القسم ا كاديمية وأصبح 

والصناعة  النفسية  الصحة  مثل  عديدة  مجاالت  في  للعمل  المؤهلين  النفسيين  المتخصصين  تخريج  على  التركيز 

وا¬رشاد والتوجيه ومؤسسات الرعاية االجتماعية والفئات الخاصة. 

     واستجابة للتطورات التعليمية واحتياجات التنمية وبرامج النمو في المجاالت المختلفة طور القسم إمكاناته العلمية 

الدراسات  أو  البكالوريوس  مستوى  على  سواًء  النفس  علم  في  متكامًال   Àبرنامج ليكون  الدراسية  وخططه  وبرامجه 

التعليم  مجاالت  في  للعمل   Àومهني  Àعلمي المؤهلين  النفسيات  وا خصائيات  النفسيين  المتخصصين  لتخريج  العليا 

والصحة النفسية والصناعة وا¬رشاد والتوجيه ومؤسسات الرعاية االجتماعية والفئات الخاصة. 

 د. سليمان بن صالح الجمعه

الرؤية:
          يسعى قسم علم النفس أن يصبح رائدÚ 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  فراد المجتمع 

وتقديم االستشارات للقطاعين الحكومي وا هلي. يتم ذلك من خالل برامج القسم المختلفة على مستوى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، وما يوفره 

القسم من إمكانات مادية وبشرية.
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ا هداف :
١ ــ   تعميق المفاهيم ا¬سالمية وإبراز معطياتها في شتى المقررات النفسية واعتبار ذلك ضرورة يجب التأكيد عليها. 

ومؤسسات  ومعاهد  والجامعات  العام  التعليم  مدارس  في  النفس  لعلم  الوظيفية  المجاالت  في  للعمل  المؤهلين  النفسيين  المتخصصين  إعداد  ـــ    ٢

وا¬رشاد  التوجيه  مثل  مختلفة  مهام   داء  الصناعية  والمؤسسات  النفسية  الصحة  ومستشفيات  المدنية  الخدمة  وإدارات  الخاصة  والفئات  المعوقين 

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

٣ ـــ  إعداد الطالب للدراسات العليا التخصصية التي تهيئ للتدريس والبحث والعمل العيادي واالستشاري في المدارس والجامعات ومؤسسات الصحة النفسية 

والمنشآت الصناعية واالجتماعية وغيرها .

ـ  المساهمة في إعداد الطالب الذين ينتمون إلى تخصصات أخرى ويتضمن برنامجهم دراسة مقررات في علم النفس كجزء من إعدادهم العلمي أو المهني  ٤ـ 

كطالب التربية واÔداب والعلوم الطبية التطبيقية وطب ا سنان والتمريض والحاسب اÔلي . 

ومديري  لمعلمي  والتربوية  النفسية  المقررات  تدريس  طريق  عن  التربوية  ومعاهدها  والتعليم  التربية  وزارة  معلمي  كفاءة  مستوى  رفع  في  المساهمة  ــ    ٥

مدارس التعليم العام من الجنسين الذين يلتحقون بالدورات التدريبية التي تعقدها كلية التربية في كل عام دراسي. 

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

واالجتماعية . 

٧ ــ  تقديم االستشارات المتخصصة في المجاالت التي يمارس فيها القسم نشاطه  ي من الجهات الحكومية أو ا هلية. 

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

٩ ـــ  تقديم الخدمات النفسية واالرشادية والعالجية للطالب والمواطنين على حد سواء في مجاالت العالج النفسي وا¬رشاد التعليمي والتوجيه المهني. 
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دوام كامل/جزئي 
الدرجة  الجامعة التي 

تخرج منها  التخصص الدقيق  التخصص 
العام  الرتبة الجنسية 

أسماء أعضاء هيئة التدريس

دوام جزئي دوام كامل انثى ذكر االسم

x دكتوراه جامعة ميتشجان علم النفس ا¬رشادي علم النفس أستاذ سعوzدي x فهد عبد ا· الدليم 1
x دكتوراه جامعة واشنطن القياس و التقويم علم النفس أستاذ سعودي x عبدالرحمن  الطريري 2
x دكتوراه جامعة بتسبيرج علم نفس غير العاديين علم النفس أستاذ سعودي x سعيد بن عبد ا· الدبيس 3

x دكتوراه جامعة ووريك علم النفس الصناعي 
والتنظيمي علم النفس أستاذ سعودي x عادل صالح عبد الجبار 4

x دكتوراه جامعة ميتشجان علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ سعودي x دخيل عبد ا· الدخيل ا· 5
x دكتوراه جامعة نوتنجهام علم نفس العيادي علم النفس أستاذ سعودي x عبدا· بن صالح الرويتع 6
x دكتوراه جامعة مانشستر علم النفس االرشادي علم النفس أستاذ سعودي x سلطان موسى العويضة 7
x دكتوراه جامعة الزقازيق القياس والتقويم علم النفس أستاذ مصري x السيد محمد ابو هاشم 8
x دكتوراه جامعة أوهايو علم النفس ا¬رشادي علم النفس أستاذ  سعودي x فهد بن عبدا· الربيعة 9
x دكتوراه جامعة اليرموك علم نفس التربوي  علم النفس أستاذ  أردني x محمد فرحان القضاة 10
x دكتوراه جامعة أم القرى علم نفس التربوي  علم النفس أستاذ  سعودي x خالد ناهس العتيبي 11
x دكتوراه جامعة نيوكاسيل علم النفس الجنائي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x عبدالعزيز محمد حسين 12

معار لجامعة 
تبوك دكتوراه جامعة النكستر علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x فالح محروث شامان العنزى 13

x دكتوراه جامعة اليرموك علم النفس التربوي  علم النفس أستاذ مشارك أردني x أحمد محمد الغرايبة 14
x دكتوراه جامعة بن ستيت علم نفس التربوي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x محمد سليمان الحيدري 15

x دكتوراه جامعة ا مام محمد 
بن سعود ا¬سالمية علم نفس غير العاديين علم النفس أستاذ مشارك سعودي x ابراهيم بن حمد النقيثان 16

x دكتوراه جامعة مانشستر علم نفس  التربوي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x علي بن عبدا· العفنان 17
x دكتوراه جامعة يورك علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x حمود بن هزاع الشريف 18

x دكتوراه جامعة كورتين علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x عبدا· بن أحمد الزهراني 19
x دكتوراه القياس والتقويم علم النفس أستاذ مشارك سعودي x عبدا· صالح السعدوي 20

x دكتوراه جامعة عمان العربية القياس والتقويم علم النفس أستاذ مشارك أردني x إسماعيل سالمة البرصان 21
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x دكتوراه جامعة اليرموك علم النفس ا¬رشادي علم النفس أستاذ مشارك أردني x علي موسى الصبحيين 22
x دكتوراه جامعة القاهرة علم نفس المعرفي علم النفس أستاذ مشارك مصري x هشام محمد العسلي 23

x دكتوراه جامعة ليدز علم النفس 
الفسيولوجي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x سليمان بن صالح الجمعة 24

x دكتوراه جامعة بتسبرج علم النفس ا¬رشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عادل بن حسين المبارك 25

x دكتوراه جامعة ا مام محمد 
بن سعود ا¬سالمية علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x محمد بن علي العسيري 26

x دكتوراه جامعة ا مام محمد 
بن سعود ا¬سالمية علم النفس ا¬رشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x علي بن عبد ا· البكر 27

x دكتوراه جامعه سري علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبد الرحمن سعود الرشيد 28
x دكتوراه جامعة اليرموك القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد أردني x وائل محمد مبارك 29
دكتوراه  القياس والتقويم  علم النفس أستاذ مساعد سعودي x صالح علوان الشمراني 30
x دكتوراه جامعة النكستر علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x أحمد كساب الشايع 31

x دكتوراه جامعة بنسلفانيا القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد سعودي x سيف فهد القحطاني 32

x دكتوراه جامعة ا مام محمد 
بن سعود ا¬سالمية القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبدالمحسن رشيد المبدل 33

x دكتوراه جامعة ووريك علم النفس الصناعي 
والتنظيمي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x حسين بن سعود ال هالل 34

x دكتوراه  القياس والتقويم  علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عيد رديني جار ا· الحربي 35
 x دكتوراه القياس والتقويم  علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبدا· بن احمد الغامدي 36

x بكالوريوس جامعة الملك 
عبدالعزيز علم النفس المعرفي علم النفس محاضر سعودي x سعد على الغامدى 37

x بكالوريوس جامعة الملك سعود القياس والتقويم علم النفس محاضر سعودي x فيصل أحمد العبدالقادر 38
x بكالوريوس جامعة الملك سعود علم النفس االلعيادي علم النفس محاضر سعودي x عزام صالح السحيباني 39

مبتعث بكالوريوس جامعة الملك سعود علم نفس اجتماعي اÔداب محاضر سعودي x خليفة حميد الفضلي 40
x بكالوريوس جامعة الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس معيد سعودي x سلطان الدرعان 41
x بكالوريوس جامعة الملك سعود القياس والتقويم  علم النفس معيد سعودي x عبد ا· سالم الحربي 42

مبتعث بكالوريوس جامعة ا مام محمد 
بن سعود ا¬سالمية علم النفس المعرفي علم النفس محاضر سعودي x عبدا· فهد الدوواد 43
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علم النفس العيادي علم النفس معيد سعودي x محمد خميس السبيعي 44
علم النفس العصبي علم النفس معيد سعودي x عبدا· إبراهيم الوائلي 45

x دكتوراه فلوريدا -  الواليات 
المتحدة ا مريكية القياس والتقويم علم النفس أستاذ مشارك سعودية x إقبال زين العابدين درندري 46

x دكتوراه

جامعه سان 
فرانسيسكو 

  الواليات المتحدة 
ا مريكية

علم نفس االرشادي علم النفس أستاذ مشارك سعودية x حنان حسن عطا ا· عطا 
ا· 47

x دكتوراه عين شمس علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مشارك مصرية x وفاء محمود نصار عبدالرازق 48

x دكتوراه قناة السويس علم النفس معرفي  علم النفس أستاذ مشارك مصرية x أمل محمود السيد محمود 
الدوه 49

x دكتوراه ويلز- بريطانيا علم النفس معرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x ربى عبدالمطلوب محمد 
معوض 50

x دكتوراه الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x نجالء احمد عبدا· السويل 51
x دكتوراه المنصورة علم نفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد مصرية x إيمان حسين السيد حسن 52
x دكتوراه شيفلد- بريطانيا علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عبير علي محمد الجهني 53
x دكتوراه طيبة علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عفاف سالم ماهل المحمدى 54

x دكتوراه حلوان  القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد سعودية x سامية بكري علي 
عبدالعاطي 55

x دكتوراه برونل علم نفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x فاطمة محمد النزاوي 56

x دكتوراه ساوث هامبنتون  
بريطانيا علم نفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عفاف محمد محسن 

الكثيرى 57

x دكتوراه ا¬مام محمد بن 
سعود القياس والتقويم  علم النفس أستاذ مساعد سعودية x جواهر محمد زيد الزيد 58

x دكتوراه جامعه الملك سعود علم النفس االرشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x منيره عبدا· محمد 
الشمسان 59

x دكتوراه بريطانيا علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x سمية عبدا· النجاشى 60

x دكتوراه علم النفس الصناعي 
والتنظيمي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x رجاء محمود مريم 61

x دكتوراه بريطانيا-جامعة 
نوتنغهام علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x البندرى سلطان حمدى 

العتيبى 62
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x دكتوراه  house of معهد
london علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x حنان محمد الفايز 63

x دكتوراه جامعة نيو كاسل- 
بريطانيا علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x غاده عبدا· على الخضير 64

مبتعثة ماجستير كالغاري- البرتا- كندا علم النفس  علم النفس محاضر سعودية x فهده عبدا· عبدالعزيز 
الحسينان 65

مبتعثة ماجستير جامعة أكستر علم النفس علم النفس محاضر سعودية x موضي سلمان فهيد 
السبيعي 66

مبتعثة ماجستير جامعة كلومبيا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x ندى محمد عبدالرحمن 
العيفان 67

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

المحارب 68

مبتعثة ماجستير معهد بروك- كندا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x هيله عبدا· موسى سليم 69

ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x أمل سعود رحيل الطويلعى 
العنزي 70

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس غير عاديين علم النفس محاضر سعودية x أمل عمر سعيد الوعيل 71

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس العيادي علم النفس محاضر سعودية x إيمان عبدالرحمن عقل ناصر 
الرواف 72

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

المليحى 73

مرافقه زوج ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس محاضر سعودية x مى سليمان على الدخيل 74
ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس نمو علم النفس محاضر سعودية x نوال محمد سعد الموسى 75
ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس علم النفس محاضر سعودية x نوره صالح سليمان النفيسه 76

ماجستير جامعه سيري القياس  والتقويم علم النفس محاضر سعودية x نوره صالح عبدالرحمن 
المحيمي 77

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس النمو علم النفس محاضر سعودية x وفاء عبدالعزيز محمد الشارخ 78

ماجستير جامعة ادياليد 
استراليا علم النفس العيادي علم النفس معيدة سعودية x نسيبه محفوظ محمد 

باطرفى 79

علم النفس التربوي علم النفس معيدة سعودي x سهام محجي المطيري 80
ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس االجتماعي علم النفس محاضر سعودية x العنود محمد سلطان الطيار 81
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ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس التربوى علم النفس  محاضر سعودية x عائشه علي حميد العمري 82
مبتعثة ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس االجتماعى علم النفس محاضر سعودية x منى محمد الشدى 83

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس النمو علم نفس معيدة سعودية x أسرار سعد محمد بن 
ضويحي 84

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس النمو علم النفس معيد سعودية x آسيه مرعى راشد الزهرانى 85

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس العيادي علم النفس معيدة سعودية x بدريه عبدا· إبراهيم 
الدعيدع 86

مبتعثة بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x بشرى ابراهيم محمد 
الدوسرى 87

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس  معيدة سعودية x غادة حسن مخلف الدغماني 88

بكالوريوس جامعه الملك سعود القياس والتقويم علم النفس معيدة سعودية x ماجدة عبدا· محمد 
الشهرى 89

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس االجتماعى علم النفس معيدة سعودية x منيا حمد إبراهيم الصبيحى 90

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس النمو علم النفس معيدة سعودية x مها عبدالعزيز عساف 
العساف 91

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x موضي ناصر عبدا· ناصر 92

بكالوريوس جامعه الملك سعود القياس والتقويم علم النفس معيدة سعودية x نوف عبدالرحمن عبدا· 
الشريم 93

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x هدى على سعيد القحطانى 94
بكالوريوس جامعه الملك سعود القياس والتقويم علم النفس معيدة سعودية x فاطمه علي سويد الحربي 95
بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس االرشادي علم النفس معيدة سعودية x سلوى علي هاشم حمصاني 96
بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس نمو علم النفس معيدة سعودية x نعيمة فهد ابراهيم الوهيب 97
بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس إكلينيكي علم النفس محاضر سعودية x عقيله ساير العنزي 98

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم نفس نمو علم النفس معيدة سعودية x رنا بنت جمعان مسفر 
الغامدي 99

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس االرشادي علم النفس معيدة سعودية x جميلة محمد حسين دربشي 100

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس 
الفسيولوجي علم النفس معيدة سعودي x أفنان حمود الشريف 101

بكالوريوس جامعه الملك سعود علم النفس المعرفي علم النفس معيدة سعودي x شعاع عبدا· راجح آل راجح 102
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قائمة  البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    ١٤٣٨ /  ١٤٣٩  هـ
اسم الباحث الرئيس وأسماء المشاركين@@@@@جهة النشر@@@@عنوان البحثم

1
 Corrigendum: Marital Satisfaction, Sex, Age, Marriage Duration,
 Religion, Number of Children, Economic Status, Education, and
Collectivistic Values: Data from 33 Countries

 Frontiers in psychology-Persnality & 
social psychology- October -2017

 Piotr Sorokowski & Ahmad alghraibeh, fahed aldolem
&others. others

2Impact of biochar properties on soil conditions and agricultural 
sustainability: A reviewLAND DEGRADATION & DEVELOPMENT Al-Wabel MI, Hussain Q, Usman ARA, Ahmad M, 

Abduljabbar A, Sallam AS, Ok YS

3Influence of bioenergy waste biochar on proton-and ligand 
promoted release of Pb and Cu in a shooting range soil.

 SCIENCE OF THE TOTAL
ENVIRONMENT

Kumarathilaka P, Ahmad M, Herath I, Mahatantila K, 
Athapattu BCL, Rinklebe J, Ok YS, Usman A, Al-Wabel MI, 
Abduljabbar A,  Vithanage M

4 An efficient phosphorus scavenging from aqueous solution .
using magnesiothermally modified bio-calciteENVIRONMENTAL TECHNOLOGYAhmad M, Ahmad M, Usman ARA, Al-Faraj AS, Ok YS, 

Hussain Q, Abduljabbar AS, Al-Wabel MI

5
Soil Enzyme Activities in Waste Biochar Amended Multi-Metal 
Contaminated Soil; Effect of Different Pyrolysis Temperatures 
and Application Rates

 COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE
AND PLANT ANALYSIS

Vithanage, M, Bandara T, Al-Wabel MI, Abduljabbar A, 
Usman ARA, Ahmad M, Ok YS

6Carbon mineralization and biochemical effects of short-term 
wheat straw in crude oil contaminated sandy soil.APPLIED GEOCHEMISTRYAlotaibi HS, Usman AR, Abduljabbar AS, Ok YS, Al-Faraj AI, 

Sallam AS, Al-Wabel MI

7SEX DIFFERENCES ON THE WISC-III AMONG CHILDREN IN 
SUDAN AND THE UNITED STATESJOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCEBakhiet SF, Albursan IS, Al Qudah MF, Abduljabbar AS, 

Aljomaa SS, Toto HSA, Lynn R.

الذكاء الوجداني و االبعاد النوعية للصداقة لدى طالب السنة التحضيرية 8
خالد ناهس الرقاص العتيبي المجلة التربوية – جامعة الكويت بكلية المجتمع 

المشرفات 9 لدى  االبداعية  الذات  بفاعلية  عالقتها  و  القيادية  السمات 
خالد ناهس الرقاص و ريم عبدالرحمن العيسىمجلة العلوم التربوية – جامعة الملك سعودالتربويات في التعليم العام في ضوء بعض المتغيرات

10
The Relationship Between Self-Regulated Learning and 
Academic Achievement for a Sample of Community College 
Students at King Saud University

Education Journal Volume 6, Issue 1, 
January 2017, Pages: 28-37Khaled Alotaibi1, Riyad Tohmaz2, Omar Jabak3, *

الصدق البنائي لمقياس االستراتيجيات الوجدانية في عمليات التعلم لدي 11
أ.د. السيد محمد أبو هاشم  المجلة التربوية جامعة الكويتطلبة الجامعة 

 مؤشرات الصدق البنائي لنموذج تقييم الطالب للمشرف ا كاديمي على 12
التدريب الميدانى بكلية التربية جامعة الملك سعود 

مجلة جامعة القدس المفتوحة لêبحاث 
أ.د. السيد محمد أبو هاشموالدراسات التربوية والنفسية 

بالذكاء 13 وعالقتها  لهيرمان  الدماغية  للسيطرة  وفقا  التفكير  أساليب 
ا خالقي لدى الطلبة الموهوبين في ا ردن .

 بحث مقبول للنشر ، مجلة العلوم التربوية 
–جامعة ا¬مام محمد بن سعود ا¬سالمية – 

السعودية
القضاة، محمد والصبحيين، علي وظاظا، حيدر وهيالت، مصطفى .
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14Fear of missing out: Testing relationships with negative 
affectivity, online. Computers in Human Behavior, Jon D. Elhaia,b,c, Jason C. Levineb,c, Ahmad M. 

Alghraibehd,……

15Global study of social odor awarenessChemical Senses
Peter, Hilpert., AshleyK.Randall., Piotr, 
Sorokowski.,Ahmad, Alghraibeh; fahed aldolem ……
Gyesook, Yoo

16The Relationship between Affective and Social Isolation among 
Undergraduate StudentsInternational Education StudiesAlghraibeh, ahmad & Bni Juieed, Noof

17Spiritual Intelligence and Its Correlation with Life Satisfaction 
Among Gifted Students.,Journal of Education and PracticeAlghraibeh, ahmad & Alotaibi Amal

تفضيالت ارباع الدماغ واستخدام شبكات التواصل االجتماعي  غراض 18
الغرايبة، احمد والجمعة، سليمان.مجلة العلوم التربوية والنفسية جامعة البحرينالتعّلم: دراسة عبر ثقافية. . 

تقييم سيكومتري عيادي للصيغة  المختصرة الختبار مينيسوتا متعدد 19
ا وجه الشخصية

رسالة التربية وعلم النفس. ملحوظة: ُقبل للنشر 
د/ أحمد كساب سالم الشايعولكن لم ُينشر بعد

التشرد لدى المرضى النفسيين في مدينة الرياض: معدالت ا¬نتشار 20
وعوامل الخطورة

اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية – وزارة 
د/ أحمد كساب سالم الشايعالصحة

الفروق في السلوك العدواني بين مرتفعي ومنخفضي الكفاءة 21
االجتماعية من ذوي ا¬عاقة السمعية 

 مجلة العلوم التربوية والنفسية، مركز النشر 
العلمي، جامعة البحرين، المجلد ١٩، العدد ١ 

مارس ٢٠١٨
عبدالعزيز بن حسين 

عبدالعزيز بن حسين المجلة  التربوية الدولية المتخصصة، ٢٠١٧/٩/٣٠العنف وعالقته بالتوافق الجامعي لدى طلبة جامعة ذمار22
محمد العزب

 االتجاهات نحو استخدام أدوات التواصل االجتماعي وعالقته بالعوامل23
الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة جامعة إب

 المجلة التربوية الدولية المتخصصة، المجلد ٦ ،
العدد ١١ تشرين الثاني ٢٠١٧

دور االعالم التقليدي والحديث في استثارة التعصب الرياضي لدى الشباب 24
من وجهة نظر الطالب الجامعيين

المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي 
المجلد ١١ العدد ٣٤ ، ٢٠١٨

عبدالعزيز بن حسين 

عالقة الرضا الوظيفي بضغوط العمل لدى الضباط وا فراد العاملين في 25
السجون 

المجلة العربية للدراسات ا منية المجلد ٢٣ 
عبدالعزيز بن حسينالعدد ٧١ ، ١٤٣٩هـ

هشام حنفي العسلي دار نشر جامعة الملك سعودالمعرفة، والمخ، والوعي: مقدمة لعلم ا عصاب المعرفي (الجزء ا ول)26

هشام حنفي العسلي دار نشر جامعة الملك سعودالمعرفة، والمخ، والوعي: مقدمة لعلم ا عصاب المعرفي (الجزء الثاني)27

28The Relationship between Body Image Satisfaction and 
Bulimia Nervosa among King Saud University StudentsInternational Education Studies, CANDA,DR.SULIMAN S. ALJOMAA

الضغوط ا كاديمية واالكتئاب لدى طالبات الكليات ا¬نسانية بجامعة 29
ربى عبدالمطلوب معوض ، سعود سعود السبيعي مجلة التربية بجامعة البحرينالملك سعود (دراسة مقارنة)

المعرفة ا¬بستمولوجية لدى معلمي الرياضيات للصف الثامن ا ساسي 30
في ا ردن

بحث منشور في مجلة جامعة الخليل لêبحاث
البرصان،إسماعيل. رسمي،ايمانمجلد ١٢،عدد ٢،  ٢٠١٧
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جامعة 31 طلبة  لدى  الذاتية  بالفاعلية  وعالقتها  الذاكرة  وراء  ما  مهارات 
الملك سعود . 

بحث منشور في مجلة جامعة القدس المفتوحة 
لêبحاث والدراسات التربوية والنفسية .

مجلد8،عدد23،018

العسيري، محمد. والقضاة ، محمد. و البرصان ، إسماعيل. والصبحيين 
، علي.

32Sex differences among 32,347 Jordanian 4th graders on the 
national exam of mathematics .(2018).                                                       بحث مقبول للنشر ٢٠١٨ Al-Bursan, I; Fuerst, J; Kirkegaard, E; Bakhiet, S; Qudah, M;

Hassan, E; Abduljabbar,A

33
نوعية تحصيل طلبة المرحلة المتوسطة في مادة العلوم وفق مشروع 
تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية 

السعودية

مقبول للنشر مجلة جامعة طيبة للعلوم 
التربوية 

العتيبي، خالد عـبد ا·.  البرصان. إسمـاعيل سـالمة .رسمي، إيمــــان. 
الشايع، فهـد .

34SEX DIFFERENCES ON THE WISC-III AMONG CHILDREN IN 
SUDAN AND THE UNITED STATES.

 Journal of Biosocial Science,49(6), 792-797.
  DOI: 10.1017/S0021932016000432

 Bakhiet, S; Albursan, I; Al Qudah, M; Abduljabbar, A; Aljomaa,
S;  Toto, H; & Lynn, R

القدرة التنبؤية للذكاء االنفعالي في عوامل مرونة ا نا لدى الطالبات 35
المراهقات في مدينة الرياض 

الدولي  المعهد  مجلة  في  للنشر  مقبول  بحث 
اليامي ، ريما ، القضاة ، محمد .للدراسة والبحث(جسر)   

36 Cultural differences in attention: Eye movement evidence from a
comparative visual search taskConsciousness and Cognition  Bandri Alotaibi, Geoffrey Underwood & Alastair Smith

الدوة، أمل ، و النجاشي، سمية ، و جمال، منير حسن المجلة المصرية للدراسات ا النفسية المكونات العاملية لمقياس العجز المكتسب: دراسة سيكومترية37

مهارات ما وراء الذاكرة  وعالقتها بالفاعلية الذاتية لدى طلبة جامعة 38
الملك سعود 

مجلة جامعة القدس المفتوحة لêبحاث 
والدراسات التربوية والنفسية  ذو القعدة ١٤٣٩هـ

د. محمد علي  العسيري  باحث رئيس 
أ.د. محمد فرحان القضاة

د. إسماعيل سالمة البرصان   د. علي موسى الصبحيين 

39
Can Twitter act as a tool of psychological resistance?
The use of #StopEnslavingSaudiWomen among Saudi Arabian 
women.

 Annual Review of CyberTherapy and 
Telemedicine (ARCTT – ISSN: 1554-8716)

Heyla  A Selim

لدى 40 المتغيرات  بعض  ضوء  في  االجتماعي  والدعم  النفسي،  الكرب 
د. عبدا· بن أحمد الزهراني مجلة التربية بجامعة ا زهرمريضات سرطان الثدي.

فقدان القدرة عن التعبير االنفعالي وعالقته بأنماط التنشئة الوالدية لدى 41
د. عبدا· بن أحمد الزهرانيمجلة كلية التربية بجامعة بنهامدمني الكحول.

الديموغرافية 42 المتغيرات  بعض  ضوء  في  باالكتئاب  وعالقته  ا لكسثيميا 
د. عبدا· بن أحمد الزهرانيمجلة كلية الربية بجامعة االسكندريةلدى عينة من مدمني الكحول 

الباحث الرئيسي : أمل محمود الدوه  المجلة المصرية للدراسات النفسية المكونات العاملية لمقياس العجز المكتسب ”دراسة سيكومترية ”43
المشاركين : أ. د. منير حسن جمال   د. سمية النجاشي 

التكامل 44 طريقة  -باستخدام  المفرط  النشاط  ذوى  ا طفال  مساعدة 
أمل محمود الدوهمكتبة االنجلو المصريةالحسي ” مترجم“

د. وفاء محمود نصار مجلة دراسات الطفولة جامعة االسكندرية بعض العادات العقلية وعالقتها بالتفكير االيجابي45

الثدي 46 بسرطان  الوعي  دزن  تحول  التي  واالجتماعية  النفسية  المعوقات 
د. وفاء محمود نصارالمجلة المصرية لäخصائيين االجتماعيينوالمشكالت المرتبطة به لدى منسوبات جامعة الملك سعود 
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
تاريخ المتوقع عنوان البحثم

اسم الباحث الرئيس وأسماء المشاركين@@@@لالنتهاء

القدرة التنبؤية لمعايير قبول طالب الدراسات العليا بقسم علم النفس في جامعة الملك 1
أ. د. عبدالرحمن سليمان الطريري تحت التحكيمسعود

القدرة التنبؤية للواجبات و االختبارات الشهرية لدرجة االختبار النهائي لطالب الدراسات 2
أ. د. عبدالرحمن سليمان الطريريربيع الثاني/ ١٤٤٠ هـالعليا بقسم علم النفس في جامعة الملك سعود

3
Khalid Alnowibet, Adel Abduljabbar, Shafiq Ahmad, Mohammed Alahmed, Nabil 

Alrajeh, Luigi Guiso,  Prasad Varanasi. Time Series Analysis of the Impact of 
National Policies on Healthcare Human Resources in Saudi Arabia

  
Prof. Adel Salah Abduljabbar

4
 Khalid Alnowibet, Adel Abduljabbar, Shafiq Ahmad, Mohammed Alahmed, Nabil
 Alrajeh, Luigi Guiso,  Prasad Varanasi.Nurse scheduling at two pilot units at King
Saud Medical City using 0-1 Goal

Prof. Adel Salah Abduljabbar

تكافؤ القياس للصورتين الورقية وااللكترونية لنموذج تقييم طلبة التدريب الميداني 5
أ.د. السيد محمد أبو هاشمخالل ثالثة أشهرللمشرف ا كاديمي   

6Global Study of Social Oder AwarenessNovember - 2018 Agnieszka Sorokowska Ahmad alghraibeh, fahed aldolem
.&others

7 Global perspective on marital satisfaction: what contributes to a satisfactory.
.marriage?.  Social Research Indicators٢٠١٩

 Peter, Hilpert., shleyK.Randall., Piotr, Sorokowski., David C.Atkins
 ., Agnieszka, Sorokowska., Khodabakhsh, Ahmadi., Ahmad, fahed

aldolem ; Lghraibeh……Gyesook, Yoo

8
 Brain Dominance and the Use of Technology for Learning Purposes in College 

Students: A Cross-Cultural Study. International Journal of Human-Computer 
Interaction

٢٠١٨  Ahmad M. Alghraibeha, Suliman S. Aljomaaa; Jon D. Elhaibc;
Matthew T. Tullb; Ahmed A. Aldraiweeshd,; Ali A. Alafnana

9 Excessive reassurance seeking mediates relations between rumination and 
problematic smartphone use. . Computers in Human Behavior.٢٠١٩ ,Jon, Elhaia; Jason, Levinea; Ahmad, Alghraibehd

10 social vs. non-social smartphone use, as well as emotion regulation, in predicting 
problematic smartphone use٢٠١٩ ;Jon, Elhaia; Jason, Levinea; Ahmad, Alghraibehd, Brian, Hall

السيطرة الدماغية: أرباع الدماغ المستندة الى نظرية الدماغ الكلي لدى طلبة جامعة 11
احمد الغرايبة، بندر الشلوي، ٢٠١٩الملك سعود.

احمد الغرايبة، عبد العزيز السكيري ، ٢٠١٩دالئل جديدة حول ردة الفعل اللمسية والسمعية للمكفوفين َخلقيا12

باحث رئيس: أحمد الشايع ديسمبر ٢٠١٨صورة عربية من النسخة المختصرة لقائمة قلق الصحة13
باحثين مشاركين: عبدالرحمن بهكلي، سارة السنيدي، ندى قصاص

باحث رئيس: أحمد الشايع فبراير ٢٠١٩قلق الصحة والتعليم الطبي14
باحثين مشاركين: عبدالرحمن بهكلي، سارة السنيدي، ندى قصاص

أحمد الشايعيناير ٢٠١٩بنية اعراض اضطراب ثنائي القطب15
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فالح العنزي، احمد الشايعنوفمبر ٢٠١٨صورة عربية من مقياس كارثية ا لم16

ترجمة عربية لقائمة جمعية علم النفس البريطانية الفضل الممارسات في اعداد صياغة 17
أحمد الشايعاكتوبر ٢٠١٨الحالة

18
مدي فاعلية برنامج عالجي معرفي سلوكي في خفض مستوي االكتئاب لدي عينة من 

مريضات االكتئاب المراجعات
بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بالرياض .

 د إيمان حسين السيد ( رئيسي ) ديسمبر ٢٠١٨
أ / منال العزي  ( مشارك )

 عبدالعزيز بن حسين جماد أول ١٤٤٠هـاتجاهات أفراد المجتمع السعودي نحو السياحة الداخلية19

د/ علي موسى الصبحيين وآخر في التحكيم مشكالت الطلبة الصم في المرحلة الثانوية 20

علي موسى الصبحيين فريق بحثانجز ٥٠٪ المسئولية االجتماعية وعالقتها بااليجابية لدى طلبة جامعة الملك سعود 21

علي موسى الصبحيين٤٠٪الرضا عن الحياة والشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة االجانب في جامعة الملك سعود22

علي موسى الصبحيين فريق بحثفي التحكيم الذكاء ا خالقي وعالقته بمهارة النزاعات لدى طلبة جامعة الملك سعود 23

على موسى وآخر٦٠٪كتاب : دليل ا¬جرائي لعوائل مرضى زهايمر 24

 هشام حنفي العسلي نهاية العام الحاليالقيم الرئيسة في ا مثال الشعبية المصرية25

 ربى عبدالمطلوب وساره المنيع  نهاية الفصل ا ول الذاكرة بين طلبة الدراسات القرآنية وطلبة الكليات ا خرى االخرى26

 البندري العتيبي و أشواق الشهري ٢٨-١١-١٤٤٠أثر اختالف أسلوب المعالجة المعرفي على االنتباه البصري27

حمود بن هزاع الشريف & جمال الدين زغلولة١٤٤٠/٩/١الصالبة النفسية ا كاديمية28

حمود بن هزاع الشريف١٤٤٠/١٢/٢٩مفهوم الصالبة النفسية وعالقته بمفاهيم مشابهة – دراسة استعراضية29

حمود بن هزاع الشريف١٤٤٠/١٢/٢٩اختبار البنية العاملية لمقياس كوستا وماكري للعوامل الخمسة30

حمود بن هزاع الشريف١٤٤٠/١٢/٢٩اختبار صالحية عدة مقاييس مختصرة لقياس العوامل الخمسة31

32 Nonsymbolic representation and its relation to mathematical competence in
 children and adultsسمية النجاشي  ١٤٤٠/٢هـ

33 The role of working memory components in solving strategies in mental
 arithmetic(تم إرساله) عائشة علي وسمية النجاشي ١٤٤٠/١٠هـ

34?Do ERP signals differentiate between old and recently acquired word in L2هدى علي وسمية النجاشي ١٤٤٠/٣هـ
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 One year from 14th كتاب علم نفس المثاقفة تحت الترجمة35
Septemper, 2018Heyla A Selim 

36
 Book chapter: Cultural Considerations on Online Interactions. In

 Cyberpsychology: Second Edition. Oxford University Press (Deadline August 2017,
 (for publication in 2018

In pressHeyla A Selim

37
الخصائص السيكومترية لمقياس تورنتو – لêلكسيثيميا لدى عينة من طلبة جامعة الملك 

 تحت التحكيم سعود
د. عبدا· بن أحمد الزهرانيبجامعة االمارات

د. عبدا· بن أحمد الزهرانينوفمبر ٢٠١٨الصالبة النفسية وعالقتها بكل من إدراك الضغوط النفسية، والمساندة االجتماعية38

د. عبدا· بن أحمد الزهرانييناير ٢٠١٩االحتراق النفسي، والقلق، واالكتئاب، والضغط النفسي لدى العاملين في مهنة التمريض39

  ديسمبر - ٢٠١٨تشيروفوبيا في اوساط الطلبه الجامعيين 40
فهد عبد ا· الدليم

تقويم الخصائص السيكومترية والدقة التشخيصية لمقاييس صعوبات التعلم 41
عبدالمحسن رشيد المبدل١٤٤٠/٠١/٣٠المستخدمة في البحوث العربية ومدى توظيفها للتشخيص في مدارس التعليم العام

تكوين المفهوم البصرى وعالقته بعجز المتعلم وتحمل الغموض وبعض القياسات 42
 أمل محمود الدوه  يناير ٢٠١٩الفسيولوجية

تأثير البؤوره و الجار بؤورة لحركات العين اثناء القراءة الجهرية و الصامتة ” دراسة مقارنة بين 43
أمل محمود الدوه مايو ٢٠١٩من لديهم مهارة القراءة المرتفعة و المنخفضة ”

  ٢٠١٨ طرق ومناهج البحث في التربية وعلم النفس44
د. وفاء محمود نصار

د. وفاء محمود نصار ٢٠١٨-٢٠١٩ فاعلية برنامج تدريبي لزيادة الثقة بالنفس لدى طالبات المرحلة الثانوية 45

د. وفاء محمود نصار٢٠١٨ علم النفس التربوي 46

د.عادل بن حسين المبارك١٤٤١ه  (تحت ا¬جراء )Treatment Strategies for Substance…             (ترجــمـة كتاب)47
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المؤتمرات والندوات العلمية التي  تم المشاركة فيها برحاب الجامعة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا وراق العلمية أو دورك في الجهة المنظمة

التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

 مؤتمر  ” التعليم ما بعد الثانوي 1
 الجمعية السعودية للعلوم √أ.د. السيد محمد أبو هاشمالهوية ومتطلبات التنمية“

 عضو اللجنة العلمية    التربوية والنفسية (جستن)

علي موسى الصبحييندورة نظام إدارة التعلم بالك بورد2
عمادة التعلم 

ا¬لكتروني/ جامعة 
الملك سعود

x /عمادة التعلم ا¬لكتروني
جامعة الملك سعود

 ETC الحضور / شهادة رقم
600421017

3
الحضور والمشاركة في اليوم 

العالمي للصحة النفسية : الصحة 
النفسية في بيئة العمل .(3 ساعات)

علي موسى الصبحيين
 

وكالة الجامعة للشؤون 
اللجنة الدائمة للصحة xالتعليمية وا كاديمية/

النفسية
شهادة مشاركة / بال رقم من اللجنة 

الدائمة للصحة النفسية

ورشة عمل حول4
[  التدريس والتفكير] لمدة (٣) ساعات.

كلية التربية /جامعة علي موسى الصبحيين
بمناسبةxالملك سعود

حضور ونقاش في الورشة اليوم العالمي للمعلم

عمادة تطوير المهارات /علي موسى الصبحيينأدوات قوقل التعليمية 5
عمادة تطوير المهارات /xجامعة الملك سعود

دورة on line     من العمادةجامعة الملك سعود

6
مقدمة في إعداد المقومين 

والمراجعين المعتمدين
KSU-BoA

أ.د محمد القضاة 
أ.د. السيد أبو هاشم 

د علي موسى الصبحيين
د هشام حنفي العسلي

عمادة تطوير المهارات/
عمادة تطوير المهارات/ xوالجودة

والجودة 
دورة يومين نهاية الفصل الثاني ١٧/ 

 ١٨/ ٢٠١٨/٤

مركز التميز البحثي في √هشام حنفي العسليحلقات نقاش7
تطوير العلوم والرياضيات

استخدام المهام المعرفية ا ولية 
في دراسة الذكاء

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية 8
ومتطلبات التنمية

فهد الدليم، سليمان الجمعة، علي 
موسى

الصبحيين؛ أ. د. عبدالرحمن سليمان 
الطريري 

أ.د. السيد أبو هاشم 

الجمعية السعودية للعلوم حضور
النفسية والتربوية  ”جستن“    

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية 
ومتطلبات التنمية

مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية 9
مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية كلية التربيةحضورسليمان الجمعةلكلية التربية

لكلية التربية

10
 فعالية برنامج اليوم العالمي للصحة 
النفسية – الصحة النفسية في دائرة 

العمل

سليمان الجمعة
حضورأ.د. السيد أبو هاشم

اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة 
النفسية بجامعة الملك 

سعود- تعزيز-

 فعالية برنامج اليوم العالمي للصحة 
النفسية – الصحة النفسية في دائرة 

العمل
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11

اللقاء العلمي االول:@مستقبل 
كلية التربية بجامعة الملك سعود 

وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ” نظرة 
استشرافية“-ضمن سلسلة لقاءات 

مبادرة – تحول ادوار كلية التربية وفق 
رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

سليمان الجمعة، احمد الغرايبة، 
اسماعيل برضان/ أ.د محمد القضاة

أ.د. السيد أبو هاشم
كلية التربيةحضور

@مستقبل كلية التربية بجامعة الملك 
سعود وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ” نظرة 

استشرافية“-ضمن سلسلة لقاءات 
مبادرة – تحول ادوار كلية التربية وفق 

رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

12
  @البحث والتطوير@ (R & D)- ضمن 
سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 

كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

سليمان الجمعة
كلية التربيةحضورأ.د. السيد أبو هاشم

  @البحث والتطوير@ (R & D)- ضمن 
سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 

كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

13
@( الهيكلة والحوكمة)- ضمن 

سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 
كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

سليمان الجمعة
كلية التربيةحضورأ.د. السيد أبو هاشم

@( الهيكلة والحوكمة)- ضمن 
سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 

كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

14
@( تطوير البرامج االكاديمية)- ضمن 
سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 

كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

سليمان الجمعة، احمد الغرايبة
كلية التربيةحضورأ.د. السيد أبو هاشم

@( تطوير البرامج االكاديمية)- ضمن 
سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 

كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

15
صيغ تطوير كليات التربية لتفعيل 

التكامل مع وزارة التعليم في إعداد 
المتدربين 

د. اسماعيل البرصان
X    أ.د. السيد أبو هاشم

الجمعية النفسية والتربوية 
(جستن ) – جامعة الملك 

سعود 
حضور

16

مؤتمر التميز في تعليم وتعلم 
العلوم والرياضيات – التطور المهني 

–آفاق مستقبلية –جامعة الملك 
سعود

أ.د محمد القضاة د. اسماعيل 
البرصان، 

أ.د. السيد أبو هاشم 
    X حضور جامعة الملك سعود

حضور جامعة الملك سعودX    أ.د محمد القضاة اليوم العالمي للصحة النفسية 17

18
صيغ تطوير كليات التربية لتفعيل 

التكامل مع وزارة التعليم في إعداد 
المتدربين 

X    أ.د محمد القضاة 
الجمعية النفسية والتربوية 
(جستن ) – جامعة الملك 

سعود 
حضور

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم 19
هيله عبدا· السليمالعلوم والرياضيات 

تقديم ورقة
عرض 

مسجل 

مناهج البحوث النوعية في باستخدام 
شبكات التواصل االجتماعية: 

NVivo كنموذج
watch?v=yL8gwM91wJk&t=1364s
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هيله عبدا· السليممبادرة كلنا آدم20
إعداد 

وتقديم 
محاضرة

ا نشطة الطالبية (مسرح الجامعة)الجامعة- النشاط الطالبي

حقيبة تدريبيةعمادة تطوير المهاراتXحنان محمد علي الفايزضغوط العمل (ورشة)21

مهارات االستعدادت لالمتحانات ( 22
حقيبة تدريبيةعمادة تطوير المهاراتXحنان محمد علي الفايزورشة)

حقيبة تدريبيةعمادة تطوير المهاراتXحنان محمد علي الفايزتعزيز الثقة بالنفس(ورشة)23

Xحنان محمد علي الفايزأنماط الشخصية (ندوة)24
لجنة تعزيز الصحة النفسية 
بالتعاون مع مركز التوجيه 

واالرشاد
ورقة علمية عن اضطرابات الشخصية

25TOT حنان محمد علي الفايزدورة تدريب مدربينX عمادة تطوير المهارات مع
المعهد المريكي

ملتقى  البحث العلمي صندوق و 26
*أمل الدوه أدوات البحث العلمي

مركز بحوث الدراسات 
العلمية و الطبية بجامعة 

الملك سعود 

27
ورشة عمل كتابة وتوثيق المراجع 

APA-6 مركز بحوث الدراسات *أمل الدوه
ا¬نسانية 

28ISI عمادة البحث العلمي *أمل الدوه آلية الكشف عن مجالت

29
ملتقي البحث العلمي كيفية بناء 

السجل البحثي واشهاره في شبكة 
قواعد البيانات البحثية

عمادة البحث العلمي*أمل الدوه 

30
ملتقي البحث العلمي توجهات 

البحث العلمي في المملكة وفق 
رؤية 2030

عمادة البحث العلمي *أمل الدوه 

التعليم ما بعد الثانوي الهوية 31
الجمعية السعودية للعلوم √√د. وفاء محمود نصار ومتطلبات التنمية 

التربوية والنفسية (جستن )

عضوة في لجنة العالقات العامة في 
القسم النسائي بكلية التربية وتنظيم 

االستقبال للحضور وتجهيز القاعات  
واالساسات  والترتيبات واالعالن وغيرها 

فيما يتعلق بالتنظيم والعالقات 
العامة 

مؤتمر المرأة في التنمية نحو اقتصاد 32
جامعة الملك سعود المدينة √د. وفاء محمود نصار مزدهر 

حضور ومشاركة الجامعية للطالبات 

اللقاء العلمي الرابع لمبادرة كلية 33
حضوركلية التربية √د. وفاء محمود نصار التربية 
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34
ورشة عمل تفعيل فرص الشراكة 

البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث 
الواقع والمأمول  

حضورعمادة البحث العلمي  √وفاء محمود نصار 

دورة اساسيات نظام إدارة التعلم 35
حضورعمادة تطوير المهارات√د.وفاء محمود نصار االلكتروني 

36
حلقة نقاش التجارب الناجحة في 

النشر العلمي في أوعية علمية عالمية 
مرموقة 

حضورمركز البحوث بكلية التربية √

فاعلياات وجلسات اللقاء العلمي 37
حضورعمادة البحث العلمي  √وفاء محمود نصار الثالث حول محور الهيكلة والحوكمة  

38
اللقاء العلمي الثاني لمبادرة البحث 

والتطوير اسبوع البحث العلمي ”بحث 
علمي رصين وفق رؤية المملكة 2030“ة  

حضوركلية التربية   √وفاء محمود نصار 

ورشة عمل بعنوان ”التأهيل النفسي 39
إعداد د.عادل ين حسين المباركواالجتماعي“ 25 /3 /1439هـ

تقديم
قسم علم النفس/ كلية 

التربية

إعداد وتقديم 
ورشة عمل 

”التأهيل النفسي واالجتماعي

40
الهوية ومتطلبات التنمية المؤتمر 

الثامن عشر
26  - 27 /6 /1439هـ  

حضورد.عادل ين حسين المبارك
الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية (جستن) 

جامعة الملك سعود.
حضور

41

تطوير البرامج ا كاديمية وفق رؤية 
2030

اللقاء العلمي الرابع برعاية وكيل 
الجامعة للشؤون ا كاديمية 

والتعليمية الثالثاء
 1 /8 /1439هـ (17 /4 / 2018م )

كلية التربيةحضورد.عادل ين حسين المبارك
حضورجامعة الملك سعود

42

مشاركة في ورشة عمل
تطوير البرامج ا كاديمية وفق رؤية 

2030
ورشة تجويد الممارسات ضمن اللقاء 
العلمي الرابع برعاية وكيل الجامعة 

للشؤون ا كاديمية والتعليمية الثالثاء  
1 / 8 /1439 هـ (17 /4 /2018م)

كلية التربيةحضورد.عادل ين حسين المبارك
جامعة الملك سعود

مشاركة في ورشة عمل
(تجويد الممارسات)

43

دورة إعداد المراجعين المعتمدين 
 KSU-BOA

١٥-١٤٣٩/٨/١٦هـ
إعداد المراجعين المعتمدين

KSU-BOA 

عمادة تطوير المهارات، حضورد.عادل ين حسين المبارك
حضور الدورةجامعة الملك سعود
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم  المشاركة فيها داخل المملكة خالل العام الجامعي    ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

م
عنوان المؤتمر و الندوة@

(باللغة العربية )
االسم

نوع المشاركة

عناوين ا وراق العلمية أو دورك في التنظيمالجهة المنظمة
تقديم ورقة تنظيم

حضورعلمية 

المؤتمر الثاني للوحدة ١
سبل تعزيز المواطنة :  مراجعة نظرية  و جامعة الجوفتقديم خالد ناهس الرقاصالوطنية

تطبيقات من كلية المجتمع بالرياض

ملتقى الطائف ا ول ٢
√أحمد الشايعللعالج والقياس النفسي

مستشفى 
الصحة النفسية 
بالطائف                

العالجات النفسية المبنية على الشواهد 
كمطلب للعمل النفسي العيادي اÔمن: 

مراجعة حديثة لêدبيات

المجلس الصحي Xحنان محمد علي الفايزنقل المعرفة٣
السعودي

المؤتمر الدولي الخامس ٤
Pعبدالمحسن المبدللäعاقة التأهيل

مركز الملك 
سلمان  بحاث 

االعاقة

تقويم البيانات السيكومترية والتشخيصية 
لمقاييس صعوبات التعلم في البحوث العربية 

 COSMIN  باستخدام قائمتي كوزمين
QUADAS وكواداس

وواقع استخدامها في مدارس التعليم 
العام

٥
ممارسات وتطبيقات 

القياس النفسي بالمملكة 
العربية السعودية

Pعبدالمحسن المبدل

اللجنة الوطنية 
لتعزيز الصحة 

النفسية / المركز 
الوطني للقياس 
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها خارج المملكة خالل العام الجامعي   ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
عنوان المؤتمر و الندوة@

االسم(باللغة العربية )
نوع المشاركة

عناوين ا�وراق العلمية أو دورك في الجهة المنظمة
التنظيم تقديم ورقة تنظيم

حضورعلمية 

١

Two-Day Workshop
 DBT Skills with Multi-Problem

 Adolescents: Skills Updates, Teaching
Strategies, and Engaging

Teens and Caregivers
June 7-8, 2018| New Haven, CT

üفهد عبد ا· الدليم
  Behavioral Tech

 –A Linehan
.InstituteTraining Co

2Building Learning Communities 2018. USAاحمد محمد الغرايبةXحضور ومناقشة

٣
المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية 

للعلوم التربوية والنفسية «التعليم ما بعد 
الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية“

د / إيمان حسين 
 منسقة كلية التربية×السيد شحاته

٤Cognitive section conference 2018 سمية النجاشي@

 Non-symbolic number representation
 and its relation to number line estimation

 and mathematical competence in
 children and adults

٥Gatineau, Canada
Lune, 2018 26-28هيله عبدا· السليمPaperCYPSY23

 Can Twitter act as a tool of psychological
?resistance

 The use of #StopEnslavingSaudiWomen
.among Saudi Arabian women

http://w3.uqo.ca/cyberpsy/
 CYPSY23program.pdf

٦City of Guelph in Canada in 1-5 July, 2018هيله عبدا· السليمPoster City of Guelph in
Canada in 2018

IACCP
From barriers to bridges:

Psychological and Sociocultural 
Adaptation among Saudi Sojourner 

students

مركز ضمان الجودة √وفاء محمود نصارحضور دورة بعنوان ادارة ا زمات ٧
جامعة االزهر  بمصر

مركز ضمان الجودة √وفاء محمود نصارتنمية المهارات االدارية والقيادية 8
جامعة االزهر  بمصر

مركز ضمان الجودة √وفاء محمود نصارحضور دورة بعنوان التخطيط االستراتيجي9
جامعة االزهر  بمصر

مركز ضمان الجودة √وفاء محمود نصارحضور دورة بعنوان اإدارة الوقت 10
جامعة االزهر  بمصر
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الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  

مكانهاعنوان الرحلة أو الزيارة (داخلية أو خارجية ) م
عدد 

المشتركين

من الطالب

أسماء أعضاء 
هدف الزيارة هيئة التدريس

احمد محمد والية توليدوا وبوسطن زيارة علمية للواليات المتحدة االمريكية١
الغرايبة

مناقشة مشاريع بحثية مع بعض العلماء البارزين والذين لهم 
ISI اسهامات واضحة في النشر العلمي بمجالت

حضور مؤتمر في والية بوسطن - اميركا  

مناقش خارجي لرسالة دكتوراه 2
جامعة الملك خالد 

 كلية التربية  السعودية 
ممتحن خارجي لرسالة دكتوراه في مجال التخصص أ.د محمد القضاة 

المدارس بمدينة الرياضتطبيق المهام التعليمة لمقرر علم النفس التربوي 

طالبات 
شعبتي مقرر 
علم النفس 

التربوي

زيارة مبكرة لتطبيق المهمة االدائية في مقرر علم النفس د. وفاء نصار
التربوي 

رحلة للسجون النسائية مقرر الجنائي٣
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خدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  
الجهة المستفيدةالجهة المنظمة اسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@م

أ. د. عبدالرحمن مقال أسبوعي على مدى السنة في جريدة االقتصادية1
الجمهور العامجريدة االقتصاديةسليمان الطريري

المجلس العلمي – جامعة الباحة جامعة الباحة أ.د محمد القضاة محكم لكتاب علمي في مجال علم النفس التربوي 2

المجلس العلمي – جامعة االمام جامعة االمام أ.د محمد القضاة محكم ¬نتاج علمي  لعضو هيئة تدريس متقدم به إلى درجة االستاذية 3

عمادة الدراسات العليا جامعة الملك سعود أ.د محمد القضاة مقرر لجنة مناقشة لطالبات دكتوراه عدد (٢) 4

قسم علم النفس-جامعة الملك جامعة الملك سعود أ.د محمد القضاة عضو لجنة مقابالت الدكتوراه / الفصل الثاني 2018 م5
سعود

جامعة الملك سعود وجامعات أخرى مجلة العلوم التربوية – جامعة الملك سعود أ.د محمد القضاة محكم  ربع أبحاث علمية 6

قسم علم النفس  جامعة الملك سعودأ.د محمد القضاة أمين مجلس قسم علم النفس والخدمات االلكترونية المتعلقة فيه 7

مقرر لجنة البحث العلمي في الدراسة الذاتية ، وعضو لجنة الجودة 8
قسم علم النفس – كلية التربية – جامعة الملك سعود .أ.د محمد القضاة واالعتماد في القسم

مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث – بريطانيا أ.د محمد القضاة عضو هيئة التحرير في مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث(جسر)  9

المجلة االكاديمية للبحوث والدراسات“احمد محمد الغرايبةعضو هيئة تحرير ”المجلة االكاديمية للبحوث والدراسات“ 10

قسم علم النفس،جامعة الملك سعودقسم علم النفس،جامعة الملك سعوداحمد محمد الغرايبةعضو جمعية علم النفس، جامعة الملك سعود.11

كلية التربية، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةمقرر لجنة الجودة NCAAA  المحور الحادي عشر12

مقرر للجنة االجتماعية وتطوير مرافق القسم، قسم علم النفس، 13
قسم علم النفس، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةجامعة الملك سعود.

