






 

 

 

 

 

 



 
 

 عنوان اختيار على إدارتها جملس خالل من( سنتج) والنفسية الرتبوية للعلوم السعودية اجلمعية عملت

. السعودية ربيةالع اململكة هاب متر اليت والتحوالت اتاملعطي على بنتها استشرافية رؤية وفق الدوري مؤمترها

 للمؤمتر، لرئيسا اجملال حتديد منها ينطلق اليت ستقبليةامل للنظرة امتدادًا املؤمتر هذا عنوان اختيار ويأتي

 ستوىم على سواًء الثانوي بعد ما التعليم شهيعي الذي احلالي واحلراك ،2030 اململكة رؤية فانعكاسات

 إدارة لسجم أهميتها استشعر عالية أولوية ميثل ؛واملهين الفين التعليم مستوى على أو اجلامعي، التعليم

 ذلك ىعل بناء فاختري للمؤمتر، التحضريية داتاالستعدا أثناء هـ،1438 املاضي العام بداية يف اجلمعية

 ". التنمية ومتطلبات اهلوية: الثانوية بعد التعليم" احلالي املؤمتر عنوان

 الطرح ءإثرا حاولت ولذلك منه، املتوقعة موحاتالط مع متوافقًا املؤمتر ذاه يكون أن اجلمعية وحرصت

 من سواء دةوالسعا املعالي أصحاب من الرئيسة ساتهجل يف املتحدثني من متميزة خنبة باستضافة فيه العلمي

 نقاش حلقات يف اخلرباء أو( Stakeholders) املصلحة أصحاب أو( Decision Makers) القرار صناع

 ونظرًا. ةالوطني التنمية متطلبات وفق والتقين ياجلامع التعليم ومستقبل هوية حول رؤيتهم فيها دمونيق

 مبادرة" الطموحة مبادرتها يف شامل تطويري راكح من -اخلصوص وجه على - سعود امللك جامعة به متر ملا

 اجلامعة تقدم أن اجلمعية صتحر فقد  ،"قالليتهااست هلا رحبية، غري مؤسسة إىل سعود امللك جامعة حتول

 . ذلكب خاصة نقاش حلقة يف ومتطلباته التحول هذا حول رؤيتها

 رهامؤمت يتضمن أن ويسعدها للمؤمتر، لعلميةا بأوراقهم تقدموا الذين الباحثني كل اجلمعية وتشكر

 ويةرتبال جماالته يف املختلفة املؤمتر تجلسا يف تقدم حمكمة علمية مشاركة وتسعني مخسة احلالي

 رافدًا املؤمتر هذا ميثل أن والنفسية الرتبوية للعلوم السعودية اجلمعية يف طموحاتنا إن. املتنوعة والنفسية

 اهلوية دحتدي يف يساعد علميًا حراكًا حيدث وأن ،اململكة يف الثانوي بعد ما للتعليم التطوير روافد من

 .املهمة التعليمية املرحلة هلذه املستقبلية

 تاريخ يف فصليامل الوقت هذا يف العلمية وأهميته ؤمترللم التعليم وزير معالي تقدير اجلمعية تثمن ،ختامًا

 للجمعية، هارعايت على سعود امللك جلامعة والتقدير الشكر بوافر تتقدم كما. له رعايته تثمن كما اململكة،

 والبحث لياالع للدراسات ووكيلها ،اجلامعة مدير يمعال والتقدير بالشكر وختص ألنشطتها، املستمر ودعمها

 األمن عمةن علينا ويديم الغالي، وطننا اهلل حيفظ نأ نسأل واهلل. فيها العلمية اجلمعيات وإدارة العلمي،

 . األمني عهده ولي ومسو الشريفني احلرمني خادم بقيادة واألمان

 رئيس جملس إدارة اجلمعية

 أ.د. فهد بن سليمان الشايع

 

 



 

 

لتقيات علمية مسنت" إىل املؤمترات العلمية على أنها تنظر اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية "ج

فكار والرؤى لعليا يف مكان واحد يتبادلون فيها األاجتمع املختصني واملهتمني والباحثني وطالب الدراسات 

معية على أن لرتبوية حبثيًا وميدانيًا، وقد حرصت اجلدان االعلمية، مبا يسهم يف تطوير ذواتهم وتطوير املي

وسع للباحثني أاملعتربة عامليًا، ومبا يتيح مشاركة  تتوافق سياسة مؤمتراتها مع سياسة املؤمترات العلمية

م التقدم مللخصات البحثية املختصرة، يف حني يتوطالب الدراسات العليا، ولذلك اعتمدت اجلمعية نشر ا

كن أن ميعتمدت اجلمعية نوعني من العروض اليت ار بامللخص املوسع لغرض التحكيم فقط، كما على املؤمت

والعروض الورقية  ”Oral Presentation“ميية ُتقدم من خالهلا البحوث املقبولة، وهي العروض التقد

“Poster Presentation”رغم . وعلى الراق البحثية يف املؤمتر، لتتيح املشاركة ألكرب عدد ممكن من األو

وي: اهلوية ومتطلبات ما بعد الثانوي "التعليم ما بعد الثان من أن املؤمتر احلالي تبنى عنوانًا متصاًل بالتعليم

ني من خمتلف لى املؤمتر ظل متاحًا للباحثني الرتبويالتنمية" ووضعه اجملال الرئيس له، إال أن التقديم ع

ية" و "علم التعلم" و "السياسات والقيادة الرتبو"التعليم و التخصصات من خالل اجملاالت الثالث األخرى

 النفس والرتبية اخلاصة". 

ال سب كل جمال من جماالت املؤمتر عدا جموتشكلت اللجنة العلمية للمؤمتر من مخس جلان فرعية ح

تداول امللخصات  رة امللخصات البحثية املتقدمة فيه. ومت"التعليم والتعلم" فقد ُكوِّن له جلنتان؛ نظرًا لكث

جراءات الباحثني املتقدمني، واستكملت كل جلنة ااملوسعة مع اللجان حسب اجملاالت دون معرفتهم أمساء 

احملكمني  يع األعضاء، ثم املستوى اجلماعي بنيمجالتحكيم من خالل مستويني، أوهلا التحكيم الفردي من 

ملخصًا مت  ًا حبثيًا من أصل مائة وست ومثاننيلخصواخلروج بالنتائج النهائية. ومت قبول مخسة وتسعني م

ا، واستقر لنتائج انسحب باحثان لظروٍف خاصٍة بهم%(، وبعد اعالن ا 51التقدم بها، أي بنسة قبول بلغت )

ولة ملخصاتها ملخصًا. ويتيح املؤمتر لألحباث املقب عدد امللخصات املعروضة يف املؤمتر على ثالثة وتسعني

عد خضوع بية جسنت "رسالة الرتبية وعلم النفس"، لعدد اخلاص باملؤمتر من جملة مجعالتقدم بالنشر يف ا

 لة.األحباث الكاملة إلجراءات التحكيم املعتادة يف اجمل

ذلوه من جهد لعلمية وأعضائها وسكرتاريتها على ما باوأتوجه بالشكر اجلزيل لرؤساء اللجان الفرعية للجنة 

تها اجلمعية ا أشكر هلم تفهمهم للسياسات اليت تبنالبحثية املوسعة، كم تطوعٍي كبري يف حتكيم امللخصات

 ألدوار اللجنة العلمية وآليات العمل فيها.

 رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر

 أ.د. سعيد بن حممد الشمراني



 
 

 الرتبية رجال من جمموعة لدى" جسنت" والنفسية ةالرتبوي للعلوم السعودية اجلمعية إنشاء فكرة انبثقت

 النهوض سبيل يف املختصني، وتعاون اجلهود، تكامل هميةأل منهم إدراكًا السعودية العربية اململكة يف والتعليم

 بني لاتصا قناة من اجلمعية متثله ما إىل ضافةإ اجملتمع، يف مكانتهما وتعزيز النفس، وعلم بالرتبية

 .املختصني

 حتقيقو ختصصاتها جمال يف املستمر املهين نمووال العلمي الفكر تنمية على اهتمامها اجلمعية وتركز

 واألحباث الدراسات وإجراء العلمية، املشورة قديمت يف إسهامها إىل إضافة أعضائها، بني العلمي التواصل

 العلمية اجلوانب تثري اليت نويةالس واملؤمترات الدورية اللقاءات وعقد الرتبوية، املكتبة تثري اليت املتخصصة

 .للمشاركني املّتزنة لرتبويةا والثقافة الفكري األمن تأصيل يف وتساعد األعضاء لدى

 .والنفسية بويةالرت العلوم يف واملمارسة املعرفة تطوير يف الريادة

 للمجتمع العلمية واالستشارات اخلدمات قديملت ةوالنفسي الرتبوية العلوم يف للمختصني ملتقى تكون أن

 .تمعاجمل أفراد جلميع احلياة نوعية وحتسني والتعليم بالرتبية النهوض أجل من الرتبوية وملؤسساته

 :هاأبرز من نبيلة وأهداف غايات حتقيق إىل اجلمعية تسعى

 .يمالتعلو الرتبية يف املتزن اإلسالمي املنهج وتأصيل بناء -1

 .ونشره الرتبوي الفكر بتطوير العناية -2

 ططخ تطوير على والعمل السعودية العربية اململكة يف التعليم سياسة أهداف حتقيق يف اإلسهام -3

 .فيها التعليم

 .النفس وعلم الرتبية جماالت يف العلمي البحث تشجيع -4

 .النفس لموع رتبيةال جماالت يف واملمارسني للمختصني املهين التطوير -5

 .واخلاصة احلكومية باملؤسسات يةاجلمع اهتمامات جمال يف االستشارية اخلدمات تقديم -6

 : اجلمعية أعضاء عدد

 اجلمعية لدى ويوجد عضو،( 3600) من أكثر تأسيسها منذ إليها املنتسبني اجلمعية أعضاء عدد بلغ

 يدية،الرب وصناديقهم هواتفهم، أرقام عرب عضاءاأل مع التواصل خالهلا من يسهل متكاملة بيانات قاعدة

 .اإللكرتوني والربيد



 

 

 بويةالرت امليدان متطلبات حبسب املتنوع منهاو الدائم منها والربامج األنشطة من بعدد اجلمعية تقوم

 :اآلتي النحو على اجلمعية بها ومتق اليت واألنشطة الربامج أهم حتديد وميكن ومستجداته

 هتمنياملو ملختصنيا يعمج ليهإ ُيدعىو نتني،س لك قدهع نتظاما ىلإ جلمعيةا تسعىو :لسنويا ملؤمترا 

 عالقةال ذات الفرعية املوضوعات من وعدد يس،رئ موضوٌع الغالب يف له وحيدد النفس، وعلم بالرتبية

 وقد ،املؤمتر لفعاليات مصاحبة معارضو عمل شور إقامة تنظيمه يف يشمل حبيث النفس، وعلم بالرتبية

 رحاب يف شرع الثامن املؤمتر آخرها كان مؤمترًا،( 18) اجلمعية نظمتها اليت السنوية املؤمترات عدد بلغ

 ".التنمية ومتطلبات اهلوية: ويالثان بعد ما التعليم: "عنوان حتت سعود امللك جامعة

 كرتهاف يف عتمدتو لدراسي،ا لعاما يف لدوريةا للقاءاتا نم ددًاع استمرارب جلمعيةا نظمت :لدوريةا للقاءاتا 

 يتم رنظ وجهات لطرح بالتعليم املتعلقة هاتاجل استضافة أو االهتمام، ذات املوضوعات أحد طرح على

 إىل تطلعاتهم تقديم أو املوضوعات، لكت تطوير بغرض واملختصني األكادمييني مع النقاش حوهلا

 على تاحم معظمها دوريًا، لقاًء( 83) اآلن حتى اجلمعية أقامت وقد اجلهات، تلك تقدمها اليت اخلدمات

 .اجلمعية فروع بها تقوم اليت ملختلفةا اللقاءات إىل باإلضافة اليوتيوب، على اجلمعية قناة

 ـه1410 نعباش هرش يف نهام ألولا لعددا درص مةكحم وريةد لةجم هيو :لنفسا علمو لرتبيةا سالةر لةجم 

 مل اليت ةالعلمي واملراجعات البحوث وتنشر يًا،سنو أعداد أربعة منها ويصدر م،1990 مارس لشهر قاملواف

 صالةباأل تتميز اليت البحوث تشمل حبيث يزيةاإلجنل باللغة أم العربية باللغة سواًء نشرها، يسبق

( 59) ناآل حتى رةالصاد اجمللة أعداد وبلغت ،املنتقاة الكتب بعض النقد مع تستعرض كما واالبتكار،

 موقع على متاحة مجيعها النفس، وعلم ةالرتبي جماالت يف حبٍث( 400) من أكثر على حوت عددًا،

 .اإللكرتوني اجلمعية

 عضاءها،أو جلمعيةا دمخت ليتا لعلميةا ألخباراب عنىت صليةف لةجم هيو :نفسيةو ربويةت – فاقآ لةجم 

 .عددًا( 53) اآلن حتى الصادرة اجمللة دأعدا وبلغت سنويًا، أعداد ثالثة منها ويصدر

 ألوىلا لدوراتا خلمسا اللخ لتميزل لتعليما زارةو زةائج لىع جلمعيةا شرفتأ :لتميزل لتعليما زارةو ائزةج 

 ًاتقدم شهدت اليت اخلمس الدورات تلك اللخ اجلائزة أمانة اجلمعية وتولت تأسيسها، منذ للجائزة

 كما ،العام التعليم فئات من خمتلفة فئات مللتش وتوسيعها نظيمهاوت اجلائزة عمل فكرة يف ملحوظًا

 فئات رتطوي على حاليًا وتعكف والتاسعة، منةالثا الدورتني يف اجلائزة بتحكيم كذلك اجلمعية شرفت

 .القادمة للدورات اجلائزة ومعايري

 تحف لىع اليًاح لعملا جيريو ململكة،ا حمافظاتو ناطقم لىع وزعةم روعف لجمعيةل تبعي :لفروعا نشطةأ 

 اللجنة تعدها اليت الفرع خطة حتدده ملا تبعًا الفروع أنشطة وتتنوع اململكة، مناطق خمتلف يف أخرى فروع

 .اإلدارة جملس ويقرها للفرع التنفيذية



 
 

 اللغتنيب gesten.ksu.edu.sa لرابطا لىع يلكرتونإ وقعم لجمعيةل :لجمعيةل اللكرتونيةا خلدماتا 

 ،(اوبراجمه اجلمعية، لقاءات تعرض) ليوتيوبا على اجلمعية قناة به ويرتبط إلجنليزية،وا العربية

 ،gestensa@ تويرت على اجلمعية حساب اأبرزه االجتماعي التواصل مواقع على اجلمعية وحسابات

 واستعراض للمجلة، العلمية البحوث فعور العضويات لتسجيل تفاعلية روابط املوقع يتضمن كما

 عددهم زجتاو الذين املنتسبني أو العاملني يةاجلمع أعضاء يستطيع حبيث واملنشورة، احملكمة البحوث

 .مستمر بشكل وبراجمها معيةاجل إعالنات متابعة املهتمني من غريهم أو عضو،( 3600)

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 خالل د،سعو امللك جبامعة الرتبية، بكلية ،(نتجس) والنفسية الرتبوية للعلوم السعودية اجلمعية تنضم

 سيكون الذي للجمعية، عشر الثامن املؤمتر م،15/3/2018-14من  املوافق هـ27/6/1439-26 من الفرتة

 ".التنمية تطلباتوم اهلوية: الثانوي بعد ما التعليم" هو الرئيس حموره

 

لبحثية اسة، يتفرع من كل منها عدد من احملاور االت رئيتنتظم موضوعات املؤمتر العلمية يف أربعة جم 

فيها املشاركات  ر، أما بقية اجملاالت فهي عامة، تستقبلالفرعية، وميثل اجملال األول املوضوع الرئيس للمؤمت

 :، وتفصيل اجملاالت مع حماورها كما يأتيالبحثية املتنوعة وفقًا للمجاالت الرتبوية والنفسية

 عليم ما بعد الثانوي يف جماالت:ويضم هذا اجملال أربعة حماور عامة ذات عالقة بالت

 .2030ململكة هوية التعليم ما بعد الثانوي يف ضوء رؤية ا -1

 التعليم اجلامعي ومتطلبات التنمية. -2

 تنمية.الالتعليم والتدريب املهين والفين ومتطلبات  -3

 لبات التنمية.عليم ما بعد الثانوي لتحقيق متطاملمارسات احمللية والدولية الناجحة يف الت -4

 تعلم وهي:ويضم هذا اجملال أربعة حماور عامة يف التعليم وال

 إعداد املعلم وتطوره املهين. -1

 بناء وتطوير املناهج. -2

 املقررات الدراسية. -3

 .واالتصاالتاملعلومات  تقنية -4

 لقيادة الرتبوية وهي:ويضم هذا اجملال أربعة حماور عامة يف السياسات وا

 سياسات التعليم ونظمه. -1

 استشراف مستقبل التعليم. -2

 قيادة التعليم العام والعالي. -3

 التخطيط الرتبوي. -4

 لرتبوي وهي:ويضم هذا اجملال ثالثة حماور عامة يف علم النفس ا

 القياس والتقويم الرتبوي. -1

 علم نفس النمو، ونظريات التعلم. -2

 اإلرشاد الطالبي واألكادميي. -3

 الفئات اخلاصة. -4



 
 

 

 رئيسًا أ.د.فهد بن سليمان الشايع

 نائبًا بن علوان الشمراني د. صاحل

 أمني اجمللس أ. سعيد بن حسني آل حمي

 أمني املال زد. فايز بن عبد العزيز الفاي

 عضوًا أ.د. سعيد بن حممد الشمراني

 عضوًا ميدانأ.د. إبراهيم بن عبداهلل احل

 عضوًا د. نبيل بن شرف املالكي

 عضوًا لد. صاحل بن عبد الرمحن الداي

 عضوًا د. تغريد بنت حممد الدخيل
 

 

 رئيسًا جامعة امللك سعود يعفهد بن سليمان الشا أ.د.

