التسجيل (يوم األربعاء 1439/7/18هـ) الساعة  9 – 8:30صبا ًحا
 10:30 – 9صباحا
الجلسة األوىل (يوم األربعاء 1439/7/18هـ)
قاعة النخيل
رئيس الجلسة

د .سليمان عبد الله آل رمان

مقرر الجلسة

د .قاسم أحمد عبد الله

اسم الباحث
أ.د .عبد العزيز صالح العامر
د  .عبد الرحمن دخيل ربه
املطريف

الجهة

عنوان البحث

الوقت

أستاذ البالغة والنقد
يف جامعة اإلمام
محمد بن سعود
اإلسالمية
أستاذ األدب والنقد
املشارك يف الجامعة
اإلسالم ّية باملدينة
املنورة
األستاذ بقسم الفقه يف
كلية الرشيعة وأصول
الدين بجامعة امللك
خالد
أستاذ علم األحياء
املشارك يف جامعة
طيبة

أهمية اإلملام باللوائح واألنظمة
وأثر ذلك يف إعداد الرسائل
العلمية يف الجامعات السعودية

 10دقائق

اتّجاهات ال ّرسائل العلم ّية يف قسم
األدب والبالغة بالجامعة اإلسالم ّية
 -دراسة تحليل ّية

 10دقائق

استكتاب بحوث الدراسات العليا
وانتحالها يف ضوء الفقه اإلسالمي
والنظام

 10دقائق

االنتحال يف كتابة الرسائل العلمية
 -املسؤولية واألسباب والحلول

 10دقائق

أ.راوية أحمد القحطاين

باحثة دكتوراه يف
الخدمة االجتامعية

أ.د .سعود ضحيان الضحيان

أستاذ الخدمة
االجتامعية يف
جامعة امللك سعود

النمطية املنهجية يف الرسائل
العلمية  :دراسة تحليلية عىل
عينة من رسائل الدكتوراه
بجامعتي امللك سعود واإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية

 10دقائق

ماجستري تاريخ حديث
ومعارص  -جامعة أم
القرى

تفعيل طرق االستفادة من
البحوث العلمية وتطبيقها يف
خدمة املجتمع الجامعي والتنمية
املجتمعية

 10دقائق

-

 30دقيقة

أ.د .محمد جميل املصطفى

د .طاهر يحيى بوترعة

أ.أمل أحمد الحريب

املداخالت

-

 12:30 – 12ظه ًرا
قاعة عسري

الجلسة الثانية (يوم األربعاء 1439/7/18هـ)

رئيس الجلسة

د .عبد العزيز الهاجري

مقرر الجلسة

د .عبد العزيز دعجم

االســم

د صالح عيل
الغامدي

الجهة

عنوان الورقة

معايري ضامن الجودة
نائب املدير التنفيذي لالعتامد
املؤسيس يف املركز الوطني للتقويم واالعتامد األكادميي لربامج
الدراسات العليا
واالعتامد األكادميي  -هيئة تقويم
التعليم

الوقت
 ٣٠دقيقة

 2:30 – 1ظه ًرا
قاعة عسري

الجلسة الثالثة (يوم األربعاء 1439/7/18هـ)
رئيس الجلسة

أ.د .محمد علي الحسون

مقرر الجلسة

د .عبد الخالق عبد الهادي القحطاني

اسم الباحث

الجهة

عنوان البحث

الوقت

أ.د .بدر جويعد
العتيبي

أستاذ األصول الفلسفية واالجتامعية
بقسم السياسات الرتبوية بكلية الرتبية
بجامعة امللك سعود
محارضة بجامعة األمري سطام بن
عبد العزيز ،وباحثة دكتوراه بجامعة
امللك سعود

سياسات تطوير التنمية املهنية ألعضاء
هيئة التدريس املشاركني يف برامج
الدراسات ال ُعليا يف ضوء رؤية اململكة
العربية السعودية 2030