كلية التربية، جامعة الملك سعوداحمد محمد الغرايبةعضو لجنة التقرير السنوي في الكلية، كلية التربية.14

احمد محمد الغرايبة15

قسم علم النفس، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةعضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي، 16

ممثل القسم في خدمات القسم االلكترونية (وحدة المقررات 17
قسم علم النفس، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةااللكترونية)، ، قسم علم النفس، جامعة الملك سعود.
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عضو لجنة االختبار الشامل لمرحلة الدكتوراة ، قسم علم النفس، 18
قسم علم النفس، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةجامعة الملك سعود.

مقرر لجنة الجودة NCAAA  المحور الحادي عشر، قسم علم 19
قسم علم النفس،كلية التربية، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةالنفس،كلية التربية، جامعة الملك سعود.

احمد محمد الغرايبةمحكم البحاث علمية20

مجلة العلوم االجتماعية
مجلة التربية وعلم النفس

مجلة جستن
مجلة دراسات

قسم علم النفس،كلية التربية، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةمناقشة خطط ورسائل جامغية21

اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية – اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية – وزارة الصحةأحمد الشايعتحكيم برامج وابحاث علمية22
وزارة الصحة

د إيمان حسين السيد دورة تدريبة لêخصائيين وا خصائيات النفسيات23
قسم الصحة النفسية بمستشفى مستشفى الملك سلمان – قسم الصحةشحاته

الملك سلمان

الطالب والمحامونجامعة دار العلوم - الرياضعبدالعزيز بن حسيندورة تدريبية بعنوان: العوامل النفسية في فحص شهادة الشهود24

محاضرة ضمن فعاليات اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية25
الطالب والموظفونجامعة الملك سعود - الرياضعبدالعزيز بن حسين”أساليب تعزيز الموظفين“

أقسام أكاديمية تقدم دراسات عليا في جامعات محلية عبدالعزيز بن حسينتحكيم أدوات بحث ومقاييس نفسية26
مختلفة

عدد من طالب الدراسات العليا بجامعات 
محلية

27
لجنة الصحة النفسية / اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية

(تعزيز) مجموعة مقاالت حول الصحة النفسية  ومرض زهايمر لدى كبار 
السن وطرق االرشاد والعالج

علي موسى الصبحيين
الطالب وأعضاء الهيئة التدريسيةوكالة الجامعة للشؤون التعليمية وا كاديميةقسم علم النفس

محاضرة حول مشكالت ا بناء واÔباء /ديوان حي الوادي ديوان 28
مجتمعي في الحي الذي أسكن

علي موسى الصبحيين
الجيران وسكان الحي هيئة الديوانقسم علم النفس

استشارات نفسية / مركز ا¬صالح ا سري في حي الوادي 29
[استشارات أسرية].

علي موسى الصبحيين
المجتمع المحلي مدير المركز وا عضاءقسم علم النفس

التدريس من خالل كليكرز 30
االستجابة السريعة

الطالبمركز التميز في التعلم والتعليمعلي موسى الصبحيين
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31 Child Psychology crash courseكلية الرياض لطب ا سنان د. ربى عبدالمطلوب

د. اسماعيل البرصانعضو لجنة مناقشة لخطط ورسائل  دكتوراه وماجستير في القسم 32
عمادة الدراسات العليا -طلبة الدراسات قسم علم النفس – جامعة الملك سعود أ.د محمد القضاة

العليا 
المجلس العلمي – جامعة القصيمجامعة القصيمد. اسماعيل البرصانمحكم لجائزة التميز البحثي جامعة القصيم 33

محكم ¬نتاج علمي  لعضو هيئة تدريس متقدم به إلى درجة أستاذ 34
المجلس العلمي – جامعة االمام عبد جامعة االمام عبد الرحمن الفيصلد. اسماعيل البرصانمشارك

الرحمن الفيصل

عماددة البحث العلمي،جامعة الملك مجلة العلوم التربوية/جامعو الملك سعودد. اسماعيل البرصانمدير تحرير مجلة العلوم التربوية/جامعة الملك سعود35
سعود

عضو الهيئة االستشارية لمجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث 36
المعهد الدولي للدراسة والبحثمجلة جسر لالبحاثد. اسماعيل البرصان(جسر)/لندن

د. اسماعيل البرصانمحكم البحاث علمية 37
مجلة رسالة التربية وعلم النفس

مجلة جامعة طيبة
مجلة جامعة االمير سطام

جامعة الملك سعود وجامعات اخرى 

قسم علم النفس  جامعة الملك قسم علم النفس  جامعة الملك سعودد. اسماعيل البرصانمقرر لجنة االختبارات / قسم علم النفس38
سعود

قسم علم النفس  جامعة الملك قسم علم النفس – كلية التربية – جامعة الملك سعود .د. اسماعيل البرصانعضو لجنة مكافأة التميز في الكلية39
سعود

قسم علم النفس  جامعة الملك كلية التربية – جامعة الملك سعود .د. اسماعيل البرصانعضو لجنة الدراسات العليا في الكلية40
سعود

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلم والرياضيات سمية النجاشي تقديم محاضرة ” ا¬طار النظري للبحث : االختيار والتطبيق“41
الباحثين (منشور على اليوتيوب)بكلية التربية 

طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك مركز بحوث الدراسات ا¬نسانية بجامعة الملك سعودسمية النجاشي تقديم ورشة عمل كتابة وتبويب المراجع في APA6 بواقع42
سعود 

موظفات وطالبات جامعة الملك سعودمركز الشراكة الطالبية بجامعة الملك سعود سمية النجاشي تقديم محاضرة بعنوان تقبل االختالف في مبادرة كلنا Ôدم 43

طالب وطالبات و االباء قناة الرسالةقناة الرسالةاستضافة في التليفزيون ” نافذة نفسية“  اختيار التخصص الدراسي44

تحكيم مقاييس و برامج تدريبية45

تحكيم البحوث للترقية لدرجات علمية و بحوث للنشر في المجالت46
الجامعات السعودية 

و جامعة الكويت و 
جامعة البلقاء

تدريس مقرر اللغة العربية المقرر من المدارس البريطانية للمرحلة 47
طالب GSCC  مرحلة الثانوية من الجيل مدارس النور- برايتون –المملكة المتحدةهيله عبدا· السليمالثانوية- الطالب المغتربين من العرب 

الثاني  سر مهاجرة

مشاركات في لقاءات و اجتماعات اللجنه الوطنيه لتعزيز الصحة 48
النفسيه بالمملكه- عضو المجلس االشرافي في اللجنه 
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حنان محمد علي مقررة لجنة التسجيل واالرشاد ا كاديمي49
قسم علم النفسقسم علم النفسالفايز

حنان محمد علي مقررة لجنة الوحدة النفسية50
قسم علم النفسقسم علم النفسالفايز

عبدالمحسن رشيد المشاركة في اعداد دليل جائزة التميز ”فرع الخدمات التعليمية“51
وزارة التعليمالجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسيةالمبدل

عبدالمحسن رشيد المشاركة في اعداد معايير التقويم واالعتماد المدرسي52
هيئة تقويم التعليمهيئة تقويم التعليمالمبدل

النادي الثقافي االجتماعي و ا ندية التخصصية بكلية أمل محمود الدوهمحاضرات توعوية53
طالبات الجامعة التربية 

ا مهات – والطالبات مركز الملك سلمان االجتماعي أمل محمود الدوه استشارات نفسية اجتماعية اسرية 54

تحكيم أبحاث  وذلك من خالل تقييم ومناقشة المشاركات المقدمة 55
الشراكة الطالبية عمادة شؤون الطالب بجامعة الملك د. وفاء محمود نصارفي اللقاء العلمي التاسع لطالب وطالبات جامعة الملك سعود 

سعود 
الجامعة والطالبات ومؤسسات 

المجتمع 

الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأفراد رسالة الجامعة اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية د. وفاء محمود نصارتقديم مقالة بعنوان اساليب التعزيز وأثارها في الصحة النفسية 56
المجتمع 

تقديم خدمات من خالل االشتراك في لجنة العالقات العامة في 57
كلية التربية باالشتراك مع الجمعية السعودية للعلوم د. وفاء محمود نصارمؤتم  

النفسية  

الحضور للمؤتمر في القسم النسائي 
من المعلمات والمشرفات التربويات 

والمدارس والطالبات  

تقديم محاضرة عامة للطالبات الدراسات العليا بقسم رياض االطفال 58
طالبات الدراسات العليا   قسم رياض االطفال  د. وفاء محمود نصاربعنوان المقاييس واالختبارات النفسية   

تقديم حلقة نقاش بعنوان العينات في البحوث العلمية والنفسية 59
لجنة البحوث والندوات والمؤتمرات العلمية بقسم علم د. وفاء محمود نصاروأهميتها وأنواعها وطرق اختيارها    

النفس   

 عضوات هيئة التدريس بكلية التربية 
وطالبات الدراسات العليا  وطالبات 

البكالوريس   

المشاركة في لجان  وضع االختبار  وغجراءوالمقابلة في مرحلة 60
 طالبات الدراسات العليا  لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس   د. وفاء محمود نصارالدكتوراه بقسم علم النفس    

 طالبات الدراسات العليا – قسم علم لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس   د. وفاء محمود نصارالمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراة     61
النفس 

 طالبات الدراسات العليا – قسم علم لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس   د. وفاء محمود نصاراالشراف على عدد ٤ طالبات دراسات عليا ماجستير      ٦٢
النفس 

 طالبات الدراسات العليا – قسم علم لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس   د. وفاء محمود نصارللمساهمة والتعاون في انجاز الدراسة الذاتية لقسم علم النفس   ٦٣
النفس 
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قسم
الدراسات ا¬سالمية

التقرير السنوي69



نبذة عن القسم:
         أنشئ قسم الثقافة ا¬سالمية عام١٣٩٤/٩٣هـ الموافق١٩٧٤/٧٣م. وبدأ نشاط القسم بتدريس مواد ا¬عداد 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 ا¬عداد العام إلى تكوين وعي إسالمي موحد لدى الطالب يمكنهم من فهم 

ويهدف  وا خالقية.  واالجتماعية  منها  الثقافية  الهدامة؛  التيارات  مواجهة  من  أيضا  يمكنهم  كما  به،  والعمل  ا¬سالم 

كذلك إلى تخريج معلمي العلوم الدينية، وتأهيل المتميز منهم للدراسات العليا، أو العمل في مجاالت أخرى كالدعوة 

وا¬عالم والمحاماة وا¬دعاء والتحقيق وغير ذلك.

الرؤية:

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

د. عبدا· بن برجس الدوسري
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الرسالة: 

       إعداد الكفاءات العلمية الشرعية المتميزة ونشر ا بحاث تلبية لالحتياجات ودعما لعملية التربية والتعليم والبحث بكفاءة عالية، والعمل على التطوير المهني 

المستمر، والتفاعل ا¬يجابي مع متطلبات العصر. 

ا هداف :
١– ترسيخ العقيدة ا¬سالمية الحقة وتوثيق صلة ا جيال المسلمة بمصادر ا¬سالم ا ساسية، وتنمية مهارة حسن التعامل معها.

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

٣- العمل على النهوض بمخرجات البرامج التعليمية في القسم من معارف ومهارات وتوجهات وتوظيفها التوظيف ا مثل. 

٤- التعريف بأسس الحضارة ا¬سالمية وإبراز خصائص التشريع ا¬سالمي في مجال ا سرة والمجتمع والسياسة واالقتصاد.

٥- تلبية احتياجات المجتمع المحلي من ذوي االختصاصات في فروع الدراسات ا¬سالمية.

٦- تخريج جيل قادر على توظيف المعرفة بغية النهوض بالواقع االجتماعي والثقافي لêمة ا¬سالمية.

٧- بيان منزلة سلف ا مة ا¬سالمية وتعظيم مكانتهم في نفوس الخريجين .

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

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

١٠- إتاحة الفرصة أمام المتميزين من أبناء ا مة ا¬سالميةلاللتحاق 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 ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية حديث أصول دين أستاذ سعودي √ ابراهيم حماد السلطان الريس 1

√ دكتوراه الملك سعود فقه الثقافة 
ا¬سالمية أستاذ سعودي √ محمد عبدالعزيز سعد اليمنى 2

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

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية عقيدة اصول دين أستاذ سعودي √ عبدا· دجين على السهلى 4

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه شريعة أستاذ سعودي √ عبدا· فهد ابراهيم الحيد 5

√ دكتوراه جامعة القرآن - السودان حديث أصول دين أستاذ سوري √ حسن محمد عبه جي 6
√ دكتوراه أم القرى عقيدة أصول دين أستاذ سعودي √ خالد عبدا· عبدالعزيز القاسم 7
√ دكتوراه أم القرى حديث أصول دين أستاذ سعودي √ خالد منصور عبدا· الدريس 8

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية حديث أصول دين أستاذ سعودي √ عبدالمحسن عبدا· سليمان 

التخيفى 9

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

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية حديث أصول دين أستاذ سعودي √ سعد عبدا· عبدالعزيز الحميد 11

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة الثقافة 
ا¬سالمية أستاذ سعودي √ خالد محمد عبدا· الشنيبر 12

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية حديث اصول دين استاذ سعودي √ وليد بن عثمان الرشودي 13

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه شريعة استاذ سعودي √ صالح بن محمد الفوزان 14

بريطانيا متعاون دكتوراه ليدز  - لندن فقه الدراسات 
ا¬سالمية أستاذ سعودي √ عبدالحكيم ابراهيم المطرودى 15

√ دكتوراه ا¬سالمية بالمدينة المنورة فقه مقارن شريعة أستاذ سعودي √ عبدالرحمن عثمان راشد الجلعود 16
√ دكتوراه أم القرى فقه مقارن شريعة أستاذ سعودي √ عبدالرحمن على سليمان الطريقى 17

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية

سياسة 
شرعية شريعة أستاذ سعودي √ عبدالعزيز سعود ضويحى 

الضويحى 18
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√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية عقيدة أصول دين أستاذ سعودي √ عبدا· صالح على البراك 19

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية

سياسة 
شرعية شريعة أستاذ سعودي √ عبد ا· ابراهيم  عبد ا· الناصر 20

√ دكتوراه ا¬سالمية بالمدينة المنورة فقه مقارن شريعة أستاذ سعودي √ عبدا· محمد حسن السعيدى 21

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه شريعة أستاذ سعودي √ على ابراهيم محمد القصير 22

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية أصول فقه شريعة أستاذ سعودي √ على عبدالعزيز على العميرينى 23

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

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

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية حديث أصول دين أستاذ سعودي √ محمد تركى سليمان التركى 26

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

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية عقيدة دعوة أستاذ سعودي √ محمد عبدا· صالح السحيم 28

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة الثقافة 
ا¬سالمية أستاذ سعودي √ احمد محمد اللهيب 29

√ دكتوراه الملك سعود حديث الثقافة 
ا¬سالمية أستاذ سعودي √ سلطان فهد حمد الطبيشى 30

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه شريعة أستاذ جزائري √ نذير محمد الطيب اوهاب 31

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية أصول فقه شريعة أستاذ مغربي √ العربى محمد محمد االدريسى 32

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية حديث اصول دين استاذ  سعودي √ عادل عبد الشكور زرقي 33

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه شريعة أستاذ  سعودي √ عبدالمجيد عبدالرحمن عبدا· 

الدرويش 34

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة الثقافة 
ا¬سالمية أستاذ سعودي √ حمود بن إبراهيم السالمة 35

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية

ثقافة 
إسالمية شريعة أستاذ مشارك سعودي √ سعود سلمان محمد ال سعود 36
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√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية عقيدة أصول دين أستاذ مشارك سعودي √ سهل رفاع سهيل العتيبى 37

√ دكتوراه أم القرى عقيدة اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ عبدالعزيز عبدا· رشيد المبدل 38

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه شريعة أستاذ مشارك سعودي √ عبدا· برجس جفين الدوسرى 39

√ دكتوراه الملك سعود عقيدة الثقافة 
ا¬سالمية أستاذ مشارك سعودي √ فهد عبدالعزيز عبدا· السنيدى 40

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه شريعة استاذ مشارك سعودي √ عبدا· صالح عبدالعزيز السيف 41

√ دكتوراه أم القرى عقيدة اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ عبدا· عبدالعزيز عبدا· العنقرى 42
√ دكتوراه أم القرى عقيدة اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ على موسى مجحود الزهرانى 43
√ دكتوراه أم القرى فقه شريعة أستاذ مشارك سعودي √ عمر شريف رزق السلمى 44

√ دكتوراه الملك سعود الفقه الثقافة 
ا¬سالمية استاذ مشارك سعودي √ محمد   بن قنيان النتيفات 45

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعة أستاذ مشارك سعودي √ علي عبد العزيز الخضيري 46

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه شريعة استاذ مشارك سعودي √ بندر بن شارع الدعجاني 47

√ دكتوراه أم درمان ا¬سالمية عقيدة أصول دين أستاذ مشارك أردني √ وليد محمد مصطفى السعد 48
√ دكتوراه أم القرى الفقه الشريعة أستاذ مشارك سعودي √ وليد  عبد الرحمن الحمدان 49

√ دكتوراه الملك سعود الفقه الثقافة 
ا¬سالمية أستاذ مشارك سعودي √ حسين بن معلوي الشهراني 50

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية حديث اصول دين أستاذ مشارك سعودي √ خالد عبدا· رشيد العيد 51

√ دكتوراه أم القرى عقيدة أصول دين أستاذ مشارك سعودي √ سعد فالح عبدالعزيز العريفى 52

√ دكتوراه الملك سعود حديث الثقافة 
ا¬سالمية أستاذ مشارك سعودي √ سلطان سعد السيف 53

√ دكتوراه الملك سعود فقه شريعة استاذ مشارك سعودي √ فهد صالح عبدالعزيز بن عجالن 54

√ دكتوراه الملك سعود الفقه الثقافة 
ا¬سالمية استاذ مشارك سعودي √ هيثم  بن فهد الرومي 55

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه شريعة استلذ مشارك سعودي √ ياسر بن راشد الدوسري 56

57
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√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ سليمان صالح عبدا· الخليوى 59

√ دكتوراه النكستر استشراق دراسات 
إسالمية أستاذ مساعد سعودي √ عبدا· عمر عبدا· العبدالكريم 61

√ دكتوراه أم القرى فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ عبد الكريم حمود التويجري 62
√ دكتوراه جامعة االمام  محمد بن سعود فقه شريعة استاذ مساعد سعودي √ علي بن ناصر السحيباني 63
√ دكتوراه أم القرى حديث اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ تيسير سعد راشد ابوحيمد 64
√ دكتوراه جامعة الملك سعود حديث اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ ابراهيم صالح عبدالعزيز بن عجالن 66
√ دكتوراه جامعة ا¬مام فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي احمد مانع محمد المانع 67

√ دكتوراه جامعة الملك سعود فقه شريعه استاذ مساعد سعودي √ بندر عبدا· سالم الجعفرى 
العنزى 68

√ دكتوراه جامعة الملك سعود فقه شريعه استاذ مساعد سعودي √ خالد عبدا· مسفر البشر 69
√ دكتوراه كانساس فقه شريعة استاذ مساعد سعودي √ سطام صالح عبدالرحمن النمى 70
√ دكتوراه جامعة الملك سعود حديث اصول دين استاذ مساعد سعودي √ سلطان عبدا· على الحمدان 72
√ دكتوراه جامعة الملك سعود فقه شريعه استاذ مساعد سعودي √ عادل محمد عبدالرحمن العبيسى 74

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية عقيدة اصول دين استاذ مساعد سعودي √ عبد الرحمن بن علي المزعل 75

√ دكتوراه جامعة الملك سعود عقيدة اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ عبدا· سليمان عبدا· الشايع 76

√ دكتوراه جامعة ا¬مام الفقه 
وأصوله

الثقافة 
ا¬سالمية استاذ مساعد سعودي √ عبدا· فهد سليمان القاضى 77

√ دكتوراه جامعة الملك سعود عقيدة  أصول الدين استاذ مساعد سعودي √ عبدالملك مرشود لفيان العتيبى 78
√ دكتوراه جامعة الملك سعود حديث اصول دين استاذ مساعد سعودي √ فهد عبدالعزيز مقحم العسكر 79
√ دكتوراه جامعة الملك سعود عقيدة اصول دين أستاذ مساعد سعودي √ محمد على عبدا· مطرود
√ دكتوراه بريطانيا عقيدة اصول دين استاذ مساعد سعودي √ عائض سعد عائض الدوسرى 81

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية فقه مقارن شريعة استاذ مساعد سعودي √ عبد ا· بن ناصر الحقباني 82

√ دكتوراه ا¬سالمية بالمدينة المنورة فقه شريعة أستاذ مساعد سعودي √ عبدالمجيد يوسف محمد المطلق 83

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية

الفقه 
المقارن الفقه استاذ مساعد سعودي √ صالح بن حمود التويجري 84

√ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود 
ا¬سالمية عقيدة اصول دين استاذ مساعد سعودي √ صالح غرم ا· الغامدي 85

86
√ ماجستير جامعة ا¬مام فقه شريعة محاضر سعودي √ فالح سعود فالح العريفى 87
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√ ماجستير جامعة الملك سعود حديث اصول دين محاضر سعودي √ محمد عبدا· حمود التويجرى 88
√ ماجستير جامعة ا¬مام فقه شريعة محاضر سعودي √ تركى محمد عبدا· الحقبانى 89
√ بكالوريوس جامعة ا¬مام عقيدة اصول دين معيد سعودي √ عبدالعزيز غويزى ربيعان المطيرى 90
√ بكالوريوس جامعة الملك سعود عقيدة اصول دين معيد سعودي √ محمد فوزان محمد الفوزان 91

92
√ دكتوراه كلية التربية للبنات بجدة عقيدة عقيدة أستاذ سعودية √ أسماء السويلم 93
√ دكتوراه جامعه الملك سعود فقه فقه أستاذ مشارك سعودية √ منى عبدالرحمن فهد الحمودى 94
√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن سعود عقيدة عقيدة أستاذ مشارك سعودية √ منيرة فراج علي العقال 95

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ لطيفه عبدالعزيز عبدا· 
المعيوف 96

√ دكتوراه جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ هدى ناصر محمد الشاللى 97
√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن سعود فرق عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ هند احمد براك العصيمى 98
√ دكتوراه جامعة الملك سعود دعوة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ 99 ميرفت كامل

√ دكتوراه جامعة الملك سعود اصول فقه الثقافة 
ا¬سالمية استاذ مساعد سعودية √ د/ سارة عبد المحسن بن سعيد 100

√ دكتوراه جامعة الملك سعود اصول فقه أصول فقه استاذ مساعد سعودية √ د/ جواهر بنت محمد الفوزان 101

√ دكتوراه جامعة الملك سعود فقه الثقافة 
ا¬سالمية استاذ مساعد سعودية √ د/فاطمة بنت عبدا· البطاح 102

√ دكتوراه جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ هيله ابراهيم محمد المهيدب 103
√ دكتوراه جامعه الملك سعود فقه فقه استاذ مساعد سعودية √ حواء محمد عبدا· العبدا· 104
√ دكتوراه جامعه الملك سعود فقه فقه استاذ مساعد سعودية √ ريشه محمد ابراهيم عسيرى 105
√ دكتوراه جامعة الملك سعود فقه أصول فقه أستاذ مساعد سعودية √ ندى تركي المقبل 106

√ دكتوراه جامعة الملك سعود الحديث الحديث أستاذ مشارك سعودية √ نعمات محمد عبد الرحمن 
الجعفري 107

√ دكتوراه جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ مضاوى سليمان عبدالعزيز البسام 108
√ دكتوراه جامعه الملك سعود حديث حديث استاذ مساعد سعودية √ مها سعدون فالح العتيبى 109

√ دكتوراه جامعه االمام محمد بن سعود دعوة دعوة 
واحتساب أستاذ مشارك سعودية √ بدريه محمد عبدا· الفوزان 110

111
√ دكتوراه جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ سلطانة عبد العزيز آل الشيخ 112
√ دكتوراه جامعه الملك سعود حديث حديث استاذ مساعد سعودية √ هيا ناصر على القطامى 113
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√ ماجستير جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ مها عبدالرحمن عبداللطيف 
ابابطين 114

√ دكتوراه جامعة الملك سعود فقه فقه أستاذ مساعد سعودية √ نوره ابراهيم سليمان العمر 115
√ دكتوراه جامعة درم- بريطانيا عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ نوره محمد عبدالرحمن ال الشيخ 116
√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ هدى محمد ابراهيم المطرودى 117
√ دكتوراه جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ هند على عبدا· مطرود 118
√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ هند محمد صالح البراهيم 119
√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ هند محمد عبدا· المزروع 120
√ دكتوراه جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة أستاذ مساعد سعودية √ فاطمة آل معافا 121
√ ماجستير جامعة ا¬مام محمد بن سعود فقه أصول فقه محاضرة سعودية √ وفاء محمد العيسى 122

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ وسميه جويعد حسين الدامر 
العجمى 123

√ ماجستير جامعة الملك سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ ندا حسن الحميد 124
√ دكتوراه جامعة ا¬مام محمد بن سعود حديث حديث أستاذ مساعد سعودية √ نوف فهد القحطاني 125
√ ماجستير جامعة ا¬مام محمد بن سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ حصه صالح المحمود 126
√ ماجستير جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ أمل حمد الخميس 127
√ ماجستير جامعة ا¬مام محمد بن سعود فقه أصول فقه محاضرة سعودية √ نوف تركي الضويحي 128
√ ماجستير جامعة الملك سعود فقه أصول فقه محاضرة سعودية √ مشاعل الحارثي 129
√ ماجستير جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ عبير عبدالعزيز بن شبيب 130
√ ماجستير جامعة ا¬مام محمد بن سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ هند الرفيق 131
√ ماجستير جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ وفاء الخميس 132

√ ماجستير جامعة ا¬مام محمد بن سعود ثقافة 
إسالمية ثقافة اسالمية محاضرة سعودية √ نجالء المطيري 133

√ ماجستير جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة محاضرة سعودية √ ابتهاج عبدا· زيد الشعالن 134
√ ماجستير جامعه االمام محمد بن سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ علياء عثمان حمد أبالخيل 135
√ ماجستير جامعه الملك سعود فقه فقه محاضرة سعودية √ عواطف ناصر حمد الخريصى 136

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث الثقافة 
ا¬سالمية محاضرة سعودية √ اسماء محمد سليمان الحميضى 137

√ ماجستير جامعه الملك سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ امل عبدا· ابراهيم الدعيجى 138
√ ماجستير جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة محاضر سعودية √ اريج سليمان عبدا· الباهلي 139
√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ اسماء محمد سعيد عطيه 140
√ ماجستير جامعه الملك سعود فقه فقه محاضر سعودية √ االء احمد عقيل الطيار 141
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√ بكالوريوس جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ الجوهرة عبدا· عبدالعزيز ال 
الشيخ 142

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن سعود عقيدة أصول دين معيدة سعودية √ العنود عبدا· عبدالعزيز آل الشيخ 143
√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن سعود فقه فقه معيدة سعودية √ الهام ناصر عبدالعزيز اللهيم 144
√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن سعود حديث حديث معيدة سعودية √ امل محمد على الفاضل 145
√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن سعود فقه فقه معيدة سعودية √ امينه محمد عبدا· بن مهنا 146
√ بكالوريوس جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ خلود راشد مبارك الضرغام 147
√ بكالوريوس كلية  البنات حديث حديث معيدة سعودية √ رشا عبدالرحمن صالح المحمود 148
√ بكالوريوس كلية  البنات عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ سحر علي حسن حلواني 149

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن سعود فقه فقه معيدة سعودية √ عفراء عبدالرحمن ابراهيم 
الدباسى 150

√ بكالوريوس جامعه االمام محمد بن سعود فقه فقه معيدة سعودية √ عهود خالد محمد الشلهوب 151
√ ماجستير جامعه االمام محمد بن سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ ماجده سالم مزاحم باجابر 152
√ بكالوريوس جامعه الملك سعود أصول فقه أصول فقه معيدة سعودية √ نوره محمد عبدا· بن جابر 153
√ ماجستير جامعه االمام محمد بن سعود حديث حديث محاضرة سعودية √ والء محمد حمود التويجرى 154
√ دكتوراه جامعة ا¬مام محمد بن سعود فقه فقه أستاذ مساعد سعودية √ إيمان  إبراهيم الشلهوب 155
√ بكالوريوس جامعة الملك سعود حديث حديث معيدة سعودية √ نورة سعود آل رقيب 156
√ بكالوريوس جامعه الملك سعود فقه أصول فقه معيدة سعودية √ نجود خالد الجابر 157
√ بكالوريوس جامعه الملك سعود عقيدة عقيدة محاضر سعودية √ شفاقة بخيت العتيبي 158
√ بكالوريوس جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ بدور عوض العتيبي 159
√ ماجستير جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ سميرة عائض القحطاني 160
√ بكالوريوس جامعة ا¬مام محمد بن سعود عقيدة عقيدة محاضر سعودية √ شروق محمد الطشالن 161
√ بكالوريوس جامعة الملك سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ أميرة الشواهنة 162
√ بكالوريوس جامعة ا¬مام محمد بن سعود عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ أنوار السليمان 163
√ بكالوريوس جامعة ا ميرة نورة حديث حديث معيدة سعودية √ حنان عبدا· الزبيري 164
√ بكالوريوس جامعة ا ميرة نورة عقيدة عقيدة معيدة سعودية √ رفعة محمد العنزي 165
√ ماجستير جامعة الملك سعود حديث حديث معيدة سعودية √ منتها فهد المغيرة 166
√ بكالوريوس جامعة االمام  محمد بن سعود عقيدة أصول دين معيدة سعودية √ هاجر ناصر الشمالن 167
√ ماجستير جامعة االمام  محمد بن سعود فقه فقه واصوله محاضر سعودية √ نوف بنت محمد آل الشيخ 168
√ بكالوريوس جامعة ا¬مام محمد بن سعود الفقه فقه وأصوله معيدة سعودية √ سارة العمران 169
√ دكتوراه جامعة الملك سعود الفقه فقه وأصوله أستاذ مساعد سعودية √ تهاني عبد العزيز المشعل 170
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قائمة البحوث  والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    ١٤٣٨ /  ١٤٣٩  هـ

اسم الباحث الرئيس وأسماء المشاركين@@@@@جهة النشر@@@@عنوان البحث

ا مالي المحبية بالمدرسة المؤيدية،  بي الفضل ابن الشحنة 1
الحلبي، دراسة وتحقيق

أ.د. حسن محمد عبه جي دار جامعة الملك سعود للنشر

ا¬مام شعبة وذم التدليس2
مجلة كلية الدراسات ا¬سالمية – جامعة إفريقيا 

العالمية –السودان

2018-5-9م
د.سلطان بن سعد السيف

د.سلطان بن سعد السيفمجلة جامعة الملك سعود 6 محرم 1439ا¬مام شعبة والتحذير من االشتغال بالحديث“3

سماحة السنة النبوية في أحكام العشرة الزوجية ”الزواج 4
“Àوالِخطبة أنموذج

مجلة كلية الدراسات ا¬سالمية والعربية للبنات 
با¬سكندرية – جامعة ا زهر- العدد 34 للعام 2018 

م
د.سلطان بن سعد السيف

د.سلطان بن سعد السيفمجلة جامعة الملك سعود 1439ها¬مام شعبة وتحذيره من بعض الرواة5

أحاديث الكي رواية ودراية6
مجلة الدراسات العربية – كلية دار العلوم –جامعة 

د.سلطان بن سعد السيفالمنيا –مصر- العدد السابع والثالثون – يناير 2018 م.

معجم مصطلحات العلوم الشرعية، (مصطلحات علوم 7
الحديث) بحث مشترك.

 وزارة الشؤون ا¬سالمية والدعوة وا¬رشاد، ومدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض، المملكة 

العربية السعودية، 1439ه/2017م.

الباحث الرئيس: أ.د. إبراهيم بن حماد الريس.

الباحثون: أ. د. فتح الدين بيانوني، أ. د.  عياض السلمي، أ. 
د. مفرح القوسي، أ. د. حسن أبو غدة، د. نذير أوهاب، د. 
أحمد العقيل، د. سهل العتيبي، د. محمد الدويش، د. 

مبروك رمضان، م. باسل الفوزان.

أ.د. سعد بن عبد ا· بن عبد العزيز الحميد مجلة مركز الخدمة لالستشارات البحثيةا حاديث التي سقطت من مطبوع المعجم ا وسط للطبراني8

نظرات نقدية في السلم المنورق في علم المنطق ( الحدود 9
المنطقية)

 المجلة العربية للدراسات ا¬سالمية والشرعية 
مصر

أ.د. عبدا· السهلي، أروى الجنيدل، أريج الباهلي، 
سلوى الحمدان، هدى الكثيري

10
المنطق اليوناني تاريخه العقدي وتعريفه ومنهجه العلمي

  ( نشر كتاب)
أ.د. عبدا· السهليدار التوحيد للنشر والتوزيع
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أ.د. عبدا· السهليدار التوحيد للنشر والتوزيعالدبائل ا¬سالمية للحدود المنطقية ( نشر كتاب)11

د. أحمد بن محمد اللهيب مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة ا زهرالتالزم بين الظاهر والباطن وأثره في ا سماء وا حكام .12

تحرير حكم قول بعض الصحابة للنبي ( اجعل لنا ذات أنواط )13
مجلة الدراسات العقدية – الجامعة ا¬سالمية 

د. أحمد بن محمد اللهيبالمدينة المنورة . 

استدامة الزواج بغير المسلم رجاء دخوله في ا¬سالم14
مجلة الدراسات ا¬سالمية والبحوث ا كاديمية 

د. ساره بنت عبد المحسن بن سعيدبجامعة القاهرة

د. ساره بنت عبد المحسن بن سعيدمجلة الدراسات العربية بجامعة المينااستئصال رحم المرأة وآثاره المترتبة عليه15

ا حكام المتعلقة بالمرأة في الحرمين الشريفين16
مجلة الحرمين الشريفين بجامعة ا¬مام محمد بن 

د. ساره بنت عبد المحسن بن سعيدسعود ا¬سالمية

سيادة الدولة وجدل االخالق والسياسة بين ابن خلدون 17
وميكافللي

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية 
د. لطيفة بنت عبد العزيز المعيوفوالدراسات االسالمية

18

موارد الحافظ مغلطاي

في كتابه التلويح إلى شرح الجامع الصحيح

من أّول ” باب ذكر المالئكة ”، إلى نهاية ”باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم

أ.هند بنت محمد البراهيمالمجلة العربية للعلوم ونشر ا بحاث

ا خالق في ا حوال والمقامات الصوفية19
حولية كلية الدراسات ا¬سالمية والعربية 

د/بدرية محمد الفوزانبا¬سكندرية-جامعة ا زهر

التوحيد لدى النصارى مفهومه ودالالته العقدية-دراسة 20
نقدية-

د/بدرية محمد الفوزانكلية اÔداب-جامعة الملك عبد العزيز

تيسير بن سعد أبوحيمد مجلة الدراسات االسالمية بجامعة الملك سعودالسكتات في الصالة رواية ودراية21

تحقيق ودراسة ( جزء فيه من أمالي الحافظ أبي محمد عبد 22
العزيز الكتاني

تيسير بن سعد أبوحيمدمجلة الدراسات االسالمية بجامعة الملك سعود

تيسير ابوحيمد/ اسحاق سماكي / يوسف طارق مدار الوطنكتاب كشاف الرسائل العلمية  في السيرة النبوية23
حسنين
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مراتب المدلسين عند الحافظ ابن حجر من خالل كتابيه طبقات 24
المدلسين والنكت على كتاب ابن الصالح .

د. سلطان فهد الطبيشي مجلة الدراسات ا¬سالمية ، السعودية

الرواة المدلسون في كتاب «الموضوعات» البن الجوزي.25
مجلة كلية الدراسات االسالمية والعربية بقتا 

د. سلطان فهد الطبيشيجامعة االزهر

اÔثار الواردة عن الصحابة في المسح على الجوربين ، جمع 26
ودراسة

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات 
د. سلطان فهد الطبيشياإالسالمية

د. سلطان فهد الطبيشي مجلة الدراسات العربية ، مصرموقف المستشرقين من نشأة ا سانيد27

د. سلطان فهد الطبيشيمجلة الدراسات ا¬سالمية السعوديةحديث أوس بن أوس في فضل التبكير إلى الجمعة روارية ودراية28

من قال فيه البخاري ”معروف الحديث“ في كتابه ”التاريخ الكبير“29
مجلة البحوث العلمية والدراسات ا¬سالمية ، 

د. سلطان فهد الطبيشيالجزائر

مسائل من كتاب الطهارة في فقه ا¬مام إسحاق بن َراَهَوْيه من 30
رواية إسحاق بن منصور اْلَكْوَسج -دراسة فقهية مقارنة-

 مجلة الدراسات االسالمية / كلية التربية جامعة 
د. منى عبدالرحمن الحموديالملك سعود

حكم الخلع وحكم الحنبلي فيه، للعالمة قاسم بن قطلوبغا-31
تحقيق مخطوط-

مجلة البحوث العلمية والدراسات االسالمية 
د. منى عبدالرحمن الحموديجامعة الجزائر 

استدامة الزواج بغير المسلم رجاء دخوله في ا¬سالم32
مجلة الدراسات ا¬سالمية والبحوث ا كاديمية 

د. ساره بنت عبد المحسن بن سعيدبجامعة القاهرة

د. ساره بنت عبد المحسن بن سعيدمجلة الدراسات العربية بجامعة المينااستئصال رحم المرأة وآثاره المترتبة عليه33

ا حكام المتعلقة بالمرأة في الحرمين الشريفين34
مجلة الحرمين الشريفين بجامعة ا¬مام محمد بن 

د. ساره بنت عبد المحسن بن سعيدسعود ا¬سالمية

سيادة الدولة وجدل االخالق والسياسة بين ابن خلدون 35
وميكافللي

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية 
د. لطيفة بنت عبد العزيز المعيوفوالدراسات االسالمية

36

موارد الحافظ مغلطاي

في كتابه التلويح إلى شرح الجامع الصحيح

من أّول ” باب ذكر المالئكة ”، إلى نهاية ”باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم

أ.هند بنت محمد البراهيمالمجلة العربية للعلوم ونشر ا بحاث
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
اسم الباحث الرئيس وأسماء تاريخ المتوقع لالنتهاءعنوان البحثم

المشاركين@@@@

 صفر / 1440هـبحث أحاديث طاعة الزوج في الفراش دراية ورواية1
د.سلطان بن سعد السيف

منهج نقد االستشراق في علم الحديث: دراسة استقرائية في كتابات الدكتور محمد مصطفى 2
 أ.د. فتح الدين بيانوني ١٤٤٠/٢/١٥هـا عظمي رحمه ا· تعالى.

أ.د. سعد بن عبد ا· بن عبد ١٤٤٠/١/٣٠هـحكم مسح أسفل الخف وأعاله3
العزيز الحميد

4
بحث (حفظ أنسجة المبيض بالتثليج) دراسة فقهية

بحث معد لصالح ا مانة العامة لهيئة كبار العلماء
 منتهي

 أ.د.صالح بن محمد الفوزان

5
مشروع علمي(ا¬شكاليات االجتماعية لäرث وا¬جراءات المنظمة لتوزيع التركة)

مشروع معد لصالح وزارة العمل والتنمية االجتماعية ـ المركز الوطني للدراسات والبحوث االجتماعية
منتهي

د.عبد اللطيف الفوزان

أ.د.صالح بن محمد الفوزان
 أ.د. عبدا· بن فهد الحيد٢٥ / ١١ / ١٤٣٩هـ فقه ا سرة المقارن6
 أ.د. عبدا· السهلي نهاية الفصل الحالينظرات نقدية في الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية ( الحدود المنطقية)7
 د. علي بن عبد العزيز الخضيري نهاية شهر محرم عام ١٤٤٠هـتحقيق رسالة بعنوان إجادة النجدة بمنع القصر في طريق جدة8
علي عبد العزيز العميريني  ١٤٤٠/٣/١هـالمعونة في الجدل9
علي عبد العزيز العميريني 1 / 1 /1440هـخالف ا صل عند ا صوليين10
علي عبد العزيز العميريني1 / 11 /1440هـالملخص في الجدل11
د. فهد العجالن١٤٤٠/٣/١هــضمانات حقوق ا¬نسان المعاصرة وأثرها في البحث الفقهي12
 د.علي الصياح ١٤٤٠هـالمبهمون في صحيح البخاري13

 الفصل ا ول من عام ٣٩-٤٠ ان أكثر من خمسة عشر بحثا متعلقة بمناهج أئمة الحديث وشراح الحديث14
شاء ا·

 وليد بن عثمان الرشودي

أ.د.أسماء السويلم و أ.نجالء ١٤٤٠/٢/٢ هـجهود المرأة السعودية في خدمة العقيدة15
المطيري

تعظيم السلف للنص الشرعي من خالل منهجهم في تلقي العقيدة واالستدالل عليها: أقوال 16
أ.د.أسماء السويلم12 /12 /1440هـومواقف

ثالثة أشهر من تاريخ تعبئة هذا النسخ الجزئي وأثره ا صولي والفقهي .17
د. جواهر الفوزانالنموذج

د. ساره بنت عبد المحسن بن ١/ ٥/ ١٤٤٠ هـأثر القراءة القلبية واللسانية على الصالة18
سعيد
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د. ساره بنت عبد المحسن بن 1/ 3/ ١٤٤٠هـبعض ا حكام واالرشادات للمرأة ذات ا¬عاقة البصرية19
سعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن 1/ 11/ ١٤٤٠هـوالية المرأة على مال غيرها20
سعيد

د. لطيفة بنت عبد العزيز 1 /2 /١٤٤٠هـالطاوية ودعوى العالمية21
المعيوف

22
داللة اÔيات القرآنية الكونية على اليوم اÔخر

(دراسة عقدية)
تم االنتهاء من مناقشة  رسالة 

أ.العنود بنت عبدا· آل الشيخالماجستير  ١٧/ ٤/ ١٤٣٩هـ

سطام النمي ١٤٤٠/٣هـتحقيق مخطوطة ”الحبس في التهمة“ لسعد الدين ابن الديري23
سطام النمي١٤٤٠/٨هـتولي المراة للتحكيم24
د/بدرية محمد الفوزان1 / 2 /1440هـمعتقد الوالية عند الصوفية دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة25
تيسير بن سعد أبوحيمد الفصل الثاني ١٤٤٠هـروايات سقي الماء جمع ودراسة26
تيسير بن سعد أبوحيمدالفصل الثاني ١٤٤٠هـالتعليقات البازية على كتاب زاد المعاد27
خالد بن عبدا· العيد 30 /2 /١٤٤٠هـرواية جعفر بن سليمان عن ثابت البناني28
خالد بن عبدا· العيد١٤٤٠/7/3هـعناية قسم الدراسات ا¬سالمية بصحيح البخاري29
خالد بن عبدا· العيد١٤٤٠/12/30هـأحاديث تسوية الصفوف في الصالة30

 خالل هذا السنة ان شاء ا· ا صول والمتابعات عند البخاري في صحيحه31
 د. سلطان فهد الطبيشيتعالى 

أ.د.أسماء السويلم و أ.نجالء ١٤٤٠/٢/٢ هـجهود المرأة السعودية في خدمة العقيدة32
المطيري

تعظيم السلف للنص الشرعي من خالل منهجهم في تلقي العقيدة واالستدالل عليها: أقوال 33
أ.د.أسماء السويلم١٤٤٠/١٢/١٢هـومواقف

ثالثة أشهر من تاريخ تعبئة هذا النسخ الجزئي وأثره ا صولي والفقهي .34
النموذج

د. جواهر الفوزان

د. ساره بنت عبد المحسن بن ١/ ٥/ ١٤٤٠ هـأثر القراءة القلبية واللسانية على الصالة35
سعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن 1/ 3/ 1440 هـبعض ا حكام واالرشادات للمرأة ذات ا¬عاقة البصرية36
سعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن 1/ 11/ 1440 هـوالية المرأة على مال غيرها٣٧
سعيد

د. لطيفة بنت عبد العزيز 1 /2 /1440 هـالطاوية ودعوى العالمية٣٨
المعيوف

التقرير السنوي83



المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة  فيها برحاب الجامعة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة@
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
الجهة المنظمة

عناوين ا�وراق 
العلمية أو دورك في 

التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

عبد المحسن بن عبد ا· دور العلماء والدعاة في التعايش المجتمعي1
إدارة الندوةوزارة الحرس الوطنيüالتخيفي

قسم الدراسات نعمüأ.د.أسماء السويلمو· ا سماء الحسنى2
ا¬سالمية

و· ا سماء الحسنى 
:الملك الشكور الرحيم

لقاء علمي-الشبهات الفكرية المعاصرة السمات و 3
كلية التربيةحضورد. هدى بنت ناصر الشالليالمنهج

لقاء علمي - مستقبل كلية التربية بجامعة الملك سعود 4
كلية التربيةحضورد.هدى الشالليوفق رؤية ٢٠٣٠ نظرة استشرافية

حضورد. هدى الشالليحلقة نقاش - المعايير العالمية للبحث العلمي الرصين5

ورشة عمل- النشر العلمي في مجالت isi للكليات 6
حضورد. هدى الشالليا¬نسانية : التحديات و أليات التعزيز

لقاء علمي- لقاء : محور الهيكلة و الحوكمة ضمن 7
حضورد. هدى الشالليسلسلة تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية ٢٠٣٠

حضورد. هدى الشالليورشة عمل -خطوات ذكية ¬نتاجية بحث قيمة للترقية8

د. ساره بنت عبدالمحسن الهيكلة والحوكمة9
مقررة جلسةكلية التربيةمنظمبن سعيد

د. ساره بنت عبدالمحسن تطوير القيادات النسائية10
عمادة تطوير حضوربن سعيد

حضورالمهارات

ورشة العمل الداخلية لتقييم أهداف الخطة االستراتيجية 11
حضورد/بدرية محمد الفوزانلكلية التربية

تقديمد/بدرية محمد الفوزاندورة االثار التربوية لسير أمهات المؤمنين12
المكتبة المركزية 

جامعة الملك 
سعود

طالبات كلية التربية –تقديمد/بدرية محمد الفوزاندورة القدرة على ا¬قناع والحوار13
النشاط الثقافي

المكتبة المركزيةحضورغزيل بنت علي العتيبيفن التعامل مع الناس14

-المكتبة المركزيةحضورغزيل بنت علي العتيبيالتحليل النوعي15
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ورشة العمل الداخلية لتقييم أهداف الخطة االستراتيجية 16
حضورد/بدرية محمد الفوزانلكلية التربية

 ملتقى البحث العلمي تحت شعار «بحث علمي رصين 17
وكالة عمادة البحث حضورمنظمتيسير بن سعد ابوحيمدوفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

العلمي

المشاركة في معرض 
بحوث كرسي السيرة 

النبوية

اللقاء العلمي ا ول : مستقبل كلية التربية وفق رؤية 18
كلية التربية حضورخالد بن عبدا· العيدالمملكة 2030

اللقاء العلمي الثاني : مبادرة البحث والتطوير وفق رؤية 19
كلية التربيةحضورخالد بن عبدا· العيدالمملكة 2030

كلية التربيةحضورخالد بن عبدا· العيداللقاء العلمي الثالث: الهيكلة والحوكمة20

كلية التربيةحضورخالد بن عبدا· العيداللقاء العلمي ا ول : تطوير البرامج ا كاديمية21

أ.د.أسماء السويلمو· ا سماء الحسنى22
لجنة النشاط في 
قسم الدراسات 

ا¬سالمية
قسم الدراسات نعم

ا¬سالمية
و· ا سماء الحسنى 
:الملك الشكور الرحيم

لقاء علمي-الشبهات الفكرية المعاصرة السمات و 23
كلية التربيةحضورد. هدى بنت ناصر الشالليالمنهج

لقاء علمي - مستقبل كلية التربية بجامعة الملك سعود 24
كلية التربيةحضورد.هدى الشالليوفق رؤية ٢٠٣٠ نظرة استشرافية

حضورد. هدى الشالليحلقة نقاش - المعايير العالمية للبحث العلمي الرصين25

ورشة عمل- النشر العلمي في مجالت isi للكليات 26
حضورد. هدى الشالليا¬نسانية : التحديات و أليات التعزيز

لقاء علمي- لقاء : محور الهيكلة و الحوكمة ضمن 27
حضورد. هدى الشالليسلسلة تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية ٢٠٣٠

حضورد. هدى الشالليورشة عمل -خطوات ذكية ¬نتاجية بحث قيمة للترقية28

د. ساره بنت عبدالمحسن الهيكلة والحوكمة29
مقررة جلسةكلية التربيةمنظمبن سعيد

د. ساره بنت عبدالمحسن تطوير القيادات النسائية30
عمادة تطوير حضوربن سعيد

حضورالمهارات
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها داخل المملكة خالل العام الجامعي    ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية أو دورك الجهة المنظمة

في التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

مؤتمر الهيئات الشرعية للمصارف 1
●ا¬سالمية

هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات 

المالية ا¬سالمية
التعليق على بعض ا وراق العلمية

ندوة مقرر فقه الزكاة في الجامعات 2
نظرات في مقرر (فقه الزكاة )مركز (زكا) العلمي●السعودية

ندوة تأثير شبكات التواصل االجتماعي 3
على ا من الفكري

أ.د. أسماء 
السويلم

الجامعة السعودية 
الجامعة السعودية نعمااللكترونية

االلكترونية

ورقة علمية بعنوان“ ”مفهوم ا من 
الفكري وكيفية توظيف وسائل 

التواصل االجتماعي بما يخدم تعزيز 
وترسيخ ا من الفكري“

ندوة البعد التربوي في برامج تدريب 4
مكنون

أ.د. أسماء 
السويلم

جمعية مكنون لتحفيظ 
جمعية مكنون نعمالقران الكريم

لتحفيظ القران الكريم
البعد التربوي في برامج تدريب 

مكنون

د. هدى المؤتمر الدولي السابع للتعاليم العالي5
وزارة التعليمحضورالشاللي

ورشة عمل-موائمة الخطة االستراتيجية 6
لجامعة الملك فيصل ٢٠١٦ مع رؤية ٢٠٣٠

د. هدى 
وزارة التعليمحضورالشاللي
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7
مؤتمر واجب الجامعات السعودية و 

اثرها في حماية الشباب من الجماعات و 
االحزاب و االنحرافات

د. هدى 
جامعة ا¬مام محمد حضورالشاللي

بن سعود ا¬سالمية

8

المؤتمر الدولي لجهود المملكة العربية 
السعودية في ترسيخ ،وتأصيل منهج اهل 

السنة والجماعة ، والدعوة إلية ودعم 
قضايا االمتين العربية وا¬سالمية

ندى بنت 
عبدالهادي 

الحربي
جامعة ا¬مام محمد حضور

بن سعود ا¬سالمية

ندوة تأثير شبكات التواصل االجتماعي 9
على ا من الفكري

أ.د. أسماء 
السويلم

الجامعة السعودية 
الجامعة السعودية نعمااللكترونية

االلكترونية

ورقة علمية بعنوان“ ”مفهوم ا من 
الفكري وكيفية توظيف وسائل 

التواصل االجتماعي بما يخدم تعزيز 
وترسيخ ا من الفكري“

ندوة البعد التربوي في برامج تدريب 10
مكنون

أ.د. أسماء 
السويلم

جمعية مكنون لتحفيظ 
جمعية مكنون نعمالقران الكريم

لتحفيظ القران الكريم
البعد التربوي في برامج تدريب 

مكنون

د. هدى المؤتمر الدولي السابع للتعاليم العالي11
وزارة التعليمحضورالشاللي

ورشة عمل-موائمة الخطة االستراتيجية 12
لجامعة الملك فيصل ٢٠١٦ مع رؤية ٢٠٣٠

د. هدى 
وزارة التعليمحضورالشاللي

13
مؤتمر واجب الجامعات السعودية و 

اثرها في حماية الشباب من الجماعات و 
االحزاب و االنحرافات

د. هدى 
جامعة ا¬مام محمد حضورالشاللي

بن سعود ا¬سالمية
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها خارج المملكة خالل العام الجامعي   ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

م
عنوان المؤتمر و 

الندوة@
(باللغة العربية )

االسم
نوع المشاركة

عناوين ا�وراق العلمية أو دورك في التنظيمالجهة المنظمة
تقديم ورقة تنظيم

حضورعلمية 

1
 الرحمة عند ا ديان 

والثقافات)
بتاريخ ٦-١٤٣٨/٢/٧هـ

عبدالعزيز بن سعود بن ضويحي 
تقديم ورقة الضويحي

مركز الملك عبدا· بن 
عبدالعزيز العالمي للحوار 
بين أتباع ا ديان والثقافات 

بروما ــ إيطاليا ــ

الرحمة في ا¬سالم

الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  

عنوان الرحلة أو الزيارة (داخلية أو م
عدد المشتركينمكانهاخارجية ) 

من الطالب
أسماء أعضاء هيئة 

هدف الزيارة التدريس

زيارة علمية لجامعة محمد الخامس في 1
زيارة لمكتبة الجامعة لالستعانة با بحاث الجديدة في د. أحمد بن محمد اللهيبزيارة خاصةالرباطالرباط

التفرغ العلمي.

