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 بياانت شخصية:  
 االســــــــم

 اللقب   /العائلة األخري األوسط األول 
 كعكي  صالح  محمد  سهام

Frist Middle Last Family 
Seham Mohammed Saleh Kaki 
  تربية العام  التخصص
 إدارة تربوية  الدقيق  التخصص

 سابقا    جامعة األميرة نورة بن عبدالرحمن-  سعودية–عضو هيئة تدريس   الوظيفة احلالية ومقرهـــا 
 والتخطيط الرتبوي  اإلدارةقسم  التربية كليــــــــــــــــــة

 الرايض -جامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن  أستاذ اللقب العلمي 
   االتصال:بياانت 

الرياض    15049ص.ب كاملا   العنوان
11444 

 Seham.kaki@hotmail.com اإللكرتون الربيد 

 00966505480532 وال هاتف اجل 00966118222270 العمل  هاتف
 11444 الربيدي الرمز  15049 صندوق بريد 

 :  (   كالوريوس ، املاجستري ، الدكتوراهالب  )املؤهلت العلمية  
 تسلسل 

 

 املؤهل 
 

 اترخيه 
 

 اجلامعة / املعهد 
 

 الكلية 
 

 القسم العلمي 
 التخصص

 دقيق  عام     
/   11  /10 بكالوريوس   .1

هـ   1405

  /7/  27الموافق: 
 م 1985

  سعود  الملك  جامعة
 الرياض

  العلوم
 - اإلدارية

 إدارة عامة  علوم إدارية   عامة  إدارة

العامة  معهد اإلدارة  م 1988/ 2/ 3 دبلوم عالي إعداد مدربة   .2
 الرياض

إعداد  
 مدربات  

إعداد مدربات  
 المكتبيةاألعمال 

أعمال   مدربة  
 مكتبية 

 هـ 1408/1409 دبلوم تربوي   .3

 م 1989/ 1987 

  سعود  الملك  جامعة
 الرياض

الدبلوم العام   كلية التربية
 التربية ب 

 دبلوم عام تربية
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/    12/  19 الماجستير  .4

/  6/ 9 هـ 1413

1993 

  سعود  الملك  جامعة
 الرياض

اشراف   تربية التربية كلية التربية
وتخطيط  

 تربوي

/      جمادى الثاني الدكتوراه:   .5
   هـ1421

سبتمبر الموافق: 
 م 2000

جامعة عين شمس  
 القاهرة

تخصص التربية   كلية التربية
المقارنة واإلدارة  

 التعليمية 

إدارة   تربية
 تعليمية 

نيوهورايزن  2003يناير 25 دبلوم  .6
)بالتعاون مع جامعة  

- الملك سعود 
 الرياض

مواقع على  تصميم  ــــــــــــ
 االنترنت

تصميم  حاسب آلي 
مواقع  

 افتراضية 

الرخصة الدولية لقيادة    .7
 الحاسب اآللي اإلصدار  

برامج  حاسب آلي  (  ICDL)  4.0 ـــــــــــ ــــــــــــ م. 2009/ 5/ 4
 أوفس 

وتدريب   .8 إعداد 
المتدربين وهكذا تكون 

 مدربة معترف بها  

5/3-10  /3  
 هـ  1428/

 المركز الكندي. 
 

المركز 
 الكندي

   ــــــــــــــ

دبلوم الجودة الشاملة من    .9
 سيجما العالمية. 

يوليو   16- 5

2009 

الجودة   الجودة  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ معهد سيجما العالمي 
 الشاملة  

10.  Certificate UK 

proessional Standards 

Framework for 

teaching and learning 

support in Higher 

education in 15/ 01/ 

2020 Ref.PR174001 

2020 

الزمالة في  شهادة 

  العاليالتعليم والتعلم  

 HEAالبريطاني 

Higher 
education 

Academy UK 

UK __________ Teaching 
and 

learning 

 

11.  
ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-6983-5060 

 

 SA20012659رخصة مدرب معتمتد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، رقم الرخصة    .12

 اخلربات الوظيفية :  
مسمى  الوظيفة 

 الوظيفة 

الدرجة  

 الجامعية 

طبيعة  الفترة الزمنية  مكان العمل 

ل معال  

سنوات  

 الخبرة 

سبب ترك  

 العمل 

 

 أكاديمية 

 

 

 

مدربة 

أعمال 

 مكتبية  

 

 

 محاضر 

  إلى مــن قسم  كلية جامعة 

 

تدريب 

 أكاديمي 

 

29 /1   /

الى         1406

22  /12  /

1424 

 

االنتقال الى 

سلم أعضاء  

هيئة 

التدريس 

 الوظيفي 

معهد اإلدارة 

 العامة 

أعمال 

 مكتبية  

إدارة  

 مكتبية 

  

عضو  

هيئة 

 تدريس

االميرة نورة  استاذ

عبد  بن 

 الرحمن

إدارة ة   التربية

وتخطيط  

 تربوي

/   22       تدريس  

12 /1424 

مستمر الى 

 اآلن
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 أخرى 

وكيلة  

 القسم

كلية 

 التربية

عبد  جامعة االميرة نورة بنت 

 الرحمن

1418  

 هـ

  1420   

 هـ

   

مركز 

مصادر  

 التعلم

كلية 

 التربية

عبد  جامعة االميرة نورة بنت 

 الرحمن

1426  

 هـ

    هـ 1429

إدارة   

 الجودة  

إدارة  

 الجامعة 

عبد  جامعة االميرة نورة بنت 

 الرحمن

1429 1430    

مستشارة   

غير 

 متفرغة

    1435 1433 وكالة التطوير وضمان الجودة   مستشارة

مستشارة   

غير 

 متفرغة

للتدريب المهني  اإلدارة العامة  مستشارة

 بوزارة التربية والتعليم

1421 1422    

عضوة في لجنة هيئة   

 تحرير
بوية    المجلة الدولية للعلوم التر

 واالنسانية المعارصة 

    مستمر 2022

عضوة في لجنة هيئة   

 تحرير

مجلة العلوم التربوية جامعة االمام  

 محمد بن سعود االسالمية 

1438 1440    

عضوة في اللجنة   

 االستشارية  

مجلة التربية كلية التربية جامعة عين  ل

 شمس 
2018 1441      

وكيلة الدراسات العليا   

 في القسم  

مديرة برامج الدراسات العليا وعضوة  

 بلجنة البرامج 
1438 1441    

عضوة باللجنة   

 االستشارية  

اللجنة االستشارية لمجلة اإلدارة  

التربية جامعة عين التربوية كلية 

شمس القاهرة تصدرها الجمعية  

المصرية للتربية المقارنة واإلدارة  

 التعليمية 

2018 2020    

جامعة اليرموك   

 األردن 

    -  2018 محكم لبحوث ترقية 

    -  2019 محكم لبحوث ترقية  جامعة االردن   

    -  2020 محكم لبحوث بجامعة حفر الباطن  جامعة حفر الباطن   

جامعة االمام محمد بن   

 سعود االسالمية 

    -  2018 عضوة بهيئة التحرير للمجلة  

جامعة االمام محمد بن   

 سعود االسالمية 

    -  2016 محكم لبحوث المجلة  

مدينة الملك عبد   

 العزيز للعلوم والتقنية

    -  2016 تحكيم مشاريع بحثية  

  - وزارة التعليم العالي 

السعودية  المجلة 

 للتعليم العالي 

تحكيم بحوث علمية للمجلة السعودية 

 للتعليم العالي، مجلة 

2015  -    
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جامعة الملك سعود،   

الرياض، المملكة 

 العربية السعودية 

تحيكم بحوث علمية لمجلة العلوم  

 التربوية، كلية التربية 

2016 2018    

عضوة باللجنة   

 االستشارية  

التربية  كلية اللجنة االستشارية لمجلة

   طنطا جامعة  

2021 2022    

مجلة دراسات الخليج  محكم لبحوث  جامعة الكويت  

 والجزيرة العربية 

    مستمر 2020

اإلسالمية  الجامعة اإلسالمية    الجمعة  مجلة  لبحوث  محكم 

 واالجتماعية علوم التربوية لل
    مستمر 2020

    مستمر 2020 محكم لبحوث بجامعة شقراء  جامعة شقراء   

    مستمر 2022 تحكيم بحوث ترقية   جامعة أم القرى  

مرصد الخبراء   

 الخليجين

    مستمر 2021 تحكيم واستشارات 

وحدة االستشارات   

 البحثية 

    مستمر 2020 تحكيم واستشارات 

    مستمر 2022 واستشارات تحكيم  جامعة المجمعة  

عضو هيئة تحرير المجلة الدولية   أكاديميا جلوب  

 للعلوم التربوية واإلنسانية المعاصرة 

    مستمر 2022

 
 :  مزيد من الصفوف( اضافة)ميكن املؤمترات والندوات العلمية  يف املشاركة  

 

 الدور  السنة  المكان  عنوان المؤتمر أو الندوة  

 حضور  مشارك 

جامعة   .1 واالبتكار،  الريادة   : المستدامة  والتنمية  التربية  مؤتمر 

اليرموك األردن كلية التربية بورقة دور عمليات إدارة المعفرة 

 في دعم اإلدارة الجامعية بالعصر الرقمي. 
  2022/ مايو /12 - 10 االردن

 

للتعليم    المؤتمروالمعرض  .2 المملكة  2022الدولي  الرياض   ،

  2022 الرياض العربية السعودية 
 

  10خالل الفترة من    التربية والتنمية المستدامة: الريادة واالبتكار  .3

أو  2022أيار    12إلى   وجاهياً  اليرموك  جامعة  رحاب  في 

 ً الرقمي   ،  األردن  –إربد    إلكترونيا العصر  في  اإلدارة    محور 

دور   المعرفة بعنوان:  إدارة  اإلدارة  في  عمليات    الجامعية   دعم 

 العصر الرقمي ب 

األردن 

 عمان 
  2022أيار  12إلى  10

 

4.  

 الرياض مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي فيي عهد الملك سلمان 

جامعة االمام محمد بن سعود  

/  24  - 23اإلسالمية  

11/2021 
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5.  
 افتراضي  حوكمة التعليم الرحلة )المعقدة( من الرؤية الى الترتيباتالعملية  

الموافق    1442ذوالقعدة  12

 م 2021يونيو22
 

 

مشاركة في المؤتمر الثاني لدراسات المرأة السعودية )المرأة في    .6

العلوم( جامعية االميرة نورة بنت عبدالرحمن بورقة بحثية عن 

 المرأة وإدارة المعرفة في المجال البحثي

 الرياض
هـ  1442شعبان  17-18

 2021مارس31 -30الموافق 
 

 

7.  “Models of Higher Education Practice Fit for A 

post-Pandemic World” 

العربية  المملكة  الدمام   ، فيصل  بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة 

 السعودية 

  2020ديسمبر 23 افتراضي 

 

الدول    .8 في  العالمية  المواطنة  على  للتربية  مستقبلية  رؤية  ندوة 

:اإلنجازات  في    العربية  المقبلة    2020ديسمبر  12والخطوات 

 مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية 

  2020ديسمبر 12 افتراضي 
 

المؤتمر التربوي الدولي الثاني التعليم عن بعد استجابة لجانحة   .9

كورونا عن بعد بواسطة تقنية االتصال المرئي، المركز العربي 

الخليج، تحت رعاية وزير التعليم الكويتي للبحوث التربوية لدول  

 ، الكويت 2020ديسمبر  1- نوفمبر 30

 افتراضي 
ديسمبر    1- نوفمبر  30

2020 
 

 

مكتب   IEAدراسات الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي    .10

 التربية العربي لدول الخليج العربية 
 افتراضي 

األول  26   1442ربيع 

 2020نوفمبر 12الموافق 
 

 

11.  
 ، للمدرسة  النظام  من  التعليم  نظام  االفتراضية"إصالح  الندوة 

 اليونسكو-  المركز االقليمي للتخطيط التربوي
 افتراضي 

،   1442صفر7االربعاء  

من  2020سبتمبر  23 -4م 

 عصراً  5.30

 
 

العلوم"  .12 في  "المرأة  االفتراضية  جامعة    بالتعاونالندوة  بين 

للعلوم   الملك عبدالعزيز  ومدينة  بنت عبدالرحمن  نورة  االميرة 

 والتقنية، الرياض

 افتراضي 

،   1442صفر4االثنين  

من  2020سبتمبر  21 -4م 

 عصراً  5.30

 
 

13.  

 افتراضي  2019تقرير حالة التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية 

 ،  1442صفر4االثنين  

من  2020سبتمبر  21 -1م 

 ظهراً 2

 
 

أطر الحماية واألمان من االبتزاز والتنمر داخل بيئة التعلم عن    .14

 بعد ، مكتب التربية العربي لدول الخليج 
 افتراضي 

الموافق    1442محرم  21

 سبتمبر 9
 

 

الدولي االفتراضي األول:التحديات  .15 التعليم   المؤتمر  التي تواجه 

اإلسالمي العالي بعد أزمة كورونا، المجلس العالي للمجتمعات  

 المسلمة بالتعاون مع رابطة الجامعات اإلسالمية 

 افتراضي 
الساعة  11السبت     11يوليو 

 صباحا بتوقيت غرينتش
 

 

الرماح،   .16 االستثمار،أ.العنود  وفرص  المجتمعية  المسؤولية  لقاء 

أ.دنورة المبارك، اللجنة االستشارية النسائية بالتعاون  إفتراضياً ،  

 مع جامعة الحدود الشمالية 

 افتراضي 
هـ 1441/  11/  22االثنين  

 مساءاً 9-7الساعة 
 

 

المبارك،   وحقوق المرأة ،إفتراضياً ، أ.دنورة  2030لقاء رؤية    .17

 اللجنة االستشارية النسائية بالتعاون مع جامعة الحدود الشمالية  
 افتراضي 

هـ 1441/  11/  21االحد  

 مساءاً 9-7الساعة 
 

 

التواصل    .18 التأليف عن كتاب دورمنصات  تجربة  جلسة حوارية 

ا.د هند السديري،    االجتماعي في الكتابة لدى المرأة السعودية ،

من  2020/  6/  17األربعاء   المكتبات    8-7م،  عمادة  مساءاً، 

 جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 افتراضي 
  8- 7من    2020/  6/  17

 مساءاً 
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 ، في الدول العربية ، 19- استشراف مستقبل التربية بعد كورونا    .19

حلقة نقاش في االنترنت مقامة من مكتب اليونسكو بالتعاون مع 

السعودية  العربية  االمارات  بيروت   مكتب  اليونسكو  مكتب 

والمركز اإلقليمي للتخطيط التربوي وشعبة البحث واالستشراف  

في مجال التعليم مناقشة اقليلمية عن مستقبل التعليم بعد جائحة  

 ،  2020يونيو 16كورونا الثالثاء  

 افتراضي 

-1من    2020/  6/  16

االمارات  3 بتوقيت  ظهرا 

 العربية المتحدة

 

 

20.  Bahrain Ploytechnic,e-learnit Navigating 

through Covid-19 to ensure Quality Learning 

Virtual Conference 9-10 June 2020 

elearnit.polytechnic.bh 

  2020 افتراضي 

 

( "ضمان جودة التعليم العالي في ظل جائحة  حلقة نقاش)ويبينار  .21

م  2020يونيو    9هـ الموافق  1441شوال    17كورونا"، الثالثاء  

 هيئة التقويم (Webexمساءاً على منصلة )9 - 7.30من الساعة 

  2020 افتراضي 
 

قادة    .22 يوم    (PQL)منتدى  في  التعليم  وزارة  في  المنعقد  األول 

 دعوة خاصة   –م  2019مايو1هـ، 1440شعبان  26األربعاء 
  2019مايو الرياض

 

23.  

 الرياض "  2030مؤتمر التنمية اإلدارية في ضوء رؤية الممــلكة 

الـفـتـرة     13  -   11خــالل 

الموافـق  1440رجب   هـ 

 م 2019مارس  20 - 18

 
 

خالل    .24 الثاني   فن  الموافق  16  - 15ملتقى    -24صفر 

جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن. الجمعية   2018اكتوبر25

 السعودية للفن والتصميم ، شكر وتقدير

 الرياض
الموافق  16  - 15   -24صفر 

   2018اكتوبر25
 

 

السعودية خالل    .25 المرأة  لدراسات  األول  صفر  16  -15المؤتمر 

بنت    2018اكتوبر25  - 24الموافق   نورة  االميرة  جامعة 

االجتماعية    عبدالرحمن.مركز البحوث  في  الواعدة  األبحاث 

 ودراسات المرأة. 

 الرياض
الموافق  16  - 15   -24صفر 

   2018اكتوبر25
 

 

 2018/ 3/ 7األربعاء  الرياض ملتقى دراسات المراة أدلة للتنمية  .26

19 /6 /1439 
 

 

الوطنية    .27 للوحدة  الثان  في  –المؤتمر  التعليمية  المؤسسات  دور 

 الوطنية المنعقد في الجوف تعزيز الوحدة 
 الجوف 

الجوف  /  12/  12جامعة 

2017 
 

 

المؤتمر السابع عشر للجمعية "التكامل التربوي بين التعليم العام    .28

سعود   الملك  جامعة  في  - 1هـ  23/5/1437-   21والعالي" 

بمؤسسات  2016/ 3/3 القيادة  أداء  بفاعلية  االرتقاء  عنوان  م، 

 التعليم العالي. 

  جامعة الملك سعود  الرياض

 

العالي،    .29 التعليم  بمؤسسات  القيادة  أداء  بفاعلية  الجمعية  االرتقاء 

)جستن( والنفسية  التربوية  للعلوم  السابع  ،  السعودية  المؤتمر 

التكامل   والنفسية:  التربوية  للعلوم  السعودية  للجمعية  عشر 

الثالثاء   العام والعالي،  التعليم  بين  الخميس الموافق    –التربوي 

 2016مارس 3-  1هـ الموافق 23/5/1437 -  21

 الرياض
جامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن
 ملصق 

 

المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم بعنوان:قياس نواتج   .30

  21 - 19التعلم والمنعقد في مدينة الرياض خالل الفترة من 

 م. 2015ديسمبر 3- 1هـ الموافقر 1437صفر

    الرياض

https://gesten.ksu.edu.sa/ar
https://gesten.ksu.edu.sa/ar
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هيئة تقويم التعليم  –مؤتمر مدخل التطوير والجودة النوعية   .31

 العام

   23/1437-محرم 21 الرياض

المؤتمر التربوي الدولي األول "تطوير األداء االكاديمي   .32

لكليات التربية:رؤية استشرافية" المنعقد في مدينة الجوف في  

فبراير   25- 24هـ الموافق  1436جمادى األول  6- 5الفترة من 

 م 2015

   م 2015فبراير   25- 24 الجوف 

المؤتمر السنوي السادس: أنماط التعليم ومعايير الرقابة على   .33

الجودة ، المنظمة العربية لمان الجودة في التعليم ، المنعقد في 

 م 2014ديسمبر،  11- 10مسقط ، سلطنة عمان، في الفترة من 

   2014ديسمبر11- 10 مسقط 

  مؤتمر القيادات اإلدارية الحكومية في المملكة العربية السعودية  .34

  4- 2هـ، 1436صفر   12-   10:الواقع والتطلعات، من 

م،الرياض ، المملكة العربية السعودية، معهد  2014ديسمبر

 اإلدارة العامة 

  4- 2 الرياض

 م،الرياض 2014ديسمبر
  

جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الملتقى العلمي الثاني    .35

تحقيق  "تجويد مخرجات الدراسات العليا وتعزيز دورها في 

 التنمية المستدامة واألمن الشامل" الرياض

هـ، 1435محرم    3- 1 الرياض

نوفمبر   6- 4الموافق  

 م. 2013

  

حضور المؤتمر الدولي الثالث للتعليم االلكتروني والتعليم عن    .36

-22الممارسة واألداء المنشود، المنعقد في الفترة من –بعد 

 م، 2013فبراير 7-4هـ الموافق 1434ربيع االول 26

   م،2013فبراير 7- 4 الرياض

رؤى مستقبلية وتجارب  –حضور ملتقى الدراسات العليا    .37

 عالمية، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

الموافق  1435/  2/  16  هـ 

 م. 2013/   12/ 19

  

حضور المعرض والمؤتمر الدولي الرابع للتعليم العالي    .38

م، المسؤولية االجتماعية  2013ابريل 17- 16م، الموافق 2013

 للجامعات. 

ابريل  17- 16الموافق   

 م 2013

  

المبكرة    .39 للطفولة  الدولي  واعد، –المؤتمر  مستقبل  آمنة  طفولة 

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

الحجة  27من   الموافق  1434محرم1- 1433ذو  - 12هـ 

 2012نوفمبر15

    

 ، بعنوان:2012المؤتمر الدولي للتعليم العالي   .40

International Exhibition and Conference on 

Higher Education Entitled 

Riyadh,25-28Jumada 1 , 1433, 17-20 April 

2012  

    

المستقبل   .41 قيادة  قادر  لبناء جيل  التعليم  استدامه  مؤتمر  حضور 

مارس    8- 5والفعاليات المصاحبة له بمدينة دبي خالل المدة من  

 م. 2012

    

الجامعات العالمية  حضور المؤتمر الدولي للتعليم العالي: نظام    .42

-16هـ الموافق  1432/ 16/5- 15الرائدة، المنعقد في الفترة من  

 م، وزارة التعليم العالي2011ابريل 22

    

خالل    .43 العام  التعليم  في  الشاملة  للجودة  األول  الدولي  المؤتمر 

من   الموافق  407/2/1423الفترة  قاعة  2011/ 11/1- 8هـ  م، 
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الر بمدينة  للمؤتمرات  فيصل  التربية  الملك  وزارة  ياض، 

 والتعليم.

باألردن   .44 اليرموك  جامعة  مع  باالشتراك  العربية  الدول  جامعة 

من   الفترة  في  االردن  2011مارس  31- 28المنعقد  بجامعة  م 

قدم في المؤتمر العربي األول "الرؤيا المستقبلية للنهوض   اربد ،

للتنمية  العربية  المنظمة.  العربي،"  الوطن  في  العلمي  بالبحث 

 اإلدارية 

 2010   

التحديات واآلفاق.  –المؤتمر العربي الثالث: الجامعات العربية    .45

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية 

 2010   

46.  The Higher education International conference 

.2010 in Beirut, Lebanon th6-.Maythfrom 4

Modern UN. 

    

بعد،    .47 عن  والتعليم  االلكتروني  للتعليم  الثاني  المؤتمر  حضور 

من   م،  24/2/2011- 21الموافق    1432/ 21/3- 18الرياض 

 والتعليم عن بعد، الرياض.المركز الوطني للتعليم االلكتروني 

    

حضــور حلقة النقاش الخامســة بعنوان: عالتعلم االلكتروني في    .48

الجامعات الســـعودية. خطوات عملية لنجاح مشـــترك" بتاري  

 م.28/5/2008- 27

    

ة في الوطن العربي:    .49 ات التربـي اديمي لكلـي اد األـك مؤتمر االعتـم

المــدينــة  م جــامعــة  2009مــايو20- 18رؤى وتجــارب   طيبــة 

 المنورة

    

محرم  20- 19مؤتمر تطوير التعليم: رؤى ونماذج ومتطلبات،    .50

جامعة الملك سعود، الجمعية  2010يناير6- 5هـ الموافق  1431

فهد   الملك  مركز  جستن،  والنفسية  التربوية  للعلوم  السعودية 

 الثقافي بالرياض

    

اإلدارة العامة، الرياض المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية، معهد    .51

من   الفترة    4-1 الموافق هـ ١٤٣٠ القعدة ذو  16-   13خالل 

 2009نوفمبر 

    

المؤتمر الوطني الثاني للجودة في التعليم العالي عأنظمة الجودة    .52

والتطلعات،   الواقع  العالي:  التعليم  بمؤسسات  ذو  8- 6الداخلية 

 م. 2009أكتوبر27-   25هـ الموافق1420القعدة 

    

العربي:    .53 الوطن  في  التربية  لكليات  األكاديمي  االعتماد  مؤتمر 

وتجارب   المدينة  2009مايو20- 18رؤى  طيبة  جامعة  م 

 المنورة

    

المؤتمر الوطني الثاني للجودة في التعليم العالي عأنظمة الجودة    .54

ذو  8- 6والتطلعات،  الداخلية بمؤسسات التعليم العالي: الواقع  

 م. 2009أكتوبر27- 25هـ الموافق 1420القعدة 

    

ــعود    .55 ــور ملتقى الجودة في جـامعـة اإلمـام محمـد بن ســ حضــ

 هـ27/10/1429- 25اإلسالمية،

    

ــع    .56 ــاســ الت العلمي  العربي –المؤتمر  الوطن  في  التعليم  تطوير 

 م جامعة الفيوم2008اكتوبر15- 14الواقع والمأمول، 
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ــعود، عـمادة البـحث    .57 التحكيم العلمي، ـجامـعة األـمام محـمد بن ســ

ــاض   ري اـل ي،  ـم ـل ـع ــة  29- 28اـل ج ـح اـل ـــــــــ،1428ذي  -7ـه

 م2008يناير8

    

–مؤتمر اســتشــراف مســتقبل التعليم المنعقد في شــرم الشــي      .58

 ابريل.28- 24جمهورية مصر العربية في الفترة من 

 2005   

المنعـقد في جمهورـية  –المؤتمر اـلدولي الرابع للتعليم ـباإلنترـنت  .59

-هيلتون رمســــيس - م  2005ســــبتمر  8- 6مصــــر العرب ية

 لقاهرةا

 2005   

اإلدارة )القيادة اإلبداعية في مواجهة  المؤتمر العربي الثاني في    .60

 التحديات المعاصرة لإلدارة العربية( 

   م. 2001نوفمبر 8- 6 

حاضره    .61 السعودية  العربية  بالمملكة  األهلي  "التعليم  مؤتمر 

 ومستقبله" جامعة الملك سعود، كلية التربية

اللقاء  - م.  1996هـ،1417 

 السنوي لجستن
  

والمعرض    .62 الحاسوب المؤتمر  عشر  الرابع  م.  1995- الوطني 

المؤسسة المهني وجمعية الحاسبات السعودية العامة للتعليم الفني  

 والتدريب 

 1995   

في    95م. و1992- هـ/ مايو1412مؤتمر اللغة العربية ذو القعدة    .63

 مجلة عرب يوتر 

 1992   

)تعليم     .64 للتعليم  السادس  الدولي  والمنتدى  (  2018المعرفة 

 2018/ 4/ 11- 9الموافق   7/1439/  25- 23من 

  7/1439/  25- 23من   الرياض

 4/2018/ 11- 9الموافق 

  

الخدمة     .65 كلية  في  المنعقد  بحثية  منصات  ملتقى  حضور 

ورقة   االجتماعية بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ،

 عمل : إدارة المعرفة في البحث العلمي

  8/1439/  2األربعاء   الرياض

 2018/ 4/  18الموافق 
  

حضور ندوة التعليم العالي للفتاة في المملكة: من النمو الى     .66

-2المنافسة، المنعقدة بجامعة الملك سعود في الفترة من  

 م.2013يناير15-14هـ الموافق 1434ربيع االول 3

    

القيادة    .67 بعنوان  واألعمال  اإلدارة  منتدى  حضور 

رائدة(  استراتيجية  قيادة  )نحو  التغيير  واستراتيجيات 

السعودية   الجمعية  مع  بالتعاون  المعرفة  نما  مجموعة 

 م. 2010مارس 16- 14لإلدارة خالل الفترة من 

    

الثاني     .68 للتعليم  الدولي  المنتدى  والفعاليات  حضور 

بمدينة   النقاش(  وحلقات  )المحاضرات  له  المصاحبة 

من   المدة  خالل  الموافق  3ِ/1433/ 25- 21الرياض  هـ 

 م. 2012فبراير 17- 13

    

بعنوان   .69 علمي  ملتقى  الرسائل   حضور  )تجويد 

الشاملة   التنمية  في  دورها  وتفعيل  العلمية  واألطروحات 

نايف   جامعة  في  المنعقد  للعلوم والمستدامة(  العربية 

من   الفترة  خالل  الرياض  في  -12األمنية، 

 م. 10/2011/ 12- 10هـ الموافق 14/11/1432

    

اإلمام     .70 جامعة  في  المنعقد  العلمي  البحث  منتدى  حضور 

من   الفترة  في  سعود  بن  األولى  23- 22محمد  جمادى 

 م2011ابريل27- 26هـالموافق1432
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الوثائق     .71 إدارة  منتدى  من  حضور  جمادى  7- 6الكترونياً 

 م 2008مايو 12- 11هـ الموافق 1429األولى 

    

م، االســـتثمار في  2006منتدى الموارد البشـــرية الرابع    .72

 جيل المستقبل.

    

ــرة     .73 ــوء المتغيرات المعاصـ إعداد المعلم وتطويره في ضـ

 هـ.23/1/1427- 22جامعة الملك سعود كلية التربية، 

 2006   

دوة     .74 الجـامعـات  ـن ات ـب ات  –)إدارة أقســـــام الطـالـب التحـدـي

 هـ.1426والطموحات( جامعة الملك فيصل الدمام، 

 2006   

ندوة الدراـسات العليا وخطط التنمية ندوة الدراـسات العليا    .75

 هـ5/4/1427-  4وخطط التنمية

 2006   

ـندوة الـتدرـيب اإلداري الموـجه ـباألداء في ـظل تكنولوجـيا     .76

 م.2005يناير11- 9المعلومات 

    

     م.21/4/2004- 20ندوة العولمة وأولويات التربية    .77

من     .78 الكترونياً  الوثائق  إدارة  منتدى  جمادى  7- 6حضور 

 م 2008مايو 12- 11هـ الموافق 1429األولى 

    

ندوة تنمية أعضــاء هيئة التدريس في مؤســســات التعليم    .79

 .15/12/2006- 14العالي 

    

التربية  .80 كلية  التربية،  وأولويات  العولمة  ندوة  كتيب  في  -نشر 

2004 

 1425   

ــعودية     .81 ــتقبل التعليم في المملكة العربية الســ التربية ومســ

م  2003ابريل  30- 29هــــــ، الموافق  1424صـفر28- 27

 جامعة الملك سعود كلية التربية 

    

ــائيــة،     .82 النســـ الوطنيــة  الكوادر  ربيع األول  26- 25نــدوة 

 هـ.1424

    

ندوة مدرســة المســتقبل كلية التربية، جامعة الملك ســعود     .83

 هـ. كلية التربية1423

 1423   

     هـ.4/11/1421حضور ندوة التعليم العالي األهلي.   .84

ة     .85 ة رؤـي ــرـي ارات البشــ ة المـه ة في تنمـي امـع دوة دور الـج ـن

ــ 1423محرم  6- 4مستقبلية، جامعة الملك سعود   -18هـــ

 م.2002مارس 20

    

حضـــور مؤتمر القيادة في مواجهة التحديات المعاصـــرة     .86

 م.2001لإلدارة العربية 

    

ــامعي     .87 الج الـمـعـلم  تـطوير  ــدوة  ــب  25- 23ن هـ 1420رج

 م.1999نوفمبر3- 1جامعة الملك سعود 

    

       ورش العمل: 

عن    .88 والتعلم  التعليم  في  الجودة  ضمان  إقليمية   ورشة 

واآلمال   بعد:المتطلبات للجودة  - والتحديات  اإلقليمي  المركز 

 والتميز في التعليم

 افتراضي 
أغسطس   17االثنين  

 2020/ 18والثالثاء 
 

 

الورشة التنسيقية األولى لتفعيل مشاركة عضوات هيئة    .89

 التدريس في مراكز التميز البحثي ومراكز األبحاث الواعدة 

هـ، 1436محرم    27الخميس 

 م 20/11/2014
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ورشة عمل فنيات كتابة األسئلة والتي أقامها المركز الوطني    .90

 هـ. 1435/ 7/ 12للقياس والتقويم في التعليم العالي يوم االحد 

   هـ 1435/  7/ 12االحد  

ورشة )التدريب اإلداري الموجه باألداء في ظل تكنولوجيا   .91

 م. 2005يناير13- 9المعلومات(

   م 2005يناير13- 9 

حضور ورشة العمل عن التخطيط لبناء نظام الجودة في التعليم   .92

 هـ. 20/5/1429- 19العالي، جامعة الملك سعود، 

    

ورشة العمل الخاصة بتنمية التفكير والتابعة للمنظمة العربية    .93

 م. 2005يناير 13- 9للتنمية اإلدارية 

   2005يناير 13 – 9 

حضور ورشة العمل المقامة في جامعة الملك فيصل عن   .94

 الهياكل التنظيمية

  7الموافق    1427صفر  8- 7 

 2006مارس  8- 

  

ورشة عمل استخدام األساليب اإللكترونية في تقديم الخدمات    .95

. المنظمة  2006نوفمبر 23- 19الحكومية مصر العربية من 

 اإلدارية القاهرةالعربية للتنمية 

   . 2006نوفمبر 23-  19 

ورشة عمل عن العقلية االبتكارية وتخطي الحواجز، د. علي    .96

م،  2006الحمادي، قدمت في منتدى الموارد البشرية الرابع 

 االستثمار في جيل المستقبل 

 2006   

حضور ورشة تطوير العملية التعليمية لصالح مشروع تطوير    .97

ربيع 25الجامعي بالمملكة العربية السعودية )آفاق( األحد  التعليم  

 هـ بالرياض1427اآلخر 

اآلخر  25األحد    ربيع 

 هـ بالرياض1427

  

     الملتقيات والمنتديات العلمية 

   م 2018/ 3/ 7األربعاء   ملتقى دراسات المراة أداة للتنمية   .98

قيادة استراتيجية  نحو –منتدى القيادة واستراتيجيات التغيير    .99

م، جمعية االدارة، جامعة الملك  2010مارس 16- 14رائدة، 

 سعود. 

   م 2010مارس 16- 14 

الملتقى العربي الثالث لترشيد الهياكل التنظيمية في األجهزة    .100

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة - الحكومية

   2006نوفمبر  23 - 19 

ربيع األول  7- 4المنورة الثاني للتدريب ملتقى المدينة   .101

.التدريب في العالم العربي بين  م2006ابريل 5- 2هـ،1427

 التقليد والتجديد

األول  7- 4  ربيع 

 م 2006ابريل 5- 2هـ،1427

  

الملتقى العربي الثاني للتربية والتعليم )التعليم العالي: رؤى    .102

ى سبتمبر ال28هـ الموافق 1426شعبان   27- 24مستقبلية( 

 م 2005اكتوبر1

هـ 1426شعبان    27- 24 

الى 28الموافق   سبتمبر 

 م 2005اكتوبر1

  

/  5/ 25 - 23ملتقى تنمية الموارد البشرية مسؤولية مشتركة  .103

 م ،  2004

   م 2004/ 25/5- 23 

الملتقى اإلداري الثاني اإلدارة والمتغيرات العالمية الجديدة    .104

 هـ. 1425محرم 17- 16

   هـ. 1425محرم 17- 16 

الحجة  30- 27  هـ. 1424ذو الحجة  30- 27الملتقى العربية للتربية والتعليم   .105 هـ.  1424ذو 

 هـ. 1424ذو الحجة 30- 27

  

 :   العلمية االهتمامات  
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  االهتمامات العلمية  # 

  إدارة تربوية   1

  اشراف تربوي  2
  إدارة تعليم الكتروني   3
  وتصنيف الوظائف هياكل مؤسسات تربوية وتوصيف  4

 

 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(اإلشراف على الرسائل اجلامعية 
 

   السنة  الجامعة  دكتوراه ماجستير عنوان الرسالة  

في   .1 للطالبات  المقدمة  الخدمات  تقويم 

في ضوء  بمدينة جده  األهلية  الكليات 

 ريم الشهراني،    معايير الجودة الشاملة

    االميرة جامعة 

بنت   نورة 

 عبدالرحمن

إدارة وتخطيط   التربية 2012

 تربوي

لمشرفات    .2 التدريبية  االحتياجات 

اإلدارة المدرسية في منطقة عسير في 

 االتجاهات اإلشرافية الحديثة. ضوء 

 ساره الشهراني 

    جامعة االميرة

نورة بنت 

 عبدالرحمن

إدارة وتخطيط   التربية 2011

 تربوي

االحتياجات التدريبية لرئيسات األقسام   .3

عبد  بنت  نورة  األميرة  جامعة  في 

الرحمن في ضوء االتجاهات التدريبية  

 نوف الجوير  الحديثة.

