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 التاريخ

 

 

 ابوكريم عبدالكريم فتحي احمد
 الشخصية المعلومات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عضو هيئة تدريس :الوظيفيالمسمى 

 استاذ :الرتبة األكاديمية

 طوباس   51/4/5691      ها:ومكان تاريخ الوالدة

 اردني  :الجنسية

 الحصن -اربد  :العنوان

 66690196156905جوال : :رقم الهاتف

 abukaream@yahoo.com :البريد اإللكتروني
 العلمية ؤهالتمال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 االدارة التربوية: الدكتوراه

 ادارة تعليم عالي

2002- 2002  االردن الجامعة االردنية 

 االردن الجامعة الهاشمية  2002- 2000 االدارة التربوية الماجستير

8499-4991 لغة انجليزية البكالوريوس  االردن جامعة اليرموك 
 
 
 

التدريسية اتالخبر  
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 السعودية ةالتربويالعلوم التربوية/ قسم االدارة  جامعة الملك سعود استاذ دكتور 4

 السعودية العلوم التربوية/ قسم االدارة التربوية جامعة الملك سعود استاذ مشارك 1

 السعودية العلوم التربوية/ قسم االدارة التربوية جامعة الملك سعود استاذ مساعد 1

 االردن واصول التربيةالعلوم التربوية/ قسم االدارة  الجامعة االردنية محاضر غير متفرغ 4
 االردن ------------- وزارة التربية/ االردن مدير مدرسة/ ومدرب 7

 االردن -------------- وزارة التربية/ االردن معلم 01
 
 

 
 
 
 

 والمؤلفات المنشورات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان
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 عبدالكريم فتحياحمد

 ابوكريم
 سالمة يوسف طناش

فاعلية االتصال االداري لدى 

القيادات االكاديمية في الجامعات 
 االردنية الرسمية.

مجلة "دراسات" 

الجامعة االردنية، 
 العلوم التربوية.

"،عد53المجلد"

 "1د"

8002 

 عبدالكريم فتحياحمد

 ابوكريم
السلوك القيادي لمدير المدرسة 

والرضا الوظيفي للمعلمين في 
 محافظة جرش باألردن.

مجلة كلية 

التربية/جامعة عين 
 شمس

 8010 8010(5/ج53)العدد 

 عبدالكريم فتحياحمد

 ابوكريم
مديري ومديرات المدارس  مدركات

نحو أداء المشرفين التربويين في 
ضوء أدورهم اإلشرافية التربوية في 

المدارس الحكومية في محافظة 
 جرش األردنية.

مجلة جامعة الملك 

سعود "العلوم التربوية 
والدراسات 

 اإلسالمية"

 8018 هـ 1355(3،) 83م

 عبدالكريم فتحياحمد

 ابوكريم
اإلداري لدى القيادات درجة التمكين 

التربوية من وجهة نظر المنتسبين 
لدورة مديري المدارس والمشرفين 

التربويين في كل من جامعتي 
الملك سعود واإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية في الرياض.

رسالة التربية وعلم 

 النفس)جستن(

 8011 هـ1355(، 52العدد)

 عبدالكريم فتحياحمد
 ابوكريم

المنتسبين لدورة مديري تقدير 
المدارس والمشرفين التربويين في 

كل من جامعتي الملك سعود 

واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
في الرياض لدرجة الثقة التنظيمية 

 بهم من قبل القيادات التربوية.

مجلة جامعة اإلمام 
محمد بن سعود 

اإلسالمية)العلوم 

اإلنسانية 
 واالجتماعية(

 8011 هـ1355، 53العدد

 عبدالرحمن محمد الحبيب

 عبدالكريم فتحياحمد

 ابوكريم

أخالقيات البحث العلمي لدى طلبة 

 الكليات اإلنسانية:

شواهد من جامعة الملك سعود 
. 