جامعة الملك سعود - البرنامج التعريفي للسنة التحضيرية٢
لقاء تعريفي بقسم الدراسات ا¬سالمية مع طالبات السنة أ.العنود بنت عبدا· آل الشيخعليشة

التحضيرية

جامعة الملك سعود - البرنامج التعريفي للسنة التحضيرية٣
لقاء تعريفي بقسم الدراسات ا¬سالمية مع طالبات السنة أ.العنود بنت عبدا· آل الشيخعليشة

التحضيرية
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خدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  
الجهة المستفيدةالجهة المنظمة اسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@

وزارة العدلد.سلطان بن سعد السيفمأذون أنكحة للسعوديين والمقيمين1
وزارة الشئون ا¬سالميةد.سلطان بن سعد السيفخطيب جامع2

وزارة الشئون ا¬سالمية ووزارة د.سلطان بن سعد السيفداعية ، إلقاء دروس / كلمات / مشاركات إعالمية3
ا¬عالم

مجلة وزارة الشؤون ا¬سالمية د.سلطان بن سعد السيفتحكيم بحوث 4
وبعض الجامعات

طالب قسم الدراسات ا¬سالميةلجنة طالب المنحأ.د. فتح الدين بيانونيتدريس كتاب ”الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث“5

أ.د. سعد بن عبدا· بن عبدالعزيز الفتاوى واالستشارات6
قناة وصال الفضائيةالحميد

درس في جامع الراجحي بالسويدي، ودرس آخر في جامع 7
الصانع بالسويدي أسبوعيا

أ.د. سعد بن عبدا· بن عبدالعزيز 
مكتب الدعوة بسلطانةالحميد

المصارف وعمالؤهاأمانة اللجان المصرفيةصالح الفوزانعضوية اللجنة االستئنافية المصرفية8
جهات التمويل وعمالؤهاأمانة اللجان التمويليةصالح الفوزانعضوية اللجنة االستئنافية التمويلية9

10(DNR) المستشفيات وا طباء والمرضى والجهات المجلس الصحي السعوديصالح الفوزانعضوية لجنة عدم ا¬نعاش
القضائية

طالب المنح بجامعة الملك سعودحملة الراجحي الخيريةعبدا· السهليأداء فريضة الحج ل ١٧١ طالًبا .11
طالب المنح بجامعة الملك سعودأوقاف صالح الراجحيعبدا· السهليالعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف12
طالب العلممجلس أمناء المؤسسةعبدا· السهليمؤسسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية13
كتب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازمجلس نظار الوقفعبدا· السهليمؤسسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية14

إصدار موسوعة العقيدة وا ديان والفرق والمذاهب 15
القراء في أنحاء العالم اللجنة العليا للموسوعةعبدا· السهليالمعاصرة

طالب العلموزارة الشؤون ا¬سالميةعلي الخضيريدرس في جامع عمر بن الخطاب16

محاضرات في المعهد العلمي الثاني لتعليم الكتاب والسنة 17
نساءوزارة الشؤون ا¬سالميةعلي الخضيريالنسائي

طالبات الدراسات العلياإثراء المعرفةد.علي بن عبد ا· الصياحدورة في علل ا حاديث18
طالبات الدراسات العلياإثراء المعرفةد.علي بن عبد ا· الصياحدورة في الجرح والتعديل19
مركز باحثات لدراسات المرأةمركز باحثات لدراسات المرأةد. أحمد بن محمد اللهيبالقاء دورة فكرية في مركز باحثات لدراسات المرأة20
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مركز تفسيرمركز تفسيرد. أحمد بن محمد اللهيبلقاء علمي في مركز تفسير21
المجتمعات االسالميةقناة المجد الفضائيةوليد بن عثمان الرشوديبرنامج اعالمي تلفزيوني بعنوان المحجة22

23
تقديم محاضرة علمية بعنوان : فرق معاصرة 

بتاريخ 2 3 /12 /1438 وبتاريخ 6/11/ 1439هـ
مكتب الدعوة واالرشاد بالربوة – أ.د. أسماء السويلم

برنامج بوصلة
المشاركات في برنامج بوصلة من طالبات 

الجامعات بالرياض

مركز البحوث في جامعة ا مير أ.د. أسماء السويلمدورة علمية بعنوان“النشر العلمي الرصين“24
أعضاء هيئة التدريس في الجامعةنورة

أكاديمية بينات لحفظ القران أ.د. أسماء السويلمتدريس مقرر دراسي لعام كامل:: العقيدة 1 والعقيدة  252
طالبات ا كاديميةالكريم

طالبات الدراسات العليا في القسملجنة البحث العلمي بالقسمأ.د. أسماء السويلمدورة مهارة صياغ ة خطة البحث العلمي26
طالبات الدراسات العليا بالمملكةمركز وفاق لالستشارات العلميةأ.د. أسماء السويلمتقديم استشارات علمية تخصصية لطالبات الدراسات العليا27
المسجالت في الدورة من نساء المجتمعشركة إثراء المعرفة المحدودةأ.د. أسماء السويلمدور تدريبية بعنوان ”كيف نربي أوالدنا بالقرآن برنامج يومي ”28

المشارك في نادي القراء بمناقشة كتاب جماليات الدين 29
عضوات الناديمركز بالج في الرياضأ.د. أسماء السويلملفريد ا نصاري

شركة إثراء المعرفة المحدودةشركة إثراء المعرفة المحدودةأ.د. أسماء السويلمعضو المجلس االستشاري لشركة إثراء المعرفة المحدودة30

عضو المجلس االستشاري  كاديمية بينات لتحفيظ القرآن 31
أكاديمية بينات لحفظ القران أ.د. أسماء السويلمالكريم

أكاديمية بينات لحفظ القران الكريمالكريم

مجلة العلوم الشرعية واللغة أ.د. أسماء السويلمعضو هيئة التحرير لمجلة العلوم الشرعية واللغة العربية32
مجلة العلوم الشرعية واللغة العربيةالعربية بجامعة سطام

أكاديمية بينات لحفظ القران أ.د. أسماء السويلمدور علمية بعنوان : شرح كتاب أصول السنة لäمام أحمد33
المشاركات في ا كاديميةالكريم

المسجالت في البرنامجبرنامج أصالة العلميأ.د. أسماء السويلمدور علمية بعنوان : التسليم للنص الشرعي34
المسجالت في البرنامجبرنامج أصالة العلميأ.د. أسماء السويلمدور علمية بعنوان : مقدمات منهجية في درء الشبهات35
مركز الملك سلمان االجتماعيد. هدى الشالليدورة هل تقبلين التغيير36

برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام (مشاركة 37
ومناقشة)

د. ساره بنت عبد المحسن بن 
وزارة التعليمهيئة تقويم التعليمسعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن التجارب الناجحة في النشر العلمي (مشاركة)38
عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعودمركز البحوثسعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن تقييم اهداف الخطة االستراتيجية لكلية التربية (مشاركة)39
كلية التربيةكلية التربيةسعيد

تقييم الوضع الراهن للخطة االستراتيجية لكلية التربية 40
(مشاركة)

د. ساره بنت عبد المحسن بن 
كلية التربيةكلية التربيةسعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن المشاركة في لجنة النظر في قضايا منسوبات كلية التربية41
كلية التربيةكلية التربيةسعيد
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تحكيم ملفات معلمات التعليم العام لجائزة التميز (55 42
ملف)

د. ساره بنت عبد المحسن بن 
وزارة التعليمجمعية جستنسعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن اعداد تطوبر البرامج التخصصية (مشاركة)43
قسم الدراسات ا¬سالميةكلية التربيةسعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن إلقاء دروس فقهية في مصلى الجامعة44
سعيد

ا ندية الطالبية بجامعة الملك 
شرائح مختلفة بالجامعةسعود

د. لطيفة بنت عبد العزيز محاضرة (اعمال القلوب)45
المعيوف 

لجنة ا نشطة بقسم الدراسات 
طالبات جامعة الملك سعوداالسالمية

د. لطيفة بنت عبد العزيز منسقة46
وحدة تجويد الممارساتكلية التربيةالمعيوف

جامعة الملك سعودقسم الدراسات ا¬سالميةأ.العنود آل الشيخعضو في لجنة ا¬رشاد ا كاديمي47
القناة الثانية/التلفزيون السعوديسطام النميالمشاركة في برنامج توجيهات رمضانية (باللغة ا¬نجليزية)48
موقع ا لوكةد/بدرية محمد الفوزاننشر مقال بعنوان (أهمية بناء ا من الفكري)49
طالبات وأقسام الكليات ا خرىقسم الثقافة ا¬سالميةغزيل علي العتيبيعضوة في لجنة االختبارات50
جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودوزارة التعليملجنة تطوير مقررات االعدادا العام في جامعة الملك سعود51

تقديم ١٤ حلقة من درس التعليقات البازية في سكن اطالب 52
بجامعة الملك سعود

كرسي المهندس عبدالمحسن 
لجنة رعاية طالب المنح بالجامعةجامعة الملك سعودالدريس للسيرة النبوية

المراكز الدعوية وزارة الشؤون ا¬سالميةخالد بن عبدا· العيدمحاضرات علمية53
المراكز الدعوية وزارة الشؤون ا¬سالميةخالد بن عبدا· العيددروس وندوات54
الجيش السعودي المرابطإذاعة الرياضا ستاذ حمد التخيفيرسالة الى جنودنا الذين على حدود بالدنا 55

جمعية تحفيظ القرآن الكريم عضوة في لجنة جمعية تحفيظ القرآن الكريم (مكنون) 56
الطالبات(مكنون)

57
تقديم محاضرة علمية بعنوان : فرق معاصرة 

بتاريخ 23 /12 /1438 هـ  وبتاريخ 6/11/ 1439هـ
مكتب الدعوة واالرشاد بالربوة – أ.د. أسماء السويلم

برنامج بوصلة
المشاركات في برنامج بوصلة من طالبات 

الجامعات بالرياض

مركز البحوث في جامعة ا مير أ.د. أسماء السويلمدورة علمية بعنوان“النشر العلمي الرصين“58
أعضاء هيئة التدريس في الجامعةنورة

أكاديمية بينات لحفظ القران أ.د. أسماء السويلمتدريس مقرر دراسي لعام كامل:: العقيدة 1 والعقيدة  592
طالبات ا كاديميةالكريم

طالبات الدراسات العليا في القسملجنة البحث العلمي بالقسمأ.د. أسماء السويلمدورة مهارة صياغ ة خطة البحث العلمي60
طالبات الدراسات العليا بالمملكةمركز وفاق لالستشارات العلميةأ.د. أسماء السويلمتقديم استشارات علمية تخصصية لطالبات الدراسات العليا61
المسجالت في الدورة من نساء المجتمعشركة إثراء المعرفة المحدودةأ.د. أسماء السويلمدور تدريبية بعنوان ”كيف نربي أوالدنا بالقرآن برنامج يومي ”62
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المشارك في نادي القراء بمناقشة كتاب جماليات الدين 63
عضوات الناديمركز بالج في الرياضأ.د. أسماء السويلملفريد ا نصاري

شركة إثراء المعرفة المحدودةشركة إثراء المعرفة المحدودةأ.د. أسماء السويلمعضو المجلس االستشاري لشركة إثراء المعرفة المحدودة64

عضو المجلس االستشاري  كاديمية بينات لتحفيظ القرآن 65
أكاديمية بينات لحفظ القران أ.د. أسماء السويلمالكريم

أكاديمية بينات لحفظ القران الكريمالكريم

مجلة العلوم الشرعية واللغة أ.د. أسماء السويلمعضو هيئة التحرير لمجلة العلوم الشرعية واللغة العربية66
مجلة العلوم الشرعية واللغة العربيةالعربية بجامعة سطام

أكاديمية بينات لحفظ القران أ.د. أسماء السويلمدور علمية بعنوان : شرح كتاب أصول السنة لäمام أحمد67
المشاركات في ا كاديميةالكريم

المسجالت في البرنامجبرنامج أصالة العلميأ.د. أسماء السويلمدور علمية بعنوان : التسليم للنص الشرعي68
المسجالت في البرنامجبرنامج أصالة العلميأ.د. أسماء السويلمدور علمية بعنوان : مقدمات منهجية في درء الشبهات69
مركز الملك سلمان االجتماعيد. هدى الشالليدورة هل تقبلين التغيير70

برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام (مشاركة 71
ومناقشة)

د. ساره بنت عبد المحسن بن 
وزارة التعليمهيئة تقويم التعليمسعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن التجارب الناجحة في النشر العلمي (مشاركة)72
عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعودمركز البحوثسعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن تقييم اهداف الخطة االستراتيجية لكلية التربية (مشاركة)73
كلية التربيةكلية التربيةسعيد

تقييم الوضع الراهن للخطة االستراتيجية لكلية التربية 74
(مشاركة)

د. ساره بنت عبد المحسن بن 
كلية التربيةكلية التربيةسعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن المشاركة في لجنة النظر في قضايا منسوبات كلية التربية75
كلية التربيةكلية التربيةسعيد

تحكيم ملفات معلمات التعليم العام لجائزة التميز (55 76
ملف)

د. ساره بنت عبد المحسن بن 
وزارة التعليمجمعية جستنسعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن اعداد تطوبر البرامج التخصصية (مشاركة)77
قسم الدراسات ا¬سالميةكلية التربيةسعيد

د. ساره بنت عبد المحسن بن إلقاء دروس فقهية في مصلى الجامعة78
سعيد

ا ندية الطالبية بجامعة الملك 
شرائح مختلفة بالجامعةسعود

د. لطيفة بنت عبد العزيز محاضرة (اعمال القلوب)79
المعيوف 

لجنة ا نشطة بقسم الدراسات 
طالبات جامعة الملك سعوداالسالمية

د. لطيفة بنت عبد العزيز منسقة80
وحدة تجويد الممارساتكلية التربيةالمعيوف

جامعة الملك سعودقسم الدراسات ا¬سالميةأ.العنود آل الشيخعضو في لجنة ا¬رشاد ا كاديمي81
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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 ١٣٩٥/١٣٩٤هـ، 

وطرق  بالمناهج  المتعلقة  المقررات  من  مجموعة  البكالوريوس  مرحلة  في  التربية  كلية  لطالب  يقدم  بحيث 

التدريس ويتولى ا¬شراف عليهم وتدريبهم على التدريس في مرحلة التربية الميدانية. ثم بدأ القسم في تقديم 

تدريس  وطرق  ومناهج  العامة,  التدريس  وطرق  المناهج  بمسارات  وذلك  ١٣٩٨هـ.   /١٣٩٧ عام  الماجستير  برامج 

العلوم الشرعية, ومناهج وطرق تدريس اللغة العربية, وفي عام ١٤٠٨/١٤٠٧هـ استحدثت ثالثة مسارات أخرى هي 

مناهج وطرق تدريس المواد االجتماعية, ومناهج وطرق تدريس العلوم, ومناهج وطرق تدريس الرياضيات, وفي 

عام ١٤٢٥/١٤٢٤هـ تم اعتماد فتح مسار الماجستير لمناهج وطرق تدريس التربية الفنية. 

        كما تم اعتماد برامج دكتوراه الفلسفة في التربية (المناهج وطرق التدريس) عام ١٤١٨/ ١٤١٩هـ في مسار المناهج 

وطرق التدريس العامة ومسار مناهج وطرق تدريس المواد االجتماعية ومسار مناهج وطرق تدريس العلوم, وبدأ 

القسم في تقديم برامج الدكتوراه في مسار المناهج وطرق التدريس العامة عام ١٤٢٠/ ١٤٢١هـ, وفي مسار مناهج 

وطرق تدريس العلوم عام ١٤٢٥/١٤٢٤هـ.

كما تم في عام ١٤٣٤/ ١٤٣٥اعتماد برامج البكالوريوس التكاملي (إعداد معلمين) في تخصصات اللغة ا¬نجليزية 

والحاسب اÔلي والرياضيات والفيزياء.

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

االحتياجات العصرية و المستقبلية لمجتمع المعرفة .

د. سلطان بن محمد آل طلحاب
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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  داء دورهم الفعال في بناء مجتمعهم, ويتحقق ذلك بتقديم برامج تربوية 

متوازنة أكاديميÀ وميدانيÀ لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

ا هداف: 
يسعى القسم لتحقيق ا هداف التالية:

تعميق المفاهيم ا¬سالمية من خالل تضمينها في مقررات المناهج وطرق التدريس.

القائمة  العالمية  الجودة  التعليمية وفقÀ لمعايير  والبرامج  المناهج  التدريس وتطوير  المؤهلة في مجاالت  الكوادر  إعداد 

على دعائم المعرفة المتطورة.

تعريف الطالب بأسس المناهج وأساليب تدريسها وإجراءات تقويمها.

إكساب الطالب المعلومات والمهارات المرتبطة بالمناهج وطرق التدريس.

على  والعمل  المختلفة  القسم  تخصصات  في  التدريس  وطرق  المناهج  مجال  في  التربوية  والدراسات  بالبحوث  القيام 

.Àو عالمي Àنشرها محلي

التربوية  بين القسم والمؤسسات  التدريس وتحقيق الشراكة  المناهج وطرق  المتخصصة في مجال  تقديم االستشارات 

لخدمة المجتمع.
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م
الجامعة التي التخصص الدقيقالتخصص العامالرتبةالجنسيةأسماء أعضاء هيئة التدريس

دوام كامل/الدرجةتخرج منها
جزئي

كاملأنثىذكراالسم
Pدكتوراهجامعه بتسبرجتعليم العلومالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPفهد سليمان حجى الشايع1

Pدكتوراهأمريكاالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPراشد حسين محمد العبدالكريم2

تعليم اللغة ا¬نجليزية المناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPيوسف عبدالرحمن ناصر الشميمرى3
Pدكتوراهجامعه ليدزللناطقين بلغات أخرى

Pدكتوراهجامعه اوهايوالتربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPعبدا· ابراهيم محمد العجاجى4

Pدكتوراهجامعه اركنساسالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPسعود ناصر ابراهيم الكثيرى5

Pدكتوراهأمريكااجتماعياتالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPسليمان سعد احمد ال فواز6

Pدكتوراهجامعه اوهايوطرق تدريس اللغة العربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPصالح عبدالعزيز سليمان النصار7

Pدكتوراهجامعه الينوىالتربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPعبدالعزيز راشد محمد النجادى8

Pدكتوراهأمريكاالتربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPعبدالعزيز سعود حمد العمر9

مناهج وطرق تدريس التربية المناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPعبدا· ظافر على الشهرى10
Pدكتوراهجامعه نوتنجهامالفنية

Pدكتوراهالتربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPعبدا· عبدالعزيز عبدالرحمن الهدلق11

دكتوراهجامعه اوهايوالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPعبدالمحسن سالم دخيل العقيلى12

مناهج وتدريس العلوم – المناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPعلى احمد صالح الراشد13
جيولوجيا، وفيزياء  

جامعة نيويورك - 
Pدكتوراهبفالو

Pدكتوراهجامعه كلورادوالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPمحمد بن عبدالرحمن الديحان14

رياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPمحمد عبدا· عثمان النذير15
جامعه الملك 

Pدكتوراهسعود

Pدكتوراهالملك سعودعلوم اجتماعيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ سعوديPابراهيم عبدا· العلى الحميدان16

Pدكتوراهالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPجبر بن محمد بن داود الجبر17

مناهج وطرق تدريس التربية المناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPمشعان زبن دغيم الحربى18
معاردكتوراهالملك سعودالبدنية 

مناهج الحاسب وتقنية المناهج وطرق التدريسأستاذ سعوديPرياض عبدالرحمن محمد الحسن19
المعلومات

جامعه والية 
Pدكتوراهفلوريدا

Pدكتوراهامريكاتربية علميةالمناهج وطرق التدريسأستاذ سعوديPسعيد محمد عبدا· الشمرانى20

Pدكتوراهأمريكاتعليم الرياضياتالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديPعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الرويس21

Pامريكاانديانا بلومنجتونتعليم رياضياتالمناهج وطرق التدريساستاذسعوديPمسفر سعود عبدا· السلولى22
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أستاذ سعوديPعبدا· محمد سريع السريع23
Pدكتوراهأمريكالغة عربيةالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPابراهيم عبدالوهاب سعود البابطين24
الرياضياتالمناهج وطرق التدريسمشارك

جامعه وايومنج
Pدكتوراه

أستاذ سعوديPاحمد حسين عيسى الفقيه25
Pدكتوراهأمريكاعلم االجتماعالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPاحمد زيد عبدالعزيز ال مسعد26
Pدكتوراهالملك سعودحاسب آليالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPتوفيق ابراهيم محمود بديوى27
Pدكتوراهجامعه كيلالمناهج وطرق التدريسلمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPناعم محمد سلطان العمرى28
طرق تدريس الرياضياتالمناهج وطرق التدريسمشارك

أم القرى
Pدكتوراه

أستاذ سعوديPخالد ابراهيم عبدالرحمن المطرودى29
المناهج وطرق تدريس العلوم المناهج وطرق التدريسمشارك

Pدكتوراهأم القرىالشرعية

أستاذ سعوديPخالد فهد عبدا· الحذيفى30
دكتوراهأمريكاالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPراضى سعد  السرور31
Pدكتوراهأمريكااللغة االنجليزيةالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPصالح سليمان محمد الحديثى32
Pدكتوراهامريكاعلومالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPصالح عبدا· محمد العبدالكريم33
Pدكتوراهغرب فرجينياتربية علميةالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPطالل محمد فرحان المعجل34
Pدكتوراهأمريكاعلوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPعبدالمحسن سيف ابراهيم السيف35
المناهج وطرق تدريس العلوم المناهج وطرق التدريسمشارك

Pدكتوراهجامعه مانشسترالشرعية

أستاذ سعوديPعلى محمد علي الصغير36
معارأمريكاجامعه اوهايومناهج وتدريس تربية بدنيةالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPمحمد عطيه محمد الحارثي37
معارامريكاالتربيةالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPمحمد مفلح عبدا· عامر الدوسري38
مناهج وطرق تدريس التربية المناهج وطرق التدريسمشارك

Pامريكاجامعة أركانساسالفنية

أستاذ سعوديPناصر عبدا· حسين المسعرى39
Pدكتوراهالملك سعودالتربية الفنيةالمناهج وطرق التدريسمشارك
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أستاذ مصرىPاشرف محمد بسيم محمد40
Pدكتوراهالقاهرةتربية بدنيةالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديPخالد غنيم عوض الهمزانى41
Pدكتوراهالملك سعودعلوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديPخالد محمد عمر الهويدى الشريف42
دكتوراهجامعة كيرتنطرق تدريس الرياضياتالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديPراشد محمد راشد جساس43
مناهج وطرق تدريس التربية المناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهلفبراالبدنية

أستاذ سعوديPصالح سليمان عبدالعزيز المفدى44
Pدكتوراهبريطانياعلوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديPعبدالرحمن فهد مطرف المطرف45
Pدكتوراهلفبراعلوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديPعبدالعزيز عبدا· ابراهيم بن طالب46
Pدكتوراهأمريكاالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديPعبدا· عبدالعزيز محمد الحزيمى47
Pدكتوراهأمريكالغة عربيةالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديPعثمان عبدالمحسن احمد التركى48
Pدكتوراهأمريكااجتماعياتالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديPعثمان ناصر عثمان البريكان49
Pأمريكامناهج عامةالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديPمحمد فهد محمد البشر50
مناهج وطرق تدريس العلوم المناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهالقاهرةالشرعية

أستاذ سعوديPياسر عبد الرحمن السحيباني51
نيوكاسل - لغويات تطبيقيةالمناهج وطرق التدريس مساعد

Pدكتوراهبريطانيا

أستاذ سعوديPسلطان محمد ال طلحاب52
تعليم اللغة ا¬نجليزية المناهج وطرق التدريسمساعد

للناطقين بلغات أخرى
ستراثكاليد - 

Pدكتوراهبريطانيا

هشام مصطفى محمد الطيب 53
أستاذ سعوديPشريفى

Pدكتوراهالملك سعودالحاسب التعليميالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ اردنىPاحمد حسن محمد البدور54
Pدكتوراهالجامعة ا ردنيةمناهج وطرق تدريسالمناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهالملك سعودالمناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديPأبراهيم سعد علي القرني55

Pماجستيرالملك سعودعلم النفسالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديPعبدالحكيم عبدالعزيزاحمد الوكيل56

Pماجستيرالملك سعودالثقافة االسالميةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديPسلطان خلف غصن الروقى العتيبى57

Pماجستيرالملك سعودلغه انجليزيه وترجمـهالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديPعبدا· محمد عبدا· بيهان58
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جامعة طرق تدريس العلومالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديةPأ.د نضال شعبان ا حمد59
Pدكتوراهميتشجان- أمريكا

جامعة أم القرى-مناهج عامةالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديةPأ.د لطيفة صالح السميري60
Pدكتوراهالسعودية

جامعة اوريجون-طرق تدريس الحاسبالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديةPأ.د ألفت محمد فوده61
تفرغ دكتوراهأمريكا

علمي

جامعة جورج تكنولوجيا التعليمالمناهج وطرق التدريسأستاذسعوديةPأ.د. سارة إبراهيم العريني62
Pدكتوراهميسن

أستاذ سعوديةPد. سوزان حسين حج عمر63
Pدكتوراهجامعة ايواطرق تدريس العلومالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديةPد. هند عبدالعزيز الفدا64
جامعة كانساس/ لغة انجليزيةالمناهج وطرق التدريسمشارك

Pدكتوراهأمريكا

أستاذ سعوديةPد. سمر عبدالعزيز الشلهوب65
Pدكتوراهجامعة ا ميرة نورةرياضياتالمناهج وطرق التدريسمشارك

أستاذ سعوديةPد. أسماء محمد القحيز66
Pدكتوراهجامعة ا ميرة نورةطرق تدريس العلوم الشرعيةالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديةPد. نورة سعود الهزاني67
جامعة الرياض طرق تدريس الحاسبالمناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهللبنات

أستاذ مصريةPد. أمل محمد يوسف68
Pدكتوراهجامعة حلوانمناهج عامةالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ مصريةPد. فاتن مصطفى محمد69
جامعة عين علوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهشمس

أستاذ سعوديةPد . ريم عبدالمحسن العبيكان70
جامعة اكستر- التعليم المدمجالمناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهبريطانيا

أستاذ سعوديةPد. عبير محمد العرفج71
جامعة الملك مناهج عامةالمناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهسعود

أستاذ سعوديةPد. سميرة أحمد الزهراني72
Pدكتوراهجامعة ا ميرة نورةطرق تدريس العلوم الشرعيةالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديةPد.ريم علي القرني73
جامعة دنفر- لغة انجليزيةالمناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهكلورادو

أستاذ سعوديةPد . إلهام عبدالكريم السعدون74
Pدكتوراهجامعة أوهايوتقنيات تعليمالمناهج وطرق التدريسمساعد

أستاذ سعوديةPد. بتول عبدالعزيز السعدون75
جامعة الملك مناهج عامةالمناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهسعود

أستاذ سعوديةPد . أمل عبدا· آل إبراهيم76
جامعة اكستر- حاسب آليالمناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهبريطانيا
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أستاذ سعوديةPد. رفيف عبدالعزيز حكيم77
East Anglia-تربية فنيةالمناهج وطرق التدريسمساعد

Pدكتوراهبريطانيا

أستاذ سعوديةPد. سهام محمد البابطين78
معارةدكتوراهجامعة مانشسترحاسب آليالمناهج وطرق التدريسمساعد

جامعة الملك حاسب آليالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ. حياة عبدالرحمن العجالن79
إشراف ماجستيرسعود

مشترك

جامعة الملك تربية فنيةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ . إيمان علي المريعي80
مبتعثةماجستيرسعود

جامعة الملك تربية فنيةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ. رشا صالح باوزير81
مبتعثةماجستيرسعود

مبتعثةماجستيرجامعة ا ميرة نورةطرق تدريس التربية الفنيةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ. إيمان فيصل الصحن82

جامعة الملك حاسب آليالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ. أشواق عبدا· السحيم83
مبتعثةماجستيرسعود

جامعه الملك مناهج عامةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ. آمنة عبدا· حجر84
Pماجستيرسعود

جامعة الملك طرق تدريس الحاسبالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ. روان فهد المهيزع85
Pماجستيرسعود

جامعة الملك طرق تدريس الحاسبالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ. عبير محمد الربيعة86
Pماجستيرسعود

جامعة الملك طرق تدريس العلومالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ. نورة محمد الكثيري87
Pماجستيرسعود

جامعة الملك طرق تدريس التربية الفنيةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ. غادة عبدالرحمن الدوسري88
Pماجستيرسعود

جامعة الملك طرق تدريس علوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ.أمل تركي العصيمي89
Pماجستيرسعود

جامعة الملك طرق تدريس مواد اجتماعيةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ.نورة محمد الغامدي90
Pماجستيرسعود

Pماجستيرجامعة جالسكوطرق تدريس العلومالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ.حنان فوزي الجار ا·91

جامعه الملك تربية فنيةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ. حصة تركي العصيمي92
Pماجستيرسعود

جامعة الملك طرق تدريس العلومالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ.نورة محمد السبيعي93
Pماجستيرسعود

جامعه الملك مناهج عامةالمناهج وطرق التدريسمحاضرسعوديةPأ.نوال حسن عارف94
Pماجستيرسعود
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كلية التربية طرق تدريس العلومالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ. هال سليمان الشايع95
Pماجستيربالزلفي

جامعة الملك مناهج عامةالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ. ابتسام ناصر العبدا·96
Pماجستيرسعود

جامعة الملك طرق تدريس علوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ. أمل عبدالمحسن السيف97
Pماجستيرسعود

University of رياضياتالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ. غادة فهد القحطاني98
LeedsماجستيرP

Florida Institute طرق تدريس الحاسبالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ. عفاف أحمد باعبدا·99
of Technologyمبتعثةماجستير

جامعة الملك علوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ. هدى سعد الكثيري100
Pماجستيرسعود

جامعة الملك علوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ. يارا عبدالمجيد العبدالكريم101
Pماجستيرسعود
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جامعه الملك حاسب آليالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ. مزنة محمد الحربي104
Pبكالوريوسسعود

جامعة الملك طرق تدريس علوم شرعيةالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ. وفاء سعد السيف105
Pماجستيرسعود

جامعة الملك دراسات إسالميةالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ.رائدة سعد جاسر الموسى106
Pبكالوريوسسعود

جامعة الملك طرق تدريس لغة عربيةالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ.الجوهرة عبدالعزيز آل تويم107
Pماجستيرسعود

جامعة الملك حاسب آليالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ.أفراح خلف الخلف108
مبتعثةبكالوريوسسعود

جامعه الملك تربية فنيةالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ.إيمان عبدا· الكامدي109
مبتعثةماجستيرسعود
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Pبكالوريوس سعود

Mount Saint مناهج عامةالمناهج وطرق التدريسمعيدسعوديةPأ.لبنى محمد الشمراني111
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1
Discrimination of Performance Tiers and Prediction of Success: A New 

Quantitative Method for Establishing Cutoff Scores with Application to an 
Introductory Physics Course. 

Learning and Teaching in Higher Education: Gulf 
Perspectives, Zayed University, UAE. 14(1), 1-13. (2017)

Alarfaj, Maher; Secolsky, 
Charles & Alshaya, F.

 العوامل المؤدية لتدني تحصيل طالب مقررات الفيزياء ا ولية بجامعة الملك 2
سعود. 

مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود. ٣٠(١)، 
١٩-٥٥. (١٤٣٩هـ).

الشايع، فهد.

مدى تحقق المواصفات التربوية لكتب الطالب لêحياء والكيمياء والفيزياء للصف 3
ا ول الثانوي مع سالسل ماجروهل. 

مجلة جامعة القدس المفتوحة لêبحاث التربوية والنفسية، 
(٢٠١٧) ٥(١٨)، ١٧-.٣٣

 حمد، نضال؛ حج عمر، سوزان؛ الزغيبي، 
محمد؛ الشايع، فهد.

4 Students’ Understandings of Nature of Science and Their Arguments in the Context
 .of Four Socioscientific Issues

 International Journal of Science Education, 39 (3),
 299-334. (2017).

 Khishfe, Rola; Alshaya, Fahad; Mansour, Nasser;
.BuiJaoude, Saouma & Alradyan, Khalid

مواءمة صور كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط للسياق االجتماعي من منظور 5
السيميائية االجتماعية.

مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود، ٢٩(١)، 
١٩-٤٤. (١٤٣٨هـ)

العريني، عبدالرحمن؛ الشايع، فهد.

فاعلية تطبيق استراتيجية الصف المقلوب على التحصيل الدراسي لتعلم البرمجة 6
في مادة الحاسب اÔلي لدى طالب الصف ا ول ثانوي

المجلة الدولية لêبحاث التربوية -
 ا مارات , مج41, ع3، 2017/6

فؤاد الدوسري
أحمد المسعد

أثر تدريس القرآن الكريم باستخدام نمط التعلم المدمج على تصحيح التالوة 7
لطالب حلقات ا كاديمية القرآنية العالمية

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية - مركز رفاد 
للدراسات وا بحاث - ا ردن , مج2, ع1 2017/8

عـبـدالـعـزيـز الـشـهـري
أحمد المسعد

واقع استخدام معلمي الرياضيات لêنشطة ا¬لكترونية التفاعلية في تنمية 8
التصور البصري المكاني

مجلة العلوم التربوية- بجامعة ا مير سطام  مجلد 3 ، 
العدد 1 2018/3

فهد بن إبراهيم موكلي
أحمد المسعد

امتالك معلمي الحاسب اÔلي للمعايير المهنية الوطنية في الحاسب اÔلي 9
أحمد بن زيد آل مسعدرسالة التربية وعلم النفس -السعودية , ع57  ، 2017/6معلمي الحاسب

فاعلية استخدام البرمجية التعليمية في تعلم مهارة الوثب الثالثي لتالميذ 10
الصف ا ول متوسط

مجلة كلية التربية بأسيوط -مصر , مج٣٣, ع١٠ ، 345 - 372.  
١٢ / ٢٠١٧  

جيالن بن أحمد مجممي
احمد بن زيد المسعد

ز في مادة الحاسب اÔلي على التحصيل لطالب 11 أثر استخدام تقنية الواقع المعزِّ
الصف الثالث الثانوي في منطقة جازان

المجلة التربوية الدولية المتخصصة - المجموعة الدولية 
لالستشارات ا ردن , مج6, ع2    ١٢ / ٢٠١٧

بندر بن أحمد الشريف
أحمد بن زيد آل مسعد

أثر استخدام الكتاب التفاعلي (Interactive Whiteboard) على تحصيل طالب الصف 12
...Full Blas الثالث متوسط عند مستويات المجال المعرفي في سلسلة

مجلة العلوم التربوية والنفسية - المركز القومي للبحوث - 
فلسطين , مج١, ع١١    ١٢ / ٢٠١٧

الحميدي بن سالم الحربي
احمد بن زيد المسعد

دراسة واقع استخدام الكتاب التفاعلي في تعليم اللغة ا¬نجليزية ومعوقات 13
استخدامه

مجلة كلية التربية بأسيوط -مصر، مج٣٣, ع١٠ ، 172 - 222.    
١٢ / ٢٠١٧ 

توفيق بن عبدالعزيز الحماد
احمد بن زيد المسعد

فاعلية استخدام تقنية الواقع المعزز على تحصيل طالب الصف الثاني ثانوي في 14
مادة اللغة ا¬نجليزية 

مؤتمر تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعّلم ا¬لكتروني   
2018/3

أسامة محمد عواجي 
أحمد بن زيد المسعد
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واقع استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة في التعليم 15
رسالة التربية وعلم النفس -السعودية , ع58     2018/9العام من وجهة نظر معلمات العلوم بمحافظة الخرج

احمد بن زيد المسعد
العفيصان، نورة عمر محمد

تضمين سمات االستقصاء العلمي في أنشطة تقويم ا داء في دليل معلم 16
مجلة العلوم التربوية بجامعة الملك سعودالعلوم للتقويم في المرحلة االبتدائية والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

أ. خالد محمد معشي
أ. د. جبر محمد الجبر

17
أثر إستراتيجية التعارض المعرفي في تصويب التصورات البديلة للمفاهيم 

الفقهية والتمكن من معرفة ا حكام لدى طالب الصف الثالث المتوسط بمدينة 
الرياض

د. خالد إبراهيم المطرودي المجلة الدولية للبحوث التربوية-جامعة ا¬مارات

18
أداء طلبة المستويات ا ولى بجامعة
الملك سعود في مقررات الرياضيات

 مجلة العلوم التربوية- جامعة سطام
خالد الشريف¹ ، 

ناعم العمري² ، رفعت قنديل³

19 Emerging Trends in Research on Math Teachers’ Professional
DevelopmentInternational Journal of Instruction³ناعم  العمري¹ ، عبدالولي الدهمش²، خالد الشريف

20
مستوى تحصيل طلبة كلية العلوم بجامعة الملك سعود في مقرر التكامل « 

ريض١١١“
 والعوامل المؤثرة فيه

مسفر السلولي، إبراهيم العليان،بكيل الدرواني، خالد مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية
الشريف

21 Altalhab, S. (2018). Short- and long-term effects of repetition strategies on
.vocabulary retention

 Advances in Language and Literacy Studies, 9(2),
سلطان بن محمد آل طلحاب146-149 

مدى تمكن طالبات قسم الفيزياء في جامعة ا ميرة نورة بنت عبدالرحمن من 22
مهارات الرسم البياني

 مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة القصيم، المجلد 
(١٠)، العدد (١)، محرم ١٤٣٨هـ، أكتوبر ٢٠١٦ (ص ص: ٢٤٥-٣٠٩).

أ. هال بنت سليمان بن حجي الشايع، و
د. صالح بن عبدا· بن محمد العبدالكريم

مجلة العلوم التربوية، جامعة الملك سعود، المجلد (28)، درجة إشراكية الطالب في كتاب العلوم المطور للصف السادس االبتدائي23
العدد (3)، نوفمبر 2016، صفر 1438هـ (ص ص: 475-500).

أ. ندى بنت عقيل عبدالعزيز العبدالكريم، و
د. صالح بن عبدا· بن محمد العبدالكريم

معوقات استخدام معلمات العلوم لدورة التعلم الخماسية (5E’s) المطّبقة 24
ضمن سلسلة ماجروهل (McGraw_Hill) بالمرحلة االبتدائية بمدينة الرياض. 

المجلة التربوية الدولية المتخصصة، الجمعية ا ردنية لعلم 
النفس، في المجلد (٦) العدد (٤)، ٢٠١٧ (ص ص: ٢٣-٤٠).

أ. تهاني بنت سعد بن بخيت، و
د. صالح بن عبدا· العبدالكريم

دور معلمات العلوم في تكوين التصّورات الخاطئة حول مفاهيم الوراثة لدى 25
طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض. 

المجلة الدولية لêبحاث التربوية، جامعة ا¬مارات العربية 
المتحدة، العين، المجلد (٤١) العدد (١)، ٢٠١٧ (ص ص: ٢٠١-٢٣٨).

أ. نورة بنت عبدا· الجبرين، و
د. صالح بن عبدا· العبدالكريم

مهارات التوثق من المعلومة لدى معلمي المرحلة الثانوية والمتوسطة بمدينة 26
الرياض. 

مجلة البحث العلمي في التربية بكلية البنات لآلداب والعلوم 
والتربية بجامعة عين شمس، مصر العدد (١٨) الجزء (٥) للسنة 

٢٠١٧، (ص ص: ٦٢١-)

أ. زياد بن محمد النوفل، و
د. صالح بن عبدا· العبدالكريم

27 Saudi Science Teachers’ Perceptions of Implementing Inquiry in
.Science Class

 Journal of Education and Training Studies, Vol.5  , No
(12. (pp 67-78Alabdulkareem, Saleh Abdullah

أ.د. عبدا· ظافر الشهري مكتبة المتنبيموضوعات ومعوقات في تدريس التربية الفنية (كتاب)28

المجلة العربية للعلوم ونشر االبحاثدليل توجيهي من القران الكريم لتطبيق االهداف الوجدانية في التربية الفنية29
أ.د. عبدا· ظافر الشهري

أ. مشاعل رباح المرواني
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المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسيةتقويم مهارات النقد الفني لدى معلمات التربية الفنية..30
أ.د. عبدا· ظافر الشهري

أ. غادة عبدالرحمن الدوسري

واقع ا¬شراف على طلبة التربية الميدانية بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية 31
د. محمد بن مفلح الدوسري مجلة العلوم التربوية والنفسية بجامعة أم القرى            التربية بجامعة الملك سعود

مدى توفر المعايير المهنية لدى معلمات التربية الفنية في المرحلة المتوسطة 32
مجلة كلية التربية جامعة المنصورةمن وجهة نظر المشرفات التربويات بمدينة الرياض

د. محمد بن مفلح الدوسري
عفاف بنت عبدالعزيز بن دعيج                

صعوبات التقويم في منهج التربية الفنية المطور بالمرحلة المتوسطة من وجهة 33
مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسيةنظر المعلمات بمدينة الرياض

د. محمد بن مفلح الدوسري
أمل بنت صالح النصار

34 Emerging Trends in Research on Math Teacher Professional
Development

International Journal of Instruction
.July 2018, Volume 11, Number 3 

د.ناعم بن محمد العمري
أ. د. عبد الولي الدهمشي

د. خالد بن محمد الشريف.

مجلة العلوم التربوية- جامعة ا مير سطامأداء طلبة المستویات ا ولى بجامعة الملك سعود في مقررات الریاضیات35
د. خالد بن محمد الشريف
د. ناعم بن محمد العمري

د. رفعت عبد الصمد قنديل

تقويم شراكه الجامعة والمدرسة في تدريس مقرر التربية الميدانية ¬عداد معلم 36
التربية البدنية بثالث جامعات سعودية

 جمهوريه مصر العربية 
جامعة حلوان – كلية التربية الرياضية

تاريخ النشر  -9-8 1438
المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة

د . اشرف محمد بسيم 
د. راشد بن محمد الجساس

37
مسملي، علي؛ الحسن، رياض. (2018). أثر التدريس المعزز بالحوسبة السحابية على 
التحصيل الدراسي في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات لدى طالب الصف الثاني 

الثانوي. مجلة العلوم التربوية – جامعة ا مير سطام بن عبد العزيز. 3(1).
 مجلة العلوم التربوية – جامعة ا مير سطام بن عبد العزيز

علي مسملي
رياض الحسن

الباحث الرئيس د.علي محمد الجديع،  المشاركين :  وزارة التعليمدراسة مدخالت االبتعاث38
د.عبد المحسن السيف (آداب)  و د.صالح الصغير (آداب)

الباحث الرئيس د.علي محمد الجديع  المشاركين :  وزارة التعليمدراسة عمليات االبتعاث39
د.عبد المحسن السيف (آداب) و د.صالح الصغير (آداب)

الباحث الرئيس د.علي محمد الجديع  المشاركين :  وزارة التعليمدراسة محرجات االبتعاث40
د.عبد المحسن السيف (آداب)  و د.صالح الصغير(آداب)

الباحث الرئيس د.علي محمد الجديع،  المشاركين:  وزارة التعليمدراسة تنبؤيه عن االبتعاث 41
د.عماد عبدالجليل (إدارة)

المهارات المعرفية وغير المعرفية عند المبتعثين وعالقة ذلك بتوظيفهم بعد 42
الباحث الرئيس د.علي محمد الجديع،  المشاركين:  وزارة التعليمعودتهم

د.عماد عبدالجليل (إدارة)

الباحث الرئيس د.علي محمد الجديع،  المشاركين:  وزارة التعليمتأهيل المبتعثين السعوديين لسوق العمل43
د.عماد عبدالجليل (إدارة)

تصور مقترح لبرامج إعداد معلم القرن الحادي والعشرين وتنميته مهنيÀ في 44
 مجلة جامعة المنصورةالمملكة العربية السعودية في ضوء التجربة الفنلندية

منى المطيري / عبير العرفج 
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قائمة البحوث والمؤلفات  الجارية خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
اسم الباحث الرئيس وأسماء المشاركين@@@@تاريخ المتوقع لالنتهاءعنوان البحثم

نوعية تحصيل طلبة المرحلة المتوسطة في مادة العلوم وفق مشروع تطوير 1
الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية. 

 بحث مقبول للنشر في مجلة العلوم التربوية بجامعة 
طيبة، ١٤٣٩/٨/٢٧هـ.

 
العتيبــــي، خالـد؛ البرصان، اسماعيل؛ عبد، إيمان؛ 

الشايع، فهـد.

أثر أنموذج مقترح للتقويم من أجل تعلم العلوم على المهارات االجتماعية المتعلقة 2
بتعلم طالبات الصف السادس االبتدائي. 

بحث مقبول للنشر في مجلة رسالة الخليج العربي – 
العبدالكريم، إيمان؛ الشايع، فهد.مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٤٣٩/٥/٣هـ.

أثر تدريس العلوم وفق اتجاه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) على 3
التحصيل الدراسي والتفكير االبداعي لطالب الصف ا ول المتوسط بمدينة الرياض. 

بحث مقبول للنشر في المجلة العلمية بجامعة الباحة 
الشايع، فهد، ا سمري، حسين؛ القحطاني، حمد.للعلوم االنسانية، ١٤٣٩/٣/٢هـ.

مستويات تحصيل طلبة مقررات الفيزياء ا ولية بجامعة الملك سعود خالل خمس 4
سنوات (١٤٣١-١٤٣٦هـ). 

بحث مقبول للنشر في مجلة العلوم التربوية، جامعة 
ا مير سطام بن عبدالعزيز. ١٤٣٩/١/١٧هـ

الشايع، فهد؛ العرفج، ماهر؛ العمران، سعد؛ 
المفتي، عبده.

أثر أنموذج مقترح للتقويم من أجل تعلم العلوم على تحصيل طالبات الصف السادس 5
االبتدائي. 

بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
العبدالكريم، إيمان؛ الشايع، فهد.االنسانية واالجتماعية، ٢٠١٨/٢/٢٢.

أثر أنموذج مقترح للتقويم من أجل تعلم العلوم على تحصيل طالبات الصف السادس 6
االبتدائي. 

بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلوم 
العبدالكريم، إيمان؛ الشايع، فهد.االنسانية واالجتماعية، ٢٠١٨/٢/٢٢.