    جامعة االميرة

نورة بنت 

 عبدالرحمن

إدارة وتخطيط   التربية 2011

 تربوي

مشاريع   .4 من  عدد  على  االشراف 

التربوي   االشراف  لبرنامج  التخرج 

 بجامعة الشرق األوسط 

    كليات الشرق

 العربي

إدارة وتخطيط   التربية 2013

 تربوي

أداء   نوف بن عبدهللا العسكر) تطوير  .5

بمنطقة   تطوير  مدارس  مديرات 

إدارة  آليات  ضوء  على  الرياض 

 المعرفة( 

    كليات الشرق

 العربي

2014

/201

5 

إدارة وتخطيط   التربية

 تربوي

المهنية    بدرية بنت فهد المدرع) التنمية  .6

المنطقة   في  التربويات  للمشرفات 

السعودية   العربية  بالمملكة  الشرقية 

 على ضوء مفهوم التعلم التنظيمي( 

    كليات الشرق

 العربي

2014

/201

5 

إدارة وتخطيط   التربية

 تربوي

مديرات مدارس    ريم السيف) ممارسة  .7

في ضوء  التعلم  قيادة  ألدوار  الثانوية 

منطقة   في  للتطوير  الوطني  البرنامج 

 الرياض( 

    كليات الشرق

 العربي

2015

/  

2016 

إدارة وتخطيط   التربية

 تربوي

8.  
القيادة  القزالن)  محمد  بنت  منى 

البشرية   التنمية  في  التحويلية ودورها 

  
نايف   جامعة 

للعلوم   العربية 

اإلدارة   2019

 العامة

 إدارة عامة 
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 لطالبات الالتي تم مناقشة رسائلهنا 
جامعة االميرة نورة    المشاركة ف يمناقشة رسالة ماجستير للطالبة بيان بنت محمد بن جبران البشري ببرنامج القيادة التربوية ،   .1

 هــ.  1442/ 5/ 15بتاري  1442/  6/ 12بنت عبدالرحمن فرار 

رؤية   ضوء  في  الوظيفي  واألمن 

على م  2030 تطبيقية  مقارنة  دراسة 

بكلية   العاملين   نظر  وجهة  من  القادة 

خالد  الملك  وكلية  األمنية  فهد  الملك 

 العسكرية  بمدينة الرياض ( 

األمنية كلية العـلوم  

 اإلدارية 

 قسم  اإلدارة العامة 

أداء مراكز   تحسين ) نوف النملة  .9

البحوث بجامعة االميرة نورة بنت  

 (عبد الرحمن في ضوء إدارة المعرفة 

  
اإلدارة   قسم 

 والتخطيط التربوي 

إدارة وتخطيط   لتربيةا 2019

 تربوي

واقُع )سارة بنت صالح زويد الرويس    .10

ُممارسة القيادة التَّحويليَّة لدى قائدات 

طة  والثَّانويَّة  المدارس المتوس ِ

 الحكوميَّة في مدينة الرياض 

  
اإلدارة   قسم 

 والتخطيط التربوي 

إدارة وتخطيط   لتربيةا 2019

 تربوي

11.  
السبيعي إدارة   فاطمة  عمليات  دور 

المعرفة في تحسين أداء مدارس الدمج 

 (االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض

  
اإلدارة   قسم 

 والتخطيط التربوي 

إدارة وتخطيط   لتربيةا 2019

 تربوي

  متطلبات   )نهى بنت عيد عايد األحمدي  .12

إدارات   في  المعرفة  إدارة  تطبيق 

التعليم بالمملكة العربية السعودية وفق  
 (ISO 30401:2018المواصفة الدولية)

  
اإلدارة   قسم 

 والتخطيط التربوي 

إدارة وتخطيط   لتربيةا 2021

 تربوي

عالقة  )إيمان بنت إبراهيم محمد القاسم    .13

عمليات   بتفعيل  اإللكترونية  اإلدارة 

إدارة المعرفة في جامعة األميرة نورة 

 (بنت عبد الرحمن 

  
اإلدارة   قسم 

 والتخطيط التربوي 

إدارة وتخطيط   لتربيةا 2021

 تربوي

عيد   .14 محمد  بن  زكي  بنت  نجود 

التربية )الحربي   برامج  أداء  تجويد 

الدمج   بمدارس  االبتدائية الخاصة 

الرياض في ضوء  بمدينة  الحكومية 

 ( عمليات إدارة المعرفة

  
اإلدارة   قسم 

 والتخطيط التربوي 

إدارة وتخطيط   لتربيةا 2021

 تربوي

تطوير أداء  ) هيفاء بنت سعد الرشيد  .15

إدارة تعليم مدينة تبوك بمواجهة 

األزمات في ضوء عمليات إدارة  

 ( المعرفة 

  
اإلدارة   قسم 

 والتخطيط التربوي 

  لتربيةا 2021

16.  
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عطفاً على خطاب رئيس قسم اإلدارة    م، جامعة الملك سعود، كلية التربية.2011رسالة الدكتوراه للطالبة البندري بنت الربيعة ،  .2

هـ، عضوة بلجنة مناقشة رسالة الدكتوراه البندري بنت إبراهيم  6/6/1432/د بتاري   470التربوية بجامعة الملك سعود رقم  

قال الربيعة بعنوان: عنوان رسالة الدكتوراه هو:)واقع تطبيق اإلداريات التربويات للخبرات المكتسبة باستخدام نظام قائمة انت 

 "( LTSIالتعلم "

/  12م، )إدارة برامج دمج ذوي اإلعاقة في ضوء معايير الجودة في مدارس التعليم العام(  2012رسالة دكتوراه للطالبة ندى الرميح  .3

 هـ،جامعة الملك سعود كلية التربية.1433/ 7

المدارس للخبرات المكتسبة من التدريب باستخدام نظام مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة البندري الربيعة ،)واقع تطبيق مديرات    .4

 هـ. 6/1432/ 8م، جامعة الملك سعود ، كلية التربية ،إدارة تربوية،2011/ 5/ 11" تصور مقترح(LTSIانتقال التعلم "

 االشراف على مشاريع تخرج ببرنامج الماجستير ومناقشة مشاريع تخرج لمرحلة الماجستير..   .5

هـ، عضوة بلجنة مناقشة رسالة  6/6/1432/د بتاري   470ئيس قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود رقم  عطفاً على خطاب ر  .6

الدكتوراه البندري بنت إبراهيم الربيعة بعنوان: عنوان رسالة الدكتوراه هو:)واقع تطبيق اإلداريات التربويات للخبرات المكتسبة  

 (،"LTSIباستخدام نظام قائمة انتقال التعلم "

بتاري     .7 الملك سعود  بجامعة  التربوية  لجنة مناقشة رسالة  8/7/1433عطفا على خطاب رئيس قسم االدارة  للمشاركة في  هـ. 

الدكتوراه للطالبة /ندى بنت صالح الرميح بعنوان: إدارة برامج دمج ذوي اإلعاقة في ضوء معايير الجودة في مدارس التعليم 

 ـ.ه12/7/1433بمنطقة الرياض بتاري  

االسالمية    .8 سعود  بن  محمد  االمام  جامعة  السعودية(،  العربية  المملكة  في  المجتمع  لكليات  الخارجية  الكفاءة  الفيفي،)  نورة 

 م.2013سبتمبر

 م 2013مستقبل الخدمات االستشارية في الجامعات السعودية رؤية استراتيجية(، جامعة الملك سعود،  نوال العساف،)  .9

مناقشة رسالة ماجستير للطالبة منى المرشد)الثقة التنظيمية وعالقتها باالبداع اإلداري ، دراسة تطبيقية على موظفات جامعة    .10

 هــ. 1435رجب  2ايف األمنية، الخميس األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمنطقة الرياض(، جامعة ن 

مناقشة رسالة ماجستير للطالبة ذكرى الهذلول)الوالء التنظيمي وعالقته بمستويات أداء االداريات بجامعة االمام محمد بن سعود    .11

 هـ.1435رجب 15اإلسالمية بمدينة الرياض(، جامعة نايف األمنية، األربعاء 

مناقشة رسالة ماجستير للطالبة / سليمه بنت هليل العطوي،) تطوير إدارة رياض األطفال في المملكة العربية السعودية في ضوء    .12

 م،  جامعة تبوك. 2014نوفمبر13هـ الموافق 1436محرم 20خبرات بعض الدول (، الخميس 

حقيق المواءمة بين الكفاءة الخارجية النوعية للجامعات  مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة نورة بنت محمد عبدالرحمن الضريس ،)ت   .13

الناشئة ومتطلبات سوق العمل في المملكة العربية السعودية : استرتيجية مقترحة( جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، قسم اإلدارة  

 م. 2014ديسمبر17التربوية، 

ز )تطوير أداء مؤسسات التعليم العالي األهلي في ضوء معايير مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة هاجر بنت حبيب هللا محمد نيا  .14

بالمملكة العربية السعودية"تصور مقترح" ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، مارس   م ، 2015االعتماد األكاديمي 

 ابريل االحد. 5الفصل الدراسي الثان 

وعالقتها بفاعلية نظم المعلومات اإلدارية لدى الموظفات اإلداريات  مناقشة رسالة ماجستير بعنوان : تنمية رأس المال البشري    .15

بجامعة الملك سعودإعداد: إبتسام علي عبدهللا الشهري إشراف: د.نحوى متولي حسن كشكوشه ، جامعة نايف العربية للعلوم 

 هـ.1436شعبان5موافق ال 2015مايو 23كلية العلوم االجتماعية واإلدارية ، قسم العلوم اإلدارية السبت  –األمنية 

إدارة الوقت وعالقتها بتنمية االبداع اإلداري لدى مديرات المدارس ،إعداد: سارة بنت جاري الشهري، إشراف: أ.د. فهد إبراهيم   .16

 هـ. 1436شعبان3الموافق  2015مايو21قسم اإلدارة واالشراف التربوي الخميس  – الحبيب ، كلية الشرق العربي للدراسات العليا  

دراسة مقارنة على العاملين في مدينة الملك –مناقشة رسالة دكتواره بعنوان : حماية الموارد البشرية وعالقتها بالوالء التنظيمي    .17

الفوزان ،   عبدالعزيز للعلوم والتقنية والعاملين في شركة االتصاالت السعودية بمدينة الرياض، إعداد: الجوهرة بنت سليمان 

كلية العلوم االجتماعية واإلدارية ، قسم  –فهد بن أحمد الشعالن ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية    إشراف: اللواء الدكتور

 هـ.. 1436شعبان6الموافق 2015مايو 24العلوم اإلدارية االحد 

،إشراف: أ.د.  واقع التخطيط االستراتيجي لدى قائدات مدارس التعليم العام بمدينة الرياض، إعداد: بدريه بنت جبريل المطيري  .18

،    2016يناير  31قسم اإلدارة واالشراف التربوي، االحد  –غبدالمحسن بن محمد السميح ، كلية الشرق العربي للدراسات العليا  

 هــ.1437ربيع الثاني  21
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عزيز عثمان  تطوير فاعلية الكراسي البحثية في الجامعات السعودية :استراتيجية مقترحة ، رسالة دكتوراه للطالبة :وفاء عبدال  .19

 هـ.جامعة الملك سعود. 1437جمادى األولى  9م، الموافق2016فبراير 18العساف مشرفتها اد.آمال الشامان، الخميس 

نظم المعلومات اإلدارية ودورها في كفاءة االتصاالت من وجهة نظر موظفات جامعة الملك سعود، إعداد : سحر برجس بن   .20

أ.دخالد أحمد سعيد خنفر تم  -جريس وإشراف  العلوم اإلدارية ،  العليا قسم  الدراسات  للعلوم األمنية، كلية  نايف العربية  جامعة 

 م 2016/ 5/ 15هـ الموافق  1437/ 8/8مناقشتها في يوم األحد 

مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة نوال بنت محمد ناصر الكنعان )تصور مقترح لتطبيق الحوكمة في الجامعات الناشئة في المملكة    .21

االسالمية   بن سعود  االمام محمد  السميح، جامعة  علي  بن محمد  المحسن  الدكتور/ عبد  األستاذ  إشراف:  السعودية(  العربية  

 هـــ. 1439بالرياض، غرة محرم 

مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة ابتسام بنت التركي جامعة الملك سعود، القيادة االفتراضية في إدارات التعليم السعودية :نموذج    .22

 2018مايو1مقترح ، الثالثاء 

لدى قادة    مناقشة رسالة ماجستير للطالبة سمية بنت عبدهللا محمد القحطاني بعنوان: التمكين اإلداري وعالقته باالبداع التنظيمي  .23

 م. 2018ديسمبر 19هـ الموافق 1440ربيع االخر  12المدارس في الخرج، األربعاء 

– مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة ابتسام عبدهللا عمرباسعيد بعنوان : "استقاللية الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية    .24

الج د.ماجدة  اشراف  سعود،  الملك  استشرافية"جامعة  ،  دراسة  االحد  1440ارودي  يوم  /   5/   7الموافق    2019يناير    13هـ 

1440 . 

االكاديمي   .25 لإلرشاد  اإلدارية  العمليات  تطوير   ": الخريف  عبدالرحمن  بن  عبدهللا  بنت  هيفاء  للطالبة  دكتوراه  رسالة  مناقشة 

، مشرفها د.عبدالكريم بن عبدالعزيز بن احمد المحرج  "بالجامعات السعودية في ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي

 م.2019، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية ، كلية العلوم االجتماعية ، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي ، 

ربية السعودية  صيته بنت محمد بن بجاد المطيري بعنوان : "إنشاء جامعات بحثية في المملكة العاقشة رسالة دكتوراه للطالبة من   .26

 م 2019هـ / 1440على ضوء التجارب العالمية :نموذج مقترح "جامعة الملك سعود، اشراف أ.د سارة بنت عبدهللا المنقاش  ،  

مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة حليمة بنت علي زهير الشهري بعنوان : "تطوير أداءالقيادات التربوية بإدارات التعليم بالمملكة   .27

ودية في ضوء مدخل القيادة الموزعة)استراتيجية مقترحة ( "جامعة الملك سعود، اشراف د.وفاء بنت محمد عون العربية السع

 م 2019هـ / 1440، 

مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة نورة بنت عبداللطيف محمد العرفج بعنوان: "إسهام الجامعات السعودية في تلبية مطالب التنمية   .28

استراتيجية مقترحة"جامعة الملك سعود كلية التربية قسم اإلدارة التربوية ، اشراف  –االستراتيجية    االقتصادية في ضوء خططها

 هـ 1440/ 1439حمدان بن احمد الغامدي، الفصل الدراسي الثان  دأ.

مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة ابتهال بنت ناصر بن محمد الماجد بعنوان دور القيادات االكاديمية في الجامعات السعودية في    .29

جامعة  م.2019ديسمبر  30الموافق  1441/  5/  4تمية القيم العالمية للمواطنة رؤية استشرافية ،الفصل الدراسي األول االثنين  

 الملك سعود كلية التربية  

التمكين اإلداري للقيادات التربوية في إدارات التعليم كمدخل لتحقيق  بدرية بنت عبدالعيز المصري  مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة    .30

 2020/ 2/  20هـ الموافق 1441/ 6/ 26الميزة التنافسية ، جامعة الملك سعود ، يوم الخميس 

رية األكاديمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس مناقشة رسالة ماجستير للطالبة أميرة محمد العطوي  الح   .31

 بجامعة تبوك 

حنان بنت عوض العمراني في اختيار موضوع بحثها)تفعيل دور قائدات المدارس الثانوية في  مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة    .32

ارب العالمية:استراتيجية مقترحة ( جامعة الملك سعود  المملكة العربية السعودية في ترسي  ثقافة ريادة االعمال في ضوء التج

 كلية التربية تخصص إدارة التعليم العام. 

نو  .33 للطالبة  الدعيجمناقشة رسالة دكتوراه  الرحمن  بن عبد  بنت خالد  الناشئة    عنوانها:  رة  الجامعات  التخطيط اإلستراتيجي في 

 جامعة الملك سعود كلية التربية تخصص إدارة التعليم العالي. - مقترح نموذجلتحقيق الَمْيَزة التنافسية: 

  -ةطوير القدرة المؤسسية للتعليم العام في ضوء مدخل المسؤولية المجتمعي ت  عنوانها: غادة الجملمناقشة رسالة دكتوراه للطالبة   .34

 هــ.1441رمضان   تربويةجامعة الملك سعود كلية التربية تخصص إدارة  - 
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تكار ه في تنمية مهارات االبداع واالب مناقشة رسالة دكتوراه للطالبة عهد بنت محيميد منوخ العنزي ، التدريب التخصصي ودور  .35

، كلية  األمنية  للعلوم  نايففي القطاع األمني : دراسة مقارنة بين كلية الملك فهد األمنية وكلية الملك خالد العسكرية ، جامعة  

 هــ/ إشراف د.نجوى متولي كشكوشة. 1441م، 2020العلوم اإلدارية قسم اإلدارة العامة.  

طيط االستراتيجي في مجال رعاية الموهوبين في التعليم العام بالمملكة مناقشة رسالة الطالبة أفراح سلمان المطيري، واقع التخ  .36

بني مرتضي،   د.أحمد  التربوية، إشراف  والقيادة  بن فيصل ، تخصص اإلدارة  السعودية ، جامعة االمام عبدالرحمن  العربية 

 2020هـ الموافق 1442

مناقشة رسالة ماجستير للطالبة هنادي البشري، واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة بجامعة االميرة نورة من وجهة نظر أعضاء    .37

 هـ  1442/ 6/ 22هيئة التدريس ، 

بنت  أثير بنت حمود آل خضير ، دور إدارة المعرفة في تحسين أداء مكتبات جامعة االميرة نورة  مناقشة رسالة ماجستير للطالبة    .38

 2021مايو عبدالرحمن، 

 : المشاركة بمجالس علمية

األستاذة سهام ضم    1436/  1435-  6-4هـ القرار  1436/  3/    15يوم الثالثاء الموافق  المنعقدة  قرار مجلس الجامعة في جلسته السادسة   -1

 كعكي الى مجلس معهد تعليم اللغة العربية للنطاقات بغيرها . 

 /ت بالمشاركة في لجان التصحيح والمقابالت الشخصية. 633هـ ورقم 1428/ 3/ 22( بتاري  353قرار مجلس القسم رقم ) -2

 هـ مستشارة بوكالة الدراسات والتطوير والمتابعة بالجامعة لمدة عام. 1433/ 5/12/ا ج ن ع( وتاري   5305قرار اداري رقم ) -3

 هـ عضوة في مجلس عمادة الدراسات العليا.5/1433/ 15 /ا ج ن ع( بتاري 1879قرار اداري رقم ) -4

/ 15/11( لمجلس قسم التربية وعلم النفس لدراسة ضوابط ضم أعضاء قسم التربية األدبية واعداد المعلمات بتاري  159قرار رقم ) -5

 /ت264هـ ورقم 1424

 ت العليا لمدة عامينهـ، مجلس عمادة الدراسا5/1433/  15/ اج ن ع( بتاري  1879قرار إداري رقم ) -6

هـ المشاركة في اللجنة االشرافية الدائمة لدراسة برامج الدراسات العليا لمدة 1434/  11/1/ ا ج ن ع( بتاري   133قرار اداري رقم ) -7

 عامين.

ة بالجامعة هـ تجديد تكليف بمستشارة لوكالة الدراسات والتطوير والمتابع1434/  26/11/ا ج ن ع( وتاري     5965قرار اداري رقم ) -8

 لمدة عام. 

/ 6/  23هـ وعدل بتاري   1435/  10/1ج ن ع( بتاري   1/    160قرار عضوية مجلس إدارة مركز بحوث كلية التربية قرار رقم ) -9

 / ج ك د33132وخطاب رقم  1435

األكاديمي والخدمات هـ لجنة فريق الخطة االستراتيجية في وكالة الجامعة للدعم  1436/  4/  28( بتاري     24058قرار إداري رقم ) -10

 الطالبية.

11- ( رقم  إداري  بتاري   13215قرار   )2  /3  /1436، الجامعات    هـ  ومديري  رؤساء  للجنة  الجوائز  تنظيم  مقترح  لتعديل  لجنة 

 ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليج العربية .

 ، بجامعة شقراء تحكيم ترقية. 1436/  1435تبعا لخطاب سري من المجلس العلمي بجلسته السادسة للعام الجامعة  -12

 بتشكيل لجنة دراسة طلبات النقل للجامعة لمدة عام ، عضوة به. 1436/ 9/ 20بتاري   49367قرار رقم  -13

 هـ، لمدة سنة تشكيل اللجنة االستشارية للنشر العلمي.2/8/1437( وتاري  50808قرار إداري رقم ) -14

 العلمي.  هـ، تشكيل اللجنة االستشارية للنشر1438/ 8/ 18(بتاري  43638قرار إداري رقم ) -15

 

 : وتحكيم ترقيات لجامعات أخرى خدمة الكلية والوزارة والمجتمع  
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ديسمبر    25االجتماعية والعمل ساحل حضرموت   نخطاب شكر من مكتب وزارة الشؤو  تحكيم مشروع الجامعة العالمية للتعلم اإلبداعي ✓

2021 

 2021الربحي مشاركة في الجمعية العمومية لجمعية جود لخدمات القطاع غير  ✓

 2021تحكيم ترقية لجامعة شقراءيناير   ✓

   2021تحكيم بحوث مجلة  دراسات الخليج والجزيرة العربية ، جامعة الكويت ✓

عضوة في اللجنة العلمية لمؤتمر الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( التاسع عشر بعنوان تعزيز الشخصية  ✓

/  14/4بتاري     14/20/    162335فرار اداري رقم  هـ  1441/  7/  10  -8ة الملك سعود  السعودية لمجتمع حيوي ، جامع

 جامعة الملك سعود  1441

دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الوحدة الوطنية ، –ادارة الجلسة األولى في اليوم الثالث للمؤتمر الثاني للوحدة الوطنية   ✓

 . 2017ديسمبر 14-12جامعة الجوف المنعقد من 

 هــ1441تحكيم برنامج القيادة لوزارة التعليم  ✓

دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الوحدة الوطنية  –الثاني للوحدة الوطنية  إدارة الجلسة األولى لليوم الثاني في المؤتمر   ✓

 م.12/2017/ 14- 12هـ الموافق 1439/ 3/ 26 -24المقام في جامعة الجوف في الفترة من 

بتاري     ✓ واستالم شهادة شكر  التنظيمية  الهياكل  المحدودة بخصوص  المعرفة  إثراء  لشركة  استشارة  الحجة    28تقديم  ذو 

 هــ. 1438

 . 2017-2016تقديم استشارة لمعاهد البيان العداد معلمات القرآن )الخطة االستراتيجية( ✓

 تحكيم ترقية لجامعة االردن ✓

 تحكيم ترقية لجامعة اليرموك باالردن  ✓

 م.)الهيكل التنظيمي( 2017تقديم استشارة لشركة إثراء المعرفة الوقفية  ✓

 هـ. 1436، 2015ر للندوة العالمية للشباب اإلسالمي "الشباب في عالم متغير"تحكيم بحوث للمؤتمر العالمي الثاني عش ✓

 تحكيم مشاريع بحثية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ✓

الرياض المجلة السعودية للتعليم العالي، مجلة  -تحكيم بحوث علمية للمجلة السعودية للتعليم العالي، مجلة وزارة التعليم العالي ✓

 الرياض -التعليم العالي وزارة

 تحيكم بحوث علمية لمجلة العلوم التربوية، كلية التربية جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. ✓

 تحكيم بحوث الطالب المقدمة للمؤتمر الطالب الخامس، والرابع والثالث. ✓

 السعودية.التعاون مع مركز القياس والتقويم بالمملكة العربية  ✓

 م.2014التكليف بتصميم وتقديم ورشة عن أدارة المعرفة في الكراسي البحثية الفصل الدراسي الثاني ✓

 تحكيم برامج أكاديمية في جامعة الحدود الشمالية  ✓

 الترشيح للمشاركة في لجنة الخروج باستراتيجية وطنية وعملية التحول لمجتمع معرفي  ✓

 الطالبات ، وتحكيم أدوات في مجال التخصص لإلدارة العامة للبحوث التربوية بوزارة المعارف.تحيكم استبيانات  ✓

تحكيم أدوات طالبات الدراسات العليا التي يتم عرضها على وفي مجال التخصص الدقيق. تحكيم أدوات طالبات الدراسات  ✓

 هـ.9/2/1417العليا التي يتم عرضها على وفي مجال التخصص الدقيق.

 حكيم بعض األعمال المرفوعة للقسم مثل: رخصة المعلم ت ✓

مجتمع   ✓ الى  التحول  استراتيجية  بوضع  المكلفة  اللجنة  من  المتفرع  والتخطيط  االقتصاد  بوزارة  العمل  فريق  في  الترشيح 

 المعرفة. 

 تقديم ورش عمل للطالبات وأعضاء هيئة التدريس.  ✓

 تقديم استشارات لبعض الوكاالت بإدارة الجامعة. ✓
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عطفاً على خطاب عميد الجودة في جامعة الملك سعود بشأن مراجعة مستقلة للدراسة الذاتية التطويرية في مركز الدراسات   ✓

 .4/ 201725/60هـ ورقم 7/1431/ 3الجامعية للبنات بعليشة بتاري  

 .1429/1430عليشهعطفا على خطاب جامعة الملك سعود مقوم خارجي للتقويم المؤسس لفرع  ✓

 .1429/1430عطفا على خطاب جامعة األمير سلطان، مقوم خارجي للتقويم المؤسس لقسم القانون  ✓

✓  ً من    34بقرار رقم    مسئولة سابقاً عن إدارة الجودة الشاملة في وكالة الجامعة للدراسات والتطوير والمتابعة تفرغاَ جزئيا

 هـ. 14/9/1428مجلس قسم التربية وعلم النفس بتاري  

 عدد الوحدات البحثية التي شاركت في تحكيمها: واحدة لمجلة وزارة التعليم العالي. ✓

هـ، والمشاركة  3/1/1422المساهمة في لقاء واقع التحاق الفتاة العربية بالتعليم المهني والتقني في البالد العربية وسبل تحسينه ✓

 بورقة بحثية مشتركة.

 هـ.3/1/1422تحاق الفتاة العربية بالتعليم المهني والتقني في البالد العربية وسبل تحسينهالتكليف بالعمل في لقاء واقع ال ✓

  2018/ 1440ربيع الثاني 18تحكيم دليل برنامج تأهيل وإعدد القادة بوزارة التعليم ،  ✓

 عدد الترقيات التي شارك في تحكيم نتاجها: واحدة  ✓

 شهادة شكر من جمعية الحسنى للتعاون.  ✓

الحسنى في  شهادة   ✓ الخطة االستراتيجية لجمعية  للدراسات اإلسالمية )الحسنى( تحكيم  السعودية  العلمية  الجمعية  شكر من 

 هـ .1437/  1436الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

االكاديمي   ✓ العام  نهاية  في  عبدالرحمن  بنت  نورة  االميرة  بجامعة  التربوي  والتخطيط  اإلدارة  قسم  رئيسة  من  شهادة شكر 

 م، على المساهمة بحل مشكالت القسم.2018هـ الموافق مايو1439

 األعمال اإلدارية التي تم تكليفي بها:

 هـ.1439/ 3/  25هـ بتاري  1439/  1438الدراسية تكليف برئاسة لجنة الدراسات العليا في القسم للعام   

 هـ.1439/ 3/  25هـ بتاري  1439/  1438تكليف برئاسة لجنة الجداول في القسم للعام الدراسية  

خطاب رقم   2030تكليف باستحداث برامج دراسات عليا تخصص التربية الرياضية تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية   

ــ 1439/ محرم 15ري  / د( بتا26)  ه

 م 2017رئيسة لجنة برامج التربية الرياضية بالكلية منذ عام  

 هـ 1435أمينة سر مجلس قسم االدارة والتخطيط التربوي الى نهاية الفصل الدراسي الثاني من عام 

 تحكيم بحوث طالب المؤتمر العلمي الخامس من قبل وزارة التعليم العالي.  

 المؤتمر العلمي الرابع من قبل وزارة التعليم العالي.تحكيم بحوث طالب  

 1435/  1/ 25/ع أدع ب تاري 4334تكليف وضع دليل لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه خطاب رقم  

 هـ.1434/ 2/ 17/ ج ك د بتاري  644تكليف وضع دليل لفتح برامج دراسات عليا خطاب رقم  

الجودة في جام  الدراسات عطفاً على خطاب عميد  التطويرية في مركز  الذاتية  للدراسة  الملك سعود بشأن مراجعة مستقلة  عة 

 .4/ 201725/60هـ ورقم 7/1431/ 3الجامعية للبنات بعليشة بتاري  

 .1429/1430عطفا على خطاب جامعة الملك سعود مقوم خارجي للتقويم المؤسس لفرع عليشه 

 .1429/1430مقوم خارجي للتقويم المؤسس لقسم القانون عطفا على خطاب جامعة األمير سلطان،  

من مجلس   34مسئولة سابقاً عن إدارة الجودة الشاملة في وكالة الجامعة للدراسات والتطوير والمتابعة تفرغاَ جزئياً بقرار رقم   

 هـ. 14/9/1428قسم التربية وعلم النفس بتاري  

 .1429/1430لتقويم المؤسس لفرع عليشهعطفا على خطاب جامعة الملك سعود مقوم خارجي ل 

 ..1429/1430عطفا على خطاب جامعة األمير سلطان، مقوم خارجي للتقويم المؤسس لقسم القانون  
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من مجلس قسم    34مسئولة عن إدارة الجودة الشاملة في وكالة الجامعة للدراسات والتطوير والمتابعة تفرغاَ جزئياً بقرار رقم   

 هـ.14/9/1428بتاري  التربية وعلم النفس 

 

 

 : اإلدارية األخرى  والتكليفات   تقديم دورات وورش 
 2021مايو   31، االثنين إدارة المعرفة المهنية موقع عضو هيئة التدريس و .1

دور إدارة المعرفة في تحقيق الرشــــاقة التنظيمية في المنظومة الجامعية للحد من البيروقراطية اإلدارية ، كلية  ندوة عن : .2

ــاء هيئة التدريس ، الخميس  ــعبان 24م، الموافق 2021ابريل 1العلوم والمهن الصــحية الرياض من خالل لجنة أعض ش

 هـ.يدير الندوة د.محمد الزهراني1442

بقاعة التدريب  2019/ 3/  27الموافق  1440/ 7/ 20ولية تمكنك من تصــميم برنامج" يوم األربعاء  ورشــة عمل "آليات أ .3

 بكلية التربية

ــة عمل "الخطوات اإلجرائية لقاعة بحث لبرا .4 ــتير"، يوم األربعاء  مورشــ ، قســــم  2019/ 13/2، 1440/ 6/  8ج الماجســ

 الدراسات االسالمية

دورة الخطوات اإلجرائية لقاعة بحث لبرنامج الماجسـتير ، لطالبات الماجسـتير ، قسـم الدراسـات اإلسـالمية، كلية اآلداب،  .5

 هـ1440/ 6/ 8يوم األربعاء  

 2019/ 2/ 6الموافق  1440/ 6/ 1دورة آليات تدعم االعتماد االكاديمي لبرنامجك عمادة الدراسات العليا،  .6

حلقة نقاش حول المجموعات البحثية في  2018/ 2/ 6هــــ الموافق   1439/  5/ 20العلمي الثالثاء    يوم فعاليات يوم البحث .7

 كلية التربية وفتح المجال لتشكيل المجموعات.

 2018اكتوبر 31تقديم ورشة إدارة المعرفة في البحث العلمي بكلية التربية لطالبات الدراسات العليا األربعاء  .8

الثالثاء  تقديم حلقة نقاش حول   .9 التربية يوم  العلمي بكلية  البحث  أنشطة يوم  البحثية ضمن  هـ 1439/  5/  20المجموعات 

حلقة نقاش    2018/  2/  6هـ الموافق    1439/  5/  20يوم فعاليات يوم البحث العلمي الثالثاء    2/2018/  6الموافق

 حول المجموعات البحثية في كلية التربية وفتح المجال لتشكيل المجموعات.

ة عن إدارة المعرفة في البحث العلمي في فعالية كلية الخدمة االجتماعيةتق .10 ابريل  18هــــــ الموافق 1439/ 8/ 2ديم ورـش

 م2018

 هـ ، كلية التربية1439/ 16/6ورشة برنامج التربية الكشفية ، االحد، الموافق  .11

 هـ1439/ 6/ 10تقديم ورشة عن الخصخة في التعليم العالي يوم االثنين  .12

 هـ(.18/1/1426دورة )حفظ الوثائق داخل الملفات واسترجاعها من الملف( باألقسام العلمية )  تقديم .13

 هـ(.29/11/1422المشاركة في تنفيذ دورة المعلمة المتعاونة بكلية التربية األقسام العلمية ) .14

 هـ.19/4/1427-17تكليف بإدارة ثالث ورش عمل تابعة لمشروع أفاق بمحور تعليم الفتاة  .15

 :التكليف بأعمال متفرقة

 2019تكليف مستشارة لكلية التربية في ديسمبر  .16

 م.2017أمينة سر مجلس قسم اإلدارة والتخطيط التربوي لعامين من أكتوبر عام  .17

املة في إدارة جامعة الرياض للبنات رمضـان  .18 ج ر ب س 99/1هــــــ وصـدر القرار رقم 1428تكليف بإدارة الجودة الـش

 هـ.13/2/1429بتاري   

تكليف بالمشـــاركة في لجنة مشـــروع المركز الوطني للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد في مؤســـســـات التعليم العالي   .19

 لمدة فصل دراسي واحد. 28/8/1428بالمملكة العربية السعودية في 

 2018- 2016التربوي منذ عام رئيسة لجنة برامج الدراسات العليا في قسم اإلدارة والتخطيط  .20

 10/3/1427تكليف بالمشاركة بورقة عمل في ورشة جامعة طيبة التابع لمشروع آفاق .21
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 هـ18/4/1427تكليف باإلشراف على الجانب اإلداري لتنفيذ برنامج تمنية مهارات التفكير بتاري   .22

 هـ.1427المشاركة في اللجنة التنظيمية للحوار الوطني  .23

 هـ.28/1/1427مركز مصادر التعلم وإدارة الجودة تكليف برئاسة  .24

 هـ.1427مشاركة زميالت في إعداد دليل مركز مصادر التعلم بكلية التربية األقسام األدبية  .25

ــ. 1424/1425مـشاركة مديرة وحدة التدريب والتطوير في وـضع خطة البرامج التدريبية للفصل األول والثاني لعام  .26 هـــ

 هـ.1426/1427وللعام 

اركة المسـئولة بوحدة التقويم والقياس بتقويم عضـو هيئة التدريس من وجهة نظر الطالبات لوضـع اسـتمارة تقويمية  مشـ  .27

 هـ(.8/11/1426عامة لكافة الفرق بعد التجريب )خطاب بتاري   

 هـ(.8/8/1426عضو باللجنة االستشارية بالكلية ) .28

للفتاة( من قبل معهد البحوث والخدمات االسـتشـارية التابع لجامعة تكليف بوضـع خطة لدراسـة موضـوع )التعليم العالي   .29

 هـ(.1/9/1326اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )

 هـ(.8/8/1426تكليف برئاسة مركز التطوير والتدريب ) .30

 (.24/4/1426التكليف بتقويم مؤلف) .31

 المشاركة في إعداد وطباعة كتيب عن مركز مصادر التعلم )مشترك( .32

 هـ(30/4/1426ة في تأسيس مركز مصادر التعلم )المشارك .33

 هـ(30/4/1426تأسيس موقع إلكتروني لقسم التربية وعلم النفس) .34

 هـ(.21/4/1426المشاركة في تقديم دورات تدريبية بمركز مصادر التعليم) .35

 والدكتوراه.المشاركة في تحديث توصيف محتويات تخصص إدارة وتخطيط لمرحلة الماجستير  .36

 هـ(.21/11/1425تكليف باإلشراف على مركز مصادر التعلم ) .37

 هـ(.15/2/1425تكليف بالمشاركة في اللجنة المركزية لإليفاد واالبتعاث بوزارة التربية والتعليم ) .38

 هـ(.24/1/1425التفكير)تكليف للمشاركة في فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لبرنامج تنمية مهارات  .39

 هـ1425تكليف بالمشاركة في فريق عمل لعمل خطة تنفيذية لبرنامج تنمية مهارات التفكير  .40

 هـ.1424التعاون مع وزارة التربية والتعليم في مشروع الخطة العشرية  .41

 هـ.13/10/1424عضوة في اللجنة االستشارية بكلية التربية األقسام العلمية بالرياض  .42

 هـ(.20/3/1424كة في الخطة العشرية لوزارة التربية والتعليم)المشار .43

 هـ(.18/3/1424تحكيم استبانة إلدارة اإلشراف التربوي) .44

 هـ(.4/3/1424التكليف بمهمة سرية بوزارة التربية والتعليم) .45

ــوق العـمل وتنفـيذ المرحـلة   .46 ــمن القـيام ـبإـعداد  لجـنة إـعداد برامج لـتأهـيل الـطالـبات لمواكـبة احتـياـجات ســ الرابـعة التي تتضــ

 هـ.23/2/1423توصيف مقررات البرامج 

تكليف بتوصــــيف مقرر ســــياســــة التعليم في المملكة ومقرر إدارة وتخطيط المدرســــة االبتدائية لكلية إعداد المعلمات   .47

 هـ(.8/2/1422)

 هـ.27/10/1421دراسة برنامج تطبيقي في مجال التخصص  .48

 هـ(.2/4/1421غير متفرغة في اإلدارة العامة للتدريب التربوي واالبتعاث بالوزارة )تكليف للعمل كمستشارة   .49

 هـ(.3/11/1420تكليف بالعمل في مشروع التقويم الشامل في لجنة الهياكل التنظيمية ) .50

 هـ(.22/5/1418تكليف بمشاريع تابعة لإلدارة العامة للتدريب التربوية بوزارة التربية والتعليم) .51

 هـ(.4/6/1417تكليف بالمشاركة في اللجنة االستشارية بالكلية ) .52

 تحكيم كتيبات متنوعة في مجال التخصص. .53

 اإلشراف على البرامج التدريبية التي تقدم بمركز مصادر التعلم .54
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وحدة  المساهمة في وضع خطط البرامج التدريبية عند نهاية كل فصل دراسية ومتابعة كافة اإلجراءات مع المسئولة عن .55

 التدريب والتطوير

 :)ميكن اضافة مزيد من الصفوف(عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة

 المكان الفترة الزمنية اللجنة أو الجمعية #

 الرياض  2021 عضوة جميعة جود   .1

حاصلة على أعلى مؤلف تم االستشهاد   .2

 (Arcitببحوثه وفق تقويم )ارسيف 

2019  

عضوة في مرصد الخبراء الخليجيين في   .3

 5119رقم مجال إدارة تربوية 

2019  

مشاركة في جمعية التصميم والفنون   .4

كمستشارة في جانب الخطة االستراتيجية 

 لها.