المجلة السعودية 

 للتعليم العالي

 2012 هـ1353( 2العدد)

 عبدالكريم فتحياحمد
 ابوكريم

 طارق محمد الثويني

ات بكلي اإلداريةتطبيق الحوكمة  واقع
التربية  في كل من جامعة حائل 

وجامعة الملك سعود كما يراها 
 اعضاء هيئة التدريس

 -مجلة التربية
 جامعة البحرين

 
 5/ العدد 13المجلد 

8013 

 عبدالكريم فتحياحمد

 ابوكريم

 (O.E.M) استخدام أنموذج كوفمان

في تحليل واقع المدرسة في 
التخطيط االستراتيجي للحصول 

 .على االعتماد المدرسي

رسالة التربية وعلم 

 النفس)جستن(
 

اللقاء السنوي 

 السادس عشر

1434 

 عبدالكريم فتحياحمد
 ابوكريم

تقويم برامج مركز تدريب القيادات 
التربوية في كلية التربية بجامعة 

الملك سعود من وجهة نظر 
، مجلة العلوم التربوية ، المتدربين

 جامعة االمام.

العلوم مجلة 
التربوية/ 

 جامعة االمام ،

ا لعدد 
 1351الخامس،

1353 

 عبدالكريم فتحياحمد
 ابوكريم

دور الرقابة اإلدارية الداخلية في رفع 
مستوى األداء الوظيفي الفعال كما 

يراها القادة التنفيذيون في وزارة 

التربية والتعليم في المملكة العربية 
 السعودية

مركز البحوث كلية 
التربية/ جامعة 

 الملك سعود

 
 533رقم 

1353 

 عبدالكريم فتحياحمد
 ابوكريم

العدالة التنظيمية لدى مديري 

المدارس الحكومية بمدينة الرياض 

 وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين.

 –مجلة كلية التربية 

 جامعة االزهر

، الجزء 462عدد  .

 الثاني، 

1351 

 عبدالكريم فتحياحمد

 ابوكريم

مشروع تقويم برنامج الدكتوراه 

بقسم اإلدارة التربوية في كلية 
جامعة الملك سعود، مركز  –التربية 

البحوث في كلية التربية/ جامعة 
 الملك سعود.)مجموعة بحثية(

مركز البحوث كلية 

التربية/ جامعة 
 الملك سعود

 

 381رقم

1351 
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 عبدالكريم فتحياحمد

 ابوكريم

تصور مقترح للتغلب على المعوقات 

التي تواجه اعادة هندسة العمليات 
االدارية في المدارس الحكومية 

 بالمملكة العربية السعودية 

 

المجلة التربوية 

الدولية 
 المتخصصة،

 8011 3المجلد  5العدد

 عبدالكريم فتحياحمد

 ابوكريم

استخدام مدخل هندسة العمليات 

الثانوية اإلدارية في المدارس 
الحكومية بالمملكة العربية 

 السعودية

مجلة كلية التربية/ 

 جامعة طنطا

 8011 (18)8، العدد 

 احمد فتحي ابو كريم 

 عباس الشريفي 

The application of operations 
research in the field of 

educational planning in the 

Kingdom of Saudi Arabia 

Transylvanian 
review. رقم   

ISSN :1881-1831  

 2018 

 احمد فتحي ابو كريم

 

 نداء سعد

الشفافية اإلدارية لدى رؤساء 

األقسام األكاديمية في جامعة 
الشرق األوسط من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس )دراسة حالة(

 مؤتمر:

"التعليم العالي في  
الوطن العربي في 

ضوء التحديات 

والتحوالت 
العالمية")جامعة 

 الزرقاء االهلية(
 "محور الحوكمة"

 

 8012 

االشراف التربوي: المفهوم  عبدالكريم ابوكريم فتحي احمد
 والممارسة

 2017  كتاب

 رؤساء لدى اإلدارية الشفافية عبدالكريم ابوكريم فتحي احمد
وعالقتها بالثقة  األكاديمية األقسام