 عضوًا )رئيس اللجان النسائية( جامعة امللك سعود د. رجاء بنت عمر باحاذق

 ضوًاع)مقرر اللجنة العلمية(  د جامعة امللك سعو انيأ.د. سعيد بن حممد الشمر

 عضوًا )مقرر اللجان النسائية( جامعة امللك سعود  محدأ.د. نضال بنت شعبان األ

 وًاعض)مقرر جلنة العالقات(  جامعة امللك سعود  لفايزد. فايز بن عبد العزيز ا

 ضوًاع)مقرر جلنة االستقبال(  جامعة امللك سعود د. نبيل بن شرف املالكي

 عضوًا عضو جملس إدارة جسنت لدايلد. صاحل بن عبد الرمحن ا

 عيةاملدير التنفيذي للجم أ. سعيد بن حسني آل حمي
اندة( )مقرر جلنة الدعم واملس

 ومقررًا عضوًا

 

  



 

 

 
 

 رئيسًا سعود مللكا جامعة الشمراني حممد بن سعيد. د.أ

 سكرتريًا سعود امللك جامعة السليمي سعيد بن محود. أ

 مقررًا سعود امللك جامعة أ.د. جرب بن حممد اجلرب 

 عضوًا جامعة جنران عيد. حممد بن عبداهلل ال مرأ.

 عضوًا الرمحنعبد بنت نورة األمرية جامعة احلصان حممد بنت أ.د. أماني

 مقررًا سعود امللك جامعة  أ.د. نضال بنت شعبان األمحد

 عضوًا جامعة أم القرى أ.د. فريد بن علي الغامدي 

 عضوًا الرمحنعبد بنت نورة األمرية جامعة حلريشي أ.د. منرية بنت عبدالعزيز ا

 مقررًا جامعة امللك خالد د. عبداهلل بن علي ال كاسي 

 عضوًا خالد امللك جامعة د. حممد بن حسن آل سفران

 عضوًا خالد امللك جامعة د. حممد بن حامد البحريي

 مقررًا جامعة امللك سعود ع أ.د. حممد بن عبداهلل املني

 عضوًا الرمحنعبد بنت نورة األمرية جامعة د. نورة بنت حممد البليهد 

 عضوًا جامعة امللك سعود نيع د. عثمان بن حممد امل

 مقررًا جامعة امللك سعود بد اجلبارأ.د. عبدالعزيز بن حممد الع

 عضوًا سعود امللك جامعة مأ.د. السيد بن حممد أبو هاش

 عضوًا سعود امللك جامعة د. حممد بن علي القحطاني 

 



 
 

–
 

  

–

 جالربام مناذج ضوء يف حائل جبامعة بويالرت الدبلوم برنامج تطوير

 اكسرت جبامعة العليا الرتبوية

                 جامعة حائل –  العمرو رشيد بن العزيز عبد. د

    حائل جامعة –البليهد  عبداهلل بن منذر.د 

 يبةط جبامعة الرتبية بكلية ويالرتب اإلعداد لربنامج تقوميية دراسة

 األكادميي واالعتماد للتقويم الوطين املركز ملعايري وفًقا
 جامعة طيبة –د. بندر بن حممد املطري 

 لكةاملم يف العربية اللغة ميمعل إعداد لربامج مقرتح مفاهيمي إطار

 للمعلمني هنيةامل املعايري ضوء يف السعودية العربية
 جامعة الباحة –الفقيه  أمحد حسن أمحد. د

 مؤسسات يف الطالبية يةاإلرشاد تاخلدما تواجه اليت التحديات

 عمان بسلطنة العالي التعليم

     العاني اجمليد عبد مها. د

 بنت محيد اهلامشية  مسرية. د

 جامعة السلطان قابوس

 

–
 

–

–

 

  عبدالعزيز امللك جامعة مدير  -اليوبي عبيد بن عبدالرمحن. د.أ

 صالحيات لتولي املؤقتة اللجنة أمني -الصاحل يزالعز عبد بن حممد. د

 .العالي التعليم جملس

 عضو جملس الشورى –أ.د. فوزية بنت حممد أبا اخليل 

 السعودية الغرف جملس رئيس  - الراجحي سليمان بن أمحد. م

 



 

 

–

 حنو حائل امعةج يف التحضريية السنة طالب اجتاهات

 لتنميةا متطلبات ضوء يف اجلامعية الدراسة

 .م2030 اململكة ورؤية

                         جنوب حائل  تعليم  -  العنزي حممد فضي. د  

العامة لتعليم  اإلدارة –السعيد  سعد ممدوح. د  

 الرياض

 من العالي التَّعليم مؤسسات يف املهين التَّعلُّم جمتمع حتديات

 طيبة جامعة وطالبات طالب نظر وجهة
 جامعة طيبة –العمري  محزة رشيد حياة. د

 متطلبات واكبةمل املنتجة اجلامعة خصائص توافر درجة

 وأم العزيز عبد امللك جامعيت على تطبيقية دراسة _ التنمية

 .القرى

 إدارة تعليم الطائف–دادا  لآ أمحد حممد بن فهد. د

 اململكة رؤية قيقلتح السعودية اجلامعات حوكمة تطوير

 .م2030 السعودية العربية

 الزهراني  مريالع عطيه اهلل عبد بنت أ. فاطمه

 اإلدارة العامة لتعليم تبوك 

 وإدارات السعودية امعاتاجل بني التعاون لتعزيز مقرتح تصور

 التنمية جمال يف م2030 السعودية الرؤية لتحقيق التعليم

 .للمعلم املهنية

 ني القحطا جويعد اهلادي عبد ريم .أ

 إدارة تعليم القويعية

 طالب اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة دور

 واملهين التقين لالعم حنو الثانوية املرحلة وطالبات

 ي  الرداد مناور بن عايد بن أ. فهد

 سمرييال سلمان بن اهلل عبد بن أ. عمر

 املدينة املنورة اإلدارة العامة للتعليم مبنظقة

 اململكة يف التعليم ياسةس وثيقة يف الثانوي بعد ما التعليم

 (وأهدافه أشكاله) السعودية العربية
 م وزارة التعلي –زهراني ال اهلل عبد بن عباس بن أ. عماد

 التنمية يف ودوره املهين التعليم حنو الشباب اجتاهات

 واجملتمعية االقتصادية

       امللك سعود جامعة - اخلليوي سليمان د. لينا

             معة امللك سعودجا - القميزي عبدالرمحن هديل أ.

       مللك سعودجامعة ا -اخلنفري  حممد أ.عائشة

 املعلومات اتكنولوجي لتوظيف مقرتحة اسرتاتيجية

 .علمنيللم املهنية تنميةال يف واالتصاالت
 طوةخ أبو السيد املوىل عبد السيد.د

واطنة الرقمية لدى ( لتنمية املEdmodoنظام إدارة التعلم )

 ملكرمةمعلمات املرحلة االبتدائية مبكة ا

  لك عبدالعزيزجامعة امل – الزهراني فرج أ. جنوى

 عبدالعزيز جامعة امللك –جملد  طارق د.إجماد

 واهلائلة املصدر توحةاملف اإللكرتونية املقررات استخدام

 يف العلوم علماتمل املهنية التنمية يف( MOOCs) االنتشار

 السعودية العربية اململكة

 جدة  شرق تعليم تبمك -الرابغي  محود حممد منرية.أ

 ضوء يف الشرعية علومال ملعلمات املهين التطور احتياجات

 واملشرفات املعلمات نظر وجهة من للمعلمني املهنية املعايري

 امللك جامعة -الودعاني  صقر حممد بنت فلوه. أ

 سعود

 سعود امللك امعةج -املطرودي  إبراهيم بن خالد. د

 متعل يف املهنية التعلم تجمتمعا يف التأملية املمارسة تأثري

 الثانوية املرحلة معلمات
 وزارة التعليم – الزايد اهلل عبد زينب. د

 للبحوث الثانوية رحلةبامل الرياضيات معلمات ممارسة واقع

 اإلجرائية

  ياليافع عثمان بن طاهر بن علي. أ

 مي السلي مسّلم بن سعيد بن محود.أ 

 سعود امللك جامعة 



 
 

 الرياضيات معلمي إعداد برامج لتطوير مقرتح تصور

 كفايات اختبار ضوء يف والثانوية املتوسطة للمرحلتني

 املهنية نياملعلم

 التعليم إدارة -الداود  علي بن حممد بنت لطيفة.أ

 بالرياض

 مهنته من املعلم لتمكني واإلجرائية املهنية املتطلبات
 العامة اإلدارة -اخلرباني  علي بن حممد بن حييى. د

   واإلرشاد للتوجيه

 احلصة خالل الذكية األجهزة املعلمني استخدام واقع

 الدراسية

 مكة تعليم إدارة -سعيد  سعيد بن بكر بنت رامإك. أ

 املكرمة

 واسرتاتيجيات مبدخل املعلمات تعريف يف جدة جامعة جتربة

 لكلية املهنية التنمية برامج كأحد)  التعلم أجل من الكتابة

 (الرتبية

 جدة جامعة -  إمساعيل عبدالسميع وداد. د.أ

 جدة جامعة -   موايف الدين عز سوسن د.أ

 جدة جامعة -   الشيخ آل خلود. د

 جدة جامعة - الكثريي أمل. أ

 جدة جامعة - .القثامي مها. أ 

 يف الثانوية باملرحلة العربية اللغة معلمات أداء مستوى تقويم

 للبالغة اإلبداعي التدريس مهارات ضوء

 األهلي التعليم مكتب -العشيوي  محد حممد وفاء. د

 الرياض مبدينة

 لتنمية التجرييب التعلم على قائم مقرتح تدرييب برنامج

 توجه تعديل يف فاعليته وقياس البنائي التدريس مهارات

 املعلمني لدى التدريسية النظرية

 العامة اإلدارة -السنيدي  محود بن مبارك بن سليمان.د

 القصيم مبنطقة للتعليم

 والرؤى الراهنة األوضاع بني املهين وتطّورهم املعّلمني إعداد

 القادمة املستقبلية

    مّمادي حمّمد شوقي د.

 عمر  بن صاحل د. رقّيـة

 اجلزائر – الوادي-خلضر محه الشهيد جامعة

 يف السعودية اجلامعات يف الباحث املعلم لتكوين مقرتح تصور

 املعرفة جمتمع ضوء

 جامعة -الفهيد  عبداهلل بن عبدالرمحن بنت د.سعاد

 اإلسالمية دسعو بن حممد اإلمام

 يف الرتبية بكليات املعلمني إلعداد برامج لتطوير مقرتح تصور

 العاملية املعايري ضوء
 العاملية افريقيا جامعة -درار  حسن احلي عبد أمرية. د

 ألدوات الرتبويات املشرفات توظيف لتفعيل مقرتح تصور

 املهين التطوير يف(  Web 2.0) الشبكة من الثاني اجليل

 الرياض مبدينة مكنون مجعية مدارس علماتمل

 سعود امللك جامعة -املسلماني  علي عزهـ. أ

 إسالمي منظور من الشاملة اجلودة ملعايري وفقًا املعلم تنمية
 للعلوم السودان جامعة -حامد  حممد احلاج صباح. د

 والتكنولوجيا

 القرى أم جامعة –احلارثي  عوضه بنت إميان. د أمولوامل الواقع بني مهنيًا وتنميته السعودي املعلم إعداد

 الدُّنيا للصُّفوف املدرسيَّة الرياضيَّات ُكُتب ُمحتوى تَّقويم

 األساسية األمريكية امَلعايري ضوء يف السعودية العربية باململكة

 CCSSM للرياضيَّات امُلشرَتكة

 تعليم إدارة -   الغامدي حممد بن صاحل بنت أ. سناء

               رياضال

 جامعة -التميمي  العزيز عبد بن فواز بنت خلود. د

 سعود بن حممد اإلمام
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 األولية للصفوف العلوم كتب يف العلم طبيعة تضمني مدى

 القادم للجيل العلوم معايري ضوء يف االبتدائية للمرحلة

"NGSS" 

      جامعة امللك سعود-    األمحد شعبان نضال د.أ

      لك سعودجامعة امل - الدوسري العنود. أ  

      جامعة امللك سعود - اخللف لطيفة. أ

      جامعة امللك سعود -الدوسري مشاعل. أ 

 اجلامعة يف اإللكرتونية املقررات لتقويم مقرتح معيار بناء

 املعرفية املرونة نظرية ضوء يف اإللكرتونية السعودية

  الفريدي مرتوك بن مساعد بنت هتاف.أ

 الزكري   عبداهلل بن اهيمإبر بن حممد. د.أ

 االسالمية سعود بن حممد االمام جامعة

 ملادة الدراسي التحصيل تنمية يف اآليباد توظيف أثر

 االبتدائي اخلامس الصف طالبات لدى الرياضيات
 سعود امللك جامعة -الرويلي بديوي لعيبان جنود.أ

 ةللمرحل التكنولوجي االبتكار يف مستقبلّي منهج هندسة

 الرقمّي االقتصاد متطلبات ضوء يف الثانوية

    الزكري عبداهلل إبراهيم حممد د.أ

 الشامي حممد شاكر غادة. أ

      االسالمية سعود بن حممد االمام جامعة

 جامعة أساس الرتبية كلية طالب لدى األكادميية املشكالت

 املتغريات بعض ضوء يف نظرهم وجهة من الرضا خبت

 الضو  علي حممد يعل حممد. د

 السودان – الرضا خبت جامعة

 التفكري خرائط اسرتاتيجية باستخدام األحياء تدريس فاعلية

 االستداللي التفكري مهارات وتنمية املفهومي، االستيعاب على

 املقررات نظام الثانوي الثالث الصف طالب لدى

 الشهري  حممد صاحل سلطان. د

 حمايل حمافظة تعليم إدارة

 ضوء يف املتوسطة باملرحلة العلوم كتب حمتوى حتليل

 الذاتي التعلم مهارات
 املطريي  مطلق بن سامل بنت رحاب .أ

 املعرفة وراء ما نظرية على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية فاعلية

 املرحلة طالبات لدى الرياضي اإلبداع مهارات تنمية يف

 الثانوية

 التعليم إدارة -ف الشري الفعر منصور ناصر سراء .أ

 مكة

 التعليم يف االجتماعي التواصل مواقع استخدام فاعلية

 السودان –  البطانة جامعة الرتبية بكلية ميدانية دراسة)

 (.م2017-2018

 الُبطانة جامعة -بّلة  البدوي الّصادق عبد الّصّديق. د

 السودان

 التعلم نظريات على قائمة إلكرتونية وحدة تصميم

 طالبات لدى االستماع مهارات تنمية يف وفاعليتها جتماعياال

 اخلرج مبحافظة الثانوي األول الصف

   القرني شعالن بنت شريفة.أ

 التميمي فواز بنت خلود. د

  اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة

 التَّعلم مهارات تنمية يف Acadox أكادوكس منصة فاعلية

 املستوى طالبات لدى الفقه مادة يف والتَّحصيل التَّشاركي

 جبدة الثانوي األول

 جدة تعليم -املنتشري  علي يوسف حليمة. د

 العلوم على القائمة باملهن الثانوية املرحلة طالب وعي تعزيز

 العربية اململكة يف( (STEM والرياضيات واهلندسة والتقنية

 السعودية

 سعود امللك جامعة -عطية  آل أمحد بن أ. .عبداهلل

 للمستحدثات الثانوية املرحلة معلمات توظيف واقع

 التدريس يف التكنولوجية

 جدة وسط البنات تعليم - العقالي حممود أمحد أماني أ.