جامعة االميرة نورة بنت   2018 -2017

 عبدالرحمن 

جامعة الملك سعود كلية  مستمر  جمعية جستن للتربية   .5

 التربية

الجمعية المصرية للتربية المقارنة   .6

 واإلدارة التعليمية 

جامعة عين شمس كلية   مستمرة 

 التربية القاهرة

جامعة الملك سعود كلية  مستمر  ة العلوم اإلداريةيجمع  .7

 العلوم اإلدارية 

  لعامين 15/5/1433 لجنة عمادة الدراسات العليا  .8

لجنة تطوير وكالة الدراسات العليا   .9

 العلميوالبحث 

  هـ1434

تعليم اللغة العربية لجنة تطوير معهد   .10

 للناطقات بغيرها  

  هـ1434

لجنة الخروج باستراتيجية وطنية وعملية   .11

 التحول لمجتمع معرفي 

1433-1435  

لجنة وضع خطة استراتيجية للدراسات   .12

 العليا

  هـ1434

لجنة إعداد برامج لتأهيل الطالبات   .13

 احتياجات سوق العمل لمواجهة 

اإلدارة العامة للتدريب المهني  هـ 1420/  7/ 18

 بوزارة التربية والتعليم 

لجنة الخطة االستراتيجية لوزارة التربية   .14

 والتعليم

اإلدارة العامة للتدريب المهني  هـ1434

 بوزارة التربية والتعليم 

فريق  –لجنة التقويم الشامل لكليات البنات   .15

 الهياكل التنظيمية اعداد 

  هـ 1420/ 11/ 2

  هـ 1424/ 15/10 اللجنة االستشارية بكلية العلوم   .16

  1417 اللجنة االستشارية بكلية التربية  .17
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  هـ1426 اللجنة االستشارية بكلية التربية  .18

التعليم -اللجنة التحضيرية للحوار الوطني  .19

 الواقع وسبل التطوير

  هـ1427

الطالب المقدمة للمؤتمر  تحكيم بحوث   .20

 الطالب الخامس، والرابع والثالث

1433-1435  

عبد   -  .21 الملك  لمدينة  بحثية  مشاريع  تحكيم 

 العزيز للعلوم والتقنية.

1435  

السعودية  -  .22 للمجلة  علمية  بحوث  تحكيم 

-للتعليم العالي، مجلة وزارة التعليم العالي

 الرياض  

1435  

العلوم  -  .23 لمجلة  علمية  بحوث  تحيكم 

التربوية، كلية التربية جامعة الملك سعود، 

 الرياض، المملكة العربية السعودية.

1435   

  1433 لجنة القسم لتوصيف مقررات القسم -  .24

  هـ1437 وحدة النشر العلمي بالجامعةلجنة  -  .25

  هـ1438 لجنة برامج الدراسات العليا بالقسم -  .26
 
 

 :   )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(وورش العمل  الدورات التدريبية املتخصصة
 السنة  مكان االنعقاد التخصص   عنوان الدورة / ورشة العمل   #

ت في خدمة  اسالبحوث والدرا  .1

 الربحيالقطاع غير 

آفاق تنموية ومجلس المؤســســات   بحثي 

 األهلية

28 /8 /1442 

 2021/ 4/  10هـ

ورشة بناء الخطة االستراتيجية    .2

 لجمعية جود

ــارات  إدارة وتخطيط  ــتشـــ مركز االتقــان لالســ

ــر،   ــاشــ مب ــة  والتربوي ــة  التعليمي

 2021المستشار ماجد العوشن

أيام 7لمدة 

ساعة  21بواقع

 عمل حضوري 

 2021 افتراضي ادارة  ( 2مبادرون )دورة   .3

ية لقيم ومؤشرات  الخطة التنفيذ  .4

 الخطة التشغيلية لكلية التربية

وتخطيط  إدارة 

 تربوي 

 2018 هـ1439/ 7/ 9القسم 

ورشة صياغة رؤية ورسالة    .5

وأهداف قسم اإلدارة والتخطيط 

 التربوي

وتخطيط  إدارة 

 تربوي 

 2017 هـ1439/ 3/  16و 9القسم يومي 

القاء التعريفي للتعليم االلكتروني    .6

 للهيئة التعليمية 

التعليم  عمادة 

االلكتروني  

 والتعليم عن بعد 

ة ـجامـعة االميرة نورة   ة التربـي كلـي

 بنت عبد الرحمن

 هـ 3/1438/ 27

، لمدة   النشر الرقمي المحمول  .7

 يوم واحد سبع ساعات 

 2015مارس2 فندق كمبنسي الرياض  التعلم االلكتروني 
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تفعيل تطبيقات اآليباد كوسيلة   .8

تعليمية  ، لمدة يوم واحد سبع  

 ساعات

 2015مارس1 فندق كمبنسي الرياض  التعلم االلكتروني 

9.  Workshop “ Ensuring 

Congruence between 

Internal and External 

Quality Assurance (IQA) 

(EQA)” (Closed to 

registered participants)  

by Dr Terence Clifford-

Amos 

 م2014 مسقط ، سلطنة عمان إدارة 

10.  Stress Management 

Introductory Leadership 

workshop series 

  عصراً 4-8يوم من  م 2013ديسمبر8

في   .11 للمرأة  عمل  فرص  خلق 

 األنشطة االقتصادية

عبد   الملك  معهد 

للبحوث  هللا 

والدراسات  

 االستشارية

  ظهرا12-9يوم واحد من 

12.  Mobile Media for 

education 

الوطني  المركز 

االلكتروني   للتعليم 

 والتعلم عن بعد

ــاعات ليوم واحد  ربيع  22ثمان س

ــ الموافق  1434االول  / 3/2هـــــ

 م2013

 

13.   ً التطوير   تصميم االستبانة الكترونيا مركز 

التربية  بكلية 

األميرة   جامعة 

عبد  بنت  نورة 

 الرحمن 

  هـ.7/1/1434يوم واحد 

التعلم االجتماعي في القرن الواحد   .14

 والعشرين

الوطني  المركز 

االلكتروني   للتعلم 

 والتعليم عن بعد

ــام   ــعـ لـ ــي  ــانـ ــثـ الـ ــفصـــــــل  الـ

ــ، لمدة يومين  1432/1433 هــــــ

ــاعات تدريبية( بتاري    ــع سـ )تسـ

اـلـمواـفق  10/5/1433 -1ـهـــــــــ 

 م.2012مايو//2

 

15.  Assessment for Learning 

and its impact on 

Leading Learning 

Conference 

Education 

Sustainability 

to Build 

Capable 

Generations 

Lead the 

Future 

3-5hours  
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خطوة بخطوة لبناء حقيبة برنامج    .16

 إنجاز الكترونية 

المنعقدة في 

المركز الوطني 

للتعلم االلكتروني  

والتعليم عن بعد 

 بالرياض

-21في الفترة من 

 م. 21/12/2011

 

البيانات   .17 تحليل  عمل  ورشة 

متطلبات  على  بناء  وتقاريرها 

واالعتماد  للتقويم  الوطنية  الهيئة 

 األكاديمي  

المقدمة من الهيئة 

الوطنية للتقويم  

واالعتماد 

األكاديمي  

بالتعاون مع  

المجلس الثقافي  

 البريطاني.

  م2012-/5/2-4من 

ورشة عمل االعتماد األكاديمي   .18

 ليات اآل–المؤسسي والبرامجي 

 

المنظمة العربية 

للتنمية اإلدارية، 

جامعة الدول  

 العربية

مايو  31-28، خالل الفترة من 

م، والمرجعيات اسطنبول 2011

 الجمهورية التركية

 

الوطني  دورة التقنيات الحديثة في التعليم    .19 المركز 

االلكتروني   للتعلم 

 والتعليم عن بعد

ــام   ــعـ لـ ــي  ــانـ ــثـ الـ ــفصـــــــل  الـ

هـــ، لمدة يوم واحد 1431/1432

)ســـتة ســـاعات تدريبية( بتاري   

ــق  27/5/1432 ــواف ــم ال ـــــــــــ  ه

 م.1/5/2011

 

حضور الملتقى العلمي "المعايير   .20

وتصنيف  لتقويم  األمريكية 

التوجه  العالي:  التعليم  مؤسسات 

األمير  بجامعة  العالمية"،  نحو 

في   هـ 1429محرم  13سلطان 

 م 2008يناير22الموافق

في  مقدمة  ورشة 

الوطني  المركز 

االلكتروني   للتعلم 

 والتعليم عن بعد

ق 3/1432/  16 مـواـف اـل هــــــــــ، 

 م.19/2/2011

 

فعالة   .21 تقدمية  عروض  تصميم 

في التعلم االلكتروني باستخدام 

 البوربوينت، 

الوطني  المركز 

للتعلم االلكتروني  

 والتعليم عن بعد.

-23لمدة يومين من 

 هـ. 24/12/1431

 

المقدمة من الهيئة   متابعة وتقويم البرامج   .22

للتقويم   الوطنية 

واالعتماد 

األكاديمي  

مع   بالتعاون 

الثقافي  المجلس 

 البريطاني

هـ،  1/12/1431-/29/11من  

 2010نوفمبر 6-7
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لمشروع   .23 الثالث  البرنامج 

ألقسام  عملية  خطة  تطوير 

اإلدارة التربوية للحصول على  

االعتماد األكاديمي من هيئات  

مشاريع   متميزة، ضمن  دولية 

طيبة  جامعة  واإلبداع،  التميز 

 لتطوير األقسام األكاديمية، 

طيبة   جامعة 

جامعة  في  قدم 

عبد  الملك 

في  العزيز 

 جده.

من   الفترة  -25خالل 

- 4هـ، الموافق  27/10/1431

 م2010أكتوبر //6

 

التعلم االلكتروني وأدواته: من   .24

تطبيقات   حتى  التعلم  أنظمة 

 2الويب 

 

الوطني  المركز 

للتعلم 

االلكتروني  

 والتعليم عن بعد.

ساعة تدريبية(  12لمدة يومين )

 هـ6/1431/ 10-9بتاري  

 

التعلم    .25 في  عملية  أنشطة 

 االلكتروني  

الوطني  المركز 

االلكتروني   للتعلم 

 والتعليم عن بعد

  هـ، لمدة يوم واحد  18/5/1431

حقيبة  ▪  .26 المدربين،  تدريب  برنامج 

وإعداد  البرامج  توصيف 

 التقارير، الرياض، جامعة اليمامة

الوطنية  الهيئة 

واالعتماد  للتقويم 

- األكاديمي

 الرياض 

ربيع 22م،  2010ابريل    4-7

 هـ.1431اآلخر

 

دورة التخطيط بالسيناريو االثنين  ▪  .27

 م2010مارس15

اإلدارة -جمعية 

الملك  جامعة 

 سعود

  مساءاً 10-عصراً 4

الوطني  دورة التعليم المتنقل.  ▪  .28 المركز 

 للتعليم االلكتروني 

  م 13/12/2009األحد 

برامج   ▪  .29 مخرجات  التعليم تطوير 

(  Developing aالعالي، 

Higher Education 

Outcomes Assessment 

Program(  ،)Dr. Neal 

Kingston.) 

تنمية  مشروع 

والتميز   اإلبداع 

هيئة  ألعضاء 

في   التدريس 

الجامعات 

 السعودية

م بقاعة 2009نوفمبر  6  –  4أيام  3

 المقصورة

 

الوطني  جودة التعليم االلكتروني    .30 المركز 

االلكتروني   للتعلم 

 والتعليم عن بعد

  هـ،2/6/1430يوم الثالثاء 

بناء    .31 بعنوان  تدريبية  دورة 

 االختبارات الكترونيا  

المركز الوطني 

للتعلم االلكتروني  

 والتعليم عن بعد

هـ 1430جمادى األولى 9-170

 م. 2009يونيه 3-2الموافق 

 

ــة   .32 العمل األولى لتأهيل ورش

 مراجعي الجودة واالعتماد

الهيئة الوطنية 

للتقويم واالعتماد  

األكاديمي  

بالتعاون مع  

هـ 1430جمادى األولى  14-17

 م2009يونيو 10-7الموافق 
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المجلس الثقافي  

 البريطاني

"جمع البراهين ومؤشـــرات   .33

واـلـمعــاـيـير   ــيــة  اـلرـئيســ األداء 

 المرجعية 

الهيئة الوطنية  

للتقويم واالعتماد  

األكاديمي  

بالتعاون مع  

المجلس الثقافي  

البريطاني في 

جامعة األمير  

نايف األمنية 

 بمدينة الرياض

هـ 1429ذي القعدة 24-25

 م 2008نوفمبر  23-22الموافق 

 

ــة مهارات وتقنيات البحث   .34 ورشـ

يــة   روـن ـت ـك اإلـل ــادر  مصــــ اـل ي  ـف

 واإلنترنت  

مشروع تنمية 

اإلبداع والتميز  

ألعضاء هيئة 

التدريس في 

الجامعات 

 السعودية

 هـ. 5/4/1430إلى 1/4/1430

 

الوطني  ورشة جودة التعليم االلكتروني    .35 المركز 

االلكتروني   للتعليم 

 والتعليم عن بعد.

  هـ2/6/1430يوم الثالثاء 

التطبيق الفعال إلجراءات ضـمان   .36

دورات  ـلى  ـع يــة  ـل الــداـخ ـجودة  اـل

تـعـلـم  واـل ي  كـتـروـن اإلـل تـعـلـيـم  اـل

 المزيج.

المؤتمر الدولي 

األول للتعليم 

االلكتروني  

 والتعليم عن بعد

 م. 15/3/2009هـ،18/3/1430

 

 

ــات العلـيا   .37 تطوير برامج اـلدراســ

د  ت عـب بجـامعـة األميرة نورة بـن

 الرحمن  

األميرة   جامعة 

عبد  بنت  نورة 

 الرحمن   

األربعاء   هـ، 24/6/1430يوم 

قاعة 17/6/2009الموافق م، 

االنتركونتننتال –بريده   فندق 

 الرياض 

 

مراجعي    .38 لتأهيل  األولي  "العمل 

 الجودة واالعتماد" 

من   الهيئة المقدمة 

للتقويم  الوطنية 

واالعتماد 

األكاديمي  

مع   بالتعاون 

الثقافي   المجلس 

في  البريطاني 

اليمامة  جامعة 

بمدينة  األمنية 

 الرياض 

اآلولي14-17 هـ 1430جمادى 

 م10June 2009-7الموافق 
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العمـل عن التخطيط لبنـاء نظـام   .39

 الجودة في التعليم العالي، 

الملك  جامعة 

 سعود 

  هـ19-20/5/1429

استراتيجيات تقويم الطلبة لتحقيق    .40

 مخرجات التعلم

الهيئة  الرياض 

للتقويم  الوطنية 

واالعتماد 

األكاديمي  

مع   بالتعاون 

الثقافي   المجلس 

 البريطاني

 هـ21/1/1429-19من 

 م 2008يناير 30 – 28

 

لتقويم    .41 األمريكية  "المعايير 

التعليم   مؤسسات  وتصنيف 

 العالمية" العالي: التوجه نحو 

األمير   جامعة 

 سلطان  

هـ 1429محرم  13

 م 2008يناير22الموافق

 

أحــكــام    .42 ــمــي  ــل ــع ال ــم  ــي ــحــك ــت ال

 موضوعيـة أم رؤى ذاتية؟ .

بن  اإلمام  جامعة 

اإلسالمية  سعود 

البحث  عمادة 

 العلمي

الفترة   الحجة 29-28من  ذو 

الموافق  1428 يناير 8-7هـ، 

 م2008

 

ــتفادة أعضـــاء هيئة التدريس   .43 اسـ

اـف ت وحوافز التميز في من   المـك

 الجامعات السعودية

الملـك   جـامعــة 

 سعود

هــــ الموافق 18/11/1429االحد

 م.16/11/2008

 

مصادر  تصميم البرامج التربوية   .44 مركز 

التعلم بكلية التربية 

 األقسام األدبية

من   األول 15-14الفترة  ربيع 

ابريل 3-2الموافق    1428

 م.2007

 

 أساسيات مناهج البحث العلمي    .45

 

مصادر  مركز 

 التعلم بكلية التربية

  هـ1428صفر 3-1الفترة من 

لتحسين   .46 االستراتيجي  "التخطيط 

 الجودة لمؤسسات التعليم العالي"

الوطنية  الهيئة 

واالعتماد  للتقويم 

األكاديمي،  

مع   بالتعاون 

الثقافي   المجلس 

 البريطاني.

هـ، 1428شوال  19-17من   

 بالرياض.

 

وهكذا   .47 المتدربين  وتدريب  إعداد 

 تكون مدربة معترف بها  

  هـ 10/3/1428-5/3من  المركز الكندي.

ــة    .48 ي ـل ـم ـع اـل ر  ـطوـي ـت ــة  ورشــــ

 التعليمية لصالح 

 

تطوير   مشروع 

الجامعي  التعليم 

العربية  بالمملكة 

 السعودية )آفاق(

األحد   اآلخر 25يوم  ربيع 

 بالرياض.هـ 1427

 

خمس   .49 إلى  "زيارات  دورة 

جامعات بريطانية وتتضمن ورش 

 عمل ومحاضرات عن الجودة " 

ــة   ي ـن وـط اـل ئــة  ـي ـه اـل

ــاد  واالعتم للتقويم 

بلنــدن   األكــاديمي، 

  م 2007نوفمبر16نوفمبر 11
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ــع  م ــعــاون  ــت بــال

قــاـفي  ـث اـل ـمـجـلس  اـل

 البريطاني

وتحسين   .50 الكفاءة  تطوير  متطلبات 

 التدريبالعائد على االستثمار في 
 م2007فبراير20 الغرفة التجارية

 

ـفي    .51 اـلـبحــث  ـقـنيــات  وـت ـمهــارات 

المصـــادر االلكترونية واالنترنت  

 خمس أيام

االمام  جامعة 

سعود  بن  محمد 

معهد   اإلسالمية 

البحوث والخدمات 

 االستشارية 

  هـ 1430/ 4/  5 – 1

ــالح    .52 تطوير العملـية التعليمـية لصــ

مشــــروع تطوير التعليم الجامعي 

 بالمملكة العربية السعودية 

ــروع آفاق( ـ   )مشـ

 بالرياض

األحــد   اآلخــر 25يــوم  ربــيــع 

 هـ بالرياض1427

 

ــك   الهياكل التنظيمية  .53 الـمـل جــامـعــة 

 فيصل الخبر

  يوم واحد

54.  
في  التنظيمية  الهياكل  ترشيد 

 األجهزة الحكومية 

العربية   المنظمة 

اإلدارية  للتنمية 

 القاهرة

 م. 2006نوفمبر

 

55.  
استخدام األساليب اإللكترونية في 

 تقديم الخدمات الحكومية 

المنظمة العربية 

للتنمية اإلدارية 

 القاهرة

 .2006نوفمبر 19-23

 

د   .56 ـــي ث لترشــ اـل الملتقى العربي الـث

األجهزة   في  ــة  التنظيمي ــاكــل  الهي

 الحكومية

ة  - ة العربـي المنظـم

ــة   اإلداري ــة  للتنمي

 القاهرة 

 2006نوفمبر

 

57.  
معايير وإجراءات ضــمان الجودة 

 واالعتماد

ــيــم   الــتــعــل وزارة 

ــة   المملك ــالي،  الع

 العربية السعودية

ربيع األول 23-22االثنين  -األـحد

ـمايو  2-1هـــــــــ، الموافق  1426

 م.2005

 

58.  
 االعتماد األكاديمي

ــيــم   الــتــعــل وزارة 

ــالي،   ــة  الع المملك

 العربية السعودية

 م.2005

 

 

العربيــة   تنمية التفكير    .59 المنظمــة 

ــة   اإلداري ـلـلـتـنـميــة 

الــدول   جــامــعــة 

 العربية

  م. الرياض2005يناير  9-13

خـطـي   .60 وـت كــاريــة  ـت االـب يــة  ـل ـق ـع اـل

 الحواجز، د. علي الحمادي

الـمـوارد   مـنـتــدى 

الرابع   ــة  ــري البشــ

م، 2006

االـستثمار في جيل 

 المستقبل. الرياض

  يوم واحد 
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61.    / وأطــلــقــه(  الــعــمــالق  )أيــقــظ 

 م.8/12/2005

  م.8/12/2005 -7 معهد رؤى 

هــا    .62 ـي ـل اـجـع هــا  ـت ـموـهـب )اـكتشـــــفي 

 متميزة(

ــادر   مصــــ ـمرـكز 

 التعلم بكلية التربية

  هـ.1426شوال17-18

)تصــميم االســتفتاءات ومعالجتها    .63

 إحصائيا(

ــادر   مصــــ ـمرـكز 

 التعلم بكلية التربية

  م.2005/سبتمبر  23-24

خـطـط   .64 اـل ــة  نــاقشــــ ـم هــارات  )ـم

 والرسائل العلمية(

ــادر   مصــــ ـمرـكز 

 التعلم بكلية التربية

  هـ.16/8/1426

ــه     .65 الــمــوج اإلداري  )الــتــدريــب 

تـكـنـولـوجـيــا   ظــل  فـي  بــاألداء 

 المعلومات(

ــة  العربي ــة  المنظم

ــة اإلداري ــة  -للتنمي

الــدول   جــامــعــة 

 العربية

  م.2005يناير9-13

66.  
التدريبية وتكنولوجيا  االحتياجات 

المعلومات في المؤسسات  

 الحكومية

المنظمة العربية 

-للتنمية اإلدارية

جامعة الدول  

 العربية 

 م  2004ال قاهرة

 

دورة كتابة الـسيرة الذاتية وإجراء   .67

 المقابالت الشخصية.

ــادر   مصــــ ـمرـكز 

 التعلم بكلية التربية

  هـ1425شوال29

  م.2003ابريل  14-مارس 1  بناء موقع الكتروني    .68

  م.2003يناير8-ديسمبر14  معلومات عن االنترنت    .69

االـنـجـلـيزيــة   .70 اـلـلغــة  ـلـتـعـلم  كــاـبـلن 

 المتقدم 

  م.1997ديسمبر   شركة كابلن

اكنتوش نظـام   .71 ل ـم ب على أـب درـي ـت

ــت، وينفايل،   ــغيل، وينتكســ التشــ

 وينفيو، تمباكتو

  هـ. 9/2/1411-23/1/1411 شركة الجريسي 

ــتراتيجي    .72 مـهارات التخطيط االســ

 للقيادات النسائية 

وزارة التربية 

 والتعليم

  هـ.12-14/3/1425

(  SPSSدورة اســـتخدام برنامج )  .73

 في البحوث التربوية

مركز مصادر 

 التعلم بكلية التربية

  هـ.1425رجب 13-15

  م.2003فبراير5-يناير11  تطور تصميم المواقع االلكترونية    .74

  م. 2002اكتوبر15-سبتمبر 12   2000مايكروسوفت وندو   .75

معهد االدارة   حلقة اإلدارة تحت ضغوط العمل،  .76

 العامة

  هـ.3-5/2/1416

77.  
 دورة اللغة اإلنجليزية

جامعة الملك 

سعود، مركز  

 خدمة المجتمع

 م.1985

 

78.  
 المدربةإعداد 

معهد اإلدارة  

 العامة
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الـــتـــخـــطـــيـــط     .79 مـــهـــارات 

يــادات   ـق ـل ـل ـجي  ـي راـت االســــــت

ــائــــيــــة   -12الــــنســــــ

 هـ.14/3/1425

  

 

ــيرة اـلذاتـية     .80 دورة كـتاـبة الســ

ــالت   ــابـ ــقـ ــمـ الـ ــراء  وإجـ

ــة  الشــــــــــخصــــــــــيـــــ

 هـ.1425شوال29

  

 

ـبرنــاـمج     .81 ـــتخــدام  اســ دورة 

(SPSS الــبــحــوث فــي   )

ــتــربــويــة   رجــب 15-13ال

 هـ.1425

  

 

مــوقــع     .82 الــكــتــرونــي بــنــاء 

ــارس  1 ــل 14-مــ ــريــ ابــ

 م.2003

  

 

ع    .83 واـق ـم اـل م  ـي تصــــــم طـور  ـت

-يـنــايـر11االلـكـتـرونـيــة  

 م.2003فبراير5

  

 

ـترنــت     .84 االـن ـعن  ـلومــات  ـمـع

 م.2003يناير8-ديسمبر14
  

 

ــوفت وندو     .85  2000مايكروس

ــبــــتــــمــــبــــر  12، -ســـــ

 م.2002اكتوبر15

  

 

ـكابلن لتعلم اللـغة االنجليزـية    .86

 م.1997المتقدم ديسمبر  
  

 

ــغوط    .87 حلقة االدارة تحت ضـ

 هـ.5/2/1416-3العمل، 
  

 

ــل     .88 أبـ عـــلـــى  تـــدريـــب 

ــوش ــت ــن - 23/1/1411مــاك

 هـ.9/2/1411

  

 

 :  )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( هاراتامل     

مهارات  
 متقدمة 

 البحثية   األدوات تصميم  
 تصميم أدلة 

 الرتبوية   اإلدارةتصميم البحوث التطبيقية يف جمال  
 ت اسرتاتيجيا تصميم  
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 ودبلومات  تصميم برامج دراسات عليا
 

 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( جمال التخصص يف املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية 
 

 الفرتة الزمنية  طبيعة النشاط  املسامهة / النشاط  # 

  أكاديمي  مناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه   .1
  أكاديمي  العلياتحكيم أدوات بحثية لطالب الدراسات   .2
  اكاديمي  تقديم برامج متخصصة قصيرة   .3
  اكاديمي  تحكيم مشروع الجامعة العالمية للتعلم اإلبداعي   .4

 

 :  )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(املناصب اإلدارية
 

 الفترة الزمنية الدولة  الجهة  المنصب اإلداري  #

 2008-2007 المملكة العربية السعودية الرحمن جامعة االميرة نورة بنت عبد مديرة إدارة الجودة  1

 اللغات :  

 لغات أخــــــــــــرى أذكرها  قراءة  كتابة  حتدث جتيدها  اللغة الت 
 قليل من الفرنسية     العربية 

    اإلجنليزية 

       

 املعلومات #
هـ،  1440شعبان   26 األربعاءالمنعقد في وزارة التعليم في يوم  األول (PQL)منتدى قادة تكريم في 

 م لمساهمتي في تحكيم البرنامج.2019مايو1
 األبحاث والكتب:            

 

 

 # 

 

 

 

 عنوان الكتاب / البحث 

 

 

أشخاص  
 مشاركين 

 

 

 
 الطبعة

 

 

 عدد الصفحات 

 

 

لغة الكتاب أو  
 ابحث

 

 

 تاري  النشر 

األكاديمي بجامعة األميرة نوره بنت  تنظيم اإلرشاد  1

التوجهات   ضوء  في  تطويره  وسبل  الرحمن  عبد 

 2013 العربية   
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بحث مدعم مشترك بحث    (العالمية )تصور مقترح 

 مدعم مشترك من الجامعة 

المنظمة   2 بواسطة  نشر  اإلبداعية  التحويلية  القيادة 

  ، العربية  الدول  جامعة  اإلدارية  للتنمية  العربية 

محرم  2014نوفمبر   الموافق  القاهرة 1436م  هـ 

 جمهورية مصر العربية 

 2014 العربية 62 األولى  

 ( )ميكن اضافة مزيد من الصفوف اإلنتاج العلمي
 سنة النشر  الناشر  البحث موقف  عنوان البحث / الكتاب  

    مشترك مفرد   تسلسل 

1.  

  مفرد الخصخصة المستدامة بالتعليم في ضوء عمليات إدارة المعرفة 

الدولية  مجلة  ال

التربوية   للعلوم 

  واإلنسانية

تابعة   المعاصرة 

 الجامعات   دتحاال

2023 

2.   

اإلداري   التنمر  لعالج  مقترحة  آليات 
التوجهات   ضوء  في  التعليمية  بالمؤسسات 

 اإلدارية الحديثة. 
 

Administrative Bullying and its Impact 

on the Female Work 

Environment in the Kingdom of Saudi 

Arabia 

 

https://nam12.safelinks.protection.outloo
k.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.natura

om%2FContIss.asp%3FIssIDlspublishing.c
%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946e
a8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9
e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0
%7C638027559226610820%7CUnknown%

CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMD7
AiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXV

ataCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sd
=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxm
bLyfat54rmR5g%3D&reserved=0 
آليات مقترحة لعالج التنمر اإلداري بالمؤسسات التعليمية في  

 ضوء التوجهات اإلدارية الحديثة 

 Q2 تصنيف المجلة على موقع سكوبس

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/isl/ 

 مشترك 

 مشترك

Information  

Sciences 

Letters 

An 

Internationa

l Journal 
naturalspubli

shing.com 

Inf. Sci. 

Lett. 12, 

No. 1, 

1017-1039 

(2023 
2022 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.naturalspublishing.com%2FContIss.asp%3FIssID%3D1948&data=05%7C01%7C%7C90946ea8a31642d9650808dabaaf4788%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638027559226610820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XO0yMj6PKcxT9KotWzqr7%2BBOD0vjxmbLyfat54rmR5g%3D&reserved=0
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دور ورقة    .3 المعر  بحثية  إدارة  اإلدارة  فعمليات  دعم  في  ة 

المشاركة بورقة بحثية  عن دور    الرقمي.الجامعية بالعصر  
عمليات ادارة المعرفة في دعم االدارة الجامعية بالعصر  
اليرموك   جامعة  التربية  كلية  مؤتمر  في   الرقمي 

 االردن"التربية والتنمية الريادة واالبتكار

  مفرد

التربية   مؤتمر 

والتنمية المستدامة  

الريادة    :

جامعة   واالبتكار، 

األردن   اليرموك 

 كلية التربية. 

10-  12  /

 2022مايو /

في    .4 النسائية  العمل  بيئة  على  وانعكاسه  اإلداري  التنمر 
 جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 

https://journals.ekb.eg/article_183886.html 

المجلة   العربية  مشترك 

كلية   التربوية 

التربية 

 89سوهاج  

 2021سبتمبر

املرأة   مفرد آليات دعم مساهمة المرأة السعودية في التنمية المستدامة   .5 متكني  مؤمتر 
التنموي   ودورها 
امللك   عهد  فيي 

 سلمان

25  /11  /

2021 

ورقة بحثية عن المرأة وإدارة المعرفة في المجال البحثي،    .6
المؤتمر الثاني لدراسات المرأة ، المرأة في العلوم مركز 

األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة 
 جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن 

األبحاث   مفرد  مركز 
في  الواعدة 

البحوث 
االجتماعية  

 ة ودراسات المرأ 

17-18  

شعبان 

هـ  1442

-   30الموافق  

مارس   31

2021 

دور اإلدارة االلكترونية في تطبيق الرشاقة التنظيمية    .7
 لتحقيق الميزة التنافسية في ضوءعمليات إدارة المعرفة 

التربوية   مجلةال  مفرد 
التربية    لكلية 
سوهاج    جامعة 

،  86العدد  
 2021يونيو

 يونيو2021

في    .8 المعرفة  إدارة  في  دور  التنظيمية  الرشاقة  تحقيق 
 للحد من البيروقراطية اإلدارية  المنظومة الجامعية

في    مفرد للنشر  مقبول 

التربية   مجلة 

– ابريل  

 2021الزقازيق

 

جامعة    .9 التربية  بكلية  اإللكترونية  اإلدارة  دور  تفعيل 
األميرة نورة بنت عبد الرحمن فى ضوء عمليات إدارة  

 المعرفة لتحقيق الميزة التنافسية 

    

"دور إدارة المعرفة في االرتقاء بجودة االداء المؤسسي    .10
 AJQE 200052020للجامعات"، 

العربية   مفرد  المجلة 
التعليم    لجودة 

AJQE      العدد

2020 
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الثاني من المجلد  
 السابع

11.  The Need for Competitive Educational 

Management PhD Programs in Saudi 

Arabia 

International Journal of Scientific Research 

and Management (IJSRM) 

||Volume||08||Issue||06||Pages||EL-2020-

1427-1437||2020|| Website: www.ijsrm.in 

ISSN (e): 2321-3418 DOI: 

10.18535/ijsrm/v8i06.el03 

Internationa  مفرد

l Journal of 

Scientific 

Research 

and 

Managemen

t for 

publication in 

the "Volume 

8 Issue 06 

[June 2020] 

2020 

 

بنت    .12 نورة  االميرة  جامعة  في  المرأة  بدراسات  االرتقاء 

 عبدالرحمن في ضوء التوجهات العالمية 

القاهرة،   مشترك  جامعة 

العلوم   مجلة 

المجلد    التربوية

العدد  27  ،2 ،

 2019ابريل  

 الجزء االول 

2019  /

2020 

مشروع واقع دراسات المرأة في جامعة االميرة نورة بنت   .13

 الخطة االستراتيجية لمركز األبحاث الواعدة –عبدالرحمن 

لمركز  مشترك  مقدم 

الواعدة   األبحاث 

في جامعة االميرة  

بنت   نورة 

 عبدالرحمن.

غير   مشروع 

 منشور

المملكة    .14 في  الجامعية  بالمنظومة  إدارية  وظائف  تسكين 

العالمية)تصور   التوجهات  ضوء  في  السعودية  العربية 

 مقترح( 

القاهرة،   مشترك  جامعة 

الدراسات   كلية 

للتربية   – العليا 

العلوم   مجلة 

  ، التربوية 

،  25المجلد

ن 3العدد

م 2017يوليو

 الجزء الثاني 

2017 

في    .15 العالي  التعليم  بمؤسسات  القيادة  أداء  بفاعلية  االرتقاء 

بنت   نورة  االميرة  جامعة  السعودية  العربية  المملكة 

 ً  عبدالرحمن نموذجا

دراسات    مفرد مجلة 

ونفسية   تربوية 

التربية   كلية  مجلة 

 بالزقازيق 

 99العدد

األول   الجزء 

 م2018ابريل 

الوحدة الوطنية على ضوء  تطوير أداء الجامعات في تعزيز   .16

 التوجهات العالمية 

الجوف في    مفرد جامعة 

 كتيب المؤتمر 

12  /12  /

2017  

الموافق  

25/3  /

 هـ 1439
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17.  Staffing in Saudi  Universities  in the light of 

global Trends 

 American مشترك 

Journal Of 

Educational 

Research 

Vol. 5, No 

5,2017 

العمل   .18 سوق  واحتياجات  الجامعات  مخرجات  بين  التوافق 

 باالستفادة من التجارب العالمية 

نايف    مفرد جامعة 

للعلوم   العربية 

الملتقى   االمنية، 

الثاني   العلمي 

مخرجات   "تجويد 

العليا   الدراسات 

وتعزيز دورها في 

التنمية   تحقيق 

واألمن   المستدامة 

الرياض    الشامل" 

.. 