التنظيمية العضاء هيئة 
 التدريسبالجامعات االردنية الخاصة

رسالة التربية وعلم 
 النفس

 (13)العدد 

 8012 (13)العدد 

 اإلدارية المعلومات نظم استخدام عبدالكريم ابوكريم فتحي احمد

 في األكاديمين القادة لدى
 محافظة في الخاصة الجامعات

 عمان العاصمة

   تحت النشر

 

 المؤتمرات
 
 

 
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 عبدالرحمن محمد الحبيب

 ابوكريم عبدالكريم فتحي احمد
تكامل المسؤولية 

األكاديمية 

واالجتماعية لعضو 
هيئة التدريس تجاه 

أخالقيات البحث 
العلمي لدى طلبة 

 الدراسات العليا

ي المؤتمر الدول

تكامل مخرجات 

التعليم مع سوق 
العمل في القطاع 

  العام والخاص

 عمان  -االردن

 جامعة البلقاء

2012 

استخدام أنموذج  ابوكريم عبدالكريم فتحي احمد
 (O.E.M) كوفمان

في تحليل واقع 
المدرسة في 

التخطيط 

االستراتيجي 
للحصول على 

 .االعتماد المدرسي

اللقاء السنوي 
 السادس عشر

رسالة التربية 
وعلم 

 النفس)جستن(

 

 1434 الرياض

القيادة التربوية  ابوكريم عبدالكريم فتحي احمد

 مفاهيم حديثة

لقاء االشراف 

التربوي السادس 

 عشر

 4111 الجوف
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 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

عبدالكريم  فتحي احمد

 ابوكريم

والقيادة في الشفافية 

 االدارة
 

 2008 1 دار حامد للنشر

 البياضيعلي صالح 

 عبدالكريم ابوكريم فتحي احمد

االشراف التربوي: المفهوم 

 والممارسة

 8011 1 مكتبة الرشد

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 

 الجامعات في اللجان عضوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 الجهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة م
االدارة  قسماالعتماد األكاديمي في الجودة ومقرر لجنة  

 .التربوية وممثل القسم

 1351-هـ 1350
كلية التربية/جامعة الملك  مقرر

 سعود

في قسم االدارة والرسائل العلمية عضو لجنة الخطط  

 التربوية.

 هـ الى1350/1351

 هـ1353/1351
كلية التربية/جامعة الملك  عضو

 سعود

الدراسية في قسم االدارة  الجداوللجنة ومقرر عضو  

 التربوية

 هـ1430/1431

 هـ1351/1351
عضو 
 ومقرر

كلية التربية/جامعة الملك 

 سعود

عضو لجان اختبارات ومقابالت المتقدمين لبرامج  
 والدكتوراه الماجستير

كلية التربية/جامعة الملك  عضو 1351-هـ 1358

 سعود

وتطوير البرامج والخطط  الدراسية  لجنة مراجعة 

 في قسم االدارة التربويةللماجستير والدكتوراه 

كلية التربية/جامعة الملك  عضو هـ1/3/1355

 سعود

مركز الدورات التدريبية في مركز غير متفرغ مستشار  

 إعداد القيادات التربوية.

 هـ1/8/1351

 1351الى 
كلية التربية/جامعة الملك  مستشار

 سعود

في كلية )الموارد والحوكمة(عضو لجنة المعيار السادس  

 / االعتماد االكاديمي. التربية

كلية التربية/جامعة الملك  عضو هـ81/1/1351

 سعود

استيفاء عضو لجنة متابعة االقسام االكاديمية في  

 كلية التربيةمتطلبات االعتماد االكاديمي ب

كلية التربية/جامعة الملك  عضو هـ81/1/1351

 سعود

الخطة االستراتيجية في كلية  ومسؤول متابعةعضو لجنة  

 التربية

التربية/جامعة الملك كلية  عضو هـ12/10/1353

 سعود

مقرر لجنة تقييم  البرامج التدريبية )مديري المدارس  

مركز تدريب والمشرفين التربويين ومشرفي التدريب(
 القيادات التربوية. بكلية التربية

كلية التربية/جامعة الملك  مقرر هـ3/1/1355

 سعود

عضو لجنة تطوير المقررات التي يقدمها مركز تدريب  
 بكلية التربيةالقيادات التربوية.