 جدة شرق البنات تعليم -الشمراني  حييى أمحد أ. عليه

 النشط التعلم اسرتاتيجيات على قائم إثرائي برنامج فاعلية

 طالب لدى البيئي والوعي اجلغرافية هيماملفا بعض تنمية يف

 الثانوية املرحلة

 تعليم إدارة -إبراهيم  فرحان عليان حامد د. أمحد

 املنورة املدينة



 
 

 حنو حائل جامعة يف البدنيَّة التَّربية قسِم طلبِة اّتجاهاُت

 الّرياضيَّة األنشطة ممارسة
 حائل جامعة -العقيلي  سعيد محزه .د

 مهارات تنمية على الدائري البيت شكل جيةاسرتاتي أثر

 الثانوية املرحلة طالبات لدى األحياء مقرر يف التأملي التفكري

 القطاع – التعليم وزارة -اجلعيد  عبداهلل تغريد .أ

 األهلي

 التقنية أساليب كأحد املتنقل التعليم طريقة استخدام أثر

 كل على العصر روح مع التدريس مناهج تكييف يف احلديثة

 قسم طالب لدى لإلجناز والدافعية الدراسي التحصيل من

 القرآنية الدراسات

 اجلوف جامعة - حممد فتوح حممود. د

 املعرفيَّة اجلوانب لتنمية االصطناعيِّ للذكاِء ُمحاَدثة روبوت

 جبدة االبتدائيِّ السادس الصَّفِّ طالبات لدى العلوم مادَّة يف

 النماص تعليم ادارة - العمري حسن زهور .أ

 عبدالعزيز امللك جامعة -املالكي  د. نورة 

 كلييت) املهدي اإلمام جبامعة التدريس هيئة أعضاء اجتاهات

 يف احلديثة الوسائل استخدام حنو( والتمريض الرتبية،

 التدريس

 اإلمام جامعة -حممد املبارك  احلسني الفاتح حسن .د

 السودان – املهدي

وى كتاب النشاط ملقرر الفقه للصف الثاني حتليل حمت

 املتوسط يف ضوء مهارات البحث العلمي

 التوجيري الرمحن عبد حممد.أ

 اجلهيمي الرمحن عبد أمحد د.  

  اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة

 باجلامعات الرتبوية اإلدارة لبحوث املستقبلية التوجهات

 املعرفة جمتمع وحن التحول متطلبات ضوء يف السعودية

 العامة اإلدارة -األمحري  عبدالرمحن ناصر أ. أمل

 عسري مبنطقة للتعليم

 العاملية النماذج بعض ضوء يف العربية باجلامعات التميز إدارة

 مقرتحة رؤية" للتميز

     قابوس السلطان جامعة - أمحد النيب عبد عزام. د

 سويف بين جامعة -جابر  حممد منار. د

 العمل سوق احتياجات تلبية يف املدمج اإللكرتوني التعليم ورد

 اإللكرتونية السعودية اجلامعة جتربة ضوء يف

                       سعود امللك جامعة - الشهراني حزام بنت أ. نورة

                       سعود امللك جامعة - العصيمي عوض بنت ريم أ.  

                       سعود امللك جامعة - د. لينا سليمان اخلليوي

 يف االستثمار بتفعيل العالي التعليم لتمويل مقرتح تصوُّر

 املنورة باملدينة له التابعة األراضي
 املدودي حممد سعيد أ. دنيا

 ضوء يف املصري اجلامعي بالتعليم لالرتقاء استشرافية رؤية

 املعاصرة الرتبية اجتاهات
 املنوفية جامعة -يونس  حممد جمدي. د. ا

 نظر وجهة من(  د م ل)  اجلامعي التكوين نظام فاعلية

 اجلزائر يف الباحثني األساتذة

      مليانة مخيس جامعة - بوطبال الدين سعد .د

      اجلزائر جامعة - ياحي سامية. د 

 مليانة مخيس جامعة -باي  بغداد القادر عبد. د

 يدركها كما اجلامعي التعليم يف ويةالرتب القيادة منط

 جامعة ميدانية دراسة) األكادميي بتفوقهم وعالقتها الطالب

 (املهدي اإلمام

املهدي  اإلمام جامعة - محد عبداهلل حسني عبداهلل.د

               السودان

 امللك جامعة -موسى حممد الدين كمال منتصر. د

 فيصل

 التعليم مدارس يف للمدرسة ةالذاتّي اإلدارة تطبيق متطلبات

 تبوك مبدينة العام

 للتعليم العامة اإلدارة -األمحري  سعيد بنت ثريا .أ

 تبوك مبنطقة



 

 

 التعلم جمتمع حنو ولللتح املدرسية للقيادة حديثة أدوار

 السعودية عربيةال باململكة  العام التعليم مبدارس

 ارةإد -الغامدي  سعد بن اهلل غرم بن عبدالرمحن. د

 مبنطقة للتعليم العامة باإلدارة الشاملة اجلودة

 الرياض

 باجلامعات العلمي البحث عمادات يف التنافسية امليزة تطوير

- للتنافسية" Porter" بورتر منوذج مدخل ضوء يف السعودية

 أمنوذجًا سعود امللك جامعة

 جامعة امللك سعود–الدغيليب  زياد بن حممد .أ

 معايري ضوء يف املنورة باملدينة األهلية طفالاأل رياض تطوير

 . املدرسي لالعتماد Advanc-ED منوذج
 املدودي حممد سعيد دنيا .أ

 األقسام رؤساء لدى اإلبداعية القيادة ممارسة درجة

 التنمية متطلبات ضوء يف الرتبية بكليات األكادميية

 السعودية العربية اململكة يف املستدامة

 القرى أم جامعة -القرشي  سرور عبداهلل .أ

 القرى أم جامعة - احلرازي أمحد عبدالعزيز .أ

 القرى أم جامعة -شبري علي عبداهلل .أ

 طلبة لدى للتعلم الدافعية حتسني يف إرشادي برنامج فاعلية

 طلبة على جتريبية شبه دراسة).دراسًيا الراسبني اجلامعة

 (.مستغامن جامعة

          اجلزائر  اسطمبولي مصطفى جامعة - قدي سومية. د

 ابن احلميد عبد جامعة -الزهراء  فاطيمة سيسبان .د  

 اجلزائر  باديس

 اخلاصة االحتياجات لذوي املقدمة اإلرشادية اخلدمات واقع

 اليمنية اجلمهورية يف
 جامعة تونس –اإلرياني  علي حييى عبداهلل بسَّام. أ

 وذوي الفكرية اإلعاقة ذوي املراهقني لدى املصري تقرير

 "م -أرك" مقياس باستخدام التوحد طيف اضطراب
 الــقــاهــرة جامعة -حسن  عبداهلل سامل أمين. د

 اجلامعة طالبات لدى املتعددة للذكاءات التنبؤية القدرة

 التمييزي التحليل باستخدام

                     سعود امللك جامعة - الزيد حممد بنت جواهر. د

 جدة جامعة -خياط  شاكر شذى. أ

 اأُلسري النفسي باملناخ وعالقته واالجتماعي النفسي النمو

 النيل بوالية أبا اجلزيرة مبدينة املراهقني من عينة لدى

 األبيض

 املهدي اإلمام جامعة -محد  عبداهلل حسني عبداهلل. د

   السودان ـــــ

 ما التعليم يف اهلوية على وأثرها اإلعاقة ذوي تنمية معوقات

 جامعة يف اخلاصة الرتبية أساتذة نظر وجهة من الثانوي بعد

 حائل

 حائل جامعة -السردية خلف مروح هيا .د

 باململكة اخلاصة للفئات واالجتماعي النفسي التأهيل واقع

 السعودية العربية
 القصيم جامعة -القوي  عبد عبده الصاوي رانيا د.

 يف وأثرها"  الوظيفي الرضا" الشخصية اسمقي بدائل

 دراسة. ) القياس أداة ونتائج السيكومرتية اخلصائص

 (ليكرت منوذج وفق سيكومرتية

 (                   اجلزائر) 2البليدة جامعة - خريالدين خرور د. بن

 (اجلزائر. ) املسيلة جامعة -نوال  بوضياف .د

 كليات لطلبة العددية القدرة اختبار لفقرات التفاضلي األداء

 املتغريات بعض ضوء يف الرتبية

جامعة السلطان  –أبو شندي  علي عبدالقادر يوسف. د

 قابوس

 طلبة لدى احلياة عن الرضا ملقياس السيكومرتية اخلصائص

 اجلزائرية اجلامعات

 سيدي ليابس جياللي جامعة -العابدين  زين فارس .د

 بلعباس)اجلزائر(

 ليبيا – الزاوية جامعة -الوسيع  ناجى جنية.  د اجلامعية املرحلة لطالب مهين إرشادي جبرنام



 
 

 االجتماعي التواصل شبكات استخدام على املرتتبة اآلثار

 جامعة طالب لدى النفسي واألمن الثقافية باهلوية وعالقتها

 شقراء

                                         شقراء جامعة -  القحطاني صاحل عبداهلل .د

 املنيا جامعة -إبراهيم  جالل إهلام .د

 اخلاصــــة االحتياجـــات لــــــذوي العالــــي التعلـــيم

    سعود امللك جامعة - احلارثي رده بنت حنان .أ

    سعود امللك جامعة - تويم آل حممد بنت ريم .أ  

 امللك جامعة -حسني أبا الرمحن عبد بنت وداد. د 

    سعود

 بالتنبؤ الشخصية يف الكربى اخلمسة العوامل مساهمة

 العربية اململكة يف تبوك جامعة طالب لدى الدراسي بالتوافق

 السعودية

 تبوك -التقنية الكلية -العنزي  عبداهلل بن عياش. د

 التعريض فنييت استخدام على عالجي برنامج فعالية

 لدى التنمر سلوك لأشكا بعض خفض يف واالسرتخاء

 اجلامعة طالبات من املتنمرات

 طنطا جامعة -    شقري حممود زينب أ.د.

 القرى أم جامعة -بسيوني  صدقه د. سوزان 

 العام التعليم مركزية ملعاجلة التعليمية اإلدارات استقاللية

 واحمللية العاملية التجارب ضوء يف السعودية العربية اململكة يف

 األمانة - احلقباني سعيد بن عبداهلل تبن فريال د.

 التعليم إلدارات العامة



 

 

 
 

–

–

–

 يف( PDEODE) السداسية األبعاد اسرتاتيجية ستخداما فاعلية

 لدى اإلبداعي والتفكري التحصيل تنمية على العلوم تدريس

 االبتدائية املرحلة تالميذ

جامعة ام –الشهراني  ناصر بن عبداهلل بن ناصر. د

 القرى

 يف s ’( 7E) السباعية التعلم دورة اسرتاتيجية استخدام فاعلية

 يف املتوسط األول الصف طالبات لدى لفقهيةا املفاهيم تنمية

 الرياض مدينة

 ال تعمل  –الثابيت  فياض بن عويد بنت بشرى .أ

 املعّزز االستقصاء على قائم الكيمياء لتدريس مقرتح أمنوذج    

 العلمي باجلدل

 جامعة امللك سعود - حمي آل حسني بن سعيد.أ. 

 سعود جامعة امللك – الشايع سليمان بن فهد. د.أ

 يف الرياضيات معلمي لدى" املهنية ثقافة" لبناء مقرتح تصّور    

 السعودية العربية اململكة

     جامعة القصيم - املعثم عبداهلل بن خالد. د

 جامعة القصيم –  املنويف جابر سعيد د.أ 

 

 

–

–

 جبامعة الرتبية كلية يف االبتكارية القيادة ممارسة معوقات

 عبدالعزيز بن سطام األمري

      الراشد راشد بنت أمساء. أ

    اليحيى ناصر بنت حصه.. أ 

  عبدالعزيز بن سطام األمري جامعة

 يف املدرسية اإلدارة جودة ملعايري املدارس ُمديري تطبيق درجة

 نظر وجهة من ُعمان بسلطنة املدرسي األداء تطوير نظام

 اإلداريني املشرفني

     جامعة نزوى -إبراهيم  السيد الدين د. .حسام

   القتيب سيف بن راشد بن حممد أ. 

 لشهوميا علي بن راشد بن سعيد أ.

        وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان 

 ضوء يف اليمنية باجلمهورية املدرسية للقيادات املهنية التنمية

 املعاصرة العاملية االجتاهات

 جامعة امللك سعود –السليمي  مسلم سعيد بن محود .أ

جامعة  –أ.د. عبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني 

 امللك سعود

 التعليم إدارة يف والوسطى العليا القيادات لدى تغيريال قيادة

 املعوقات وأبرز الواقع،:  الشرقية باملنطقة

   العتييب سعيد بنت عبيـر .أ

 العنزي اهلل عطا بنت نوف .أ

   اإلدارة العامة باملنطقة الشرقية

 



 
 

–

–

–

 بسلطنة اجلامعة طلبة لدى السائدة االجتماعية اهلوية حاالت

 عمان
 جامعة السلطان قابوس - الشورجبي سحر. د

 جامعة القصيم –احلميدة  عبدالعزيز بن د. سلمان القصيم جبامعة اإلعاقة لذوي املساندة اخلدمات تقديم واقع

 الدراسي التحصيل على املتدرجة التقدير مقاييس استخدام أثر

 الذاتي التقويم ومهارات األكادميية الذاتية وكفاءتهن للطالبات

 يهنلد

 جامعة امللك فيصل –عبود  زكي يسرى. د

 اختاذ مبهارات وعالقتها سترينربج نظرية وفق التفكري أساليب

 اجلامعة طالب لدى املهين القرار
 جامعة أم القرى–حممد  حسن سعيد هاني. د

 ج

 

–

–

   الرؤية حتقيق مكتب على املشرف نائب -  مسملي حممد بن علي. د

 البارثينون-EY. التعليم قسم ورئيس رياإلدا املدير - ليتل روبرت

    Robert Lytle - Managing Director and Head of 

Education practice. EY-Parthenon        
 

–
 

 

–

 .واملهين التقين للتدريب العامة املؤسسة حمافظ - الفهيد فهد بن أمحد. د

 عضو جملس الشورى  –ل ناجي أ.د. حممد بن عبداهلل آ

 أستاذ اهلندسة الصناعية جبامعة امللك سعود. –أ.د .عبد الرمحن بن مشبب األمحري 

 الغرف مبجلس املرأة لعمل التنسيقي اجمللس رئيس نائب  الدحيالن عبداهلل بنت شعاع. أ 

 السعودية

–



 

 

 

–

 الربامج مناذج ضوء يف حائل جبامعة الرتبوي الدبلوم برنامج تطوير

 اكسرت جبامعة العليا الرتبوية

                 جامعة حائل –  العمرو رشيد بن العزيز عبد. د

    حائل جامعة – يهدالبل عبداهلل بن منذر.د 

 طيبة جبامعة الرتبية بكلية الرتبوي اإلعداد لربنامج تقوميية دراسة

 األكادميي واالعتماد للتقويم الوطين املركز ملعايري وفًقا
 جامعة طيبة –د. بندر بن حممد املطري 

 اململكة يف العربية اللغة معلمي إعداد لربامج مقرتح مفاهيمي إطار

 للمعلمني املهنية املعايري ضوء يف عوديةالس العربية
 جامعة الباحة –الفقيه  أمحد حسن أمحد. د

 مؤسسات يف الطالبية اإلرشادية اخلدمات تواجه اليت التحديات

 عمان بسلطنة العالي التعليم

   العاني اجمليد عبد مها. د

 بنت محيد اهلامشية  مسرية. د

 جامعة السلطان قابوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  البليهد عبداهلل بن منذر .د          العمرو رشيد بن العزيز عبد. د

 حائل جامعة – الرتبية كلية 

قارنة واإلفادة من الربامج الرتبوية العليا الدراسة إىل تطوير برنامج الدبلوم الرتبوي جبامعة حائل يف ضوء امل هدفت املستخلص:

يف كلية الرتبية جبامعة إكسرت اليت تعد من الربامج الرائدة واملتميزة على مستوى اململكة املتحدة يف برامج إعداد املعلم، 

من حيث )الرؤية، واقتصرت الدراسة على دراسة الربامج يف اجلامعتني  واستخدمت الدراسة املنهج املقارن ملالءمته لطبيعتها.

واألهداف العامة، واحملتوى وتنظيمه، وأساليب التدريس والتدريب، والتقويم(، وقد أظهرت النتائج وجود بعض أوجه التشابه 

يف الرؤية واألهداف العامة، ووجود عدد من أوجه االختالف املهمة يف مسارات الربنامج الرئيسة والفرعية، شروط القبول، 

ب امليداني. وكان من أبرز االختالفات وجود مسارات يف برامج جامعة إكسرت لكل مرحلة )االبتدائية واحملتوى، والتدري

والثانوية( ولكل ختصص مثل مسار اللغة والعلوم اإلنسانية والرياضيات والعلوم واللغات األجنبية، كما أن التدريب امليداني 

، وعمل املتدربني يف أكثر من مدرسة خالل الربنامج من خالل التدريب يهدف إىل إعطاء املتدرب أكرب قدر من اخلربات العملية

يف جمموعات يف أثناء التدريب؛ مما ينمي فكرة التفكري النقدي يف التدريس، والتقويم الذاتي لألداء مما يسهم يف حتقيق 

الرتبوي جبامعة حائل، والرتكيز يف وقد أوصت الدراسة بضرورة رفع معايري القبول يف برامج الدبلوم  نتائج تعليمية متقدمة.

 تنمية مهارات البحث العلمي، وتطوير مراحل التدريب امليداني وآلياته.

 جامعة حائل. ،تطوير ،كسرتإجامعة  ،الدبلوم الرتبوي، برنامج الكلمات املفتاحية:
 

  ـريالـمــط مـحـــمـــد بن بـــنـــدر. د

 طيبة جامعة -الرتبية  كلية 

تهدف الدراسة احلالية إىل استكشاف جوانب القوة والضعف يف برنامج إعداد املعلم بكلية الرتبية جبامعة طيبة  املستخلص:

مرجعية يف برامج إعداد املعلم، إضافة إىل معايري املركز الوطين للتقويم واالعتماد  مت حتديث الربنامج بناء على مقارنات إذ

األكادميي. وقد تركزت حماور الدراسة احلالية يف استطالع آراء اخلرجيني يف الربنامج على مخسة حماور: حمتوى املنهج 

واملساندة املقدمان من القسم والكلية. فقد مت حساب  والدعم العملية،الدراسي، وأساليب التدريس، وأساليب التقويم، والرتبية 

مشاركًا من اجلنسني تنوعت ما بني املسار العلمي  356املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لعينة الدراسة املؤلفة من 

ودراسات اجتماعية. وعلوم، ولغة إجنليزية،  واإلنساني من خمتلف التخصصات ، من علوم شرعية ، ولغة عربية ورياضيات،

وقد أظهرت نتائج الدراسة مستوى متوسطًا إىل فوق املتوسط الستجابات العينة يف أربعة حماور، يف حني جاءت مرتفعة نسبيًا 

يف حمور الرتبية امليدانية. كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري اجلنس أو إىل متغري املسار 

ا ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري التخصص من خالل استخدام حتليل التباين األحادي يف حني أظهرت الدراسة فروًق العلمي،

للمستويات الستة ملتغري التخصص. فقد لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع حماور االستبانة عدا حمور أساليب 

التخصصات من خالل التحليل البعدي، إذ أظهرت نتائج التحليل البعدي وجود  التدريس، وقد قام الباحث بتحديد الفروق بني

سرتاتيجيات التدريس، يف حني كانت افروق ذات داللة إحصائية ملصلحة اللغة العربية يف مجيع حماور الدراسة ما عدا حمور 

كما جاءت ملصلحة اللغة اإلجنليزية يف مقابل  النتائج ملصلحة ختصص الرياضيات يف مقابل العلوم فيما يتعلق بالرتبية امليدانية،

العلوم الشرعية فيما يتعلق مبستوى الدعم واملساندة يف القسم والكلية. وعلى الرغم من املستوى املتوسط الستجابات عينة 

تقويم واالعتماد يف سياق حداثة التنفيذ، تشري إىل إجيابية سري الربنامج حنو التطوير والتحسني وفق معايري ال فإنهاالدراسة 

 األكادميي، كما ختم الباحث عددًا من التوصيات واملقرتحات تسهم يف مزيد من التحسني والتطوير للربنامج.   

 تطوير الربامج األكادميية. ،االعتماد األكادميي، إعداد املعلم فتاحية:املكلمات ال



 

 

 الفقيه أمحد حسن أمحد. د
 الباحة جامعة  - الرتبية كلية

هدفْت الدراسة احلالية إىل تطوير إطار مفاهيمي لربامج إعداد معلمي اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية يف  املستخلص:

وذلك ألن كليات الرتبية باجلامعات السعودية ال تستنُد إىل إطار مفاهيمي ُيحدِّد، بوضوح، مدى ضوء املعايري املهنية للمعلمني؛ 

مراعاة هذه الربامج للمعايري املهنية للمعلمني يف اململكة العربية السعودية، إضافة إىل التوجهات العامة إلعداد املعلم، واملتضمنة 

جانب السياسة التعليمية املوجِّهة هلذه املعايري. ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث للفلسفات والنظريات والنماذج الرتبوية، إىل 

املنهج الوصفي، باالعتماد على حتليل املستندات، من خالل حتليل بعض اخلربات والتجارب الدولية يف إعداد املعلمني واملعايري 

وات يف جمال إعداد املعلمني واملعايري املهنية هلم حملًيا وإقليمًيا املهنية هلم، واالستفادة من توصيات الدراسات واملؤمترات والند

العربية وعاملًيا، وتبين املعايري املهنية للمعلمني يف اململكة العربية السعودية. وتوصل الباحث إىل حتديدِ املعايري املهنية ملعلمي اللغة 

( 2( القيم املهنية ومسؤوليات املعلمني، )1زعة على ثالثة جماالت: )باململكة العربية السعودية، واملتمثلة يف مثانية معايري، مو

( املمارسة املهنية للمعلمني. ويف ضوء هذه املعايري ُقدِّم تصور مقرتح إلطار مفاهيمي ُيمكُن لكليات 3املعرفة املهنية للمعلمني، )

ية. وأخرًيا، ُقدمْت بعض التوصيات اليت قد ُتسهم يف الرتبية باجلامعات السعودية تبنيه يف براجمها إلعداد معلمي اللغة العرب

 تطوير برامج إعداد معلم اللغة العربية بكليات الرتبية يف اجلامعات السعودية.

 إطار مفاهيمي، إعداد معلم اللغة العربية، املعايري املهنية للمعلمني، اجلامعات السعودية، كليات الرتبية. فتاحية:املكلمات ال
 

 بنت محيد اهلامشية مسرية. د                                     العاني اجمليد عبد مها. د
 قابوس السلطان جامعة

سات التعليم العالي بسلطنة عمان، رشادية الطالبية يف مؤسمن التحديات اليت تواجه اخلدمات اإل عددهناك : املستخلص

التعرف على التحديات  إىل ا وجودة تلك اخلدمات. وعليه هدفت الدراسة احلاليةوتتفاوت هذه التحديات يف حدتها مما يؤثر سلًب

 أبعاد وهي: ةفقرة تضمنت ثالث 28 . وقامت الباحثتان بإعداد استبانة تكونت منالطالبية رشاديةاليت تواجه اخلدمات اإل

رشاد واخلدمات والربامج صعوبة مشاركة الطلبة يف الربامج اإلرشادية. وحتديات الطالب )املسرتشد(، وحتديات تتعلق ببيئة اإل

 رشادية. اإل

وأشارت النتائج إىل  2017/2018كادميي االستبانة على عينة عشوائية من طلبة مؤسسات التعليم العالي للعام األ وُطبِّقت     

ابي على الطلبة يف وجود بعض اخلدمات اإلرشادية وتنوع فائدتها يف تنمية املهارات الشخصية واالجتماعية، مما وجود أثر إجي

من املمارسات اليت يرغب الطالب يف املشاركة بها لالستفادة والتغلب على التحديات وتعلم أساليب معرفية جديدة  اأضفت أنواًع

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف النوع االجتماعي للخدمات اإلرشادية وأثرها يف وتطوير ما تعلمه. كما أكدت النتائج على 

ا أهمية اخلدمات اإلرشادية وكيفية طرح املوضوعات معاجلة التحديات اليت يواجها الطلبة. وجاءت هذه النتائج لتؤكد أيًض

من مهاراتهم األكادميية واالجتماعية كما أكدت تطور فهمة اليت يرغب الطالب يف تنميتها وتنوعها واليت يتلقاها الطلبة امل

الدراسة على ضرورة تنظيم هذه التحديات والتعاطي معها بأسلوب علمي مقنن ومفيد. وهذا ما جيعل الطلبة قادرين على التغلب 

تطوير و وتأهيلها،الكوادر البشرية املتخصصة  وأوصت الدراسة ضرورة توفري أفضل. تعامًلاوالتعامل مع هذه التحديات 

اإلرشادية، توفري الوسائل احلديثة يف الفعاليات العالي، واألساليب والربامج اإلرشادية املقدمة يف اجلامعات ومؤسسات التعليم 

اختيار الربامج اإلرشادية األكادميية واالجتماعية واملهنية اليت ختدم وتشبع ، ويد للربامج اإلرشادية واإلعالناتالتسويق اجلو

 بة.رغبات الطل

 اخلدمات اإلرشادية، مؤسسات التعليم، سلطنة عمان. الكلمات املفتاحية:



 
 

 من العالي التَّعليم مؤسسات يف املهين التَّعلُّم جمتمع حتديات

 طيبة جامعة وطالبات طالب نظر وجهة
 جامعة طيبة –العمري  محزة رشيد حياة. د

 اململكة رؤية لتحقيق السعودية اجلامعات حوكمة تطوير

 .م2030 السعودية العربية

 الزهراني  العمري عطيه اهلل عبد بنت أ. فاطمه

 اإلدارة العامة لتعليم تبوك 

 طالب اجتاهات تنمية يف واملهين التقين التأهيل مبادرة دور

 واملهين التقين العمل حنو ةالثانوي املرحلة وطالبات

 الردادي   مناور بن عايد بن أ. فهد

 السمريي سلمان بن اهلل عبد بن أ. عمر

 اإلدارة العامة للتعليم مبنظقة املدينة املنورة

 متطلبات ملواكبة املنتجة اجلامعة خصائص توافر درجة

 وأم العزيز عبد امللك جامعيت على تطبيقية دراسة _ التنمية

 .القرى

 إدارة تعليم الطائف–دادا  آل أمحد حممد بن فهد. د

 اململكة يف التعليم سياسة وثيقة يف الثانوي بعد ما التعليم

 (وأهدافه أشكاله) السعودية العربية
 وزارة التعليم  –الزهراني  اهلل عبد بن عباس بن أ. عماد

 التنمية يف ودوره املهين التعليم حنو الشباب اجتاهات

 واجملتمعية تصاديةاالق

       جامعة امللك سعود - اخلليوي سليمان د. لينا

             جامعة امللك سعود - القميزي عبدالرمحن هديل أ.

       جامعة امللك سعود -اخلنفري  حممد أ.عائشة

 وإدارات السعودية اجلامعات بني التعاون لتعزيز مقرتح تصور

 التنمية جمال يف م2030 يةالسعود الرؤية لتحقيق التعليم

 .للمعلم املهنية

 القحطاني  جويعد اهلادي عبد ريم .أ

 إدارة تعليم القويعية

 حنو حائل جامعة يف التحضريية السنة طالب اجتاهات

 التنمية متطلبات ضوء يف اجلامعية الدراسة

 .م2030 اململكة ورؤية

                         تعليم جنوب حائل   -  العنزي حممد فضي. د  

اإلدارة العامة لتعليم  –السعيد  سعد ممدوح. د  

 الرياض

 اجلامعة يف اإللكرتونية املقررات لتقويم مقرتح معيار بناء

 املعرفية املرونة نظرية ضوء يف اإللكرتونية السعودية

  الفريدي مرتوك بن مساعد بنت هتاف.أ

 الزكري   عبداهلل بن إبراهيم بن حممد. د.أ

 االسالمية سعود بن حممد االمام جامعة

 خرائط اسرتاتيجية باستخدام األحياء تدريس فاعلية

 التفكري مهارات وتنمية املفهومي، االستيعاب على التفكري

 املقررات نظام الثانوي الثالث الصف طالب لدى االستداللي

 الشهري  حممد صاحل سلطان. د

 حمايل حمافظة تعليم إدارة

 املعرفة وراء ما نظرية على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية يةفاعل

 املرحلة طالبات لدى الرياضي اإلبداع مهارات تنمية يف

 الثانوية

 التعليم إدارة -الشريف  الفعر منصور ناصر سراء .أ

 مكة

 للمرحلة التكنولوجي االبتكار يف مستقبلّي منهج هندسة

 قمّيالر االقتصاد متطلبات ضوء يف الثانوية

    الزكري عبداهلل إبراهيم حممد د.أ

 الشامي حممد شاكر غادة. أ

      االسالمية سعود بن حممد االمام جامعة

 التَّعلم مهارات تنمية يف Acadox أكادوكس منصة فاعلية

 املستوى طالبات لدى الفقه مادة يف والتَّحصيل التَّشاركي

 جبدة الثانوي األول

 جدة تعليم -نتشري امل علي يوسف حليمة. د



 

 

 ضوء يف املتوسطة باملرحلة العلوم كتب حمتوى حتليل

 الذاتي التعلم مهارات
 

 مهارات تنمية على الدائري البيت شكل اسرتاتيجية أثر

 الثانوية املرحلة طالبات لدى األحياء مقرر يف التأملي التفكري

 القطاع – التعليم وزارة -اجلعيد  عبداهلل تغريد .أ

 األهلي

 املعرفيَّة اجلوانب لتنمية االصطناعيِّ للذكاِء ُمحاَدثة روبوت

 جبدة االبتدائيِّ السادس الصَّفِّ طالبات لدى العلوم مادَّة يف

 النماص تعليم ادارة -   العمري حسن زهور .أ

 عبدالعزيز امللك جامعة -املالكي  د. نورة 

 لمستحدثاتل الثانوية املرحلة معلمات توظيف واقع

 التدريس يف التكنولوجية

 وسط البنات تعليم -    العقالي حممود أمحد أماني أ.