بكتيب  نشر 

201المؤتمر

 هـ1434م ،  3

بمؤسسات   .19 القيادة  أداء  بفاعلية  االرتقاء 

 التعليم العالي 

الجمعية    مفرد مؤتمر 

للعلوم   السعودية 

والنفسية   التربوية 

)التكامل   وجستن 

بين   التربوي 

العام   التعليم 

 والعالي(،  

21-  

23/5/1437

/ 3/3-1هـ، 

2016   -

الملك  ج امعة 

  ، سعود 

كملصق،  

 الرياض 

في   آليات إدارة األزمات بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن  .20

 المملكة العربية السعودية 

العلوم   مشترك  مجلة 

المجلد    التربوية 

 23جامعة القاهرة

األول،   العدد 

م 2015يناير

، الجزء األول  

جمهورية 

 مصر العربية 

تقويم نظام االنتساب بكليتي التربية وإعداد المعلمات في جامعة   .21

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

التربوية   مشترك  المجلة 

الدولية  

  ، المتخصصة 

 المجلدالرابع 

العدد 2015  ،

كانون   األول 

 الثاني. االردن 

تنظيم اإلرشاد األكاديمي بمؤسسات التعليم العالي وسبل تطويره    .22

 التوجهات العالمية تصور مقترح"في ضوء 

التربوي    مفرد المؤتمر 

األول   الدولي 

األداء   "تطوير 

لكليات   االكاديمي 

رؤية   التربية: 

 استشرافية"  

في   المنعقد 

الجوف   مدينة 

من   الفترة  في 

جمادى   5-6

األول  

هـ  1436

-24الموافق  

فبراير   25

 م 2015

الجودة    .23 ضمان  نظم  تواجه  التي  للبرامج التحديات  واالعتماد 

 االفتراضية في ضوء التجارب الدولية 

مؤتمر    مفرد في  قدم 

التعليم   :أنماط 

الرقابة   ومعايير 

فيها الجودة  - على 

في   المنعقد 

مسقط ، عمان 
  : من  الفترة  في 

18    /2      /36  
  19هـ    إلى    14
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السادس   المؤتمر 

العربية   للمنظمة 

 لضمان الجودة 

  هـ 14  36/     2    /
-10الموافق

11/12/201

 م4

بالتعليم    .24 والتقويم  للقياس  الوطني  المركز  بأداء  االرتقاء  آليات 

 العالي في المملكة العربية السعودية )التحديات والطموح( 

مجلة   ثنائي  في  نشر 

التربوية   العلوم 

جامعة –والنفسية

جامعة   البحرين 

 البحرين 

،   15العدد  

بتاري   

ديسمبر 4

 م 2014

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبد فاعلية دور    .25

 الرحمن

العلوم   ثنائي  مجلة 

جامعة   التربوية، 

 الكويت 

  - 116العدد  

،    29المجلد  

ذوالقعدة  

هـ، 1436

سبتمبر  

م،  2015

النشر   مجلس 

 العلمي

العمل   .26 سوق  واحتياجات  الجامعات  مخرجات  بين  التوافق 

 التجارب العالميةالسعودية باالستفادة من 

 

 

نايف    مفرد جامعة 

للعلوم   العربية 

الملتقى   االمنية، 

الثاني   العلمي 

"تجويد مخرجات  

العليا   الدراسات 

دورها  وتعزيز 

التنمية   تحقيق  في 

واألمن   المستدامة 

 الشامل"  

محرم    1-3

هـ، 1435

 6-4الموافق  

نوفمبر 

  م.2013

 الرياض 

الرحمن تنظيم اإلرشاد األكاديمي بجامعة األميرة نورة بنت عبد    .27

 وسبل تطويره في ضوء التوجهات العالمية )تصور مقترح(

محلة التربية، كلية   ثنائي 

جامعة   التربية، 

العدد   األزهر، 

الجزء 152  ،

األول  

 م2013يناير

م، 2013يناير

األول   ربيع 

 هـ 1434

تقويم جودة أداء الخدمات الطالبية في جامعة األميرة    .28

 نورة بنت عبدالرحمن من وجهة نظر الطالبات  

 

التربية   ثنائي   مجلة 

االزهر   جامعة 

رقم   ، 159العدد 

الثاني   الجزء 

لسنة   يوليو 

2014 

 2014يوليو  

 م.

آليات تفعيل التمكين لتحقيق جودة األداء في جامعة األميرة نورة    .29

الرحمن، مقدم الى مجلة وزارة التعليم العالي بالمملكة  بنت عبد  

مضاوي   الدكتورة  الزميلة  مع  مشترك  السعودية  العربية 

 الشعالن.

السعودية   ثنائي   المجلة 

العالي،   للتعليم 

وزارة   مجلة 

العالي - التعليم 

 الرياض 

، 10العدد

محرم 

هـ  1435

نوفمبر 

م،  2013

 الرياض 
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المملكة    .30 في  العالي  التعليم  بمؤسسات  االلكترونية  البيئة  تنظيم 

 العربية السعودية دراسة ميدانية مشترك 

العلوم   ثنائي   مجلة 

جامعة   التربوية، 

 القاهرة 

،  19المجلد  

يناير  1العدد  ،

م،  2011

 1الجزء

نظر   .31 وجهة  من  الجامعية  بالبيئة  االتصال  تكنولوجيا  تطوير 

 حالة( الطالبات )دراسة 

تربوية    مفرد دراسات 

ونفسية، مجلة كلية  

بالزقازيق - التربية 

 جامعة الزقازيق  

،  76العدد  

 م2012يوليه 

بالمملكة    .32 المتوسطة  المدارس  في  اإلبداعية  التحويلية  القيادة 

  العربية السعودية 

العربية    مفرد المنظمة 

اإلدارية،   للتنمية 

الدول   جامعة 

العربية،إصدار 

 خاص للمجلة 

إصدار خاص  

المجلة   عن 

العربية  

لإلدارة، 

إقليمية   دورية 

سنوية   نصف 

2014محكمة

 م

التربية   مفرد  تحديات التعليم العالي للفتاة في المملكة العربية السعودية   .33 –مجلة 

 جامعة القاهرة 

 20المجلد

، ابريل  2العدد

م  2012

 2الجزء

التحديات التي تواجه تفعيل إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات    .34

العربية   والمملكة  الهاشمية  األردنية  بالمملكة  العالي  التعليم 

 السعودية 

العلوم   مفرد  مجلة 

جامعة   التربوية 

 القاهرة  

،  21المجلد  

،  2العدد

 2013ابريل

المهنية    .35 التنمية  العربية  جودة  بالمملكة  التدريس  هيئة  ألعضاء 

 السعودية 

العلوم   ثنائي  مجلة 

جامعة   التربوية، 

العدد   الكويت 

الجزء 105  ،

 الثاني،

ص 27المجلد

هـ  1434فر

2012ديسمبر

 م.

إدارة تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي في    .36

 ضوء التجارب الدولية  

نشر بمجلة مستقبل   مفرد 

بحث   التربية 

 التفرغ العلمي 

،  74العدد  

اكتوبر 

م  2011

 18المجلد

في    .37 القرار  اتخاذ  على  التربويات  المشرفات  بقدرة  االرتقاء 

 العربية السعودية وزارة التربية والتعليم في المملكة  

العربية   مفرد   المنظمة 

اإلدارية،   للتنمية 

الدول   جامعة 

 العربية 

،  1العدد  

يونيو حزيران  

2013 

عبد    .38 بنت  نورة  األميرة  جامعة  في  االنتساب  تجربة  تقويم 

 الرحمن )دراسة حالة( مشترك  

التربية،   ثنائي  مجلة 

طيبة،   جامعة 

 المدينة المنورة 

 قبل للنشر 

العربية    .39 المملكة  في  للبنات  واألهلي  الحكومي  العالي  التعليم 

 السعودية: الواقع والتحديات 

مؤتمر تعليم الفتاة،    مفرد

جامعة اإلمام محمد 

سعود  بن 

 اإلسالمية الرياض 

 ألغي المؤتمر
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تحديات تفعيل البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي" قدم في    .40

بالبحث  للنهوض  المستقبلية  "الرؤيا  األول  العربي  المؤتمر 

 العلمي في الوطن العربي،" المنظمة. العربية للتنمية اإلدارية  

الدول    مفرد جامعة 

باالشتراك   العربية 

جامعة   مع 

باألردن   اليرموك 

الفترة   في  المنعقد 

مارس 31-28من  

بجامعة 2011 م 

 االردن اربد.

نشر بكتيب ال  

2010مؤتمر

 م

 "متطلبات تحسين جودة األداء الجامعي ".   .41

 

العربي    مفرد المؤتمر 

الجامعات   الثالث: 

التحديات  –العربية  

المنظمة   واآلفاق. 

للتنمية   العربية 

جامعة   اإلدارية، 

 الدول العربية. 

م، 2010يناير

 في الطباعة 

بحث "تصور مقترح لبرنامج ماجستير إدارة تربوية في ضوء    .42

 معايير االعتماد األكاديمي والجودة،  

العلوم    مفرد مجلة 

جامعة   التربوية، 

 القاهرة 

العدد    ،17  ،

)الجزء  2العدد

ابريل   الثاني( 

 م. 2009

بحث تجربة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في تطبيق    .43

الجودة الشاملة، مشترك مع د. منيرة الحريشي مؤتمر االعتماد 

 األكاديمي لكليات التربية في الوطن العربي: رؤى وتجارب 

طيبة   ثنائي  جامعة 

المنورة   المدينة 

 منشور الملخص 

18 -

200مايو20

 م9

من    .44 بعد  النظامي وعن  الماجستير  برنامج  بين  مقارنة   " بحث 

وجهة نظر طالبات الدراسات العليا بكلية التربية األقسام األدبية  

 في مدينة الرياض مشترك مع زميلة  

مجلة  ثنائي  في  نشر 

،  12التربية السنة  

ابريل  24العدد    ،

 م. 2009

 

ابريل  

 م. 2009

التربية   .45 بكليتي  الرابعة  الفرقة  طالبات  لدى  "االتصال  بحث 

عبد   بنت  نورة  األميرة  جامعة  في  والعملية  األدبية  األقسام 

 الرحمن بالمملكة العربية السعودية، مشترك مع زميلة 

مجلة   ثنائي  في  نشر 

تربوية   دراسات 

واجتماعية، المجلد  

األول،  15 العدد   ،

الجزء األول، يناير  

 م. 2009

 م2009ير ينا

تطبيق  -  .46 في  الرحمن  عبد  بنت  نورة  األميرة  جامعة  "تجربة 

 الجودة الشاملة، مشترك  

االعتماد   ثنائي  مؤتمر 

لكليات   األكاديمي 

الوطن   في  التربية 

رؤى   العربي: 

تحت   وتجارب، 

 النشر 

18 -

200مايو20

جامعة طيبة    9

المدينة  

تحت   المنورة 

 النشر 

العلمي    مفرد العالي في المملكة العربية السعودية " تطبيقات إصالح التعليم -  .47 المؤتمر 

تطوير  –التاسع  

الوطن   في  التعليم 

الواقع   العربي 

 والمأمول. 

والمأمول 

14 -

20اكتوبر15

جامعة 08 م 

 الفيوم  

بحث "برنامج الماجستير عن طريق التعليم عن بعد من وجهة   -1  .48

نظر أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا في كليات  

مجلة   ثنائي   في  نشر 

تربوية   دراسات 

كلية   واجتماعية 

 م.  2007يناير
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ميدانية،   دراسة  السعودية،  العربية  بالمملكة  التربوية  البنات 

 مشاركة مع زميلة 

جامعة   التربية 

حلوان 

م.  2007ريناي

د العدد  13المجل   ،

الجزء   األول، 

 الثاني. 

الهيئة   -2  .49 ألعضاء  المهنية  التنمية  لوحدة  مقترح  تصور  بحث" 

التعليمية في كليات البنات التربوية بالمملكة العربية السعودية  

 في ضوء مفهوم إدارة الجودة"، مشترك مع زميلة 

مجلة   ثنائي   في  نشر 

التربوية   العلوم 

جامعة –والنفسية

يونيو   البحرين 

، 2م، العدد  2007

 المجلد  

جمادي  8  ،

األول  

هـ، 1428

 يونيو 

من   -3  .50 االختبارات  في  االلكتروني  المصحح  تجربة  تقويم  بحث" 

الدكتورة/شيخه   الزميلة  مع  مشترك  الطالبات  نظر  وجهة 

 العسكر.

التنمية،   ثنائي   مجلة 

شمس. جامعة عين 

التربية   مجلة 

، 40والتنمية العدد  

جامعة  15السنة    ،

 عين شمس.

 م2007ابريل 

بحث عتقويم تجربة تنمية عضو هيئة التدريس في ضوء الجودة   .51

مع   باالشتراك  الرياض"  بمدينة  للبنات  التربية  بكلية  الشاملة 

الخاص   الكتيب  في  نشر  الحريشي،  /منيرة  الدكتورة  الزميلة 

 باللقاء 

السنوي  ا ثنائي    13للقاء 

السعودية   للجمعية 

التربوية   للعلوم 

إعداد  –والنفسية  

المعلم وتطويره في  

المتغيرات   ضوء 

 المعاصرة، 

صفر 

200هـ1427

جامعة 6 م 

سعود   الملك 

 الرياض 

تصميم وتنظيم موقع الكتروني عبر الشبكة العالمية للمعلومات    .52

في   التربوية  البنات  لكليات  العربية "االنترنت"  المملكة 

 السعودية" مشترك مع زميلة. 

مجلة   ثنائي   في  نشر 

المعلمين،   كليات 

 العلوم التربوية 

المجلد  

السادس،  

،  2العدد  

رجب 

هـ  1427

2006سبتمبر

 م.

بحث "تقويم أداء عضو هيئة التدريس من وجهة نظر طالبات   -4  .53

 كلية التربية للبنات بالرياض" مشترك مع زميلة. 

مجلة   ثنائي   في  نشر 

دراسات في التعليم  

جامعة   الجامعي، 

شمس،   عين 

مصر  جمهورية 

مركز -العربية

التعليم   تطوير 

كلية   الجامعي، 

 التربية. 

أغسطس -12

صيف 

 م 2006

أقسام   -5  .54 في  اإلداري  االتصال  لوسائل  مقترح  تصور  بحث:" 

اإلدارية   االتجاهات  ضوء  في  السعودية  بالجامعات  الطالبات 

 الحديثة"  

في   مفرد  إلقائه  تم 

 المؤتمر 

جامعة 

فيصل،  

الدمام،  

  هـ.1427

إدارة   ندوة 

أقسام  
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الطالبات  

بالجامعات،  

التحديات  

 والطموح 

"مجال اهتمام المرأة العاملة ع، قدم في األسبوع الثقافي لديوان    .55

 الخدمة المدنية  

الخدمة    مفرد ديوان 

 المدنية 

 هـ 1406

العملية في كليات التربية في ضوء  بحث" إدارة مكاتب التربية    .56

الزميلة   مع  باالشتراك  األكاديمي"،  االعتماد  معايير 

 الدكتورة/نوال الراجح، نشر في جمهورية مصر العربية. 

جمهورية  ثنائي   في  نشر 

العربية   مصر 

،  13المجلد  

،  2العدد

نشر 2006ابريل م 

دراسات   مجلة  في 

واجتماعية   تربوية 

 جامعة حلوان 

 م2006ابريل

بحث" إدارة مكاتب التربية العملية في كليات التربية في ضوء    .57

 معايير االعتماد األكاديمي"، باالشتراك مع زميلة 

قبل للنشر في مجلة   ثنائي  

واجتماعية   تربوية 

 جامعة حلوان.

،  13المجلد  

،  2العدد

 م2006ابريل

بالمملكة    .58 التربوية  البنات  كليات  في  البحثي  بالعمل  االرتقاء 

 العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

مجلة    مفرد في  نشر 

التربية   مستقبل 

 القاهرة -العربية

 42العدد  

شهر           

يوليو          

 م 2006

بحث" تصور مقترح لتنظيم نشر بحوث أعضاء هيئة التدريس    .59

 في كليات البنات التربوية بالمملكة العربية السعودية " 

مجلة    مفرد في  نشر 

التربية   مستقبل 

العربية، 

م، 2006ابريل

 مصر.

 م 2006

البنات    .60 كليات  بأقسام  اإلدارية  الهيئة  لمهام  الوظيفي  اإلثراء 

 دراسة ميدانية -التربوية في المملكة العربية السعودية

العلوم    مفرد مجلة 

– التربوية والنفسية

 جامعة البحرين  

، 2005يونيو

ال 

جمادى 2عدد

 1426األولى  

 هـ 

الجامعي    .61 التعليم  إدارة االختبارات في  بحث " االرتقاء بجودة 

)تجربة قسم التربية وعلم النفس مع التصحيح االلكتروني في 

 كلية التربية بالمملكة العربية السعودية(.

الدولي    مفرد المؤتمر 

للتعليم   الرابع 

المنعقد  –باإلنترنت

جمهورية  في 

-6مصر العرب ية

- م  2005سبتمر  8

رمسيسه - يلتون 

 القاهرة 

2005  

 سبتمبر  

البنات   -6  .62 بكليات  الطالبات  لقبول  مقترحة  "استراتيجية  بحث 

التنمية   خطة  ضوء  في  السعودية  العربية  بالمملكة  التربوية 

ميدانية-الثامنة" التربية  - دراسة  كلية  التربية  مجلة  في  نشر 

 ، 17السنة الثامنة، العدد  –جامعة عين شمس 

مجلة    مفرد في  نشر 

التربية كلية التربية  

شمس   عين  جامعة 

الثامنة،  – السنة 

، نشر في  17العدد  

التربية   مجلة 

شمس   عين  جامعة 

م  نشر 2005

مجلة   في 

التربية جامعة  

شمس   عين 

التربية   كلية 

2005ديسمبر

 م.
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التربية   كلية 

 م 2005ديسمبر

تصور مقترح لجودة مخرجات برنامج الماجستير بقسم التربية   .63

وعلم النفس في كليات البنات التربوية ع، باالشتراك مع الزميلة 

 الدكتورة/نوال الراجح.

في   ثنائي  للمشاركة  قبل 

الدراسات   ندوة 

وخطط   العليا 

ندوة   التنمية 

العليا   الدراسات 

التنمية -  4وخطط 

 هـ5/4/1427

اإلمام   جامعة 

بن  محمد 

سعود 

 اإلسالمية 

نشر في كتيب ندوة    مفرد إدارة مدرسة المستقبل"   .64

المستقبل   مدرسة 

التربية،   كلية 

جامعة الملك سعود  

 هـ.  1423

 هـ. 1423

الملك   جامعة 

 سعود

تقويم تجربة تنمية عضو هيئة التدريس في ضوء الجودة الشاملة    .65

 بكلية التربية للبنات بمدينة الرياض 

كتيب   ثنائي  في  نشر 

السنوي   اللقاء 

عشر  الثالث 

السعودية  للجمعية  

التربوية   للعلوم 

 والنفسية 

جامعة 

22/2سعود، 

1427محرم3

21/22/20هـ

 م 06

" االرتقاء بجودة االتصال في التعليم العالي )تجربة قسم التربية    .66

 وعلم النفس بكلية التربية في المملكة العربية السعودية( 

كتيب    مفرد في  نشر 

استشراف   مؤتمر 

التعليم   مستقبل 

شرم   في  المنعقد 

جمهورية  –الشي   

في   العربية  مصر 

من   -24الفترة 

 ابريل.28

المنظمة  

العربية للتنمية  

- اإلدارية

الدول   جامعة 

العربية  

القاهرة  

 م. 2005

نشر في كتيب ندوة    مفرد " اإلدارة التربوية في عصر العولمة"    .67

وأولويات   العولمة 

كلية   التربية، 

 -التربية

الملك   جامعة 

سعود،  

-2الرياض،  

صفر 3

 هـ 1425

نشر في كتيب ندوة    مفرد "مستقبل اإلدارة التربوية في دول الخليج العربي  .68

ومستقبل   التربية 

المملكة   في  التعليم 

العربية  

-27السعودية"،  

 /صفر28

التربية - كلية 

الملك   جامعة 

سعود،  

الرياض  

 هـ 1424

كتيب    مفرد "واقع المرأة العربية في اإلدارة وسبل النهوض بها"   .69 في  نشر 

العربي   المؤتمر 

اإلدارة   في  الثاني 

اإلبداعية   )القيادة 

مواجهة   في 

التحديات  

لإلدارة   المعاصرة 

 العربية( 

الدول   جامعة 

العربية  

المنظمة  

العربية للتنمية  

- 6اإلدارية  

نوفمبر 8

 م. 2001
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 شهادات التقدير

 اتريخ احلصول عليها  شهادات التقدير

   2021ديسمبر   25شكر على تحكيم مشروع لمكتب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ساحل حضرموت  .1

 2020شكر على تحكيم ترقية لجامعات عربية ، وابحاث لمجالت علمية .2

 2020شكر على عمل كمديرة برامج الماجستير بالقسم  .3

 لليونسكو االمارات(.  اإلقليمي)المركز 2020البحثية   األدوات شكرعلى تحكيم لمنظمات دولية  .4

 شكر من أعضاء هيئة تدريس تم تحكيم أدواتهن البحثية.  .5

 2020شكر من طالبات تم تحكيم أدواتهن   .6

م لمساهمتي في  2019مايو1هـ،  1440شعبان    26األول المنعقد في وزارة التعليم في يوم األربعاء    (PQL)تكريم في منتدى قادة   .7

 م البرنامج تحكي 

شهادة شكر من الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( تحكيم الخطة االستراتيجية لجمعية الحسنى في الفصل   .8
 هـ . 1437/    1436الدراسي األول من العام الجامعي  

هـ  1439التربوي بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن في نهاية العام االكاديمي  شهادة شكر من رئيسة قسم اإلدارة والتختطيط  .9

 م، على المساهمة بحل مشكالت القسم. 2018الموافق مايو
ذو الحجة   28تقديم استشارة لشركة إثراء المعرفة المحدودة بخصوص الهياكل التنظيمية واستالم شهادة شكر بتاريخ    .10

ــ 1438  ه

 

العربية    .70 المملكة  في  األهلي  العالي  التعليم  "تنظيم 

 هـ18/11/1421السعودية

نشر في كتيب ندوة    مفرد

العالي   التعليم 

جامعة   األهلي 

 الملك سعود 

جامعة الملك  –

كلية    –سعود  

1421التربية

 هـ 

التعليم األهلي في مجال رياض األطفال بالمملكة العربية السعودية،     .71

 ع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية  اللقاء السنوي الساب 

 

 

كتيب    مفرد في  نشر 

"التعليم   مؤتمر 

بالمملكة   األهلي 

السعودية   العربية 

حاضره ومستقبله"  

الملك   جامعة 

 سعود، كلية التربية  

19هـ، 1417

اللقاء -م.  96

السنوي  

 لجستن 

"  -"تجارب وخبرات التعليم والتدريب في بعض الدول العربية  .72

وجمعية   المهني  والتدريب  الفني  للتعليم  العامة  المؤسسة 

 الحاسبات السعودية 

كتيب    مفرد في  نشر 

المؤتمر 

والمعرض الوطني  

عشر   الرابع 

- الحاسوب

 م.  1995

 م   1995

"المشكالت التي واجهت تعريب برامج الحاسب اآللي في الدول    .73

القعدة  -العربية ذو  مايو1412"  مجلة 1992-هـ/  في  ونشر  م. 

 عرب يوتر

كتيب    مفرد في  نشر 

اللغة   مؤتمر 

 العربية  

القعدة   ذو 

هـ/  1412

 م. 1992-مايو
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معية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( تحكيم الخطة االستراتيجية لجمعية الحسنى في  شهادة شكر من الج .11
 هـ . 1437/    1436الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

شهادة شكر من رئيسة قسم اإلدارة والتختطيط التربوي بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن في نهاية العام االكاديمي   .12
 م، على المساهمة بحل مشكالت القسم. 2018هـ الموافق مايو 1439

جامعة االميرة نورة بنت   2018اكتوبر25 - 24صفر الموافق  16  -15ملتقى فن الثاني  خالل  شهادة شكر وتقدير في  .13

 عبدالرحمن. الجمعية السعودية للفن والتصميم  

 عمال تحت االجراء: أ

 الحاالت الدراسية مشترك مع زميلة. كتاب عن   .1

 كتاب عن الخصخصة بالتعليم   .2

3.   

 

 ادوات الدراسة منها:تحكيم أدوات دراسة ميدانية: تم تحكيم العديد من 

  2022 - 2019السنة  
1.    

2.    

 هناء أحمد زهراني ، جامعة ام القرى مكة المكرمة    .3
00966537037622 

أداء   بتميز  وعالقتها  الناعمة  المهارات 
على    الُقرى؛ بهدف التعرف موظفي جامعة ُأم ِّ  

المتمثلة في كل  درجة توفر المهارات الناعمة  
)التواصل والتفاعل، ادارة الصراع  من مهارة : 

المرونة   الناقد،  التفكير  المشكالت،  وحل 
موظفي  و والتكيف،   لدى  العاطفي(  الذكاء 

الُقرى.  ُأم ِّ  بجامعة  اإلداري  وتتكون    الكادر 
م رئيسين االستبانة  جزأين  األن  الجزء  ول:  ، 

الجزء  و الدراسة،    عينةفراد  أل   األوليةالبيانات  
األول الثاني:   مؤشرات  مقياس    المحور 

لدى موظفي الكادر اإلداري    المهارات الناعمة
الُقرى ب ُأم ِّ  أداء    جامعة  تميز  الثاني  والمحور 
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إعداد الصورة    موظفي جامعة أم القرى. وقد تم
 ألداة الدراسة، األولية

 ديما مفرج الدوسري للتواصل    .4
d.m.b5@hotmail.com 

0538323155 

الوظيفي   بالرضا  وعالقتها  التميز  )إدارة 
لمعلمات رياض األطفال في مدينة الجبيل(،  
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة  
من   التربوية  والقيادة  اإلدارة  في  الماجستير 

بن فيصل، وسيتم    نعبد الرحمجامعة اإلمام  
توزيعها على معلمات رياض األطفال بمدينة  

 الجبيل 
وعالقتها   جهير العصيمي استبيان ومقابلة شخصية  .5 الثانوية  المدارس  إدارة  حوكمة 

الحصول   لمتطلبات  التغيير، استكماال  بقيادة 
تخصص   التربية  في  الماجستير  درجة  على 
اإلدارة والقيادة التربوية من جامعة اإلمام عبد  

 بن فيصل،  نالرحم
  لدى   المهني   األداء   تحسين   في  الحوافز  دور محمد غزاوي   .6

" ذلك ضمن مشروع    صبيا  تعليم   مدارس  مدراء
على   الحصول  متطلبات  الستكمال  بحثي 

اإلدارة  درجة الماجستير في التربية تخصص  
 التعليمية 

 ( dawla_406@hotmail.comدوله علي السلمي )   .7
 0549862650رقم الجوال 

 

تحقيق   في  االستراتيجي  الذكاء  اسهام   ":
السعودية الجامعات  في  التنظيمية    - البراعة 

تصور مقترح"، استكماال  لمتطلبات الحصول  
على درجة الدكتوراه في التربية تخصص إدارة  

 بجامعة أم القرى تربوية وتخطيط بكلية التربية  
 سعداء بنت فرحان بن سعد القرني   إعداد الطالبة  .8

 األستاذ الدكتور / حمدان بن أحمد بقان الغامدي    المشرف العلمي 
 

التربوية    موذج القيادات  أداء  لقياس  مقترح 
األداء   بطاقة  باستخدام  التعليم  وزارة  في 
على   الحصول  لمتطلبات  "استكماال   المتوازن 
درجة الدكتوراه في اإلدارة التربوية تخصص )  

 إدارة التعليم العام (
                                                                                                            ندى بنت صالح بن سعد بن شعيل                                                 .9

 0555247741جوال: 
dr.nadashuail@gmail.com 

في   األوقاف  استثمارات  إدارة  حوكمة 
السعودية وذلك    -الجامعات  ُمقترح"،  نموذج 

درجة   على  الحصول  متطلبات  الستكمال 

mailto:d.m.b5@hotmail.com
mailto:dawla_406@hotmail.com
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والتخطيط   اإلدارة  تخصص  في  الدكتوراه 
التربوي، من كلية التربية بجامعة اإلمام محمد 
والتخطيط   اإلدارة  قسم  اإلسالمية،  سعود  بن 

 التربوي.
 محسن بن عليان القرشي   .10

 إشرافأ. د عبدهللا بن أحمد الزهراني 

 أستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط 

"تسويق أبحاث الجامعات السعودية في ضوء  
إستراتيجية المحيط األزرق )تصور مقترح("،  
وذلك استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة  
من  والتخطيط  التربوية  اإلدارة  في  الدكتوراه 

 كلية التربية بجامعة أم القرى.  
   القحطاني يحي بن سعيد إعداد   .11

 الزهراني   أحمد بن  عبدهللا  إشـــرافأ. د.  
  التربوية  اإلدارة  قسم   اإلدارة التربوية والتخطيط /   أستاذ 

 والتخطيط 

معايير   لتطبيق  مدخل  الريادية  القيادة   "
الجامعات   في  العالمية  اإلداري  التميز 
وذلك   مقترحة""،  استراتيجية  السعودية" 
درجة   على  الحصول  لمتطلبات  استكماال  

   من جامعة أم القرى  الدكتوراه 
 سلمى بنت محمد بن صالح العرق   .12

salmaorg@gmail.com        
 ( بعنوان  الدكتوراه  أداء  بإعداد رسالة  تطوير 

المكتبات الجامعية الحكومية بالمملكة العربية  
المعرفة إدارة  ضوء  في  تصور   "السعودية 

درجة   نيل  متطلبات  الستكمال  مقترح"( 
والتخطيط   اإلدارة  تخصص  في  الدكتوراه 

ة بجامعة اإلمام محمد التربوي من كلية التربي
 بن سعود اإلسالمية 

 د. منيرة نايف العتيبي  ترف محمد على الدوسري    إشراف   .13
 كليات الشرق العربي 

 

القيادة الخادمة وعالقتها بالتمكين اإلداري  "  
في   البتدائية  المرحلة  مدارس  مديرات  لدى 

" الستكمال متطلب نيل درجة    مدينة الرياض
واإلشراف   اإلدارة  تخصص  في  الماجستير 

 التربوي،
 إشراف  العمري  ى بن محمد يحيبن  إعداد أحمد   .14

 أ.د/ محمد بن عثمان الثبيتي 
لتحقيق التميز المؤسسي  استراتيجية مقترحة  

معايير   ضوء  في  السعودية  بالجامعات 
 ( التايمز  للجامعات  Timesتصنيف   )

 العالمية   
 0554545119 رقم اجلوال:  حممد بن سعود النفيعي  .15

nefaie@hotmail.com  حتكيم تصور مقرتح 

الجامعات   في  البحثية  الكراسي  تطوير 
"تصور   الكندية  التجربة  ضوء  في  السعودية 

mailto:salmaorg@gmail.com
mailto:nefaie@hotmail.com
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الحصول   لمتطلبات  استكماال   وذلك  مقترح"، 
التربوية   اإلدارة  في  الدكتوراه  درجة  على 

 جامعة أم القرى. والتخطيط، 
                                                                                                                                                                                نت حميد المحمدي    الباحثة/ نوف ب             .16

 noof_vip_00@hotmail.comاإلمييل / 
دور   الميزة  "  تحقيق  في  المعرفة  إدارة 

في   الثانوية  للمدارس  المستدامة  التنافسية 
الرياض الماجستير مدينة  درجة  في    "لنيل 

تخصص اإلدارة التربوية مسار إدارة المعرفة 
نورة   األميرة  جامعة  من  التربوية  بالمؤسسات 

 بنت عبد الرحمن.
  ( 2حتكيم ترقية جلامعة أم القرى وفق خطاب رمسي)  .17

 الباحثة: خلود إسحاق بخاري   .18

 student.ksu.edu.sa@441204121 للتواصل: 
وكليات   التعليمية  اإلدارات  بين  "الشراكة 
استراتيجية   السعودية:  بالجامعات  التربية 
في   الدكتوراه  لنيل درجة  "، كمتطلب  مقترحة 
الدكتورة/   سعادة  بإشراف  العام،  التعليم  إدارة 

 خولة بنت عبدهللا المفيز.
أشواق سعد العريفي.  للتواصل/البريد اإللكتروني:    .19

439204026@student.ksu.edu.sa 
بالجامعات  " االكاديمية  القيادات  دور 

السعودية في تعزيز التحول للجامعات الريادية  
ا التجارب  ضوء  مقترحفي  تصور  " لعالمية: 

كمتطلب للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة  
التعليم   إدارة  تخصص  التربوية،  اإلدارة  في 
العالي بقسم اإلدارة التربوية بكلية التربية في  

حيث سعت هذه الدراسة   جامعة الملك سعود، 
القيادات   ممارسة  مستوى  على  التعرف  الى 

لدور  السعودية  بالجامعات  هم في  االكاديمية  
في   الريادية  للجامعات  التحول  تعزيز 

 المجاالت الريادية  
) أثر البرامج التدريبية إلعداد القادة في تنمية   شادي محمد المسجدي  .20

دراسة ميدانية آلراء عينة    -مهاراتهم القيادية  
من خريجي برامج إعداد القادة لمؤسسة تمكين 
لمتطلَّب   استكماال   وذلك   ،) القيادية  للتنشئة 
الحصول على درجة الماجستير في تخصص  

mailto:441204121@student.ksu.edu.sa
mailto:439204026@student.ksu.edu.sa
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األعمال   الدراسات    MBAإدارة  كلية  من 
 العليا بجامعة الريان 

 الباحثة: ايمان الدريمي    .21
   Emey2977@hotmail.comالبريد اإللكتروني:   

المعرفة   إدارة  ضوء  في  التنظيمية  الرشاقة 
 " أبها  بمدينة  الثانوية  المدارس  قائدات  لدى 
وذلك استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة  

إدارة المعرفة -الماجستير في اإلدارة التربوية  
اإلدارة   قسم  من  التربوية  المؤسسات  في 
بنت   نورة  األميرة  بجامعة  التربوي  والتخطيط 

 عبد الرحمن.
22.                                                                               

الباحثة دالل دابس الدعدي  
 (Dalalaldaadi@gmail.com) 

                                                         0537881647رقم الجوال 

هندسة القيمة مدخل لتحسين كفاءة االنفاق  
في الجامعات السعودية"، استكماال  لمتطلبات  
التربية   في  الدكتوراه  درجة  على  الحصول 
التربية   بكلية  إدارة تربوية وتخطيط  تخصص 

 بجامعة أم القرى 
    الباحثة: غلباء بنت فيصل الدعجاني  .23

 0557300107الجوال: رقم      
 

في   الربحي  غير  القطاع  مشاركة  تطوير   "
تمويل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية  
استكماال    وذلك  مقترحة(".  )استراتيجية 
لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة  
في اإلدارة التربوية تخصص إدارة التعليم العام  

الملك سعود،  من قسم اإلدارة التربوية بجامعة 
عبدهللا   بنت  خولة  الدكتورة:  سعادة  بإشراف 

 المفيز.
 جواهر بنت فارس بن دواس اليامي   .24

 0547705426الجوال/ 
 joojfares@gmail.comالبريد اإللكتروني/ 

مديرات   لدى  الرقمية  القيادة  ممارسة  درجة 
"، وذلك استكماال     مدارس التعليم بمدينة الدمام 

ماجستير   درجة  على  الحصول  لمتطلبات 
من  التربوية"  والقيادة  اإلدارة   " في  التربية 
 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام.