كلية التربية/جامعة الملك  عضو هـ11/8/1351
 سعود

فاء في استي قسم التقنيات التربوية عضو لجنة متابعة  
 متطلبات االعتماد االكاديمي بكلية التربية

كلية التربية/جامعة الملك  عضو هـ88/1/1358
 سعود

التخطيط عضو لجنة توصيف مقررات برنامج دورة  
 لتربيةبكلية امركز تدريب القيادات التربويةفي االستراتيجي

كلية التربية/جامعة الملك  عضو هـ1/8/1358
 سعود

-هـ 80/11/1358 عضو لجنة اعداد التقرير السنوي لكلية التربية 
1351 

كلية التربية/جامعة الملك  عضو
 سعود

كلية التربية/جامعة الملك  عضو هـ80/11/1358 التربويةعضو لجنة الدراسات العليا في قسم االدارة  
 سعود

كلية التربية/جامعة الملك  عضو هـ80/11/1358 عضو لجنة االشراف على مركز تدريب القيادات التربوية 
 سعود

كلية التربية/جامعة الملك  عضو ه1351 عضو لجنة تطوير وتقويم مركز القيادات التربوية 
 سعود
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 عضو ورئيس لجان مختلفة في جامعة الشرق االوسط 

 

Hبها التحق التي التدريبية لدورات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ

 عليها شرفأ التي التدريبية الدورات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 

 

/ندوة/ رمؤتم العنوان م
 الجهة المنظمة المكان التاريخ ورشة

جامعة اليونسكو /  األردن 2001 دورة ICDL) .        .(الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

 فيالدلفيا

والتطوير خبير تربوي في محال التخطيط االستراتيجي  
 االداري

 وزارة التربية والتعليم األردن 2005 دورة

المشاركة في ورشة تدريبية حول نماء الشباب  

 ومشاركتهم.
منظمة األمم المتحدة  األردن 2006 دورة

 للطفولة

اليونسكو / وزارة التربية  األردن 2004 دورة (                                                                                                           word linksدورة) 

 والتعليم/ االردن

محاضر ومشارك فاعل في تدريب مديري المدارس  
 والمشرفين

والتعليم/ وزارة التربية  االردن 2005 دورة
حول المناهج  المطورة 

ودليل المعلم في 

مختلف محافظات 
 المملكة

محاضر فاعل في تدريب وتنمية مديري المدارس ضمن  
 البرنامج االساسي لتطوير االدارة المدرسية. 

 وزارة التربية والتعليم االردن 2007 دورة

 الملك سعود. جامعة السعودية 1432 دورة دورة في اساسيات الجودة الشاملة 

 جامعة الملك سعود. السعودية 1432 دورة دورة في التدريس الجامعي الفعال 

 جامعة الملك سعود. السعودية 1432 دورة دورة في بناء المقرر الجامعي 

 جامعة الملك سعود. السعودية 1432 دورة دورة في تقييم الطلبة 

 جامعة الملك سعود. السعودية 1432 دورة دورة في التعليم المصغر في التدريس الجامعي 

ورشة Teaching Events Tasksمهمات التدريس  

هـ85/10/1350 

قاعة اجتماعات كلية التربية 
 كلية التربية/جامعة الملك سعود 

قاعة  هـ85/10/1350 السعودية 1432 ورشة

اجتماعات كلية التربية

كلية  
التربية/جامعة الملك 

 سعود
 

استخدام مؤشرات األداء لتحسين أداء المتعلمين التقييم:  