أثر  برنامج قائم على التعلم النشط لتدريس البرمجة على تحصيل طالب الصف الثالث 7
شادي محمد الهادي1439 / ١٤٤٠هـمتوسط في مادة الحاسب اÔلي

أحمد بن زيدالمسعد

مدى استفادة المتعلمين من منصات التعلم ا¬لكترونية في تعلم اللغة ا¬نجليزية – 8
Àسلطان سليم الثبيتي1439 / ١٤٤٠هـرواق نموذج

احمد بن زيد المسعد

المعوقات التي تحول دون دمج وسائل التواصل االجتماعي في تدريس اللغة ا¬نجليزية 9
عبدالعزيز بن محمد الزهراني1439 / ١٤٤٠هـمن وجة نظر المعلمين

احمد بن زيد المسعد

واقع استخدام معلمي الحاسب اÔلي لتطبيقات الجيل الثاني في تدريس مادة 10
وليد بن عواد العطوي1439 / ١٤٤٠هـالحاسب لطالب المرحلة المتوسطة في تبوك

احمد  بن زيد المسعد

واقع توظيف التقنيات التعليمية في تعلم الثقافة ا¬سالمية في معهد اللغويات 11
إبراهيم عبدالعزيز ميغا1439 / ١٤٤٠هـالعربية بجامعة الملك سعود من وجهة نظر الطالب

احمد بن زيد المسعد

12 Advanced ” معوقات استخدام معلمي ومعلمات الرياضيات لبرنامج الراسم المتقدم
سعيد شبيب عبدا· الحليسي1439 / ١٤٤٠هـGrapher ” في تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية

احمد  بن زيد المسعد

13 The Effectiveness of Kahoot Online Game on EFL Learners’ Spelling
.achievement and Their perceptions towards the Gameمروان منور العليمي1439 / ١٤٤٠هـ

احمد بن زيد المسعد

أثر تدريس الشكال الثنائية باستخدام برنامج الجيوجبر لطالب الصف الول المتوسط على 14
الحسين اسماعيل السيد1439 / ١٤٤٠هـالتحصيل

احمد بن زيد المسعد
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أثر استخدام إستراتيجية الصف المقلوب على تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط 15
سعيد مبارك الدوسري1439/1440في مقرر الحاسب اÔلي   

احمد بن زيد المسعد

أثر استخدام استراتيجية الفصول المقلوبة على التحصيل الدراسي والدافعية نحو 16
طال هادي الشمري1439/1440تعلم مادة المعلوماتية

احمد بن زيد المسعد

أثر استخدام االنفوجرافيك القائم على استراتيجية التعلم التعاوني على التحصيل 17
سعود دخيل ا· المهوس1439/1440لطالب الصف الثاني متوسط في مادة الحاسب اÔلي

احمد بن زيد المسعد

واقع استخدام التقنية في تدريس الرياضيات  للمرحلة االبتدائية في مدارس مدسنة 18
الحسين اسماعيل السيد1439/1440عرعر من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

احمدبن  زيد المسعد

مقارنة أثر استراتيجيتي الرحالت المعرفية عبر الويب والفصول المقلوبة على ا داء 19
ممدوح العنزي1439/1440المهاري لطالب الصف الثالث ثانوي في مادة الحاسب اÔلي

أحمد المسعد

أثر التدريس باستخدام الفيديو التفاعلي على التحصيل الدراسي في مقرر الحاسب 20
سعد الدوسري1439/1440اÔلي للصف ا ول الثانوي.

أحمد المسعد

فاعلية استخدام تقنيات المحاكاة في تدريس وحدة دراسية بمادة العلوم للصف 21
عبدا·   هزازي 1439/1440الرابع االبتدائي.

أحمد المسعد

22
 The Effects of Teaching Middle School Students’ Math using the Gifted

 Supplementary Curriculum “Mawhiba” on Students’ Academic Achievement
and Attitude Toward Math in Male Public Middle Schools in Saudi Arabia

Oct 2018الباحث الرئيسي د. احمد مبارك الرشيدي
Dr. Kastro Hamed المشارك 

23
 The Effects of Teaching Middle School Students’ Math using the Gifted

 Supplementary Curriculum “Mawhiba” on Students’ Academic Achievement
and Attitude Toward Math in Female Public Middle Schools in Saudi Arabia

November 2018الباحث الرئيسي د. احمد مبارك الرشيدي
Dr. Kastro Hamed المشارك

24 DEVOLOPING MATHEMATICAL ACHIEVMENT INSTRUMENT FOR THE
 7th GRADE STUDENTS IN SAUDIA ARABIAOct 2018الباحث الرئيسي د. احمد مبارك الرشيدي

Dr. Kastro Hamed المشارك

25The Influence of Row Data Order on Checking the Independence AssumptionDec 2018الباحث الرئيسي د. احمد مبارك الرشيدي   
المشارك عبدا· الشلوي

26 DEVOLOPING MATHEMATICAL ACHIEVMENT INSTRUMENT FOR THE
8th GRADE STUDENTS IN SAUDIA ARABIANovember 2018الباحث الرئيسي د. احمد مبارك الرشيدي   

Dr. Kastro Hamed المشارك

تضمين معايير مجاالت تاريخ وطبيعة العلم في منهج العلوم بالصف السادس 27
أ. مبارك سعيد طرادمجلة جامعة بيشة للعلوم ا¬نسانية والتربوية االبتدائي في المملكة العربية السعودية.

أ. د. جبر محمد الجبر

تضمين كتب العلوم للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية للقضايا 28
أ. أحمد حمد المحارفقيد ا¬عدادالعلمية المجتمعية.

أ. د. جبر محمد الجبر

الممارسات التدريسية  عضاء هيئة التدريس في مقررات الرياضيات ا ولية الجامعية 29
خالد الشريف¹ ، مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضياتبجامعة الملك سعود في ضوء نموذج كارل ويمن للتقويم

ناعم العمري² 
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30 Assessing students’ perception of their learning environment in mathematics
classroomsخالد الشريف

خالد الشريف¹ ، مهارات التواصل الرياضي لدى معلمي ومعلمات الرياضيات من وجهة نظر مشرفيهم31
رفعت قنديل٢

32 Can Written Corrective Feedback Develop Grammatical and Lexical
?Accuracy

نهلة الهزاني
سلطان بن محمد آل طلحاب

33Saudi EFL Teaching Training Programmes: Teachers’ Perceptions and Needsفاطمة العمري
سلطان بن محمد آل طلحاب

 د. صالح بن عبدا· بن محمد العبدالكريم نهاية العام الدراسي 1439 / ١٤٤٠هـتأليف كتاب ” علم اجتماع العلم_السوسيولوجيا_من منظور آخر“34

 أ.د. عبدا· ظافر الشهري1439 / ١٤٤٠هـقضايا ومشكالت في تدريس التربية الفنية35

تقييم طلبة التربية الميدانية بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة 36
د. محمد بن مفلح الدوسري جاهز للنشرالملك سعود ¬شراف المعلم والمعلمة المتعاونة كمؤشر للتعاون الفعال

تقييم الطلبة المعلمين بكلية التربية بجامعة الملك سعود للمدارس المتعاونة في 37
د. محمد بن مفلح الدوسري3 /1440هـمرحلة التربية الميدانية

38Opening Paths in Learning to Respond to Visual artsد. محمد بن مفلح الدوسري 5 /1440هـ

39Emerging Trends in Research on Math Teacher Professional DevelopmentInternational Journal of Instruction
.July 2018, Volume 11, Number 3 

د.ناعم بن محمد العمري
أ. د. عبد الولي الدهمشي

د. خالد بن محمد الشريف.

مجلة العلوم التربوية- جامعة ا مير سطامأداء طلبة المستویات ا ولى بجامعة الملك سعود في مقررات الریاضیات40
د. خالد بن محمد الشريف
د. ناعم بن محمد العمري

د. رفعت عبد الصمد قنديل
41An Introduction to English Language Teaching in Saudi Arabia1440 يوسف بن عبدالرحمن الناصر الشميمري ربيع ثاني

يوسف بن عبدالرحمن الناصر الشميمريربيع الثاني 1440 تعلم وتعليم اللغات ا جنبية القائم على المهام42

رياض الحسن ١٤٤٠هـأثر التعلم المتمايز على تنمية مهارات الحاسب لطالب الصف ا ول الثانوي.43

رياض الحسن١٤٤٠هـأثر استخدام محطات التعلم على التحصيل واالتجاهات في مقرر الحاسب.44

الباحث الرئيس : علي محمد الجديع فقط ١٤٤٠/٥/٨هـاالختزال في تعليم ا من السبراني45

المترجم الرئيس : علي محمد الجديع فقطتم االنتهاء من الترجمة وفي صدد إجراءات التحكيمترجمة كتاب التعليم العالي والتنمية المستدامة 700 صفحة46

المؤلف الرئيس: علي محمد الجديع فقطتم االنتهاء من التأليف وفي صدد النشرتأليف كتاب فلسفة التعلم والتعليم 300 صفحة47

ْنِظْيِميِّ ِلْلَمَداِرِس 48 ِلْيِل التَّ ِم الُمضَمَنُة في ِالدَّ ِة َواِجَباِت الُمَعلِّ ْرِبَيِة الَمْيَداِنيَّ اِب التَّ َتْنِفْيُذ ُطلَّ
ِم الُمَتعاِون عبد العزيز بن مطر العنزي1439 / ١٤٤٠هـِوْفًقا لتقييم الُمَعلِّ

د. أحمد بن حسن البدور

معوقات تطبيق ا¬شراف ا¬لكتروني من وجهة نظر المشرفات التربويات في منطقة 49
منى المطيري / عبير العرفج 1439 / ١٤٤٠هـالرياض.
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها برحاب الجامعة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة@
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية أو دورك في الجهة المنظمة

التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

1

اللقاء السنوي الثامن عشر للجمعية السعودية 
للعلوم التربوية والنفسية (جستن) بعنوان 
”التعليم مابعد الثانوي: الهوية ومتطلبات 

التنمية“. ، ٢٦-٢٧ رجب ١٤٣٩هـ.

آل محي، سعيد؛ 
---------الشايع، فهد.

الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية. جامعة الملك 

سعود

أنموذج مقترح لتدريس الكيمياء قائم على 
االستقصاء المعّزز بالجدل العلمي. 

رئيس اللجنة التحضيرية والتنظيميىة 
للمؤتمر).

2
لقاءات مبادرة «تحول أدوار كلية التربية بجامعة 

الملك سعود وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠»، أربعة 
لقاءات علمية خالل الفترة صفر – رجب ١٤٣٩هـ 

(رئيس اللجان التحضيرية والتنظيميىة).كلية التربية بجامعة الملك سعود---------الشايع، فهد

3
المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية «التعليم ما بعد الثانوي: الهوية 

ومتطلبات التنمية“
 26 - 27 /6 /1439 هـüاحمد المسعد

الجمعية السعودية للعلوم التربوية 
والنفسية -كلية التربية - جامعة الملك 

سعود

4
مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم 

والرياضيات الثاني «التطور المهني - آفاق 
مستقبلية“

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم ١٤-ü١٤٣٨/٨/١٥احمد المسعد
العلوم والرياضيات

5
المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية «التعليم ما بعد الثانوي: الهوية 

ومتطلبات التنمية“

أ. فلوة محمد الودعاني
د. خالد إبراهيم 

المطرودي
√√√

الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية (جستن)

احتياجات التطور المهني لمعلمات 
العلوم الشرعية في ضوء المعايير المهنية 

للمعلمين من وجهة نظر المعلمات 
والمشرفات.

الجمعية السعودية للعلوم الرياضية – 15-14 شعبان 1438√خالد محمد الشريفالمؤتمر الرابع لعلوم الرياضيات وتطبيقاتها6
كلية العلوم بجامعة الملك سعود
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7

حلقة النقاش ا سبوعية رقم (١٢٢) مركز التميز 
البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، 
كلية التربية، في: ١٤/ ٦/ ١٤٣٨هـ الموافق: ١٣ / ٣ 

/٢٠١٧م

د. صالح بن عبدا· بن 
نعممحمد العبدالكريم

مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليم العلوم والرياضيات، كلية 

التربية

تقديم محاضرة بعنوان:
”أخالقيات البحث العلمي للدراسات 
ا¬نسانية: ا همية وتعريف باللجنة” 
في حلقة النقاش ا سبوعية لمركز 

التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم 
والرياضيات، كلية التربية بالجامعة.

مؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات الثاني: 8
التطور المهني آفاق مستقبلية

د. صالح بن عبدا· بن 
نعمنعممحمد العبدالكريم

مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليم العلوم والرياضيات، كلية 

التربية

رئاسة اللجنة العلمية  بحاث تعليم العلوم
+ إدارة جلسة علمية

+ حضور المؤتمر

مؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات الثاني: 9
التطور المهني آفاق مستقبلية

أ. تهاني بنت سعد بن 
بخيت، و

د. صالح بن عبدا· 
العبدالكريم

نعم
مركز التميز البحثي في تطوير 

تعليم العلوم والرياضيات، كلية 
التربية

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

بالمرحلة االبتدائية بمدينة الرياض. بوستر

اللقاء العلمي الرابع لمحور تطوير البرامج 10
ا كاديمية بكلية التربية في ١٤٣٩/٨/١هـ

أ. د. صالح بن عبدا· 
كلية التربية بالجامعةنعمالعبدالكريم

الجلسة ا ولى: ”تطوير برامج البكالوريوس 
وإعداد الممارس التربوي“، الورقة الثانية: 
”رؤى تطويرية لبرامج إعداد المعلم في 

كلية التربية“.

11
المؤتمر السنوي الثامن عشر الفترة بعنوان: 
«التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات 

التنمية“.
في الفترة من: ١٨- ٢٠ /٦ /١٤٣٩هـ أ. د. صالح النصار

كلية التربية/ جامعة الملك سعودالموافق من  ٦-٨ /٣ /٢٠١٨م

12
حلقة نقاش علمي

االبداع والتطوير في تدريس التربية البدنية : نموذج 
المملكة المتحدة  

قسم المناهج وطرق التدريس 
كلية التربية جامعة الملك سعود

23 / 5 / 1438هـ

13
المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية التعليم ما بعد الثانوي الهوية 

ومتطلبات التنميه 

الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية  

-2018/ 3 /  14
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المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركتم فيها داخل المملكة خالل العام الجامعي    ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية أو دورك الجهة المنظمة

في التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

ندوة  «التخصص الجامعي: بوابة المستقبل». لجنة 1
متحدث رئيس ----الشايع، فهدالتنمية االجتماعية ا هلية بالزلفي، ١٩ رمضان ١٤٣٩.

اللقاء الثامن لعمداء كليات التربية بالمملكة، جامعة 2
طيبة، ٢٥-٢٦ صفر ١٤٣٩هـ

المقبل، محمد؛ الشايع، فهد؛ 
”التطوير المهني القائمة على المدرسة: -----الحمود، يوسف.

مجتمعات التعلم المهني“. 

üالمؤتمر الدولي للتعليم المدمج3
الجامعة السعودية 

ا¬لكترونية  3-5 -٣ - 
١٤٣٩ الرياض

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 4
٢٠١٨ü. التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة.

وزارة التعليم
 23 - 25 رجب 1439

ورشة عمل ”تطوير مسودات ا طر التخصصية 5
لمعايير مناهج التعليم“ في الرياض في: ١٤٣٩/٢/٢هـ

د. صالح بن عبدا· بن محمد 
محكم  عمال فريق العلومهيئة تقويم التعليمنعمنعمالعبدالكريم

+ حضور الورشة

ورشة عمل ”تطوير مسودات ا طر التخصصية 6
لمعايير مناهج التعليم“ في الخبر في: 16 /11 /2017م

د. صالح بن عبدا· بن محمد 
محكم  عمال فريق العلومهيئة تقويم التعليمنعمنعمالعبدالكريم

+ حضور الورشة

ال يوجدوزارة الداخليةمايو ٢٠١٨حضورأ. د. صالح بالنصارورشة عمل مركز أبحاث مكافحة الجريمة7
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها خارج المملكة خالل العام الجامعي   ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

م
عنوان المؤتمر و الندوة@

(باللغة العربية )
االسم

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية أو دورك الجهة المنظمة

في التنظيم تقديم تنظيم
حضورورقة علمية 

1

 International Science Education
 Conference 2018, Re-searching Science
 Education: Same Issues From Different
 Lenses, National Institute of Education,

 Nanyang Technological University,
.Singapore, June 19 - 21, 2018

 Alshaya, F; Alarfaj, Maher;
.Alomran, S; Almufti, A-----

 Introductory Physics Courses at
 KSU and Students’ Performance

 .Tiers

مؤتمر تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعّلم 2
الشارقة - االمارات العربية المتحدةüا¬لكتروني
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الخدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  
الجهة المستفيدةالجهة المنظمة اسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@م

جامعة الجوفجامعة الجوففهد الشايععضو المجلس العلمي 1

عضو المجلس العلمي ، ومستشار غير متفرغ في وكالة الجامعة للدراسات العليا 2
جامعة ا ميرة نورة بنت فهد الشايعوالبحث العلمي

جامعة ا ميرة نورة بنت عبدالرحمنعبدالرحمن

المركز الوطني للتعلم احمد زيد المسعدأمين جائزة التميز في التعلم ا¬لكتروني االصدار الرابع3
وزارة التعليم االلكتروني

4
عضو الفريق المساند للجنة الفرعية لمبادرات التعلم ا¬لكتروني والتي تهدف لتسريع 

التحول الرقمي في مجال التعلم والتدريب ا¬لكتروني، والمنبثقة عن اللجنة الوزارية 
العليا للتحول الرقمي ضمن برنامج التحول الوطني تحقيقÀ لرؤية المملكة 2030

احمد زيد المسعد
المركز الوطني للتعلم 

االلكتروني ةالتعليم هن بعد 
ووزارة التخطيط

اللجنة الوزارية العليا للتحول الرقمي 
 Àضمن برنامج التحول الوطني تحقيق

لرؤية المملكة ٢٠٣٠

مبادرة:تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية المملكة٢٠٣٠ -المحور الثاني: البرامج ا كاديمية 5
المؤسسات التعليمية بشكل عامكلية التربيةكلية التربية(تجويد الممارسات)

جامعة الملك سعودكلية التربية25304ا¬شراف على مكتب العالقات المجتمعية بالجامعة6

د. صالح بن عبدا· بن محمد عضو المجلس ا¬شرافي لمؤسسة مناهج الخيرية7
العبدالكريم

أوقاف الشيخ سليمان 
الراجحي الخيرية

جهات تعليمية ومدارس داخل 
المملكة وخارجها.

8

عضو هيئة التحرير والتحكيم للمجلة العلمية الدولية لمشكالت التربية في القرن 
الواحد والعشرين، ليتوانيا

 Member of Editorial & Review Board of the international scientific journal Problems
of Education in the 21st Century“, ISSN 1822-7864. Lithuania

د. صالح بن عبدا· بن محمد 
العبدالكريم

المجلة العلمية الدولية 
لمشكالت التربية في القرن 

الواحد والعشرين، ليتوانيا

مجلة علمية محكمة تستهدف 
الباحثين حول العالم.

د. صالح بن عبدا· بن محمد نائب رئيس لجنة أخالقيات البحث العلمي ”للعلوم ا¬نسانية“ في جامعة الملك سعود9
الباحثين في مجاالت العلوم جامعة الملك سعودالعبدالكريم

ا¬نسانية داخل الجامعة، وخارجها.

محكم لعدد من المجالت العلمية ومنها (مجالت العلوم التربوية في جامعات: ا¬مام 10
محمد بن سعود ا¬سالمية، سطام بن عبدالعزيز، جيزان) وغيرها.

د. صالح بن عبدا· بن محمد 
العبدالكريم

مجالت العلوم التربوية 
مجالت العلوم التربوية في 

عدة جامعات

الباحثين في مجاالت العلوم 
ا¬نسانية داخل المملكة وخارجها.

مناقش خارجي في ثالث رسائل دكتوراه في جامعات (ا¬مام محمد بن سعود 11
ا¬سالمية، الملك خالد، القصيم).

د. صالح بن عبدا· بن محمد 
العبدالكريم

كلية التربية بجامعات (ا¬مام 
محمد بن سعود ا¬سالمية، 

الملك خالد، القصيم).

طالب الدكتوراه في تخصص المناهج 
وطرق التدريس.
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د. صالح بن عبدالعزيز النصارالمشاركة في تطوير برامج ومبادرات جمعية الغد للشباب12
معهد اللغة العربية 

للناطقين بغيرها في الجامعة 
السعودية ا¬لكترونية

الجامعات والمعاهد المتخصصة 
في جميع أنحاء العالم

د. صالح بن عبدالعزيز النصارالمشاركة في تطوير اختبار اللغة المعياري على ا¬نترنت13
معهد اللغة العربية 

للناطقين بغيرها في الجامعة 
السعودية ا¬لكترونية

الجامعات والمعاهد المتخصصة 
في جميع أنحاء العالم

وكالة الوزارة للشؤون وزارة التعليمعضوية لجنة تحديث ا نظمة والسياسات التعليمية 14
وزارة التعليمالتعليمية

هيشة تقويم التعليممركز قياسمركز قياسالمشاركة في ورشة عمل مراجعة المعايير المهنية للمعلمين15

وزارة التعليمهيئة تقويم التعليمهيئة تقويم التعليمالمشاركة في إعداد وثيقة معايير مناهج الرياضيات بالتعليم العام 16

وزارة التعليمالمركز الوطني للقياسهيئة تقويم التعليمالمشاركة في تنفيذ اختبارات المركز الوطني للقياس17

هيئة تطوير التعليمهيئة تطوير التعليمرياض الحسنتحكيم معايير الحاسب للتعليم العام18

هيئة التقويم - مشروع المعاييرهيئة تقويم التعليم العام د محمد بن فهد البشررئيس فريق الكتابة التخصصية لمعايير التربية االسالمية19

مدارس مسك مؤسسة مسك د محمد بن فهد البشرتطوير وثيقة مواد التربية ا¬سالمية 20

برنامج المرصد/ قناة الدراسات العليا بال توجه واضح21
االقتصادية

قناة االقتصادية

 (التلفزيون السعودي)
الوطن

برنامج المرصد/ قناة حاجز الخبرة يفصل بين الخريجين وسوق العمل22
االقتصادية

قناة االقتصادية

 (التلفزيون السعودي)
الوطن

مواجهة اقتصاديةعقود ا جانب بالجامعات السعودية23
قناة االقتصادية

 (التلفزيون السعودي)
الوطن

المشرفات التربوياتمدارس االبتكارية عبير العرفج برنامج التعليم المتمايز 24

المركز التربوي للتطوير عبير العرفج برنامج التعليم الفعال 25
معلمات التعلم العام المهنية 

المركز التربوي للتطوير عبير العرفج برنامج التعليم المتمايز 26
معلمات التعلم العام المهنية 
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الجوائز العلمية التي تم الحصول عليها خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ   
مجال الجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

ا�عمال التي استحق عليها الجائزةالجائزة

د. صالح بن عبدا· بن محمد ١
العبدالكريم

جائزة التميز البحثي بكلية 
التربية لعام ١٤٣٨هـ للنشر 

في مجالت عالمية مرموقة.

كلية التربية بجامعة الملك 
سعود (جائزة العميد)

البحث 
العلمي

 Exploring the Use and the Impacts of Social Media on Teaching
 and Learning Science in Saudi, in 4th World Conference
 on Educational Conference on Educational Technology

 Researches (WCLTA 2014), 28 - 29 November 2014, University
 of Barcelona, published in: Procedia - Social and Behavioral
.Sciences, Vol. 182: 213-224, and available on: Science Direct

 The Impact of Science Teachers’ Beliefs on Teaching Science:
 The Case of Saudi Science Teachers, Journal of Education and
 Learning, Canadian Center of Science and Education; Vol. 5,

.No. 2: 233-249
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قسم
 التربية الفنية
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نبذة عن القسم:
ُيعد قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود من ا قسام 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 إنشاء 

قسم التربية الفنية وبدأت الدراسة فيه عام ١٣٩٥/١٣٩٤هـ الموافق ١٩٧٥م. ومع التنامي المستمر للمجتمع السعودي ورغبة من القسم في 

الملك سعود عام  الجامعية بجامعة  الدراسات  للبنات بمركز  الفنية  التربية  المجتمع تم إنشاء قسم  المشاركة في ا¬سهام في تنمية 

١٤٠٥هـ، كما تم إنشاء برنامجي الماجستير والدكتوراه كبرامج رائدة بالمملكة وذلك لسد الحاجة إلى العديد من الطاقات البحثية العلمية 

والتربوية والتي تبدو واضحة في القطاع التربوي وا¬داري في مجال التربية الفنية.

الرؤية:
أن يكون قسم التربية الفنية ذا مكانة رائدة ومتميزة على المستويات المحلية وا¬قليمية 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.

رئيس قسم التربية الفنية     
د.محمد بن عبد الرحمن النملة  
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الرسالة:
يسعى القسم إلى تحقيق الرسالة التربوية والعلمية والمهنية في مجال إعداد المعلمين والمتخصصين في مجال التربية الفنية والفنون، 

بحاجات  وتفي   Àعلمي التخصص  تثري  التي  المهنية  واالستشارات  التخصصية  الخدمات  وتقديم  العلمي  بالبحث  االهتمام  إلى  با¬ضافة 

المجتمع بقطاعية الحكومي وا هلي.

ا هداف:
إعداد معلمين ومتخصصين في مجال التربية الفنية والفنون بدرجة البكالوريوس، والماجستير والدكتوراه.

تأهيل وإعداد قيادات متخصصة في مجاالت التربية الفنية على المستوى التعليمي وا¬داري.

إعداد متخصصين في مجاالت الفنون المختلفة للعمل في القطاعين الحكومي وا هلي.

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

توجيه وزيادة وعي الدارسين تجاه القيم الجمالية في التراث والحضارة العربية ا¬سالمية.

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

العربي والدولي من اجل ا¬سهام  في  المستويين  الفنية على  التربية  الحديثة في مجال  التطورات  العلمي ومتابعة  بالبحث  االهتمام 

تنمية المجتمع المحلي وا¬قليمي.

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

الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق التخصص 
العام الرتبة الجنسية

أسماء أعضاء هيئة التدريس
م

دوام جزئي دوام 
كامل انثى ذكر االسم

√ دكتوراه
جامعة بيردو

Purdue University
مناهج التربية الفنية التربية الفنية سعودي √ د. محمد بن عبدالرحمن 

النملة .1

√ دكتوراة
جامعة اوهايو الحكومية

Ohio State University
رسوم االطفال التربية الفنية أستاذ سعودي √ أ.د. محمد بن حسين 

الضويحي .2

√ دكتوراه
جامعة شمال تاكساس
North Taxas University

تراث شعبي تربية فنية أستاذ مشارك سعودي √ د. بدر بن عبد الرحمن الرويس 
العتيبي .3

√ دكتوراه
جامعة والية بنسلفانيا

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

√ دكتوراه
والية بنسلفانيا

Pennsylvania State University
العالج بالفن التربية الفنية أستاذ مشارك سعودي √ د. عوض بن مبارك سعد 

اليامي .5

√ دكتوراه
جامعة والية أوهايو

Ohio State University
أنثروبولوجيا التربية الفنية التربية الفنية أستاذ مشارك سعودي √ د. يوسف بن إبراهيم العمود .6

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

√ دكتوراه
جامعة كيرتن. استراليا

curtin University. Australia
التصميم الجرافيكي التربية الفنية أستاذ مشارك سعودي √ د. معجب عثمان الزهراني .8

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

√ دكتوراه
  جامعة مااليا . ماليزيا

Malaya University. Malaysia
تربية فنية لذوي االحتياجات 

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

√ دكتوراه
جامعة الينوي

 Illinois University 
مناهج التربية الفنية التربية الفنية استاذ مساعد سعودي √ د. خالد بن حجاج المرمش .11

√ دكتوراه
جامعة تكساس
Texas University

تربية فنية تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ د. فهد بن محمد الجبرين .12

√ دكتوراه
جامعة فلوريدا الحكومية
Florida State University

تربية فنية تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ د. عبدا· بن عبد العزيز 
الحيزان .13

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. فهد بن سليمان الفهيد .14
√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. رائد المنيف .15
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√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. وليد الطويرقي .16
√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. نواف بن مقعد العتيبي .17

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

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

√ دكتوراه
جامعة كارديف

Cardiff University
زخارف فنيه -  الفن 

االسالمى تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ د. حنان ابراهيم عبدا· 
العبيد .20

√ دكتوراه جامعة الملك سعود تاريخ الفن تربية فنية أستاذ مساعد سعودي √ ا. خلود حمد عبدا· العبيكان .21
√ دكتوراه جامعة المنيا التصميم تربية فنية أستاذ مساعد مصري √ د. نجوى على محمد على .22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. لطيفه عبدالرحمن الفيصل .33
√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. هند عبدا· الوتيد .34
√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. خلود عبدا· الحصان .35

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

√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. لمياء صالح مريشد .37
√ ماجستير جامعة الملك سعود تربية فنية تربية فنية محاضر سعودي √ ا. هيفاء ابراهيم النويصر .38
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    ١٤٣٨ /  ١٤٣٩  هـ
 عنوان البحث@م

إسم الباحث الرئيسي وأسماء جهة النشر@@@@(باللغة العربية)
المشاركين@@@@@

فاعلية التربية الفنية في تحسين بعض مهارات السلوك التكيفي لدى تالميذ 1
ذوي االعاقة الفكرية البسيطة

 جامعة الملك سعود 
الجمعية السعودية للتربية الخاصة

العدد السابع رجب ١٤٣٩
فهد محمد الشمري

المجلة التربوية لجامعه سوهاج إمكانات الحركة الديناميكية لنظرية االوتار ودورها في اثراء الصورة البصرية2
شذا االصقه أبتسام الرشيد العدد 54 أكتوبر 2018

مجلة الفنون التشكيلة والتربية الفنية لجامعه لمنياالتحوالت المفاهيمية للفن التشكيلي السعودي المعاصر3
شذا االصقه أبتسام الرشيد المجلد الثاني لعدد ا ول 2018

فاعلية التربية الفنية في تحسين بعض مهارات السلوك التكيفي لدى تالميذ 4
ذوي االعاقة الفكرية البسيطة

  جامعة الملك سعود 
الجمعية السعودية للتربية الخاصة

العدد السابع  رجب 1439هـ
فهد محمد الشمري

قراءة لمختارات من مناظر الصيد في المخطوطات ا¬سالمية بطريقة «هورد 5
Howard Risatti «د. حنان العبيدمجلة بحوث في التربية النوعيةرسيتي

الفخامة و ا¬فراط التزييني في الصور الشخصية لملوك القاجار بالفن 6
د. حنان العبيدالمجلة التربوية الدولية المتخصصةا¬سالمي

الوظائف الجمالية لêشكال  الزخرفية بالمنمنمات ا¬سالمية المصورة في 7
د. حنان العبيدالمجلة التربوية الدولية المتخصصةضوء النظرية الشكلية

دورالبرامج المتحفية في تعزيز رسم المفردات التشكيلية لفنون أطفال القرية 8
والمدينة في المملكة العربية السعودية

 جامعة المنيا مجلة البحث في التربية وعلم النفس التي تصدرها كلية 
خلود الحصانالتربية المجلد الثالث والثالثون العدد الرابع 
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قائمة البحوث والمؤلفات  الجارية خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

إسم الباحث الرئيسي التاريخ المتوقع لالنتهاء(باللغة العربية)a @عنوان البحث \م
وأسماء المشاركين@@@@

فهد الجبرين ابريل 2018           ابريل 2019واقع اقتناء االعمال الفنية واالتجار بها في الرياض1

 2018 - 2019جمالية الحدس في الفن ا¬سالمي لدى الفنان التشكيلي السعودي المعاصر2
هيفا الحديثي

شذا االصقه

فواز ابو نيان نهاية الفصل الثاني 1440هـتعليم الطلبة الموهوبين فنيا 3

خلود حمد العبيكان قبول بالنشرتوافر خصائص ريادة ا عمال لدى طلبة قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود وعالقتها ببعض المتغيرات4

5
2018 - 2019جمالية الحدس في الفن ا¬سالمي لدى الفنان التشكيلي السعودي المعاصر.

هيفاء بنت علي الحديثي

شذا بنت إبراهيم ا صقه6

د. خالد المرمشليس بعدالمناهج في المفهوم الشامل.7

د. خالد المرمشليس بعدأهية كلية الفنون الجميلة كمكمل للكليات العلمية في العملية التكاملية بين المبدعين و المتفوقين8

د. خالد المرمشليس بعدتكّشف جاهزية ا طفال للتعليم من خالل الرسومات الخاصة بهم٩
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها  في رحاب الجامعة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 
عنوان المؤتمر و الندوة@

(باللغة العربية
االسم

نوع المشاركة
عناوين البحوثالجهة المنظمة ومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيم

د/ احمد رفعت بين العلوم والفنون1
@üسليمان

بهو كلية التربية
جامعة الملك سعود

ا نشطة والفعاليات التشكيلية.

@ملتقى خريجات كلية التربية2
كلية التربية

جامعة الملك سعود

3
المؤتمر 18 لـ“جستن“، التعليم ما بعد الثانوي: الهوية 

ومتطلبات التنمية تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد 
العيسى

د. هيفاء الحديثي
د. فواز أبونيان 

د. محمد النملة 
د. يوسف العمود

@
كلية التربية

جامعة الملك سعود

@د. هيفاء الحديثيورشة عمل معايير اختيار موضوعات الخطط البحثية4
كلية التربية

جامعة الملك سعود

@د. هيفاء الحديثيمؤتمر المرأة في التنمية: نحو اقتصاد مزدهر5
المرصد الوطني للمرأة
جامعة الملك سعود

مؤتمر اللقاء العلمي الثالث (محور الهيكلة والحوكمة)6

د. هيفاء الحديثي
د. فواز أبونيان 

د. محمد النملة 
د. يوسف العمود

@
/

جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود@د. هيفاء الحديثيدورة مهارات الكتابة كمدخل للتعلم7

مؤتمر اللقاء العلمي ا ول (مستقبل كلية التربية بجامعة 8
الملك سعود وفق رؤية المملكة 2030 ”نظرة استشراقية“)

د. هيفاء الحديثي
د. محمد النملة 

د. يوسف العمود 
د. فواز ابو نيان

جامعة الملك سعود@

9
دورة تأثير التعليم المهني المصغر على مخرجات 
 Interprofessional Microlearning الممارسين

Impacting Practitioner Outcomes
جامعة الملك سعود@د. هيفاء الحديثي

@د. هيفاء الحديثيدورة تقييم مخرجات التعلم10
عمادة تطوير المهارات
 جامعة الملك سعود

@د. هيفاء الحديثيدورة تقديم البحوث والملصقات بالمؤتمرات11
عمادة تطوير المهارات 

جامعة الملك سعود
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@د. هيفاء الحديثيدورة استخدام الشبكات االجتماعية في التعليم12
عمادة تطوير المهارات 

جامعة الملك سعود

لورشة عمل ”صناعة المبادرات وإدارة فرق العمل“ في قاعة 13
المرقب - مركز الجامعة (مبنى ١٧ - الدور الثاني)

رائد محمد 
مركز الشراكة الطالبية التطوعي√المنيف

لورشة عمل ”صناعة المبادرات 
وإدارة فرق العمل“ في قاعة 

المرقب - مركز الجامعة (مبنى 
١٧ - الدور الثاني)

14
المؤتمر الدولي الثاني  البيئة الجديدة لäعالم التفاعلي في 

العالم العربي.. الواقع والمأمول 
في الفترة من ٢١ -٢٢ فبراير ٢٠١٨ 

رائد محمد 
√المنيف

المؤتمر الدولي الثاني  البيئة 
الجديدة لäعالم التفاعلي في 

العالم العربي.. الواقع والمأمول 
في الفترة من 21 22- فبراير 2018 

سلطان حمد اللقاء العلمي الثالث لمحور (الهيكلة والحوكمة)15
اللقاء العلمي الثالث لمحور √الشاهين

(الهيكلة والحوكمة )

16
اللقاء العلمي الثاني بعنوان «البحث والتطوير R & D»، في 
مدرج كلية التربية ١أ٢٧، خالل الفترة ٣ - ٦ جمادى اÔخرة 

١٤٣٩هـ الموافق ١٩ - ٢٢ فبراير ٢٠١٨،

سلطان حمد 
كلية التربية√الشاهين

اللقاء العلمي الثاني بعنوان «البحث 
والتطوير R & D»، في مدرج كلية التربية ١أ٢٧، 

خالل الفترة ٣ - ٦ جمادى اÔخرة ١٤٣٩هـ 
الموافق ١٩ - ٢٢ فبراير ٢٠١٨،

المؤتمر العلمي الثاني بعنوان : بحث علمي رصين وفق روية 17
√المملكة 2030 متزامنÀ مع فعاليات أسبوع البحث العلمي

عمادة البحث 
العلمي 

بالجامعة

المؤتمر العلمي الثاني بعنوان : بحث علمي 
رصين وفق روية المملكة ٢٠٣٠ متزامنÀ مع 

فعاليات أسبوع البحث العلمي

@د. حنان العبيدالتعليم ما بعد الثانوي: الهوية و متطلبات التنمية.18
جامعة الملك سعود

كلية التربية

@ملتقى خريجات كلية التربية19
كلية التربية

جامعة الملك سعود

20

المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية 
والنفسية ”جستن“، التعليم ما بعد الثانوي: الهوية 

ومتطلبات التنمية تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد 
العيسى

@د. هيفاء الحديثي
كلية التربية

جامعة الملك سعود

@د. هيفاء الحديثيورشة عمل معايير اختيار موضوعات الخطط البحثية21
كلية التربية

جامعة الملك سعود

@د. هيفاء الحديثيمؤتمر المرأة في التنمية: نحو اقتصاد مزدهر22
المرصد الوطني للمرأة
جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود@د. هيفاء الحديثيمؤتمر اللقاء العلمي الثالث (محور الهيكلة والحوكمة)23

جامعة الملك سعود@د. هيفاء الحديثيدورة مهارات الكتابة كمدخل للتعلم24
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مؤتمر اللقاء العلمي ا ول (مستقبل كلية التربية بجامعة 25
جامعة الملك سعود@د. هيفاء الحديثيالملك سعود وفق رؤية المملكة 2030 ”نظرة استشراقية“)

26
دورة تأثير التعليم المهني المصغر على مخرجات 
 Interprofessional Microlearning الممارسين

Impacting Practitioner Outcomes
جامعة الملك سعود@د. هيفاء الحديثي

@د. هيفاء الحديثيدورة تقييم مخرجات التعلم27
عمادة تطوير المهارات
 جامعة الملك سعود

@د. هيفاء الحديثيدورة تقديم البحوث والملصقات بالمؤتمرات28
عمادة تطوير المهارات 

جامعة الملك سعود

@د. هيفاء الحديثيدورة استخدام الشبكات االجتماعية في التعليم29
عمادة تطوير المهارات 

جامعة الملك سعود

قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها  داخل المملكة خالل العام الجامعي    ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@م
(باللغة العربية

نوع المشاركة
عناوين البحوثالجهة المنظمة ومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيماالسم

د/ احمد رفعت ملتقي ذائقة الفني1
الجمعية السعودية للثقافة والفنونندوة تشكيليةسليمان

(الخيمة الثقافية)

رؤية نقدية لمستقبل 
الفن التشكيلي في 

الوطن العربي.

ردنا النسائي للتدريب@د. هيفاء الحديثيدورة تدريب المدربين2

دورة تطوير مهارات مدققي الجودة ا¬دارية 3
ISO مركز صناعة العبقرية للتدريب@د. هيفاء الحديثيإيزو ٩٠٠١

مركز صناعة العبقرية للتدريب@د. هيفاء الحديثيدورة تطوير مهارات مسؤول الجوده4

مركز صناعة العبقرية للتدريب@د. هيفاء الحديثيدورة الذكاء العاطفي5

ورشة صياغة معايير المحتوى ومعايير االداء 6
لمناهج التعليم العام

د. مسعودة 
قربان

هيئة القياس والتقويم
الرياض فندف التنفيذيين
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ورشة عمل مراجعة مسودات االطر 7
التخصصية لمعايير مناهج التعليم العام

د. مسعودة 
قربان

هيئة القياس والتقويم
الرياض فندق التنفيذيين

تحكيم تصفيات البرنامج لمشاركات فرع 8
الرسم

د. مسعودة 
مجمع نورين النسائي الرياضقربان

ملتقى فن االول للجمعية السعودية للفن 9
جامعة االميره نورةوالتصميم

د. مسعودة ورشة فن تلوين المعادن بالمينا10
قربان

تنفيذ 
مقر ادارة الموهوبات الرياضورشة

ورشة صياغة معايير المحتوى ومعايير االداء 11
لمناهج التعليم العام

د. مسعودة 
قربان

هيئة القياس والتقويم
الرياض فندف التنفيذيين

الملتقى الثاني لباحث المستقبل وورش العمل 12
المصاحبة له

رائد محمد 
الملتقى الثاني لباحث المستقبل وورش العمل وزارة التعليمüالمنيف

المصاحبة له

مؤتمر  واجب الجامعات السعودية في حماية 13
الشباب  خالل الفترة ١١-١٤٣٩/٥/١٢هـ.

رائد محمد 
üالمنيف

جامعة ا¬مام 
محمد بن سعود 

االسالمية

مؤتمر  واجب الجامعات السعودية في حماية 
الشباب  خالل الفترة ١١-١٤٣٩/٥/١٢هـ.

14
المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 

٢٠١٨ تحت شعار  التعليم والتعلم في 
الطفولة المبكرة من ٢٣ - ٢٥ رجب ١٤٣٩ هـ 

الموافق ٩ - ١١ أبريل ٢٠١٨

üوزارة التعليم

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 
٢٠١٨ تحت شعار  التعليم والتعلم في الطفولة 

المبكرة من ٢٣ - ٢٥ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق 
٩ - ١١ أبريل ٢٠١٨

سلطان حمد الشاهين

15
الملتقى ا ول Ôثار المملكة العربية السعودية» 

الذي اقيمت  فعاليته في المتحف الوطني 
ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي - خالل 

الفترة من ١٨ -٢٠ صفر ١٤٣٩هـ.

�
كلية السياحة 
واÔثار بجامعة 

الملك سعود

الملتقى ا ول Ôثار المملكة العربية السعودية» 
الذي اقيمت  فعاليته في المتحف الوطني 

ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي - خالل الفترة 
من ١٨ -٢٠ صفر ١٤٣٩هـ.

سلطان حمد الشاهين

ردنا النسائي للتدريب@د. هيفاء الحديثيدورة تدريب المدربين16

دورة تطوير مهارات مدققي الجودة ا¬دارية 17
ISO مركز صناعة العبقرية للتدريب@د. هيفاء الحديثيإيزو ٩٠٠١

مركز صناعة العبقرية للتدريب@د. هيفاء الحديثيدورة تطوير مهارات مسؤول الجوده18

مركز صناعة العبقرية للتدريب@د. هيفاء الحديثيدورة الذكاء العاطفي19
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قائمة المؤتمرات والندوات العلمية التي تم حضورها خارج المملكة خالل العام الجامعي   ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@م
(باللغة العربية

الجهة المنظمة ومكان نوع المشاركة
عناوين البحوثاالنعقاد

حضوربحثتنظيماالسم

معهد ارومونت للفنون+فهد الجبرينالصب العكسي للزجاج1

مؤتمر إعادة التفاوض على الزمان والمكان-2
Re-negotiating time and place جامعة ميغيل إرنانديث دي إلتشي  @د. هيفاء الحديثي

مؤتمر تجسيد الزمان والمكان3
Materializing time and space - جامعة ميغيل إرنانديث دي إلتشي@د. هيفاء الحديثي

المؤتمر الدولي السابع لكلية التربية الفنية (الفنون و 4
قراءة جمالية لمناظر المعارك الحربية في جامعة حلوان@د. حنان العبيدثقافة ا¬ختالف)

مختارات من المخطوطات ا¬سالمية

واجهة االردن الثقافيةد. خالد المرمشمؤتمر عن الموهبة واالبداع5

مؤتمر المجتمع الكندي للدراسات التربوية السنوي 6
(CSSE)وعي ا سر السعودية بالفن التشكيلي: جامعة أوتاوا، أوتاوا كندابحثمها إبراهيم الخضير

دور ورش عمل ا طفال الفنية

مؤتمر إعادة التفاوض على الزمان والمكان-7
Re-negotiating time and place جامعة ميغيل إرنانديث دي إلتشي  @د. هيفاء الحديثي

مؤتمر تجسيد الزمان والمكان -8
Materializing time and space جامعة ميغيل إرنانديث دي إلتشي@د. هيفاء الحديثي
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قائمة الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

مكانهاعنوان الرحلة أو الزيارةمسلسل
عدد المشتركين

وصف موجز التوصيات والمقترحات
من أعضاء هيئة التدريسمن الطالب

1

أوًال: رحالت داخلية
ملتقى نقوش للنحت

ملتقى المدينة المنورة للنحت

مدينة الخبر
١المدينة المنورة

المشاركة في عمل منحوتات جمالية من الصخور 
مع لقاءات ونقاش

زيارة  معرض  طرق التجارة 
في الجزيرة العربية - روائع آثار 

المملكة العربية السعودية عبر 
العصور

رائد المنيف٤المتحف الوطني

االطالع على حضارة وتاريخ الجزيرة العربية والمملكة 
العربية السعودية من خالل كنوزها التراثية التي 

تجسد بعدها الحضاري
زيارة  معرض  طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع 

آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور

٢
زيارة المعرض الفني بعنوان ذاكرة 
وطنية بعيون طالبية يوم ا ربعاء 

بتاريخ ١٦-٨-١٤٣٩هـ
سلطان حمد 8

الشاهين

المعرض من تنظيم مركز الملك سلمان لدراسات 
تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها الهدف من الزيارة 

اطالع الطالب على أهم ا حداث التاريخية في 
التاريخ الوطني

زيارة المعرض الفني بعنوان ذاكرة وطنية بعيون 
طالبية يوم ا ربعاء بتاريخ ١٦-٨-١٤٣٩هـ

٣

زيارة معرض الرياض الدولي لكتاب 
تحت شعار الكتاب مستقبل 

التحول من ٢٦ جمادى اÔخرة إلى 
٧ رجب ١٤٣٩هـ 

سلطان حمد 3
الشاهين

معارض الكتاب مفيدة جدا للطلبة وهي تعمل 
على رفع قدرتهم على قراءة كتب المتصلة 
بالفن والتربية الفنية وتبني فيهم المعرفة 

الكافية عن تخصصهم وتعرفهم على العالم 
وما يجري حولهم من التقدم في مجال الطرق 

الحديثة في التدريس، ومثل هذه المعارض تقدم 
للطلبة خيارات مختلفة من الكتب الفنية التي 

تختلف عن كتبهم التي تلتزم بالمقرر فقط

زيارة معرض الرياض الدولي لكتاب تحت شعار الكتاب 
مستقبل التحول 

من ٢٦ جمادى اÔخرة إلى ٧ رجب ١٤٣٩هـ 
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الخدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  
الجهة المقدمة االسمنوع الخدمة@ المقدمة@@م

الجهة المستفيدةللخدمة

الجمعية السعودية للثقافة والفنون  قسم التربية الفنيةفهد الجبرينادارة ملتقى ذائقة الفني / لقاء شهري لمدة عام1
بالرياض

معهد الملك سلمان لريادة االعمالقسم التربية الفنيةفهد الجبرينتقييم معارض فنية 2

مركز الملك عبدالعزيز للحوار ال يوجدشذا إبراهيم عبدا· االصقهدورة تدربية للحوار الحضاري3

وحدة االبتكار في كلية االداب ال يوجدشذا إبراهيم عبدا· االصقهدوره تدربيه بعنوان التفكير ا¬بداعي للمبتكرين4

وحدة االبتكار في كلية اللغات والترجمة ال يوجدشذا إبراهيم عبدا· االصقهدوره تدربيه بعنوان التفكير ا¬بداعي للمبتكرين5

مقررة لجنة الخريجات بقسم التربية الفنية 6 قسم التربية الفنية د. هيفاء الحديثي 
جامعة الملك سعود

كلية التربيةد. هيفاء الحديثيعضوة لجنة تزيين مداخل كلية التربية7
جامعة الملك سعود

كلية التربيةد. هيفاء الحديثيإعداد ركن خاص لقسم التربية الفنية بملتقى خريجات كلية التربية8
جامعة الملك سعود

قسم التربية الفنية/ كلية التربيةد. هيفاء الحديثيإعداد معرض (ُكلنا فن) لخريجات قسم التربية الفنية9
جامعة الملك سعود

10
تنظيم المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ”جستن“، 

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد 
العيسى

كلية التربيةد. هيفاء الحديثي
جامعة الملك سعود

االشراف على تنظيم معرض النادي الفني بكلية التربية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 11
كلية التربيةرائد المنيفتحت شعار : تمكين المعلم

طالب كلية التربية والمجتمع التعليمي 
من من المعلمين والمعلمات والمهتمين 

بالمجال التعليمي.

هيئة تقويم التعليمهيئة تقويم التعليمد. حنان العبيدتحكيم معايير مناهج التربية الفنية12

موظفات جامعة الملك سعودعمادة  تطوير المهاراتخلود حمد العبيكانورشة الهوية المؤسسة لجامعة الملك سعود: مفهومها وتطبيقها13

128 التقرير السنوي



وزارة الصحةوزارة الصحةخلود حمد العبيكانتحكيم معرض مسابقة رسام المستقبل14

قسم التربية الفنية / قسم خلود حمد العبيكانمبادرة قسم التربية الفنية لتزيين المدينة الطبية15
المدينة الطبية لجامعة الملك سعودالطالبات

الملحقية الثقافية د. خالد المرمشمعرض فني بلندن16
 التعليم العاليالسعودية بلندن

مقررة لجنة الخريجات بقسم التربية الفنية 17 قسم التربية الفنية د. هيفاء الحديثي 
جامعة الملك سعود

كلية التربيةد. هيفاء الحديثيعضوة لجنة تزيين مداخل كلية التربية18
جامعة الملك سعود

كلية التربيةد. هيفاء الحديثيإعداد ركن خاص لقسم التربية الفنية بملتقى خريجات كلية التربية19
جامعة الملك سعود

قسم التربية الفنية/ كلية التربيةد. هيفاء الحديثيإعداد معرض (ُكلنا فن) لخريجات قسم التربية الفنية20
جامعة الملك سعود

21
تنظيم المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ”جستن“، 

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد 
العيسى

كلية التربيةد. هيفاء الحديثي
جامعة الملك سعود

بيان بالجوائز العلمية التي تم الحصول عليها خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
ا عمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزة

الجائزة

د. حنان العبيد
بحث متميز في المؤتمر الدولي 

السابع لكلية التربية الفنية 
(الفنون و ثقافة ا¬ختالف)

بحوث متميزة في المؤتمرجامعة حلوان

بحث علمي بعنوان (قراءة 
جمالية لمناظر المعارك الحربية 
في مختارات من المخطوطات 

ا¬سالمية)
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قسم
تقنيات التعليم
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نبذة تاريخية
التعليمية  العملية  تطوير  سبيل  في  ا همية  بالغة  انتقالية  مرحلة  بالرياض  سعود  الملك  بجامعة  التربية  كلية  إنشاء  مثل 

وأعدت  البرامج  هذه  صممت  فقد  الكلية  برامج  حوله  تتمحور  الذي  المحك  هو  المعلم  إعداد  كان  ولما  المملكة.  في 

التربية كان هناك اهتمام ا¬عداد المهني  بعناية لكي تواكب ا ساليب العلمية الحديثة. ومنذ اللحظة ا ولى ¬نشاء كلية 

للمعلم وباستخدام الوسائل الحديثة وتقنيات التعليم التي تسهل عملية التعليم والتعلم. وانطالقÀ 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 حاليÀ) جهودها وتوسعت في سياسة 

فتح المدارس وتطلب ا مر 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، ا كاديمية منها والمهنية من 

هذه الدورات:

١. دورة أمناء المكتبات.