 لسليمان جامعة الملك سعودنوره عبدالرحمن ا  .25
 

الصحة   تطوير  في  التربوية  القيادات  دور 
المدرسية في ضوء الخبرات العالمية: نموذج 

الحصول  مقترح،   لمتطلبات  استكماال   وذلك 
على درجة الدكتوراه في اإلدارة التربوية مسار 

mailto:Dalalaldaadi@gmail.com
mailto:joojfares@gmail.com
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عام  الدكتور/  تعليم  األستاذ  سعادة  بإشراف   ،
 خالد بن صالح السبيعي.

26.                                                                                        
 الباحثة: جنوى علي حممد القحطان  

  njwaa8@gmail.com     اإللكرتوين/ الربيد 
 0563332905رقم اجلوال/ 

 
 

خدمة  )  وظيفة  لتطوير  األعمال  حاضنات 
السعودية   بالجامعات  كمتطلب  المجتمع   .)

في   الدكتوراة  درجة  على  للحصول  تكميلي 
تخصص اإلدارة التربوية والتخطيط من جامعة  

وتعرف حاضنات األعمال إجرائي ا    -أم القرى 
خــدمات   بتقــديم  يقــوم  الــذي  المكــان  بأنها: 
للــراغبين  وتـسهيالت  وتجهيــزات    وخــبرات 

تحــت   صــغيرة  ومشاريع  شركات  بتأســيس 
إشراف فنــي وإداري مــن قبــل أصــحاب خــبرة  
المبدعين   وتبني  بالجامعات،  واختصاص 

لمـشروعات وتحويـل  والمبتكرين من أصحاب ا
أفكـارهم ومشاريعهم من مجرد فكرة إلى اإلنتاج  
التـي   الخدمات  توفير  واالستثمار، من خالل 
عــلى  الحــصول  ســبيل  في  للمبتكـرين  تقـدم 
في   مــضافة  قيمــة  يصنع  الــذي  المنــتج 

 االقتــصاد.
 بن سعيد القحطاني    ىالباحث يحي  .27

   0543777234رقم الجوال / 
 

القيادة الريادية مدخل لتطبيق معايير التميز 
السعودية"   الجامعات  في  العالمية  اإلداري 
استراتيجية مقترحة ، حيث تهدف الدراسة الى:  
بناء إستراتيجية مقترحة للقيادة الريادية كمدخل  

التميز اإلداري  العالمية  في    لتطبيق معايير 
السعودية   عن   الجامعات  الكشف  خالل  من 

الريادية)  القيادة  أبعاد  ممارسة  الرؤية  درجة 
  - المبادرة -   اإلبداع - المستقبليةاإلستراتيجية 

الميل إلى المخاطرة المحسوبة(  في الجامعات  
السعودية من وجهة نظر القيادات األكاديمية،  
اإلداري   التميز  معايير  تطبيق  درجة  ومعرفة 

السعو في    العالمية  بالمجاالت  دية  الجامعات 
إدارة    - التخطيط اإلستراتيجي  –قيادة الرؤيوية) 

إدارة الموارد    -العمليات وتبسيط اإلجراءات

about:blank
about:blank
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والبشرية المستفيد    - المالية  على  التركيز 
المجتمع(    نظر  وخدمة  وجهة  القيادات  من 

األكاديمية، وتحديد درجة إسهام تطبيق أبعاد  
التمي معايير  تحقيق  في  الريادية  ز  القيادة 

السعودية،   الجامعات  في  العالمية   اإلداري 
بين  اإلفروق  ال  والكشف عن داللة   حصائية 

الدارسة   أفراد عينة  تقدير  درجات  متوسطات 
ممارسة  درجل الريادية ات  وتحقيق    القيادة 

عزى  تُ التي قد    العالمية  معايير التميز اإلداري 
الرتبة   العمل،  طبيعة  )الكلية،  متغيرات  إلى 

جامعة أم  .  (بالقيادة  األكاديمية، سنوات الخبرة 
 القرى 

 الباحثة/ منيرة بنت مسفر الحصف   .28

    0503737680هاتف التواصل/ 

 alhasef@gmail.com البريد االلكتروني: 

"مستقبل برامج التعليم المستمر في الجامعات  
الجامعات:   أدوار  تحول  ضوء  في  السعودية 
الستكمال  متطلب  وهو  مستقبلي"،  تصور 
في   اآلداب  الدكتوراه  درجة  على  الحصول 
والتعليم   الكبار  تعليم  تخصص  التربية 

 جامعة الملك سعود. المستمر،
29.  

الباحثة/ منال                                    
 الشبيلي 
  mshebili@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 تحكيم تصور مقترح 

بعنوانت علمية  دراسة  بإجراء  الباحثة    :قوم 
"التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس  
بالجامعات السعودية في ضوء مبادئ التعليم  

بات  تطل  مُ ـ لاستكماال  ؛  قترح("ر مُ المستمر )تصو  
الدكتوراه   درجة  على  فلسفة  في  الحصول 

السياسات   بقسم  وبناء   التربية  على  التربوية، 
نتائج الدراسة الحالية الميدانية؛ وتحليل البيئة  

طريق   عن  والخارجية  الخبراء،الداخلية    اراء 
تناولت   والتي  العالمية  التجارب  من  واإلفادة 

المعرفي باإلضافة    التشارك  الجامعات،  في 
الدراسة أدبيات  والجهود  والنظريات   إلى   ،

  التصور البحثية السابقة، قامت الباحثة ببناء  
 .قترحمال

about:blank
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  حتكيم ترقية جلامعة أم القرى وفق خطاب رمسي  .30

وعالقتها بإدارة األزمات    فاعلية اتخاذ القرار " ساره محمد آل حزام   .31
االبتدائية   مديرات لدى     الحكومية   المدارس 

وذبم الخبر"  لُمتطل بات  لك  حافظة  استكماال  
قسم   من  الماجستير  درجة  على  الحصول 

كلية   التربوية،  اإلمام  اإلدارة  جامعة  التربية، 
بن فيصل، وسُتطب ق أداة الدراسة    نعبد الرحم

المدارس   معلمات  من  عشوائية  عينة  على 
 .االبتدائية الحكومية بمحافظة الخبر 

 محسن بن عليان بن حمود القرشي   .32

 0598825362جوال/                               

البريد                                                     
 xyz5552@hotmail.comاإللكتروني/ 

 

تسويق أبحاث الجامعات السعودية في ضوء  
مقترح"،   تصور  األزرق"  المحيط  إستراتيجية 
وذلك استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة  

من ال والتخطيط  التربوية  اإلدارة  في  دكتوراه 
هدفت   حيث  القرى،  أم  بجامعة  التربية  كلية 
لتسويق   مقترح   تصور  بناء  إلى   الدراسة 
ضوء   في  السعودية  الجامعات  أبحاث 

 إستراتيجية المحيط األزرق 
واقع " التمكين الوظيفي وعالقتـه    الكشف عن هيفاء تركي المقاطي.  .33

بالرضا الوظيفـي لدى أعـضاء هيئـة التدريـس  
عبد الرحمن بن فيصل" وذلك  بجامعة اإلمام  

استكماال  للحصول على درجة الماجستير في  
 تخصص اإلدارة والقيادة التربوية 

34.                                                                                         
 د.أمل محسوب زناتى 

 مدرس بكلية التربية بجامعة العريش 
 

إجراءات بحث بعنوان " تطبيق اإلدارة المرئية  
  فى تحسين أداء مديريات التربية والتعليم فى 

مصر )دراسة تقويمية("، بهدف التعرف على  
واقع تطبيق اإلدارة المرئية  فى تحسين األداء  
التربية   بمديريات  العاملين  نظر  وجهة  من 
المرئية   باإلدارة  مصر.وُيقصد  فى  والتعليم 

Visual  Management  إدارى أسلوب   "
عن  والتعليم  التربية  مديريات  أداء  لتحسين 

وال الشفافية  تعزيز  لتحسين  طريق  واقعية 
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تشخيص   على  واالعتماد  المخرجات، 
المشكالت بواقعية وحلها، ومنع تكرارها، ومن 
وتحقيق   والجهد  الوقت  توفير  ثم 
بمديريات   األداء  محاور  األهداف".وتتحدد 
التربية والتعليم كما يلى:التخطيط. االتصال.  

 حل المشكالت.
35.  442203225@student.ksu.edu.sa  

Alhakbani.n@gmail.com 
 0555199611 ندى عبدالعزيز احلقباين

التميز   حتقيق  متطلبات   " بعنوان 
الثانوية   املرحلة  مدارس  يف  التنظيمي 
للبنات يف مدينة الرايض"." وهي دراسة  
درجة   على  للحصول  مكّملة  ميدانية 
قسم  من  الرّتبويّة  اإلدارة  يف  املاجستري 

 اإلدارة الرتبوية جبامعة امللك سعود.  

36.                                                                                            
 الباحثة: غفران فيصل الربيعان 

اإللكرتوين:    الربيد 
442005439@pnu.edu.sa 

 

إدارة املعرفة يف حتقيق الشفافية   : دور 
مكاتب   يف  القيادات  لدى  اإلدارية 
التعليم مبدينة الرايض، وذلك استكماال  
ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري  
الرتبوي   والتخطيط  اإلدارة  ختصص  يف 
الرتبوية   ابملؤسسات  املعرفة  إدارة  مسار 
من كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت  

 عبد الرمحن. 

الزهراين                               .37 راشد  بن  عطية  بنت                نورة 
 إشراف أ.د مىن بنت حسن بن حسن األمسر 

nourahzh.101@gmail.com                       
mhasmar@uqu.edu.sa 

ا القيادات  أداء  يف  "تطوير  ألكادميية 
االستقالل   لدعم  السعودية  اجلامعات 
القيادة   أبعاد  ضوء  يف  واإلداري  املايل 
الرايدية"؛ للحصول على درجة الدكتوراه  
من قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط بكلية  

 الرتبية جبامعة أم القرى، 

mailto:442203225@student.ksu.edu.sa
mailto:Alhakbani.n@gmail.com
about:blank
about:blank
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 أروى عبدالعزيز العمار   .38
د  الربي                                              

     arwaalammar@outlooksaاإللكرتوين:

تطوير   يف  املعرفة  إدارة  عمليات  دور 
جبامعة   اإللكرتوين  األكادميي  اإلرشاد 

الرمحن(  عبد  بنت  نورة  وذلك    االمرية 
درجة    استكمااًل ملتطلبات احلصول على

الرتبوية اإلدارة  يف  إدارة  -   املاجستري 
الرتبوية املؤسسات  يف  قسم   املعرفة  من 

اإلدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة األمرية  
 نورة بنت عبد الرمحن 

39.                                                                                                            
                                                                                                                                       الباحثة/ موضي بنت خالد السامل                 

 Mody.alsalim@gmail.comاإلمييل / 

مديرات  دور   لدى  التنظيمية  الثقة 
إدارة   ضوء  يف  األطفال  رايض  مدارس 
املعرفة " لنيل درجة املاجستري يف ختصص  
املعرفة   إدارة  مسار  الرتبوية  اإلدارة 
األمرية   جامعة  من  الرتبوية  ابملؤسسات 

 نورة بنت عبد الرمحن. 

 بن سعود النفيعي حممد   .40
 0554545119جوال/ 

EMIL: nefaie@hotmail.com 

البحثية   الكراسي  لتطوير  مقرتح  تصور 
اخلربة   ضوء  يف  السعودية  ابجلامعات 
متطلبات   ضمن  دراسة  وهي  الكندية، 
احلصول على درجة الدكتوراه يف اإلدارة 

من كلية الرتبية جبامعة  الرتبوية والتخطيط  
 أم القرى 

 أمحد حيىي حممد العمري    .41
 0504585415ج/ 

   alryan415@hotmail.comاإلمييل / 
 

التميز   لتحقيق  مقرتحة  اسرتاتيجية 
املؤسسي ابجلامعات السعودية يف ضوء  

( التاميز  تصنيف  (  Timesمعايري 
تكميلي   العاملية"" كمتطلب  للجامعات 

درجة   الرتبوية    وراهالدكتلنيل  اإلدارة  يف 
 م القرى أوالتخطيط بكلية الرتبية جبامعة  

mailto:Mody.alsalim@gmail.com
mailto:alryan415@hotmail.com
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42.  442203225@student.ksu.edu.sa  
Alhakbani.n@gmail.com 

 0555199611 ندى عبدالعزيز احلقباين

التميز   حتقيق  متطلبات   " بعنوان 
الثانوية   املرحلة  مدارس  يف  التنظيمي 

ايض"." وهي دراسة  للبنات يف مدينة الر 
درجة   على  للحصول  مكّملة  ميدانية 
قسم  من  الرّتبويّة  اإلدارة  يف  املاجستري 

 اإلدارة الرتبوية جبامعة امللك سعود.  

43.                                                                                            
 الباحثة: غفران فيصل الربيعان 

اإللكرتوين:    الربيد 
442005439@pnu.edu.sa 

 

إدارة املعرفة يف حتقيق الشفافية   : دور 
مكاتب   يف  القيادات  لدى  اإلدارية 
التعليم مبدينة الرايض، وذلك استكماال  
ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري  

اإلد ختصص  الرتبوي  يف  والتخطيط  ارة 
الرتبوية   ابملؤسسات  املعرفة  إدارة  مسار 
من كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت  

 عبد الرمحن. 

الزهراين                                            .44 راشد  بن  عطية  بنت  نورة 
 إشراف أ.د مىن بنت حسن بن حسن األمسر 

nourahzh.101@gmail.com                       
mhasmar@uqu.edu.sa 

يف   األكادميية  القيادات  أداء  "تطوير 
االستقالل   لدعم  السعودية  اجلامعات 
القيادة   أبعاد  ضوء  يف  واإلداري  املايل 
الرايدية"؛ للحصول على درجة الدكتوراه  
من قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط بكلية  

 الرتبية جبامعة أم القرى، 

 عبدالعزيز العمار أروى   .45
د  الربي                                              

     arwaalammar@outlooksaاإللكرتوين:

تطوير   يف  املعرفة  إدارة  عمليات  دور 
جبامعة   اإللكرتوين  األكادميي  اإلرشاد 

الرمحن(  عبد  بنت  نورة  وذلك    االمرية 
درجة    استكمااًل ملتطلبات احلصول على
الرتبوية   اإلدارة  يف  إدارة  - املاجستري 

الرتبوية املؤسسات  يف  قسم   املعرفة  من 

mailto:442203225@student.ksu.edu.sa
mailto:Alhakbani.n@gmail.com
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اإلدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة األمرية  
 نورة بنت عبد الرمحن 

46.                                                                                                            
                                            وضي بنت خالد السامل                                                                                                           الباحثة/ م 

 Mody.alsalim@gmail.comاإلمييل / 

مديرات   لدى  التنظيمية  الثقة  دور 
إدارة   ضوء  يف  األطفال  رايض  مدارس 
املعرفة " لنيل درجة املاجستري يف ختصص  
املعرفة   إدارة  مسار  الرتبوية  اإلدارة 
األمرية   جامعة  من  الرتبوية  ابملؤسسات 

 نورة بنت عبد الرمحن. 

 بن سعود النفيعي حممد   .47
 0554545119جوال/ 

EMIL: nefaie@hotmail.com 

البحثية   الكراسي  لتطوير  مقرتح  تصور 
اخلربة   ضوء  يف  السعودية  ابجلامعات 
متطلبات   ضمن  دراسة  وهي  الكندية، 
احلصول على درجة الدكتوراه يف اإلدارة 

من كلية الرتبية جبامعة  الرتبوية والتخطيط  
 أم القرى 

 أمحد حيىي حممد العمري    .48
 0504585415ج/ 

   alryan415@hotmail.comاإلمييل / 
 

التميز   لتحقيق  مقرتحة  اسرتاتيجية 
املؤسسي ابجلامعات السعودية يف ضوء  

( التاميز  تصنيف  (  Timesمعايري 
تكميلي   العاملية"" كمتطلب  للجامعات 

درجة   الرتبوية    الدكتوراهلنيل  اإلدارة  يف 
 م القرى أوالتخطيط بكلية الرتبية جبامعة  

 أروى بنت عبدهللا الزامل   .49
 قسم اإلدارة الرتبوية  - جامعة امللك سعود

 0569694269جوال: 
  arzamil@gmail.comاالمييل: 

 

على      احلصول  ملتطلبات  استكماال 
درجة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية  
قسم  من  العايل  التعليم  إدارة  ختصص 
اإلدارة الرتبوية جبامعة امللك سعود، تقوم  
بعنوان:   علمية  دراسة  إبجراء  الباحثة 
إدارة االبتكار يف اجلامعات السعودية يف  

mailto:Mody.alsalim@gmail.com
mailto:alryan415@hotmail.com
mailto:arzamil@gmail.com
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)تصور   العاملي  االبتكار  مؤشر  ضوء 
 جامعة امللك سعود ا.د احلبيبح(مقرت 

اجلاسر أعبدهللا    .50 اجلوال                 محد  رقم 
الربيد               0555026005

 aaljaser22@hotmail.comاإللكرتوين:

لتحقيق  » مدخل  االستثمارية  اجلامعة 
السعودية   ابجلامعات  املالية  االستقاللية 

  «،تصور مقرتح يف ضوء اخلربات العاملية
احلصول  استكماالً  وذلك   ملتطلبات 
الرتبوية   اإلدارة  يف  الدكتوراه  درجة  على

الرتبية من   والتخطيط أم   كلية  جبامعة 
 القرى 

 راضي بن تركي  الشمري  .51
                                                                                               

 إشراف: أ.د./ عبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني

القيادات اجلامعية    أداء بعنوان :" تطوير  
يف عمادات شؤون الطالب ابجلامعات  
السعودية يف ضوء القيادة اخلادمة: منوذج  

ملتطلبات  مقرتح    استكمااًل  وذلك   ،
احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف  
اإلدارة الرتبوية ختصص إدارة تعليم عايل  

 جامعة امللك سعود.  -بكلية الرتبية 
 أمل بنت حوشان بن حمد الحوشان   .52

439204089@student.ksu.edu.sa 

amal.hoshan15@gmail.com 

لكليات   التنظيمية  الفعالية  "تطوير 
السعودية:   اجلامعات  يف  اجملتمع 
استكمااًل   وذلك  مقرتحة"  إسرتاتيجية 
للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف  
اإلدارة  قسم  من  العايل  التعليم  إدارة 

الرتبية- الرتبوية امللك  -كلية  جامعة 
 سعود 

 الشهري  لي آل معافارحاب حيدر ع  .53
 

"دور املعلم يف حتقيق االندماج املدرسي  
يف التعليم عن بعد لدى طالبات الصف  

( ابلثانوية  اثنوي  ابلرايض"  ٣١الثاين   )

mailto:439204089@student.ksu.edu.sa
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العمليات   واقع  على  التعرف  هبدف 
هندسة   إعادة  ومتطلبات  اإلدارية 
العمليات اإلدارية لتحقيق جودة التعليم  

املدرسة   يف  بعد  احلادية  عن  الثانوية 
 والثالثني مبدينة الرايض. 

 هدى املطريي  .54
S43870024@st.uqu.edu.sa 

العلمية   األحباث  يف  االستثمار  تفعيل 
ابجلامعات السعودية يف ضوء التجارب  

، وذلك استكمااًل  العاملية" تصور مقرتح" 
ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه  
يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة أم  

حتكيم التصور املقرتح من حيث      القرى. 
 مراعاته للمعايري  مدى  

 منرية عمر العتيب   .55

monira_o@hotmail.com  

 

)قيادة التغيري لدى القيادات األكادميية  
يف اجلامعات السعودية يف ضوء منوذج  

اسرتاتيجية   :  ADKAR"أدكار" 
مقرتحة( وذلك استكمااًل ملتطلبات  

احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف  
كلية    -قسم اإلدارة الرتبوية - الرتبية

 الرتبية يف جامعة امللك سعود 
   سعيد بن حسن آل عقران  .56

 إشراف  
 أ. د. عبدهللا أمحد الزهراين 

 حتكيم االسرتاتيجية املقرتحة  
لتطوير رأس املال البشري يف اجلامعات  
السعودية لتحقيق االستقاللية الذاتية يف  

 2030ضوء رؤية 
متطلب تكميلي لنيل درجة دكتوراة يف  

 اإلدارة الرتبوية والتخطيط 

about:blank
mailto:monira_o@hotmail.com
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تطوير إدارة برامج التنميةة املهنية  بعنوان ) عواطف العتيب   .57
للمعلمني يف اململكة العربية السةةةةةةةةةةةةعودية  
لتعزيز القدرة التنافسةةةةية الدولية يف ضةةةةوء  

( مقةدمة  مقرتح  منوذج  –التجربة الكورية  
إىل قسةةةةةةةةةةةةةةم اإلدارة الرتبويةة جبةامعةة امللةك 

 سعود، لنيل درجة الدكتوراه.

الربيد اإللكرتوين:  للتواصل/   أشواق سعد العريفي.   .58
439204026@student.ksu.edu.sa    

ابجلامعات   االكادميية  القيادات  دور 
للجامعات   التحول  تعزيز  يف  السعودية 
الرايدية يف ضوء التجارب العاملية: تصور  

درجة  " كمتطلمقرتح  على  للحصول  ب 
الرتبوية،   اإلدارة  يف  الفلسفة  دكتوراه 
ختصص إدارة التعليم العايل بقسم اإلدارة 
امللك   جامعة  يف  الرتبية  بكلية  الرتبوية 

 سعود، 
 سلطان اللحيان   .59

0555534807 
 

لتحقيق   مدخل  التنظيمية  القوة 
اجلامعات    االستقاللية متطلبات   يف 

 (  وذلك  مقرتح("تصّور  السعودية 
احلصول استكماالً   على ملتطلبات 

الرتبوية   اإلدارة يف  الدكتوراه  درجة 
الرتبية والتخطيط أم   من كلية  جامعة 

 القرى، 
 جواهر بنت عيسى البيز   .60

 قسم اإلدارة الرتبوية  - جامعة امللك سعود
 0555191516جوال: 

 jaalbez@pnu.edu.saاالمييل: 
 

احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف  
التعليم   إدارة  ختصص  الرتبوية  اإلدارة 

اإلدارة   قسم  من  جبامعة  العايل  الرتبوية 
ب تقوم  سعود،  علمية  امللك  دراسة 

mailto:439204026@student.ksu.edu.sa
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بعنوان: تطوير احلراك األكادميي الدويل  
لتدويل  ابجلامعات   السعودية  احلكومية 

العايل  العاملية   التعليم  النماذج  ضوء  يف 
 )منوذج مقرتح(، 

 سعيد بن حسن آل عقران   .61
0555589412 

املال   رأس  لتطوير  مقرتحة  )اسرتاتيجية 
لتحقيق   السعودية  اجلامعات  يف  البشري 

  (( 2030االستقاللية الذاتية يف ضوء رؤية  
على   احلصول  ملتطلبات  استكماالً  وذلك 

الرتبوية    الدكتوراهدرجة   اإلدارة  يف 
 جامعة ام القرى والتخطيط.

شعيل                                                         .62 بن  سعد  بن  صاحل  بنت  ندى 
االلكرتوين      0555247741ج:   الربيد 

dr.nadashuail@gmail.com 
 استبيان معايري حوكمة إدارة استثمار األوقاف اجلامعية 

 استبيان املتطلبات والتحدايت 

يف   األوقاف  استثمارات  إدارة  حوكمة 
السعودية ُمقرتح  اجلامعات  (  منوذج 
  دكتوراه يف ختصص الكمتطلب لنيل درجة  

الرتبية   من كلية  الرتبوي  والتخطيط  اإلدارة 
اإلسالمية،   بن سعود  اإلمام حممد  جبامعة 
إبشراف سعادة الدكتور/ خالد بن عواض  

أستاذ اإلدارة والتخطيط بن عبد هللا الثبييت  
 الرتبوي 

أمحد   .63 بن  عسريي                      بن   خالد  حممد 
0554738668                                                      

5alid.a7med.m@gmail.com 

جامعة    حمتوايت متطلب رسالة الدكتورا
القرى   اخلامس    ، ام  السؤال  إجابة عن 

للبحث احلايل الذي نصه: "ما التصور  
جلامعة   1املقرتح إلدارة السمعة التنظيمية 

أم القرى يف ضوء بعض النماذج العاملية  

 
جانب إداري في جامعة أم القرى تسعى من خالله إلى خلق نوع من التكامل والترابط والتناسق في عملياتها هي   يقصد بإدارة السمعة التنظيمية في هذا البحث: 1

اسة األبعاد المتعلقة بها والماثلة في: ) القيادة االستراتيجية، واالبتكار، والمسؤولية  اإلدارية؛ لتقوية العالقة مع المستفيدين منها؛ وذلك إلدارة سمعتها التنظيمية ودر
 االجتماعية، وجودة الخدمات الجامعية( ومن ثم تقويمها؛ للوصول إلى السمعة اإليجابية لها. 

mailto:dr.nadashuail@gmail.com
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من   البحث  عنه  يسفر  ما  ضوء  يف  و 
 نتائج؟" 

   عبدالعزيز بن أمحد احلرازيالباحث /   .64
 ( 0551818973جوال )
 aaharazy@uqu.edu.saالربيد االلكرتوين / 

)) تصور مقرتح لتطوير أداء القيادات  
األكادميية ابجلامعات السعودية  يف ضوء  

األوريب   التميز  منوذج     2020معايري 
EFQM  استكمااًل وذلك   ))

الدكتوراه  ملتطلبات احلصول على درجة  
من كلية   والتخطيط  الرتبوية  اإلدارة  يف 

 الرتبية جبامعة أم القرى 
 اندية بنت سعيدان احلريب   .65

كلية    -جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية
 الرتبية 

Nadiaalharbi2@gmail.com 
 0501110542اجلوال: 

املوارد   لعمادة  مقرتحة  "اسرتاتيجّية 
جامعة االمام حممد بن سعود  البشرية يف  
املوارد    اإلسالمية  إدارة  مدخل  يف ضوء 

متطلبات   الستكمال  وذلك  البشرية"؛ 
نيل درجة الدكتوراه يف اإلدارة والتخطيط  
والتخطيط   اإلدارة  قسم  من  الرتبوي 

اإل جبامعة  الرتبية  يف كلية  مام  الرتبوي 
 حممد بن سعود اإلسالمية 

التوجيري   .66 حممد  بنت  والتخطيط    د.أريج  اإلدارة  أستاذ 
 الرتبوي املشارك بكلية الرتبية 

بن   سطام  األمري  جبامعة  البشرية  املوارد  عمادة  وكيلة 
 عبدالعزيز  . 

يف   الذايت  االستقالل  )معوقات 
نظر   وجهة  من  السعودية  اجلامعات 

دف إىل  أعضاء هيئة التدريس (،واليت هت
واملالية   اإلدارية  املعوقات  على  التعرف 
واألكادميية لالستقالل الذايت للجامعات  
السعودية من وجهة نظر األعضاء هيئة  

 التدريس هبا 
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القصيمي   .67 سامل                                                                       هنوف 
 hno0o0o1234@hotmail.comاإلمييل:

الدراسات   برامج  متطلبات خصخصة 
؛  العليا يف اجلامعات احلكومية السعودية 

وذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على  
الرتبوية،   القيادة  يف  املاجستري  درجة 

طيط الرتبوي يف كلية  بقسم اإلدارة والتخ
عبد   بنت  نورة  األمرية  جبامعة  الرتبية 

 الرمحن 
أمحد   .68 بن  عسريي                      بن   خالد  حممد 

0554738668                                                      
5alid.a7med.m@gmail.com 

جامعة    حمتوايت متطلب رسالة الدكتورا
القرى   اخلامس  ام  السؤال  إجابة عن   ،

ذي نصه: "ما التصور  للبحث احلايل ال
جلامعة   2املقرتح إلدارة السمعة التنظيمية 

أم القرى يف ضوء بعض النماذج العاملية  
من   البحث  عنه  يسفر  ما  ضوء  يف  و 

 نتائج؟" 
الفلسفةادكتور   رسالة   .69 الرتبوية  ه  اإلدارة  إدارة   يف  ختصص 

د.    ف اإشر   وفاء بنت عبد هللا فرحان العمري   التعليم العام 
إدارة التعليم العام جامعة  أستاذ  بن أمحد الغامدي    نمحدا

 امللك سعود 

أ لتطوير  املقرتح  قيادات  النموذج  داء 
للبنات  التقنية  أداء  كليات  )تطوير 

ابململكة   للبنات  التقنية  قيادات كليات 
منوذج   معايري  السعودية يف ضوء  العربية 

 التميز األورويب: منوذج مقرتح(. 
   أشواق إبراهيم آل عثمان  .70

alothmanash@hotmail.com 
التعليم   مدارس  قيادات  أداء  حتسني 
يف   السعودية  العربية  اململكة  يف  العام 
إدارة االبتكار" وهي دراسة   أبعاد  ضوء 
ميدانية مكملة ملتطلبات احلصول على  
درجة الدكتوراه يف إدارة التعليم العام من  
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قسم اإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية جبامعة  
سعادة   إبشراف  سعود  األستاذ  امللك 

 دكتور خالد بن صاحل السبيعي ال
اجلوال /    بدر بن غازي احلرب   .71

0504875526 
 b2015b3@gmail.comالربيد اإللكرتون / 

                                      

بعنوان " اإلدارة اإللكرتونية كمدخل 
مدارس  بُعد يف  التعليم عن  لتحسني 
العام   التعليم  )مدارس  العام  التعليم 

منوذًجا(بلل حائل  مبدينة  تصور    نني 
بقسم اإلدارة الرتبوية يف    دكتوراه  مقرتح

 بية جبامعة أم القرى كلية الرت 
 الباحثة/ إميان سعد الطويل                                     .72

    Eman.altaweel@gmail.com                                                   
يف   اإلدارية  القيادات  أداء  تطوير 
مدخل   ضوء  يف  السعودية  اجلامعات 
مقرتحة،   اسرتاتيجية  املوزعة:  القيادة 
على   احلصول  متطلبات  الستكمال 
من   الرتبوية  اإلدارة  يف  الدكتوراه  درجة 

 جامعة امللك سعود.    
احلياة   عبدالعزيز العنزي جامعة تبوك   .73 وجودة  السائد  القيادي  النمط 

ة لدراسة علمية يتم اعدادها لنيل  الوظيفي 
اإلدارة  ختصص  يف  املاجستري  درجة 

الرتبوي  القيادي    النمط.والتخطيط 
مبنطقة   االبتدائية  ابملدارس  السائد 
الوظيفية   احلياة  جبودة  وعالقته  القصيم 

 من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة 
 سارة بنت محمد الهيري   .74

sarahalheeri@gmail.com   املاجستري يف ختصص اإلدارة والتخطيط
املتطلبات الالزمة لتحقيق    الرتبوي بعنوان
الذاتية للجامعات السعودية  االستقاللية  

about:blank
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يف ضوء نظام اجلامعات اجلديد جامعة  
 .امللك سعود أمنوذجاً 

 اإلشراف العلمي   غدير بنت عبد هللا الفهيد  .75
 أ.د. نوف بنت عبد العايل العجمي

علمية   دراسة  إبعداد  الباحثة  تقوم 
بعنوان: )تطوير األداء املؤسسي إلدارات  
التعليم ابململكة العربية السعودية يف ضوء  
استكمااًل   وذلك  االبتكار(،  مؤشرات 
دكتوراه   درجة  على  احلصول  ملتطلبات 
الرتبوي   والتخطيط  اإلدارة  يف  الفلسفة 
بكلية الرتبية يف جامعة اإلمام حممد بن  

 اإلسالمية. سعود 
 عفاف حممد عبدهللا الشهراين   .76

amalshahrany@dah.edu.sa 

   

تكميلي لنيل درجة املاجستري يف القيادة  
جبدة  احلكمة  دار  جامعة  من  الرتبوية 

املهنية الالزمة ملعلمي    ةالكفاي   بعنوان: "
متخصصي   غري  _من  الدمج  فصول 
من   الصف  ضبط  يف  اخلاصة_  الرتبية 
فصول   ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة 

 الدمج" 
77.  alanoud.alwashmi@gmail.com 

 العنود الوشمي 
بعنوان )إعادة هندسة العمليات اإلدارية  
السعودية يف ضوء معايري   يف اجلامعات 

الدولية   ( مقدمة  مقرتح   منوذج  – اجلودة 
امللك   جبامعة  الرتبوية  اإلدارة  قسم  إىل 

 سعود، لنيل درجة الدكتوراه 
 هاجر سامل العنزي   .78

jooji_pnu@hotmail.com 
متطلبات رأس املال الفكري يف جامعة  
لتحقيق   الرمحن  عبد  بنت  نورة  األمرية 

 امليزة التنافسية. 
 ماجستري القيادة الرتبوية جبامعة نورة. 

mailto:alanoud.alwashmi@gmail.com
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 مىن بنت حممد ابقادر /    ةالباحث   .79
 0544459643اجلوال / 

                                                                             
االمييل /  

mmbagader20@gmail.com 
 

الباحثت دكتوراه    ة قوم  رسالة  إبعداد 
اإلدارة املفتوحة مدخل لتطوير  بعنوان: )

اجلامعات   يف  األكادميية  القيادات  أداء 
  يف   املفتوحةاإلدارة    أبن   ، علماً (السعودية 

: فلسفة إدارية حديثة  هي   الدراسة  هذه
القيادات األكادميية   أداء  لتطوير  تسعى 
يف اجلامعات السعودية من خالل تطبيق  
وهي:   األربعة  املفتوحة  اإلدارة  أبعاد 
املستمر   والتعليم  والتمكني،   ، احلوكمة 
أهداف  مبا حيقق  والتحفيز،  والتدريب، 

منوذج    تلك اجلامعات بكفاءة وفاعلية.
األكادميية   القيادات  أداء  لتطوير  مقرتح 
من   املفتوحة  اإلدارة  مدخل  ضوء  يف 
ممارسة   درجة  على  التعرف  خالل 
اجلامعات   يف  األكادميية  القيادات 

 سعودية ألبعاد اإلدارة املفتوحة ال

 ي.فاطمه بنت يعقوب بن موس ى الهوساو   .80

 0502029133جوال:                                                         

 

 جامعة أم القرى 

 جامعة    

)توافر الكفايات الجوهرية لدى  

بمدينة   الثانوية  املدارس  قائدات 

بالتمكين   وعالقتها  املكرمة  مكة 

 ملتطلبات  
َ
اإلداري( ؛ وذلك استكماال

في   املاجستير  درجة  على  الحصول 

 .اإلدارة التربوية والتخطيطتخصص  

أداء   ❖ الفيصل االحساءجامعة مجلة   .81 تطوير  متطلبات  بحث 
ضوء   في  األكاديمية  القيادات 

 مدخل القيادة الموزعة 



    المملكة العربية السعودية                        

 خبراء رؤى مستقبلية                                                       

 تطوير وتحليل االعمال                     

     

 
 

64 
 

 

 The Effectiveness of Crisis مجلة الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة   .82
Management Programs:   

Saudi Universities’ 
Preparedness, Response, 

and Recovery During 
COVID-19 

آليات  ( 0560007180هند خلف علي البلوي)جوال:   .83 بعنوان:  الماجستير  درجة 
في   التدريب  توطين  لتفعيل  مقترحة 
مدارس التعليم العام بمدينة تبوك في  
وتهدف  الدول،  بعض  خبرات  ضوء 
توطين  واقع  قياس  إلى  الدراسة  هذه 
مدارس  في  معوقاته  وتحديد  التدريب 
وجهة  من  تبوك  بمدينة  العام  التعليم 
وحدات  ومشرفي  المدارس  قادة  نظر 

ر، وتقديم آليات مقترحة لتفعيل التطوي
التعليم  مدارس  في  التدريب  توطين 

 العام
 دكتور حممد فتيحه، االستاذ الدكتور غامن البسطامي   .84

للتخطيط  00971508469012 اإلقليمي  /املركز 
  ، االمارات  اليونسكو    –   rcepالرتبوي، 

Mohamed.fteiha@adu.ac.ae 

استبانة   احلايل  دراسة  حتكيم  الوضع 
 إلدارة النظام الرتبوي 

 دكتور حممد فتيحه، االستاذ الدكتور غامن البسطامي   .85
للتخطيط  00971508469012 اإلقليمي  املركز   /

،  الرتبوي االمارات  اليونسكو   ،rcep   –  
Mohamed.fteiha@adu.ac.ae 

يف   العاملني  نظر  وجهة  استبانة  حتكيم 
والالمركزية   ابملركزية  الرتبوي  امليدان 
الرتبوية   اإلدارية  القرارات  إبختاذ  املتعلقة 

زارات الرتبية والتعليم يف دول جملس  يف و 
 التعاون اخلليجي 

mailto:Mohamed.fteiha@adu.ac.ae
mailto:Mohamed.fteiha@adu.ac.ae
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مكة    .86 القرى  ام  جامعة  احلريب  حامد  نيفني  د. 
 0508788840املكرمة

neveenhs@hotmail.com       

ابالحرتاق   وعالقتها  القيادة  أمناط 
(Burnout)g    لدى رؤساء األقسام

 األكادميية يف اجلامعات السعودية. 
تطوير أداء مديري املدارس الثانوية الفنية   أمساء مجال الشحات   .87

اإلمساعيلية يف ضوء   مبحافظة  الصناعية 
العدالة   املاجستري يف    التنظيمية" مدخل 

التعليمية   )اإلدارة  ختصص  الرتبية 
بقسم الرتبية املقارنة   وسياسات التعليم ( 

قناة   واإلدارة الرتبويةبكلية الرتبية جامعة 
 السويس 

األهداف  د.جنالء العمري   .88 وحتقيق  األكادميية  ابملشاركة 
الشخصي  والعالقات    والتطور 

أن تشعر  املشاعر اليت ميكن  و االجتماعية  
 هبا يف مواقف احلياة اليومية 

     0552575598أمحد اجملالد   /  .89
         N6667@hotmail.com 

لتطوير   مدخل  االبتكارية  "اجلامعة 
اخلربات   ضوء  يف  السعودية  اجلامعات 

استكماالً  درجة    نيلملتطلبات    العاملية" 
والتخطيط   الرتبوية  اإلدارة  يف  الدكتوراه 

 , جبامعة أم القرى 
 حممد بن أمحد سامل البلوي   .90

0555375755 
Phd.md39@gmail.com 

 

يف  تصو  االستثمار  حلوكمة  مقرتح  ر 
استكمااًل   السعوديةوذلك  اجلامعات 
ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه  
من كلية   والتخطيط  الرتبوية  اإلدارة  يف 
حتقيق   وألجل  القرى,  أم  جبامعة  الرتبية 
أهداف الدراسة من خالل الكشف عن  

ألبعاد  درجة تطبيق اجلامعات السعودية  

mailto:neveenhs@hotmail.com
mailto:N6667@hotmail.com
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و  املساءلة   ( واملشاركة   احلوكمة  الشفافية 
واملسؤولية ( يف االستثمار من وجهة نظر  

األكادميية املتطلبات  , وحتديد  القيادات 
لتطبيق   واملادية  والبشرية  اإلدارية 
يف   احلوكمة  ألبعاد  السعودية  اجلامعات 
القيادات   نظر  وجهة  من  االستثمار 

متطلبات  األكادميية   عن  والكشف 
اجلامعات   االستثمار يف  تطبيق حوكمة 
الفروق   داللة  والكشف عن  السعودية, 
أفراد جمتمع   استجاابت  بني  االحصائية 

وبناء   حلوكمة  الدراسة  املقرتح  التصور 
 االستثمار يف اجلامعات السعودية.  