 وعمليات الوحدة : ليندا برادلي
Assessment: Using Rubrics to Improve Candidate 

Performance and Unit Operations ورشة
هـ83/10/1350 

قاعة اجتماعات كلية التربية 

 كلية التربية/جامعة الملك سعود 

قاعة  هـ83/10/1350 السعودية 1432 ورشة

اجتماعات كلية التربية
كلية  

التربية/جامعة الملك 
 سعود

كلية  هـ5/1/1351 السعودية 1432 ورشة ورشة Key Performance Indicators KPIsمؤشرات األداء  

وكالة  اآلداب

الجودة/جامعة الملك 
 سعود

األسبوع العلمي األردني الخامس , تطوير القدرة التنافسية  

 األردن الجودة , اإلنتاجية , الشفافية والمساءلةفي 

 الجمعية العلمية الملكية عمان 4991 مؤتمر
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اصالح التعليم في الوطن العربي المملكة العربية السعودية  

 انموذجا

-41-44 مؤتمر

40-

2009 

 جامعة الملك سعود الرياض

تكامل مخرجات ي ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدول 

بعنوان:  سوق العمل في القطاع العام والخاصالتعليم مع  : 

تكامل المسؤولية األكاديمية واالجتماعية لعضو هيئة 

التدريس تجاه أخالقيات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات 

 العلي

 مؤتمر

2102 

 عمان  -االردن عمان

 جامعة البلقاء

 اللقاء السادس عشر لالشراف التربوي 

القياده  :ورقة عمل حضور وتقديم هـ22/2/4111-21 –الجوف 

 التربويةمفاهيم حديثة

 

 مؤتمر

4111 
 وزارة التربية والتعليم الجوف

التخطيط االستراتيجي المحكم  •"إدارة الجودة الشاملة" 

 المتكامل للجودة

تقديم ورشة عمل تدريبية لمشرفي الجودة في منطقة القصيم 

 هـ 4110ساعة تدريبية(  42لمدة يومين)

 ورشة

4110 
 وزارة التربية والتعليم القصيم

( في تحليل واقع O.E.Mاستخدام أنموذج كوفمان ) 

المدرسة في التخطيط االستراتيجي للحصول على االعتماد 

 االكاديمي

حضور ومشاركة "بحث مقدم الى اللقاء السنوي السادس 

الذي تقيمه الجمعية “ االعتماد المدرسي”هـ  4111عشر 

 “.جستن”التربوية والنفسية السعودية للعلوم 

 مؤتمر

4111 

 جمعية جستن الرياض

 2041لقاء سنوي/  

حضور ومشاركة في لقاء خاص حول تجارب االعتماد 

المدرسي. تقديم ورقة عمل / مديرية التربية والتعليم لمنطقة 

 الخرج

 مؤتمر

4111 
 وزارة التربية والتعليم الخرج

 دورة االكاديميدورة توصيف وتقرير البرنامج  
4116 

عمادة تطوير المهارات في  الرياض
 جامعة الملك سعود

 دورة دورة تقرير الدراسة الذاتية 
4116 

عمادة تطوير المهارات في  الرياض
 جامعة الملك سعود

 الملك سعودجستن/ جامعة  الرياض 4111 مؤتمر عضو اللجنة العلمية لمؤتمر تكامل التعليم العام والعالي 
 البحثية االهتمامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القيادة ا

 التخطيط االستراتيجي

 اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اللغة العربية

 اللغة االنجليزية

 أخرى نشاطات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم الجامعة / الكلية  المقررات التي تم تدريسها م
 االردنية/ التربية االدارة المدرسية  .0
 االردنية/ التربية ادارة الشؤون الطالبية  .2
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 جامعة الملك سعود/ التربية دكتوراه-تمويل التعليم   .09
 / التربية جامعة الملك سعود مقررات الدورات التدريبية  لمديري المدارس  .21
 / التربية جامعة الملك سعود التربويين مقررات الدورات التدريبية  للمشرفين  .20
 / التربية جامعة الملك سعود مقررات الدورات التدريبية  لمشرفي التدريب  .22
 / التربية جامعة الملك سعود التخطيط التربويمقررات الدورات التدريبية    .23