٢. دورة المعامل والمختبرات

٣. دورة أخصائي الوسائل التعليمية

٤. دبلوم تكنولوجيا التعليم

العملية  والدورات  البحوث  أثبتته  التخصص. ولما  البكالوريوس في مجال  ا كاديمية على مستوى  المقررات  إلى جانب  هذا 

من ضرورة إعداد قيادات علمية متخصصة في مجال تقنيات التربية واالتصال فقد صدر قرار المجلس ا على للجامعة في 

جلسته الثانية في ١٣٩٩/١١/٢٩هـ الموافق ١٩٧٩/١٠/٢٠م 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 

د. أنس  بن محمد الشعالن
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والتأليف  العلمي  البحث  للمجتمع كما يسهم بقسط وافر في مجال  التدريس وكذلك  ، كما يقدم استشارات وخبرات  عضاء هيئة  التعليمية 

والترجمة وتطوير أساليب التعليم. كما قدم القسم في بداية تأسيسه برنامجÀ 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.

الرسالة
إعداد قوى بشرية وقيادات علمية قادرة على أن تساهم في تطوير مجال تقنيات التعليم ودمج التقنيات بفاعلية في بيئات تعلم وتدريب غنية 

من خالل التخطيط االستراتيجي لبرامج القسم ا كاديمية ونشاطه البحثي وخدماته على المستويات المحلية وا¬قليمية والعالمية، ويؤكد على 

ضمان الجودة في ا داء باستقطاب أعضاء هيئة التدريس وموظفين وطالب وامتالك بنية تحتية وفقÀ لمعايير محلية وأقليمية وعالمية، وتوفير 

فرص النمو المهني لمنسوبي القسم لتعزيز عملية التعليم.

ا هداف 
في . ١ الجامعة  لطلبة  وحرة  اختيارية  وأخرى  الكلية  لطلبة  إجبارية  مقررات  تقديم  طريق  عن  التربية  لكلية  والعلمي  ا كاديمي  البرنامج  دعم 

مجال تقنيات التعليم واالتصال.

دعم برامج الدراسات العليا في الكلية والجامعة كتقديم برنامج الماجستير في مجال تقنيات التعليم ومقررات في برنامج دورات المشرفين . ٢

التربويين في الحقل نفسه ، إضافة إلى برنامج الدبلوم العام في التربية ودبلوم تقنيات التعليم في فترة سابقة من تاريخه .

في . ٣ التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  طريق  عن   Àخصوص والتعليم  التربية  وتقنيات   Àعموم والتعليم  التربية  في  العلمي  البحث  حركة  تنشيط 

المؤتمرات والندوات العلمية والقيام بأبحاث ودورات وا¬شراف على رسائل ماجستير ودكتوراه بالتعاون مع الجامعات السعودية التي تقدم 

هذه الدرجات العلمية في مجال تقنيات التعليم.
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تقويم وتطوير المقررات التي يقدمها القسم لتواكب التطورات في مجال تقنيات التعليم سوى على الجانب النظري والعملي.. ٤

الخدمة بغرض تطوير مهاراتهم في . ٥ أثناء  للمعلمين  تدريبية  برامج  بتقديم  يتعلق  المملكة خاصة فيما  التربوية في  المؤسسات  أنشطة وأهداف  دعم 

مجال تقنيات التعليم.

دعم برامج مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن طريق التعاون مع المركز في إعداد وتقديم برامج تدريبية وورش عمل مختلفة.. ٦

دعم دمج التقنية في التعليم من خالل تصميم مقررات في دمج التقنية في المنهج.. ٧

دعم الجوانب العلمية في بعض المقررات الدراسية التي يقدمها القسم عن طريق توفير ا¬شراف والتدريب واالستشارات الفنية لطالب تلك المقررات إلى . ٨

جانب توفير المواد وا دوات والتسهيالت الالزمة التي يحتاجها الجانب التطبيقي في تلك المقررات.

تقديم المساعدة الفنية  عضاء هيئة التدريس في المقررات الدراسية ذات الطابع العملي لتشغيل أجهزة العروض السمعية والبصرية وتقديم التوضيحات . ٩

العملية ومتابعة مشاريع الطالب . . . إلخ.

تقديم المساعدة الفنية  عضاء هيئة التدريس سواًء في القسم أو الكلية في مجال تصميم وإنتاج المصورات والرسوم والشفافيات والشرائح الفوتوغرافية . ١٠

وأشرطة الفيديو وا شرطة السمعية وتصميم برامج العروض الحاسوبية. . . الخ ، با¬ضافة إلى تقديم المساعدة الفنية ¬دارات وكليات الجامعة خاصة.

تصميم وإخراج الملصقات التي تخدم أهداف المناسبات العلمية والثقافية.. ١١

تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات التربوية وغيرها في المجتمع المحلي - خارج نطاق الخدمة. ١٢
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قائمة بيانات أعضاء هيئة التدريس في القسم
دوام دولة التخرججامعة التخرجالتخصص الدقيقالجنسيةالرتبة العلميةاالســــمم

كامل 

تقنية التعليم-تعلم سعوديأستاذصالح بن محمد العطيوي1
نعمالواليات المتحدة ا مريكيةجامعة أوهايوالكتروني

الحاسب التعليمي وتعليم  سعوديأستاذعثمان بن تركي التركي2
نعمالواليات المتحدة ا مريكيةجامعة كنسانالكتروني

نعممصرجامعة عين شمستقنيات التعليمسعوديأستاذ مشاركاحمد عبدا· الدرويش3

نعمالمملكة المتحدةجامعة برونلتقنيات التعليمسعوديأستاذ مساعدمحمد بن ابراهيم الحجيالن4

معهد الدراسات التربوية-تقنيات التعليمسعوديأستاذ مشاركسلطان بن هويدي المطيري5
نعممصرجامعة القاهرة

نعمالواليات المتحدة ا مريكيةجامعة وين ستيتتقنيات تعليمسعوديأستاذ مساعدخالد بن عبدالعزيز محمد العصفور6

نعمالواليات المتحدة ا مريكيةجامعة وين ستيتتقنيات تعليمسعوديأستاذ مساعدأنس بن محمد إبراهيم الشعالن7

نعمالواليات المتحدة ا مريكيةجامعة وين ستيتتقنيات التعليمسعوديأستاذ مساعدحسن إبراهيم صالح الزهراني8

عبدالمجيد بن أحمد عبدالعزيز 9
مبتعثالواليات المتحدة ا مريكيةامبوريا ستستتقنيات تعليمسعوديمعيدالعتيق

مبتعثالواليات المتحدة ا مريكيةويسترن إلينويتقنيات تعليمسعوديمعيدطارق بن محمد الشعالن10

مبتعثالواليات المتحدة ا مريكيةويسترن إلينويتقنيات تعليمسعوديمعيدإبراهيم بن عبدا· الباهلي11

مبتعثالواليات المتحدة ا مريكيةامبوريا ستستتقنيات تعليمسعوديمعيدعبدا· بن عيد العتيـبـي12

مبتعثالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات التعليمسعوديمحاضرعبدالرحمن بن راشد العقيلي13

نعمبريطانياجامعة أبدرينتقنيات تعليمسعوديةأستاذ مساعدخولة خالد الدويش14

نعمالواليات المتحدة ا مريكيةجامعة نورثرن كلورادوتكنولوجيا التعليمسعوديةأساذ مساعدداليا بنت محمد اليحيى15

تفرغ الواليات المتحدة ا مريكيةجامعة تكساس للتقنيةتقنيات تعليمسعوديةأستاذ مشاركدانية عبدالعزيز أديب العباسي16
علمي

مريم بنت محمد عبد المحسن 17
تفرغ السعوديةجامعة االميرة نورهتكنولوجيا التعليمسعوديةأستاذ مساعدالسيف

علمي

نعمالسعوديةجامعة االميرة نوره تكنولوجيا التعليمسعوديةأستاذمساعدمشاعل بنت عبد الرحمن الشويعر 18
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دوام دولة التخرججامعة التخرجالتخصص الدقيقالجنسيةالرتبة العلميةاالســــمم
كامل 

نعمالواليات المتحدة ا مريكيةشمال كولورادوتقنيات تعليمسعوديةأستاذ مساعدمنال بنت محمد غازي العنزي 19

نعمبريطانياجامعة ليسترتقنيات تعليمسعوديةأستاذ مساعدندى بنت جهاد عبد الرزاق الصالح20

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةابتسام محمد الشهري21

نعمالسعودية جامعة الملك سعودحاسب آلي تربويسعودية محاضرةأريج بنت محمد عبد ا· بن خنين22

نعمالواليات المتحدة ا مريكيةجامعة أوهايوتقنيات تعليمسعودية محاضرةأميرة بنت مروان محمد الخواجه23

مبتعثةالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةدالل حمد الفقيه24

نعمالسعودية جامعة الملك سعودتقنية التعليم سعودية محاضرةعهود بنت صالح ابراهيم الدريبي25

مبتعثةالسعودية جامعة الملك سعودحاسب آلي تربوي سعودية محاضرةفوزيه بنت عبد الرحمن الغامدي26

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةلطيفة خليل العتيق27

نعمالسعودية جامعة الملك سعودحاسب آلي تربويسعودية محاضرةلمياء  بنت إبراهيم محمد الصالح28

نعمالواليات المتحدة ا مريكيةجامعة متتشجانتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةلولوة عبد العزيز الصعب29

مبتعثةالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةمشاعل عبد العزيز الدخيل30

مبتعثةالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةمنال سليمان السيف31

مبتعثةالسعودية جامعة الملك سعودحاسب آلي تربويسعودية محاضرةمها بنت محمد سعود الحربي32

مبتعثةالواليات المتحدة ا مريكيةجامعة شمال كولورادوتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةنورة عبد العزيز المنصور33

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمحاضرةهيفاء علي العنزي34

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمعيدةرانية محمد الحصيني35

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتطبيقات الحاسب اÔليسعوديةمعيدةمنار بنت سعيد أحمد الشهري36

نعمالسعوديةجامعة الملك سعودتقنيات تعليمسعوديةمدرسةهيفاء صالح الشامي37
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قائمة البحوث والمؤلفات  المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    ١٤٣٨ /  ١٤٣٩  هـ
اسم الباحث الرئيس جهة النشر@@@@عنوان البحثم

وأسماء المشاركين@@@@@

1Exploring teachers’ perspectives towards using gamification techniques in online learning Turkish Online Journal of Educational
Technologyد. دانية العباسي

2 Examining the possible potential of the process of creating digital stories on shaping graduate student
teachers’ perceptions towards the TPACK model

 International Journal of Technology Enhanced
Learningد. دانية العباسي

3 Alyahya, D. (2018)When an Instructional Designer Hold the Strings of Puppets: A Qualitative Study of Using Visual
.(Metaphor in E-learning Environment. The Turkish Online Journal of Educational Technology. Volume 17, 3 (pp. 125-134

 The Turkish Online Journal of Educational
Technologyد. داليا محمد اليحيى

4 Alyahya, D. (2017) Design of a complex process information visualization: a study of eye-tracking and its
.(relationship to cognitive learning. Journal of Education and Practice. Volume 8, NO 26 . (pp. 72-75Journal of Education and Practice .د. داليا محمد اليحيى

منال بنت محمد غازي العنزيمجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفساستخدام التعليم المدمج في التدريب التقني والمهني من وجهة نظر مدربات كلية التقنية للبنات بالرياض5
شروق عيد محمد العتيبي

6 Review and Content Analysis of the International Review of Research in Open and Distance/Distributed 
Learning (2000–2015)

 International Review of Research in Open and
 Distributed Learning

أ.د. عثمان بن تركي التركي
د. أحمد بن عبدا· الدريويش

7What Research Says About MOOCs – An Explorative Content Analysis  International Review of Research in Open and
 Distributed Learning

أ.د. عثمان بن تركي التركي
د. أحمد بن عبدا· الدريويش

قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
تاريخ المتوقع عنوان البحث

لالنتهاء
اسم الباحث الرئيس وأسماء 

المشاركين@@@@

١TAM أ. روان التركي + د.أنس الشعالن 1 /8 /1440هـاتجاهات طالبات المرحلة الثانوية نحو أهمية تقنية الهولوجرام في عملية التعليم في ضوء نموذج قبول التقنية

أ.محمد الدوسري + د.أنس الشعالن ١٤٤٠/٨/١هـفاعلية استخدام اليوتيوب في اكتساب المهارات العملية لدى طالب الصف ا ول ثانوي في مقرر الحاسب اÔلي في مدينة الرياض٢

د. أنس الشعالن1 /4 /1440هـأثر استخدام استراتيجية صياغة ا سئلة وا¬جابة من قبل الطالب على أدائهم.  ٣

د. أنس الشعالن1 /1 /1441هـأثر استخدام نظام االستجابة الشخصي على أداء الطالب في المستوى القريب و البعيد٤
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها برحاب الجامعة

خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 

م
عنوان المؤتمر و الندوة@

(باللغة العربية
االسم

نوع المشاركة
الجهة المنظمة ومكان االنعقاد

حضوربحثتنظيم

ملتقى البحث العلمي-بحث علمي رصين 1
عمادة البحث العلمي-جامعة الملك سعودüأحمد بن عبدا· الدريويشوفق رؤية المملكة ٢٠٣٠

عمادة البحث العلمي-جامعة الملك سعودüأحمد بن عبدا· الدريويشجائزة الملك سعود للبحث العلمي2
د. أنس الشعالنعمادة المهارات@د. أنس الشعالنأعضاء هيئة التدريس الجدد3
أعضاء هيئة التدريس الجددعمادة المهارات@د. أنس الشعالنأعضاء هيئة التدريس الجدد4

ملتقى البحث العلمي-بحث علمي رصين 5
ملتقى البحث العلمي-بحث علمي رصين وفق رؤية أحمد بن عبدا· الدريويشوفق رؤية المملكة ٢٠٣٠

المملكة 2030
جائزة الملك سعود للبحث العلميأحمد بن عبدا· الدريويشجائزة الملك سعود للبحث العلمي6
ملتقى البحث العلميعمادة البحث العلميد. خالد العصفورملتقى البحث العلمي7
مؤتمر جستنجستنXحسن بن إبراهيم الزهرانيمؤتمر جستن8

عمادة تطوير Xحسن بن إبراهيم الزهرانيأعضاء هيئة التدريس الجدد9
أعضاء هيئة التدريس الجددالمهارات

الندوة التعريفية لوكالة الجامعة لشؤون 10
Pد. منال محمد غازي العنزيالطالبات ”دعم الكفاءات ومضاعفة القدرات“

الندوة التعريفية لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات 
”دعم الكفاءات ومضاعفة القدرات“

11
المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية 
للعلوم التربوية والنفسية «التعليم ما بعد 

الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية“
Pد. منال محمد غازي العنزي

المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية «التعليم ما بعد الثانوي: الهوية 

ومتطلبات التنمية“

Pد. داليا محمد اليحيىجستن12
جامعه الملك سعود/ 

جستنكلية التربية

جامعه الملك سعود/ د. داليا محمد اليحيىلقاء االبتعاث13
لقاء االبتعاثكلية التربية
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها داخل المملكة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 

م
عنوان المؤتمر و الندوة@

(باللغة العربية )
االسم

نوع المشاركة
الجهة المنظمة

تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

وزارة التعليمأحمد بن عبدا· الدريويشمؤتمر التعاون الدولي1

وزارة التعليمد. خالد العصفورالمؤتمر الدولي للتعليم المدمج٢

الجامعة السعودية االلكترونيةXد. حسن الزهرانيالمؤتمر الدولي للتعلم المدمج٣

الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ 

عنوان الرحلة أو الزيارة (داخلية أو م
عدد المشتركينمكانهاخارجية ) 

هدف الزيارة أسماء أعضاء هيئة التدريسمن الطالب

1 Advance Instructional Design
Certificateورشة تدريبيةد.داليا محمد اليحيى١أمريكا

الخدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  
الجهة المستفيدةالجهة المنظمة اسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@م

محاضرة علمية بعنوان ” ا¬طار النظري و ا¬طار المفاهيمي“ عبر 1
جميع الباحثين وطالب قسم تقنيات التعليمد/ ندى جهاد الصالحمنصة الكترونية بالتعاون مع مجموعة جدارات بحثية

الدراسات العليا

بمناسبة اليوم العالمي للطفل تم تنظيم و المشاركة في فعالية 2
طالب وطالبات الروضة ١٣٦ قسم تقنيات التعليمد/ ندى جهاد الصالحمقدمة لطالب رياض أطفال الجامعة

الملحقة بالجامعة

لجنة الشراكة المجتمعية في د/ ندى جهاد الصالحمبادرة ”كلنا مجتمع واحد3
عامالت كلية التربيةكلية التربية
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معهد البيان لتحفيظ القران جامعه الملك سعودد. داليا محمد اليحيىتدريس مقرر تقنيات التعليم4
الكريم

مجلس شؤون ا سرة ومركز د/ ندى جهاد الصالحورشة عمل ”مخاطر مواقع التواصل االجتماعي“5
مفتوح لجميع فئات المجتمعالملك عبد العزيز للحوار الوطني

المكتبة السعودية الرقمية د/ ندى جهاد الصالحورشة تدريبية بعنوان ا¬طار النظري و المفاهيمي6
الباحثين والباحثاتومبادرة جدارات بحثية

كلية التربية قسم تقنيات د/ ندى جهاد الصالحفعالية دربكة7
الجمعيات الخيريةالتعليم

تدريس مقرر تقنيات التعليم8
د. داليا محمد اليحيى-أريج محمد بن خنين – منار 
سعيد الشهري –هيفاء علي العنزي –رانية محمد 

الحصيني

جامعه الملك سعود-قسم 
تقنيات التعليم

معهد لولوه الرميح لتعليم 
القرآن الكريم بشمال الرياض 

وزارة الشئون االسالميةوزارة الشئون االسالميةد. حسن بن إبراهيم الزهرانيورشتي عمل حول اعداد التقارير السنوية على مستوى المنظمات9

الجوائز العلمية التي الحصول عليها عليها خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ 

ا�عمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم
الجائزة

أ.د. عثمان بن تركي التركي١
د. أحمد بن عبددا· الدريويش

المركز الثاني كأفضل ١٠ أبحاث 
في التعلم ا¬لكتروني لعام 

٢٠١٧م

 National Institute for Digital 
Learningالبحث العلمي

نشر بحث علمي في التعلم 
ا¬لكتروني في مجلة مصنفة 

 ISI ضمن قاعدة البيانات العالمية
Q1 تقع في الربع ا ول
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قسم
التربية الخاصة
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نبذة عن  القسم
تم استحداث قسم التربية الخاصة في العام الجامعي ١٤٠٤- ١٤٠٥هـ، ويهدف القسم إلى إعداد وتأهيل معلمي ومعلمات 

التربية الخاصة للحصول على درجة البكالوريوس في أحد المسارات التخصصية التالية: ا¬عاقة السمعية، التخلف العقلي، 

المرحلة  في  ا¬عاقة)  (ذوي  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مع  للعمل  والتوحد.  السلوكية  واالضطرابات  التعلم،  وصعوبات 

االبتدائية والمتوسطة سواء في معاهد وبرامج التربية الخاصة التابعة لهاتين الجهتين، وكذلك للعمل في القطاع الخاص 

مثل الجمعيات الخيرية التي تقدم الخدمات التربوية لêشخاص ذوي ا¬عاقة والمدارس ا هلية التي فيها برامج تربية خاصة، 

ويعتبر القسم الرائد ا ول الذي تم إنشاؤه في المملكة. ولقد تخرج من القسم عدد كبير من المعلمين والمعلمات والذين 

يعملون اÔن في المجاالت المتخصصة سواء في القطاع الحكومي أو ا هلي للرفع من مستوى خدمات التربية الخاصة 

المقدمة لêطفال 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 مركزÚ مميزÚ بين أقسام التربية 

الخاصة عالميÀ ويحقق هذه الرؤية من خالل رسالته.

د. نبيل بن شرف المالكي
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الرسالة:
لرسالة القسم أبعاد ثالثة، هي: 

  ،على مستوى الدراسات الجامعية Àوأخالقيا،ً وتربوي ،Àإعداد الكوادر البشرية: أن يحقق القسم رؤيته، من خالل التميز في إعداد معلمي التربية الخاصة أكاديمي

وأن يعد باحثين، وقياديين، وإداريين ناجحين على مستوى الدراسات العليا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وليعملوا في المؤسسات التربوية 

ا خرى.

  البحوث العلمية: إعداد المشاريع البحثية الوطنية، وا¬شراف على المشاريع البحثية التي يطلب منه ا¬شراف عليها، والمبادرة في اقتراح مشاريع مشتركة

على النطاق الوطني والعالمي.

  طفال، وأولياء ا مور من خالل مراكز القسمêالخدمات: تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمؤسسات الحكومية وا هلية، وخدمات تشخيص وتدريب ل

المتخصصة.

ا هداف : 
  ويحقق هذه Àبين أقسام التربية الخاصة، عالمي Úمميز Úأن يحتل قسم التربية الخاصة مكانة قيادية بين أقسام التربية الخاصة في المملكة، ويتبوأ مركز

الرؤية من خالل رسالته.

 .تأهيل كفاءات تربوية قادرة على العمل بنجاح مع ذوي االحتياجات الخاصة

 . تزويد الطالب بقاعدة علمية واسعة بكافة المسارات, با¬ضافة للمعرفة المكثفة في المجال الذي تخصصوا فيه

 .تهيئة الطالب وإعدادهم للبحث العلمي ا كاديمي لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة

 طفال ذوي االحتياجات الخاصة في مناطق المملكة العربية السعوديةêالرفع من مستوى خدمات التربية الخاصة المقدمة ل
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قائمة بيانات أعضاء هيئة التدريس في القسم
دوام كامل/جزئي

الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص الدقيق التخصص 
العام الرتبة الجنسية

النوع أسماء أعضاء هيئة 
التدريس

االسم
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 عبدا· البتال 3

@ دكتوراه الينوى- أمريكا صعوبات التعلم التربية الخاصة أستاذ سعودي @ عبدالعزيز محمد العبدالجبار 4

@ دكتوراه وسكانسن- أمريكا ا¬عاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ سعودي @ عبدا· محمد سليمان الوابلي 5

@ دكتوراه اكستر - بريطانيا إعاقة عقلية تربية خاصة استاذ مساعد سعودية @ عبيرعبدا· هليل الحربي 6

@ دكتوراه الجامعة ا ردنية- ا ردن إعاقة سمعية تربية خاصة استاذ مساعد سعودية @ نهاد صالح محمد الهذيلي 7

@ دكتوراه الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة استاذ مساعد سعودية @ وداد عبد الرحمن منصور 
أباحسين 8

@ دكتوراه الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة استاذ مشارك سعودية @ نورة علي زيد الكثيري 9

@ دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود  - 
السعودية      إعاقة سمعية تربية خاصة أستاذ مشارك سعودية @ مريم حافظ عمر تركستاني 10

@ دكتوراه وسكانسن - أمريكا اضطرابات سلوكية التربية الخاصة أستاذ مشارك سعودي @ ابراهيم عبدا· عبدالعزيز الحنو 11

@ دكتوراه فلوريدا- أمريكا ا¬عاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ مشارك سعودي @ ابراهيم ناصر عبدالعزيز الثابت 12

@ دكتوراه اوهايو- أمريكا تعدد العوق تربية خاصة  أستاذ مشارك سعودي @ تركى عبدا· سليمان القريني 13

@ دكتوراه جامعة أوهايو بأمريكا  اضطرابات سلوكية التربية الخاصة أستاذ مشارك سعودي @ عبدالرحمن عبدا· عبدالعزيز 
ابا عود 14

@ دكتوراه كنت ستيت - أمريكا اضطرابات سلوكية التربية الخاصة أستاذ مشارك سعودي @ عبدالكريم حسين الحسين 15

@ دكتوراه بال ستيت - أمريكا تعدد العوق التربية الخاصة أستاذ مشارك سعودي @ نبيل شرف معتوق المالكي 16

@ دكتوراه ريدنج - بريطانيا توحد التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي @ طالل عقاب الحزيمي 17

@ دكتوراه شمال ايوا - امريكا ا¬عاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي @ سعيد عالي المالكي 18

@ دكتوراه لنكولن – يريطانيا  تخلف عقلي التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي @ محمد علي القحطاني 19
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@ دكتوراه ا مام محمد بن سعود 
االسالمية صعوبات التعلم التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي @ خالد بن محمد المحرج 20

دكتوراه @ نورثن كولورادو - أمريكا إعاقة عقلية تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية @ ريم فهد صالح الرصيص 21

@ دكتوراه جالسجو- إسكتلندا توحد تربية خاصة استاذ مشارك سعودية @ ختام ظافر فهد القحطاني 22

@ دكتوراه آيداهو - أمريكا اضطراب التوحد التربية الخاصة أستاذ سعودي @ ابراهيم عبدا· عثمان العثمان 23

@ دكتوراه آيداهو - أمريكا ا¬عاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ   سعودي @ ابراهيم عيدالعزيز عبدا· 
المعيقل 24

@ دكتوراه ا¬عاقة السمعية جامعة كانسس- أمريكا التربية الخاصة أستاذ مساعد سعودي @ ماجد عبدالرحمن السالم 25

@ دكتوراه السودان - السودان تربيه و علم نفس تربيه و علم 
نفس أستاذ   سوداني @ صالح الدين فرح عطاا· بخيت 26

@ دكتوراه إنديانا - أمريكا اضطرابات سلوكية التربية الخاصة أستاذ مشارك سعودي @ طارش مسلم الشمري 27

@ دكتوراه المار بتكساس- أمريكا ا¬عاقة السمعية التربية الخاصة أستاذ  سعودي @ طارق صالح محمد الريس 28

@ دكتوراه كانساس- أمريكا ا¬عاقة السمعية أستاذ  التربية الخاصة  سعودي @ على حسن الحسين الزهرانى 29

@ دكتوراه ايداهو - أمريكا ا¬عاقة الفكرية التربية الخاصة أستاذ  سعودي @ على محمد بكر هوساوى 30

@ دكتوراه ا¬عاقة الفكرية وسكانسن - مادسن - أمريكا التربية الخاصة أستاذ   سعودي @ ناصر سعد محمد العجمى 31

@ دكتوراه القاهرة- مصر صعوبات التعلم علم النفس 
وتربية خاصة أستاذ   مصري @ يسرى احمد سيد عيسى 32

@ دكتوراه جورج واشنطن - امريكا موهبة وتفوق تربية خاصة أستاذ سعودية @ نورة إبراهيم المحمد السليمان 33

@ ماجستير نورث تكساس اضطرابات سلوكية التربية محاضر سعودي @ حمد على احمد خال حمدى 34

دكتوراه  توحد      - تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية @ حصة سليمان الفايز 35

دكتوراه  صعوبات تعلم جامعة كوالرادو الشمالية تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية @ مها حمد  الشيحة 36

دكتوراه  علوم تربوية الجامعة اللبناني تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية @ نهلة حمد العساف 37

دكتوراه  صعوبات تعلم جامعة كوالرادو الشمالية تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية @ شيهانة محمد القفاري 38

دكتوراه  تربية خاصة توحد  - أستاذ مساعد سعودية @ وجدان عبا· السكران 39

@ بكالوريوس اوهايو- أمريكا صعوبات التعلم التربية الخاصة محاضر سعودي @ عبداالله عبدالعزيز حمد 
الموسى 40
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@ ماجستير الملك سعود- السعودية التربية الخاصة التربية الخاصة محاضر سعودي @ مرزوق على رجب الزهرانى 41

ماجستير @ الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية @ مها عبدا· علي الهاجري 42

@ ماجستير ميسون في والية فرجينيا 
-أمريكا صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ أماني عبدا· عبدالعزيزالزيد 43

@ ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية @ تهاني سعد  محمد الرويتع 44

@ ماجستير الملك سعود- السعودية توحد تربية خاصة محاضر سعودية @ مي عبدالرحمن عبدا· الفاخري 45

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ العنود عبد العزيز محمد 
العسكر 46

ماجستير @ الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة محاضر سعودية @ أمينة حمد صالح النهدي 47

@ ماجستير جامعة أريزونا صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ أمل صالح رشيد العوين 48

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ أريج علي عبدا·  السالمة 49

@ ماجستير الخليج العربي - البحرين صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ مزنة معيض سعد آل درعان 50

@ ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة محاضر سعودية @ نسيم علي سعد القرني 51

@ ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية @ ايمان عبدالعزيز محمد الجبر 52

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ نوف علي محمد القويزاني 53

@ ماجستير أكرون في والية أوهايو- أمريكا توحد تربية خاصة محاضر سعودية @ غنية ابراهيم احمد عين 54

@ الملك فيصل- السعودية ماجستير موهبة تربية خاصة محاضر سعودية @ قمرة فهيد حطاب السبيعي 55

ماجستير @ الملك سعود- السعودية موهبة تربية خاصة محاضر سعودية @ تهاني عبدالرحمن محمد بالحمر 56

@ ماجستير أكرون في والية أوهايو - أمريكا إعاقة سمعية تربية خاصة محاضر سعودية @ نداء فجحان محسن الدعجاني 57

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ نورة عبدالعزيز ناصر الباز 58

@ ماجستير الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة محاضر سعودية @ هدى سعد محمد القحطاني 59

@ ماجستير الملك سعود- السعودية اضطرابات سلوكية تربية خاصة محاضر سعودية @ منيرة عبدالعزيز ناصر الماجد 60

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ أمجاد أحمد عبدالعزيزالسليمان 61

@ الملك سعود- السعودية  ماجستير صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ الجوهرة مشنان السبيعي 62
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@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة أستاذ مساعد سعودية @ اماني سلمان السلمان  63

@ ماجستير الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة محاضر سعودية @ منى محياء علوش العتيبي  64

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات التعلم تربية خاصة معيد سعودي @ أحمد سلطان أحمد الثقفي 65

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية ا¬عاقة البصرية التربية الخاصة معيد سعودي @ سلطان تركي عبدالرحمن تويم 66

@ الملك سعود- السعودية  ماجستير إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ سمر برجس سلطان بن جريس 67

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ هند فالح علي الشلوي 68

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية @ لمياء عبدالرحمن عبدا· 
الطويل 69

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة معيد سعودية @ نوضاء سيف عبدالهادي 
القحطاني 70

@ الملك سعود- السعودية ماجستير اضطرابات سلوكية تربية خاصة معيد سعودية @ نجاح سعيد محمد ا سمري 71

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة معيد سعودية @ مشاعل سليمان محمد الحبس 72

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ هيام حبيب ساير الشمري 73

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية @ الجوهرة ابراهيم الجنيدل 74

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية أعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ فاطمة ابراهيم علي شعبي 75

@ بكالوريس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ ايمان فالح علي الشلوي 76

@ بكالوريس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية @ ندى سليمان صالح العثيم 77

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية توحد تربية خاصة معيد سعودية @ الهنوف عبدالعزيز عبدا· الفالج 78

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ عفاف منهي حمود العنزي 79

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة معيد سعودية @ نورة سعد حسن بن عتي 80

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة عقلية تربية خاصة معيد سعودية @ سهام طلق محمد العتيبي 81

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية صعوبات تعلم تربية خاصة معيد سعودية @ وفاء محمد عبدالرحمن 
القحطاني 82

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية إعاقة سمعية تربية خاصة معيد سعودية @ نورة عبد العزيز  إبراهيم الحميد 83

@ بكالوريوس الملك سعود- السعودية اضطرابات سلوكية تربية خاصة معيد سعودية @ فوزية عبد ا· سالم الحربي 84
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قائمة  البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    ١٤٣٨ /  ١٤٣٩  هـ

اسم الباحث الرئيس وأسماء جهة النشر@@@@عنوان البحثم
المشاركين@@@@@

م ا كاديمي لدى التالميذ 1 úتحسين ُمْخَرَجات التعليم: تطبيقات االستجابة للتدخل لمراقبة التقد
باستخدام القياس المبنّي على المنهج

ُقبل للنشر  في   المجلد (٣١) العدد (١) فبراير ٢٠١٩م , 
مجلة العلوم التربوية بكلية التربية ، جامعة الملك 

سعود
أ.د/ زيد بن محمد البتال

أ.د/ أحمد عبدالعزيز التميميدار جامعة الملك سعود للنشرقانون التربية الخاصة (كتاب)2

فعالية برنامج قائم على التدريب على المحاولة المنفصلة واالستجابة الجوهرية في تنمية بعض 3
مهارات الفهم القرائي لدى ا طفال ذوي اضطراب التوحد

مجلة العلوم االنسانية واالدارية/جامعة المجمعة 
أ.د إبراهيم العثمان2018

 مجلة التربية الخاصةمستوى معرفة الطلبة المعلمين بفنيات تحليل السلوك التطبيقي4
د.عبدالكريم الحسين 

5 Teachers’ knowledge and use of evidence-based teaching practices for students with emotional and
behavior disorders in Saudi ArabiaEducation and practiceد.عبدالكريم الحسين

6Willingness of university faculty members to provide accommodations for
students with AD/HD in Saudi Arabiaد.عبدالكريم الحسينمجلة التربية الخاصة والتأهيل

دالالت صدق وثبات مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لêطفال والمراهقين الخامس 7
د.عبدالكريم الحسين ، صالح فرح رسالة التربية وعلم النفسبمدينة الرياض- ”الصورة المدرسية والمنزلية“

بخيت

التحديات التي تواجه معلمي الطلبة ذوي فرط الحركة وتشتت االنتباه في دمج التقنيات المساعدة، 8
د.عبدالكريم الحسين ، حنان ال داودمجلة العلوم التربويةواتجاهاتهم نحوها

د.عبدالكريم الحسينمجلة التربية الخاصة والتأهيلالممارسات المبنية على ا دلة في التربية الخاصة: الطريقة المثلى للتعامل مع ذوي ا¬عاقات9

معوقات التواصل بين المعلمين وأولياء أمور ا طفال ذوي اضطراب طيف التوحد في مدينة الرياض10
 

 المجلة التربوية الدولية 
المتخصصة- االردن العدد 5 

د.محمد علي القحطاني

11 An Analysis of Individual Education Programmes (IEPs) in Saudi Arabia Using Bronfenbrenner’s
.Ecological Model: Barriers and Solutions مجلة التربية الخاصة والتاهيل –مصر –العدد ١١

د.محمد علي القحطاني
محمد االمير محمود(جامعة االمام 

محمد بن سعود االسالمية)
12Background of Individual Education Plans (IEPs) Policy in Some Countries: A ReviewJournal of Education and Practice USA, 7-2016 د.محمد علي القحطاني
13Review of the Literature on Children with Special Educational NeedsJournal of Education and Practice, USA,7-2016د.محمد علي القحطاني

معوقات تطبيق البرنامج التربوي الفردي مع االطفال ذوي التوحد كما يدركهاالعاملين في مراكز و 14
برامج التوحد  في المملكة العربية السعودية

مجلة دراسات عربية في التربية وغلم النفس – مصر 
العدد 90-

سحر عبدالفتاح خير اللة
د.محمد علي القحطاني

د.محمد علي القحطانيمجلة المنهج العلمي والسلوك- مصر – العدد 16واقع تطبيق أساليب التأهيل المهني لذوي ا¬عاقة الفكرية كما يراها المدربون في مدينة الرياض15
فراس العمر

التقرير السنوي147



خدمات التدخل المبكر لالطفال ذوي االعاقة الفكرية كما يراها العاملون في معاهد وبرامج التربية 16
د.محمد علي القحطانيمجلة التربية الخاصة والتاهيل –مصر –العدد 20الفكرية بمدينة الرياض

ة لتنمية المهارات الُلغويَّة لذوي ا¬عاقة الفكريَّة17 ذ على ا جهزة الذكيَّ د.محمد علي القحطانيمجلة التربية الخاصة والتاهيل –مصر –العدد 21فعالية تطبيق تعليمي ُمنفَّ

تقييم الخدمات المساندة المقدمة للتالميذ ذوي ا¬عاقة العقلية في معاهد وبرامج التربية الفكرية 18
د.محمد علي القحطانيمجلة التربية الخاصة والتاهيل –مصر –العدد 24من وجهة نظر العاملين بها

بدر العتيبي

19 Evaluation of Citizenship Knowledge in Students with Intellectual Disability in Disability Centers of
Saudi ArabiaJournal of educational research and reviewsMohammed alkahtani

Hanadi alkahtani

20Validity of public parks for children with disabilities - Parent perspective International journal of learning, teaching and
educational research

Mohammed alkahtani
Hanadi alkahtani

د.محمد القحطانيالمجلة السعودية للتربية الخاصةاتجاهات المعلمات نحو توظيف الفتيات من ذوي ا¬عاقة الفكرية وفق رؤية 212030
سمرمحمد الضميري

22Exploring metacognitive strategies utilizing digital books: Enhancing  reading comprehension 
among deaf and hard of hearing students in Saudi Arabian higher education settings

Journal of Educational Computing ResearchMajed Alsalem

فاعلية الرحالت المعرفية عبر الويب في زيادة التحصيل الدراسي  والدافعية في مقرر استراتيجيات 23
د.ماجد  السالممجلة رسالة التربية وعلم النفسالتدريس والتعلم لدى الطالب الصم وضعاف السمع بالمرحلة الجامعية

وجدان الحذني

واقع تطبيق المعلمين لتقنية الواقع االفتراضي بمعاهد ا مل وبرامج دمج الصم وضعاف السمع 24
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أ.د إبراهيم عبدالعزيز المعيقل

أ.د بندر ناصر العتيبي١٤٤٠-١٤٤١التدريس المنظم26
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الحوكمة والهيكلة  لكلية وكالة الجودة بكلية التربية @@لكلية التربية 

التربية 
اليوم العالمي للمعلمعمادة كلية التربية @@اخالقيات المهنةاليوم العالمي للمعلم11

البرنامج الزمني للقاء العلمي ا ول 12
مستقبل كلية التربية بجامعة الملك سعود وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

حصة بنت سليمان 
كلية التربية بجامعة الملك @الفايز

سعود

حصة بنت سليمان الهيكلة والحوكمة (اللقاء العلمي الثالث)13
كلية التربية بجامعة الملك @الفايز

سعود

ûد. حمود المغيرهالتعليم ما بعد الثانوي : الهوية ومتطلبات التنمية 14
الجمعية السعودية للعلوم 

التربوية والنفسية
عمادة تطوير المهاراتûد. حمود المغيرهالدورة التأسيسية العاشرة  عضاء هيئة التدريس الجدد 15
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برنامج د مها الشيحةالرياضيات في مرحلة الطفولة المبكرة 16
الطفل العربيتدريبي

كلية التربيةورشةد مها الشيحةتقييم اهداف الخطة االستراتيجية لكلية التربية17
عمادة تطوير المهاراتدورةد مها الشيحةتأهيل البرامج لالعتماد االكاديمي18

كلية علوم الرياضة والنشاط Xصالح الدين فرح بخيتدور علوم الرياضة والنشاط البدني في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م 19
البدني

دور علوم الرياضة والنشاط 
البدني في تحقيق رؤية المملكة 

٢٠٣٠م 

الجمعية السعودية للعلوم Xصالح الدين فرح بخيتالتعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية“20
التربوية والنفسية (جستن)

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية 
ومتطلبات التنمية“

صيغ تطوير كليات التربية لتفعيل التكامل مع وزارة التعليم في 21
كلية التربية جامعة الملك @@د طارش الشمرياعداد المربين

سعود

22
@@د طارش الشمريالتعليم ما بعد الثانوي

كلية التربية جامعة الملك 
سعود

                تجهيز محاور الورشة كلية التربيةتنظيمد نورة علي الكثيريالمشاركة في اللقاء العلمي الرابع لمحور: تطوير البرامج االكاديمية23
وادارتها

حضوركلية التربيةحضورتنظيمد نورة علي الكثيريادارة ورشة عمل: تجويد الممارس التربوي24

فعالية نادي التربية الخاصة بجامعة الملك سعود اليوم العالمي 25
حضوركلية التربيةحضورد نورة علي الكثيريلäعاقة

صيغ تطوير كليات التربية لتفعيل التكامل مع وزارة التعليم في 26
حضوركلية التربيةحضورد نورة علي الكثيريإعداد المربين  

كلية التربية تنظيم د نورة الكثيري27
االشراف على الورشة قسم التربية الخاصة 

أ.د يسري أحمد سيد النشر العلمي في المجالت (المراحل- ا ساسيات- ا خالقيات 28
كليةا لتربية  ،جامعة الملك حضورعيسى

سعود،  مدينة الرياض

أ.د يسري أحمد سيد فعاليات اليوم العالمي لذوي ا¬عاقة  29
كليةا لتربية  ،جامعة الملك حضورعيسى

سعود،  مدينة الرياض

أ.د يسري أحمد سيد فعاليات اللقاء العلمي الرابع لتطوير البرامج  ” 30
كليةا لتربية  ،جامعة الملك حضورعيسى

سعود،  مدينة الرياض

كلية التربية / جامعة الملك تنظيمد. نبيل المالكيالتعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية31
سعود
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المؤتمرات والندوات العلمية التي المشاركة فيها داخل المملكة خالل العام الجامعي    ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية أو دورك في التنظيمالجهة المنظمة

تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

حقوق ا شخاص ذوي ا¬عاقة في التعليم 1
العالي

أ.د/ زيد بن محمد 
البتال

مشاركة بورقة 
علمية 

مركز الملك سلمان البحاث 
ا¬عاقة

التسهيالت ا كاديمية للطالب ذوي ا¬عاقات في 
مؤسسات التعليم العالي

المؤتمر السعودي االول لالشخاص ذوي 2
جامعة الملك سعود(+)د.محمد القحطانياالعاقة

تجربة الوصول الشامل في جامعة الملك سعودفندق الريتز كارلتون

المؤتمر السعودي االول لالشخاص ذوي 3
جامعة الملك سعود(+)د.محمد القحطانياالعاقة

شبكة قادرون لذوي االعاقة د.محمد القحطانيخطط ا¬خالء لêشخاص ذوي ا¬عاقة4
.جدة

الجمعية السعودية للتربية (+)(+)(+)د.محمد القحطانيا سبوع العالمي لêصم5
مبادرة اسمعني التطوعيةالخاصة . جستر . شارع التحلية

مبادئ التصميم الشامل لتسهيل الوصول 6
شبكة قادرون لذوي االعاقة (+)د.محمد القحطانيالرقمي لذوي ا¬عاقة

.جدة

حقوق ا شخاص ذوي ا¬عاقة في التعليم 7
المعايير المهنية لتقديم الخدمات لêشخاص ذوي ا¬عاقة قصر الثقافة بحي السفارتüüد. ماجد السالمالعالي

في التعليم العالي

مركز الملك سلمان  بحاث üüد. ماجد السالمالمؤتمر الدولي الخامس لäعاقة والتأهيل8
ا¬عاقة

Evidence- معايير جودة الممارسات القائمة على ا دلة
Based Practice

 في الدراسات التجريبية في ميدان التربية الخاصة

مركز الملك سلمان  بحاث XXأماني السلمانالمؤتمر الدولي الخامس لالعاقة والتأهيل 9
ا¬عاقة

بناء الممارسات التعاونية الناجحة بين معلمي 
مرحلة الطفولة المبكرة 

: فهم دور برامج إعداد المعلمين الخاصة والعامة

د.  تركي بن عبدا· التقنية المساعدة لذوات االعاقة الفرية 10
كيفية توظيف التنقية في دعم تعليم ذوات ا¬عاقة ادارة تعليم القصيم تقديم القريني 

المؤتمر السعودي ا ول لêشخاص ذوي 11
كلية التربية / جامعة الملك Xد. عبدالرحمن أباعودا عاقة، فندق الريتز كارتون،

سعود

معلم التربية الخاصة معلم التربية الخاصة في ضوء رؤية 2030 12
الجمعية السعودية للتربية @@في ضوء رؤية 2030

الخاصة 
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حصة بنت سليمان المؤتمر الدولي لطب االسرة والصحة العامة13
افواج الخير الرياض@الفايز

حصة بنت سليمان حقوق االشخاص ذوي االعاقة14
@الفايز

هيئة حقوق االنسان بالتعاون 
مع مفوضية االمم المتحدة 

السامية لحقوق االنسان

تصميم البرنامج التربوي الفردي وتحليل    15
االهداف السلوكية

حصة بنت سليمان 
@الفايز

وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية.مركز التاهيل 

الشامل لالناث

التعليم مابعد الثانوي: الهوية ومتطلبات 16
التنمية

حصة بنت سليمان 
@الفايز

المؤتمر الثامن عشر للجمعية 
السعودية للعلوم التربوية 

والنفسيه (جستن

حصة بنت سليمان المؤتمر الدولي الخامس لäعاقة والتأهيل17
فندق االنتر كونتننتال@الفايز

المؤتمر السعودي االول لêشخاص ذوي 18
ûد. حمود المغيرها¬عاقة

برنامج التعليم العالي للطالب 
وضعاف السمع

خالد بن محمد المؤتمر الدولي الخامس لäعاقة و التاهيل 19
üüüالمحرج 

مركز الملك سلمان ا بحاث 
مفهوم الذات لدي ا طفال ذوي عسر القراءة ا¬عاقة 

المؤتمر الوطني لنمو وسلوكيات الطفل 20
جامعة الملك سعود بن xد. راشد الدباساالول

عبدالعزيز للعلوم الصحية
 Special Education and Healthcare Providers:
Collaborative roles and successful factors

üد طارش الشمريالملتقى الخامس للجمعيات العلمية21
جامعة الملك سعود

فندق كروان بالزا- الرياض

üد طارش الشمريملتقى الخبرات في مجال التوحد22
قاعة الملك فيصل 
للموتمرات-الرياض

مركز االمير سلمان  بحاث تنظيمد نورة علي الكثيريالمؤتمر الدولي ¬عاقة والتأهيل الخامس23
إدارة جلسة علميةاالعاقة

عهود محمد إبراهيم المؤتمر الدولي الخامس لäعاقة والتأهيل24
üالرشيد

مركز الملك سلمان  بحاث 
ا¬عاقة

üد. نبيل المالكيالمؤتمر الدولي الخامس لäعاقة والتأهيل25
الرياض-المملكة العربية 

السعودية

حقوق ا شخاص ذوي ا¬عاقة في التعليم 26
üد. نبيل المالكيالعالي

الرياض-
المملكة العربية السعودية
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها خارج المملكة خالل العام الجامعي   ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية أو دورك في التنظيمالجهة المنظمة

تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

الملتقى السابع عشر للجمعية 1
تنمية الوعي االجتماعي من خطر التنمر ا¬لكتروني الجمعية الخليجية لäعاقة. الكويت üüد. ماجد السالمالخليجية لäعاقة. الكويت

Cyberbullying على ا فراد ذوي ا¬عاقة

مؤتمر تكنو ال إعاقة2
تعزيز القدرات ما وراء المعرفة Metacognition للطالب ذوي مبادرة خالد بن حمد ال خليفةüüد. ماجد السالم Tech NO Disability البحرين

ا¬عاقة من خالل التقنية المساعدة

كفاءة مترجمي لغة ا¬شارة في إيصال المحتوى التعليمي مدينة الشارقة للخدمات ا¬نسانيةüüد. ماجد السالممؤتمر ضمن نطاق ٥٪٣
للطالب الصم في المرحلة الجامعية.