 صيته داود احلاذور    .91
 gmail.comseetsdawood@اإلمييل: 

الثقة التنظيمية وعالقتها ابالنغماس  "  
اإلعاقة   ذوي  معلمات  لدى  الوظيفي 

" وذلك  العقلية يف مراكز الرتبية اخلاصة  
يف   املاجستري  درجة  على  للحصول 
جبامعة   الرتبية  من كلية  الرتبوية  اإلدارة 

 امللك سعود 
بن فاحل الذاييب   الباحث / عبدهللا  .92

 (0506711860)جوال
 / الربيد االلكرتوين                  

abadi0506@gmail.com 

استثمارات   إلدارة  ُمقرتح  تصور 
األوقاف ابجلامعات السعودية يف ضوء  
االستدامة املالية"، دراسة من وجهة نظر  
قيادات األوقاف يف اجلامعات السعودية  
العمداء/مديري   اجلامعات/  )وكالء 
جملس   أعضاء  املساعدين/   / األوقاف 
االستثمار(   جلان  رؤساء  النظارة/ 

على درجة    استكمااًل ملتطلبات احلصول 

mailto:seetsdawood@gmail.com
mailto:abadi0506@gmail.com
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والتخطيط   الرتبوية  اإلدارة  يف  الدكتوراه 
من كلية الرتبية جبامعة أم القرى, وهتدف 
إلدارة  ُمقرتح  تصور  لوضع  الدراسة 
ابجلامعات   األوقاف  استثمارات 

 السعودية يف ضوء االستدامة املالية 
 طرفه بنت فهد شلهوب   .93

0503487053 
 

"التنمية املهنية للهيئة اإلدارية من وجهة  
بنت   نورة  األمرية  جامعة  قيادات  نظر 
ملتطلبات   استكمااًل  وذلك  عبدالرمحن" 
احلصول على درجة املاجستري يف قسم 
اإلدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة األمرية  
قيادة   ختصص  عبدالرمحن  بنت  نورة 

 تربوية، 
 (0555504046جوال )  بن سعد العتيب عبدهللا  .94

الربيد االلكرتوين /  
abed14241424@hotmail.com         

القدرة  لتعزيز  الرايدية مدخل  "اجلامعة 
تصور   السعودية:  للجامعات  التنافسية 

وج من  دراسة  القادة  مقرتح"،  نظر  هة 
عمداء/   وكالء  )عمداء/  األكادمييني 
ملتطلبات   استكمااًل  أقسام(  رؤساء 
احلصول على درجة الدكتوراه يف اإلدارة 
الرتبوية والتخطيط من كلية الرتبية جبامعة  

 أم القرى. 
مرمي سةةةةةةةةةةةةعيد املطلق كلية الرتبية جامعة االمام عبدالرمحن    .95

 الفيصل
)واقع ممارسة  ة حبث بعنوان  ري الباحث تُ 

فرق   وقيادة  بناء  ملهارات  املدارس  قادة 
اخلرب(  الدمام وحمافظة  مدينة    العمل يف 

وذلك   ومت تصميم استبانة كأداة للبحث 
ي، علماً ابن  سعلى مقياس ليكرت اخلما

 بدال اإلجابة هي:  أ

mailto:abed14241424@hotmail.com
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96.   
 ندى عبدالرمحن أبوحيمد  

0504474690 
/   435204108@student.ksu.edu.sa 

تقوم الباحثة بدراسة بعنوان "إنشاء فروع  
العربية   ابململكة  العاملية  للجامعات 
الدولية   التجارب  ضوء  يف  السعودية 

استشرافية"    رؤية  كمتطلب  واإلقليمية: 
للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف  
التعليم   إدارة  ختصص  الرتبوية  اإلدارة 
العايل بقسم اإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية  
من   واليت  سعود،  امللك  جامعة  يف 
لفروع   استشرافية  رؤية  "تقدمي  أهدافها 
العربية   ابململكة  العاملية  اجلامعات 

 السعودية" ابستخدام أسلوب دلفاي
التعديالت     .97 واقرتاح  املرفق،  النموذج  يف  رأيكم  إبداء 

املناسبة ألهداف بناء النموذج  من وجهة نظركم.شاكرة  
ومقدرة كرمكم وحسن تعاونكم    وتقبلوا خالص حتيايت  

 وتقديري  
 الباحثة/ أماين أمحد عبدالعزيز البابطني  

amani.bab10@gmail.com 
0505238310 

ُتري الباحثة دراسًة بعنوان " تطوير      
أداء قادة املوارد البشرية يف وزارة التعليم  
التدريب اإللكرتوين : منوذج   ابستخدام 
احلصول   ملتطلبات  استكماالً   ،" مقرتح 
اإلدارة  يف  الفلسفة  دكتوراه  درجة  على 
الرتبوية ختصص )إدارة التعليم العام ( من  

املل  جامعة  يف  الرتبية  سعود،   كلية  ك 
وهتدف هذه الدراسة بناء  منوذج مقرتح  
قادة   أداء  لتطوير  اإللكرتوين  للتدريب 

 املوارد البشريّة بوزارة التعليم. 
املهنية   عواطف قاعد العتيب استبانة   .98 التنمية  برامج  إدارة  )تطوير   :

للمعلمني لتعزيز القدرة التنافسية الدولية  
(  يف ضوء التجربة الكورية: منوذج مقرتح

mailto:435204108@student.ksu.edu.sa
mailto:البابطينamani.bab10@gmail.com
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استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة  
قسم اإلدارة   –دكتوراه الفلسفة يف الرتبية  

امللك    –الرتبوية   جامعة  الرتبية  كلية 
 سعود إبشراف أ.د سارة املنقاش. 

99.   
 
 
 

 عواطف قاعد العتيب مقابلة شخصية 

املهنية   التنمية  برامج  إدارة  )تطوير   :
التنافسية   القدرة  لتعزيز  للمعلمني 
الدولية يف ضوء التجربة الكورية: منوذج  
احلصول   ملتطلبات  استكمااًل  مقرتح( 
الرتبية   الفلسفة يف  على درجة دكتوراه 

الرتبوية    – اإلدارة  الرتبية    –قسم  كلية 
جامعة امللك سعود إبشراف أ.د سارة 

للحصول    املنقاش. مقابلة  تصميم  مت 
الالزمة   واملعلومات  البياانت  على 
سؤال   على  املقابلة  وتيب  لذلك، 

 الدراسة الثالث: 
ما متطلبات تطوير إدارة برامج التنمية  
العربية   اململكة  يف  للمعلمني  املهنية 
يف   التنافسية  القدرة  لتعزيز  السعودية 

 ضوء التجربة الكورية؟ 
من مديري  وستجرى املقابلة مع عينة  

اإلدارات   يف  التدريب  ومديرات 
ُعِهد  ملا  ونظرًا  اململكة.  يف  التعليمية 
منكم من تعاون وخربة يف جمال البحث  
يد   مد  سعادتكم  من  آمل  العلمي، 

 العون واملساعدة يف حتكيم املقابلة  
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100.  Manal.alshehrii@gmail.com 
 منال حممد الشهري 

أيديكم هذه االستبانة؛ وهي أداة لتقرير  
( العلقات  بعنوان:  تطبيق  درجة 

البشرية   املوارد  إدارة  يف  اإلنسانية 
عبدالرمحن من  جبامعة األمرية نورة بنت  

اإلدارية اهليئة  أعضاء  نظر  (؛  وجهة 
)نظرايت   مقرر  ملتطلبات  استكمااًل 
اإلدارة الرتبوية( ملرحلة الدكتوراة يف قسم 
جبامعة   الرتبوي(  والتخطيط  )اإلدارة 

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؛ 
اجلامعي:    الباحث:     .101 الرقم  املوسى           علي  عيسى  حبيب 

املشرف على الرسالة/ أ.د حممد بن سرحان           2180500252
 املخاليف 

، القيادة  ابلوالء    "  وعالقتها  اخلادمة 
مبحافظة   الثانوية  ابملدارس  التنظيمي 
ملتطلبات   استكمااًل  وذلك  األحساء" 
احلصول على درجة املاجستري يف اإلدارة 
عبد   اإلمام  من جامعة  الرتبوية  والقيادة 

 الرمحن بن فيصل وللتعرف     
                0544459643مىن حممد ابقادر   .102

 mmbagader20@gmail.com 
 

تقوم الباحثة إبجراء دراسة ميدانية       
" اإلدارة املفتوحة مدخل لتطوير  بعنوان 

أداء القيادات األكادميية يف اجلامعات  
مقرتح منوذج  استكمااًل  السعودية:   "

دكتوراه   درجة  على  احلصول  ملتطلبات 
الفلسفة يف إدارة التعليم العايل من قسم 
سعود   امللك  جبامعة  الرتبوية  اإلدارة 
 إبشراف أ.د. سارة بنت عبدهللا املنقاش. 

يف   منال حممد آل عثمان   .103 املعلومات  تقنية  إدارات  تطوير 
احلوكمة   ضوء  يف  السعودية  اجلامعات 

mailto:Manal.alshehrii@gmail.com
mailto:mmbagader20@gmail.com
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مقرتحة  -اإللكرتونية   -إسرتاتيجية 
دف معرفة درجة تطبيق أبعاد احلوكمة  هب

اإللكرتونية إبدارات تقنية املعلومات يف  
 اجلامعات السعودية، 

اجلودة   بيان بنت حممد بن جربان البشري   .104 إدارة  تطبيق  الشاملة  واقع 

جبامعة األمرية نورة من وجهة نظر  

 أعضاء هيئة التدريس 

االلكتلروين:    .105 الربيد  اهلزاين    عهود 
ohuod11@gmail.com            :جوال

0550454111 

مدارس   قائدات  )دور 
اكتشاف   يف  الدمج 
الطالبات   مواهب  ورعاية 
العقلية   اإلعاقة  ذوات 

 مبدينة الرايض( 
محد    .106 العزيز  عبد  املبارك  هنادي 

0501191199 
researcher732@gmail.com  

)دور جامعة األمرية نورة بنت عبد  
هيئة   أعضاء  متكني  يف  الرمحن 

لقيادية(   التدريس للمناصب ا

107.  

  

2019/2020 

 امل شعبان حممد املعلم 

تطوير   ( يف    بعنوان  اإلدارية  العمليات 
إدارة التعليم مبدينة تبوك يف ضوء مدخل  
استكماال   .وذلك   ) اهلندسة  إعادة 
ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري  
جبامعة   الرتبوي.  والتخطيط  اإلدارة  يف 

 تبوك 

mailto:researcher732@gmail.com
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108.                                                                                                   
عبدهللا بن حسن القحطاين جامعة اإلمام حممد بن سعود  

 اإلسالمية  

استكمااًل   ميدانية  دراسة  تطبيق 
ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه  
سعود   بن  حممد  اإلمام  جامعة  من 
أداء كليات   "تطوير  بعنوان   اإلسالمية 
ضوء   يف  وينبع  للجبيل  امللكية  اهليئة 

األورو  النموذج  تصور  معايري  للتميز:  يب 
األستاذ   سعادة  وإبشراف   ." مقرتح 
 الدكتور: عبدالعزيز بن سليمان الدويش.

قرار   قسم االدارة الرتبوية -كلية الرتبية-جامعة امللك سعود  .109 حنو  املدارس  قائدات  اتاهات   "
مبرحلة   االولية  االبتدائية  املرحلة  دمج 
ميدانية   دراسة  وهي   " االطفال  رايض 
مكملة  استكمااًل للحصول على درجة  
املاجستري يف ختصص االدارة الرتبوية من  

 جامعة امللك سعود. 
الدكتور/    .110 األستاذ  إشراف  عبدالعزيزاملصري  بدريةبنت 

 املرزم السبيعي  خالد بن صاحل 
يف   الرتبوية  للقيادات  اإلداري  التمكني 
امليزة  لتحقيق  التعليم كمدخل  إدارات 
التنافسية " اسرتاتيجية مقرتحة " دكتوراه  
الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية ختصص إدارة  

 التعليم العام  من جامعة امللك سعود، 
قائدات مدارس  " اإلبداع اإلداري لدى   ران بنت راشد احلديثي   .111

 التعليم العام مشال مدينة الرايض " 
أداء   هيا خبيت حممد الدوسري   .112 التنظيمية يف حتسني  الرشاقة  "دور 

عبد   بنت  نورة  األمرية  جامعة  قائدات 
 الرمحن مبدينة الرايض"  
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االبتدائية   إميان صاحل العنزي    .113 املدارس  قائدات  ممارسة  واقع 
اململ رؤية  ضوء  يف  ابلقيم  كة  للقيادة 

 2030العربية السعودية
 نوف بنت عبدهللا املهاوش   .114

 
املدارس   قائدات  تطبيق  حتسني  آليات 
يف   التنظيمية  للعدالة  احلكومية  الثانوية 
نظر   وجهة  من  األحساء  حمافظة 

 املعلمات"، 
  تفعيل قائدات مدارس الدمج اإلبتدائية  رمي عبد هللا العتيب   .115

 للثقافة التنظيمية يف مدينة الرايض" 
مراكز   روان بنت مساعد العواد   .116 مدراء  لدى  التشاركية  القيادة   "

قيادة   متطلبات  اخلاصة يف ضوء  الرتبية 
 التغيري ". 

االبتدائية   يّف راجح حممد الشهراين   .117 املدارس  قائدات  )تفعيل 
مدينة   يف  التنظيمية  للعدالة  احلكومية 

 الرايض 
قرار   قسم االدارة الرتبوية -كلية الرتبية-امللك سعودجامعة   .118 حنو  املدارس  قائدات  اتاهات   "

مبرحلة   االولية  االبتدائية  املرحلة  دمج 
ميدانية   دراسة  وهي   " االطفال  رايض 
مكملة  استكمااًل للحصول على درجة  
املاجستري يف ختصص االدارة الرتبوية من  

 جامعة امللك سعود. 
 البندري سعود عبدهللا الرشود   .119

 

التنظيمية   املواطنة  بعنوان )تطوير سلوك 
لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام  
ضوء   يف  اإلسالمية  سعود  بن  حممد 

منوذج مقرتح(    – مدخل التعلم التنظيمي  
والتخطيط   اإلدارة  قسم  إىل  مقدمة 
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سعود   بن  حممد  اإلمام  جبامعة  الرتبوي 
درجة  لنيل  الدكتوراه،    اإلسالمية، 

إبشراف سعادة األستاذ الدكتور إبراهيم 
بقسم  األستاذ  العودة،  عودة  سليمان 
اإلدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة اإلمام  

 حممد بن سعود اإلسالمية. 
 أشواق إبراهيم آل عثمان    .120

   0558880019 

حتسني أداء قيادات مدارس التعليم العام  
ضوء   يف  السعودية  العربية  اململكة  يف 
أبعاد إدارة االبتكار" وهي دراسة ميدانية  
درجة   على  احلصول  ملتطلبات  مكملة 
الدكتوراه يف إدارة التعليم العام من قسم 
اإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية جبامعة امللك  

لد بن  سعود إبشراف سعادة الدكتور خا 
األهداف  ضمن  ومن  السبيعي.  صاحل 

 اليت تسعى إليها هذه الدراسة 
تطوير أداء قائدة املوارد البشرية يف وزارة  أماين بنت أمحد عبدالعزيز البابطني   .121

االلكرتوين   التدريب  ابستخدام  التعليم 
منوذج مقرتح" دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة 
العام كلية  التعليم  إدارة    الرتبوية ختصص 

 الرتبية جامعة امللك سعود. 
 د. أمل حمسوب زانيت   .122

 

إىل   علمية هتدف  بدراسة  الباحثة  تقوم 
القيادي   للدعم  إجراءات  إيل  الوصول 

أببعادها التنظيمية   املواطنة  :  لتفعيل 
الضمري  - الكياسة  - االيثار   -مراعاة 

الرايضية احلضارى    - الروح  السلوك 
العريش،   جامعة  ببعض كليات  وذلك 



    المملكة العربية السعودية                        

 خبراء رؤى مستقبلية                                                       

 تطوير وتحليل االعمال                     

     

 
 

75 
 

 

األمر الذي تتطلب إعداد استبانة هتدف 
إىل: تعرف الدور الفعلى للدعم القيادي  
جبامعة   التنظيمية  املواطنة  تفعيل  ىف 
هيئة   أعضاء  نظر  وجهة  من  العريش 

 التدريس. 
 الباحثة: نوره بنت عبدهللا الشرمي   .123

Ksa.norah@hotmail.com 

 

ابألداء   وعالقتها  التنظيمية  )العدالة 
هللا   عبد  امللك  مدينة  يف  اإلداري 
للطالبات جبامعة اإلمام حممد بن سعود  
املوظفات   نظر  وجهة  من  اإلسالمية 
اإلدارايت( درجة املاجستري يف ختصُّص  
كلية   من  الرتبوي  والتخطيط  اإلدارة 

قسم  - الرتبية والتخطيط    من  اإلدارة 
سعود   بن  حممد  اإلمام  جبامعة  الرتبوي 

 اإلسالمية  
 إعداد الطالبة:هياء سحلي غازي الشمري  .124

 إشراف:د. انهد عبدهللا املوسى 
 أستاذ مشارك يف قسم اإلدارة التعليمية 

 جامعة امللك فيصل -كلية الرتبية

الشفافية   ممارسة  درجة  بعنوان:"  دراسة 
األهليَّة   املدارس  قائدات  لدى  اإلدارية 
نظر   وجهة  من  األحساء  مبحافظة 
نيل   متطلبات  الستكمال  املعلمات". 
اإلدارة  ختصص  يف  املاجستري  درجة 
فيصل   امللك  جامعة  من  الرتبوية 
ابألحساء, دراسة بعنوان:" درجة ممارسة  

دات املدارس  الشفافية اإلدارية لدى قائ
األهليَّة مبحافظة األحساء من وجهة نظر  
نيل   متطلبات  الستكمال  املعلمات". 
اإلدارة  ختصص  يف  املاجستري  درجة 

mailto:Ksa.norah@hotmail.com
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فيصل   امللك  جامعة  من  الرتبوية 
 ابألحساء, 

تقوم الباحثة بدراسة بعنوان "إنشاء فروع   ندى عبدالرمحن أبوحيمد   .125
العربية   ابململكة  العاملية  للجامعات 
الدولية   التجارب  ضوء  يف  السعودية 
استشرافية"  كمتطلب   رؤية  واإلقليمية: 
للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف  
التعليم   إدارة  ختصص  الرتبوية  اإلدارة 
العايل بقسم اإلدارة الرتبوية بكلية الرتبية  

 يف جامعة امللك سعود، 
نورة    .126 االمرية  جامعة  بكالوريوس  السرحان  منصور  مجيله 

 ت عبدالرمحن  بن
مهارات ضبط الصف والتعامل مع طفل  
الناقد   التفكري  الروضة وأثره يف مهارات 

 خترج. 
هيئة   الباحثة هنادي الغامدي   .127 لدى  املؤسسي  االعتماد  معايري   "

تقومي التعليم يف اململكة العربية السعودية  
)دراسة   والعاملية  العربية  اهليئات  وبعض 

وذلك   ملتطلبات  مقارنة("  استكمااًل 
احلصول على درجة ماجستري اآلداب يف  
يف كليات   الرتبوي  واإلشراف  اإلدارة 
احملتوى   حتليل  أداة  العريب،  الشرق 
االعتماد   معايري  بعنوان"  للدارسة 
يف   التعليم  تقومي  هيئة  لدى  املؤسسي 
اململكة العربية السعودية وبعض اهليئات  

 العربية والعاملية )دراسة مقارنة 
128.   

 
رسالة دكتوراه بعنوان: )تطوير آلية إدارة  
التعليم   إبدارات  التعليمية  املشاريع 
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 منرية بنت حممد بن علي الزير  
 

منوذج   السعودية:  العربية  ابململكة 
يف   التعليمي  ابملشروع  ويقصد  مقرتح(، 
هذه الدراسة: هو كل مشروع أو برانمج  
ضمن   ومدرج  التعليمية  ابلعملية  يتعلق 
أهداف  لتحقيق  التعليم  وكاليت  خطة 

د بزمن وتكلفة حمددة، مثل:  اخلطة، ومقي
)املشروع الوطين للتعرف على املوهوبني،  
احلي،   وأندية  املقررات،  ونظام 
وإنضباطي مسؤولييت، واملشروع التعليمي  
احلضاري، والتدريب يف جمال الرايضيات  

 ، وأي مشروع أخر(. STEMوالعلوم  
أداء   حصة اليحىي   .129 لتطوير  مقرتح  تصور  حتكيم 

اجلامعات   يف  األكادميية  القيادات 
السعودية يف ضوء مدخل القيادة املوزعة  
مقدم لقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف  
كلية الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود  
اإلسالمية لنيل درجة الدكتوراه، املشرف 
مبارك   بن  بن حممد  عبدهللا  د.  العلمي 

 الوزرة
دليل برانمج أتهيل وإعداد القادة بوزارة  فريق عمل بوزارة التعليم  .130

التعليم للتفضل بتحكيمه وفق االستمارة 
إعداد   .املرفقة  برانمج  حتكيم  طلب 

 PQL وأتهيل القادة
خثالن    .131 بن  إبراهيم  ابتسام   / الباحثة 

Ebtesam.k@hotmail.com       
0503292926 

التنافسية يف   لتحقيق  اسرتاتيجية  حتكيم 
معايري   ضوء  يف  السعودية  اجلامعات 
بدراسة   الباحثة  تقوم  البحثي  التميز 

mailto:Ebtesam.k@hotmail.com
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اجلامعات   يف  التنافسية  )حتقيق  بعنوان 
عودية يف ضوء معايري التميز البحثي:  الس

احلصول   ملتطلبات  مقرتحة(  اسرتاتيجية 
على درجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية _  
يف   الرتبية  _ كلية  الرتبوية  اإلدارة  قسم 

 جامعة امللك سعود. 
 أمريه حممد سليمان العطوي   .132

 جامعة تبوك  -كلية الرتبية واآلداب 361000321
احلرية   اباللتزام  "  وعالقتها  األكادميية 

التدريس   هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمي 
جبامعة تبوك"  ضمن متطلبات احلصول  

 على درجة املاجستري. 
النموذج املقرتح لتطوير ممارسات املراجعة   فارس بن عزيز بن عوض آل مرعي  .133

 الداخلية ابجلامعات السعودية  
مقدم   الدوليةحبث  املعايري  ضوء  يف 
الستكمال احلصول على درجة الدكتوراة  
اإلدارة  ختصص  الرتبية  فلسفة  يف 
خالد    امللك  جامعة  الرتبوي  واإلشراف 
املشرف أ.د منصور بن عوض القحطاين  

الرتبوية اإلدارة  العايل    أستاذ  والتعليم 
 جبامعة امللك خالد

درجة تفعيل مبادئ املدرسة اجملتمعية يف   الدكتورة لولوة بنت محد العليان   .134
مدارس البنني يف مدينة اجلبيل الصناعية   

 ومعوقات ذلك  من وجهة نظر مديريها 
الثاين يف    مها بن دخيل هللا   .135 الصف  قيادات  إعداد  )واقع 

للطالبات   اجلامعية  عبدهللا  امللك  مدينة 
استكماال   وذلك  الرايض(,  مبدينة 
ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري  
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سعود   بن  حممد  اإلمام  جامعة  من 
 اإلسالمية.  

أداء   نسرين بنت انصر السياري   .136 لتطوير  مقرتح  تدريب  برانمج 
األكادميية   جبامعة  القيادات  النسائية 

ضوء   يف  عبدالرمحن  بنت  نورة  األمرية 
وذلك التنظيمي."  التعلم   مدخل 

 على احلصول ملتطلبات  استكماالً 
والتخطيط   يف دكتوراه درجة  اإلدارة 

من بن   جامعة  الرتبوي،  حممد  اإلمام 
اإلسالمية  حيث .ابلرايض  سعود 

الدراسة احلالية إىل اقرتاح برانمج   هتدف
القيادات األكادميية   تدريب لتطوير أداء 
ضوء   يف  نورة  األمرية  جبامعة  النسائية 

 مدخل التعلم التنظيمي 
على درجة املاجستري يف ختصص اإلدارة  تغريد خالد ابراهيم العتيب   .137

اإلمام   جامعة  من  الرتبوي  والتخطيط 
راسة  حممد بن سعود اإلسالمية أجري د 

البحث   تدويل  )متطلبات  بعنوان: 
سعود   بن  حممد  اإلمام  جبامعة  العلمي 
اخلربات   بعض  ضوء  يف  اإلسالمية 

 العاملية( 
ومستوى   مسية انيف الرويلي   .138 اخلادمة  القيادة  بني  )العالقة 

جامعة   قيادات  لدى  العاطفي  الذكاء 
األمرية نورة بنت عبدالرمحن( الستكمال  
يف   املاجستري  درجة  نيل  متطلبات 
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من   الرتبوي  والتخطيط  اإلدارة  ختصص 
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

األك تغريد عبد هللا اهلبدان     .139 القيادات  أداء  يف  )تطوير  ادميية 
ضوء   يف  احلكومية  السعودية  اجلامعات 
تصور   االسرتاتيجية  اإلدارة  مدخل 
اإلدارة  قسم  إىل  مقدمة  مقرتح( 
اإلمام حممد  جبامعة  الرتبوي  والتخطيط 
درجة   لنيل  اإلسالمية،  سعود  بن 

 الدكتوراه 
استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة   فاطمة بنت حممد بن سابق القحطاين  .140

الرتبوي  الدكتورا والتخطيط  اإلدارة  يف  ة 
سعود   بن  اإلماممحمد  جامةعةةة  من 
الةمةواهةب  )إدارة  بعنوان:  اإلسالمية، 
السعودية يف ضوء عمليات   ابجلامعات 
إدارة املةةعةرفة: أنةمةوذج مةقةةرتح( إبشراف  
هيئة   أعضاء  شؤون  عميد  سعادة 
عبد   بن  سف  يةو  الدكتور  التدريس 

األستاذ   الشةةبل،  يف  الرمحن  املشارك 
اإلدارة والتخطيط الرتبوي جبامعة اإلمام  

اإلسالمية. سعود  بن  األمنوذج  -حممد 
ابجلامعات   املواهب  إلدارة  املقرتح 

  - السعوديةيف ضوء عمليات إدارة املعرفة
 ) الصورة األولية قبل التحكيم ( 

والتخطيط    .141 اإلدارة  أستاذ  الشمري  بنت صاحل  فوزية  د. 
الرتبوي املشارك د. عبدهللا بن قريطان العنزي أستاذ علم  

 النفس )القياس والتقومي( املساعد

استبانة   أيديكم  بني  الباحثان  يضع 
اإلبداعية   القيادة  بعنوان"  لدراسة 
لدى   التفكري  أبساليب  وعالقتها 
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ا مدينة  يف  اجلامعية  لرايض".  القيادات 
 واليت تتكون من ثالثة أجزاء: 

  الفواز     عتيق بن عبد الرمحن بنت الباحثة/ وفاء   .142
-Freeااللكرتوين/   الربيد -

fofoo@hotmail.com 

مدارس   قادة  تواجه  اليت  التحدايت 
يف   للمشاركة  اخلرج  مبحافظة  التعليم 

للتميز   التعليم  مقرتح  –جائزة  تصور 
 ملتطلب استكماالً  وذلك "-ملواجهتها
يف   املاجستري  درجة على احلصول

بن   األمري سطام  الرتبوية جبامعة  اإلدارة 
 عبد العزيز، و 

الّتعِليم   الباحثة/ ابتسام بنت علي حممد الرتكي                                                 .143 إَدارات  يف  االفرتاضّية  الِقَياَدة 
 السُعوديّة: مَنُوذَج ُمقرَتح 

واقع   على  التعرف  إىل  هتدف  حيث 
إدارات،   يف  االفرتاضّية  القيادة  تطبيق 
دكتوراه   درجة  على  احلصول  ُمتطلبات 

فلسفة يف اإلدارة تربوية ختّصص إدارة  ال
الرتبويّة   اإلدارة  قسم  من  العام  التعليم 

 جبامعة امللك سعود. 
القيادات   رمي إبراهيم الغدير     .144 تطوير معايري اجلدارة الختيار 

الرتبوية يف إدارات التعليم يف ضوء مفهوم  
منوذج  املواهب"   وذلك    ادارة  مقرتح 

استكماال للحصول على درجة دكتوراه  
الرتبوية اإلدارة  يف  ختصص    - الفلسفة 

إدارة تعليم عام جامعة امللك سعود كلية  
 الرتبية 
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 نواف بن سليمان    .145
 بن زيد اليحىي 

  ) واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة اإلمري 
الستكمال    ) عبدالعزيز  بن  سطام 
يف   املاجستري  درجة  نيل  متطلبات 
من   الرتبوي  والتخطيط  اإلدارة  ختصص 
سعود   بن  حممد  اإلمام  جامعة 

 اإلسالمية. 
وعالقته   بتول علي العتيب   .146 الوظيفي  التدوير   " بعنوان 

املدارس   يف  القيادات  لدى  ابألداء 
، الدمام"  مبدينة  االبتدائية    احلكومية 
كمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري  
اإلمام   جبامعة  الرتبوية  اإلدارة  يف 

 عبدالرمحن بن فيصل الدمام 
 شذى عبدالرمحن أابحسني.   .147

 
الوالء   لتنمية  املوزعة كمدخل  القيادة   "
التدريس   هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمي 
فيصل   بن  عبدالرمحن  اإلمام   جبامعة 
الدمام من وجهة نظرهم "وذلك   مبدينة 
استكمااًل ملتطلبات نيل درجة املاجستري  
جامعة   من  الرتبوية  اإلدارة  ختصص  يف 
اإلمام عبدالرمحن بن فيصل مبدينة الدمام  

 . 
 بدرية بنت صاحل الشمري    .148

 
للجامعات   التنظيمي  التطوير   ":
جمتمع   اىل  للتحول  احلكومية  السعودية 
املعرفة يف ضوء  اخلطة املستقبلية   للتعليم  

"آفاق"   مقرتح  -اجلامعي   .  -تصور 
وذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على  
اإلدارة  )ختصص  الدكتوراه  درجة 
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اال جامعة  من  الرتبوي(  مام  والتخطيط 
اإلسالمية سعود  بن  حتكيم    -حممد 

 التصور املقرتح. 
التقليدية   آجام بنت حممد اهلدلق   .149 غري  اجلامعات  برامج  تلبية 

ملتطلبات   السعودية  العربية  ابململكة 
أ.د.   إبشراف  مقرتح"  ..تصور  التنمية 
هيا بنت سعد الرواف، برانمج الدكتوراه  
تعليم   مسار  الرتبوية  السياسات  بقسم 

جامعة امللك    –والتعليم املستمر  الكبار  
 سعود الرايض. 