 عليها حصل التي الجوائز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصدرها تاريخ الحصول عليها المناسبة نوع الجائزة م
إتمام أعمال الجودة  خطاب شكر  .0

واالعتماد األكاديمي في 
 قسم اإلدارة التربوية

 الجودة/ جامعة الملك سعودوحدة  هـ0431/0430الفصل األول 

انجاز متطلبات االعتماد  خطاب شكر   .2
 األكاديمي

 كلية التربية/ جامعة الملك سعود هـ00/4/0430

درع كلية التربية/   .3
 وحدة الجودة

تكريم نهاية العام الدراسي 
0431/0430 

 هـ7/0430
 م6/2101

 جامعة الملك سعود

تكريم المحكمين ألبحاث  درع  المؤتمر  .4
المؤتمر العلمي األول 

لطالب وطالبات التعليم 
 العالي

 جامعة الملك سعود هـ0430

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نوع المشاركة )إشراف ، مشرف مساعد،  مناقشة (  الرسائل العلمية عنوان  م
في ضوء المعايير اإلدارية للهيئة  تطوير إدارة رياض األطفال بمدينة الرياض  .0

 راشد كثيريالطالبة خلود  -دكتوراه مشرف الوطنية األمريكية العتماد برامج التعليم والرعاية المبكرة: أنموذج مقترح

تفعيل التخطيط االستراتيجي بالجامعات اليمنية في ضوء النماذج العالمية    .2
 تصور مقترح  

 الطالب فواد الراعي -دكتوراه مشرف

 الطالب ابراهيم سعد المطوع -دكتوراه مشرف تطوير نظام التخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم)مشروع مقترح(  .3
المراجعة الداخلية في وزارة التربية والتعليم في ضوء تطوير أداء ادارات   .4

 مبادىء الحوكمة )مشروع مقترح(
 الطالب صالح الزهراني -دكتوراه مشرف

إعادة هيكلة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات السعودية الحكومية في   .5
 الطالبة نوره الصيخان  -دكتوراه مشرف ضوء االتجاهات المعاصرة : أنموذج مقترح

واقع االبتعاث الدراسي في الجامعات السعودية الحكومية واستراتيجيات   .6
 مقترحة لتطويره

 الطالبة عائشه المزروع -دكتوراه مشرف

خصخصة خدمات الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية:   .7
 استراتيجية مقترحة 

 منصور حمود العتيبي -دكتوراه مشرف

بين التعليم العام والتعليم العالي بعد دمج التكامل اإلداري واألكاديمي   .8
 عبدالعزيز سعد الخشالن -دكتوراه مشرف الوزارتين في المملكة العربية السعودية " استراتيجية مقترحة "

جودة الخدمات التربوية التي تقدمها ادارات مدارس التعليم العام بالمملكة   .9
 سلمان بن زيد بن عبدالعزيز العنقري -دكتوراه مشرف رح(نامج تدريبي مقتالعربية السعودية في ضوء االتجاهات المعاصرة )بر 

طلبات مت  تطوير المناخ التنظيمي في مدارس التعليم الثانوي على ضوء  .01
 تحقيق القدرة التنافسية في المملكة العربية السعودية )أنموذج مقترح (

 علي سعيد عبدالله القرني -دكتوراه مشرف

الجامعات البحثية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية في التحول نحو   .00
 " استراتيجية مقترحة " الجامعات السعودية:

 محمد زياد محمد الدغيلبي-دكتوراه مشرف

مشاركة القيادات التربوية في صنع القرارات اإلدارية وعالقتها بالوالء   .02
 شريتح حسين الرويليعبد العزيز بن  -دكتوراه مشرف التنظيمي )استراتيجية مقترحة(

تفعيل التنسيق اإلداري بين التعليم العام والتعليم العالي لتجويد مخرجات   .03
 التعليم العام)أنموذج مقترح(