  مؤتمر التحديات التي توجه 4
تعليم ذوي االعاقة 

د. تركي بن عبا· 
  üالقريني 

جامعة ايوا بالواليات المتحدة 
العناصر الالزمة لدعم التعليم الشامل لذوي االعاقة االمريكية 

٥ABAIنوف محمد الزريرüü
 The Association for Behavior
Analysis International-ABAI

 Teaching Children with Autism Spectrum Disorder to
.®Perform Multistep Requesting Using an iPad

٦ASHAنوف محمد الزريرü
American Speech-Language-
Hearing Association-ASHA

 Teaching Children with Autism Spectrum Disorder to
.®Perform Multistep Requesting Using an iPad

٧CECنوف محمد الزريرüCouncil for Exceptional Children Teaching Children with Autism Spectrum Disorder to
.®Perform Multistep Requesting Using an iPad

٨ABAIنوف محمد الزريرüü
 The Association for Behavior
Analysis International-ABAI

 The Effects of Using iPads® in Teaching Multistep
 Social-Communication Skills to Children with Autism

Spectrum Disorder

٩ABAIنوف محمد الزريرüü
 The Association for Behavior
Analysis International-ABAI

 Developing augmented mand in young children with
.autism spectrum disorder using naturalistic approaches

١٠ABAIنوف محمد الزريرüü
 The Association for Behavior
Analysis International-ABAI

 The Effects of Mand-Model Approach on Augmented
 Mand and Natural Speech Production in Children with

Autism Spectrum Disorder

١١ISAACنوف محمد الزريرüü
 The International Society for

 Augmentative and Alternative
Communication-ISAAC

 Multipurpose handheld devices and communication
in individuals with autism spectrum disorder: a meta-

analysis

١٢LDA-Iowa Conference عهود محمد
üإبراهيم الرشيد

 Learning Disabilities
Association

التعليم الشاملمركز الملك سلمان  بحاث االعاقةأ.د بندر ناصر العتيبيالمؤتمر الدولي لالعاقة والتاهيل13
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خدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  
الجهة المستفيدةالجهة المنظمة اسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@م

مقال بعنوان : أهم التسهيالت ا كاديمية لذوي ا عاقة في 1
رسالة جامعة الملك سعود، االحد 25 / 5 / 1439أ.د/ زيد بن محمد البتالمؤسسات التعليم العالي

جامعة الملك سعودالعدد (١٢٩٥)

مقال بعنوان : أسئلة ملحة حول تقديم التسهيالت ...تم نشر المقال 2
رسالة جامعة الملك سعودأ.د/ زيد بن محمد البتالعلى حلقتين بتاريخ  6/4 و 13/4  /    1439 

جامعة الملك سعودالعدد ( ١٢٩٠، ١٢٨٩)

جمعية أسر التوحد الخيريةأ.د إبراهيم العثمانأ.د إبراهيم العثماناستشارات وتعاون3

جمعية شفاء  الخيريةأ.د إبراهيم العثمانأ.د إبراهيم العثماناستشارات وتعاون4

المجتمعوزارة االعالمد.محمد القحطانيالتعاون مع ا¬ذاعة والتليفزيون السعودي واالماراتي5

االسر والمجتمعالجمعية السعودية للتربية الخاصةد.محمد القحطانياالشتراك في عدة لجان تطوعية لذوي االعاقة6

االسر والمجتمعالجمعية السعودية للتربية الخاصةد.محمد القحطانياالشتراك في عدة فعاليات بشكل تطوعي لذوي االعاقة7

تقديم استشارات لالسر عن طريق الجمعية السعودية للتربية 8
االسر والمجتمعالجمعية السعودية للتربية الخاصةد.محمد القحطانيالخاصة

االسر والمجتمع والتعليم العاليبرنامج الوصول الشاملد.محمد القحطانيتقديم استشارات عن برنامج الوصول الشامل9

عمل اتفاقيات بين برنامج الوصول الشامل وشركات اخرى في مجال 10
االسر والمجتمع والقطاع الخاصبرنامج الوصول الشاملد.محمد القحطانيالتمكين الوظيفي لذوي االعاقة

االسر والمجتمعالجمعية السعودية للتربية الخاصةد.محمد القحطانيجائزة التميز للجمعية السعودية للتربية الخاصة11

المعلمين والمعلمات والمختصين في التربية مركز الملك سلمان  بحاث ا¬عاقةد. ماجد السالمتوظيف التقنية في تعليم ا فراد ذوي ا¬عاقة 121
الخاصة

مركز الملك سلمان  بحاث ا¬عاقة بالتعاون د. ماجد السالمتوظيف التقنية في تعليم ا فراد ذوي ا¬عاقة 132
مع مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي

المعلمين والمعلمات والمختصين في التربية 
الخاصة

منسوبي الجامعةجامعة ا ميرة نورة بنت عبدالرحمند. ماجد السالمتمكين ا شخاص ذوي ا¬عاقة في التعليم العالي14

مشرفين ومشرفات التربية الخاصة بوزارة التعليمشركة تطوير التعليميةد. ماجد السالمتوظيف مبادئ التصميم الشامل للتعلم15

د.مريم حافظ عمر المشاركة في تحكيم منح التميز في التعليم والتعلم 16
تركستاني

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
اعضاء هيئة التدريس وا كاديمية- جامعة الملك سعود
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عمل ورشة عمل لمساعدات وكيالت الكليات للشؤون االكاديمية 17
ضمن ملتقى تطوير القيادات النسائية 

د.مريم حافظ عمر 
تركستاني

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات في المدينة 
مساعدات وكيالت الكليات للشؤون االكاديميةالجامعية للطالبات-جامعة الملك سعود

المشاركة كخبير  في حلقة نقاشية لمجموعة من الخبراء 18
والمتخصصون  لمناقشة سياسة تقيم تعلم الطالب في الجامعة

د.مريم حافظ عمر 
عمادة الجودة –جامعة الملك سعودتركستاني

جميع فئات المجتمعمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيأماني السلمانالمشاركة في تطوير ا¬ستراتيجية الوطنية للطفولة19

جميع فئات المجتمعقسم التربية الخاصةأماني السلمانمعرض الخدمات المساندة20

جميع ادارات التعليم بالمملكة العربية السعودية وزارة التعليم د. تركي بن عبدا· القريني تعديل وتكييف المنهج العام لذوي االعاقة الفكرية 21

اعداد االطار المرجعي للصول الى المنهج العام لذوي االعاقة بدول 22
مكتب التربية العربي لدول الخليج ومركز الملك د. تركي بن عبدا· القريني الخليج 

 جميع وزارات التعليم بدول الخليج العربي سلمان البحاث االعاقة 

كلية التربية، جامعة سطام بن عبدالعزيزكلية التربية، جامعة سطام بن عبدالعزيزد. عبدالرحمن أباعوداالشراف على التدريب الميداني23

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة د. عبدالرحمن أباعود رئيس وحدة الخريجين24
الملك سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة الملك 
سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة د. عبدالرحمن أباعود عضو لجنة الجودة وا عتماد ا كاديمي25
الملك سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة الملك 
سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة د. عبدالرحمن أباعود عضو لجنة مسار ا¬ضطرابات السلوكية والتوحد26
الملك سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة الملك 
سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة د. عبدالرحمن أباعودعضو لجنة شؤون المتعاقدين27
الملك سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة الملك 
سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة د. عبدالرحمن أباعود عضو لجنة ا¬ختبارات (طالب) 28
الملك سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة الملك 
سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة د. عبدالرحمن أباعود منسق لجنة التدريب الميداني لمسار ا¬ضطرابات السلوكية والتوحد29
الملك سعود  

قسم التربية الخاصة، كلية التربية، جامعة الملك 
سعود  

الجمعية السعودية للتربية برامج توعوية ومشاركات مجتمعية30
المجتمع المحليالجمعية السعودية للتربية الخاصةالخاصة

عدة استشارات مجانية لعدد من الجمعيات الخيرية في مجال التربية 31
جمعية اشراق جمعية اشراق خالد بن محمد المحرج الخاصة 

الثانوية ٣٢قسم التربية الخاصةد مها الشيحةورشة ”ادارة الذات“32
وزارة التربية والتعليم

االبتدائية االولى بالسفاراتقسم التربية الخاصةد مها الشيحةورشة ”صعوبات التعلم بين الوهم و الحقيقة“33
وزارة التربية والتعليم

160 التقرير السنوي



الثانوية ١٢٧قسم التربية الخاصةد مها الشيحةورشة ”البالغون من ذوي صعوبات التعلم“34
وزارة التربية والتعليم

ثانوية االبناء للبناتقسم التربية الخاصةد مها الشيحةورشة ”استراتيجيات لتدريس المعسرين قرائيا“35
وزارة التربية والتعليم

شؤون التطوير و الجودة بكلية التربيةقسم التربية الخاصةد مها الشيحةملتقى ”ثمرات الجودة“36

تطوير المهاراتقسم التربية الخاصةد مها الشيحةورشة ”التعامل مع ذوي االعاقة في المرحلة الجامعية“37

االفراد ذوي االعاقةهيئة االذاعة والتلفزيوناذاعة الرياضمشاركة في برنامج اذاعي 38

تحكيم ابحاث في اللقاء العلمي التاسع لطالب وطالبات جامعة 39
جامعة الملك سعودجامعة الملك سعودد. ريم الرصيصالملك سعود

محاضرة بعنوان ”مساهمة االفراد ذوي االعاقة العقلية في بناء 40
اولياء االمورالمركز السعودي لمتالزمة داوند. ريم الرصيصالمجتمع“

اولياء االمور والمختصينقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعودد. ريم الرصيصمحاضرة بعنوان“ الدمج وعمل ذوي االعاقة الفكرية عالقة تبادلية“41

كلية التربيةجامعة الملك سعودد. ريم الرصيصتقييم اهداف الخطة االستراتيجية لكلية التربية42

االبتدائية ١٤٧مكتب التعليم وسط الرياضد. ريم الرصيصمحاضرة بعنوان“من حقي ان اقول رائيي ومن حق االخرين مناقشتي“43

د. وداد عبدالرحمن التدريس التشاركي44
لطالبات التدريب الميداني بقسم التربية الخاصة قسم التربية الخاصةأباحسين

جامعة الملك سعود

د. وداد عبدالرحمن ا فكار البحثية45
لطالبات الدراسات العليا بقسم التربية الخاصة قسم التربية الخاصةأباحسين

جامعة الملك سعود

د. وداد عبدالرحمن خطة البحث46
لطالبات الدراسات العليا بقسم التربية الخاصة قسم التربية الخاصةأباحسين

جامعة الملك سعود

د. وداد عبدالرحمن االستشارة والعمل الجماعي في مجال التربية الخاصة47
لمنسوبات مكتب وسط بوزارة التعليممكتب وسطأباحسين

د. وداد عبدالرحمن الذكاءات المتعددة48
لطالبات جامعة الملك سعودنادي ا¬بداعأباحسين

د. وداد عبدالرحمن التدريس التشاركي49
لمنسوبات مكتب وسط بوزارة التعليممكتب وسطأباحسين

د. وداد عبدالرحمن خطة البحث50
لطالبات الدراسات العليا بجامعة الملك سعود مركز البحوث التربوية بأقسام العلوم ا¬نسانةأباحسين

والمقامة  

د. وداد عبدالرحمن الذكاءات المتعددة51
للطالبات بنادي تواقهنادي تواقة التطوعيأباحسين
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مدارس ومكاتب االشراف التربويطالبات الدكتوراه اشراف د نورة الكثيريورشة عملتدريبات الذاكرة لتحسين عملية التعلم52

مدارس ومكاتب االشراف التربويطالبات الدكتوراه اشراف د نورة الكثيريورشة عملالمفاتيح العشرة الذهبية لنجاح برنامج صعوبات التعلم53

التحديات التي تواجه الطالبات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة 54
مدارس ومكاتب االشراف التربويطالبات الدكتوراه اشراف د نورة الكثيريورشة عملالثانوية ومقترحات للحد منها

مدارس ومكاتب االشراف التربويطالبات الدكتوراه اشراف د نورة الكثيريورشة عملالمغالطات المنطقية في ميدان برنامج صعوبات التعلم بالمدارس55

مدارس ومكاتب االشراف التربويطالبات الدكتوراه اشراف د نورة الكثيريورشة عملنموذج االستجابة للتدخل56

مدارس ومكاتب االشراف التربويطالبات الدكتوراه اشراف د نورة الكثيريورشة عملالقيادة والشراكة57

مدارس ومكاتب االشراف التربويطالبات الدكتوراه اشراف د نورة الكثيريورشة عملالقيادة التربوية58

كلية التربيةعمادة البحث العلميلجنةتطوير الخطط والبرامج الدراسية للدراسات العليا59

كلية التربية، جامعة الملك سعودجمعية ا طفال المعوقيند. نبيل المالكيعضو اللجنة العلمية لجمعية ا طفال المعوقين 60

كلية التربية، قسم التربية الخاصة، جامعة د. نبيل المالكيرئيس قسم التربية الخاصة 61
كلية التربية، جامعة الملك سعودالملك سعود

كلية التربية، قسم التربية الخاصة، جامعة د. نبيل المالكيالمشاركة في اليوم العالمي للمعلم 62
كلية التربية، جامعة الملك سعودالملك سعود

عضو اللجنة االستشارية لتطوير مناهج ا فراد ذوي ا¬عاقات 63
كلية التربية، جامعة الملك سعودوزارة التعليمد. نبيل المالكيالمتعددة

عضو اللجنة االستشارية لتطوير مناهج ا فراد ذوي الصم 64
كلية التربية، جامعة الملك سعودوزارة التعليمد. نبيل المالكيالمكفوفين

كلية التربية، جامعة الملك سعودوزارة التعليمد. نبيل المالكيعضو اللجنة االستشارية لمبادرة التدخل المبكر65

الجوائز العلمية التي تم الحصول عليها خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ   
ا�عمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

الجائزة

د. ماجد السالم١
التميز في التعلم والتعليم 

٢٠١٧
تطوير مقرر دراسي لمرحلة التعليم الجامعيمركز التميز في التعلم والتعليم

البكالوريوس
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قسم
ا¬دارة التربوية
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نبذة عن القسم
يعد قسم ا¬دارة التربوية من أحدث ا قسـام في كلـية التربيـة التي يعود إنشاؤها إلى عام ١٣٨٧/١٣٨٦ هـ، وقد تّمت الموافقة 

على إنشاء قسم ا¬دارة التربوية بموجب قرار مجـلس التعـليم العالي رقم ١٤١٨/٧/٦هـ في جلسته السابعة المعقودة بتاريخ 

١٤١٨/١/١٢هـ. وفي بداية الفصـل الدراسي الـثاني ١٤١٩/١٤١٨هـ بـدأ القـسم نشاطه ا كاديمي مستقًال كأحد ا قسام ا كاديمية 

العليا حيث يمنح القسم درجتّي  الدراسات  برامج  التربية، ويرّكز معظم نشاط القسم على  تتألف منها كلية  التي  المساندة 

الماجستير والدكتوراه، كما  يشارك في ا¬عداد التربوي على مستوى البكالوريوس.

ويعّد تخصص ا¬دارة التربوية من أقدم التخصصات ا كاديمية التي تمنح درجة الماجستير في التربية حيث بدأت الدراسة في 

العام الدراسي ١٣٩٨/١٣٩٩هـ حين كان مسارÚ تابعÀ لقسم التربية. ومع بداية الفصل الدراسي ا ول للعام الجامعي ١٤١٩ /١٤٢٠هـ، 

بدأ القسم بتقديم برنامج الدكتوراه في ا¬دارة التربوية في تخصصّي إدارة التعليم العام، وإدارة التعليم العالي.

 د. إبراهيم بن داود الداود
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الرؤية
تحقيق الريادة والتميز في حقل ا¬دارة التربوية بمساريه التعليم العام والتعليم العالي من خالل إعداد وتدريب القيادات التربوية المؤهلة علميÀ ومهنيÀ ¬دارة 

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 با سس المعرفية وتطبيقاتها العملية في مجال ا¬دارة التربوية، وا¬سهام في تطوير علم ا¬دارة التربوية عن طريق البحث 

العلمي، وتحقيق الشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع وإمداده بالقيادات التربوية المؤهلة والمالئمة لسوق العمل.

ا هداف
 .في ا¬دارة التربوية وا¬شراف التربوي، با¬ضافة إلى المساهمة في ا¬عداد التربوي في مستوى البكالوريوس Àإعداد القوى البشرية المؤهلة تأهيًال عالي

 .تقديم برامج التدريب المتخصصة لمديري ومديرات المدارس، ولمنسوبي التعليم العام لتلبية االحتياجات المتزايدة في ا¬دارة التربوية

  الميدانية بهدف تطوير ا¬دارة الدراسات  التربوية ¬جراء  المؤسسات  العلمية والتعاون مع  إثراء البحوث  التربوية عن طريق  ا¬سهام في تطوير علم ا¬دارة 

التربوية ورفع مستوى ا داء لدى منسوبّي ا¬دارات التعليمية.

  ا¬سهام في خدمة المجتمع من خالل إعداد وتنفيذ برامج التدريب المناسبة لممارسّي ا¬دارة التربوية، وتقديم الخدمات االستشارية والبحثية التي تحتاجها

المؤسسات المجتمعية في ا¬دارة التربوية.
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أعضاء هيئة التدريس

م
أسماء أعضاء هيئة التدريس

التخصص الرتبةالجنسية
الدرجةالجامعة التي تخرج منهاالتخصص الدقيقالعام

دوام كامل/جزئي

دوام جزئيدوام كاملأنثىذكراالسم

üدكتوراهجامعة هيوستنإدارة التعليم العاليتربيةأستاذسعوديüأ.د. حمدان بن أحمد الغامدي1

أ.د. عبد الرحمن بن عبد الوهاب 2
ا¬دارة والتخطيط إدارة تربويةأستاذسعوديüالبابطين

التربوي
جامعة ا¬مام محمد بن 

üدكتوراهسعود االسالمية

أ.د. عبد العزيز بن عبد الوهاب 3
üدكتوراهشمال كولورادوإشراف تربويتربيةأستاذسعوديüالبابطين

üدكتوراهوالية مشيجانإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأستاذسعوديüأ.د. علي بن سعد القرني4

üدكتوراهاوريجونسياسة التعليمإدارة تربويةأستاذسعوديüأ.د. فهد بن إبراهيم الحبيب5

üدكتوراهأوكالهماإدارة التعليم العامإدارة تربويةأستاذسعوديüأ.د. محمد بن عبد ا· المنيع6

üدكتوراهأوريجونإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأستاذسعوديüأ.د. عبد الرحمن بن محمد الحبيب7

إعارة + ساعة إشرافدكتوراهجورج واشنطنإدارة ونظم تعليميةإدارة تربويةأستاذسعوديةüأ.د أمل بنت سالمة الشامان8

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. خالد بن صالح السبيعي9
تفرغ علمي 
(مدة فصل)

üدكتوراهبتسبرجإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. طارق بن محمد الثويني10

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العامإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. عبد العزيز بن سالم النوح11

üدكتوراهوالية واشنطنإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. عبد العزيز بن شهوان الشهوان12

üدكتوراهبنسلفانياإدارة وتقويمإدارة تربويةأ. مشاركسعوديüد. عبد ا· بن محمد المانع13

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العامإدارة تربويةأ. مشاركسعوديةüد. العنود بنت محمد الغيث14

üدكتوراهماديسونإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديةüد. سارة بنت عبد ا· المنقاش15

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديةüد. ماجدة بنت إبراهيم الجارودي16

üدكتوراهشمال تكساسإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مشاركسعوديةüد. وفاء بنت محمد عون17

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديüد. ابراهيم بن داود الداود18

üدكتوراهجنوب إلينويإدارة تربويةإدارة تربويةأ. مساعدسعوديüد. أنس بن إبراهيم التويجري19
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م
أسماء أعضاء هيئة التدريس

التخصص الرتبةالجنسية
الدرجةالجامعة التي تخرج منهاالتخصص الدقيقالعام

دوام كامل/جزئي

دوام جزئيدوام كاملأنثىذكراالسم

üدكتوراهسانت لويسإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديüد. فايز بن عبد العزيز الفايز20

الفصل ا ول: إعارة كاملة دكتوراهجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةأ. مساعدسعوديüد. فهد بن عباس العتيبي21
الفصل الثاني: دوام كامل

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديةüد. خولة بنت عبد ا· المفيز22

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديةüد. حصة بنت سعد العريفي23

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديةüد. لينا بنت سليمان الخليوي24

قياس أ. مساعدسعوديةüد. مها بنت صالح العمود25
وتقويم

القياس والتقويم- 
üدكتوراهجنوب فلوريداإدارة التعليم العالي

تفرغ علمي (مدة سنة)دكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العاليإدارة تربويةأ. مساعدسعوديةüد. نوف بنت عبد ا· بن جمعة26

üدكتوراهجامعة الملك سعودإدارة التعليم العامإدارة تربويةأ. مساعدسعوديةüد. هيا بنت عبدالعزيز البراهيم27

ابتعاثماجستيرجامعة إيداهو امريكاإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديüأ. محمد بن سليمان البقية28

ابتعاثماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديةüأ. أريج بنت مكي الجهني29

üماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديةüأ. خزنة بنت محمد العتيبي30

ابتعاثماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديةüأ. نورة بنت عبدا· الجبرين31

ابتعاثماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديةüأ. هيفاء بنت عبدا· السحيم32

üماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمحاضرسعوديةüأ. العنود بنت سعود المقبل33

üماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمعيدسعوديüأ. أيمن بن عبدا· العبيد34

جامعة ميدل ستيست إدارة تربويةإدارة تربويةمعيدسعوديüأ. خالد بن محمد القحيز35
ابتعاثماجستيروالية تينيسي

ابتعاثماجستيرجامعة كليفالند امريكاإدارة تربويةإدارة تربويةمعيدسعوديüأ. سعود بن غسان البشر36

جامعة فيدلي والية إدارة تربويةإدارة تربويةمعيدسعوديüأ. سعيد بن ناصر القحطاني37
üماجستيرأوهايو

üماجستيرشانندواقيادة نظمإدارة تربويةمعيدسعوديüأ. عبدا· بن سليمان اللحيدان38

üماجستيرجامعة الملك سعودإدارة تربويةإدارة تربويةمعيدسعوديةüايمان بنت إبراهيم الريس39

التقرير السنوي167



قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ
اسم الباحث الرئيس وأسماء جهة النشر@@@@عنوان البحثم

المشاركين@@@@@

أ.د. عبد الرحمن بن عبد الوهاب دار الحامد للنشر- عّمان: ا ردندراسات في القيادة المدرسية [1438ه]1
البابطين

أ.د. عبد الرحمن بن عبد الوهاب دار الحامد للنشر- عّمان: ا ردندراسات في ا¬شراف التربوي [1439ه]2
البابطين

واقع توافر الكفايات ا خالقية ا ساسية لدى عضو هيئة التدريس من وجهة نظر طالب كلية 3
التربية بجامعة الملك سعود. [ربيع ا خر 1439ه، يناير2018م]

مجلة التربية، العدد (177)، كلية التربية، جامعة ا زهر، 
مصر

أ.د. عبد الرحمن بن عبد الوهاب 
البابطين

درجة ا داء التدريسي  عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود. [ربيع 4
ثاني1439ه، كانون أول2018م]

رسالة التربية وعلم النفس، العدد 60، الجمعية السعودية 
للعلوم التربوية والنفسية، المملكة العربية السعودية

أ.د. عبد الرحمن بن عبد الوهاب 
البابطين

دراسة تحليلية تقويمية لخطط طلبة الدراسات العليا المجازة من أقسام كلية التربية بجامعة 5
أ.د. حمدان بن أحمد الغامديمجلة العلوم التربوية – جامعة ا مير سطامالملك سعود

توجهات بحوث ا¬دارة التربوية المنشورة في الدوريات التربوية المحكمة في دول الخليج 6
د. خالد بن صالح السبيعي  المجلة التربوية بجامعة ا مير سطام، مج٣، ع٢العربي خالل الفترة من العام (2005 2016-)

د. عبد العزيز بن سالم النوحرسالة التربية وعلم النفسالتمكين ا¬داري مدخل ¬صالح المدرسة [رمضان 1438هـ]7

تقويم الكفاءة الداخلية النوعية لبرامج الدراسات العليا الموازية بكلية التربية في جامعة 8
الملك سعود من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس: مقترحات للتطوير [2017]

مجلة المنارة للبحوث والدراسات بجامعة آل البيت- ا ردن، 
د. ساره بنت عبد ا· المنقاشمج 23، ع1ب

استثمار المواهب الطالبية كبديل مساند لتمويل التعليم في مدارس التعليم العام 9
بالمملكة العربية السعودية [أبريل 2018]

المجلة العربية لعلوم ا¬عاقة والموهبة، الصادرة من 
المؤسسة العربية للتربية والعلوم واÔداب

د. ساره بنت عبد ا· المنقاش (بحث 
مشترك)

مجلة الفنون وا دب وا¬نسانيات واالجتماع، كلية ا¬مارات تنويع مصادر التمويل في جامعة الملك سعود في ضوء تجربة جامعة أكسفورد [أبريل 2018]10
للعلوم التربوية، ع22

د. ساره بنت عبد ا· المنقاش (بحث 
مشترك)

دليل إعداد خطة البحث للرسائل العلمية: لطلبة الدراسات العليا بقسم ا¬دارة التربوية 11
قسم ا¬دارة التربوية[شعبان 1439هـ]

د. ابراهيم بن داود الداود

د. ساره بنت عبد ا· المنقاش

د. العنود بنت محمد الغيث مجلة الجامعة ا¬سالمية للدراسات التربوية والنفسيةدور المدارس االهلية للبنات في الرياض في خدمة المجتمع المحلي في ضوء رؤية 122030

13
تصورات مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض لدورهم في مجال الشراكة في اتخاذ 

القرارات ودرجة إشراكهم للمعلمين وأولياء ا مور في ضوء الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ للمملكة 
العربية السعودية

د. العنود بنت محمد الغيث المجلة التربوية /جامعة الكويت
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اسم الباحث الرئيس وأسماء جهة النشر@@@@عنوان البحثم
المشاركين@@@@@

دور قائدات المدراس الثانوية في رفع كفاءة المعلمات لتحقيق وثيقة المعايير المهنية 14
المجلة الدولية التربوية المتخصصةللمعلمين في مدينة الرياض [كانون ا ول 2017]

د. ماجده بنت إبراهيم الجارودي

دالل عبد الرحمن اليحى

تقويم البرامج المقدمة في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك 15
فيصل في ضوء اهدافها كما يراها اعضاء هيئة التدريس والطالب

مجلة العلوم التربوية جامعة االمام محمد بن سعود 
االسالمية 1439/2017

د. فايز بن عبد العزيز الفايز+ طالب 
الدراسات العليا

د. فايز بن عبد العزيز الفايز+ طالب مجلة العلوم التربوية – مجلة القاهرة 2017ا¬دارة الذاتية ودورها في تطوير المدارس االبتدائية بمكتب الجنوب بالرياض16
الدراسات العليا

مجلة العلوم التربويةالتدريب الذاتي للقيادات ا كاديمية [شوال 1439هـ]17
د. ابراهيم بن داود الداود

أ. فاطمه المحيذيف
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قائمة  البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
اسم الباحث الرئيس وأسماء التاريخ المتوقع لالنتهاءعنوان البحثم

المشاركين@@@@@

مقبول للنشر في مجلة العلوم التربوية ع17، جامعة أساليب التدريب لدى مشرفي التدريب التربوي بالمملكة العربية السعودية1
أ.د. عبد الرحمن بن عبد الوهاب البابطينا¬مام محمد بن سعود ا¬سالمية، ربيع ا خر 1440هـ

أ.د. حمدان بن أحمد الغامدي 15 /1 /1440هـأخالقيات مهنة التعليم 2

أ.د. فهد بن إبراهيم الحبيب1440هـسياسة التعليم العالي وإدارته في المملكة العربية السعودية3

أ.د. فهد بن إبراهيم الحبيب1440هـالتعليم والمجتمع في المملكة العربية السعودية بين النظرية وواقع سياسة التعليم 4

أ.د. فهد بن إبراهيم الحبيب1440هـثقافة وتربية السالم5

كتاب: الجامعة االبتكارية6
The Innovative Universityأ.د. عبد الرحمن بن محمد الحبيب

ما الذي تقوم به كليات المجتمع المتميزة ¬نجاح مسيرة الطالب التعليمية7
?What Excellent Community Colleges Doأ.د. عبد الرحمن بن محمد الحبيب

ا¬ثراء الوظيفي لدى العامالت بمجال الموهوبات في إدارة التعليم بمحافظة الخرج وعالقته 8
- د. خالد بن صالح السبيعيمقبول للنشر في مجلة رسالة الخليج العربيبرضاهن الوظيفي من وجهة نظرهن

- منال سعد الداود

أثر دراسة مقرر اقتصاديات المدرسة على اتجاهات طلبة الدراسات العليا التربوية نحو علم 9
اقتصاديات التعليم ومتطلبات تنمية مهاراتهم التطبيقية

مقبول للنشر في مجلة العلوم التربوية بكلية التربية 
د. خالد بن صالح السبيعيفي جامعة الملك سعود

واقع ممارسة القيادة االلكترونية في المدارس الثانوية للبنات في مدينة الرياض ومتطلبات 10
تطبيقها

مقبول للنشر في مجلة العلوم التربوية جامعة 
الكويت

-  د. خالد بن صالح السبيعي
-  فاطمة الشهري

جدولة المشاريع البحثية لطلبة الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك سعود باستخدام 11
أسلوب بيرت والمسار الحرج: دراسة تطبيقية

مقبول للنشر في مجلة كلية التربية في العلوم 
د. خالد بن صالح السبيعيالتربوية جامعة عين شمس

الصعوبات التي تواجه الطلبة السعوديين المبتعثين الدارسين في السنة التحضيرية في 12
بريطانيا

تم إنجازه وأرسل لمجلة العلوم التربوية بجامعة 
د. خالد بن صالح السبيعياالمام

قياس الكفاءة الفنية لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود 13
  DEA د. خالد بن صالح السبيعيجاري العمل عليهباستخدام التحليل الطوقي للبيانات

د. عبد العزيز بن سالم النوح1440هـإدارة وتنظيم التطوع في مدارس التعليم بالمملكة العربية السعودية14

د. طارق بن محمد الثويني1/ 5/ 1440هـترجمة كتاب بعنوان ا¬دارة المالية والموازنة في التعليم العالي15

مقبول للنشر في مجلة العلوم التربوية بجامعة تطوير أداء وكيالت ا قسام ا كاديمية بجامعة الملك سعود في ضوء مدخل ا¬دارة بالتجوال16
د. ساره بنت عبد ا· المنقاشا¬مام محمد بن سعود ا¬سالمية بتاريخ [17/2/1439هـ]
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اسم الباحث الرئيس وأسماء التاريخ المتوقع لالنتهاءعنوان البحثم
المشاركين@@@@@

مقبول للنشر في مجلة الجامعة ا¬سالمية للدراسات ا وقاف التعليمية كمصدر لتمويل التعليم في التاريخ ا¬سالمي ومقترحات االستفادة منها17
التربوية والنفسية- غزة، مج27، ع1

د. ساره بنت عبد ا· المنقاش (بحث 
مشترك)

تمويل مدارس التعليم العام من خالل الشراكة المجتمعية: دراسة حالة مدرسة حكومية في 18
د. ساره بنت عبد ا· المنقاش (بحث تحت النشرمدينة الرياض

مشترك)

درجة توافر عناصر مجتمعات التعلم المهنية في مدارس التعليم العام بمحافظة الخرج 19
د. ماجده بنت إبراهيم الجاروديمقبول للنشر في مجلة دراسات – ا ردنكمدخل للتحسين المستمر

منال سعد الداود

اسهام المشرف التربوي في حل الصعوبات التي تواجه معلمي المرحلة االبتدائية بمدينة 20
 د. فايز بن عبد العزيز الفايز 1440 هـالرياض

سلمان الشمراني (طالب الدراسات العليا)

د. فايز بن عبد العزيز الفايز 1440 هـدور القيادات التربوية في الحد من ظاهرة العنف بين الطالب21
مشعل الربيعة (طالب الدراسات العليا)

د. هيا بنت عبد العزيز البراهيم1440 هـإدارة المناطق التعليمية بالمملكة العربية السعودية: الواقع والتطلعات22

أبرز قضايا سياسات المعلمين بالمملكة العربية السعودية في ضوء ا¬طار المفاهيمي للبنك 23
د. هيا بنت عبد العزيز البراهيم1440 هـالدولي: دراسة تحليلية

مقبول للنشر في مجلس النشر العلمي، المجلة فاعلية استخدام الحوسبة السحابية في تطوير أداء القيادات الجامعية (تصور مقترح) [2018]24
د. حصة بنت سعد العريفيالتربوية، جامعة الكويت
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها برحاب الجامعة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
الجهة المنظمة

عناوين ا�وراق 
العلمية أو دورك في 

التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية

اللقاء العلمي ا ول: مستقبل كلية التربية بجامعة الملك سعود 1
وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ نظرة استشرافية [١٤٣٩/٥/١٩هـ]

جامعة الملك سعودüد. ساره بنت عبد ا· المنقاش
كلية التربية 2ü

3
اللقاء العلمي الثاني: إعادة هيكلة كلية التربية وتحّول أدوارها - 

مبادرة (البحث والتطوير R&D) [١٤٣٩/٦/٥هـ]

üد. ساره بنت عبد ا· المنقاش
جامعة الملك سعود

كلية التربية üد. خالد بن صالح السبيعي4

üايمان بنت إبراهيم الريس5

6
اللقاء العلمي الثالث لكلية التربية بعنوان الهيكلة والحوكمة 

[٢٠١٨/٣/٧م]

üد. ساره بنت عبد ا· المنقاش
جامعة الملك سعود

كلية التربية üد. ماجده بنت إبراهيم الجارودي7

üد. هيا بنت عبد العزيز البراهيم8

9

المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية 
والنفسية: التعليم ما بعد الثانوي الهوية ومتطلبات التنمية 

[٢٦-١٤٣٩/٦/٢٧هـ]

üأ.د. فهد بن إبراهيم الحبيب

الجمعية السعودية 
للعلوم التربوية والنفسية 
(جستن) - جامعة الملك 

سعود

üüد. فايز بن عبد العزيز الفايز10
رئيس لجنة ا¬عالم 
والعالقات العامة

üد. العنود بنت محمد الغيث11

üأ. العنود بنت سعود المقبل12

عضو اللجنة التنظيميةüüأ. خزنة بنت إبراهيم العتيبي13
عضو اللجنة التنظيميةüüايمان بنت إبراهيم الريس14

المؤتمر الثاني لحلول القيادة والسيطرة: التحالف ضد ا¬رهاب 15
üأ.د. فهد بن إبراهيم الحبيباالستراتيجيات والقدرات

معرض ومؤتمر التعليم العالي: الجامعات السعودية ورؤية ٢٠٣٠ 16
وزارة التعليمüأ.د. فهد بن إبراهيم الحبيبالمعرفة وقود المستقبل

المعرض والمندي الدولي السادس للتعليم: التعليم والتعلم 17
وزارة التعليمüأ.د. فهد بن إبراهيم الحبيبفي الطفولة المبكرة

ندوة كفايات مديري التعليم بالمملكة الواقع وسبل التطوير 18
[١٤٣٩/٧/١٧هـ]

كلية التربيةüüد. ماجده بنت إبراهيم الجارودي
قسم ا¬دارة التربوية üايمان بنت إبراهيم الريس19

üüد. مها بنت صالح العمودمستقبل التعليم في المملكة العربية السعودية [١٤٣٩/٧/١٧]20
كلية التربية

قسم ا¬دارة التربوية

üد. مها بنت صالح العموددور التدريب في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ [١٤٣٩/٧/٢٣]21
كلية التربية

قسم ا¬دارة التربوية
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عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
الجهة المنظمة

عناوين ا�وراق 
العلمية أو دورك في 

التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية

üüأ.د. حمدان بن أحمد الغامديأخالقيات ا¬دارة التربوية [١٤٣٩/٧/٢٤]22
كلية التربية

قسم ا¬دارة التربوية

üüد. مها بنت صالح العمودأخالقيات ا¬دارة التربوية [١٤٣٩/٧/٢٤]23
كلية التربية

قسم ا¬دارة التربوية

اللقاء العلمي الرابع: إعادة هيكلة كلية التربية وتحّول أدوارها - 24
تطوير البرامج االكاديمية [١٤٣٩/٨/١هـ]

جامعة الملك سعودüد. ساره بنت عبد ا· المنقاش
كلية التربية üايمان بنت إبراهيم الريس25

üüد. مها بنت صالح العمودقيادة التغيير في مجال التعليم [١٤٣٩/٨/١]26
كلية التربية

قسم ا¬دارة التربوية

ندوة كفايات ميسر التطوير المهني القائم على المدرسة: بحث 27
üüد. ماجده بنت إبراهيم الجاروديالدرس [١٤٣٩/٨/٦هـ]

كلية التربية
قسم ا¬دارة التربوية

üأ. العنود بنت سعود المقبلالتخطيط ا¬ستراتيجي28
جامعة الملك سعود

عمادة التطوير والجودة 

üأ. العنود بنت سعود المقبلمتطلبات التقدم لالعتماد ا كاديمي29
جامعة الملك سعود

عمادة التطوير والجودة 

üأ. العنود بنت سعود المقبلكتابة الخطة االستراتيجية30
جامعة الملك سعود 

عمادة شؤون المكتبات

üأ. العنود بنت سعود المقبلالمرأة في التنمية: نحو اقتصاد مزدهر31
جامعة الملك سعود 

المدينة الجامعية 
للطالبات

üأ. العنود بنت سعود المقبلبداية نجاح32
جامعة الملك سعود 

عمادة شؤون المكتبات
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها داخل المملكة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

م
عنوان المؤتمر و الندوة@

(باللغة العربية )
االسم

نوع المشاركة

عناوين ا�وراق العلمية أو الجهة المنظمة
دورك في التنظيم تنظيم

تقديم 
ورقة 
علمية

حضور

الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة ١
وا عمال 

د. العنود بنت محمد 
الغيث

ü
وكالة الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي

د. ماجده بنت إبراهيم ملتقى المدربين الموسمي [٢٠١٧/١٠/٢٦م]٢
üالجارودي

مركز الملك عبد العزيز 
ا لعاب التدريبيةللحوار الوطني

تأثير شبكات التواصل االجتماعي على ٣
ا من الفكري [١٤٣٩/٥/٢٩هـ]

د. ماجده بنت إبراهيم 
üüالجارودي

الجامعة السعودية 
االلكترونية

أساليب مواجهة ومعالجة 
االنحراف الفكري نتيجة استخدام 

وسائل التواصل االجتماعي

üüد. فايز بن عبد العزيز الفايزملتقى المدربين المعتمدين في الحوار ٤
مركز الملك عبد العزيز 

إشراف وتنظيمللحوار الوطني

المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها خارج المملكة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

م
عنوان المؤتمر و الندوة@

(باللغة العربية )
االسم

نوع المشاركة
الجهة المنظمة

عناوين ا�وراق 
العلمية أو دورك 

في التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية

١
الملتقي ا¬قليمي لمجمع الفكر 

التربوي العربي حول إعادة التفكير في 
التربية والتعليم [6/12/2017-5م]

üد. هيا بنت عبد العزيز البراهيم

مركز اليونسكو ا¬قليمي للجودة 
والتميز في التعليم بالرياض ومكتب 

اليونسكو ا¬قليمي للتربية ببيروت والبنك 
ا¬سالمي للتنمية شرم الشيخ، مصر
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الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
مكانهاعنوان الرحلة أو الزيارة (داخلية أو خارجية) م

عدد المشتركين

من الطالب
أسماء أعضاء هيئة 

هدف الزيارة التدريس

١Master Trainer Programد. فايز بن عبد العزيز -بوسطن- أمريكا
دورة تدريبيةالفايز

د. خالد بن صالح -بريطانياتفرغ علمي٢
السبيعي

تم إنجاز بجث عن 
الصعوبات التي تواجه 

الطلبة السعوديين 
المبتعثين الدارسين في 

السنة التحضيرية في 
بريطانيا
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خدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ 
الجهة المستفيدةالجهة المنظمةاسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@م

جامعات المملكة وخارجهاأ.د. فهد بن إبراهيم الحبيبا¬شراف على الرسائل العلمية ومناقشتها1

داخل المملكة وخارجهاأ.د. فهد بن إبراهيم الحبيبتحكيم البحوث للمجالت العلمية والترقيات2

جامعة الملك سعودد. خالد بن صالح السبيعيعضو مجلس عمادة الدراسات العليا بالجامعة 3

د. خالد بن صالح السبيعيعضو اللجنة الدائمة للقبول لعمادة الدراسات العليا 4

عمادة تطوير المهاراتد. ساره بنت عبد ا· المنقاشتقديم دورة مخرجات الرسائل العلمية [ 9 - 10 /1 /1439هـ]5

عمادة تطوير المهاراتد. ساره بنت عبد ا· المنقاشتقديم دورة مخرجات الرسائل العلمية [ 21  - 22 /5 /1439هـ]6

أعضاء هيئة التدريس وطالبات د. ساره بنت عبد ا· المنقاشساعة معرفة: ١٢ طريقة لتطوير مهارات البحث العلمي ذاتًيا [٢٠١٨/١٢/٣م]7
الدراسات العليا

تقديم ورشة عمل معايير اختيار مواضيع الخطط البحثية وفق تحّول أدوار كلية 8
أعضاء هيئة التدريس وطالبات د. ساره بنت عبد ا· المنقاشالتربية [١٤٣٩/٨/١هـ]

الدراسات العليا

المشاركة في التقرير الشهري حول قضية: واقع ا¬دارة التربوية والنظرة المستقبلية 9
منتدى أسبارد. ساره بنت عبد ا· المنقاشلها في العملية التربوية التعليمية [26 /6 /1439هـ]

جريدة الرياضد. ساره بنت عبد ا· المنقاشنشر مقالة بعنوان: سكن الطالبات الفوائد والمعوقات [1439هـ]10

المشاركة في مجموعات التركيز لبناء مؤشرات المحور االجتماعي للمرصد الوطني 11
د. ساره بنت عبد ا· المنقاشلمشاركة المرأة في التنمية [٢٠١٨/٣/٤م]

المركز التربوي للتطوير د. ماجده بنت إبراهيم الجاروديمحاضرة12
سيدات المجتمعوالتنمية المهنية

ا كاديميون السعوديون د. ماجده بنت إبراهيم الجاروديمحاضرة/ ا خطاء الشائعة في كتابة الخطة البحثية لطالب الدراسات العليا13
الطالب في المملكة والعالمدورات مجانية اون الين

أعضاء هيئة التدريسعمادة تطوير المهاراتد. ماجده بنت إبراهيم الجاروديمحاضرة / اخالقيات مهنة التدريس14
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الجهة المستفيدةالجهة المنظمةاسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@م

طالباتد. ماجده بنت إبراهيم الجاروديدورة / البحث العلمي مفاهيم آليات وأخالقيات15

لجنة الموهوبين والمبدعين د. ماجده بنت إبراهيم الجاروديدورة / اعداد البحث العلمي16
طالباتفي جامعة الملك سعود

طالبات الدراسات العلياعمادة تطوير المهاراتد. ماجده بنت إبراهيم الجاروديدورة / إعداد خطة البحث17

متنوعهجهات حكومية وخاصهد. فايز بن عبد العزيز الفايزدورات تدريبية 18

متنوعهجهات حكومية وخاصهد. فايز بن عبد العزيز الفايزادارة ندوات وورش عمل19

وزارة التعليمجستند. مها بنت صالح العمودتطوير أدلة جائزة التميز للتعليم فرع الطالب20

وزارة التعليم جستند. مها بنت صالح العمودزيارات ميدانية لتحكيم جائزة التميز فرع ا¬دارة والمدرسة21

إقامة فعالية ”كليتي بيئتي: جهٌد قليل.. يصنع الفرق الكبير..“ بمشاركة طالبات مقرر 22
360 أدت [23 /3 /1439هـ]

أ. خزنة بنت إبراهيم العتيبي

ايمان بنت إبراهيم الريس

كلية التربية

قسم ا¬دارة التربوية
طالبات ومنسوبات المدينة 

الجامعية للطالبات

تدريس مقرر ”القيادة التربوية وتوظيف التقنية“– برنامج الدبلوم العالي لمديرات دور 23
ايمان بنت إبراهيم الريستحفيظ القرآن الكريم

معهد لولوة الرميح 
لمعلمات القرآن الكريم 

بشمال الرياض

معهد لولوة الرميح لمعلمات 
القرآن الكريم بشمال الرياض 

@ من الخدمات التي تقدمها وحدات الجامعة: - التعاون مع ا�ذاعة والتليفزيون؛ إعداد المناهج والبرامج الدراسية، التدريب الرياضي، االشتراك في اللجان، خدمات مطابع الجامعة، فحص 
العينات، تصميم شعارات وكتابة لوحات وطبع ملصقات، إنتاج أفالم، إبداء الرأي وإجراء التعديالت الالزمة لمشروعات المواصفات والمقاييس السعودية، المعارض، خدمات أخرى تذكر 

@@ رجاء ذكر الخدمة مرة واحدة، على أن تذكر أسماء مقدموها من مختلف أقسام الوحدة متسلسلة كما

التقرير السنوي177



قسم
الدراسات القرآنية
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نبذة عن القسم:
  .عام ١٤٢٨هـ انضمت كلية المعلمين بالرياض إلى جامعة الملك سعود ومن أقسامها قسم الدراسات القرآنية

  ٥٢/٣٥٧٣٧٥ رقم  الجامعة  معالي  قرار  بموجب  التربية،  كلية  إلى  القرآنية  الدراسات  قسم  انضم  ١٤٣٣هـ  عام   

وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ. 

  داب في القراءات القرآنية (يمنح درجة الماجستير في القراءات العشر الكبرى من طريقÔعام ١٤٣٦ اعتمد برنامج ا

طيبة النشر).

 .(يمنح درجة الماجستير في التفسير) داب في التفسيرÔعام ١٤٣٨ اعتمد برنامج  ا

 .(يمنح درجة الدكتوراه في التفسير) عام ١٤٣٩  اعتمد برنامج الدكتوراه في التفسير

د. ناصر  بن محمد المنيع

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. 

ا هداف :
 .Àوتوجيه Àوسماع Àتخريج معلم مؤهل بدرجة عالية في ا داء لتدريس القراءات القرآنية المتواترة على الوجه الصحيح عرض

 .تمكين المعلم من التالوة الصحيحة

 .على توضيح بعض معاني القرآن الكريم Úتزويد المعلم بالتفسير وأصوله وعلوم القرآن الكريم ليكون قادر

 .تزويد معلم القرآن الكريم بالعلوم والمعارف التربوية
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 .تزويد معلم القرآن الكريم بطرق التعلم التي تتناسب مع تعليم القرآن الكريم والتجويد ·

قائمة بيانات أعضاء هيئة التدريس في القسم
دوام كامل/

جزئي الدرجة الجامعة التي تخرج منها التخصص 
الدقيق التخصص العام الرتبة الجنسية أسماء أعضاء هيئة التدريس م

دوام 
جزئي

دوام 
كامل انثى ذكر االسم

ü دكتوراه أم القرى تفسير أصول دين أستاذ سعودي ü عادل على احمد الشدى 1
ü دكتوراه أم القرى تفسير أصول دين أستاذ سعودي ü ناصر محمد عثمان المنيع 2
ü دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود ا¬سالمية تفسير أصول دين أستاذ سعودي ü عبدالرحمن معاظه حنش الشهرى 3
ü دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود ا¬سالمية تفسير اصول دين أستاذ مساعد سعودي ü احمد عبدا· عقيل احمد 4
ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير اصول دين أستاذ مساعد سعودي ü عادل عبدالعزيز على الجليفى 5
ü دكتوراه ا¬مام محمد بن سعود ا¬سالمية تفسير اصول دين أستاذ مشارك سعودي ü عمر بن عبد العزيز الدهيشي 6
ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي  ü أ. د فهد بن عبد الرحمن الرومي 7
ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي ü أ. د عيسى بن ناصر الدريبي 8
ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي ü أ.د. محمد بن فوزان العمر 9
ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي ü د . مساعد بن سليمان الطيار 10
ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي ü د. عبدالسالم بن صالح الجار ا· 11
ü دكتوراه جامعة الملك سعود التفسير والحديث الدراسات ا¬سالمية أستاذ سعودي ü د. عبدا· بن عبدالرحمن الرومي 12
ü دكتوراه جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ سعودي ü د. محمد بن عبدالعزيز المسند 13
ü دكتوراه جامعة الملك سعود التفسير والحديث الدراسات ا¬سالمية أستاذ مساعد سعودي ü د. عبدالحكيم بن عبدا· القاسم 14
ü دكتوراه جامعة الملك سعود التفسير والحديث الدراسات ا¬سالمية استاذ مشارك سعودي ü د. محسن بن حامد المطيري 15
ü دكتوراه جامعة أم القرى قراءات قراءات أستاذ مشارك سعودي ü د. كامل بن سعود العنزي 16
ü دكتوراه جامعة أم القرى قراءات قراءات أستاذ مساعد سعودي ü أ. محمود بن كابر بن عيسى 17
ü دكتوراه جامعة أم القرى قراءات قراءات أستاذ مساعد سعودي ü أ. عبدالرحمن بن مقبل الشمري 18
ü دكتوراه  جامعة االمام القرآن وعلومه أصول الدين أستاذ مساعد سعودي ü أ. عبد ا¬له بن صالح المديميغ 19
ü دكتوراه  جامعة الملك سعود القرآن وعلومه تفسير أستاذ مساعد سعودي ü أ. أحمد بن عبدالعزيز الخنين 20
ü دكتوراه جامعة أم القرى قراءات قراءات أستاذ مساعد سعودي ü أ. يزيد بن محمد العمار 21
ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير أستاذ مساعد سعودية ü د.عبير عبدا· النعيم 22
ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير أستاذ مشارك سعودية ü د. غزيل محمد الدوسري 23
ü دكتوراه جامعة االمام تفسير تفسير أستاذ مشارك سعودية ü د. وفاء عبدا· الزعاقي 24

180 التقرير السنوي



ü دكتوراه جامعة الملك سعود علوم القران علوم القران أستاذ مساعد سعودية ü د.ايمان حمد الجاسر 25
ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير أستاذ مساعد سعودية ü د.تغريد علي االحمري 26
ü دكتوراه جامعة االمام تفسير تفسير أستاذ مساعد سعودية ü د. خلود عبدالعزيز المشعل 27
ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير أستاذ مساعد سعودية ü د. سميرة عبدالرحمن آل زاهب 28
ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير أستاذ مساعد سعودية ü د. هيا حمدان الشمري 29
ü ماجستير جامعة الملك سعود تفسير تفسير محاضرة سعودية ü أ. هند سعد الفوزان 30

ü دكتوراه جامعة الملك سعود تفسير تفسير أستاذ مساعد سعودية ü د. مشاعل الحقباني 31
ü بكالريوس جامعة الملك سعود قراءات قراءات معيدة سعودية ü أ. جواهر إسحاق 32
ü بكالريوس جامعة طيبة قراءات قراءات معيدة سعودية ü أ. أفراح البوشي 33
ü ماجستير جامعة الملك سعود تفسير تفسير محاضرة سعودية ü أ. وسمية العجمي 34
ü ماجستير جامعة الملك سعود تفسير تفسير محاضرة سعودية ü أ. هند المزروع 35
ü بكالريوس جامعة الملك سعود تفسير تفسير معيدة سعودية ü أ. رشا المحمود 36

الكراسي العلمية والوقفية في القسم خالل العام الجامعي    ١٤٣٨ /  ١٤٣٩  هـ
التكلفة ا¾جمالية
السنوية (ألف ريال)

تاريخ توقيع 
العقد الجهة المقدمة للكرسي اسم شاغل الكرسي مدة التمويل

 (1 سنة)
مصدر 

التمويل@
إسم الكرسي العلمي أو 

الوقفي القسم

-  

  
 - 

1432هـ
1432هـ

كلية التربية / قسم الدراسات القرآنية
كلية التربية / قسم الدراسات القرآنية 

أ.د. عبدالرحمن معاضة 
الشهري 

أ.د محمد بن فوزان العمر

-       
-     

-
الجامعة.

كرسي القرآن الكريم وعلومه 
كرسي تعليم القرآن الكريم 

وإقرائه
الدراسات القرآنية 

@ (منحة نقدية أو عينية، دائمة أو مؤقتة، وقف نقدي أو عيني، وصية، تبرع، ... ... ...).
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قائمة  البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ

اسم الباحث الرئيس وأسماء جهة النشر@@@@عنوان البحثم
المشاركين@@@@@

تحقيق قصيدة (جوهرة القارئين وُدرَّة التالين في التجويد) لäمام ُشعلة 1
الموصلي رحمه ا·

مجلة الدراسات العربية الصادرة عن كلية دار العلوم بجامعة المنيا, 
د.محمود بن كابر بن عيسىالعدد السادس والثالثون.

المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة ا زهر – أسيوط, حكم تطبيق التجويد, والقراءة با لحان2
د.محمود بن كابر بن عيسىالعدد الخامس والثالثون

المجلة العالمية لبحوث القرآن - قرآنيكا/ جامعة مالياالسخرية واالستهزاء با نبياء والمؤمنين في ضوء القرآن الكريم3
ماليزيا

أ.د.محمد عبد العزيز المسند

4
مصطلحات قرآنية:

مصطلح القرية والمدينة
مصطلح المكر والكيد

مجلة الدراسات العربية/
جامعة المنيا

مصر
أ.د.محمد عبد العزيز المسند

د. عادل بن عبدالعزيز الجليفيمجلة الدراسات ا¬سالمية، جامعة الملك سعود  (مقبول للنشر)أضواء على معنى القانع والمعتر في القرآن الكريم5

جامعة ا زهر الملجة العلمية بكلية الدراسات ا¬سالمية والعربية حفظ القرآن الكريم وحكم نسيانه ووسائل تثبيته6
عبدالحكيم بن عبد ا· القاسمللبنين بقنا ،

د احمد عقيل مع مجموعة من الباحثين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةمعجم مصطلحات العلوم الشرعية   ( فرع مصطلحات علوم القرآن)7
برئاسة أ.د. إبراهيم الريس

د. غزيل بنت محمد بن دحيم الدوسريدار المتميز للنشر السعوديةحكم لزوم الجماعة واÔثار المترتبة عليها8
د. مشاعل بنت سعد الحقبانيالمنتدى العلمي ا سيويتنمية االسرة في ضوء توجيهات القرآن9

ا¬يجاز وا¬طناب في القصص القرآني وعالقته بمقاصد السور – قصة زكريا عليه 10
د. عبير عبد ا· النعيممجلة تبيانالسالم إنموذجا

موقف ابن مسعود _ رضي ا· عنه _ من الجمع العثماني  .  (دراسة نقدية 11
د. إيمان بنت حمد الجاسرمقارنة )

د. إيمان بنت حمد الجاسرآراء وجهود الُمعلمي في التفسير وعلوم القرآن . ( عرض ودراسة )12
د. عبدا¬له بن صالح المديميغمجلة تبياندراسة وتحقيق كتاب لطائف سورة ا¬خالص13

المجلة العالمية لبحوث القرآن - قرآنيكا/ جامعة مالياأسبا االختالف في الوقف واالبتداء14
ماليزيا

د.عبدالرحمن بن مقبل الشمري
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قائمة البحوث والمؤلفات الجارية خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
اسم الباحث الرئيس وأسماء تاريخ المتوقع لالنتهاءعنوان البحثم

المشاركين@@@@

أ.د.محمد عبد العزيز المسند11/ 1440هـأنواع فاء العطف في القرآن1

أ.د.محمد عبد العزيز المسند5 /1440هـمصطلحات قرآنية :  مْيت ومّيت  ِمتنا وُمتنا2

أ.د عبدالرحمن بن معاضة الشهري1/ 1440هـالكفاية في علوم القرآن3

عبدالحكيم بن عبد ا· القاسم 3 /1440هـوقاية اللسان من اللحن الجلي في كلمات القرآن للمتوسطين4

عبدالحكيم بن عبد ا· القاسم 5 /1440هـوقاية اللسان من اللحن في كلمات القرآن للمتوسطين5

د. مشاعل بنت سعد الحقباني5 /1440 هـفضل ا· في القرآن الكريم دراسة موضوعية6

د. عبير عبد ا· النعيم١٤٤٠/١٢هـتحرير عمل عثمان رضي ا· عنه في جمع القرآن7

خلود عبد العزيز المشعل١٤٤٠/٢/١هـمنهج االمام الرازي في كتابه.8

د. عبدا¬له المديميغ١٤٤٠/١هـالسحاب في القرآن الكريم9

د. عبدا¬له المديميغ3 /1440هـتقيد مطلق القرآن الكريم بأقوال وأفعال الرسول صلى ا· عليه وسلم10

تحقيق كتابنثر الدرة في معرفة مذاهب ا ئمة11
د.عبدالرحمن بن مقبل الشمري1 /1440هـالسبعة بين السور    بابن النجار

د.عبدالرحمن بن مقبل الشمري2 /1440هـجهود العالمة موسى بن جارا· الروسي مع بيان منهجه في شرح طيبة النشر12
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها برحاب الجامعة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا وراق العلمية أو دورك في الجهة المنظمة

التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

١/ تصميم وبناء المقرر الدراسي. ٢/ التدريس 1
الجامعي الفعال.  ٣/ تقويم

د. عادل بن عبدالعزيز 
عمادة تطوير المهارات@الجليفي

مؤتمر التعليم مابعد الثانوي الهوية 2
ومتطلبات التنمية.