متطلبات احلصول على درجة املاجستري   أضواء بنت عمر النويعم   .150
يف قسم اإلدارة والتخطيط بكلية العلوم  
االجتماعية من جامعة اإلمام حممد بن  
"التحدايت   بعنوان  اإلسالمية  سعود 
التنظيمية للتوسع يف التعليم العام األهلي  

 رايض" مبدينة ال 
"اسرتاتيجيات تعزيز الشخصية السعودية   سهام عبدالعزيز احلريب،مرمي سامل جابر   .151

يف   املدارس  قائدات  نظر  وجهة  من 
ابملدينة   العام  التعليم  مراحل 

حتديد    املنورة"؛وهدفت إىل  الدراسة 
االسرتاتيجيات الفاعلة لتعزيز الشخصية  

،  2030السعودية، كأحد أهداف رؤية  
العربية   للمملكة  املستقبلية  اخلطة 
العامة   اإلدارة  التعليم  وزارة  السعودية، 

 للتعليم ابملدينة املنورة
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 أمل بنت حوشان بن محد احلوشان   .152
amal.hoshan15@gmail.com 

االبتكارية   القيادة  ممارسة  )واقع  بعنوان 
مبدينة   الثانوية  املدارس  قائدات  لدى 
الرايض( الستكمال متطلبات نيل درجة  
املاجستري يف ختصص اإلدارة والتخطيط  
الرتبوي من جامعة اإلمام حممد بن سعود  

 اإلسالمية 
مرحلة الدكتوراة بقسم اإلدارة الرتبوية يف   عبدالعزيز شريتح الرويلي                            .153

سعود،   امللك  جامعة  يف  الرتبية  كلية 
بدراسة بعنوان "مشاركة القيادات الرتبوية  
ابلوالء   وعالقتها  القرارات  صنع  يف 
واليت   مقرتحة("  )اسرتاتيجية  التنظيمي 

در  على  التعرف  اىل  مشاركة  هتدف  جة 
القرارات،   صنع  يف  الرتبوية  القيادات 
االرتقاء   متطلبات  حتديد  اىل  وكذلك 
صنع   يف  الرتبوية  القيادات  مبشاركة 
حتصل   اليت  النتائج  وبينت  القرارات، 
مشاركة   مستوى  ان  الباحث  عليها 

ويقصد هبم املشرفني  -القيادات الرتبوية  
املدارس وقادة  صناعة    -الرتبويني  يف 

من  القرارات ك  وكونكم  متوسط،  ان 
اخلرباء يف جمال اإلدارة الرتبوية أنمل من  
سعادتكم املشاركة وابداء الرأي يف هذه 

 املقابلة. 
 هدى بنت إبراهيم اخلالد   .154

 
الصالحيات   ممارسة  )درجة  بعنوان 
االبتدائية   املدارس  لقائدات  املمنوحة 
احلكومية مبدينة الرايض وعالقتها ابلرضا  

mailto:amal.hoshan15@gmail.com
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الوظيفي ( استكمااًل ملتطلبات احلصول  
اإلدارة  يف  املاجستري  درجة  على 
العلوم   كلية  من  الرتبوي  والتخطيط 
بن   اإلمام حممد  االجتماعية يف جامعة 

 رايض سعود اإلسالمية ابل 
155.                                                                                        

 هنوف بنت علي العسريي  
متطلبات تطبيق الكلية املنتجة يف الكلية  
استكماال   ابلرايض(  للبنات  التقنية 
ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري  

من   الرتبوي  والتخطيط  اإلدارة  كلية  يف 
العلوم االجتماعية يف جامعة االمام حممد 

 بن سعود اإلسالمية ابلرايض، 
واقع تطبيق أمنوذج اجلامعة املنتجة جبامعة   مسر بنت سليمان السلطان   .156

من   اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام 
التدريس"،   هيئة  أعضاء  نظر  وجهة 
وذلك استكماالً ملتطلبات احلصول على  

اإل  يف  املاجستري  والتخطيط  درجة  دارة 
الرتبوي. جامعة اإلمام حممد بن سعود  

 اإلسالمية 
 فاطمة بنت انصر السياري    .157

 حتكيم اسرتاتيجية 
 

متطلبات   ضمن  املقرتحة  لالسرتاتيجية 
احلصول على درجة الدكتوراه يف اإلدارة 
عنوان:   حتت  الرتبوي،  والتخطيط 
التحالفات   لتفعيل  "اسرتاتيجية 

التنافسية  االسرتاتيجية   امليزة  وحتقيق 
 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 مشاعل بنت علي الغامدي   .158
 

ضمن رسالة دكتوراه عنواهنا "اسرتاتيجية  
يف   التنافسية  امليزة  لتحقيق  مقرتحة 
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 حتكيم اسرتاتيجية 
 

البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت  
ملتطلبات   استكمااًل  الرمحن"  عبد 

على درجة الدكتوراه يف اإلدارة احلصول  
العلوم   كلية  من  الرتبوي  والتخطيط 
بن   حممد  االمام  جبامعة  االجتماعية 
سعود االسالمية، وبناًء على ما توصلت  
إليه نتائج الدراسة امليدانية احلالية، ومن  
خالل االطالع على األدبيات العلمية،  
املتعلقة   السابقة  والدراسات  واملفاهيم 

مت الباحثة ببناء اسرتاتيجية  مبجاهلا، قا 
 مقرتحة 

 إيناس بنت سعد بن سيف السيف   .159
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 كلية العلوم االجتماعية 

دور القيادات األكادميية يف تعزيز الثقافة  
التدريس   هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمية 

 جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن" 
160.  malakaldoweesh@gmail.com 

 مالك الدويش 
"واقع   بعنوان:  علمية  دراسة  إبجراء 
التحفيز اإلداري لدى القيادات النسائية  
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية"  

احلصول على  وذلك استكماالً ملتطلبات  
اإلدارة  ختصص  يف  املاجستري  درجة 
اإلمام   جامعة  من  الرتبوي  والتخطيط 

 حممد بن سعود اإلسالمية 

 

"تطوير الشراكة بين الجامعات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة العربية   حمود الطيار  .161

المعرفة:تصور مقترح " قسم اإلدارة والتخطيط   السعودية في ضوء اقتصاد 

التربوي / كلية العلوم االجتماعية / جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةقسم  

mailto:malakaldoweesh@gmail.com
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ية / جامعة اإلمام محمد بن اإلدارة والتخطيط التربوي / كلية العلوم االجتماع

 سعود اإلسالميةدكتوراه 

بمحافظة   حصة بنت عبدالعزيز الحقيل   .162 للبنات  الثانوية  المدارس  في  الموزعة  القيادة  تطبيق  معوقات   "

المجمعة" وذلك استكماالَ لمتطلبات نيل درجة الماجستير في تخصص اإلدارة  

 إلسالمية والتخطيط التربوي من جامعة اإلمام محمد بن سعود ا

تخصص إدارة تعليم عام   -درجة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة التربوية ريم ابراهيم علي الغدي ر   .163

معايير الجدارة الختيار القيادات التربوية في إدارات التعليم   بعنوان"تطوير

 في ضوء مفهوم ادارة المواهب"  نموذج مقترح. جامعة الملك سعود

حيث تهدف إلى -الِقيَادَة االفتراضي ة في إدَارات الت عِليم السعُودي ة: نَُموذَج ُمقتَرح                                           ابتسام بنت علي محمد التركي                                                                                                     .164

السعودي ة  ال التعليم  إدارات  في  االفتراضي ة  القيادة  تطبيق  واقع  على  تعرف 

مقترح   نموذج  بناء  ثم  ومن  تطويرها،  ومتطلبات  تطبيقها  معوقات  وتحديد 

لتطويرها. ُمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة تربوية  

 عة الملك سعود.  تخص ص إدارة التعليم العام من قسم اإلدارة التربوي ة بجام

"دور مديري مدارس التعليم األساسي  في تفعيل مراكز مصادر التعلم بمحافظة  منى علي بن علي ال إبراهيم   .165

ظفار" استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية  

مراكز  تفعيل  في  األساسي   التعليم  مدارس  مديري  ظفار"دور  جامعة  في 

التع درجة مصادر  على  الحصول  لمتطلبات  استكماال  ظفار"  بمحافظة  لم 

 الماجستير في اإلدارة التربوية في جامعة ظفار

درجة الماجستير في االدارة والتخطيط التربوي بعنوان: "واقع تطبيق قائدات   مرام بنت محمد زيد آل موسى   .166

للتميز" التعليم  جائزة  لمعايير  بالرياض  الحكومية  الثانوية  درجة  المدارس   .

قائدات   تطبيق  "واقع  بعنوان:  التربوي  والتخطيط  االدارة  في  الماجستير 

جامعة   للتميز".  التعليم  جائزة  لمعايير  بالرياض  الحكومية  الثانوية  المدارس 

 االمام محمد بن سعود االسالميةكلية العلوم االجتماعية 

 سارة بنت عبدالعزيز المهنا   .167

 

ة المجتمع والتعليم   ادة المركز الجـامعي لخـدـم ة بعـم واقع تطبيق إدارة المعرـف

المستمر في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية"، الستكمال متطلبات نيل 

درجة الماجســـتير في تخصـــص اإلدارة والتخطيط التربوي من جامعة اإلمام 

دة المركز الجامعي محمد بن سـعود اإلسـالمية.واقع تطبيق إدارة المعرفة بعما

لخدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية"،  

ــص اإلدارة والتخطيط   ــتير في تخصـ ــتكمال متطلبات نيل درجة الماجسـ السـ

 التربوي من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

أداء   أمل خلف العنزي   .168 لتطوير  مدخل  التعليم  العربية  )تدويل  بالمملكة  العام  التعليم  مدارس 

السعودية: إستراتيجية مقترحة(، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة  

كلية التربية في جامعة الملك   -قسم اإلدارة التربوية  -دكتوراه الفلسفة في التربية

 سعود

169.  
 خلود األحمد 

المدارس الثانوية للبنات في محافظة الخبر   واقع تطبيق المشاركة المجتمعية  في

من وجهة نظر المديرات والوكيالت"، استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة  

التربوي والتخطيط  اإلدارة  في  سعود   الماجستير  بن  محمد  اإلمام  جامعة 

 اإلسالمية. 

 الباحثة / بدرية الشمري.   .170

bs.sh31@gmail.com 

" التطوير التنظيمي للجامعات السعودية الحكومية للتحول الى مجتمع المعرفة 

في ضوء  الخطة المستقبلية   للتعليم الجامعي  "افاق"، وذلك استكماالً لمتطلبات  

التربوي من   الدكتوراه في تخصص اإلدارة والتخطيط  الحصول على درجة 

سع بن  محمد  اإلمام  بجامعة  االجتماعية  العلوم  وبإشراف  كلية  اإلسالمية،  ود 

 سعادة األستاذ دكتور/ عبدالمحسن بن محمد السميح. 

171.   

 أحالم خالد البصام 

التكامل بين الجامعات الحكومية والمؤسسات التعليمية في مجال البحث العلمي  

بالمملكة العربية السعودية على ضوء نظرية النظم استراتيجية مقترحة.حيث  

الدكتوراه من قسم   تعد هذه الدراسة استكمال لمتطلبات الحصول على درجة 

 اإلدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الملك سعود.
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العربية  نوال محمد الكنعان  .172 المملكة  في  الناشئة  الجامعات  في  الحوكمة  لتطبيق  مقترح  )تصور 

السعودية( لنيل درجة الدكتوراه في اإلدارة والتخطيط التربوي من كلية العلوم  

 االجتماعية جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية 

)تطوير أداء معاهد البحوث االستشارية بالجامعات السعودية في ضوء معايير  الجهات المستفيدة نورة بنت عبدهللا العصيمي  .173

التميز المؤسسي )تصور مقترح ( الستكمال نيل درجة الدكتوراه  الفلسفة في 

سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  من  التربوي  والتخطيط   اإلدارة  تخصص 

أستاذ اإلدارة    اإلسالمية,  بإشراف سعادة الدكتورة/ فاطمة بنت عبدهللا البشر

والتخطيط   اإلدارة  بقسم  التدريس  هيئة  عضو  المشارك,  التربوي  والتخطيط 

 التربوي. 

في   القيادات الجامعية نورة بنت عبدهللا العصيمي  .174 السعودية  بالجامعات  االستشارية  البحوث  معاهد  أداء  )تطوير  بعنوان 

الدكتوراه    ضوء معايير التميز المؤسسي )تصور مقترح ( الستكمال نيل درجة

الفلسفة في تخصص اإلدارة والتخطيط  التربوي من جامعة اإلمام محمد بن  

أستاذ  البشر  بنت عبدهللا  فاطمة  الدكتورة/  بإشراف سعادة  سعود اإلسالمية,  

اإلدارة  بقسم  التدريس  هيئة  عضو  المشارك,  التربوي  والتخطيط  اإلدارة 

 والتخطيط التربوي 

الت خلود إسحاق بخاري   .175 في  "دور  الرياض  بمدينة  للبنات  تطوير  مدارس  لقائدات  اإلداري  مكين 

التحول إلى مدرسة المستقبل"، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة 

سعود   بن  محمد  اإلمام  جامعة  التربوي  والتخطيط  اإلدارة  في  الماجستير 

 اإلسالمية,   

مقترحة لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة حائل في ضوء مدخل    ) استراتيجية  اثير فاروق سعد   .176

 المنظمة المتعلمة(  

الشمري    .177 ريم  بكالوريوس  العنزي  –طالبات  نهلى   – بدرية 

 أسماء الحربي –فاطمة عسيلي  –العنزي 

تطبيقه   ومدى صحة  عليه  العاملين  تفهم  ومدى  األطفال  رياض  في   - الدمج 

  2018الطفولة المبكرة

بمنطقة  "   هناء علي باصرة  .178 االبتدائية  المدارس  في  المتعلمة  المنظمة  أبعاد  تطبيق  متطلبات 

إدارة   "جازان تخصص  التربية  في  الماجستير  درجة  لنيل  تكميلي  كمتطلب 

 مشرف د.وائل التل، جامعة جازان .تربوية

المدارس   مريم حسن حربي   .179 في  التنظيمية  بالثقة  وعالقتها  بالشفافية  بمنطقة اإلدارة  الثانوية 

 .لنيل درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة جازان."جازان

تقوم الباحثة بإعداد رسالة لنيل درجة الدكتوراه في اإلدارة والتخطيط التربوي   أمينة سليمان محمد العُمر  .180

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بعنوان:"استراتيجية مقترحة للتمكين 

سعود  اإلدا بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  النسائية  األكاديمية  للقيادات  ري 

 اإلسالمية" 

العربية   أمل خلف العنزي   .181 بالمملكة  العام  التعليم  مدارس  أداء  لتطوير  مدخل  التعليم  )تدويل 

السعودية: إستراتيجية مقترحة(، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة  

كلية التربية في جامعة الملك   -قسم اإلدارة التربوية  -التربيةدكتوراه الفلسفة في  

 سعود

إدارات   تغريد بنت محمد الدخيل  .182 بين  التنافسية  لتحقيق  كمدخل  البشرية  الموارد  إدارة  أداء  تطوير   ":

المناطق التعليمية في المملكة العربية السعودية: استراتيجية مقترحة"، وذلك  

الدكتوراة في الفلسفة في اإلدارة التربوية من قسم الستكمال متطلبات نيل درجة  

 اإلدارة التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود 

 أمنية عبدهللا أبوطربوش   .183

 

وأثرها   واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  المدارس  قائدات  توظيف  درجة 

بالمدينة   للبنات  الثانوية  المدارس  في  السائدة  التنظيمية  الثقافة  المنورة"  على 

وذلك كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التعليمية  

 جامعة طيبة .  –قسم اإلدارة التربوية  –
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"واقع  سامي عبدهللا يحي حمدي   .184 بعنوان  والتي  تربوية(  إدارة  )تخصص  التربية  في  الماجستير  درجة 

العام   التعليم  مدارس  في  المدرسي  االعتماد  جامعة تطبيق  جازان".  بمنطقة 

 جازان

تطوير أداء إدارة الموارد البشرية كمدخل لتحقيق التنافسية بين إدارات المناطق   تغريد بنت محمد الدخيل  .185

التعليمية في المملكة العربية السعودية: استراتيجية مقترحة"، وذلك الستكمال  

من قسم اإلدارة    متطلبات نيل درجة الدكتوراة في الفلسفة في اإلدارة التربوية 

 التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود

بمنطقة  مريم حسن علي حربي   .186 الثانوية  المدارس  في  التنظيميَّة  بالثقة  وعالقتها  بالشفافيَّة  "اإلدارة 

 الماجستير في  اإلدارة التربوية  من جامعة جازان. جازان".  لنيل  درجة

التعليم زيد بن ناصر محمد آل سليمان  .187 تقويم  هيئة  معايير  ضوء  في  المدرسية  القيادات  أداء  تطوير  العام   : 

بالمملكة العربية السعودية )برنامج تدريبي مقترح( وهي دراسة ميدانية مكملة  

لت عليم العام من قسم اإلدارة التربوية للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة ا

 بجامعة الملك سعود. 

(لقادة المدارس الثانوية بمدينة حائل وسبل تطويرها 1)واقع القيادة التشاركية سامي الشمري   .188

 من وجهة نظر المعلمين" جامعة حائل ماجستير 

ء مدخل الحوكمة )استراتيجية  تطوير أداء قيادات مدارس التعليم العام في ضو محمد بن إبراهيم آل مغيرة  .189

مقترحة(  وهي دراسة ميدانية مكملة للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة  

 الت عليم العام من قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود 

لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة التربوية وهي بعنوان : جودة الخدمات   سلمان بن زيد العنقري  .190

اإلتجاهات   ضوء  على  العام  التعليم  مدارس  إدارات  تقدمها  التي  التربوية 

 المعاصرة )برنامج تدريبي مقترح( بجامعة الملك سعود 

الجامعية للقيادة الخادمة   جامعة أم القرى ماجستير عنوانها:" ممارسة القيادات أريج بنت حسين أحمد  .191

 وعالقتها بااللتزام التنظيمي دراسة تطبيقية على موظفات جامعة أم القرى 

"دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية لجامعة حائل" استكماالً   فيحان ادهيم الشمري   .192

 ل.لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة حائ

 أريج بنت حسين أحمد  .193

 

دراسة  -ممارسة القيادات الجامعية للقيادة الخادمة وعالقتها بااللتزام التنظيمي 

تطبيقية على موظفات جامعة أم القرى" درجة الماجستير في اإلدارة التربوية  

 والتخطيط بجامعة أم القرى. 

إدارة   ممدوح بن محمد الحوشان  .194 ضوء  في  التعليم  بوزارة  المدرسية  القيادة  إدارة  أداء  )تطوير  بعنوان 

درجة   على  الحصول  لمتطلبات  استكماالً  وذلك  مقترح(.  نموذج   .. المواهب 

 جامعة سعود-الدكتوراه في اإلدارة التربوية

ائل وتسعى الدراسة إلى  درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة ح منصور الفي المطيلق                 .195

التعرف على "درجة توظيف تكنولوجيا األداء البشري في اإلدارة المدرسية  

 بالمدارس الثانوية بمنطقة حائل ووسائل تطويرها". 

لنيل درجة الماجستير حول: )دور القيادات اإلدارية في تعزيز االمن الفكري  أمل غالب العسكري   .196

التعليم   مدارس  معلمات  قسم  لدى  المكرمة(.  مكة  بمدينة  الحكومي  الثانوي 

 جامعة أم القرى –االدارة التربوية والتخطيط 

 
 يسوده االحترام المتبادل وصوال  إلى تحقيق األهداف المنشودة.  القيادة التشاركية  : مشاركة الرئيس للمرؤوسين في األعمال اإلدارية مشاركة فعلية في جو(1)
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التربوية سلمان بن زيد العنقري  .197 اإلدارة  في  الفلسفة  دكتوراه  سعود-درجة  الخدمات    -جامعة  جودة 

اإلتجاهات   ضوء  على  العام  التعليم  مدارس  إدارات  تقدمها  التي  التربوية 

 المعاصرة )برنامج تدريبي مقترح(

درجة ممارسة المشرفات التربويات للكفايات اإلشرافية من وجهة نظر قائدات   مها ظافر سعيد األسمري   .198

 ماجستير جامعة تبوك -المدارس الثانوية الحكومية بمدينة تبوك 

 حميد الفي اللويش   .199

 

الهيئة   معايير  ضوء  في  حائل  بجامعة  األكاديمي  االعتماد  تحقيق  متطلبات 

اإلدارة   تخصص  في  الماجستير  درجة  األكاديمي  واالعتماد  للتقويم  الوطنية 

 التربوية من كلية التربية بجامعة حائل 

أدوات دراسة دكتوراه بعنوان: تعاقب القيادات التعليمية في وزارة التعليم في  خالد بن عطا بن عبدالخالق عسيري   .200

مقترح   نموذج  الكفايات:  مدخل  دكتوراه-ضوء  في -أطروحة  التربية  بكلية 

 جامعة الملك سعود 

   -استراتيجية مقترحة - م والعاليالتكامل اإلداري واألكاديمي بين التعليم العا" عبدالعزيز بن سعد الخشالن  .201

 استكماال لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة التربوية  "

 بكلية التربية في جامعة الملك سعود  -مسار إدارة تعليم عام

درجة:    360تطوير أداء القيادات الوسطى بوزارة التعليم في ضوء مفهوم قيادة   ساره عبدهللا صالح الجردان  .202

درجة  على  الحصول  لمتطلبات  استكمااًل  وذلك   " مقترح  تدريبي  برنامج 

العام من جامعة   التعليم  إدارة  التربوية تخصص  اإلدارة  في  الفلسفة  دكتوراه 

 الملك سعود. 

لنيل درجة الماجستير حول: )التدوير الوظيفي وعالقته برفع كفاءة االداء لدى    منال علي الزهراني  .203

 التعليم االبتدائي الحكومي بمحافظة الطائف (. جامعة أم القرى مديرات مدارس  

 فاطمة أحمد الجاسر    .204

 

التجربة   على ضوء  السعودية  العربية  بالمملكة  التربوية  القيادات  أداء  تطوير 

قسم اإلدارة    -جامعة الملك سعودكلية التربية  -السنغافورية "استراتيجية مقترحة  

 التربوية 

بناء القدرات المؤسسية إلدارات التعليم في المملكة العربية السعودية، نموذج   ساره مسفر الحقباني  .205

في   الفلسفة  دكتوراه  درجة  الحصول على  لمتطلبات  استكماالً  وذلك   " مقترح 

 جامعة الملك سعود –اإلدارة التربوية تخصص إدارة التعليم العام مقابلة شخصية  

تفعيل االتصال االداري لدى مشرفات األقسام األكاديمية بجامعة تبوك في ضوء   منيفه نافع رجاء العنزي   .206

ونية" كمتطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في مدخل اإلدارة اإللكتر

 التربية تخصص إدارة وتخطيط تربوي ماجستير جامعة تبوك 

)معوقات االبتعاث الحكومي الخارجي في الجامعات الســـعودية: اســـتراتيجية   عائشة رعد المزروع   .207

مقترحة(، وذلك اـستكماالً لمتطلبات الحـصول على درجة دكتوراه الفلـسفية في 

 مسار التعليم العالي بكلية التربية في جامعة الملك سعود.  -إلدارة التربويةا

درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في مدارس تطوير بمدينة تبوك  والتي تهدف   نجود عبدهللا علي الشهري                                                                                                       .208

إلى الكشف عن درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في مدارس تطوير بمدينة 

 ماجستير جامعة تبوك  -تبوك
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 خديجة بنت سليم رشيد العطوي   .209

 

النمط القيادي السـائد لقائدات المدارس الثانوية الحكومية بمدينة تبوك وعالقته 

ب تكميلي  دى العـامالت من وجهـة نظرهن "  كمتطـل ــلوك التنظيمي ـل الســ ـب

للحصـول على درجة الماجسـتير في التربية تخصـص إدارة وتخطيط تربوي, 

 ماجستير جامعة تبوك

سة القيادات التربوية في المرحلة الثانوية بمدينة تبوك لقيادة التغيير  درجة ممار راكان عبدالرحيم عتيق الجهني  .210

درجة   على  الحصول  لمتطلبات  استكماالً  وذلك   " المعلمين  نظر  وجهة  من 

 الماجستير في تخصص اإلدارة والتخطيط التربوي , بجامعة تبوك, 

 وداد فرحان عبدهللا الداود   .211

 

مجلس   " صالحيات  تفعيل  للبنات  معوقات  الثانوية  المدارس  في  المدرسة 

المدرسية"   المجالس  أعضاء  الحلول من وجهة نظر  وأبرز  الخرج  بمحافظة 

درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة األمير سطام بن عبد العزيز 

 بالخرج.

 راكان بن عبدالرحيم الجهني   .212
دينة تبوك لقيادة التغيير درجة ممارسة القيادات التربوية في المرحلة الثانوية بم

درجة  على  الحصول  لمتطلبات  استكماالً  وذلك   " المعلمين  نظر  وجهة  من 

 الماجستير في تخصص اإلدارة والتخطيط التربوي , بجامعة تبوك, 

" درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى رئيسات األقسام العلمية بجامعة   هيا المسعري        .213

األميرة نورة بنت عبدالرحمن"، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على  

درجة الماجستير في اإلدارة والتخطيط التربوي. جامعة اإلمام محمد بن  

 سعود اإلسالمية" 

نوعية لبرامج الدراسات العليا باألقسام التربوية في  )الكفاءة الداخلية ال نجالء عمر صالح العُمري   .214

تصور مقترح(, وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول   –الجامعات السعودية 

على درجة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة والتخطيط التربوي/ كلية العلوم 

 اإلجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

التنظيمي في إدارة اإلشراف التربوي وعالقته باإلبداع اإلداري  " المناخ  خديجه عيد البلوي   .215

لدى المشرفات التربويات بمدينة تبوك " درجة الماجستير في التربية  

 تخصص إدارة وتخطيط تربوي ، بكلية التربية واآلداب بجامعة تبوك 

 أمواج  بنت شعبان  العسيري   .216

 إعتذار

واقع تعزيز المواطنة الرقمية لدى طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود  

اإلسالمية "وذلك استكماالً  لمتطلب الحصول على درجة الماجستير في  

اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن  

 سعود اإلسالمية ،

 مرام بنت عبدالعزيز بن محمد الراقدي  .217

 

ية مقترحة لتطوير مهام المشرفات التربويات بمكاتب اإلشراف التربوي  رؤ

بالمملكة العربية السعودية في ضوء مدخل إدارة التميز المؤسسي(. وذلك  

استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية,  

 ابها تخصص اإلدارة واإلشراف التربوي بكلية التربية بجامعة الملك خالد ب

 رشيد عواد خلف الشمري   .218

 

متطلبات تطبيق مدخل الجودة اإلحصائي )الستة سيجما( في مدارس التعليم  

العام "دراسة ميدانية بمدينة حائل" من وجهة نظر قادة المدارس والمشرفين  

التربويين، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  

 جامعة حائل. اإلدارة التربوية من 
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 أماني جهز الجهني  .219
"درجة توافر معايير االعتماد األكاديمي في برامج الدراسات العليا بجامعة 

تبوك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ". بكلية التربية واآلداب بجامعة  

 تبوك ماجستير

 أمل بنت محمد الشدي   .220
استراتيجية -)دور التمايز في تطوير التنافسية بين الجامعات السعودية 

مقترحة(، درجة الدكتوراه في التربية تخصص إدارة تعليم عالي بكلية التربية  

 جامعة الملك سعود، تحكيم االستراتيجية المقترحة  –

 نادية بنت علي اللويحق   .221
ئدات المرحلة الثانوية  ) استراتيجية مقترحة إلعداد الخطة السنوية لدى قا 

بمدينة الرياض نظام المقررات( ، درجة ماجستير اآلداب في اإلدارة التربوية  

 بكلية التربية جامعة الملك سعود 

 ندى فرج آل متعب الدوسري   .222
استراتيجية مقترحة لتفعيل متطلبات األمن والسالمة لدى قائدات المدارس   

مقدم استكماالً لمتطلبات  المتوسطة في مدينة الرياض"  مشروع تخرج 

  -كلية التربية-الحصول على درجة ماجستير اآلداب في اإلدارة التربوية

 جامعة الملك سعود،

 جوزاء زعل عميشان العنزي   .223
"واقع المحاسبية التعليمية في مدارس التعليم العام الحكومية للبنات بمحافظة  

المعلمات، بكلية التربية  تيماء"، من وجهة نظر المديرات ووجهة نظر 

 واآلداب بجامعة تبوك ماجستير 

 خالد علي أمير الدين أحمد.  .224
)المهارات القيادية وعالقتها باالتجاه نحو إدارة التغيير لدى مديري المدارس  

الثانوية بالمدينة المنورة من وجهة نظرهم( وذلك الستكمال متطلبات  

من قسم التربية بكلية   -في اإلدارة التربوية–الحصول على درجة الماجستير 

 لمنورة. الدعوة و أصول الدين في الجامعة اإلسالمية بالمدينة ا

 حصة بنت عبدالرحمن بن رشيد  .225

 

إدارة برامج األمن الفكري بمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية 

في ضوء اإلدارة اإللكترونية ": نموذج مقترح" وذلك استكماالً لمتطلبات  

الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة التربوية من قسم اإلدارة 

 لية التربية في جامعة الملك سعود،التربوية بك

واقع تطبيق التخطيط اإلستراتيجي في كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام  ماجد بن ناصر الجبر  .226

في   الماجستير  درجة  نيل  متطلبات  الستكمال  اإلسالمية(,  سعود  بن  محمد 

سعود   بن  محمد  اإلمام  جامعة  من  التربوي  والتخطيط  اإلدارة  تخصص 

 ة. اإلسالمي

 نوال محمد الكنعان  .227

 االستبانة

العربية  المملكة  في  الناشئة  الجامعات  في  الحوكمة  لتطبيق  مقترح  )تصور 

والتخطيط    السعودية(الستكمال اإلدارة  تخصص  في  الدكتوراه  درجة  نيل 

 التربوي من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

 نوال محمد الكنعان  .228

 المقابلة

العربية  المملكة  في  الناشئة  الجامعات  في  الحوكمة  لتطبيق  مقترح  )تصور 

والتخطيط   اإلدارة  تخصص  في  الدكتوراه  درجة  نيل  السعودية(الستكمال 

 ي من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. التربو

 خالد بن عطا بن عبدالخالق عسيري   .229

 

: "تعاقب القيادات التعليمية في وزارة التعليم في ضوء مدخل الكفايات: نموذج  

مقترح"، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في  

 بكلية التربية في جامعة الملك سعود. اإلدارة التربوية من قسم اإلدارة التربوية 
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القرى   عفاف بنت عبدهللا العبدلي              .230 أم  بجامعة  والتخطيط  التربوية  اإلدارة  في تخصص  الماجستير  درجة 

وعالقتها بجودة األداء اإلداري بجامعة أم القرى من وجهة    عنوانها"  الحوكمة

 نظر القيادات االدارية واألكاديمية" 

أطروحة دكتوراه بعنوان " تطوير أداء القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية   أميره بنت حمد المنيعير   .231

المعيارية للنمطية  ريتزر  نظرية  ضوء  وذلك    -في  مقترحة."  إستراتيجية 

كمال متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة التربوية  الست

تخصص إدارة التعليم العالي بقسم اإلدارة التربوية في جامعة الملك سعود،    –

وقد سعت الدراسة إلعداد استراتيجية مقترحة لتطوير أداء القيادات األكاديمية  

 لمعيارية بالجامعات السعودية في ضوء نظرية ريتزر للنمطية ا

في    .232 المساعد  التربية  أصول  أستاذ  العليان   حمد  بنت  لولوة 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

بنت   نورة  األميرة  في جامعة  التدريس  هيئة  لعضو  المكتبية  الساعات  فاعلية 

عبدالرحمن  في تحقيق أهداف االتصال األكاديمي الفعال بهدف التعرف على 

في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، حول    آراء  أعضاء هيئة التدريس

أهمية الساعات المكتبية ألستاذاتهن و مجاالت تفعيلها ومدى استفادة الطالبات  

 منها في تحقيق اهداف االتصال األكاديمي الفعال

في    .233 المساعد  التربية  أصول  أستاذ  العليان   حمد  بنت  لولوة 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

)فاعلية الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس في جامعة األميرة نورة بنت 

بهدف  وذلك  ؛  الفعال(  األكاديمي  االتصال  أهداف  تحقيق  في  عبدالرحمن 

التعرف على آراء  الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، حول  

ستفادة الطالبات  أهمية الساعات المكتبية ألستاذاتهن و مجاالت تفعيلها ومدى ا

 منها في تحقيق اهداف االتصال األكاديمي الفعال

 أمينة بنت سليمان العُمر   .234

 

بن  محمد  اإلمام  جامعة  من  التربوي  والتخطيط  اإلدارة  في  الدكتوراه  درجة 

للقيادات   اإلداري  للتمكين  مقترحة  "استراتيجية  بعنوان:  اإلسالمية  سعود 

م محمد بن سعود اإلسالمية" وتهدف هذه  األكاديمية النسائية في جامعة اإلما

األكاديمية   للقيادات  اإلداري  للتمكين  مقترحة  استراتيجية  تقديم  إلى  الرسالة 

 النسائية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،

" بناء القدرات المؤسسية إلدارات التعليم في المملكة العربية السعودية، نموذج   ساره الحقباني     .235

" وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في اإلدارة  مقترح  

في   التربية  بكلية  التربوية  اإلدارة  قسم  العام  التعليم  إدارة  تخصص  التربوية 

 جامعة الملك سعود،

 وداد فرحان عبد هللا الداود   .236

 

بمحافظة معوقات تفعيل صالحيات مجلس المدرسة في المدارس الثانوية للبنات  

وذلك   المدرسية"  المجالس  أعضاء  نظر  وجهة  من  الحلول  وأبرز  الخرج 

من  التربوية  اإلدارة  في  الماجستير  الحصول على درجة  لمتطلبات  استكمااًل 

أميرة محمد   الدكتورة/  بالخرج بإشراف  العزيز  جامعة األمير سطام بن عبد 

 الحموري

)تقويم األداء المؤسسي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في ضوء مدخل   بن علي آل سميح تهاني بنت عبدهللا  .237

درجة  على  الحصول  لمتطلبات  استكماالً  وذلك  المتوازن(،  األداء  قياس 

الدكتوراه في تخصص اإلدارة والتخطيط التربوي من كلية العلوم االجتماعية  

 بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية،

للتمكين اإلداري من  إعشاقة الحويطي   .238 الثانوية بمدينة تبوك  المدارس  قيادات  " درجة ممارسة 

ممارسة  درجة  تحديد  إلى  تهدف  والتي   " والمعلمات  الوكيالت  نظر  وجهة 

قائدات المدارس بالمرحلة الثانوية في مدارس التعليم في مدينة تبوك للتمكين  

، اتخاذ القرار ، التحفيز ، بناء فرق   اإلداري ، والمتمثلة في ) تفويض السلطة

االدارة   قسم  والمعلمات  الوكيالت  وجهة  من   ) الفعال  االتصال   ، العمل 

 والتخطيط جامعة تبوك ماجستير 

التعليم  عبدالعزيز بن محمد الغامدي             .239 تخطيط  تخصص:  التربوية  اإلدارة  في  الفلسفة  دكتوراه  درجة 

قسم من  بالمدينة  اإلدارة   واقتصادياته  طيبة  بجامعة  التربية  بكلية  التربوية، 

المنورة بعنوان: )إستراتيجية مقترحة للشراكة بين جامعة جدة والقطاع الخاص  

 في المملكة العربية السعودية(، وتتمثل 
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المواهب.. ". تطوير اداء إدارة القياد المدرسية بوزارة التعليم في ضوء إدارة   ممدوح بن محمد الحوشان  .240

دكتوراه   درجة  على  الحصول  لمتطلبات  استكماال  وذلك   ،" مقترح  نموذج 

الفلسفة في اإلدارة التربوية من قسم اإلدارة التربوية بكلية التربية في جامعة  

 الملك سعود 

:" تطوير أداء إدارة الموارد البشرية كمدخل لتحقيق التنافسية بين إدارات   تغريد بنت محمد الدخيل   .241

اطق التعليمية في المملكة العربية السعودية: استراتيجية مقترحة"، وذلك  المن

الستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراة في الفلسفة في اإلدارة التربوية من 

 قسم اإلدارة التربوية في كلية التربية بجامعة الملك سعود.

درجة تطبيق معايير االعتماد  بمحاور أطروحة ماجستير عنوانها:"   إيمان بنت حسين أحمد     .242

المدرسي من وجهة نظر قائدات مدارس التعليم العام بمدينة مكة المكرمة " 

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية  

 والتخطيط بجامعة أم القرى. 

اتجاهات القيادات التربوية نحو تطبيق الئحة إدارة األداء الوظيفي في وادي  نادية بنت ناصر الدوسري   .243

الدواسر " وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  

اإلدارة والتخطيط التربوي من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في 

 الرياض .  

 لولوة بنت إبراهيم بن عبدالرحمن الغنيم   .244

 

مقترح لمراكز ريادة األعمال في الجامعات السعودية )في صورته  تصور

األولية المعد ة للتحكيم(مراكز ريادة األعمال في الجامعات السعودية في ضوء  

خبرات جامعات الواليات المتحدة األمريكية وجامعات جمهورية ألمانيا  

جامعات  االتحادية: دراسة مقارنة.تصور مقترح لمراكز ريادة األعمال في ال

السعودية )في صورته األولية المعد ة للتحكيم(مراكز ريادة األعمال في  

الجامعات السعودية في ضوء خبرات جامعات الواليات المتحدة األمريكية  

وجامعات جمهورية ألمانيا االتحادية: دراسة مقارنة؛ وذلك استكماالً  

تخطيط  لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص اإلدارة وال 

التربوي، بإشراف سعادة األستاذ الدكتور/ عبدالمحسن بن محمد السميح. ولما  

كان من أهداف هذه الرسالة بناء تصور مقترح لمراكز ريادة األعمال في 

الجامعات السعودية، فقد عملت الباحثة على بناء التصور المقترح _والمرفق 

لمراكز ريادة أعمال   لسعادتكم_ بعد إجراء دراسة مقارنة شملت ست حاالت

 في بعض الجامعات السعودية واألمريكية واأللمانية. 

 

: "معوقات تفعيل الشراكة المجتمعية في مدارس تطوير التابعة لمشروع -جامعة الملك عبدالعزيز  -الباحثه /أحالم احمد حموه      .245

 الملك عبد هللا "                           

المشكالت اإلدارية التي تواجه البحث العلمي في جامعة تبوك من وجهة  -جامعة تبوك جامعة تبوك  -طارق بن ناصر الرويلي  .246

 نظر أعضاء هيئة التدريس". 