 الطالبة حصة العريفي -دكتوراه مناقش

تسويق البرامج األكاديمية في الجامعات الحكومية السعودية )أنموذج   .04
 مقترح(

 الخضيريالطالبة زينب  -دكتوراه مناقش

 محمد المقبلالطالب  –دكتوراه مناقش  نظام المدرسة المتعلمة الداعم للوصول الى مجتمع المعرفة: أنموذج مقترح"  .05
الشفافية االدارية والمواطنة التنظيمية في الجامعات السعودية )رؤية تطويرية   .06

 الطالب صالح الربيعة -دكتوراه مناقش مقترحة(

م باستخدام سيجما سته لتطوير ادارات مدارس التعليم العااستراتيجية مقترحة   .07
 الحسن حمد الطالب محمد -دكتوراه مناقش في المملكة العربية السعودية )دراسة حالة على المنطقة الشرقية(

تحول ادارات الجامعات نحو اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية   .08
 : رؤية استراتيجية

 ل عبدالعزيز أل درعمشع-دكتوراه مناقش
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تطوير التخطيط االستراتيجي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية في   .09
 سعد غازي الشهري الطالب-دكتوراه مناقش ضوء عمليات ادارة المعرفة "انمذج مقترح"

استخدام نظام االدارة التربوية )نور( لتعزيز الممارسات الفنية لمديري مدارس   .21
 الطالب عادل عبد الله السيف -دكتوراه مناقش العام في المملكة العربية السعودية: نموذج مقترحالتعليم 

تطوير أداء قيادات ادارات شؤون المعلمين بوزارة التعليم في ضوء كفايات   .20
 القيادة التحويلية )برنامج تدريبي مقترح( .

 الطالب سعيد مبارك الدوسري –دكتوراه مناقش 

التأملي في اتخاذ القرارات التربوية من وجهة نظر مديري  دور التفكير  .22
 مقترح" جالمدارس الثانوية بمدينة الرياض" نموذ 

 الطالب علي عبدالله ال هشبول الشهري –دكتوراه مناقش 

التدريب التربوي في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية في ضوء مدخل   .23
 عبدالرحمن شالل السويلم –دكتوراه مناقش  تصور مقترح   الخصخصة:

تطوير اداء عمداء الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية في ضوء   .24
 القيادة االبداعية: نموذج مقترح

 مفرح بن غاطي بن ذعار الرشيدي–دكتوراه مناقش 

 ممارسة قيادات المدارس الثانوية في مشروع تطوير للقيادة الريادية: برنامج  .25
 تدريبي مقترح

 نورة بن سعود محمد معيقل –دكتوراه مناقش 

تطوير عمادات البحث العلمي في الجامعات السعودية في ضوء ادارة   .26
 شيخة محمد الجعيدي –دكتوراه مناقش  المعرفة: استراتيجية مقترحة

تطوير اداء القيادات المدرسية في ضوء معايير هيئة تقويم التعليم بالمملكة   .27
 العربية السعودية.

 زيد ناصر ال سليمان –دكتوراه مناقش 

تطوير ادارة التدريب التربوي االلكتروني وفق التقنيات الحديثة )نموذج   .28
 مقترح(

 حسين عبدالله العيسى –دكتوراه مناقش 

تسويق البرامج االكاديمية والخدمات المرتبطة بها لتحقيق الميزة التنافسية   .29
 )استراتيجية مقترحة( في ضوء نموذج بورتر

 غالية عبد العزيز مبرد –دكتوراه مناقش 

االستقالل االداري والمالي في الجامعات السعودية في ضوء النموذج   .31
 نهى محمد العريفي –دكتوراه مناقش  : استراتيجية مقترحة  EFQMاالوروبي للتميز 

ودية الجامعات السعتطوير ادارة المشاريع البحثية في معاهد االبحاث في   .30
 باستخدام منهجية ادارة المشاريع االمريكية : انموذج مقترح