د. غزيل بنت محمد بن دحيم 
تنظيمالدوسري

جامعة الملك سعود\الجمعية 
السعودية للعلوم التربوية 

والنفسية (جستن)
العالقات العامة للمؤتمر

لجنة العالقات العامة-تنظيمالتعليم ما يعد الثانويمؤتمر جستنق3

حضور-التعليم ما بعد الثانويمؤتمر جستنق4

عن ( الشكر في القرآن لقاء علمي5
قسم الدراسات ا¬سالمية كلية القاءالكريم)

التربية

جامعة الملك سعودPأفراح عبد ا· البلوشياللقاء المفتوح6

” تربية القرآن بالتسبيح ـ“7
Àتربية القرآن بالتسبيح ـ“قسم الدراسات ا¬سالميةد. إيمان بنت حمد الجاسرذي النون نموذج

. Àذي النون نموذج

عرض أهمية تعليم القاعدة النورانية روضة الجامعةPخلود عبد العزيز المشعليوم الطفل العالمي8
لêطفال في عمر الروضة
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها داخل المملكة خالل العام الجامعي    ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

م
عنوان المؤتمر و 

الندوة@
(باللغة العربية )

االسم
نوع المشاركة

عناوين ا�وراق العلمية أو دورك في التنظيمالجهة المنظمة
تقديم ورقة تنظيم

حضورعلمية 

ندوة ا من الفكري...1
مسؤولية من؟

د. غزيل بنت محمد بن دحيم 
تقديم ورقة علميةالدوسري

اللجنة النسائية للتنمية 
المجتمعية بمنطقة 

الرياض

ا من الفكري ووسائل العناية به في الشريعة 
ا¬سالمية

وقفات تدبرية في قصة زكريا عليه السالمجمعية تبيانتقديم ندوة علميةجمعية تبيانعبير عبد ا· النعيمندوة٢

المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها خارج المملكة خالل العام الجامعي   ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية أو دورك في التنظيمالجهة المنظمة

تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

1
المؤتمر الدولي ”ا طروحات العلمية 
في الدراسات القرآنية دراسة مقارنة 

بين الغرب والعالم ا¬سالمي
@أ.د . ناصر بن محمد المنيع

جامعة مرمرة – 
كلية االلهيات

اسطنبول – تركيا

العالقة بين المشرف والباحث أثناء كتابة 
ا طروحة المتعلقة بالبحث القرآني

أ.د عبدالرحمن بن معاضة أصول التفسير في المؤلفات2
نظرات في أصول التفسيرالجامعة ا ردنية@الشهري

الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  

عنوان الرحلة أو الزيارة (داخلية أو م
عدد المشتركينمكانهاخارجية ) 

هدف الزيارة أسماء أعضاء هيئة التدريسمن الطالب

د.عبدالرحمن بن معاضة الشهريجامعة الجوف١٤٣٩/٥/١٥زيارة لجامعة الجوف١
االطالع على الجامعة وكلياتها وأنظمتها ضمن وفد المجلس 

العلمي بالجامعة بوصفي أحد أعضاء المجلس العلي في 
جامعة الجوف

االفادة من كتب المكتبة في البحث العلميعبير عبد ا· النعيمالمغرب- فاسمكتبة القرويين2

زيارة السنة ا ولى المشتركة (د. إيمان بنت ٣
حمد الجاسر)

جامعة الملك 
د. إيمان بنت حمد الجاسرال يوجدسعود

تعريف طالبات السنة التحضيرية بقسم الدراسات القرآنيةأ.هند بنت سعد الفوزان

مركز الفرقان لتعليم القرآن  (٢-٤
إعداد مدربات القاعدة النورانيةخلود عبد العزيز المشعل-جده١٤٣٩/١١/٦هـ)
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خدمات التي تم تقديمها  لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  
الجهة المستفيدةالجهة المنظمة اسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@م

تقديم دورة علمية في شرح كتاب الكفاية في علوم القرآن بخميس مشيط في شهر 1
وزارة الشؤون ا¬سالميةوزارة الشؤون ا¬سالميةد.عبدالرحمن بن معاضة الشهريجمادى الثانية 1439هـ

وزارة الشؤون ا¬سالميةوزارة الشؤون ا¬سالميةد.عبدالرحمن بن معاضة الشهريتقديم محاضرة عن تدبر القرآن في مدينة أملج بالجامع الكبير في شهر شعبان2

وزارة الشؤون ا¬سالميةوزارة الشؤون ا¬سالميةد.عبدالرحمن بن معاضة الشهريتقديم محاضرة عن أسس فهم القرآن في جامع اليحيا بخميس مشيط في شهر ٦ / 3١٤٣٩

الجمعية العلمية للقرآن د عبدالحكيم القاسممجموعة حلقات في برنامج مع القرآن4
عامالكريم وعلومه ( تبيان )

القسم ا¬داري في د عبدالحكيم القاسممجموعة حلقات في برنامج مع القرآن5
عامالقناة

طالب الجامعةكلية التربيةد عبدالحكيم القاسمتقديم دورة في وقاية اللسان من اللحن في كلمات القرآن للمتوسطين6

د. غزيل بنت محمد بن دحيم الدوسريعضوه في مشروع التنمية ا سرية بجامعة الملك سعود7
اللجنة النسائية للتنمية 

المجتمعية بمنطقة 
الرياض

اللجنة النسائية للتنمية 
المجتمعية بمنطقة الرياض

مركز الملك عبد العزيز د. غزيل بنت محمد بن دحيم الدوسريملتقى التعايش المجتمعي وأثره في تعزيز اللحمة الوطنية8
للحوار الوطني

مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطني

وزارة الشؤون ا¬سالميةوزارة الشؤون ا¬سالميةد. غزيل بنت محمد بن دحيم الدوسريمشاركة ورشة تفعيل الدعوة ا¬صالحية في ا وساط النسائية9

ورشة عمل رصد القضايا والمشكالت واالحتياجات االجتماعية والظواهر السلبية في 10
مركز الملك عبد العزيز د. غزيل بنت محمد بن دحيم الدوسريالمجتمع.

للحوار الوطني
مركز الملك عبد العزيز للحوار 

الوطني
طالبات المعهدجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةتدريس مقرر علوم القرآن في معهد تعليم معلمات القرآن الكريم بغرب الرياض .11
قناة المجد الفضائيةجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةمداخلة بعنوان : (العيد آداب وتوجيهات) ببرنامج تزودوا بقناة المجد الفضائية .12
قسم الدراسات ا¬سالميةجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةعضوة في لجنة مقابلة طالبات الدراسات العليا لمرحلة الدكتواره عام١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.13
قسم الدراسات القرآنيةجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةمقررة لجنة ا¬رشاد ا كاديمي عام : ١٤٣٨ ـ ١٤٣٩ هـ .14
قسم الدراسات القرآنيةجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةعضوه في لجنة خطط الدراسات العليا عام : ١٤٣٨ ـ ١٤٣٩ هـ .15
قسم الدراسات القرآنيةجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةعضوه في لجنة ممثلي القسم لمقابلة هيئة ا¬عتماد ا كاديمي : ١٤٣٨ ـ ١٤٣٩ هـ .16
طالبات وموظفات كلية التربيةجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةإقامة معرض تعريفي بقسم الدراسات القرآنية بعنوان : (القطوف الدانية ) .17
طالبات الدراسات في المركزجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةإقامة درس في السيرة النبوية في مركز مؤمنة بمجمع الصانع الخيري .18

المشاركة بفعاليات سرطان الثدي بجلسة حوارية بعنوان : منح وعطايا البالء نبي ا· أيوب 19
. Àطالبات وموظفات الجامعةجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةعليه السالم نموذج

طالبات وموظفات كلية التربيةجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةإقامة معرض اللؤلؤ والمرجان في تعليم آداب وأحكام القرآن .20
طالبات وموظفات كلية التربيةجامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةإقامة درس ابتهاالت ربانية21
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تقديم استشارات أكاديمية وبحثية للمتخصصات والمتخصصين في الدراسات القرآنية22
جامعة الملك سعودد.إيمان الجاسر قسم الدراسات القرآنيةفي داخل المملكة وخارجها .

الباحثة بشرى العنزي من جامعة 
ا¬مام محمد بن سعود ا¬سالمية .

الباحث عبدالرحمن المشد من 
الجامعة ا¬سالمية .

الباحث عمر الجنيدي من جامعة 
طنطا جمهورية مصر العربية .

مركز الفرقان لتعليم خلود عبد العزيز المشعلدورة القاعدة النورانية للمعلمات23
القرآن بجده

مدرسة دار مكة لتحفيظ القرآن 
الكريم

جمعية مكنون لتحفيظ خلود عبد العزيز المشعلتعليم24
معاهد معلمات القرآن الكريمالقرآن الكريم

المجتمعوزارة الشؤون ا¬سالميةد. عبدا¬له المديميغإمامة وخطابة جامع ا ميرة لطيفة بنت سلطان25

المجتمعوزارة الشؤون ا¬سالميةد. عبدا¬له المديميغتعليم القرآن الكريم26

الجوائز العلمية التي تم الحصول عليها خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ   
ا�عمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

الجائزة

التفوق العلمي في د. عادل بن عبدالعزيز الجليفي١
الدراسات العليا

جامعة ا¬مام محمد بن 
سعود ا¬سالمية

تخصص القرآن 
وعلومه

الطالب ا ول على مستوى كلية أصول 
الدين في مرحلة الدكتوراه
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قسم
 الطفولة المبكرة
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رسالة البرنامح 
يعمل القسم على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة بكفاءة عالية في مجال تربية وتعليم الطفل, وإكساب الطالبات المهارات ا ساسية لمواصلة نموهن 

العلمي والمهني والبحثي و االستشاري بحيث يصبحن قادرات على االستجابة لمتطلبات ميادين العمل في مجال الطفولة والمشاركة في التصدي للقضايا 

المجتمعية والمعنية بمجال الطفولة

أهداف البرنامج 
 إعداد الكوادر المتخصصة في رياض ا طفال من المعلمات والمشرفات والمديرات

 المساهمة في تطوير مهارات الكوادر العاملة في مجال رياض ا طفال وفي القطاعات المختلفة في المجتمع المتعلقة با سرة والطفل

 توعية فئات المجتمع المختلفة بأهمية مرحلة رياض ا طفال من خالل تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل وإجراء المشروعات المتخصصة

  . القيام با بحاث النظرية والدراسات الميدانية في مجال الطفولة من خالل استحداث لجنة تعني بتنشيط االبحاث والمشااريع البحثية بالقسم

نشأ قسم الطفولة المبكرة بمسمى ( قسم  تعليم ما قبل المرحلة االبتدائية )  في الفصل الدراسي الثاني من عام  

١٤٠٦هـ  وبدأ بطالبات محوالت.

تم تأسيس قسم الطفولة المبكرة واستقالله للمرة ا ولى عن قسم السياسات التربوية في عام   ١٤٣٩ هجرية .

البرامج التي يقدمها القسم :
البكالوريوس :

برنامج البكالوريوس في الطفولة المبكرة  .

الدراسات العليا :

برنامج الماجستير في الطفولة المبكرة

نبذة عن القسم

د . الجوهرة بنت فهد آل سعود

التقرير السنوي189



القبام بعمل مبادرات مع الجمعبات و المؤسسات المهتمة بالطفولة المبكرة
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

P دكتوراه جامعة ويلز تعليم طفولة التربية استاذ مساعد  سعودي  P شريفة محمد إبراهيم القاسم 1

(وكيلة كلية التربية 
( P دكتوراه جامعة ساوثهامبتون  

بريطانيا  رياض االطفال  رياض االطفال  استاذ مشارك   سعودي  P رجا عمر سعيد باحاذق 2

P دكتوراه جامعة كنسنجتون / 
الواليات المتحدة  

تعليم القراءة والكتابة في 
الطفولة المبكرة   رياض االطفال  استاذمساعد سعودي  P ساره عمر ابراهيم العبدالكريم 3

(مساعدة وكيلة 
كلية التربية للشئون 

االكاديمية 
P دكتوراه جامعة الملك سعود رياض أطفال رياض أطفال استاذ مساعد سعودي P

خلود الكثيري 4

P دكتوراه  جامعة ريدنج / بريطانيا  التربية  التربية  استاذ مساعد سعودي P مها عبدا· دبور  5

P دكتوراه  امريكا  رياض اطفال  التربيىة استاذ مساعد سعودي P ندى يوسف ابراهيم الربيعة 6

(رئيسة قسم الطفولة 
المبكرة ) P دكتوراه  جامعة الملك سعود رياض اطفال رياض اطفال استاذ مساعد سعودي P الجوهرة فهد خالد ال سعود 7

(اجازة امومة ) دكتوراه  جامعة رميت/ استراليا طفولة مبكرة رياض اطفال استاذ مساعد سعودي P شذى عبدا· الفايز 8

P دكتوراه  جامعة والية بنسلفانيا/ 
امريكا رياض أطفال رياض اطفال استاذ مساعد سعودي P منيرة عبدا· المنصور  9

مبتعثة  ماجستير  الملك سعود رياض اطفال رياض اطفال محاضر سعودي P خلود عبدالعزيز الصنيع 10

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

عباه 11

P دكتوراة   جامعة ألباما برمنجهام  رياض أطفال رياض اطفال   محاضر  سعودي P نجالء عيسى البيز 12

P دكتوراة   جامعة روهامبتون (لندن) التكنولوجيا واللغة االنجليزية 
في الطفولة المبكرة  طفولة مكبرة   محاضر  سعودي P سفانه حسن عسيري 13

P ماجستير  جامعة الملك سعود رياض أطفال التربية  محاضر  سعودي P سحر ناصر عبدا· الشريف 14

P دكتوراة   جامعة الملك سعود  مناهج وطرق تدريس عامة  فلسفة في 
التربية 

استاذ مساعد   سعودي P
غاده عبدالرحمن محمد 

الموسى 15
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P دكتوراة   جامعة الملك سعود  رياض االطفال  رياض االطفال  استاذ مساعد  سعودي P فاطمة عبدا· محمد العقال 16

P ماجستير  جامعة الملك سعود رياض االطفال  رياض االطفال  محاضر  سعودي P لبنى حسن احمد شعث 17

P ماجستير  جامعة الملك سعود رياض االطفال  رياض االطفال  محاضر  سعودي P
هاله عبدالرحمن محمد 

العنقري 18

P دكتوراة   جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  استاذ مساعد  سعودي P هانيا منير مصطفى الشنواني 19

P دكتوراة    Coldsmiths,university of
london طفولة مبكرة  رياض اطفال  استاذ مساعد  سعودي P هنادى فهد عثمان العثمان 20

P ماجستير  جامعة الملك سعود  رياض اطفال رياض اطفال  معيد  سعودي P غاده احمد حمزه عمير 21

P ماجستير  جامعة الملك سعود  اصول تربية  رياض اطفال  معيد  سعودي P اريج ناصر الهويدي 22

(امومة) ماجستير  بريطانيا  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد  سعودي P مها عبدا· محمد الحقباني 23

P دكتوراة   Univers ity of rochester مناهج وتدريس رياض 
االطفال رياض اطفال  محاضر  سعودي P غادة صالح السدراني 24

P ماجستير  جامعة الملك سعود  اعداد معلمات  طفولة مبكرة  محاضر سعودي P نجالء محمد قاسم القاسم 25

(مبتعثة) بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P لمياء سعد النمي 26

P بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P لما عبدالرحمن محمد الجثالن 27

P
ماجستير 

جامعة الملك سعود   رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P أماني عبدالعزيز حسن الحسن 28

P بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P
نوف عبدالمحسن بن راجح 

الجمعان 29

P بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P هنادي محمد المهناء 30

P بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P نادية عبدالرحمن الغيالن 31

P بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P فهدة عبدا· الحميضي 32

P بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P الهنوف محمد ابونيان 33
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P ماجستير   جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P الهنوف  مساعد مشيط 34

P بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P سارة سعود الخثالن 35

P ماجستير    Loyola marymount
university رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P الهنوف عبدا· العجالن 36

استثنائي  بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P مي عبد العزيز الخثالن 37

P ماجستير   جورج ميسن تنوع المتعلمين في مرحلة 
الطفولة المبكرة 

مناهج وطرق 
تدريس طفولة 

مبكرة
معيد سعودي P سميحة عبدالرحمن بن سويدان 38

(اجازة امومة ) ماجستير   Of maine university تعليم القراءة والكتابة  رياض اطفال  معيد سعودي P منيرة عبدالكريم الخراشي 39

P ماجستير   جامعة شمال كلورادو 
امريكا  رياض اطفال وتربيبة خاصة   رياض اطفال  معيد سعودي P لينا ابراهيم الخريجي 40

P بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال معيد سعودي P منيرة صالح العشيوان 41

(مرافقة زوج) دكتوراة   جامعة روهامبتون (لندن) رياض اطفال  رياض اطفال  استاذ مساعد  سعودي P ثريا عبدالخالق كدسة 42

P دكتوراة  Hull university,uk االبداع ومناهج الطفولة 
العالمية/ االدارة التربوية  رياض اطفال  معيد سعودي P هنادي نايف الجشعم 43

مبتعثه بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P شيخه بدر المطيري 44

P ماجستير  جامعة هل- برطانيا  رياض اطفال  رياض اطفال  محاضر سعودي P عبير عناد العنزي 45

P ماجستير  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  محاضر سعودي P هناء عبدا· الرقيب 46

P بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P أماني فخري االيوبي 47

مبتعثه بكالوريوس  جامعة الملك سعود  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P أروى محمد الخميس 48

P ماجستير   جامعة بيتسبيرغ- والية 
بينسلفانيا  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P ريم عبدالرحمن السعيد 49

P بكالوريوس  جامعة تورنتو  رياض اطفال  رياض اطفال  معيد سعودي P هيا علي اليحيا 50

P دكتوراة  جامعة مانشنستر/ بريطانيا  حقوق الطفل  رياض اطفال  استاذ مساعد  سعودي P لينا سعيد باشطح  51
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قائمة البحوث والمؤلفات المنشورة في المجالت العلمية خالل العام الجامعي    ١٤٣٨ /  ١٤٣٩  هـ

اسم الباحث الرئيس وأسماء جهة النشر@@@@عنوان البحث
المشاركين@@@@@

1 Bahatheg, R.(2018). Critical thinking skills in Elementary school curricula in some Arab
   .(countries- Comparative Study. International Education Studies, 11 (9 International Education Studiesد/ رجاء عمر باحاذق

د/ رجاء عمر باحاذق- أ/ الهنوف بن مشيطمجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية فعالية تطبيقات اÔيباد في تنمية مهارتي الطالقة والمرونة لدى طفل الروضة2

د/  رجاء عمر باحاذق و عهد الكسر مجلة دراسات عربية في التربية و علم النفس- مصر تقييم الكفايات التربوية لدى معلمات رياض ا طفال أثناء فترة الوجبة لطفل الروضة3

درجة توفر الكفاءات االدائية الالزمة لممارسة معايير التعلم المبكر النمائية لدى معلمات رياض 4
االطفال بمدينة الرياض من وجهة نظرهن

مجلة العلوم التربوية- جامعة االمام محمد بن 
د/ رجاء عمر باحاذق- جيهان المطيريسعود ا¬سالمية 

5
 ٢٠١٧Superhero Costumes as a Method for Treating Children with بحث في فصل من كتاب @

 Selective Mutism: A Case Study: Chapter 17 in Advances in Speech-language Pathology, edited
.Book pp.317-335

.Edited Book pp.317-335د/ ندى يوسف الربيعة

6 Book (2017): Student بالمشاركة (Student Teaching)  ترجمة كتاب للتدريب الميداني بعنوان @
Teaching: Early Childhood Practicum Guide/ د/ ندى يوسف الربيعة

د/ هانيا منير الشنوانيجمعية رعاية الطفولة وا مومة واقع الحضانات في المملكة العربية السعودية 7

مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية في تقويم كتاب العلوم للصف ا ول ابتدائي في ضوء مواصفات الكتاب الجيد 8
د/ هانيا منير الشنوانيالعدد التاسع ٢٠١٨ 

9 Partners in Parenting: Parent-Teacher Collaboration in  Public Kindergartens in Saudi Arabia Global Journal of Education (GJOE), 5th  Edition د/ غاده صالح السدراني

10Q-methodology: What and how IOSR Journal of Research & Method in Educationد/ لينا سعيد باشطح

11 Cultural Politics and the Role of Rights in Childhood Quest Journals Journal of Research in Humanities
and Social Scienceد/ لينا سعيد باشطح

د/ لينا سعيد باشطحجامعة الفيوم للعلوم التربوية أخالقيات البحث العلمي التي يجب مراعاتها مع ا طفال المشاركين في البحوث12

د/ خلود راشد الكثيري مجلة العلوم التربويةمسرحة المنهج في رياض ا طفال من وجهة نظر معلماتها بمدينة الرياض 13

د/ خلود راشد الكثيريالمجلة السعودية للتربية الخاصة مدى إلمام معلمات رياض ا طفال الستراتيجيات دمج ا طفال ذوي االحتياجات الخاصة .14

15
 Children’s and Teachers’ Experiences of Engaging with ICT in Learning EFL: A Case Study of

 (Saudi Arabian Preschool Education (ages 5-6
 International Journal of Social Sciences and

Education Research (IJSSER) المجلة الدولية 
لêبحاث التربوية وا¬جتماعية 

د/ سفانه حاتم عسيري
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها برحاب الجامعة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية أو الجهة المنظمة

دورك في التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

كليه التربيه@د/ هانيا منير الشنوانيالتحليل النوعي باستخدام النظريه المجذره1

المشاركة بأنشطة االحتفال 2
انشطه ثقافيهالمدينه الجامعيه@د/ هانيا منير الشنوانيبيوم السكري اللجنه الثقافية 

انشطه توعويهكليه التربيه@د/ هانيا منير الشنوانيالمشاركة بحملة كليتي بيئتي 3

@د/ هانيا منير الشنوانيالحوار الفعال مع الطفل 4
كليه التربيه، قسم الطفوله المبكره، 

بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز 
للحوار الوطني

كليه التربيه، قسم الطفوله المبكره@د/ هانيا منير الشنوانيالمالحظة ا¬يجابية5

مستقبل كلية التربية 6
كليه التربيه@د/ هانيا منير الشنوانيبجامعة الملك سعود وفق  2030رؤية 

المجموعات البحثية 7
        ISI  ملتقى البحث العلمي، جامعه الملك @د/ هانيا منير الشنواني:الطريق إلى النشر في  مجالت

سعود

ملتقى البحث العلمي، جامعه الملك @د/ هانيا منير الشنوانيا ولويات البحثية الوطنية  ورؤية  82030
سعود

تفعيل البحوث البينية بين 9
ملتقى البحث العلمي، جامعه الملك @د/ هانيا منير الشنوانيالكليات ا¬نسانية والعلمية  والطبية 

سعود

مؤتمر الجمعية الثامن عشر التعليم ما بعد الثانوي: 10
كلية التربيه، الجمعية السعودية @د/ هانيا منير الشنوانيالهوية ومتطلبات التنمية

للعلوم التربوية والنفسية  جستن)

المرصد الوطني 11
 وكالة الجامعه لشؤون الطالبات@د/ هانيا منير الشنوانيللمرأة/دور المرأة في  التنمية:نحو اقتصاد مزدهر 

12
برامج تدريبية عالمية في 
مجال الرياضيات والعلوم 

والتكنولوجيا لمرحلة  الطفولة المبكرة  
كليه التربيه، قسم الطفوله المبكره@د/ هانيا منير الشنواني

كليه التربيه، قسم الطفوله المبكره@د/ هانيا منير الشنوانيالعاب الليغو في التعليم 13

تحول أدوار كلية التربية 14
كلية التربية / المدينة الجامعية@د/ هانيا منير الشنوانيوفق رؤية المملكة  2030

معايير اختيار موضوعات  15
كلية التربية / المدينة الجامعية@د/ هانيا منير الشنوانيالخطط البحثية 
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16
 Instructional

Design and Facilitation for Adult Learning -the-
 IACET Train ficate Trainer CertiTOT Program

عماده تطوير المهارات@د/ هانيا منير الشنواني

المكتبه المركزيه@د/ هانيا منير الشنوانيورشة لساعة معرفة على مستوى الجامعة 17

مؤتمر الجمعية الثامن عشر التعليم ما بعد الثانوي: 18
كلية التربيه، الجمعية السعودية @@د/ رجاء عمر باحاذقالهوية ومتطلبات التنمية  

للعلوم التربوية والنفسية  جستن)
مقررة المؤتمر 

 عضو في اللجنة العلمية وكالة الجامعة لشؤون الطالبات @@د/ رجاء عمر باحاذقمؤتمر دور المرأة في التنمية- نحو اقتصاد مزدهر 19
للمؤتمر 

ندوة الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة 20
وكالة الجامعة لشؤون الطالبات - @@د/ رجاء عمر باحاذقوا عمال

جامعة الملك سعود 

21
 Instructional Design and Facilitation for Adult

 Learning- ICAET Train- the – Trainer, Certificate
Progra

عماده تطوير المهارات@د/ رجاء عمر باحاذق

تقديم ورشتين عملالمكتبه المركزيه@د/ ندى يوسف الربيعه الواجبات اليومية مع طفلك22

23
اللقاء العلمي الثالث حور محور الهيكلة والحوكمة 
ضمن لقاءات مبادرة( تحول ادوار كلية التربية وفق 

رؤية المملكة ٢٠٣٠) 
كليه التربيه، جامعة الملك سعود @د/ لينا سعيد باشطح

دور المركز التربوي للتطوير 
والتنمية المهنيةفي دعم 

البحث والتطوير 

مؤتمر الجمعية الثامن عشر التعليم ما بعد الثانوي: 24
كلية التربيه، الجمعية السعودية @د/ لينا سعيد باشطحالهوية ومتطلبات التنمية

للعلوم التربوية والنفسية  جستن)

خطة كلية التربية لتطوير الشؤون ا كاديمية  @د/ خلود راشد الكثيريمبادرات تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية 25٢٠٣٠
البرامج ا كاديمية  

محور الهيكلة والحوكمة  وكالة التطوير والجودة  @د/ خلود راشد الكثيريمبادرات تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية 26٢٠٣٠

البحث والتطويركلية التربية  @د/ خلود راشد الكثيريمبادرات تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية 27٢٠٣٠

آليات النشر العلمي في مركز البحوث بكلية التربية  @د/ خلود راشد الكثيريالبحث العلمي 28
ISI مجالت

مؤتمر الجمعية الثامن عشر التعليم ما بعد الثانوي: 29
كلية التربيه، الجمعية السعودية @د/ خلود راشد الكثيريالهوية ومتطلبات التنمية 

للعلوم التربوية والنفسية  جستن)

وكالة الجامعة لشؤون الطالبات  @د/ خلود راشد الكثيريمؤتمر المرأة في التنمية : نحو اقتصاد مزدهر 30

قسم التربية الخاصة  @د/ خلود راشد الكثيريندوة الدمج الشامل بين النظرية والتطبيق 31

قسم الطفوله المبكره@د/ خلود راشد الكثيريدورة مهارات الحوار في الطفولة المبكرة . 32
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كيف نجحت  في تقديم  ملتقي الجودة في كلية التربية @أ/ نجالء محمد القاسمملتقي الجودة 33
الدراسة الذاتية 

عمادة تطوير المهارات  @أ/ نجالء محمد القاسمتأهيل البرامج لالعتماد ا كاديمي34

ورشة  المحكمين للدورة التاسعة لجائزة التعليم 35
حضور وتقييم ملفات جمعية جستن، كلية التربيه@@أ/ نجالء محمد القاسموالتميز  

المرشحين  
قسم الطفوله المبكره@@أ/ أماني فخري االيوبيالدراسه الذاتيه في برنامج رياض ا طفال36

عماده تطوير المهارات@أ/ أماني فخري االيوبينظام التحسين المستمر ” كايزن“37

عمادة شؤون الطالب لشؤون الطالبات@أ/ أماني فخري االيوبيدورة تحليل رسوم ا طفال38

وكالة الجامعه لشؤون الطالبات@أ/ سحر ناصر الشريفمؤتمر (المرأة في التنمية: نحو اقتصاد مزدهر) 39

عمادة تطوير المهارات@أ/ سحر ناصر الشريف دورة( مساعدة الطالب على التفكير الناقد) 40

عمادة شؤون المكتبات@أ/ سحر ناصر الشريفمحاضرة (كراسي البحث في الجامعات السعودية) 41

كلية التربيه@أ/ سحر ناصر الشريفورشة عمل البحث االجرائي 42

كلية التربية@أ/ سحر ناصر الشريفورشة عمل (التوثيق في البحوث العملية) 43

ورشة عمل بناء كفاءات الرياضيات في مرحلة 44
@أ/ سحر ناصر الشريفالطفولة

كليه التربيه قسم الطفوله المبكره 
المدينه الجامعيه بالتعاون مع مركز 

الطفل العربي

كليه التربيه قسم الطفوله المبكره @أ/ هياء علي اليحياالمالحظة ا¬يجابية45
المدينه الجامعيه

مؤتمر الجمعية الثامن عشر التعليم ما بعد الثانوي: 46
كلية التربيه، الجمعية السعودية @@أ/ هياء علي اليحياالهوية ومتطلبات التنمية 

عضو في اللجنه التنظيميهللعلوم التربوية والنفسية  جستن)

@أ/ هياء علي اليحيا دورة مهارات الحوار في الطفولة المبكرة47
كليه التربيه، قسم الطفوله المبكره، 

بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز 
للحوار الوطني

كلية التربيه@أ/ هياء علي اليحياالتحليل النوعي باستخدام النظريه المجذره48

ورشة عمل بناء كفاءات الرياضيات في مرحلة 49
@@أ/ هياء علي اليحياالطفولة 

كليه التربيه قسم الطفوله المبكره 
المدينه الجامعيه بالتعاون مع مركز 

الطفل العربي
عمادة تطوير المهارات@أ/ هياء علي اليحياتوصيف وتقرير البرنامج ا كاديمي50

عمادة تطوير المهارات@أ/ هياء علي اليحياالتدريس بااستخدام استراتيجيه حل المشكالت51

الدراسه الذاتيه في برنامج رياض ا طفال“ المعيار 52
قسم الطفولة المبكرة@@أ/ هياء علي اليحياالثالث“
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ا¬سعافات ا ولیة53
عماده تطوير المهارات@أ/ آمال محمد الفريحوالسالمة

عماده تطوير المهارات@أ/ آمال محمد الفريحاالنتحال العلمي54

مؤتمر الجمعية الثامن عشر التعليم ما بعد الثانوي: 55
الهوية ومتطلبات التنمية 

أ/ أماني عبدالعزيز 
الحسن

@@
الجمعية السعودية للعلوم التربوية 

عضو في لجنة االستقبال  والنفسية ( جستن) 

أ/ أماني عبدالعزيز مؤتمر المرأة في التنمية: نحو اقتصاد مزهر 56
الحسن

وكالة الجامعه لشؤون الطالبات@

مؤتمر الجمعية الثامن عشر التعليم ما بعد الثانوي: 57
@أ/ أريج ناصر الهويديالهوية ومتطلبات التنمية 

الجمعية السعودية للعلوم التربوية 
عضو في لجنة االستقبال  والنفسية ( جستن) 

وكالة الجامعه لشؤون الطالبات@أ/ أريج ناصر الهويديمؤتمر المرأة في التنمية : نحو اقتصاد مزدهر  58

أ/ لما عبدالرحمن مهارات االرشاد االكاديمي59
الجثالن

عمادة تطوير المهارات@

عمادة تطوير المهارات@أ/ لينا ابراهيم الخريجي  البرنامج ا ول للتعلم والتعليم 60

برنامج االمان االسري الوطني  @أ/ لينا ابراهيم الخريجي  برنامج ا مان االسري الوطني 61

نادي اطفالنا، جامعة الملك سعود  @أ/ لينا ابراهيم الخريجي  دورة قصص ا طفال 62

عمادة شؤون الطالب لشؤون الطالبات@أ/ لينا ابراهيم الخريجي  دورة تحليل رسوم ا طفال 63
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها داخل المملكة خالل العام الجامعي    ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا�وراق العلمية الجهة المنظمة

أو دورك في التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

وزارة العمل- مجلس شؤون االسرة @@د/ رجاء عمر باحاذقالخطة االستراتيجية للطفولة في المملكة العربية السعودية 1

مشروع الخطة االستراتيجية الوطنية للوقاية و التصدي للعنف 2
وزارة العمل- مجلس شؤون االسرة @@د/ رجاء عمر باحاذقاالسري بالمجتمع السعودي 

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم»التعليم والتعلم 3
ورشة عملوزارة التعليم، الرياض@د/ رجاء عمر باحاذقفي الطفولة المبكرة“ 

وزراة التعليم- الرياض @د/ رجاء عمر باحاذقمعايير التعلم المبكر النمائية 4

وزراة التعليم- الرياض @د/ رجاء عمر باحاذقفن تعليم ا طفال الفن 5

االستشارات الوطنية حول تقدير تكلفة العنف ضد المرأة في 6
وزارة العمل- مجلس شؤون االسرة @د/ رجاء عمر باحاذقالمملكة العربية السعودية

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم“التعليم والتعلم 7
في الطفولة المبكرة

د/ الجوهره فهد آل 
حقوق الطفل في ضوء وزارة التعليم،@سعود

رؤية ٢٠٣٠

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم»التعليم والتعلم 8
وزارة التعليم، الرياض@د/ هنادي فهد العثمانفي الطفولة المبكرة“ 

مهارات استخدام السكيتش 9
مركز الحوار الوطني@د/ هانيا منير الشنوانينوتس في التدريب

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم»التعليم والتعلم 10
وزارة التعليم، الرياض@د/ هانيا منير الشنوانيفي الطفولة المبكرة“ 

ورشة تعريفيه لبرنامج اعتماد الزمالة 11
CDA حي السفارات ، مكتب التربية لدول @د/ هانيا منير الشنوانيالدولية

الخليج- مركز الطفل العربي

مجلس شؤون ا سرة@د/ هانيا منير الشنوانياستشراف واقع الحضانات في المملكة 12

شركة تطوير لتطوير المناهج@د/ هانيا منير الشنوانيبناء ا¬طار العام لوثيقة منهج الطفولة المبكرة13

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم“التعليم والتعلم 14
وزارة التعليم، الرياض@د/ لينا سعيد باشطحفي الطفولة المبكرة
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ورشة تعريفيه لبرنامج اعتماد الزمالة 15
CDA  حي السفارات ، مكتب التربية لدول @د/ لينا سعيد باشطحالدولية

الخليج- مركز الطفل العربي

@د/ خلود راشد الكثيري تطوير االستراتيجية الوطنية للطفولة  16
مجلس شؤون ا سرة + مركز الملك 

عبدالعزيز للحوار الوطني 

برنامج ا مان ا سري الوطني @د/ خلود راشد الكثيري برنامج ا مان ا سري الوطني  17
ملتقى وقاية ا طفال 

من االستغالل في وسائل 
التواصل االجتماعي  

تجارب بعض الدول العربية في بناء التعليم القائم على 18
الكفايات وتطبيقاته 

@د/ خلود راشد الكثيري 
شركة التطوير التعليمية + مكتب التربية 

ورشة عمل  العربي . 

19 CDA حي السفارات ، مكتب التربية لدول @د/ خلود راشد الكثيري ورشة تعريفية عن معايير الكفاءة العتماد
الخليج- مركز الطفل العربي

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم“التعليم والتعلم 20
وزارة التعليم، الرياض@أ/ أريج ناصر الهويديفي الطفولة المبكرة

تدريب مدربين وطنيه حول مهارات الحوار في الطفوله 21
أكاديميه الحوار للتدريب@أ/ أماني فخري ا يوبيالمبكره

تقديم دورة تدريبيهالمركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية@أ/ أماني فخري ا يوبيمهارات الحوار في الطفولة22

المنهج ا¬بداعي لمرحلة ماقبل المدرسة ونظام التقويم 23
شركة العبيكان للتعليم@أ/ أماني فخري ا يوبيالذهبي

برنامج ا مان ا سري الوطني@أ/ أماني فخري ا يوبيقياس ا ثر لبرنامج تثقيف ا م والطفل24
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني@أ/ أماني فخري ا يوبيالحوار الحضاري25

ادارة مكتب التعليم الغرب،@أ/ أماني فخري ا يوبيبرنامج تدريبي مهارات الحوار في الطفوله26

برنامج تدريبي على مستوى 
مكاتب ادارة تعليم الرياض 

للمشرفات والقائدات 
والمعلمات بروضه اهال 

قططي ا هليه
مركز صناعه العبقريه للتدريب@أ/ أماني فخري ا يوبيصناهة ا هداف27
مركز صناعه العبقريه للتدريب@أ/ أماني فخري ا يوبياسرار صناعة العطور 28

تقديم دورة تدريبيهمركز الملك سلمان االجتماعي@أ/ أماني فخري ا يوبيمهارات الحوار في الطفولة المبكره29

 المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم“التعليم والتعلم 30
وزارة التعليم@أ/ سحر ناصر الشريففي الطفولة المبكرة

اكاديمية الحوار  للتدريب (مركز الملك @أ/ سحر ناصر الشريفبرنامج تدريبي الحوار مع الطفل 31
عبدالعزيز للحوار الوطني) 
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اكاديمية الحوار  للتدريب (مركز الملك @أ/ سحر ناصر الشريفبرنامج تدريبي المدرب المعتمد في مهارات االتصال في الحوار 32
عبدالعزيز للحوار الوطني) 

مركز منالك النموذجي للتدريب @أ/ سحر ناصر الشريف دورة تدريب المدربين 33

ورشة تعريفيه  لبرنامج اعتماد الزمالة 34
CDA  حي السفارات ،  مكتب التربية لدول @أ/ هياء علي اليحياالدولية

الخليج- مركز الطفل العربي

35    Articulate  تصميم درس الكتروني تفاعلي باستخدام برنامج
Storylineوزارة التعليم، المؤتمر الدولي للتعليم @أ/ هياء علي اليحيا

المدمج: الطريق الى اقتصاد المعرفه

وزارة التعليم، المؤتمر الدولي للتعليم @أ/ هياء علي اليحياتطبيق التعليم المدمج وقياسه وتطويره د/ ويليام سوارت ،36
المدمج: الطريق الى اقتصاد المعرفه

بناء خبرة اعضاء هيئه التدريس في التعليم المدمج من خالل 37
وزارة التعليم، المؤتمر الدولي للتعليم @أ/ هياء علي اليحيابرنامج معتمد للتنميه المهنيه

المدمج: الطريق الى اقتصاد المعرفه

المركز االقليمي للجوده والتميز في @أ/ هياء علي اليحياالتعليم والطفل38
التعليم تحت إشراف منظمه اليونسكو

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم“التعليم والتعلم 39
وزارة التعليم@@أ/ هياء علي اليحيافي الطفولة المبكرة

ا¬شراف على ركن الطفولة 
المبكرة – جامعة الملك 

سعود 

 إدارة التغيير في منظمات تعليم الطفولة المعقدة: دراسة 40
وزارة التعليم، التعليم والتعلم في @أ/ هياء علي اليحياحالة من غرب جوتنبرغ

الطفولة المبكرة

وزارة التعليم، التعليم والتعلم في @أ/ هياء علي اليحيااالستفادة من مرحلة ما قبل المدرسة لدعم نجاح التعليم،41
الطفولة المبكرة

وزارة التعليم، التعليم والتعلم في @أ/ هياء علي اليحياتقنيات مقابلة الطفل ضحية العنف وا¬يذاء الجنسي42
الطفولة المبكرة

وزارة التعليم، التعليم والتعلم في @أ/ هياء علي اليحيابيئة التعلم واثرها على تعليم وتعلم الطفل43
الطفولة المبكرة

وزارة التعليم، التعليم والتعلم في @أ/ هياء علي اليحياالوعي الصوتي جسٌر للقراءة في رياض ا طفال44
الطفولة المبكرة 

وزارة التعليم، التعليم والتعلم في @أ/ هياء علي اليحيامظاهر التوتر في الطفولة المبكرة ا عراض والنتائج45
الطفولة المبكرة

المؤتمر الدولي لäعاقة46
مركز الملك سلمان@أ/ آمال محمد الفریحوالتأهيل

 بحاث ا¬عاقة

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم“التعليم والتعلم 47
وزارة التعليم، الرياض@أ/ آمال محمد الفريحفي الطفولة المبكرة
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48
التعریف بحق الحضانة

والنفقة والوالیة والوصایة
من واقع عمل المحاكم

المؤسسة العامة@أ/ آمال محمد الفریح
للتدریب المهني

49

استخدام التكنولوجیا
وتقنیات التدخل الجدیدة

لتحسین عالج ا طفال
المصابین بالتوحد

وغیرها من ا¬عاقات
التنمویة

مركز الملك سلمان@أ/ آمال محمد الفریح
 بحاث ا¬عاقة

50
مظاهر التوتر في الطفولة

المبكرة ا عراض
والنتائج

وزارة التعليم@أ/ آمال محمد الفریح

المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم“التعليم والتعلم 51
في الطفولة المبكرة

أ/ أماني عبدالعزيز 
وزارة التعليم، الرياض@@الحسن

ا¬شراف على ركن الطفولة 
المبكرة – جامعة الملك 

سعود 

مستشفى االطفال بالحرس الوطني  @أ/ لينا ابراهيم الخريجي  المؤتمر الوطني لنمو سلوكيات الطفل  52

أكاديمية الحوار والتدريب @أ/ لينا ابراهيم الخريجي  البرنامج التدريبي (الحوار مع الطفل ) 53

مركز قادة المعرفة للتدريب @أ/ لينا ابراهيم الخريجي  مهارات التواصل والتأثير الفعال  54

التقرير السنوي201



المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها خارج المملكة خالل العام الجامعي   ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا وراق العلمية أو دورك الجهة المنظمة

في التنظيم تقديم تنظيم
حضورورقة علمية 

المؤتمر االقليمي العربي لحماية االطفال تحت شعار“ طفولة آمنه من 1
التشريع الى التطبيق“

د/ الجوهرة فهد آل 
وزارة التعليم، االمارات، @سعود

دبي

2
الملتقى العربي الثالث 

المتخصص في حضانات 
ا طفال 

@د/ هانيا منير الشنواني
عمان/ ا ردن المركز 

الدولي وللطفولة المبكر 
والتطويروالتعليم 

3 6th Annual Early Childhood STEM Conference (ECSTEM),
 .February 2-4, 2017, Pasadena, CAد/ ندى يوسف الربيعه@ .Pasadena, CA

4
 STEM Summit, to be held on November 1, at the DCU Center in

 .Worcester, MAد/ ندى يوسف الربيعه@ DCU Center in
,Worcester

5 STEM Early Childhood Institute conference Region 9, at
 .Rino, Nevada. March 27-29, 2017د/ ندى يوسف الربيعه@Rino, Nevada

6NESA ابو ظبي@د/ ندى يوسف الربيعهمؤتمر

7
 Global Conference on Education at the University of Riversideat

Los Angles, CA, USA on April 2018 المؤتمر العالمي في التربية في 
جامعة ريفرسايد 

د/ غاده صالح 
جامعة ريفرسايد @السدراني

 Reforming Saudi Early”
 Childhood Education:

 Educator’s Perspective on the
“Reggio Emilia Approach

8.MidSouth Reading and Writing Conference, Birmingham, USA
د/ نجالء البيز
Albaiz, Najla
Causey, Cora

@ University of Alabama at
Birmingham

 Cultural considerations cannot
!be confused: we are ESL

9OMEP-USA 2017 Regional World Conference
د/ نجالء البيز

 Albaiz, Najla
 Ernes, James 
 Causey, Cora 

@.OMEP, Atlanta, USA How developing a child’s
 autonomy can lead to

.sustainability

10.The Opening Minds Early Childhood Conference

د/ نجالء البيز
 Albaiz, Najla

 Hafiz, Fatimah@

 The Opening Minds
 Early Childhood

 .Conference. Chicago, IL

 What to do when your
 classroom is a melting pot: The
 role of multicultural contexts

 in ESL students’ literacy
 development
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11
 40th Annual  TheEarly Childhood Education Conference.

 Menomonie, WI

د/ نجالء البيز

 Albaiz, Najla Hafiz,
 Fatimah

@

 University of
 Wisconsin-Stout
 Memorial Student

 Center, Menomonie,
 Wisconsin

 Cultural Diversity  Best of
 Both Worlds:Influences on ESL

 Students’ Literacy Learning

12 The Infant and Early Childhood (IECC) Conferenceد/ نجالء البيز
Albaiz, Najla
Causey, Cora

@

 The Infant and Early
 Childhood (IECC)

 Conference. Tacoma,
 .WA

 And Thereby Hangs A Tale:
 Arab Students’ Journey to

 Literacy Learning in the United
 States

13
المؤتمر الدولي الثالث في البحوث ا¬جتماعية والتربوية ICSSERفي 

د/ سفانه حاتم ايطاليا ، روما) 
@عسيري

مركز ICSSERالركز 
الدولي للبحوث 

االجتماعية والتربوية 

 Children’s and Teachers’
 Experiences of Engaging

 with ICT in Learning EFL: A
 Case Study of Saudi Arabian

 Preschool Education (ages
 (5-6

جامعه تورنتو، كندا@@أ/ هياء علي اليحيامؤتمر البحوث لطالب الدراسات العليا14

الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  
عنوان الرحلة أو الزيارةم

عدد المشتركينمكانها (داخلية أو خارجية ) 
من الطالب

أسماء أعضاء هيئة 
هدف الزيارة التدريس

بناء وثيقة معايير لمنهج الحضانات 1
السويد الواليات المتحدة ا مريكيةبالمملكة 

مجموعه من وزارة التربية 
والتعليم وشركة تطوير لتطوير 

المناهج
وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير د/ هانيا منير الشنواني

لتطوير المناهج

مقابلة معلمات ومشرفات واداريات 2
رياض ا طفال 

@روضات حكومية واهليه في مدينة الرياض 
@ادارة رياض ا طفال في وزارة التعليم 

 @قسم رياض ا طفال في مكاتب االشراف

 معلمات ٩ 
مشرفات٩

 اداريات ٤   
تطبيق أداة المقابلة ¬نهاء بحث الدكتوراه  د/ غاده صالح السدراني
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الخدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  
الجهة المستفيدةالجهة المنظمة اسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@م

وزراة العمل- مجلس شؤون االسرة د/ رجاء عمر باحاذقاعدادالخطة االستراتيجية للطفولة 1

وزراة العمل- مجلس شؤون االسرة د/ رجاء عمر باحاذقاعدادالخطة االستراتيجية للعنف 2

د/ رجاء عمر باحاذق- جمعية مشروع الحضانات 3
جمعية رعاية الطفولةرعاية الطفولة 

4
 (Student Teaching)  ترجمة كتاب للتدريب الميداني بعنوان

 Book (2017): Student Teaching: Early Childhood بالمشاركة
Practicum Guide

د/ ندى بوسف الربيعه

روضه ١٣٥-١٣٦ جامعه الملك سعودكليه التربيه، قسم الطفوله المبكرهد/ ندى بوسف الربيعهمبادرة تطوير روضتي -١٣٥الحرم الجامعي ١٣٦ 5

محاضرة بعنوان (مشاركة ا طفال في ا بحاث (االخالقيات 6
وا دوات)

د. هنادي فهد العثمان / د. لينا 
معلمات وطالبات الدراسات العليا في مجال الطفولة جمعية رعاية الطفولةسعيد باشطح

المبكره

ساعة معرفة / المدينة الجامعية د. هنادي فهد العثمان حلقة نقاش (طرق البحث التشاركية مع االطفال) 7
للطالبات 

عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا، جامعه 
الملك سعود 

مدارس مسك كلية التربية/ جامعة الملك سعود د. هنادي فهد العثمان تحكيم وثيقة رياض ا طفال (مدارس مسك)) 8

9
حلقه نقاش استضافة الوزارة ، جمعية رعاية الطفولة ، شركة 
تطوير المناهج ، أقسام كلية التربية ، مديرات بعض الروضات ، 

معلمات من الوزارة 
جمعية رعاية الطفولة ، شركة تطوير المناهج ، أقسام كلية التربية/ جامعة الملك سعود د/ هانيا منير الشنواني

كلية التربية ، مديرات بعض الروضات ، معلمات من الوزارة

د/ هانيا منير الشنواني- نادي تجهيز حضانة بجمعية كفو الخيرية10
جمعيه كفو الخيريهكليه التربيه، قسم الطفوله المبكرهطالبنا

روضه ١٣٥-١٣٦ جامعه الملك سعودكليه التربيه، قسم الطفوله المبكرهد/ هانيا منير الشنوانيمبادرة تطوير روضتي -١٣٥ الحرم الجامعي ١٣٦ 11

مقدمه ل ٣٠ روضه مابين حكومي واهلي لمنطقه شمال وزارة التعليم- مدارس دار البراءةد/ هانيا منير الشنوانيتقديم ورشة عمل فنيات التعامل مع الطفل 12
الرياض 

مقدمه ل ٤٠ روضه مابين حكومي واهلي لمنطقه الرياض وزارة التعليم- مدارس دار البراءةد/ هانيا منير الشنوانيتقديم ورشة عمل فنيات التعامل مع الطفل 13
وضواحيها 
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رئاسة لجنة الشراكة المجتمعية في كلية التربية  :العمل على 
توصيف للجنة الشراكة المجتمعية ( اهدافها/ رسالتها/ مهام 
كل عضو.. الخ)-تكوين فريق فخر التطوع في كلية التربية وهو 

اول فريق باسم الكلية اسوة بالكليات االخرى في الجامعة. 