 جدة

 جدة شرق البنات تعليم -الشمراني  حييى أمحد أ. عليه

 التقنية أساليب كأحد املتنقل التعليم طريقة استخدام أثر

 كل على العصر روح مع التدريس مناهج تكييف يف احلديثة

 قسم طالب لدى لإلجناز والدافعية الدراسي التحصيل من

 القرآنية الدراسات

 اجلوف جامعة -  حممد فتوح حممود. د

 حنو حائل جامعة يف البدنيَّة التَّربية قسِم طلبِة اّتجاهاُت

 الّرياضيَّة األنشطة ممارسة
 حائل جامعة -العقيلي  سعيد محزه .د

 كلييت) املهدي ماماإل جبامعة التدريس هيئة أعضاء اجتاهات

 يف احلديثة الوسائل استخدام حنو( والتمريض الرتبية،

 التدريس

 اإلمام جامعة -حممد املبارك  احلسني الفاتح حسن .د

 السودان – املهدي

حتليل حمتوى كتاب النشاط ملقرر الفقه للصف الثاني 

 املتوسط يف ضوء مهارات البحث العلمي

 التوجيري الرمحن عبد حممد.أ

 اجلهيمي الرمحن عبد أمحد د.  

  اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة

 الدُّنيا للصُّفوف املدرسيَّة الرياضيَّات ُكُتب ُمحتوى تَّقويم

 األساسية األمريكية امَلعايري ضوء يف السعودية العربية باململكة

 CCSSM للرياضيَّات امُلشرَتكة

 تعليم إدارة -   الغامدي حممد بن صاحل بنت أ. سناء

               الرياض

 جامعة -التميمي  العزيز عبد بن فواز بنت خلود. د

 سعود بن حممد اإلمام

 ملادة الدراسي التحصيل تنمية يف اآليباد توظيف أثر

 االبتدائي اخلامس الصف طالبات لدى الرياضيات
 سعود امللك جامعة -الرويلي بديوي لعيبان جنود.أ

 التعليم يف االجتماعي التواصل مواقع استخدام ةفاعلي

 السودان –  البطانة جامعة الرتبية بكلية ميدانية دراسة)

 (.م2017-2018

 الُبطانة جامعة -بّلة  البدوي الّصادق عبد الّصّديق. د

 السودان

 العلوم على القائمة باملهن الثانوية املرحلة طالب وعي تعزيز

 العربية اململكة يف( (STEM رياضياتوال واهلندسة والتقنية

 السعودية

 سعود امللك جامعة -عطية  آل أمحد بن أ. .عبداهلل

 التعلم نظريات على قائمة إلكرتونية وحدة تصميم

 طالبات لدى االستماع مهارات تنمية يف وفاعليتها االجتماعي

 اخلرج مبحافظة الثانوي األول الصف

   القرني شعالن بنت شريفة.أ

 التميمي فواز بنت خلود. د

  اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة

 النشط التعلم اسرتاتيجيات على قائم إثرائي برنامج فاعلية

 طالب لدى البيئي والوعي اجلغرافية املفاهيم بعض تنمية يف

 الثانوية املرحلة

 تعليم إدارة -إبراهيم  فرحان عليان حامد د. أمحد

 املنورة املدينة
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 األولية للصفوف العلوم كتب يف مالعل طبيعة تضمني مدى

 القادم للجيل العلوم معايري ضوء يف االبتدائية للمرحلة

"NGSS" 

      جامعة امللك سعود - األمحد شعبان نضال د.أ

      جامعة امللك سعود -  الدوسري العنود. أ

      جامعة امللك سعود - اخللف لطيفة. أ

      جامعة امللك سعود -الدوسري مشاعل. أ

 يف السعودية اجلامعات يف الباحث املعلم لتكوين مقرتح تصور

 املعرفة جمتمع ضوء

 جامعة -الفهيد  عبداهلل بن عبدالرمحن بنت د.سعاد

 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام

 املعلومات تكنولوجيا لتوظيف مقرتحة اسرتاتيجية

 .للمعلمني املهنية التنمية يف واالتصاالت
 خطوة أبو السيد املوىل بدع السيد.د

( لتنمية املواطنة الرقمية لدى Edmodoنظام إدارة التعلم )

 معلمات املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة

  جامعة امللك عبدالعزيز – الزهراني فرج أ. جنوى

 جامعة امللك عبدالعزيز –جملد  طارق د.إجماد

 واهلائلة صدرامل املفتوحة اإللكرتونية املقررات استخدام

 يف العلوم ملعلمات املهنية التنمية يف( MOOCs) االنتشار

 السعودية العربية اململكة

 جدة  شرق تعليم مكتب -الرابغي  محود حممد منرية.أ

 ضوء يف الشرعية العلوم ملعلمات املهين التطور احتياجات

 واملشرفات املعلمات نظر وجهة من للمعلمني املهنية املعايري

 امللك جامعة -الودعاني  صقر حممد بنت فلوه .أ

 سعود

 سعود امللك جامعة  -املطرودي  إبراهيم بن خالد. د

 تعلم يف املهنية التعلم جمتمعات يف التأملية املمارسة تأثري

 الثانوية املرحلة معلمات
 الزايد اهلل عبد زينب. د

 للبحوث الثانوية باملرحلة الرياضيات معلمات ممارسة واقع

 اإلجرائية

  اليافعي عثمان بن طاهر بن علي. أ

 السليمي  مسّلم بن سعيد بن محود.أ 

 سعود امللك جامعة 

 الرياضيات معلمي إعداد برامج لتطوير مقرتح تصور

 كفايات اختبار ضوء يف والثانوية املتوسطة للمرحلتني

 املهنية املعلمني

 التعليم ةإدار -الداود  علي بن حممد بنت لطيفة.أ

 بالرياض

 مهنته من املعلم لتمكني واإلجرائية املهنية املتطلبات
 العامة اإلدارة -اخلرباني  علي بن حممد بن حييى. د

   واإلرشاد للتوجيه

 احلصة خالل الذكية األجهزة املعلمني استخدام واقع

 الدراسية

 مكة تعليم إدارة -سعيد  سعيد بن بكر بنت إكرام. أ

 مةاملكر

 واسرتاتيجيات مبدخل املعلمات تعريف يف جدة جامعة جتربة

 لكلية املهنية التنمية برامج كأحد)  التعلم أجل من الكتابة

 (الرتبية

 جدة جامعة - إمساعيل عبدالسميع وداد. د.أ

 جدة جامعة - موايف الدين عز سوسن د.أ

 جدة جامعة - الشيخ آل خلود. د

 دةج جامعة - الكثريي أمل. أ

 جدة جامعة -القثامي  مها. أ 

 يف الثانوية باملرحلة العربية اللغة معلمات أداء مستوى تقويم

 للبالغة اإلبداعي التدريس مهارات ضوء

 األهلي التعليم مكتب -العشيوي  محد حممد وفاء. د

 الرياض مبدينة



 

 

 لتنمية التجرييب التعلم على قائم مقرتح تدرييب برنامج

 توجه تعديل يف فاعليته وقياس البنائي لتدريسا مهارات

 املعلمني لدى التدريسية النظرية

 العامة اإلدارة -السنيدي  محود بن مبارك بن سليمان.د

 القصيم مبنطقة للتعليم

 والرؤى الراهنة األوضاع بني املهين وتطّورهم املعّلمني إعداد

 القادمة املستقبلية

    مّمادي حمّمد شوقي د.

 عمر  بن صاحل رقّيـةد. 

 اجلزائر – الوادي-خلضر محه الشهيد جامعة

 يف الرتبية بكليات املعلمني إلعداد برامج لتطوير مقرتح تصور

 العاملية املعايري ضوء
 العاملية افريقيا جامعة -درار  حسن احلي عبد أمرية. د

 ألدوات الرتبويات املشرفات توظيف لتفعيل مقرتح تصور

 املهين التطوير يف(  Web 2.0) الشبكة من لثانيا اجليل

 الرياض مبدينة مكنون مجعية مدارس ملعلمات

 سعود امللك جامعة -املسلماني  علي عزهـ. أ

 إسالمي منظور من الشاملة اجلودة ملعايري وفقًا املعلم تنمية
 للعلوم السودان جامعة -حامد  حممد احلاج صباح. د

 والتكنولوجيا

 القرى أم جامعة –احلارثي  عوضه بنت إميان. د واملأمول الواقع بني مهنيًا وتنميته السعودي املعلم دإعدا

 يف االستثمار بتفعيل العالي التعليم لتمويل مقرتح تصوُّر

 املنورة باملدينة له التابعة األراضي
 املدودي حممد سعيد أ. دنيا

 باجلامعات العلمي حثالب عمادات يف التنافسية امليزة تطوير

- للتنافسية" Porter" بورتر منوذج مدخل ضوء يف السعودية

 أمنوذجًا سعود امللك جامعة

 جامعة امللك سعود–الدغيليب  زياد بن حممد .أ

 التعليم مدارس يف للمدرسة الذاتّية اإلدارة تطبيق متطلبات

 تبوك مبدينة العام

 للتعليم لعامةا اإلدارة -األمحري  سعيد بنت ثريا .أ

 تبوك مبنطقة

 العام التعليم مركزية ملعاجلة التعليمية اإلدارات استقاللية

 واحمللية العاملية التجارب ضوء يف السعودية العربية اململكة يف

 األمانة - احلقباني سعيد بن عبداهلل بنت فريال د.

 التعليم إلدارات العامة

 معايري ضوء يف املنورة ينةباملد األهلية األطفال رياض تطوير

 . املدرسي لالعتماد Advanc-ED منوذج
 املدودي حممد سعيد دنيا .أ

 يدركها كما اجلامعي التعليم يف الرتبوية القيادة منط

 جامعة ميدانية دراسة) األكادميي بتفوقهم وعالقتها الطالب

 (املهدي اإلمام

هدي امل اإلمام جامعة-  محد عبداهلل حسني عبداهلل.د

               السودان

 امللك جامعة -موسى حممد الدين كمال منتصر. د

 فيصل

 األقسام رؤساء لدى اإلبداعية القيادة ممارسة درجة

 التنمية متطلبات ضوء يف الرتبية بكليات األكادميية

 السعودية العربية اململكة يف املستدامة

 القرى أم جامعة -القرشي  سرور عبداهلل .أ

 القرى أم جامعة -احلرازي أمحد عبدالعزيز .أ

 القرى أم جامعة -شبري علي عبداهلل .أ

 التعلم جمتمع حنو للتحول املدرسية للقيادة حديثة أدوار

 السعودية العربية باململكة  العام التعليم مبدارس

 إدارة -الغامدي  سعد بن اهلل غرم بن عبدالرمحن. د

 مبنطقة للتعليم امةالع باإلدارة الشاملة اجلودة

 الرياض

 باجلامعات الرتبوية اإلدارة لبحوث املستقبلية التوجهات

 املعرفة جمتمع حنو التحول متطلبات ضوء يف السعودية

 العامة اإلدارة -األمحري  عبدالرمحن ناصر أ. أمل

 عسري مبنطقة للتعليم



 
 

 ةالعاملي النماذج بعض ضوء يف العربية باجلامعات التميز إدارة

 مقرتحة رؤية" للتميز

     قابوس السلطان جامعة - أمحد النيب عبد عزام. د

 سويف بين جامعة -جابر  حممد منار. د

 ضوء يف املصري اجلامعي بالتعليم لالرتقاء استشرافية رؤية

 املعاصرة الرتبية اجتاهات
 املنوفية جامعة -يونس  حممد جمدي. د. ا

 نظر وجهة من(  د م ل)  اجلامعي التكوين نظام فاعلية

 اجلزائر يف الباحثني األساتذة

      مليانة مخيس جامعة -  بوطبال الدين سعد .د

      اجلزائر جامعة - ياحي سامية. د 

 مليانة مخيس جامعة -باي  بغداد القادر عبد. د

 العمل سوق احتياجات تلبية يف املدمج اإللكرتوني التعليم دور

 اإللكرتونية السعودية ةاجلامع جتربة ضوء يف

                       سعود امللك جامعة - الشهراني حزام بنت أ. نورة

                       سعود امللك جامعة -العصيمي عوض بنت ريم أ.  

                       سعود امللك جامعة -د. لينا سليمان اخلليوي

 طلبة لدى للتعلم يةالدافع حتسني يف إرشادي برنامج فاعلية

 طلبة على جتريبية شبه دراسة.دراسًيا  الراسبني اجلامعة

 مستغامن جامعة

          اجلزائر  اسطمبولي مصطفى جامعة - قدي سومية. د

 ابن احلميد عبد جامعة -الزهراء  فاطيمة سيسبان .د  

 اجلزائر  باديس

 معةجا أساس الرتبية كلية طالب لدى األكادميية املشكالت

 املتغريات بعض ضوء يف نظرهم وجهة من الرضا خبت

 الضو  علي حممد علي حممد. د

 السودان – الرضا خبت جامعة

 اخلاصة االحتياجات لذوي املقدمة اإلرشادية اخلدمات واقع

 اليمنية اجلمهورية يف
 جامعة تونس –اإلرياني  علي حييى عبداهلل بسَّام. أ

 وذوي الفكرية اإلعاقة ذوي املراهقني لدى املصري تقرير

 "م -أرك" مقياس باستخدام التوحد طيف اضطراب
 الــقــاهــرة جامعة -حسن  عبداهلل سامل أمين. د

 اجلامعة طالبات لدى املتعددة للذكاءات التنبؤية القدرة

 التمييزي التحليل باستخدام

                     سعود امللك جامعة -  الزيد حممد بنت جواهر. د

 جدة جامعة -خياط  شاكر شذى. أ  

 التعريض فنييت استخدام على عالجي برنامج فعالية

 لدى التنمر سلوك أشكال بعض خفض يف واالسرتخاء

 اجلامعة طالبات من املتنمرات

 طنطا جامعة - شقري حممود زينب أ.د.

 القرى أم جامعة -بسيوني  صدقه د. سوزان 

 اأُلسري النفسي باملناخ وعالقته واالجتماعي النفسي النمو

 النيل بوالية أبا اجلزيرة مبدينة املراهقني من عينة لدى

 األبيض

 ـــــ املهدي اإلمام جامعة -محد  عبداهلل حسني عبداهلل. د

   السودان

 ما التعليم يف اهلوية على وأثرها اإلعاقة ذوي تنمية معوقات

 جامعة يف اخلاصة ةالرتبي أساتذة نظر وجهة من الثانوي بعد

 حائل

 حائل جامعة -السردية خلف مروح هيا .د

 باململكة اخلاصة للفئات واالجتماعي النفسي التأهيل واقع

 السعودية العربية
 القصيم جامعة -القوي  عبد عبده الصاوي رانيا د.