 10دقائق

د .عبد اللطيف
إبراهيم الحديثي

األستاذ املشارك بكلية األعامل يف جامعة رضا الطالب نحو جودة برامج الدراسات
امللك خالد – عميد معهد البحوث
العليا بالتطبيق عىل الجامعات السعودية
والدراسات االستشارية
الحكومية والخاصة  -منظور تسويقي

أ .نورة نارص
العويد

د .محمود فتوح
محمد

أستاذ علم النفس املشارك يف كليات
عنيزة األهلية

د .أمينة إبراهيم
بدوي

األستاذ املشارك يف قسم التمريض
بكلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة
الجوف

آليات تهيئة البيئة األكادميية
لطالب الدراسات العليا يف
الجامعات السعودية للتفاعل مع
مستجدات العملية التعليمية

 10دقائق

 10دقائق

د .راشد غازي
الهويل العتيبي

األستاذ املساعد ورئيس قسم إدارة
األعامل يف كلية العلوم والدراسات
اإلنسانية  -جامعة شقراء

محددات جودة الدراسات العليا يف
الجامعات السعودية مبا يواكب رؤية
اململكة 2030

 10دقائق

د .شمس سعد
الخويطر

األستاذ املساعد بقسم أصول الرتبية يف
كلية العلوم االجتامعية -جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية

د .نوال سامل
الرشود

األستاذ املساعد بكلية الرتبية – جامعة
األمري سطام بن عبدالعزيز

املداخالت

-

التنمية املهنية ألساتذة الدراسات
العليا يف التخصصات اإلنسانية
يف الجامعات السعودية يف ضوء
الكفايات املهنية والتجارب العاملية
واقع البيئة األكادميية يف مرحلة
الدراسات العليا يف الجامعات
وسبل تطويرها يف
السعودية ُ
ضوء رؤية اململكة ٢٠٣٠
-

 10دقائق

 10دقائق

 3٠دقيقة

 6 - 4:30مساء
قاعة عسري

الجلسة الرابعة (يوم األربعاء 1439/7/18هـ)

رئيس الجلسة

أ.د .محمد ظافر الشهري

مقرر الجلسة

د .ظافر فراج الشهري

اسم الباحث

الجهة

عنوان البحث

الوقت

أ.د .إبراهيم صالح
الحمييض

األستاذ بقسم القرآن وعلومه يف جامعة
القصيم

أثر معايري القبول يف جودة مخرجات
الدراسات العليا

 10دقائق

د .جزاع فرحان
الشمري

األستاذ املساعد ومرشف الدراسات العليا
بقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب
والفنون  -جامعة حائل

الدراسات العليا  :الخطط واملشاريع
البحثية واقعها وآفاقها (جامعة حائل
منوذجاً)

 10دقائق

د.عيل عوض
الغامدي

دكتوراه يف أصول الرتبية اإلسالمية -
مرشف تربوي بوزارة التعليم

د .محمد أحمد
غريب

أستاذ اإلدارة واإلرشاف الرتبوي
املساعد يف كلية الرتبية بجامعة
امللك خالد

أ.عيل أحمد
زعلة

باحث دكتوراه

دور البحث العلمي يف الدراسات
العليا يف الجامعات السعودية يف
تحقيق رؤية اململكة ( 2030جامعة
الطائف أمنوذ ًجا)
تصور مقرتح لتطوير برامج
الدراسات العليا الرتبوية بجامعة
امللك خالد باستخدام منوذج
القرارات املتعدد ( )CIPPيف
ضوء معايري االعتامد األكادميي
آفاق الدراسات العليا والقطاع
غري الربحي يف رؤية (: )2030
مرشوع (باحثون) أمنوذجا

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

الخطط الدراسية ومواكبة
د .أسامء صالح أستاذ مساعد يف تخصص رياض
املتغريات املعارصة  -رؤية
األطفال بجامعة الجوف
عبد الحميد
مستقبلية مقرتحة لخطة
محارض يف تخصص رياض
د .سميحة
الدراسات العليا (املاجستري
األطفال بجامعة الجوف
فتحي هالل
والدكتوراه) لقسم رياض األطفال
بجامعة الجوف
 30دقيقة
املداخالت
 10دقائق