 ماجد عبد الله السعيد –دكتوراه مناقش 

التطوير التنظيمي لمدارس رياض االطفال في المملكة العربية السعودية في   .32
 ضوء بعض الخبرات العربية والعالمية: تصور مقثرح

 / جامعة االماممن سعيدفهدة عبد الرح –دكتوراه مناقش 

ممارسة مديري مكاتب التربية والتعليم الدوارهم القيادية في مدينة الرياض   .33
 الطالب عبد المحسن الناجم -ماجستير مشرف في ضوء قيادة التغيير من وجهة نظر المشرفين التربويين

درجة توافر معايير الجودة الشاملة في المباني المدرسية من وجهة نظر   .34
 مديري المدارس في مدينة الرياض

 الطالب عيد العصيمي -ماجستير مشرف

عليم العام التدرجة توافر متطلبات قيادة التغيير في ممارسات مديري مدارس   .35
 في محافظة الزلفي

 الطالب محمد الحريص -ماجستير مشرف

التمكين االداري لدى رؤساء االقسام االكاديمية في الجامعات  االهلية   .36
 عوديةالس

 الطالب محمد العتيبي -ماجستير مشرف
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نة الرياض بمديفي التعليم العام  التخطيط االستراتيجي المدرسي مشكالت  .37
 الطالب ناجم الناجم -ماجستير مشرف القيادات المدرسية وسبل عالجهامن وجهة نظر 

تصور مقترح للتغلب على المعوقات التي تواجه إدارات الموهوبين   .38
 علي آل مذهب-ماجستير مشرف في تنفيذ المشروع الوطني للتعرف على الموهوبينوالموهوبات 

 دور مديرة المدرسة في تحقيق االعتماد المدرسي في المرحلة  .39
 االبتدائية بمدينة الرياض

 حنان سعيد ال شرف -ماجستير مشرف

على ضوء أبعاد قيادة التغيير بمدارس التعليم 2االعتماد المدرسي  متطلبات  .41
 العام في الرياض

 عائشة الشهراني -ماجستير مشرف

درجة إسهام مشرفي اإلدارة المدرسية في تنمية المهارات القيادية لمديري   .40
 الطالب خالد عسيري -ماجستير مناقش مدارس التعليم العام بمنطقة جازان.

فاعلية االتصال اإلداري بين القيادات التربوية في إدارة التربية والتعليم   .42
 محافظتي حوطه بني تميم والحريق وإدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج.ب

 الطالب علي الغنام -ماجستير مناقش

ممارسة مشرفي االدارة المدرسية ألساليب االشراف التربوي في ادارة التربية   .43
 والتعليم بمحافظة بيشه "تصور مقترح"

 فهد الهاجري الطالب -ماجستير مناقش

التدريبية الالزمة لمديري المدارس االبتدائية في ضوء مفاهيم  االحتياجات  .44
 نادر العتيبي الطالب -ماجستير مناقش الجودة الشاملة من وجهة نظر مديري مدارس محافظة الدوادمي.

 ناصر سعد الحامد الطالب -ماجستير مناقش التنمية المهنية الذاتية لدى القيادات التربوية  .45
المدارس الثانوية بمنطقة حائل للصالحيات الممنوحة  درجة ممارسة مديرات  .46

 الطالبة منى حمود الشمري -ماجستير مناقش لهن.

 عبد المجيد موحان حزام الفضلي -ماجستير مناقش دور القيادات الجامعية في تعزيز ثقافة الجودة الشامله  .47
امعة جتصورات اعضاء هيئة التدريس نحو متطلبات الحرية االكاديمية في   .48

 الملك سعود : دراسة حالة
 عايشة سعود زيد العتيبي -ماجستير مناقش

 عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه كمشرف ومناقش ورئيس لجنة في الجامعات االردنية.

 المعرفون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجامعة االردنية                 كلية التربية                      هاني الطويلأ.د 

 أ.د فهد الحبيب                   جامعة الملك سعود              كلية التربية

 أ.د علي القرني                  جامعة الملك سعود              كلية التربية