 يف وأثرها"  الوظيفي الرضا" الشخصية مقياس بدائل

 دراسة. ) القياس أداة جونتائ السيكومرتية اخلصائص

 (ليكرت منوذج وفق سيكومرتية

 (                   اجلزائر) 2البليدة جامعة -   خريالدين خرور د. بن

 (اجلزائر. ) املسيلة جامعة -نوال  بوضياف .د

 كليات لطلبة العددية القدرة اختبار لفقرات التفاضلي األداء

 املتغريات بعض ضوء يف الرتبية

جامعة السلطان  –أبو شندي  علي عبدالقادر سفيو. د

 قابوس



 

 

 طلبة لدى احلياة عن الرضا ملقياس السيكومرتية خلصائصا

 اجلزائرية اجلامعات

 سيدي ليابس جياللي جامعة -العابدين  زين فارس .د

 بلعباس)اجلزائر(

 ليبيا – الزاوية امعةج -الوسيع  ناجى جنية.  د اجلامعية املرحلة لطالب مهين إرشادي رنامجب

 االجتماعي التواصل شبكات استخدام على املرتتبة آلثارا

 جامعة طالب لدى النفسي واألمن الثقافية باهلوية وعالقتها

 شقراء

                                         شقراء جامعة - القحطاني صاحل عبداهلل .د

 املنيا جامعة -إبراهيم  جالل إهلام .د

 اخلاصــــة االحتياجـــات لــــــذوي العالــــي لتعلـــيما

    سعود امللك جامعة - احلارثي رده بنت حنان .أ

    سعود امللك جامعة - تويم آل حممد بنت ريم .أ  

 امللك جامعة -حسني أبا الرمحن عبد بنت وداد. د 

    سعود

 نبؤبالت الشخصية يف الكربى اخلمسة العوامل ساهمةم

 العربية اململكة يف تبوك جامعة طالب لدى الدراسي بالتوافق

 السعودية

 تبوك -التقنية الكلية -العنزي  عبداهلل بن عياش. د

 

 العمري محزة رشيد حياة. د

 جامعة طيبة

لتَّحول إىل من أجل الّدراسة الوصفية إىل التَّعرف على أبرز التَّحديات اليت تواجه بيئة التَّعليم اجلامعي اهذه  هدفت املستخلص:

وتكونت عينة الّدراسة من تغريي اجلنس والتَّخصُّص. مل وفقًانظر طالب وطالبات جامعة طيبة من وجهة  جمتمع تعلُّم مهين

بلغ عدد وقد وفروعها، بالكليات النَّظرية والعلمية، ويف مجيع السَّنوات الّدراسية، ( من طلبة جامعة طيبة باملدينة املنورة 524)

( عبارة موزعة على 40للّدراسة تضم ) استبانة أداًة واسُتخدمت ( طالبًا.98بلغ عدد الطُّالب ) يف حني( طالبة، 426الطالبات )

التكرارات، والنسب املئوية، وباستخدام  طبيقها على عينة الّدراسة.مت ت سبعة من املكونات األكادميية الرئيسة للبيئة التَّعليمية

عبارات وقعت  7عبارة وقعت ضمن متوسط االستجابة )درجة متوسطة( ما عدا  33أن ، أظهرت النتَّائج واملتوسطات املوزونة

التَّعلُّم، وطرق التَّدريس، وأساليب األكادميية الرئيسة للبيئة التَّعليمية:  ضمن متوسط االستجابة )درجة ضئيلة( يف املكونات

فروق ذات داللة إحصائية بني  مؤكدة عدم وجودنتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة  وجاءتالتَّقييم، واملناخ املؤسَّسي العام. 

م اجلامعي إىل جمتمع متوسطات استجابات الطُّالب والطَّالبات فيما خيّص أبرز التَّحديات اليت تقف حائاًل دون حتول بيئة التَّعلي

لصاحل الطَّالبات. وذلك تعلُّم مهين يف مجيع املكونات األكادميية للبيئة التَّعليمية باعتبار متغري اجلنس، ماعدا ما خيصّ "املتعلم" 

ملكونات كما أكَّدت نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة وجود فروٍق ذات داللة إحصائية فيما خيص متغري التَّخصُّص يف مجيع ا

وبناًء على النتائج، أوصت الّدراسة  لصاحل الكليات النَّظرية، ما عدا املناخ املؤسَّسي العام فكان لصاحل الكليات العلمية.

من النَّاجحة والدُّروس املستفادة  هانشر ممارساتو ؛بّث ثقافة إنشاء جمتمعات التَّعلُّم املهنية يف مؤسسات التَّعليم العاليبضرورة 

 لتأكيد دورها الفّعال. اخلربات التعلمّية بني أعضاء اهليئة التَّدريسية يف اجلامعات تبادل

 .التَّعليم اجلامعي، مكونات البيئة التَّعليمية، جمتمع التَّعلُّم املهينحتديات  املفتاحية:الكلمات 

  



 
 

 الزهراني العمري عطيه اهلل عبد بنت اطمةف
 تبوك مبنطقة للتعليم العامة اإلدارة

يهدف البحث احلالي إىل الكشف عن آليات تطوير حوكمة اجلامعات السعودية لتحقيق رؤية اململكة العربية  املستخلص:

راجعة ما ورد يف رؤية اململكة مب وقامتمن خالل املسح املكتيب؛  ، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفيم2030السعودية 

حول ضرورة تطوير حوكمة العمل احلكومي، وحتليل ما ورد يف املؤمترات، والدوريات العلمية  م2030العربية السعودية 

من  أفادت الباحثةاملتخصصة، والدراسات السابقة حول مفهوم حوكمة اجلامعات، وأبرز معوقاتها، وُسبل التغلب عليها، ُثّم 

حوكمة اجلامعات )الربيطانية، واألمريكية(،  يف؛ لتوضيح أبرز التجارب العاملية حوث والدراسات يف التعليم العاليمركز الب

عن واقع حوكمة اجلامعات السعودية من خالل نتائج الدراسات السابقة، وما جاء من نقد حول نظام جملس التعليم  وكشفت

رؤية اململكة العربية لتحقيق  ت صياغة آليات تطوير حوكمة اجلامعات السعوديةالعالي، ومن خالل حتليل األدبيات السابقة مّت

، حتقيق وظائف اجلامعةل يف  جمموعة األنظمة اليت تكفل حوكمة اجلامعات تتمّث أّن :البحث إىل ، وخلَصم2030السعودية 

نشر  معوقات حوكمة اجلامعاتلى ومن سبل التغلب ع .ضعف التمويلوغياب ثقافة احلوار، معوقات حوكمة اجلامعات  ومن

البحث إىل ضعف مستوى تطبيق احلوكمة يف اجلامعات  ثقافة احلوكمة، واالستقالل املالي واإلداري للجامعات، كما خلَص

ُكْل  واجلامعات مبا يتالءم مع ُمستجدات العصر من خالل قيام ،السعودية، مع ضرورة تعديل مواد نظام جملس التعليم العالي

: أهمية أهم التوصيات يف ومتثلت ، وتشكيل جملس أمناء لكل جامعة عن طريق االنتخاب.إنشاء مركز للحوكمةجامعة ب

ضرورة مشاركة العاملني يف صنع القرار، ، مع نشر ثقافة احلوكمة؛ إلجياد بيئة تسودها الثقة بني اإلدارة اجلامعية والعاملني

ام بالتطوير املهين للقيادات اجلامعية، واالستفادة من جتارب الدول امُلتقدّمة وتطبيق األنظمة على اجلميع دون متييز، واالهتم

 يف حوكمة جامعاتها.
 .م2030رؤية اململكة العربية السعودية  ،اجلامعات السعودية ،احلوكمة الكلمات املفتاحية:

 فهد بن مناور الردادي

  املنورة املدينة مبنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 عمر بن عبد اهلل بن سلمان السمريي

 املنورة املدينة مبنطقة للتعليم العامة اإلدارة

ودور مبادرة  ،العمل التقين واملهينالتعرف على اجتاهات طالب وطالبات املرحلة الثانوية حنو هدفت الدراسة إىل  املستخلص:

املنهج الوصفي،  ُوظَِّفلإلجابة عن أسئلة الدراسة وهذه االجتاهات حنو العمل التقين واملهين. تنمية التأهيل التقين واملهين يف 

شاركوا يف  ممنة ( طالًبا وطالبة من الصف الثالث الثانوي يف املرحلة الثانوية باملدينة املنور302من ) عينة الدراسةوتكونت 

هـ(، وهم ميثلون مجيع جمتمع الدراسة. وكانت أداة الدراسة استبانة 1439هـ/1438مبادرة التأهيل التقين واملهين للعام )

توصلت الدراسة و عينة حنو العمل التقين واملهين يف ضوء مبادرة التأهيل التقين واملهين.ال( فقرة تقيس اجتاهات 16مكونة من )

أن دور مبادرة التأهيل التقين واملهين يف تنمية اجتاهات طالب وطالبات املرحلة الثانوية يف املدينة  :لنتائج، أبرزهاعدد من اإىل 

تراوحت متوسطاتها  ( فقرة16مت قياسها من خالل ) إذاملنورة حنو العمل التقين واملهين من وجهة نظرهم كانت بدرجة )عالية(، 

بدرجة  ات( فقر7، جاءت )( بدرجة )عالية(4.01(، واملتوسط العام لالستجابات يساوي )3.01ـ  4.79احلسابية فيما بني )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية و ( فقرات بدرجة )متوسطة(.4) و( فقرات بدرجة )عالية(، 5جاءت ) يف حني)عالية جًدا(، 

وبات اليت حدَّت من دور مبادرة التأهيل التقين واملهين: وأن أبرز الصع النوع(.، وعينة، ُتعزى ملتغري: )التخصصالبني استجابات 

 التخصصات بدراسة مقارنة واملهين التقين التعليم حنو السلبية اجملتمع اجتاهات، وواملهين التقين التأهيل حنو التوجه عن عزوفال

صفوف تقين واملهين لتشمل بقية التوسع يف تطبيق مبادرة التأهيل البضرورة ويف ضوء النتائج، أوصت الدراسة . األكادميية

تتوافق مع حاجة سوق العمل، كما تتوافق  للطالب والطالباتعقد برامج تدريبية يف الفرتة املسائية وضرورة  ،املرحلة الثانوية

 (.م2030مع أهداف رؤية اململكة )

 م.2030رؤية اململكة  ،التأهيل التقين واملهين، التنمية، االجتاهات، املرحلة الثانوية الكلمات املفتاحية:



 

 

 دادا آل أمحد حممد بن فهد. د
 الطائفإدارة تعليم 

دراسة تطبيقية _واكبة متطلبات التنمية إىل التعرف على توافر خصائص اجلامعة املنتجة ملاحلالية هدفت الدراسة  املستخلص:

 ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليليإذ من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، _على جامعيت امللك عبد العزيز وأم القرى 

 ( عضًوا51، تتوزع على النحو اآلتي: )عضو هيئة تدريس (154من ) تكونت ( فقرة على عينة38بتطبيق استبانة مكونة من )

أن املتوسط احلسابي العام للدرجة إىل وقد توصلت الدراسة  .امعة امللك عبد العزيز( أعضاء من ج103و ) جامعة أم القرىمن 

، ( بدرجة توافر )متوسطة(3.29الكلية لدرجة توافر خصائص اجلامعة املنتجة يف جامعيت أم القرى وامللك عبد العزيز يساوي )

 اخلصائص البحثية وكذلك حصلت ،( بدرجة توافر )متوسطة(3.38حسابي ) متوسط التعليمية علىاخلصائص إذ حصلت 

 توافر( بدرجة 3.22حسابي )على متوسط اخلصائص اخلدمية وحصلت  ،( بدرجة توافر )متوسطة(3.26حسابي ) على متوسط

لدرجة توافر خصائص  بني متوسطات استجابات عينة الدراسة توصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ، كما)متوسطة(

(، 2.93جامعة أم القرى ) يف حني( 3.47مبتوسط حسابي ) زلصاحل جامعة امللك عبد العزي اجلامعة املنتجة حسب متغري اجلامعة

وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة توافر خصائص اجلامعة املنتجة حسب متغري الكلية والرتبة العلمية لصاحل 

 يفل، وكذلك لصاحل رتبة األستاذ املشارك، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية كلية إدارة األعما

درجة توافر خصائص اجلامعة املنتجة تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة. وأوصت الدراسة بأن حترص اجلامعات باململكة العربية 

( الالزمة للتحول إىل اجلامعة املنتجة، وكذلك االهتمام ميةاخلد -البحثية  - )التعليمية اخلصائص السعودية على توافر

حاجات  لتلبيةجياد برامج إنتاجية تتناسب مع متطلبات التنمية وسوق العمل، إلبالشراكة بني اجلامعات وقطاعات سوق العمل 

 اجلامعة التمويلية.

 دمية.، اخلصائص التعليمية، والبحثية، واخلاجلامعة املنتجة الكلمات املفتاحية:

 الزهراني اهلل عبد بن عباس بن عماد أ.
 التعليم وزارة

التعليم ما بعد الثانوي يف وثيقة سياسة التعليم يف اململكة  عن أشكال وأهداف هدفت الدراسة إىل الكشف املستخلص:

باستخدام املنهج  م2020 مع أهداف التعليم ما بعد الثانوي يف وثيقة التحول الوطين لعربية السعودية، وحتديد أوجه مالءمتهاا

، ومشلت عينة الدراسة وجمتمعها كلًّا من وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية الوصفي املسحي بأسلوب حتليل احملتوى

 ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: م جبمع ما فيهما من بيانات وحتليلها ونقدها.2020 السعودية ووثيقة التحول الوطين

شكل واحد أو أكثر من أشكاله،  وكان مما يدل عليه ذكرستعمل يف كال الوثيقتني أن مصطلح التعليم ما بعد الثانوي مل ُي

العالي التعليم  :يف وثيقة سياسة التعليم يف اململكة هماأشكال التعليم ما بعد الثانوي  كما كشفت الدراسة عن نوعني من

ة سأهداف التعليم ما بعد الثانوي يف وثيقة سياطبيعة  أنإىل  وأشارت النتائجوغري العالي ويتفرع منهما قلة من التنوع واخليارات، 

إىل حتقيقه وزارة التعليم من أهداف يف بالرغم من تعددها ال تتالءم مع طبيعة ما تسعى التعليم يف اململكة العربية السعودية 

إعادة صياغة  :واختتمت الدراسة مبجموعة من التوصيات أبرزها م يف جانب التعليم ما بعد الثانوي.2020وثيقة التحول الوطين 

تماهى م ومبا ي2030م ورؤية السعودية 2020مبا يواكب التحول الوطين  وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية

نح التعليم ما بعد الثانوي املزيد من كما أوصت الدراسة مب، مع ما تشهده اململكة من تطورات يف التعليم ويف مجيع اجملاالت

استعانة مبا جاء يف التصنيف حتت مظلة وزارة التعليم  مجيع ما حيتويه من أشكالوضم  وتوسيع خياراته االهتمام بتنويعه

 .بالتعليم ما بعد الثانوي يف جانبه املتعلق ISCED 2011 الدولي املوحد للتعليم

 م.2020، سياسات تربوية، تطوير تربوي، تعليم عاٍل، أصول تربية، نظم التعليم، التحول الوطين سياسة التعليم ،تعليم ما بعد الثانويال الكلمات املفتاحية:
 



 
 

 اخلنفري حممد أ. عائشة القميزي عبدالرمحن أ. هديل اخلليوي سليمان لينا د.
 جامعة امللك سعود

هدفت الدراسة للتعرف على اجتاهات الشباب حنو التعليم املهين، والتعرف على دوره يف التنمية االقتصادية  املستخلص:

ونه املنهج ة يف التعليم املهين، وقد مت استخدام املنهج الوصفي )التحليلي( لكواجملتمعية، وإيضاح نقاط القوة والفرص املتوافر

ُجِمعْت لت الدراسة أفراد اجملتمع ، باالعتماد على االستبانة جلمع البيانات، ولتحليل البيانات اليت املناسب للدراسة، ومث

(، وأوضحت نتائج الدراسة بأن SPSSم اإلحصائية )من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام برنامج احلز اسُتخِدمْت عدد