 10:30 – 9صبا ًحا
قاعة عسري

الجلسة الخامسة (يوم الخميس 1439/7/١٩هـ)

اسم الباحث
د .إبراهيم
عبد الله
السامعيل

رئيس الجلسة

أ.د .علي ناصر شتوي

مقرر الجلسة

د .ضيف الله هادي الشهري

الجهة

عنوان البحث

الوقت

األستاذ املشارك يف كلية اللغة االبتكار والتجديد يف البحث العلمي يف
الدراسات العليا
العربية بجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية

 10دقائق

د .أحمد محمد
التويجري

األستاذ املشارك ورئيس قسم املناهج
وطرق التدريس بكلية الرتبية يف
جامعة القصيم

معايري مقرتحة لتقويم الرسائل
العلمية الرتبوية يف اململكة العربية
السعودية يف ضوء آراء الخرباء

 10دقائق

أ .محمد زياد
الدغيلبي
أ .بسام غريب
العنزي

باحث دكتوراه يف إدارة التعليم
العايل
ماجستري يف إدارة األعامل

تطبيق الجودة الشاملة بعامدات
الدراسات العليا يف الجامعات
الناشئة «جامعة األمري سطام بن
عبد العزيز أمنوذجاً»

 10دقائق

أستاذ األنرثوبولوجيا واالجتامع
د سناء حسن
رؤية تحليلية لواقع البحث العلمي
املشارك يف كلية اآلداب بجامعة
مربوك
مبرحلة الدراسات العليا بجامعات
امللك فيصل
اململكة وعالقته بالتنمية يف ظل
التوجهات املستقبلية للمملكة العربية
السعودية
د .أمينة إبراهيم أستاذ علم األحياء الدقيقة املساعد دور الدراسات العليا والبحث العلمي يف
يف كلية العلوم بجامعة الجوف تحقيق التنمية االقتصادية يف اململكة
الرسحاين
العربية السعودية

 10دقائق

 10دقائق

د .هيا مروح
الرسديه
أ .مشاعل نايش
الحريب

األستاذ املساعد يف كلية الرتبية
بجامعة حائل
املحارض يف كلية الرتبية بجامعة
حائل

دراسة تقوميية ألداء طلبة املاجستري يف
كلية الرتبية بجامعة حائل يف ضوء معايري
الجودة العاملية

 10دقائق

املداخالت

-

-

 30دقيقة

 10:30 – 9صبا ًحا
قاعة النخيل

الجلسة السادسة (يوم الخميس 1439/7/1٩هـ)

رئيس الجلسة

أ.د .خلود سعد أبو ملحة

مقرر الجلسة

د .خزام سعيد دخيل الله

عنوان البحث

الوقت

اسم الباحث

أستاذ الكيمياء غري
أ.د .فاطمة
مصطفى محمد العضوية يف جامعة امللك
خالد
د .أمل رياض أستاذ الدراسات اإلسالمية
شاهني
املساعد بكلية العلوم
واآلداب برساة عبيدة

أثر تدريس مادة الكيمياء باللغة
العربية يف مرحلة البكالوريوس عىل
طالبات الدراسات العليا يف ضوء
تحقيق مبادئ الجودة الشاملة

 10دقائق

د .سهري عيىس
القحطاين

أستاذ البالغة املشارك
ومساعدة عميد كلية العلوم
اإلنسانية بجامعة امللك خالد

خطة اإلعداد العلمي للدرس البالغي يف
الدراسات العليا يف جامعة امللك خالد بني
الواقع واملأمول

د .هند حامد
الحازمي

مشكالت برامج الدراسات العليا
عضو هيئة التدريس يف
كلية الفارايب للطب بجدة املستحدثة  :برنامج العلوم يف الصيدلة
اإلكلينيكية بجامعة القصيم أمنوذ ًجا
ومستشارة أكادميية