كلية التربية، جامعه الملك سعودقرار داخلي من وكيلة الكلية  لينا سعيد باشطح د/ 

15
فعالية اشراق :فعالية المعرض التثقيفي التوعوي «اشراق «المقام 
بالتعاون بين الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت 

االنتباه اشراق وجامعة الملك سعود. 

لينا سعيد باشطح د/ 
لجنة الشراكة المجتمعية 

شراكة ما بين جمعية اشراق وجامعة 
جامعه الملك سعودالملك سعود  

16
فعالية تعزيز الصحة: فعالية المعرض التثقيفي التوعوي لتعزيز 
الصحه المقام بالتعاون مع المديرية العامه للشوون الصحية 

بمنطقة الرياض. 

لينا سعيد باشطح د/ 
لجنة الشراكة المجتمعية 

شراكة ما بين جمعية اشراق وجامعة 
جامعه الملك سعودالملك سعود  

17
مبادرة كلنا مجتمع واحد: المبادرة على مستوى الكلية للعامالت 

حيث قامت اللجنة بالتعاون مع بعض أقسام الكلية بتوزيع 
كسوة الشتاء لهن لقرب فصل الشتاء. 

لينا سعيد باشطح د/ 
عامالت كلية التربيةلجنة الشراكة المجتمعية لجنة الشراكة المجتمعية 

جامعه الملك سعود  

لينا سعيد باشطح د/ يوم الطفل العالمي  18
لجنة الشراكة المجتمعية 

لجنة الشراكة المجتمعية 
فريق فخر التطوع التابع لجامعة 

الملك سعود 

روضة الجامعة الملك سعود ( ١٣٦) يوم الطفل العالمي 
شعارها « طفولة آمنه.. مستقبل واعد» حيث قام أعضاء 

اللجنة بالتعاون مع فريق فخر التطوع بتنفيذ انشطة 
مختلفة مع االطفال وتوزيع الهدايا لهم. 

فعالية دربكة 19
د/ لينا سعيد باشطح

لجنة الشراكة المجتمعيه
  فريق فخر التطوع 

لجنة الشراكة المجتمعية فريق فخر 
التطوع نادي شركة الكهرباء 

أطفال الجمعيات الخيرية 

د/ لينا سعيد باشطحمبادرة كلنا مجتمع واحد الصيفيه 20
لجنة الشراكة المجتمعية لجنة الشراكة المجتمعيه

عامالت كلية التربيه جامعه الملك سعود حيث قامت 
اللجنة بالتعاون مع بعض أقسام الكلية 

بتوزيع سجادات صالة وسلة غذائية لهن لقرب شهر 
رمضان 

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية د/ خلود راشد الكثيريإرشاد الطلبة المتفوقين  21
وا كاديمية، جامعه الملك سعود  

الطلبة المتفوقين  

استشارة نظراء 22
د/ خلود راشد الكثيري-

عمادة تطوير المهارات جامعه 
الملك سعود

وكالة الجامعة للشؤون التعليمية 
أعضاء هيئة التدريس وا كاديمية، جامعه الملك سعود

23
المشاركة مع جامعة روهامبتون في معرض الجامعات المقام في 

السعودية (الرياض)لتقديم االستشارات للطلبة السعوديين الذين 
ينوون الدراسة في جامعة روهامبتون وجامعات بريطانيا بشكل عام 

جامعة روهامبتون ا هالي والطالب المتوقع ن يدرسوا مركز معارض الرياض للتعليم العالي د/ سفانه حاتم عسيري
في الجامعات البريطانية 

مجلس شؤون ا سرة بالتعاون مع د/ سفانه حاتم عسيريالمشاركة في تطوير ا¬ستراتيجية الوطنية للطفولة 24
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني 

مجلس شؤون ا سرة و مركز الملك عبدالعزيز للحوار 
الوطني 
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لجنة الشراكة المجتمعية في كلية أ/ نجالء محمد القاسمرعاية ا طفال ذوي الظروف االقتصادية و االجتماعية المنخفضة 25
دار االيتام و الجمعيات الخيرية  التربية جامعة الملك سعود 

المركز التربوي للتطوير والتنمية أ/ سحر ناصر الشريفتقديم برنامج تدريبي تنمية مهارات االتصال والحوار 26
عامة المجتمعالمهنية بجامعة الملك سعود 

ا طفال في جمعية ا طفال المعوقين جمعية ا طفال المعوقين أ/ سحر ناصر الشريفالمشاركة في تنفيذ نشاط في جمعية ا طفال المعوقين 27

المساهمة في اثراء البيئة الصفية واالشراف على أنشطة الطالبات 28
ا طفال الملتحقين بحضانة اريس الوقفية حضانة اريس الوقفية  أ/ سحر ناصر الشريفالتطوعية في حضانة اريس الوقفية 

جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية أ/ سحر ناصر الشريفتنسيق فعالية يوم الطفل العالمي بجمعية بنيان 29
أطفال االسر التابعة لجمعية بنيان النسائية الخيرية ا سرية 

طالبات كلية التربيةنادي أطفالنا بكلية التربية أ/ سحر ناصر الشريفالقاء دورة قصص االطفال 30

لجنة الشراكة المجتمعية بكلية أ/ سحر ناصر الشريفالمساهمة في فعالية دربكة 31
أطفال الجمعيات الخيرية التربية 

تنظيم واقامة فعاليه أريد أن أكون حيث االلهام واللحظات 32
طالبات كلية التربيهقسم الطفولة المبكره، نادي اطفالناأ/ هياء علي اليحياالممتعه 

االطفال المرضى في مستشفى الملك خالد الجامعيقسم الطفولة المبكره، نادي اطفالناأ/ هياء علي اليحياتنظيم واقامة فعاليه احتواء محبة عطاء نحن هنا من اجلكم 33

تقديم ورشة عمل لبرنامج ”مستقبلي بين“ للتعريف بالتخصصات 34
طالبات الصف الثالث ثانويمدارس الرواد-االزدهارأ/ هياء علي اليحياالجامعيه

برنامج االمان االسري الوطني جمعية رعاية الطفولة أ/ أريج ناصر الهويديالتطوع في برنامج تثقيف االم والطفل 35

قسم السياسات التربوية ورياض أ/ أريج ناصر الهويديتصميم دليل قسم السياسات التربوية ورياض االطفال 36
قسم السياسات التربوية ورياض االطفالاالطفال

فریق التأهیل الدوليفریق التأهیل الدوليأ/ آمال محمد الفريحأعمال إداریة37

تفعيل الشراكة المجتمعية بين كلية التربية ووزارة التعليم بإقامة 38
فعالية يوم الطفل العالمي 

لجنة الشراكة المجتمعية / كلية أ.أماني عبدالعزيز الحسن  
التربية، جامعه الملك سعود 

الروضة ١٣٦ بالمدينة الجامعية 

لجنة الشراكة المجتمعية / كلية أ.أماني عبدالعزيز الحسن  مبادرة دربكة 39
التربية، جامعه الملك سعود 

أطفال الجمعيات الخيرية 

تقديم ورشة عمل بعنوان يحكي ان  كلية التربيهأ/ لينا ابراهيم الخريجي   المعرض التفاعلي (فكر.ألعب.جرب.أمرح40

مركز الملك سلمان االجتماعي مركز الملك سلمان االجتماعي أ/ لينا ابراهيم الخريجي   تقديم ورشة عمل  تعلم قيم ومهارات بأستخدام الليقو  41

مركز الملك سلمان االجتماعي مركز الملك سلمان االجتماعي أ/ لينا ابراهيم الخريجي   تقديم ورشة عمل حل المشكالت بلعبة الليقو  42

مركز الملك فهد الثقافي  وزارة الثقافة وا عالم  أ/ لينا ابراهيم الخريجي   المشاركة في فعالية كتاب الطفل ا ول  43
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الجوائز العلمية التي الحصول عليها خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ 
ا�عمال التي استحق عليها مجال الجائزةالجهة المانحة للجائزةاسم الجائزةاسم الفائز بالجائزةم

الجائزة

د/ نجالء البيز١
 Outstanding Doctoral

 student in Early Childhood
Education

 University of Alabama at
Birmingham

التميز العلمي اثناء 
دراسة الدكتوراه 

التفوق الدراسي/ نشر ا بحاث/ تقديم 
أوراق علمية في مؤتمرات خالل سنوات 

الدراسة 

د/ سفانه حاتم عسيري 2
جائزة سمو ا مير محمد 
بن نواف آل سعود سفير 

السعودية بلندن  

سفارة المملكة العربية 
تميز بحثي وعلمي السعودية بلندن 

الحصول على تفوق دراسي في 
الدكتوراه  المشاركة في مؤتمرات 

علمية داخل وخارج مقر ا¬بتعاث 
(بريطانيا) نشر اوراق علمية 
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إنجازات وحدات الكلية 

وحدة التطوير والجودة :  
قامت خالل العام الجامعي ١٤٣٨ / ١٤٣٩ هـ على : 

 .رفع دراستين ذاتيتين الى المركز الوطني للتقويم االعتماد االكاديمي هما : الدراسات القرآنية ، وبرنامج رياض ا طفال

 إصدار التقرير السنوي للكلية عن العام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧

 . االنتهاء من الصورة المبدئية للخطة االستراتيجية ٢٠١٨ - ٢٠٣٠

 اعتماد الهيكل التنظيمي من وكالة الجامعة للتطوير والجودة

 .(٩٠٠١-٢٠١٥) يزو وفق المواصفة الدوليةÔالعمل على تحديث نظام ا

  .استحداث هدية لالعضاء هيئة التدريس الجدد

 » عقد ورشة علمية « الهيكلة والحوكمة

  . تقديم تصور للجائزة العضاء هيئة التدريس و للموظف المثالي

  البدء بتحديث موقع الكلية
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 . استيفاء جميع متطلبات ملف المقرر من جميع ا عضاء تقريبا

ما يتوقع إنجازة خالل العام الجامعي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ :
 . االنتهاء من كتابة  الخطة االستراتيجية بشكل نهائي

 . رفع الدراسة الذاتية لبرنامج علم النفس والتربية الخاصة إلى المركز الوطني للتقويم االعتماد االكاديمي

  .االنتهاء من كتابة الدراسة الذاتية لبرنامج التربية الفنية و الدراسات ا¬سالمية

 . (٩٠٠١-٢٠١٥) االنتهاء من تحديث نظام االيزو وفق المواصفة الدولية

 .إصدار التقرير السنوي للكلية عن العام الجامعي ١٤٣٩/١٤٣٨

 .استيفاء جميع متطلبات ملف المقرر من جميع ا عضاء
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  . االستمرار بتحديث موقع الكلية

وحدة ا نشطة الطالبية
قامت وحدة ا نشطة الطالبية العديد من الفعاليات خالل الفصل االول و الثاني من العام الجامعي ١٤٣٩ وكان مجموع الفعاليات للعام ٥٧ فعالية مقسمة 

على خمسة أندية داخل الكلية وهي النادي الثقافي واالجتماعي، و نادي علم النفس، ونادي الدراسات ا¬سالمية، ونادي التربية الخاصة، والنادي الفني.

فمن أبرز ا نشطة التي نفذها النادي الثقافي و االجتماعي: معرض لêندية العامة و الخاصة داخل الجامعة الذي ُأقيم في بهو كلية التربية تحت رعاية عميد 

الكلية، كذلك ُأقيم يوم المعلم العالمي بتنظيم ومشاركة الوحدة تحت رعاية معالي مدير الجامعة 

أبرزها: دورات تدريبية تخصصية للطالب و معرض عن  الثاني لالندية على مستوى الجامعة فعاليات عديدة  كما أقام نادي علم النفس الحاصل على المركز 

الصحة النفسية  ُأقيم في أحد موالت الرياض

كذلك نادي الدراسات االسالمية كان له العديد من الفعاليات ابرزها زيارة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري وكذلك استضافة الشيخ الدكتور ياسر 

الدوسري (إمام الحرم المكي) 

 ولنادي التربية الخاصة نصيب من التميز حيث أقام العديد من الدورات التدريبة لطالب القسم ومعارض في اليوم العالمي لذوي االعاقة

أما النادي الفني فقد قدم دورات تدريبة عملية لطالب القسم و مشاركة في مهرجان التراث و الثقافة (الجنادرية) . 

210 التقرير السنوي



مركز البحوث
كانت منجزات مركز البحوث على النحو التالي : 

أوًال: البحوث المدعومة  عضاء هيئة التدريس بالكلية قام المركز بدعم مجموعة كبيرة من البحوث خالل العام المالي ٢٠١٧ م حيث بلغ إجمالي البحوث 
المدعومة (٢٣) بحثÀ على النحو التالي:

القسم ا�كاديميعنوان البحثاسم الباحثم
الدراسات القرآنيةعالقة العلم التجريبي بمعجزات االنبياء عليهم السالم في القرآن الكريمد.عبدالسالم الجار ا·١

The relationship between the academic procrastination  and self efficacy among sampie of king saudi د.محمد فرحان القضاة٢
university studentsعلم النفس

علم النفسفاعلية التعلم النشط باستخدام استراتيجية خرائط العقل في تحسين مهارات التفكير االستداللي والدافعية الداخليةد.خالد ناهس العتيبي٣
علم النفسHemisphericity (right,left and integrated) As A Predictor of Reaction Timeد.سليمان صالح الجمعة٤
الدراسات القرآنيةأحاديث وصف قراءة النبي جمعا وتحليالد.عيسى ناصر دريبي٥
علم النفسأثر استخدام البرنامج االحصائي SPSS في تدريس مقرر االحصاء على االتجاه نحو االحصاءد.وائل محمد مبارك٦
الدراسات ا¬سالميةالعبادة في الهرج كهجرة إلّي-رواية ودرايةد.خالد عبدا· العيد٧
تقنيات التعليمأثر استخدام التعليم المدمج في تنمية الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي طالب كلية التربيةد.سلطان هويدي المطيري٨
السياسات التربويةLaw and management of self- directed learning for adultد.خليل السعادات٩
ا¬دارة التربويةرضا المتدربين عن البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب القيادات التربوية بجامعة الملك سعودد.فايز عبدالعزيز الفايز١٠

دالالت صدق وثبات مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه لêطفال والمراهقين الخامس بمدينة الرياض- الصورة صالح بخيت فرح عطا ا· بخيت١١
التربية الخاصةالمدرسية والمنزلية

تصور مقترح لتنمية ثقافة الوعي بحقوق الطفل لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية بجامعة الملك سعود في ضوء اتفاقية عبد ا· بن حمد العباد12
السياسات التربويةا مم المتحدة لحقوق الطفل

إدارة تربويةواقع أداء أعضاء هيئة التدريس بمركز تدريب القيادات التربوية بكلية التربية جامعة الملك سعود من وجهة نظر المتدربينفايز بن عبد ا· الفايز13

المعوقات التي تواجه المرشدين الطالبيين بالمدارس الثانوية الحكومية وا هلية من وجهة نظر المرشدين الطالبيين ووكالء عادل بن حسين بن أحمد المبارك14
علم النفسومدراء المدارس

السياسات التربويةM learning and college educationخليل إبراهيم السعادات15

التقرير السنوي211



ماجد عبدالرحمن عبدالعزيز 16
التربية الخاصةا سس النظرية وا طر التربوية في تكييف مناهج الصم وضعاف السمع للوصول إلى منهج التعليم العامالسالم

المناهج وطرق Barriers to Using the Blackboard System in Teaching and Learning: Faculty Perceptionظطالل محمد فرحان المعجل17
التدريس

علم النفسAccuracy of Measurement in the Classical and the Modern Test Theory: An Empirical Study on a Children Intelligence Testإسماعيل سالمة البرصان \18
الدراسات ا¬سالميةا¬مام شعبة والمبالغة في التحذير من بعض الرواةسلطان بن سعد بن عبد ا· ال19
التربية الخاصةفعالية برنامج تعليمي باستخدام ا جهزة الذكية في تنمية المهارات اللغوية لذوي ا¬عاقة الفكريةمحمد بن علي القحطاني20
التربية الخاصةالممارسات المبنية على ا دلة في التربية الخاصة المثلى للتعامل مع الطلبة ذوي ا¬عاقاتعبد الكريم بن حسين الحسين21

Perspectives of Saudi Special Education Teachers Towards Secondary and Post-Secondary Transition Services for Youth with نبيل بن شرف المالكي22
Multiple disabilitiesالتربية الخاصة

التربية الخاصةاتجاهات الطالب الصم وضعاف السمع نحو الدراسة بقسم التربية الخاصة وعالقتها بدافعيتهم ا كاديميةسري محمد رشدي سالم23

ثانيÀ: رسائل الماجستير والدكتوراه المدعومة لطالب الدراسات العليا بالكلية
قام المركز بدعم مجموعة كبيرة من رسائل الماجستير والدكتوراه خالل العام المالي ٢٠١٧ م حيث بلغ إجمالي 

الرسائل المدعومة ( ٥٧  ) دراسة على النحو التالي:

القسمعنوان الرسالةاالسمم

الدراسات ا¬سالميةاالحكام التي يتوقف نفاذها على حكم القاضي في فقه ا سرة -دراسة مقارنة-بدر الدين عبدالغني١

االدارة التربويةدور التفكير التأملي في اتخاذ القرارات التربوية من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياضعلي بن هشبول الشهري٢

االدارة التربويةتطوير أداء القيادات المدرسية في التعليم العام السعودي في ضوء معايير إدارة الجودة االوربيةصالح مبروك المالكي٣

ا¬دارة المرئية كمدخل لتطوير اداء القيادات التربوية على ضوء مفاهيم كايزن للجودة في المملكة العربية السعودية-استراتيجة عايض عويض السلمي٤
االدارة التربويةمقترحه

االدارة التربويةتطوير أداء عمداء الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية في ضوء القيادة ا¬بداعيةمفلح غاطي الرشيدي٥

االدارة التربويةتطبيق المحاسبية التعليمية في ضوء النماذج العالمية-تصور مقترحخالد بن عبدالعزيز العثمان٦

السياسات التربويةتحقيق الشراكة المجتمعية بين الجامعات السعودية الحكومية والمجتمع المحلي-تصور مقترحعيسى خلف الدوسري٧

212 التقرير السنوي



عبدالرحمن بن محمد ٨
السياسات التربويةاالستثمارات المستقبلية للتعليم عن بعد في الجامعات السعودية-استراتيجية مقترحةالفالح

السياسات التربويةالتطوير المهني الذاتي  عضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفةعبداللطيف العجاجي٩

االدارة التربويةتعاقب القيادات التعليمية في وزارة التعليم في ضوء مدخل الكفاياتخالد عطا عسيري١٠

السياسات التربويةدور مراكز التعليم المستمر بالجامعات الحكومية اليمنية بخدمة المجتمعمحمد ناجي التبالي١١

السياسات التربويةاوليات تطوير التعليم االبتدائي في المملكة  في ضوء التحديات التربوية المعاصرة-تصور مقترحخالد بن محمد المنصور١٢

أثر التدريس باستخدام العروض التقديمية لتعليم مهارات الجمباز في تحقيق االهداف المعرفية والنفس حركية لدى تالميذ الصف رشيد عبدا· الزهراني١٣
الخامس

المناهج وطرق 
التدريس

السياسات التربويةدور الجامعات االهلية في تلبية االحتياجات المجتمعية في ضوء متطلبات التنميةعامر خلوفة الشهري١٤

المناهج وطرق دور مسؤولي التربية الميدانية في اكتساب الطالب المعلم المهارات الالزمة لتدريس العلومناصر ضيدان العتيبي١٥
التدريس

المناهج وطرق تقويم أداء معلم التربية وفقا للمعايير المهنية الوطنية لتدريس مادة التربية البدنيةبندر أحمد العمار١٦
التدريس

السياسات التربويةتطوير االنشطة االجتماعية والثقافية لرعاية الطالب الموهوبين في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرةخالد بن مطر القرشي١٧

الدراسات ا¬سالميةمنهج الحنفية في االستدالل بالسنة –دراسة تأصيليةفضل واحد محمد فاروق١٨

المناهج وطرق مفاهيم التربية الصحيحة المتضمنة في كتب الفقه للصفوف ا وليةعبد ا· تميم العنيزان١٩
التدريس

التربية الخاصةرضا معلمي معاهد وبرامج التربية الفكرية عن منهج التربية البدنيةعبد العزيز فهد الجبر٢٠

التربية الخاصةمعوقات تقديم خدمات التربية الخاصة للتالميذ ذةي اضطراب االنتباه والنشاط الحركي الزائدحازم محمد الحقباني٢١

السياسات التربويةدور ا نشطة الطالبية بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات ا من الفكر-تصور مقترححسن محمد التميمي٢٢

البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدا· الشافعي ت 794هـ من بداية كتاب الشيخ إلى نهاية مسألة  يونس بوال خراشي٢٣
الدراسات ا¬سالميةثبوت الحكم في محل االصل

االدارة التربويةتطوير أداء إدارات التدريب التربوي في ضوء منهجية بطاقة االداء المتوازنعبد اللطيف أحمد العمري٢٤

االدارة التربويةتطوير التخطيط االستراتيجي في التعليم العام في المملكة العربية السعودية في ضوء عمليات إدارة المعرفةسعد غازي ابو دية٢٥

االدارة التربويةاداء القيادات المدرسية بالمملكة العربية السعودية في معايير التميز: برنامج تدريبي مقترحأحمد مرعي القرني٢٦

التقرير السنوي213



ا¬دارة التربويةالتنمية المهنية للقيادات المدرسية بالجمهورية اليمنية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة- برنامج تدريبي مقترححمود سعيد السليمي٢٧

المناهج وطرق مشكالت مناهج المرحلة الثانوية بالمدارس االسالمية العربية غامبياشيخ كبير جيتي٢٨
التدريس

عبد ا· عبد العزيز ٢٩
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السياسات  التربويةالدور التربوي لكليات التربية في مواجهة ظاهرة العنف في المجتمعمنصور عبد ا· الفيصل٤٦

السياسات  التربويةالصعوبات ا كاديمية التي تواجه طالب كلية التربية في المجمعة من وجهة نظرهمغزاي سمير الحربي٤٧

تطوير المناخ التنظيمي في مدارس التعليم الثانوي على ضوء متطلبات تحقيق القدرات التنافسية في المملكة العربية السعودية لطفي فردوس منور٤٨
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السياسات التربويةالجهود التطوعية للشيخ عبد ا· القرعاوي في تعليم الكبار في المملكة العربية السعودية ومضامينها التربويةمتعب محمد الرشود٥٠

علي سعيد عبد ا· ٥١
االدارة التربويةدراسة إنشاء مركز مصادر تعلم االلكتروني في قسم تقنيات التعليم بكلية التربية جامعة الملك سعودالقرني

مشعل عمر محسن ٥٢
السياسات التربويةتطوير تليم عن بعد بالجامعات السعوية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة(تصور مقترح)البقمي
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االدارة التربويةتطوير أداء القيادات المدرسية في ضوء معايير هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية برنامج تدريبي مقترحزيد ناصر محمد ال سليمان٥٥
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الدراسات ا¬سالميةالحصار االقتصادي، دراسة فقهية مقارنةعبد ا· يوسف ابو عليات٥٧

ثالثÀ: البحوث المدعومة لطالب الدراسات العليا ما بعد النشر:
القسمالعنوان اسم الطالبم

إدارة تربويةThe degree of Administrative Empowerment at Private Higher Education Institutions in Saudi Arabiaمحمد زياد الدغيلبي١

رابعÀ : حلقات النقاش والورش التدريبية التي قام بها المركز : 
 scopus حلقة النقاش االولى : استخدام قواعد المعلومات، والنشر في مجالت

 ٢- حلقة النقاش الثانية : التجارب الناجحة في النشر العلمي المميز

 ٣- مركز البحوث بكلية التربية يقدم تعريفا بالخدمات والبرامج لطالب الدراسات العليا

 (SAS ) ٤-  ورشة عمل حول برنامج التحليل ا¬حصائي ساس

   ISI ) Web of knowledge )  ٦- حلقة النقاش الثالثة: كيفية البحث في قواعد المعلومات التابعة لموقع

 :٧- حلقة النقاش الخامسة: المعايير العالمية للبحث العلمي الرصين
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                      ISI ٨- حلقة النقاش السادسة : آليات النشر العلمي في مجالت

 . مركز البحوث يشارك في الملتقى البحث والتطوير

  الخدمات االستشارية

وحدة الدراسات العليا
قامت وحدة الدراسات الُعليا بكلية التربية للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨ ه  باالعمال التالية :

أوال- التسجيل:
 .تسجيل المقررات، وتحديد الشعب أثناء فترة التسجيل المتاحة للوحدة

 .مخاطبة أقسام كلية التربية ¬عداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي ا ول ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

 . إعداد الجداول للفصل الدراسي الثاني ١٤٣٩/١٤٣٨هـ.والفصل الدراسي ا ول ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

 . إعداد جداول (االستديوهات) للفصل الدراسي ا ول ١٤٣٩/١٤٣٨هـ. والفصل الدراسي الثاني ١٤٤٠/١٤٣٩هـ

 .مخاطبة ا قسام بخصوص الجداول في النقطتين السابقتين؛ لمطابقتها مع جداولهم

 .طباعة قوائم الشعب لمقررات بعض ا قسام

 .تسجيل مقررات طالبية لحاالت فردية، عدد ١٤٠ طالًبا، للفصل الدراسي الثاني ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

 .مخاطبة ا قسام بشأن غياب أعضاء هيئة التدريس عن مقررات االستديو، في الفصل الدراسي الثاني ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

 .تنفيذ طلبات االعتذار عن الفصل الدراسي الثاني  ١٤٣٩/١٤٣٨هـ. بنحو ٥٠ طلًبا

 .تنفيذ طلبات تأجيل الفصل الدراسي الثاني  ١٤٣٩/١٤٣٨هـ. ـ بنحو ٤٥ طلًبا
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ثانيا- اللجنة الدائمة العتماد مقترح الخطط البحثية:
مة بين ا قسام على التفصيل التالي: ة، ١١ معاملة تغيير إشراف، مقسَّ تّم العمل على ٥٣٧ خطة بحثيَّ

 .ة لقسم ا¬دارة التربوية، و٣ معامالت تغيير إشراف ٧٥ خطة بحثيَّ

 .ة لقسم التربية الخاصة ٦٣ خطة بحثيَّ

 .ة لقسم التربية الفنية، و٣ معامالت تغيير اشراف ١٤ خطة بحثيَّ

 .ة لقسم تقنيات التعليم ٤ خطط بحثيَّ

 .ة لقسم الدراسات ا¬سالمية، وسبع معامالت تغيير إشراف ١٢٧ خطة بحثيَّ

 .ة لقسم الدراسات القرآنية ٢٠ خطط بحثيَّ

 .ة لقسم السياسات التربوية، و٦معامالت تغيير إشراف ٧٢ خطة بحثيَّ

 .ة لقسم علم النفس، و٣ معامالت تغيير اشراف ٣٩ خطة بحثيَّ

 .ة لقسم المناهج وطرق التدريس، ومعاملتا تغيير إشراف ١٤٠ خطة بحثيَّ

ثالثا- المناقشات العلمية وإعادة تشكيل لجان المناقشة:
 :ة على التفصيل التالي تّم العمل على ٢٨٢ مناقشة علميَّ

 .ة لقسم ا¬دارة التربوية ٢٠ مناقشة علميَّ

 .ة لقسم التربية الخاصة ٥٠ مناقشة علميَّ

 .ة لقسم التربية الفنية ٢٠ مناقشة علميَّ

 .ة لقسم تقنيات التعليم ١٢ مناقشات علميَّ

 .ة لقسم الدراسات ا¬سالمية ٦٠ مناقشة علميَّ
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 .ة لقسم السياسات التربوية ٤٥ مناقشة علميَّ

 .ة لقسم علم النفس ١٥ مناقشات علميَّ

 .ة لقسم المناهج وطرق التدريس ٦٠ مناقشة علميَّ

رابعا- الحركات ا كاديمية:
ح الجدول التالي كنهها وعددها بين ا قسام: تّم العمل على ٢٧٧ حركة أكاديمية، يوضِّ

الحركة ا�كاديمية
شروط القبولالفرص ا¾ضافيةالقــــســـــــم

والتحويل
االعتذار

والتأجيل
تعديل النتائج
وامتحان بديل

٥٨١٢ا¬دارة التربوية

١٠٣٤٢التربية الخاصة

١٧١٧التربية الفنية

٤١٥١تقنيات التعليم

٧٥١٠٦٤الدراسات ا¬سالمية

١١الدراسات القرآنية

٢٥٢١السياسات التربوية

8١٠٥علم النفس

٤٥٢٣٨المناهج وطرق التدريس

١٩٠٢٧٣١٢٩المجموع
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خامسا- مبادرات الوحدة:
  التواصل مع أعضاء هيئة التدريس المشرفين على رسائل وخطط طلبة الدراسات العليا، من خالل البريد ا¬لكتروني؛ وذلك ¬شعارهم بما تقرره اللجنة

الدائمة للخطط بشأن معامالت طالبهم.

 .التأكيد على ا قسام العتماد نماذج الشؤون الطالبية

 .استحداث ملفات لمراقبة مسار العمل، بحيث ُيعلم من خاللها موعد استالم المعامالت، وموعد تصديرها

  تنظيم لقاء لسعادة عميد كلية التربية ا ستاذ الدكتور/ فهد بن سليمان الشايع بطلبة الدراسات العليا، وقد تّم يوم االثنين  ١٠ صفر ١٤٣٩ هـ، الموافق

٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م

  أقام سعادة ا ستاذ الدكتور/ على حنفي ا ستاذ في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وتحت إشراف الوحدة، ورشة عمل بعنوان: «النشر

العلمي في المجالت «(المراحل ، االساسيات، ا خالقيات), وذلك يوم االثنين ١٤٣٩/٣/٢٣هــ الموافق ٢٠١٧/١٢/١١م. وقد حظيت الورشة بإقبال كبير من طلبة 

الدراسات العليا في القسمين الرجالي والنسائي.

  أقام سعادة ا ستاذ الدكتور/ السيد أبو هاشم، أستاذ القياس النفسي في قسم علم النفس بجامعة الملك سعود، وتحت إشراف الوحدة، ورشة

عمل بعنوان: «خطة البحث: عناصرها وضوابط الكتابة», وذلك يوم االربعاء ١٤٣٩/٦/١٩هــ  الموافق ٢٠١٨/٣/٧م. وقد حظيت الورشة بإقبال كبير من طلبة 

الدراسات العليا في القسمين الرجالي والنسائي.

  منسوبي أداء  مهارات  تنمية  في  رغبة  للموظفين؛  المهارات  تطوير  عمادة  تقيمها  التي  التدريبية  الدورات  في  التسجيل  على  الوحدة  موظفي   úحث

ح الجدول اÔتي الدورات التي التحقوا بها: الوحدة. ويوضِّ
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وحدة التدريب الميداني
قامت وحدة التدريب الميداني للفصل الحالي بالعديد من المهام منها ما يلي:

 .دراسة امكانية التفرغ التام للتدريب الميداني، ورفع توصية بذلك

 .عرض تقرير مفصل للفصل الدراسي الثاني للتدريب الميداني، وحصر اسماء أعضاء هيئة التدريس غير الملتزمين بالحد ا دنى من الزيارات

 .تطوير نماذج التدريب الميداني من خالل اضافة فقرات جديدة أو حذف فقرات سابقة

 .تطوير نماذج للتدريب الميداني خاصة بطالب المنح

 .تحويل االستبيان الورقي إلى استبيان الكتروني

 .وضع الية لتعبئة االستبيان االلكتروني واالشراف عليها
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المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية 
المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية

 .يعد المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية الذراع التنفيذي للتدريب في كلية التربية

الرؤية
 .بيت خبرة رائد في التطوير التربوي والتنمية المهنية

الرسالة
 .تقديم تنمية مهنية وتطوير قائم على البحث العلمي بأداء متميز 

ا هداف
 .نشر ثقافة التنمية المهنية

 .تطوير مهارات الممارسين التربويين وتنميتها؛ لرفع كفاءتهم

 .توظيف المعايير المهنية في قطاعات التعليم

 .تقديم البحوث والدراسات واالستشارات

 .تقديم الشراكات والمبادرات وتفعيلها
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البرامج التربوية المقدمة من المركز التربوي بكلية التربية

المدةالمدربالعنوان
أسبوع التنفيذ

مجموع الساعات 
التدريبية

١٢٣٤

التنمية المهنية للقيادات
د. فايز الفايز

١٦ ساعة√٤ أيام

١٦ ساعة√٤ أيامقيادة التغيير

تدريس بال إجهاد
أ.د. راشد العبدالكريم

٣٢ ساعة√√٤ أيام

٣٢ ساعة√√٤ أيامالبحث النوعي

٣٢ ساعة√√٤ أيامد. خالد الملحيمهارات التدريس الرقمي نحو تعليم فعال

تقويم ا داء المدرسي
د. إبراهيم الداود

٣٢ ساعة√√٤ أيام

٣٢ ساعة√√٤ أيامتصميم البرامج التدريبية

صنع القرار
د. أنس التويجري

١٦ ساعة√٤ أيام

١٦ ساعة√4 أياماالستثمار ا مثل لميزانية المدرسة

٣٢ ساعة√√٤ أيامد. إيمان الروافالمفاتيح ا ساسية لتنمية الوعي الذاتي للمعلمة

مهارات ضبط السلوك في رياض ا طفال
د. لينا باشطح

32 ساعة√√٤ أيام

١٦ ساعة√4 أياممهارات الحوار مع ا طفال

التعليم المتمايز
د. عبير العرفج

٣٢ ساعة√√٤ أيام

٣٢ ساعة√√٤ أياماستراتيجيات التعليم الفعال
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١. برامج التدريب (رجال)

عدد المتدربينالبرنامج المنفذم

٢٢تدريس بال إجهاد1

١٧تقويم ا داء المدرسي2

١٩صنع القرار3

٢٣مهارات التدريس الرقمي نحو تعليم فعال4

١٤تدريس بال إجهاد5

١٩تقويم ا داء المدرسي6

١٨االستثمار ا مثل لميزانية المدرسة7

٢١قيادة التغيير8

١٨مهارات التدريس الرقمي نحو تعليم فعال9

١٧البحث النوعي10

٢١تصميم البرامج التدريبية11

١٨التنمية المهنية للقيادات12

١٢البحث النوعي13

٢١تصميم البرامج التدريبية14

١٢٥اللغة ا¬نجليزية15
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٢.برامج التدريب (نساء)

عدد المتدربينالبرنامج المنفذم

٢٢تنمية الوعي الذاتي للمعلمة1

٢٢التعليم المتمايز2

٠٣تنمية الوعي الذاتي للمعلمة3

٥٢التعليم المتمايز4

٥٢مهارات ضبط السلوك في رياض ا طفال5

٩٢مهارات ضبط السلوك في رياض ا طفال6

١٣استراتيجيات التعليم الفعال7

٢٢استراتيجيات التعليم الفعال8

٠٣مهارات الحوار مع ا طفال9

١٢١اللغة ا¬نجليزية10
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٣. برنامج اللغة ا¬نجليزية

باللغة ا¬نجليزية، وتقدم فيه مجموعة من المهارات  البرنامج لغير المتخصصين  التدريبي للغة ا¬نجليزية على ثالثة مستويات للمعلمين والمعلمات، ويقدم  البرنامج  ُطرح 

ا ساسية التي يحتاجها المعلم مثل مهارة القراءة والكتابة ومهارة االستماع والمحادثة.

إحصائية المرشحين لبرنامج اللغة ا¬نجليزية

المجموعمعلمةمعلم

٢٥١٤٤١٦٩٢المسجلون على النظام

٥٢١١٢١٦٤٢الحضور الفعلي
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فعاليات مبادرة الكلية

  تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
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مبادرة تحول أدوار كلية التربية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ (٢٠١٨-٢٠٢٠)

ترتكز مبادرة تحول أدوار كلية التربية على تحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومبادرة تحول جامعة الملك سعود إلى مؤسسة غير ربحية 
لها استقالليتها، كما تعد هذه المبادرة الخطة التنفيذية للفترة ا ولى (٢٠١٨-٢٠٢٠) من الخطة االستراتيجية للكلية (٢٠١٨-٢٠٣٠).

وتتمثل ا�هداف العامة للمبادرة بالتالي: 
١- حوكمة وهيكلة كيانات الكلية.

٢- تطوير واستحداث البرامج ا كاديمية وبرامج دراسات العليا.

٣- تطوير منظومة البحث والتطوير (R & D) في الكلية.

٤- تفعيل الشراكة مع جميع ا طراف ذوي العالقة ببرامج الكلية سواء داخل الجامعة أو خارجها.

وفيما يلي موجز لما تم إنجازه من المبادرة وفق برامجها ومشروعاتها وفق خطتها التشغيلية (٢٠١٨ – ٢٠٢٠):
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ما تم إنجازهالمشروعاتالبرامجا�هداف االستراتيجية

ا ول: 

نظام هيكلة وحوكمة 
فعال

١-١: خطة استراتيجية 
متكاملة.

١-١-١: بناء الخطة االستراتيجية للكلية 
(٢٠١٨-٢٠٣٠)، ومتابعة سير اعتمادها لحين 

إقرارها من جهة االختصاص.

تم بناء الخطة االستراتيجية كاملة وفي مراحل إقرارها النهائية.

تم بناء الخطة التشغيلية بكامل مؤشراتها للمرحلة ا ولى (٢٠١٨-٢٠٢٠) وفي مراحل إقرارها 
النهائية، وجار بناء نظام إدارة مشروعات الكتروني لمتابعتها.

١-٢: هيكلة فعالة

١-٢-١: تطوير هيكل الكلية وإجراء 
التعديالت (مثل: دمج أو استحداث 

كيانات، تعديل تسمية كيانات)، ومتابعة 
سير اعتمادها لحين إقرارها من جهة 

االختصاص.

جار العمل على مشروع إعادة هيكلة الكلية (ا قسام ا كاديمية)، وسيرفع للجامعة قبل 
نهاية هذا الفصل الدراسي بإذن ا· تعالى.

١-٢-٢: تطوير التقسيمات الداخلية 
للكيانات (مثل: المسارات واللجان)، واجراء 

التعديالت (مثل: دمج أو استحداث، تعديل 
تسمية)، ومتابعة سير اعتمادها لحين 

إقرارها من جهة االختصاص.

تم االنتهاء من الهيكل التنظيمي للكلية واعتماده من قبل الجامعة.

١-٣: الجودة ا كاديمية 
وا¬دارية

١-٣-١: تحديث ملف االيزو وفق المواصفة 
الدولية (٩٠٠١:٢٠١٥)

استيفاء متطلبات للملفات التالية (ملف التدريب، ملف التخطيط للتغيير، ملف أهداف 
الجودة، ملف عملية الشراء).

استيفاء جداول المخاطر المتعلقة بـ (القضايا الداخلية والخارجية، والعمليات، توقعات 
المستفيدين، الجهات المتأثرة بالنظام).

دمج جميع المكونات نظام االيزو في ملف واحد.

رفع بالنظام إلى عمادة التطوير والجودة في الجامعة ¬جراء عملية التدقيق الداخلي.

تم تطوير كامل للبوابة االلكترونية للكلية، وستدشن خالل شهر من تاريخه.١-٣-٢: تحديث البوابة ا¬لكترونية للكلية.

١-٣-٣: االعتماد البرامجي لجميع برامج 
الكلية.

تم توقيع ٦ عقود مع المركز الوطني لالعتماد ا كاديمي (٤ بكالوريوس و٢ دراسات عليا).

تم تسليم ٤ دراسات ذاتية، واستالم التغذية الراجعة الثنتين منها والعمل جار على تعديل 
تلك المالحظات.

جار العمل على استكمال متطلبات برامج البكالوريوس المتبقية (برنامجان) لتوقيع 
عقودهما قريبا بإذن ا· تعالى.

١-٤-١: استقطاب الدعم من قبل ١-٤: تعزيز الموارد الذاتية 
مشروعات الجامعة

نجحت الكلية في استقطاب ٥ مشروعات من جهات داخل الجامعة، وتوجد خطة متكاملة 
للتوسع بذلك وفق مبادرات الهدف االستراتيجي الخامس.

١-٤-٢: استقطاب الدعم من خالل 
الجهات الداعمة من داخل المملكة 

وخارجها.

نجحت الكلية في استقطاب ٥ مشروعات من جهات مانحة من خارج الجامعة، وتوجد 
خطة متكاملة للتوسع بذلك وفق مبادرات الهدف االستراتيجي الخامس.

١-٤-٣: االستفادة من برامج دعم البحث 
العلمي داخل المملكة وخارجها.

-تم حصر جميع البرامج والتعريف بها بالكلية وفق خطة عمل متكاملة جار تنفيذها 
بانتظام.
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الثاني: التميز في إعداد 
وتطوير البرامج ا كاديمية

 ٢-١: البرامج ا كاديمية 
التخصصية.

٢-١-١: بناء برامج تخصصية في ا قسام 
التي يمكن أن تطرح برامج غير تربوية

-تم بناء خطط أقسام الدراسات ا¬سالمية والدراسات القرآنية ورفعها لجهة االختصاص 
بالجامعة.

تم بناء التصور ا ولي لخطط قسم التربية الفنية وجار العمل على تطويرها واستكمال 
متطلبات دراستها من قبل اللجان والمجالس.

٢-٢: برامج إعداد وتطوير 
الممارس التربوي

٢-٢-١: بناء برامج إعداد وتطوير الممارس 
التربوي لما بعد مرحلة البكالوريوس

-تحديث ا¬طار المفاهيمي للكلية وجار اعتماده.

بناء إطار لبرامج المعلمين في كلية التربية وجار اعتماده.

بناء إطار للخبرات الميدانية في كلية التربية وجار اعتماده.

تم الرفع للوزارة بالنموذج المبدئي لطلب فتح ثمانية برامج حسب الخطة الزمنية التي تم 
تعميمها على الجامعات، وتتمثل البرامج في: (معلم االبتدائي – ٤ مسارات، معلم المتوسط 
والثانوي ٧ مسارات، التربية الخاصة، الموهوبين، واالرشاد الطالبي، التربية الفنية، التربية البدنية، 

رياض االطفال).

جار العمل على بناء خطط البرامþج التي تم الرفع بها ومتوقع إنجازها خالل الفصل 
الدراسي الحالي والبدء بقبول الدفعة ا ولى من الطالب العام الجامعي القادم ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ..

٢-٣-١: تحسين إجراءات القبول.٢-٣: تجويد الممارسات
-تم إقرار ضوابط القبول والتحويل من مجلس الكلية.

تم بناء ضوابط واجراءات القبول والتحويل.

٢-٣-٢: تحسين التدريس.

-يتم العمل على بناء إطار لبرامج المعلمين تتضمن إطارÚ لعمليات التدريس والتقويم في 
الكلية.

تم إصدار ضوابط أولوية تخفيض العبء التدريسي وتطبيقها في الكلية وجار العمل على 
تحديثها هذا الفصل الدراسي.

طبقت الكلية خطة متكاملة لتفعيل انتظام العملية التعليمية بالكلية وجار الرفع من 
أدائها خالل كل فصل دراسي وحققت نتائج ملموسة و· الحمد،

تم تفعيل االرشاد ا كاديمي ليشمل دراسة حاالت الطالب المتعثرة أو التي لديها ظروف 
ذات طبيعة خاصة أثرت على الجانب الدراسي.

استحدثت الكلية لجنة خاصة بالطالب المكفوفين لمعالجة مشاكلهم المرتبطة بالتعلم، 
وتطوير أدائهم لالختبارات الفصلية والنهائية.
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٢-٣-٣: تحسين الخبرات الميدانية.

-توقيع اتفاقية مع تعليم الرياض برعاية سمو أمير منطقة الرياض وتأسيس المجلس 
التنسيقي بين الطرفين والبدء في تفعيل بنود االتفاقية.

العمل جار على بناء إطار ودليل الخبرات الميدانية والمتابعة الفاعلة ¬نجاحه كتجربة فريدة 
على المستوى الوطني وا¬قليمي.

رفعت الكلية بمبادرة لمكتب تحقيق الرؤية تتمثل في تأسيس مركز الخبرات الميدانية 
.Àعلى برامج الكلية ويمتد تأثيره ليكون محليا وإقليمي Úالتربوية والذي يفترض أن يكون مؤثر

عملت الكلية على تطوير ا داء الحالي في الخبرات الميدانية في الكلية من خالل تفعيل 
لقاءات دورية لطالب التربية الميدانية على مستوى الكلية، وأخرى على مستوى ا قسام، 

وتفعيل اللقاء ا سبوعي للمرشد مع الطالب.

استحدثت الكلية معرضÀ فصليا لمنجزات طالب التربية الميدانية بدًء من هذا الفصل، 
وسيحفز الطالب لتقديم منجزات متميزة وسيمتد تأثيره على ا داء العام في اكتساب 

الطالب للخبرات أثناء مرحلة التربية الميدانية.

الثالث: التميز في برامج 
الدراسات العليا

٣-١: البرامج االعتيادية
٣-١-١: تطوير برامج قائمة

-إصدار ضوابط استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا من مجلس الكلية.

تعمل الخطة التشغيلية على تطوير كافة برامج الدراسات العليا وفق هذه الضوابط حتى 
نهاية عام ٢٠٢٠ م.

جار العمل على استكمال ملف برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية، تخصص مناهج وطرق ٣-١-٢: بناء برامج جديدة
تدريس العلوم الشرعية والرفع بها.

٣-٢: برامج التعليم 
المستمر (دراسات عليا- 

دبلومات)

تم الرفع باعتماد خمسة برنامج قائمة لتكون ضمن برامج التعليم المستمر.٣-٢-١: اختيار برامج قائمة (االعتيادية)

٣-٢-٢: بناء برامج جديدة (قد تكون برامج 
جار العمل على استحداث برامج بينية وفق خطة معدة لذلك.بينية)

٣-٣: تجويد الممارسات

٣-٣-١: تحسين اجراءات القبول.

تم تطوير ضوابط وشروط القبول للدراسات العليا لكافة برامج الكلية ورفعها لعمادة 
الدراسات العليا.

جمع إجراءات وشروط القبول الحالية المتبعة في ا قسام.

مراجعة وتحديث إجراءات وشروط القبول من قبل فريق التنفيذ.

٣-٣-٢: تحسين التدريس.

تم إصدار ضوابط أولوية تخفيض العبء التدريسي وتطبيقها في الكلية وجار العمل على 
تحديثها هذا الفصل الدراسي.

طبقت الكلية خطة متكاملة لتفعيل انتظام العملية التعليمية بالكلية وجار الرفع من 
أدائها خالل كل فصل دراسي وحققت نتائج ملموسة و· الحمد.

جار العمل على تجويد اجراءات االختبار الشامل وتوحيدها بين جميع برامج الكلية.
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٣-٣-٣: تحسين الخبرات الميدانية 
ضمن خطة مبادرات الكلية للعام القادم(التخصصية).

:٣-٣-٤

 تجويد الرسائل العلمية.

ضمن خطة مبادرات الكلية للعام القادم.

تطوير ضوابط وإجراءات إعداد الرسائل العلمية بما يتوافق مع مبادرة تحول أدوار كلية التربية 
وفق رؤية ٢٠٣٠ م.

جمع ضوابط وإجراءات إعداد الرسائل العلمية الحالية المتبعة في ا قسام.

الرابع:

 التميز في البحث العلمي

:٤-١

 تنشيط البحث العلمي

٤-١-١: نشر ثقافة البحث العلمي وتطوير 
قدرات الباحثين.

-تم تنفيذ أكثر من ١٠٠ فعالية مرتبطة بتنشيط البحث العلمي خالل العامين الماضيين، وجار 
استكمال الخطة التشغيلية المفصلة.

 :٤-١-٢

تأسيس مجموعات بحثية تخصصية.

-أصدر مجلس الكلية ضوابط تأسيس المجموعات البحثية بالكلية، وعملت على تأصيل 
ثقافة العمل البحثي المشترك.

تم تأسيس وتفعيل ١٧ مجموعة معتمدة من عمادة البحث العلمي (٧ منها مجموعات 
اعتمدت عام ١٤٤٠).

تم اعتماد ٤ مجموعات جديدة من مجلس الكلية، وجار دعمها العتمادها من عمادة البحث 
العلمي.

:٤-٢

 زيادة فرص االستفادة من 
الدعم الجامعي للبحث 

العلمي

٤-٢-١: االستفادة من برامج الدعم 
المقدمة من عمادة البحث العلمي.

-تم حصر جميع البرامج والتعريف بها بالكلية وفق خطة عمل متكاملة جار تنفيذها 
بانتظام.

٤-٢-٢: االستفادة من برامج الدعم 
المقدمة من كيانات الجامعة ا خرى

-تم حصر جميع البرامج والتعريف بها بالكلية وفق خطة عمل متكاملة جار تنفيذها 
بانتظام.

الخامس:

 شراكة مجتمعية فاعلة

:٥-١

 تنفيذ البرامج التطويرية.

:٥-١-١

 تنفيذ مشروعات تطويرية بمبادرات ذاتية

تنفيذ دورات تدريبية مجانية بالتعاون مع تعليم الرياض.

تنفيذ ١٥ ورشة عمل مجانية في يوم المعلم.

تنفيذ برامج تدريبية تخصصية مدفوعة.

تقديم لقاءات علمية تخصصية داخل الكلية.

:٥-١-٢

 تنفيذ مشروعات تطويرية من خالل 
الشراكة مع الجهات ا خرى ذات العالقة.

عقد شراكة تعاون مع تعليم الرياض.

عقد تعاون مع مؤسسة الطفل العربي.

تنفيذ ٥ عقود لجهات متعددة (المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي- تطوير تقنيات 
التعليم- وزارة العمل- جائزة التميز- المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم).

٥-١-٣ تنفيذ مشروعات تطويرية من خالل 
الشراكة مع برامج المسؤولية االجتماعية 

في المؤسسات الحكومية والخاصة، 
وغيرها من قنوات الشراكة الممكنة.

تسعى الكلية لتمويل عدد من المشاريع قبل نهاية العام ١٤٣٩ – ١٤٤٠ من مؤسسات 
المسؤولية االجتماعية. 
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 لجنة إعداد التقرير السنوي  ١٤٣٩/١٤٣٨ هـ

د.فايز بن عبدالعزيز الفايز      
د. بندر نواف  الجراح

 د. سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ
أ.د.السيد أبو هاشم

 د. وليد محمد السعد
 د.أحمد حسن البدور

د. عبير محمد العرفج
 د. فواز بن فهد أبو ونيان
 د.أحمد محمد الغرايبة
 د. يسري  أحمد عيسى

 د. حسن  بن إبراهيم الزهراني
 د.عبدالرحمن مقبل الشمري

أ.نجالء بنت محمد القاسم
 أ.ايمان بنت إبراهيم الريس

 أ.نهلة بنت عبد الرحمن السهلي
 أ.عبد المحسن عيسى ا حمد

 أ.صالح بن عبدا· الغامدي

وكيل الكلية للتطوير والجودة
ممثل إدارة الجودة في الكلية

مساعدة وكلية الكلية للتطوير والجودة
عضو قسم علم النفس

عضو قسم الدراسات االسالمية
عضو قسم المناهج وطرق التدريس
عضو قسم المناهج وطرق التدريس

عضو قسم التربية الفنية
عضو قسم علم النفس

عضو قسم التربية الخاصة
عضو قسم تقنيات التعليم

عضو قسم الدراسات القرآنية
عضو قسم الطفولة المبكرة

عضو قسم ا¬دارة التربوية
عضو قسم السياسات التربوية

مدير إدارة الكلية
سكرتير
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