، يليه يف املرتبة الثانية حمور دور 3.88حمور نقاط القوة والفرص املتوافرة يف التعليم املهين جاء باملرتبة األوىل مبتوسط حسابي 

ثة حمور اجتاهات الشباب حنو التعليم ، يليه يف املرتبة الثال3.77التعليم املهين يف التنمية االقتصادية واجملتمعية مبتوسط حسابي 

أمثلة العبارات اليت حصلت على ومن  ،وافق(أ، ومجيع هذه احملاور جاءت املوافقة عليها بدرجة )3.59املهين مبتوسط حسابي 

االجتاه  وافق: )الرغبة يف العمل املبكر تقوي االجتاه حنو التعليم املهين، كما أن اجلهل بأهمية الدراسة املهنية تقللأدرجة 

حنوها، وجاءت موافقة أفراد الدراسة على أن الطلب للوظائف اإلدارية أكثر من الوظائف املهنية، وإىل أن التعليم املهين له دور 

يساعد يف تقليل البطالة بني أفراد اجملتمع، كما أن تغري النظرة االجتماعية حنو املهن   إذ إنهيف التنمية االقتصادية واجملتمعية، 

التحاق الشباب بربامج التدريب املهين، وأن كليات ومعاهد التدريب املهين تؤدي إىل ختريج كوادر بشرية مثقفة ومتعلمة،  يدعم

كما تشري أيًضا إىل أن من نقاط القوة والفرص املتوافرة يف التعليم املهين التوجه االسرتاتيجي للمملكة العربية السعودية 

 قبال عليها وتبينية التطوير الفين واملهين واملسار املتنقل، والتوسع يف الكليات املهنية واإلاسرتاتيج م2030الظاهر يف رؤية 

 التوجه السياسي للدولة حنو التنمية االقتصادية واالجتماعية( .وهذه الكليات برامج الدراسات العليا، 

 واجملتمعية .اجتاهات الطالب، التعليم املهين، التنمية االقتصادية  الكلمات املفتاحية:

 القحطاني جويعد اهلادي عبد ريم.أ
 القويعية تعليم إدارة 

للمساهمة يف العام امعات السعودية وإدارات التعليم تصور مقرتح لتعزيز التعاون بني اجل تصميمهدف البحث إىل  املستخلص:

من أعضاء هيئة خمتًصا ( 60) وقد تكونت عينة البحث من .م2030ا للرؤية السعودية التنمية املهنية للمعلم حتقيًقعملية 

 ،املدارس توقائدا قائديمن  إدارات التعليم العام عدد من منسوبيامللك عبد العزيز، وجامعة جدة و ةالتدريس يف جامع

وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي. ولتحقيق هدف  .يف جدة والطائف علماتاملعلمني ووامل ،املشرفني واملشرفاتو

ألعضاء  موجه أحدها ،google formsعن طريق برنامج  نيلكرتونيإ نيمت إعداد استطالعلتصميم التصور املقرتح؛ البحث 

إذ أسفرت  ا بأسلوب النسب املئويةإحصائًي تهاتنظيم البيانات، مت معاجلعد إدارات التعليم. وبهيئة التدريس واآلخر ملنسوبي 

 الدراسات العليا يف اجملال الرتبوي. وطالبات الدراسات اليت يعدها طالبو قصور يف االستفادة واالنتفاع من األحباث النتائج عن

 وبناًء يف امليدان التعليمي.لعمل والتطبيق قبل ا ات الدبلوم الرتبويخرجيي وخرجيكما أشارت النتائج إىل وجود حاجة لتهيئة 

، وتهيئة لتنمية املهنية للمعلمني واملعلماتيف امقرتح  منوذج لتصور بتصميمراد عينة البحث، قامت الباحثة أفستجابة اعلى 

 الشراكةلباحثون والباحثات وحيقق تفعيل األحباث والدراسات اليت يعدها اقائم على  خرجيي وخرجيات الدبلوم الرتبوي

العام. وأوصت الباحثة بإتاحة الفرص لطالب  وإدارات التعليم )ممثلة يف كليات الرتبية( بني اجلامعات السعودية والتكامل

رش الدراسات العليا يف اجملال الرتبوي لتفعيل األحباث والدراسات كربامج تنمية مهنية للمعلم تشتمل على دورات تدريبية، وو

عمل. كما أوصت بتفعيل التصور املقرتح رقمًيا ليشمل شرحية واسعة من املستفيدين من املعلمني واملعلمات وطالب وطالبات 

الدبلوم الرتبوي يف خمتلف مناطق اململكة العربية السعودية، كما اقرتحت ختصيص جلنة تعمل على حتديد احتياجات التنمية 

 يات الرتبية يف مهام إعداد الربامج وتنفيذها.املهنية للمعلم سنوًيا وإشراك كل
 م، التنمية املهنية، اجلامعات السعودية، إدارات التعليم، وزارة التعليم، التعاون.2030الرؤية السعودية  الكلمات املفتاحية:



 

 

 العنزي حممد فضي. د

 حائل جنوب تعليم

 السعيد سعد ممدوح. د

 الرياض لتعليم العامة اإلدارة

 

الدراسة الكشف عن اجتاهات طالب وطالبات السنة التحضريية حنو أثر الدراسة اجلامعية على حتقيق  هدفت املستخلص:  

إحصائية بني دالة مدى وجود فروق ، وتعرف م2030اململكة ية تطلعات طالبها وأهدافهم املنبثقة من خطط التنمية ورؤ

( طالبًا وطالبة اختريوا بطريقة عشوائية 425عينة من )التكونت وكل من املسار التعليمي واجلنس. ل استجابات العينة تعزى

ات صدق وثبات ( فقرة، جرى تطويرها لقياس هذه االجتاهات، وكانت ذ40تمع، واستخدمت استبانة مكونة من )اجملمن 

نتائج عن اجتاهات إجيابية لدى الطلبة حنو أثر الدراسة اجلامعية يف حتقيق تطلعات الكشفت ، وكافيني ألغراض هذه الدراسة

. وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمسار التعليمي لصاحل م2030طالبها على ضوء خطط التنمية ورؤية اململكة 

واملسار العلمي اهلندسي، يف حني كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس لصاحل اإلناث. املسار التمهيدي الصحي 

 وأسفرت نتائج البحث عن تقديم بعض التوصيات. 

 م2030السنة التحضريية، متطلبات التنمية، رؤية اململكة  الكلمات املفتاحية:

 أ.د. حممد بن إبراهيم بن عبداهلل الزكري أ.هتاف بنت مساعد بن مرتوك الفريدي
 اإلسالمية سعود بن حممد االمام جامعة

ققها باملقررات اإللكرتونية، هدفت الدراسة إىل بناء قائمة معايري مقرتحة يف ضوء نظرية املرونة املعرفية الواجب حت املستخلص:

مت اتباع املنهج  الدراسة والتعرف عن مدى حتققها يف املقررات اإللكرتونية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية. ولتحقيق أهداف

تطبيقها على الوصفي التحليلي، وبناء أداة حتتوي على قائمة باملعايري املقرتحة باالعتماد على مبادئ نظرية املرونة املعرفية، ومت 

( مقررًا. 13هـ والبالغ عددها )1436/1437بعض املقررات اإللكرتونية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية للعام الدراسي 

( 7وتوصلت الدراسة إىل بناء قائمة متثل معايري ومؤشرات تقويم املقررات اإللكرتونية يف ضوء نظرية املرونة املعرفية جاءت يف )

تقديم احملتوى بطرق متعددة، ودعم الرتابط يف املعرفة، وبناء املعرفة، و( مؤشرًا وهي: )جتنب التبسيط، 35ها )معايري انبثق من

 دعم املعرفة املعتمدة على السياق، التأكيد على التعلم القائم على احلالة(.وعرض املقرر اإللكرتوني، و

 إذية يف املقررات اإللكرتونية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية؛ وتوصلت الدراسة إىل ضعف توافر معايري املرونة املعرف      

حقق معيار "دعم املعرفة املعتمدة على السياق" النسبة  يف حني حتققًا األكثر وهو( ٪ 76.6حقق معيار "جتنب التبسيط" نسبة )

 (.٪19.3األدنى واليت بلغت )

 .اجلامعة السعودية اإللكرتونية، فيةعراملقررات اإللكرتونية، املرونة املالكلمات املفتاحية: 

  



 
 

 د. سلطان صاحل حممد الشهري

 إدارة تعليم حمافظة حمايل

فاعلية تدريس األحياء باستخدام اسرتاتيجية خرائط التفكري على االستيعاب على تعرُّف إىل الهدفت هذه الدراسة  املستخلص:

املفهومي، وتنمية مهارات التفكري االستداللي لدى طالب الصف الثالث الثانوي نظام املقررات؛ ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت 

الباحث اختبار االستيعاب املفهومي، واختبار مهارات التفكري االستداللي يف الدراسة املنهج شبه التجرييب، وقد استخدم 

فصلي "الطاقة اخللوية والتكاثر اخللوي" من مقرر األحياء للصف الثالث الثانوي نظام املقررات، ومت تطبيقها على عينة قصدية 

ام املقررات( مبحافظة اجملاردة التابعة إلدارة ا من طالب الصف الثالث الثانوي بثانوية صقر قريش )نظ( طالًب61مكونة من )

فصلي "الطاقة  ا درسوا ( طالًب31التعليم مبحافظة حمايل، وقد قسمت العينة إىل جمموعتني، إحداهما جتريبية مكونة من )

نفس  ا درسوا( طالًب30اخللوية والتكاثر اخللوي " باستخدام اسرتاتيجية خرائط التفكري، واألخرى ضابطة مكونة من )

ا على اجملموعتني، وذلك خالل الفصل الدراسي األول الفصلني بالطريقة املعتادة. ويف نهاية التجربة مت تطبيق االختبارين بعدًي

 .ـ( ه1437-1438للعام )

ة ( بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبي0.05وقد أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )       

 والضابطة يف التطبيق الَبعدي الختباري االستيعاب املفهومي، ومهارات التفكري لصاحل اجملموعة التجريبية.

 تنمية مهارات التفكري االستداللي. ،االستيعاب املفهومي ،خرائط التفكري الكلمات املفتاحية:

 الشريف الفعر منصور ناصر سراء.أ
 مكة التعليم إدارة

تعرف "فاعلية اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على نظرية ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي يف إىل هدفت الدراسة  املستخلص:

انوية "، ومتثلت مهارات التفكري اإلبداعي الرياضي يف: القدرة على اكتشاف املغالطات الرياضية الرياضيات لدى طالبات املرحلة الث

القدرة على حل املشكالت  -القدرة على تقديم اكتشاف األمناط الرياضية -القدرة على تقديم حلول متنوعة ملشكلة رياضية -وتصحيحها

 رياضية. القدرة على صنع اكتشافات -روتينية الالرياضية غري 

لتجرييب ذي اجملموعتني التجريبية والضابطة، اولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج التجرييب القائم على التصميم شبه        

فصل اآلخر (، وال25حد الفصلني كمجموعة جتريبية )ن=أاختري و( طالبة بالصف الثالث الثانوي، 50وتكونت عينة الدراسة من )

كما مت إعداد اختبار لقياس مهارات التفكري اإلبداعي الرياضي، ومت االقتصار على مهارات القدرة على  (.25)ن= كمجموعة ضابطة

القدرة على تقديم اكتشاف األمناط ، والقدرة على تقديم حلول متنوعة ملشكلة رياضيةو ،اكتشاف املغالطات الرياضية وتصحيحها

ا ملالئمتها للخصائص القدرة على صنع اكتشافات رياضية، نظًرو ،روتينيةالضية غري القدرة على حل املشكالت الرياو ،الرياضية

 الرياضية لطالبات الصف الثالث الثانوي، كما مت إعداد دليل للمعلم لتدريس وحدة )املتطابقات واملعادالت املثلثية( يف كتاب الرياضيات

حة الفهرس على ما وراء وذلك باستخدام االسرتاتيجية املقرت ـه 1437 /1436املقررة على طالبات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 

مت معاجلة البيانات باستخدام اختبار ليفني للتجانس، واختبار ت ملقارنة متوسطي جمموعتني مستقلتني، واختبار ت ملقارنة و املعرفة.

  .(dمتوسطي جمموعتني غري مستقلتني، كما مت استخدام حجم التأثري لكوهن )
مهارات وقد أسفرت نتائج الدراسة على تفوق التدريس باستخدام االسرتاتيجية املقرتحة على الطريقة املعتادة يف التدريس وذلك يف تنمية       

، القدرة على تقديم حلول متنوعة ملشكلة رياضية، و: القدرة على اكتشاف املغالطات الرياضية وتصحيحهاالتفكري اإلبداعي الرياضي

القدرة على صنع اكتشافات و ،روتينيةالالقدرة على حل املشكالت الرياضية غري و الرياضية،درة على تقديم اكتشاف األمناط القو

وقد أوصت الدراسة بتدريب وتشجيع معلمة الرياضيات على استخدم اسرتاتيجيات  لدرجة الكلية لالستدالل الرياضي.رياضية وكذلك ا

واحدًا من  وصفهىل ضرورة تدريبها على تنمية وتقويم مهارات التفكري اإلبداعي الرياضي بإياضيات باإلضافة ما وراء املعرفة يف تدريس الر

 ا من حماور التقييم اليت تستند عليها اختبارات الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم.معايري العمليات الرياضية، وحموًر

 رات اإلبداع، املرحلة الثانويةنظرية ما وراء املعرفة، مهاالكلمات املفتاحية: 



 

 

 الشامي حممد شاكر غادة. أ      الزكري عبداهلل إبراهيم حممد د.أ

 اإلسالمية سعود بن حممد االمام جامعة

نهج مقرتح يستشرف مستقبل االبتكار التكنولوجي وأنشطته التقنية املرتبطة به، هدفت الدراسة إىل هندسة م املستخلص:

اعتمدت على تصميم البحث املختلط؛ لفهم مشكلة الدراسة وحتليلها، فاستندت على نوعني من التصميمات البحثية هما: و

يف  اخلطوة األوىل، تتحدد ق أهدافهامرت الدراسة خبطوتني رئيستني لتحقيوقد  .التصميم التفسريي والتصميم شبه التجرييب

هندسة منهج مقرتح يف فرتتكز على  اخلطوة الثانية، أما الكشف عن متطلبات االقتصاد الرقمي املستهدفة هلندسة املنهج

سيناريو -وأبرز النتائج هي صياغة السيناريو املستحدث  مرحلة ختطيط املنهج: االبتكار التكنولوجي لثالثة مراحل، هي:

يف ضوء متطلبات -اه حنو ختطيط منهج مستقبلي يف االبتكار التكنولوجي للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية االجت

وكانت  .االقتصاد الرقمي، ثم مرحلة تصميم املنهج املستقبلي ثم مرحلة تقويم املنهج املستقبلي املقرتح والتأكد من فاعليته

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات القياسات القبلية : لدراسة يف هذه املرحلة، هيأبرز النتائج اليت توصلت إليها ا

فأقل لعينة الدراسة يف مهارات بطاقة مالحظة األداء العملي وكانت تلك الفروق  0.05ودرجات القياسات البعدية عند مستوى 

 درجات القياسات القبلية ودرجات القياسات البعدية عند وجود فروق ذات داللة إحصائية بنيوأيًضا  ملصلحة القياسات البعدية.

فأقل لعينة الدراسة يف مهارات بطاقة تقييم املشروعات التعليمية اليت ينتجها الطالب وكانت تلك الفروق ملصلحة  0.05مستوى 

ب وومناهج احلاس عموًماتعليم ضرورة استخدام عملية هندسة املنهج لتطوير مناهج ال وقد أوصت الدراسة إىل  القياسات البعدية.