د .فاطمة شعبان
عسريي

الجهة

أستاذ املناهج وطرق تدريس
اللغة العربية املساعد بكلية
الرتبية يف جامعة امللك خالد

درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس
للتعلم املتنقل( )Mobile Learningيف
برامج الدراسات العليا بكلية الرتبية
بجامعة امللك خالد

أ.مي محمد
دور البحث العلمي واالبتكار يف الدراسات
تعليم الرياض  -وباحثة
الحامد
دكتوراه يف اإلدارة والتخطيط العليا يف بناء امليزة التنافسية بالجامعات
السعودية
الرتبوي
تعليم الرياض  -وباحثة
أ.تهاين محمد
دكتوراه يف اإلدارة والتخطيط
الخنيزان
الرتبوي
أ  .زهرة محمد ماجستري يف اإلدارة واإلرشاف تطوير البحث العلمي يف الدراسات العليا
بالجامعات السعودية يف ضوء اقتصاد
الرتبوي
عسريي
املعرفة وفق رؤية ()2030

املداخالت

-

-

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

 30دقيقة

 12:30 – 11ظه ًرا
قاعة عسري

الجلسة السابعة (يوم الخميس 1439/7/19هـ)
رئيس الجلسة

أ.د .يحيى عبد الله الشريف

مقرر الجلسة

د .عبد السالم الغامدي

اسم الباحث

الجهة

عنوان البحث

أ.د .أحمد عبد الفتاح األستاذ يف كلية الرتبية يف دراسة تقوميية لبعض جوانب إدارة
جامعة امللك فيصل
الزيك
الدراسات العليا الرتبوية بجامعة امللك
فيصل من وجهة نظر الطلبة
د .أحمد عبد الرحمن
الحراملة

د .عايض شايف
األكلبي

الوقت

 10دقائق

أستاذ علم النفس
تفعيل برامج الدراسات العليا يف مجال  10دقائق
الريايض املشارك يف
علم النفس الريايض يف الجامعات
جامعة الحدود الشاملية السعودية  -رؤية مهنية مستقبلية يف
مجال علم النفس الريايض
أستاذ اإلدارة العامة
واقع الهيكل التنظيمي للدراسات العليا  10دقائق
املشارك وعميد كلية
يف الجامعات السعودية
العلوم واآلداب يف ساجر «دراسة مقارنة مع بعض الجامعات
– جامعة شقراء
العربية»

د .خالد عواض
الثبيتي

تجويد مخرجات برامج الدراسات
أستاذ اإلدارة والتخطيط
الرتبوي املشارك بجامعة العليا الرتبوية يف الجامعات السعودية
اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  -وكيل عامدة
املوهبة واإلبداع والتميز

د .محمد فاهد
النوفل

أستاذ اإلدارة والتخطيط
الرتبوي املساعد  -وكيل
معهد العلوم اإلسالمية
والعربية يف أندونيسيا
للشؤون التعليمية التابع
لجامعة اإلمام
أستاذ أصول الرتبية
درجة مواءمة مخرجات التعلم لربامج  10دقائق
املشارك ومستشار بعامدة الدراسات العليا بجامعة امللك خالد مع
التطوير األكادميي
اإلطار الوطني للمؤهالت
والجودة يف جامعة امللك
خالد

د .غادة حمزة
الرشبيني

املداخالت

تصور مقرتح لتعزيز الرشاكة بني
وزارة التعليم والجامعات السعودية
املقدِّ مة لربامج الدراسات العليا
الرتبوية

-

-

 10دقائق

 10دقائق

 30دقيقة

 12:30 – 11ظه ًرا
قاعة النخيل

الجلسة الثامنة (يوم الخميس 1439/7/19هـ)