تحسين األداء المدرسي من قبل مديرات المدارس الثانوية للبنات بالمدينة المنورة باستخدام مدخل  -الرحمن آل منير  أسمهان عبد    .247

 قيادة التغيير"

التدريس -جامعة تبوك    -خديجة عوده العطوي    .248 درجة ممارسة قيادات األكاديمية إلدارة التميز من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 بجامعة تبوك( 

واقع تطبيق معايير التميز لدى القيادات التربوية بمكاتب التعليم في -جامعة الملك عبد العزيز   -سامية بنت عبدهللا أبو طربوش    .249

  (EFQMضوء النموذج األوربي 

الثانوية بمحافظة  معوقات تفعيل الميزانية التشغيلية بمدارس المرحلة  --جامعة الملك عبد العزيز  -لطيفه بنت مطلق الرويضان  .250

 الدوادمي 
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واقع تطبيق إجراءات التدقيق الداخلي في المدارس الحكومية االبتدائية  -جامعة الملك عبد العزيز    -نجالء أحمد محمد بايزيد    .251

 بمدينة جدة 

 إدارة التغيير تطوير األداء اإلداري في المدارس الثانوية بمدينة تبوك في ضوء مدخل -جامعة تبوك  -ندى حمود ضبيان البلوي  .252

 "متطلبات تطبيق أسلوب التدوير الوظيفي في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك -جامعة تبوك -وفاء خيران الصقر   .253

 "الثقة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك", -جامعة تبوك  -المالكي  منال حميد خضران  .254

"معايير االعتماد األكاديمي البرامجي لكليات المجتمع  -ابراهيم الطري ف /طالبة دكتوراه بجامعة الملك سعود    وفاء بنت عبدهللا  .255

 بالمملكة العربية السعودية في ضوء التجربة األمريكية: نموذج مقترح"

ة للت عليم    دكتوراه جامعة الملك سعود، )تطوير ُسلوك المواطنة  -ريم بنت عبد الرحمن بن عبد هللا الجابر    .256 الت نظيمي ة باإلدارة العام 

 على ضوء الت مكين اإلداري : أُنموذج ُمقترح(؛ 

كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )أولويات البحث التربوي لمجاالت التعليم    -فاطمة علي المزروع  .257

 العالي في ضوء خطة التنمية العاشرة(. 

" تطوير األداء -دكتوراه في اإلدارة و التخطيط التربوي من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،   -هند بنت عبدهللا الحقباني    .258

 تصور مقترح -االستراتيجي إلدارات التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مدخل األداء المتوازن* 

" واقع تطبيق الجودة    -كليات الشرق العربي-ير في اإلدارة و اإلشراف التربويدرجة الماجست-حصة بنت عبدالرحمن المقرن  .259

 الشاملة في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض" 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، واقع تطبيق إدارة التميز لدى رؤساء األقسام العلمية  -الماجستير   ديمه إبراهيم الحسن ،   .260

 ".  EFQMبجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وفق معايير النموذج األوربي للتميز 

لدى القيادات التربوية بإدارة تعليم المدينة    درجة ممارسة القيادة االبداعية-جامعة الملك عبد العزيز  -حنان عبدالرحمن النمر    .261

 المنورة 

جامعة الملك سعود ، بناء القدرات المؤسسية إلدارات التعليم في المملكة العربية  –درجة الدكتوراه  -ساره بنت مسفر الحقباني    .262

 السعودية، نموذج مقترح 

ق معايير التميز لدى القيادات التربوية بمكاتب التعليم في واقع تطبي-جامعة الملك عبد العزيز  -سامية بنت عبدهللا أبو طربوش    .263

 ( (EFQMضوء األنموذج األوربي 

الشتوي    .264 عبدهللا  الدكتوراه  -سليمان  سعود  –درجة  الملك  بالث قة  -جامعة  وعالقتها  الث انوي ة  المدارس  لُمديري  األخالقية  القيادة 

 الت نظيمي ة : استراتيجي ة ُمقترحة(؛

ي ضوء بعض التجارب  إدارة التدريب التربوي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ف-الدكتوراه-عبدالرحمن شالل السويلم  .265

 العالمية في الخصخصة )استراتيجية مقترحة("

دراسة تقويمية لبرامج تدريب مديري المدارس الثانوية في إدارة التدريب التربوي  -جامعة تبوك  -عبدالعزيز بن ربيع العنزي  .266

 واالبتعاث بمدينة تبوك "،

جامعة الباحة ، ماجستير، "المناخ المدرسي السائد بمحافظة تربة وعالقته بأداء مديري –عبدهللا حميدي محمد الراجحي   .267

 المدارس من وجهة نظر المعلمين" 

النمط القيادي لمديرة المدرسة وعالقته بمستوى سلوك المواطنة التنظيمية  -جامعة تبوك  -الماجستير -لطيفة فهد ناصر الحسين.  .268

 دى معلمات المرحلة الثانوية بمدينة تبوكل

 ) واقع الوالء التنظيمي لدى قائدات مدارس التعليم العام في محافظة الزلفي (-جامعة الملك عبد العزيز -لولو حماد الحماد   .269

رس األهليه في مدينة  ) واقع تطبيق الشفافية اإلدارية لدى قائدات المدا-ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز    -مرام رميح الرميحي  .270

 بريده ( 

ماجستير، )الخدمات المقدمة للمتدربات والبنية التحتية( من وجهة نظر المتدربات بالكلية التقنية للبنات في –مشاعل المشيطي   .271

 مدينة الرياض. 

األمن التربوي لدى طالبات  "دور قائدات المدارس في تنمية -ماجستير-االحساء-جامعة الملك فيصل-نورة خليفة فهد الخلوف   .272

 المرحلة الثانوية بمدارس التعليم العام بمحافظة األحساء 

تصور مقترح آللية ترشيح القيادات المدرسية في ضوء معايير -) -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز -وسيلة عمر باموسى    .273

 التميز المؤسسي( 



    المملكة العربية السعودية                        

 خبراء رؤى مستقبلية                                                       

 تطوير وتحليل االعمال                     

     

 
 

96 
 

 

تفعيل دور  -لوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية,كلية الع -درجة الماجستير -هيفاء بنت محمد القاسم   .274

أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية في التربية المهنية لدى طالباتها. دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس  

 في كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, 

كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية," واقع المشاركة  -ماجستير– البكيري هال بنت عبدهللا  .275

المجتمعية لدى جامعة األمير سطام في ضوء معيار عالقات المؤسسة بالمجتمع" دراسة ميدانية على أعضاء هيئة التدريس  

 سالمية, في كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل

)تطبيق لجان التميز والجودة إلدارة الجودة الشاملة في -جامعة الملك سعود  -الماجستير  -هديل بنت عبد الرحمن المحيميد  .276

 مدارس التعليم العام للبنات بمدينة الرياض(،

ماجستير " آليات مواجهة مقاومة التغيير لدى معلمي المدارس االبتدائية  –جامعة الملك عبد العزيز  -    هاشم هليل علي الخمجاني  .277

 بمحافظة جدة من وجهة نظر مديريها 

االحتياجات التدريبية للقيادات التربوية في مدارس تطوير بمدينة -ماجستير  -جامعة تبوك -عايض عوضه رميح السبيعي   .278

 تبوك 

) العالقة بين المناخ التنظيمي و اتخاذ القرار في مدارس المرحلة  -ماجستير –جامعة تبوك -مد العمري عبدهللا حسن ح  .279

 المتوسطة بمدينة تبوك ( 

واقع إدارة التغيير -درجة الماجستير -كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية,-نجد إبراهيم الحسيني   .280

 األطفال األهلية في مدينة الرياض من وجهة نظر المعلمات"  لدى مديرات مدارس رياض

قياس فعالية برامج الدكتوراه في   -كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-عواض عبدهللا الثبيتي د.خالد  .281

األقسام التربوية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية قياس فعالية برامج الدكتوراه في األقسام التربوية بجامعة اإلمام محمد  

 بن سعود اإلسالمية 

دور مشرفي التربية الخاصة  -ماجستير     –-كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية    -صل الشمري  في  .282

 في التنمية المهنية لمعلمي اإلعاقة السمعية بمدينة الرياض .

درجة ممارسة مهارات -لعليا.درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من كليات الشرق العربي للدراسات ا-مزيونة جفران الفغم    .283

إتخاذ القرار لدى  مديرات المدارس في شمال  الرياض ( درجة ممارسة مهارات إتخاذ القرار لدى  مديرات المدارس في شمال  

 الرياض ( 

مفرح محمد األسمري  .284 تبوك    -محمد  مديري  -ماجستير    –جامعة  لدى  الوظيفي  بالرضا  الوظيفية وعالقتها  المدارس الحوافز 

الحكومية بمدينة تبوك " الحوافز الوظيفية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية بمدينة تبوك " الحوافز  

 الوظيفية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية بمدينة تبوك "

المشكالت اإلدارية واألكاديمية التي تواجه طلبة الدراسات العليا " -ماجستير  –جامعة تبوك –محمد بن صالح بن محمد   .285

 بجامعة تبوك " 

" تطوير األداء المهني لمعلمي المرحلة المتوسطة بمدينة تبوك في –ماجستير –جامعة تبوك –محمد بن رحيل عودة الشمري   .286

 ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة" 

   Benchmarking" متطلبات تطبيق المقارنة المرجعية  -ماجستير–لك عبد العزيز  جامعة الم–عبدالرحمن بن داحش الزهراني    .287

 كمدخل لتطوير أداء المدارس الثانوية بمحافظة جدة من وجهة نظر مديريها "."  

" " معوقات صنع القرار في األقسام األكاديمية بجامعة تبوك وسبل التغلب –ماجستير –جامعة تبوك -ماجد عبدهللا العنزي   .288

 ليها "ع

- ماجستير  –-كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -ليلى بنت حمد بن عبدالرحمن القاسم  .289

 "استراتيجية مقترحة لتطبيق الحـــوكــمة في إدارات الـــتعـلـيم بالمملكة العربية السعودية في ضوء التجارب العالمية" 

متطلبات تطبيق --درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من كليات الشرق العربي للدراسات العليا.-لولوة صالح حمد السيف   .290

 القيادة الريادية في اإلدارات المدرسية بمدينة الرياض "،

ع تطبيق إدارة األداء في جامعة " واق -ماجستير -كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -لولوه الداعج   .291

 األمير سطام بن عبدالعزيز من وجهة نظر وكيالت األقسام بمدينة الخرج

" " متطلبات تفعيل التمكين االداري بكليات جامعة تبوك من وجهة نظر –ماجستير –جامعة تبوك -فيصل عبيد حمود الحربي   .292

 رؤساء األقسام األكاديمية " 

مدى توافر أبعاد   -درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من كليات الشرق العربي للدراسات العليا.-فاطمة محمد القاسم   .293

 - المنظمة المتعل مة في مكاتب تعليم البنات بالرياض مدى توافر أبعاد المنظمة المتعل مة في مكاتب تعليم البنات بالرياض 
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الوليدي    .294 بن علي  تبوك  -عمار  مجتمع -ماجستير  –جامعة  نحو  التحول  تبوك في ضوء  بجامعة  التنظيمي  التطوير  "متطلبات 

 المعرفة من وجهة نظر القيادات األكاديمية"،

)معوقات مشاركة معلمي المرحلة المتوسطة بمدينة تبوك بخطوات صناعة -ماجستير جامعة تبوك-علي بن أحمد الشهري   .295

 نظرهم( القرارات المدرسية من وجهة 

معوقات تطبيق عمليات إدارة المعرفة في مدارس التعليم الثانوي بمدينة تبوك  -ماجستير –علي عبدهللا العمري، جامعة تبوك   .296

" 

 الشفافية اإلدارية لدى مديري مدارس التعليم العام بمدينة تبوك  -ماجستير جامعة تبوك-عبدهللا حسن شار عسيري  .297

)" واقع ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة تبوك لقيادة التغيير من وجهة -ماجستير جامعة تبوك-عبدهللا محمد القرني   .298

 نظر أعضاء هيئة التدريس "   

)""درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة في إدارة اإلشراف التربوي بمدينة  -ماجستير جامعة تبوك-عبد هللا بن الحميدي العنزي  .299

 المشرفين التربويين" تبوك من وجهة نظر

": واقع القدرة المؤسسية في المدارس المتوسطة والثانوية  -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز –عبدالرحمن بن عيضه الثبيتي  .300

 بمدينة الطائف في ضوء مدخل االعتماد المدرسي من وجهة نظر مديريها

المحيسن    .301 العزي-عبدالعزيز محيسن عبدالرحمن  الملك عبد  التخطيط االستراتيجي لدى مديري -ماجستير–ز  جامعة  كفايات   "

 المدارس الثانوية بمحافظة جدة من وجهة نظر المشرفين التربويين ".

"متطلبات االعتماد  -درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من كليات الشرق العربي للدراسات العليا.-عائشة مسعود الشهراني   .302

 ير بمدارس التعليم العام بمدينة الرياض ". المدرسي في ضوء قيادة التغي

الشفافية اإلدارية وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمات المدارس الثانوية   -ماجستير جامعة تبوك - عائشة سالم عواد البلوي  .303

 بمدينة تبوك" 

 )معوقات االبتعاث الحكومي الخارجي في الجامعات السعودية: استراتيجية مقترحة(-درجة دكتوراه  -جامعة الملك سعود.  .304

متطلبات تطبيق عمليات اإلدارة االستراتيجية في إدارة اإلشراف التربوي  -ماجستير جامعة تبوك-عبد هللا الحميدي العنزي  .305

 ظر المشرفين التربويين باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة تبوك من وجهة ن

" واقع تطبيق  -درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من كليات الشرق العربي للدراسات العليا.-صبحاء محمد آل حموض   .306

 مجتمعات التعلم المهنية في مدارس مشروع تطوير بالمملكة العربية السعودية "

معوقات تحقيق مدارس أنموذج تطوير لمفهوم المدرسة  -تيرماجس–جامعة الملك عبد العزيز -سعيد علي محمد زهراني   .307

 المتعلمة من وجهة نظر المعلمين. 

)واقع التمكين اإلداري لإلداريات حديثات التعيين في المدارس -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز  -سارة محمد عبدهللا المحيسن  .308

 المتوسطة بمحافظة رياض الخبراء( 

"بناء معايير محلية الختيار  -درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من كليات الشرق العربي للدراسات العليا.-سارة النعيم   .309

 القيادات التربوية في ضوء المعايير العالمية للقيادة التربوية" 

يرات المدارس الثانوية في مدينة )واقع تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية لدى مد-ماجستير-سارة بنت صالح الراجحي  .310

 الرياض( 

واقع تطبيق  "-درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من كليات الشرق العربي للدراسات العليا- ريم صالح الحماد العبدلي  .311

 اإلشراف الفن ي على المدارس المطبقة لبرامج دولية في مدينة الرياض 

" تصور مقترح -ماجستير  -علوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةكلية ال-فوزية بنت مناحي بن ماجد البقمي  .312

 لدور الجامعات السعودي ة في تنمية وعي الطالبات بأولِويَّات الت ربية اإلسالمي ة في ضوء الت حديات المعاصرة" 

)االحتياجات التدريبية -محمد بن سعود اإلسالميةكلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام -راشد بن محمد بن عبدهللا الدوسري  .313

 لمديري مدارس المرحلة االبتدائية من وجهة نظرهم( 

ماجستير: )دور المدرسة االبتدائية    -كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية-ريم علي صالح الدهيمان،   .314

 نحو التحرش الجنسي كما تراها معلمات هذه المرحلة في مدينة الرياض (  في توعية الطالبات

" معوقات تطبيق اإلدارة الذاتية  في المدارس الثانوية بمدينة تبوك من وجهة -ماجستير جامعة تبوك-خالد بن محمد الشهري   .315

 نظر المديرين ووكالئهم" 

"" دور مديرة -ربوية من كليات الشرق العربي للدراسات العليادرجة الماجستير في اإلدارة الت-حنان بنت سعيد آل شرف    .316

 المدرسة في تحقيق االعتماد المدرسي في المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض" 

،" عوامل نجاح -درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من كليات الشرق العربي للدراسات العليا-جنان بنت محمد األحمد   .317

 في مشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم العام في ضوء منهجية الدليل المعرفي إلدارة المشروعات".  البرامج التعليمية
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،":"  واقع توفر  - درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من كليات الشرق العربي للدراسات العليا-جميله الشهري   .318

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريب بالمعهد" العامة بالرياضإدارة الجودة الشاملة في ادارة المعهد    تطبيق  متطلبات

 ")متطلبات تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بمدارس التعليم الثانوي بمدينة تبوك (  -ماجستير جامعة تبوك-علي عبدهللا العمري  .319

" تصور -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كلية العلوم االجتماعية جامعة   -الدكتوراه  -فوزية بنت مناحي بن ماجد البقمي   .320

 مقترح لدور الجامعات السعودي ة في تنمية وعي الطالبات بأولِويَّات الت ربية اإلسالمي ة في ضوء الت حديات المعاصرة" 

مدارس ): " مستوى جودة حياة العمل لدى المعلمين بال-ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز    -علي سعيد محمد الفقيه الغامدي  .321

 االبتدائية بمحافظة جدة وعالقتها باالستغراق الوظيفي " 

أداء    ") تطوير-كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية    -الدكتوراه    -مها بنت أحمد صالح القرزعي    .322

 مكاتب التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء معايير التميز المؤسسي _ تصور مقترح(

: واقع تطبيق إدارة المعرفة في وكالة التبادل  -كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية    -نجالء فهد اليمني    .323

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  المعرفي و التواصل الدولي بجامعة

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس المتوسطة بمحافظة    -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز  -مساعد ردة الحميدي الثعلبي    .324

 جدة في ضوء مدخل إدارة فرق العمل  

 ماجستير: -كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -فاطمه المطيري  .325

 )الكفاءة الداخلية النوعية للكلية التقنية للبنات في مدينة الرياض(.  

ماجستير:" واقع اإلبداع اإلداري لدى   -كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -علي بن محمد الدعجاني  .326

 مديري المدارس الحكومية بمحافظة الدوادمي "

المطلق  .327 عبدالعزيز  بنت  اإلسالمية  -صفية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  االجتماعية  العلوم  الفعالية    -ماجستير  –كلية  تطوير 

 تصور مقترح(   –التنظيمية لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في ضوء مدخل إدارة المعرفة  

ممارسة المهارات القيادية لدى قائدات المدارس الثانوية في   درجة -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز -ندى عبدالعزيزالحميد   .328

 مدينة بريدة 

" واقع تطبيق تفويض الصالحيات  -ساره بنت عبدالعزيز الحديثي .كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية    .329

 الممنوحة لمديرات المدارس الثانوية ودورها في تنمية المهارات القيادية 

صعوبات تطبيق آليات سيجما ستة لتطوير العمل االداري في   -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز  -هنادي سرحان المطيري    .330

 إدارة االشراف التربوي بمدينة الدمام" 

واقع التنمية المهنية لمديرات المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية في مدينة حائل -الماجستير  -حنان إبراهيم فهد السليمان    .331

 وسبل تطويرها((. 

لرأس    Stewart")ُمتطلبات استثمار البحوث العلمية بجامعة تبوك وفق أنموذج  -ماجستير جامعة تبوك-هند إسماعيل الشريف  .332

 ي" المال الفكر

معوقات التمكين اإلداري لدى قائدات المدارس المتوسطة في   -ماجستير– جامعة الملك عبد العزيز  -بدرية فهد عبدهللا العقاب    .333

 مدينة بريدة  

المدرسية  دور اإلدارة    -كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -ماجستير  -مريم عبد هللا إبراهيم اللحيدان    .334

 في مدارس البنات الحكومية بمدينة الرياض في زيادة التمويل الذاتي "،

استبانة آراء الخبراء ضمن أدوات دراسة   -قسم اإلدارة التربوية-كلية التربية-جامعة الملك سعود  -فيصل بن علي يحيى نجمي    .335

 ي ضوء النماذج العالمية الحديثة: أنموذج مقترح دكتوراه بعنوان:تنمية الموارد البشرية اإلستراتيجية بوزارة التعليم ف

" العدالة التنظيمية المدركة وعالقتها بمقاومة -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز    -محمد بن صفر بن منصور الزهراني   _  .336

 التغيير لدى معلمي المدارس الثانوية بمحافظة الليث ".  

جامعة تبوك في ضوء متطلبات التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس ب-ماجستير جامعة تبوك    -فاطمه موسى عوض البلوي  .337

 معايير االعتماد األكاديمي 

الحربي    .338 العزيز    -فالح بن غازي  الملك عبد  الوظيفي لدى   -ماجستير–جامعة  التعرف على مستوى االحتراق  استبانة بهدف 

 المعلمين في مكتب التعليم بمحافظة عقلة الصقور 

) آراء قائدات المدارس حول تطبيق الدليلين التنظيمي واإلجرائي -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز  -أسماء صالح علي الزايد  .339

 في مدارس التعليم العام بمحافظة الرس( ، 
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)" العوامل المؤثرة في الصمت التنظيمي لدى معلمي  -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز  -خلف بن صالح بن دغمان الحربي    .340

 المدارس الثانوية في مدينة بريدة".

)" درجة تحقق معايير جائزة التميز في مدارس التعليم العام بمحافظة  -ماجستير–ره عايد الشمري جامعة الملك عبد العزيز  نو  .341

 رفحاء " 

استبانة آراء الخبراء ضمن أدوات    -قسم اإلدارة التربوية-كلية التربية-جامعة الملك سعود  -بن إبراهيم الطري ِف    وفاء بنت عبدهللا  .342

التجربة   السعودية في ضوء  العربية  بالمملكة  المجتمع  لكليات  البرامجي  بعنوان: )معايير االعتماد األكاديمي  دراسة دكتوراه 

 األمريكية "نموذج مقترح"(

 ) معوقات التطوير المهني لمعلمي المرحلة الثانوية بمدينة تبوك  -ماجستير جامعة تبوك  -مناع العنزي ال عبدالعزيز  .343

 ) تحكيم استراتيجية مقترحة لرسالة دكتوراه -درجة دكتوراه  -جامعة الملك سعود.-صالح مبروك  المالكي  .344

أداء القيادات المدرسية في التعليم العام السعودي في ضوء معايير إدارة الجودة األوربية "استراتيجية    عنوان الدراسة :تطوير

 مقترحة"

بـمعايير االعتماد األكاديمي البرامجي لكليات المجتمع  -درجة دكتوراه  -جامعة الملك سعود.-وفاء بنت عبدهللا ابراهيم الطري ف    .345

 ء التجربة األمريكية "نموذج مقترح"  بالمملكة العربية السعودية في ضو 

 Academic Accreditation Standards for community colleges programs in Saudi Arabia Based on 

the American experience "A Proposed Model"  لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه دراسة مقدمة استكماالً 

 العالي بقسم اإلدارة التربوية بكلية التربية في جامعة الملك سعود بالرياض الفلسفة في إدارة التعليم 

تطوير أداء القيادات التربوية بالمملكة العربية السعودية على ضوء  -درجة دكتوراه  -فاطمة أحمد الجاسر جامعة الملك سعود.   .346

 التجربة السنغافورية )استراتيجية مقترحة (

درجة دكتوراه "معوقات المشاركة المجتمعية في المدارس الثانوية للبنات    -الملك سعود.  مشاعل بنت عوض الشهري جامعة  .347

 بمدينة الرياض ".   

معوقات دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المرحلة االبتدائية بمدينة  )-ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز  -أماني محمد غباشي    .348

 جدة (  

" واقع ممارسة قادة مدارس التعليم العام بمحافظة الدوادمي -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز -موسى محمد صويلح العتيبي   .349

 القيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين".

" معوقات تطبيق المحاسبية اإلدارية في مدارس التعليم العام  -ماجستير–ة الملك عبد العزيز  جامع-خالد بالقاسم علي المعافي    .350

 بمحافظة أضم من وجهة نظر قادة المدارس "

البشري    .351 حامد  العزيز  -عواطف  عبد  الملك  في  -ماجستير–جامعة  المهنية  التعلم  لمجتمعات  المدرسية  القيادة  تطبيق  ":))واقع 

 العربية السعودية((. مدارس تطوير بالمملكة

عمليات إدارة المعرفة وعالقتها بتحسين أداء قائدات مدارس التعليم العام    -ماجستير  –جامعة تبوك  -مزنة بنت سليم الجويسر  .352

 بمدينة تبوك  

المدرسي في ضوء أسس إدارة التغيير في مدارس   درجة دكتوراه )تطبيق اإلعتماد  -جامعة الملك سعود.-ناصر سعد العتيبي    .353

 التعليم العام بمدينة الرياض(؛

 "  دور مديري مدارس منطقة الباحة في الوقاية من العنف المدرسي "-ماجستير –جامعة الباحة -سعد علي الدماك الغامدي   .354

":))"مدى ممارسة قادة مدارس التعليم العام بمحافظة  -ماجستير– جامعة الملك عبد العزيز  -عبدالمجيد صالح علي القحطاني    .355

 القويعية للتفكير النظمي 

":))" األنماط القيادية السائدة لدى قادة المدارس الثانوية بمحافظة  -ماجستير–زايد بن خليف الشمري جامعة الملك عبد العزيز    .356

 رفحاء وعالقتها باإلحتراق الوظيفي لدى المعلمين "

الصقر    هيفاء  .357 خالد  تبوك  -خيران  جامعة  العربية  -ماجستير  بالمملكة  للبنات  التقنية  الكليات  في  األداء  إدارة  تفعيل  "متطلبات 

 السعودية" 

مستوى الثقة التنظيمية لدى معلمي  مدارس التعليم العام بمحافظة عقلة  ماجستير :–بجاد نقاء الشطير جامعة الملك عبد العزيز   .358

 الصقور في ضوء بعض المتغيرات الشخصية والديموغرافية 

السويلم    .359 شالل  سعود.-عبدالرحمن  الملك  العربية    -جامعة  بالمملكة  العام  التعليم  في  التربوي  التدريب  دكتوراه"إدارة  درجة 

 رب العالمية في الخصخصة )استراتيجية مقترحة("السعودية في ضوء بعض التجا
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ماجستير :لمعرفة " واقع ممارسة قادة مدارس التعليم العام بمحافظة  –موسى محمد صويلح العتيبي جامعة الملك عبد العزيز    .360

 الدوادمي القيادة الموزعة من وجهة نظر المعلمين".

اعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )القيادة اإلبداعية وعالقتها كلية العلوم االجتم-ماجستير    -بندر بن مبارك المبرد  .361

 بالمناخ التنظيمي في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض(

كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية " درجة ممارسة -ماجستير    - ناصر بن محمد بن علي العموش    .362

 عمداء الكليات بجامعة سطام بن عبدالعزيز بالخرج للقيادة التحويلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس"،

م االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ""أنموذج مقترح العتماد كلية العلو-الدكتوراه  -نهلة بنت ابراهيم السبيعي  .363

 برامج التربية الخاصة بمدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير االعتماد العربية واألجنبية 

ية في تنمية المهارات القيادية لدى طالب   دور األنشطة الطالب  -ماجستير–جامعة الملك عبد العزيز    -مشعل بن سلمان العنزي  .364

 المرحلة الثانوية في محافظة الرس 

أمل بنت سليمان السليمان، ماجستير كليات الشرق، تنمية مهارات اإلدارة اإلبداعية لدى القيادات التعليمية الوسطى في مدينة    .365

 الرياض "على ضوء بعض الخبرات المعاصرة" 

تي، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية ، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي ، كلية العلوم االجتماعية  د.خالد عواض عبدهللا الثبي   .366

 ، وعالقته بسلوك المواطنة التنظيمي في كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية," درجة ممارسة   -ناصر بن محمد بن علي العموش ماجستير  .367

 عمداء الكليات بجامعة سطام بن عبدالعزيز بالخرج للقيادة التحويلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس"،

الفلسفة في إدارة التعليم العالي بقسم اإلدارة التربوية بكلية التربية في  وفاء بنت عبدهللا بن إبراهيم الطري ِف، درجة دكتور  .368 اه 

جامعة الملك سعود بالرياض،نموذج تحكيم االستبانة والمقابلة لـاالعتماد األكاديمي البرامجي لكليات المجتمع بالمملكة العربية  

 السعودية في ضوء التجربة األمريكية "نموذج مقترح" 

محمد عبد هللا الغامدي، ماجستير، جامعة ام القرى، التكنولوجيا اإلدارية وعالقتها بقيادة التغيير بجامعة أم القرى من وجهة نوره    .369

 نظر رؤساء األقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية 

باإلبداع اإلداري لدى مديري جميله سالم أسلم العمري، ماجستير، جامعة ظفار، واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية وعالقتها    .370

 مدارس التعليم األساسي بمحافظة ظفار من وجهة نظر المعلمين

فيصل بن علي نجمي درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة التعليم العالي بقسم اإلدارة التربوية بكلية التربية في جامعة الملك سعود   .371

بعنوان:تنمية الموارد البشرية اإلستراتيجية بوزارة التعليم في ضوء بالرياض استبانة آراء الخبراء ضمن أدوات دراسة دكتوراه  

 النماذج العالمية الحديثة: أنموذج مقترح الجولة الثانية 

 ندى علي العنزي ماجستير جامعة تبوك واقع التخطيط االستراتيجي في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك   .372

الماجستير في اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن لطيفة بنت صالح العساف على درجة   .373

سعود اإلسالمية واقع تطبيق معايير قياس أداء قائدة المدرسة من وجهة نظر المعلمات في المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة  

 الرياض 

رحة للشراكة في بين الكليات التربوية ومؤسسات التعليم األخرى في مجال اريج بنت حسن سالم الخيبري استراتيجية ادارية مقت  .374

البحث التربوي في المملكة العربية السعودية"وذلك استكماال لمتطلب درجة الدكتوراة في اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم 

 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

تصور  –نجالء عمر صالح العُمري )الكفاءة الداخلية النوعية لبرامج الدراسات العليا باألقسام التربوية في الجامعات السعودية    .375

مقترح(, وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة والتخطيط التربوي/ كلية العلوم اإلجتماعية  

 سعود اإلسالمية.بجامعة اإلمام محمد بن 

درجة الماجستير في اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن   -الهنوف بنت مبارك الدوسري  .376

سعود اإلسالمية دور مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية في إثراء البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 األقسام التربوية بجامعات مدينة الرياض" في 

كلية التربية في جامعة الملك سعود تدويل التعليم مدخل   -قسم اإلدارة التربوية  -أمل خلف العنزي دكتوراه الفلسفة في التربية  .377

 لتطوير أداء مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية: إستراتيجية مقترحة(

الجعيدي    .378 محمد  تطوير  شيخة  سعود.  الملك  جامعة  العالي  التعليم  إدارة  تخصص  التربوية  اإلدارة  في  الفلسفة  دكتوراة  درجة 

 عمادات البحث العلمي في الجامعات السعودية في ضوء إدارة المعرفة : إستراتيجية مقترحة 
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وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول    بدر بن غازي الحربي "واقع الصحة التنظيمية في المدارس الثانوية للبنين بمدينة حائل"،   .379

 على درجة الماجستير في تخصص اإلدارة التربوية من كلية التربية بجامعة حائل

لطيفة بنت عبدالعزيز الربيعان درجة الماجستير في اإلدارة والتخطيط التربوي بجامعة اإلمام واقع العدالة التنظيمية بجامعة   .380

 جهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مدينة الرياض اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من و

الزهراني منال بنت علي الزهراني قسم االدارة التربوية والتخطيط    .381 التربوية   –منال بنت علي  جامعة أم القرى قسم االدارة 

دى مديرات مدارس التعليم جامعة أم القرى درجة الماجستير حول: )التدوير الوظيفي وعالقته برفع كفاءة االداء ل –والتخطيط 

 االبتدائي الحكومي بمحافظة الطائف (.

ماجستير، " درجة الرضا الوظيفي لدى المساعدات اإلداريات في مدارس –جامعة الملك عبد العزيز    نجالء جميل المطيري ،   .382

 التعليم العام بمحافظة جدة 

أروى حسين عبد الرحيم درجة الماجستير في االدارة التربوية والتخطيط بجامعة ام القرى   مدى إسهام تقنية المعلومات االدارية    .383

 يمية من وجهة نظر الموظفين والموظفات بجامعة أم القرى(. بتحسين االتصاالت التنظ

 بجامعة االجتماعية العلوم كلية من  )التربوي والتخطيط اإلدارة تخصص( التربية   في الدكتوراه درجة أمل طفاح القحطاني نيل  .384

واألجنبية في المملكة العربية السعودية في  تطوير األداء القيادي لمديرات المدارس األهلية   (اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

 ضوء مدخل اإلدارة المفتوحة "تصور مقترح" ؛بتحكيم التصور المقترح وإبداء اراءكم حول مكوناته ومحتوياته. 

-قسم اإلدارة والتخطيط التربوي-كلية العلوم االجتماعية-عواض عبدهللا الثبيتي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  د.خالد  .385

 تجاهات طلبة الدكتوراه في اإلدارة التربوية بالجامعة السعودية نحو أدائهم لالختبار الشامل ا

ة تربوية تعليم عام " تطوير أداء إدارات التدريب التربوي في  عبداللطيف بن أحمد العُمري درجة دكتوراه الفلسفة تخصص إدار  .386

 ضوء منهجية بطاقة األداء المتوازن"

مريم  .387

 الشهري 

بتحسين   التربوي وعالقتها  التربوية، أساليب اإلشراف  الماجستير في اإلدارة  ، درجة  الطائف  ، جامعة  الشهري  مريم ظافر 

 العام بمدينة الطائف  المهارات القيادية لدى مديرات مدارس التعليم

نهلة بنت   .388

إبراهيم 

 السبيعي 

  ، اإلسالمية  سعود  بن  محمد  بجامعة  التربوية  والتخطيط  اإلدارة  تخصص  في  الدكتوراه،  السبيعي،درجة  إبراهيم  بنت  نهلة 

بالمملكة   العام  التعليم  بمدارس  الخاصة  التربية  بمدارس  الخاصة  التربية  برامج  العتماد  مقترح  أنموذج  العربةي  الرياض، 

 السعودية في ضوء معايير االعتماد ، اشراف أ.د عبدالمحسن السميح،  

لمياء   .389

 العمرو

، درجة فلسفة الدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من كلية العلوم االجتماعية   لمياء بنت صالح بن عبدهللا العمرو

التعليم بالمملكة العربية السعودية في ضوء نماذج التمكين العالمية: تصور )تطوير التمكين اإلداري للقيادات التربوية في مكاتب  

 مقترح( 

سامية   .390

 باسليمان 

درجة الماجستير من قسم اإلدارة التربوية والتخطيط لكلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، واقع    سامية عبود باسليمان

تطبيق حلقات الجودة لتحسين األداء المدرسي من وجهة نظر عينة من المديرات والمعلمات بمدارس التعليم الحكومي للبنات في  

 العاصمة المقدسة 

مريم  .391

 الشهري 

درجة الماجستير في اإلدارة التربوية جامعة الطائف "أساليب اإلشراف التربوي وعالقتها بتحسين المهارات   مريم ظافر الشهري

 القيادية لدى مديرات مدارس التعليم العام بمدينة الطائف 

نورة أحمد   .392

 الراشد 

دور إدارة الجامعات السعودية الحكومية في تحقيق متطلبات سوق العمل في ضوء خبرات جامعات المملكة المتحدة والمملكة  

 )التربوي والتخطيط اإلدارة تخصص (التربية في  الدكتوراه درجة نيل متطلبات الستكمال ؛  األردنية الهاشمية دراسة مقارنة

 .اإلسالمية سعود بن محمد ماماإل بجامعة االجتماعية العلوم كلية من

سميرة   .393

محمد 

 عطية 

، كلية الفيصل، النمط القيادي وعالقته بتفويض السلطة لدى مديرات المدارس الثانوية بمحافظة شقراء من وجهة نظر المعلمات" 

 رسالة ماجستير إدارة واشراف تربوي. 

د /طرفة   .394

 الحلوة 

 جامعة المستقبل. استبانة الزميلة الدكتورة /طرفة الحلوة عن 

منى  د. .395

 الغامدي 

 معيار الزميلة الدكتورة/منى الغامدي عن تقويم جودة كتاب الرياضيات..

 تحكيم أدوات للعديد من طالبات الماجستير والدكتوراه.   .396

 تحكيم أدوات بحثية للعديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية.  .397
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