رئيس الجلسة

د .شنيفاء محمد القرني

مقرر الجلسة

د .خديجة الحسين الحفظي

اسم الباحث

الجهة

عنوان البحث

الوقت
 10دقائق

أ.د.حكيمة أحمد أستاذ الحديث وعلومه  -قراءة يف واقع الدراسات العليا وتطلع
إىل رؤية اململكة 2030
قسم السنة بكلية الرشيعة
حفيظي
وأصول الدين يف جامعة (طالبات كلية الرشيعة بجامعة امللك
خالد منوذ ًجا)
امللك خالد
 10دقائق
واقع وآليات تطوير مستوى جودة
د .أنجم أحمد أستاذ إدارة األعامل املساعد
برامج الدراسات العليا بجامعة امللك
يف كلية املجتمع بأبها -
عثامن
خالد يف ضوء معايري الجودة بالتعليم
جامعة امللك خالد
العايل  -من وجهة نظر الطالب/
الطالبات
األستاذ املساعد يف قسم دور الدراسات العليا بجامعة امللك خالد  10دقائق
د .أمل املاحي
يف خدمة املجتمع
الجغرافيا بكلية العلوم
الخليفة
كلية العلوم اإلنسانية أمنوذجا
اإلنسانية – جامعة امللك
خالد
 10دقائق
واقع مامرسة طلبة الدراسات العليا
باحثة دكتوراه تخصص
أ .عائشة ذياب
بالجامعات السعودية ملهارات التعلم
أصول تربية  -جامعة
املطريي
الذايت يف ضوء متطلبات مجتمع
القصيم
املعرفة
عمليات إدارة املعرفة وعالقتها بتنمية
تعليم الرياض  -وباحثة
أ.منرية صالح
 10دقائق
النوشان

أ .عائشة صخري
العنزي

دكتوراه إدارة وتخطيط
تربوي
تعليم الرياض  -وباحثة
دكتوراه إدارة وتخطيط
تربوي
ماجستري مناهج وطرق
تدريس – جامعة تبوك

اململكة العربية السعودية 2030

املداخالت

-

-

أ.ندى صالح
شعيل

اإلبداع لدى طالب الدراسات العليا من
وجهة نظرهم

دور طلبة الدراسات العليا يف تحقيق رؤية  10دقائق
 30دقيقة

 2 – 1ظه ًرا
قاعة عسري

الجلسة التاسعة (يوم الخميس 1439/7/19هـ)
رئيس الجلسة

د .عبد الله مفرح بن ملهي

مقرر الجلسة

د .محمد علي القرني

اسم الباحث

د .مرزوق حمود
العنزي

الجهة

عنوان البحث

األستاذ املساعد بجامعة
اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية

درجة امتالك طالب وطالبات
مرحلة املاجستري بقسم املناهج وطرق
التدريس بجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية مهارات البحث
الرتبوي
صعوبات توظيف التعلم النقال
(  )Mobile Learningيف برامج
الدراسات العليا بكلية الرتبية بجامعة
امللك خالد

-

-

د .سعيد سعد هادي أستاذ املناهج وطرق
القحطاين
تدريس اللغة العربية
املساعد بكلية الرتبية
بجامعة امللك خالد –
وكيل عامدة التطوير
األكادميي والجودة
د .بدرية سعد
أستاذ مناهج وطرق
التحليل البعدي لبحوث الدراسات
تدريس العلوم املساعد العليا يف مجال املناهج العامة والعلوم
أبو حاصل
يف كلية الرتبية بجامعة وتوجهاتها املستقبلية يف ضوء معايري
الجودة واالعتامد األكادميي بجامعة
امللك خالد
امللك خالد
متطلبات تحقيق التميز القيادي يف
ماجستري يف اإلدارة
أ .نورة عبد الله
عامدات الدراسات العليا يف الجامعات
واإلرشاف الرتبوي
الشهراين
السعودية
املداخالت

الوقت

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق

 10دقائق
 20دقيقة

ختام املؤمتر وتوصياته ( :يوم الخميس 1439/7/19هـ)  2:30 – 2ظه ًرا