تأهيل املؤسسات الرتبوية بالتقدم يف عامل ، و، وتطبيق هذه العملية بشكل دوري وعلى مستوى شاملخصوًصاوتقنية املعلومات 

االت االقتصاد الرقمي لتحقيق االبتكار والتغيري التكنولوجي والتنافسية العاملية يف حتسني املستويات التعليمية املتقدمة يف اجمل

 التقنية اليت تتناسب مع أوضاع ومستقبل االبتكار يف اململكة العربية السعودية.

 هندسة املنهج، استشراف املستقبل، الدراسات املستقبلية، االقتصاد الرقمي، االبتكار التكنولوجي، التخطيط بالسيناريو. الكلمات املفتاحية:

Acadox

 املنتشري علي يوسف حليمة. د
 جدة تعليم تربوية مشرفة

الدراسة إىل التعرف على فاعلية منصة أكادوكس يف تنمية مهارات التعلم التشاركي والتحصيل يف مادة  هدفت املستخلص:

املنهج التجرييب ذي التصميم شبه التجرييب،  اسُتخِدمثانوي جبدة، وحتقيًقا ألهداف الدراسة الملستوى األول الفقه لدى طالبات ا

عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من  واختريْتأدوات الدراسة قبليًّا وبعديًّا على عينة الدراسة )التجريبية والضابطة(،  وُطبِّقْت

( طالبة وزعوا إىل جمموعتني، إحداهما: ضابطة، واألخرى: جتريبية. 61) دينة جدة، وعددهنثانوي مبالطالبات املستوى األول 

مبهارات  للدراسة، وقائمةعريف يف الوحدة املختارة ية: اختبار حتصيلي لقياس اجلانب املتاألدوات اآل ُأعدَّْتوجلمع بيانات الدراسة 

 ثم بناء، دليل إرشادي للمعلمة والطالبة، وي ملهارات التعلم التشاركياألدائبطاقة مالحظة لقياس اجلانب ، والتعلم التشاركي

وقد أسفرت النتائج عن وجود فرق  الوحدة املختارة للدراسة يف ضوء مهارات التعلم التشاركي باستخدام منصة أكادوكس.

لتجريبية يف التطبيق البعدي بني متوسطي درجات اجملموعة الضابطة واجملموعة ا0.05ذي داللة إحصائيًا عند مستوى داللة 

ومن أهم  لالختبار التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية، ويف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة لصاحل اجملموعة التجريبية.

 دورات تدريبية العام، وعقدمراحل التعليم  مجيعالباحثة اإلفادة من املنصات التعليمية يف التدريس يف  اليت وأوردتالتوصيات 

 للمعلمني واملعلمات يف املنصات التعليمية مبا ُيحقِّق أهداف التعلم املنشودة من قبل إدارة التدريب بوزارة التعليم.
 التحصيل. .أكادوكس التَّشاركي، منصة التَّعلم مهارات الكلمات املفتاحية:

 



 
 

 املطريي مطلق بن سامل بنت برحا.أ
هدفت الدراسة إىل حتديد مهارات التعلم الذاتي، اليت ينبغي تضمينها يف حمتوى كتب العلوم باملرحلة املتوسطة،  املستخلص:

ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت الباحثة املنهج الوصفي  ذه املهارات يف حمتوى هذه الكتب.والتعرف على مدى توفر ه

( مهارات 5ْت قائمة مبهارات التعلم الذاتي، اشتملت على )يقامت مبراجعة الدراسات ذات العالقة، ويف ضوئها ُبِن إذ التحليلي؛

توظيف اخلربة السابقة ، وإجياد العالقة بني املعلومات، ورئيسة، وهي: مهارات معرفية، وتتضمن: )مراجعة املعلومات السابقة

الربط مع الواقع(، مهارات اإلفادة من مصادر ، واج أمثلة مشابهة غري مذكورة يف احملتوىاستنت، ويف تفسري املعلومات اجلديدة

االستفادة من الشبكة العنكبوتية(، مهارات إعداد و ،استخدام املكتبات، والتعلم، وتشمل: )االطالع على مراجع خمتلفة

يقة علمية(، مهارات استخدام التقنيات احلديثة، اكتساب مهارة التلخيص بطر، والبحوث وكتابتها، وتتضمن: ) إعداد البحوث

استخدام احلاسوب وتطبيقاته املختلفة(، مهارات التقويم الذاتي، وتتضمن: )ممارسة و ،وتتألف من: )مشاهدة األفالم التعليمية

ة(؛ ومن ثم قامت الباحثة إبداء الرأي حول املعلومات املوجودو ،املشاركة واقرتاح أنشطة جديدةو ،أنواع التقويم الذاتي املختلفة

 بتصميم أداة لتحليل احملتوى؛ للتعرف على مدى تناول مقررات العلوم ملهارات التعلم الذاتي.

توافرت  إذوقد أظهرت نتائج الدراسة عدم املوازنة يف تضمني مهارات التعلم الذاتي يف كتب العلوم باملرحلة املتوسطة؛      

ادة من مصادر التعلم، ومهارات إعداد البحوث وكتابتها، ومهارات التقويم الذاتي يف كتب املهارات املعرفية، ومهارات اإلف

ويف ضوء نتائج  لتقنيات احلديثة يف كتب العلوم.العلوم باملرحلة املتوسطة بدرجة كبرية، وضعف تضمني مهارات استخدام ا

ئمني على إعداد مقرر العلوم املوازنة يف تضمني مهارات الدراسة؛ قدمت الباحثة عددًا من التوصيات، منها: ضرورة مراعاة القا

سرتاتيجيات التدريس احلديثة؛ لتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى االتعلم الذاتي، وعقد دورات للمعلمات للتدريب على توظيف 

 الطالبات.

 العلوم. ،مهارات التعلم الذاتي، : حتليل حمتوىالكلمات املفتاحية

 اجلعيد عبداهلل تغريد.أ
 القطاع األهلي – التعليم وزارة

ر هدفت الدراسة إىل: التعرف على أثر اسرتاتيجية شكل البيت الدائري على تنمية مهارات التفكري التأملي يف مقر املستخلص:

ولتحقيق هدف الدراسة مت استخدام املنهج التجرييب ذي التصميم شبه التجرييب على عينة . األحياء لدى طالبات املرحلة الثانوية

الثانوية الثالثة واألربعني ( طالبة من طالبات الصف الثاني الثانوي ب73بلغ عددها ) إذاختريت بالطريقة العنقودية العشوائية؛ 

وتكونت أداة الدراسة من اختبار  .( طالبة للمجموعة الضابطة36( طالبة للمجموعة التجريبية، و)37)ع بواقدينة الرياض مب

واسُتخِدم اختبار )ت( لعينتني مستقلتني ملعرفة داللة الفروق بني اجملموعتني، ومعامل مربع إيتا لتحديد مهارات التفكري التأملي، 

( بني متوسطي درجات 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وجود ية:تالنتائج اآلحجم األثر؛ وقد أظهرت 

الوصول إىل والكشف عن املغالطات، واجملموعتني: التجريبية، والضابطة يف التطبيق البعدي ملهارات: )التأمل واملالحظة، 

( لصاحل اجملموعة التجريبية، أي: اكلًياختبار التفكري التأملي ووضع حلول مقرتحة، وإعطاء تفسريات مقنعة، واستنتاجات، 

ويف ضوء تلك النتائج قدمت الدراسة جمموعة  وجود أثر السرتاتيجية شكل البيت الدائري على تنمية مهارات التفكري التأملي.

، من التوصيات، كان أبرزها: االهتمام باستخدام اسرتاتيجية شكل البيت الدائري يف تدريس مقرر األحياء للمرحلة الثانوية

ومقررات العلوم يف املراحل املختلفة، والرتكيز على األنشطة واملهام اليت تنمي مهارات التفكري التأملي، وربطها بواقع حياة 

 الطالبات.

 البيت الدائري، التفكري التأملي، األحياء، املرحلة الثانوية. الكلمات املفتاحية:



 

 

     العمريظافر  حسن زهور.أ

 النماص تعليم ادارة

 املالكي  نورة. د

 جامعة امللك عبدالعزيز

ة لدى طالبات الصف ( ودورها يف تنمية اجلوانب املعرفيChatbotَّاستهدف البحث التعرُّف على روبوتات احملادثة ) املستخلص:

السادس االبتدائي جبدة، مستخدًما أداة االختبار املعريف، وبعد تقنني األداة وحساب صدقها وثباتها، طبقت على عينة 

 جتريبيَّة جمموعتني على التجربة وطبقت التجرييب، املنهج الباحثة واستخدمت قصديًّا، اختريت طالبات ١٠استطالعيَّة من 

 ≥ مستوى عند إحصائيًّا دالة فروق وجود عن النتائج كشفت إحصائيًّا، ومعاجلتها الطالبات، درجات حساب وبعد وضابطة،

بيقني القبلي والبعدي لالختبار املعريف، التط يف التجريبيَّة لصاحل والضابطة، التجريبيَّة اجملموعتني أفراد درجات بني ٠. ٠٥

ق البعدي لالختبار بني اجملموعتني عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة معنوًيا يف التطبي

لصاحل اجملموعة التجريبيَّة، مما يؤكد فاعليَّة روبوت احملادثة للذكاء االصطناعي يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لطالبات الصف 

منها: النظر يف تعميم تصميم وإنتاج برامج السادس االبتدائي جبدة، وقدمت الباحثة جمموعة من التوصيات واملقرتحات، 

بوت القائمة على الذكاء االصطناعي يف مجيع املواد الدراسيَّة لطالبات املرحلة االبتدائيَّة مبا يتالءم وطبيعة الطالبات، والر

ائمة على الذكاء االصطناعي وتدريب املعلمات على الوسائل التكنولوجيَّة احلديثة يف العمليَّة التعليميَّة عموًما والربجميات الق

( للذكاء االصطناعي يف مجيع مراحل التعليم ما قبل Chatbotخصوًصا، وتوجيه األنظار لضرورة تعميم روبوت حمادثة )

 ( لتنمية جوانب أخرى.Chatbotاجلامعي، وجتريب روبوت احملادثة )

 Chatbot ،Cognitive Aspects روبوت، الذكاء االصطناعي، اجلوانب املعرفيَّة، الكلمات املفتاحيَّة:

 أماني أمحد حممود العقاليأ. 

 جدة وسط البنات تعليم مكتب

 محد حييى الشمرانيأعليه أ. 

 جدة شرق البنات تعليم مكتب

املرحلة الثانوية للمستحدثات التكنولوجية يف التدريس من وجهة هدفت الدراسة إىل حتديد واقع توظيف معلمات  املستخلص:

نظرهن، وحتديد تأثري التخصص األكادميي وسنوات اخلربة على واقع توظيف معلمات املرحلة الثانوية للمستحدثات 

ينة الدراسة تكونت عوالتكنولوجية يف التدريس من وجهة نظرهن، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، 

( معلمة من معلمات املرحلة الثانوية، وطبق عليهن استبانة لقياس واقع توظيف معلمات املرحلة الثانوية للمستحدثات 160من )

استخدام اإلنرتنت واجليل الثاني  أن :من أهمهانتائج عدة التكنولوجية يف التدريس من وجهة نظرهن، وتوصلت الدراسة إىل 

االفرتاضي بدرجة استخدام )ضعيفة جًدا(، كما أشارت إىل الواقع  يف حني جاء استخدام )كبرية جًدا( قد جاء بدرجة للويب 

حلث الطالبات على البحث عرب الويب  بأهمية املستحدثات التكنولوجية يف العملية التعليمية املعلماتوجود وعي كبري لدى 

تساعد يف تنمية مهارات التفكري هن وتعليمية متنوعة تثري اهتمام تتيح وسائطكما  وقدرتها على حتقيق أهداف التعلم املرجوة

بدرجة كبرية لدى املعلمات لتوظيف املستحدثات التكنولوجية يف التدريس وحتقيق  اجتاهاتوجود لديهن، وأظهرت  العليا

ت توظيف املستحدثات عوقاكما أظهرت أن أعلى درجة ملمكانية الوصول إليها يف أي وقت ومن أي مكان، إل التعلم الذاتي

وأيضًا توصلت إىل عدم وجود  ،هابكيفية إنتاج اتعدم دراية املعلم( تتعلق بمتوسطة) كانت بدرجةالتكنولوجية يف التدريس 

( يف استجابات معلمات املرحلة الثانوية تعزى إىل متغريات )التخصص α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

اخلربة(، وأوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: ضرورة إقامة ورش عمل لتدريب املعلمات على توظيف  سنواتوالعلمي، 

 تخدامها.على املصطلحات اإلجنليزية الالزمة الس هندريب، وتاملستحدثات التكنولوجية يف التدريس

 املرحلة الثانوية التدريس. -املستحدثات التكنولوجية الكلمات املفتاحية:



 
 

   حممد فتوح حممود. د
 اجلوف جامعة

م طريقة التعليم املتنقل كأحد أساليب التقنية احلديثة يف ثر استخداأالتعرف على هدفت الدراسة احلالية إىل  املستخلص:

. جناز لدى طالب قسم الدراسات القرآنيةتكييف مناهج التدريس مع روح العصر على كل من التحصيل الدراسي والدافعية لإل

رتبية، جبامعة اجلوف. قسم الدراسات القرآنية، بكلية الطالب من  ا( طالًب80عينة عمديه قوامها )وقد اشتملت الدراسة على 

، أما التعليم املتنقل أسلوب باستخدامبها مقرر علم نفس النمو األوىل جتريبية مت تدريس  وعتني:موقد قسمت العينة إىل جم

مقياس الدافعية لتعلم مقرر وقد قام الباحث بتصميم  يف التدريس. التقليديةالطريقة واستخدمت  الضابطةالثانية فهي اجملموعة 

س النمو باستعمال طريقة التدريس بالتعليم املتنقل كأحد أساليب التقنية احلديثة يف تكييف مناهج التدريس مع روح علم نف

وجود فروق ذات . وقد توصلت الدراسة إىل اختبار حتصيلي يف مقرر علم نفس النمو، وأيًضا اجلمعي، وبرنامج لإلرشاد العصر

موعة التجريبية الذين يدرسون مقرر علم نفس النمو بطريقة التعليم ومتوسط داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اجمل

 البعديدرجات طالب اجملموعة الضابطة الذين يدرسون مقرر علم نفس النمو بطريقة التعليم التقليدي وذلك بالنسبة للتطبيق 

( وذلك بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس 0.01للمجموعة التجريبية عند مستوى ) البعديملقياس الدافعية، وذلك لصاحل القياس 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات التحصيل الدراسي لطالب ، كما توصلت الدراسة إىل واألبعاد الفرعية له

اجملموعة التجريبية الذين يدرسون مقرر علم نفس النمو بطريقة التعليم املتنقل ومتوسط درجات التحصيل الدراسي لطالب 

الختبار التحصيل  البعدياجملموعة الضابطة الذين يدرسون مقرر علم نفس النمو بطريقة التعليم التقليدي وذلك بالنسبة للتطبيق 

  للمجموعة التجريبية. البعدي( لصاحل القياس 0.01وذلك عند مستوى ) الدراسي،
 القرآنية تالدراسا از.جنالتعليم املتنقل، التحصيل الدراسي، الدافعية لإل الكلمات املفتاحية:

 العقيلي سعيد محزه.د
 حائل جامعة - الرتبية كلية

و ممارسة األنشطة اجتاهاِت طلبِة قسم التَّربية البدنيَّة يف جامعِة حائل، حن على تعرُّف الهذه الّدراسة إىل هدفت املستخلص:

االستبانُة  اسُتخدمتالّرياضيَّة، ورصد التَّبايِن الواقِع بني هذه االّتجاهات؛ وذلك تبًعا الختالِف متغريّي العمِر، ومكان اإلقامة. و

وصفها خربًة أداًة جلمِع البيانات، وتكوَّنت من سبع ومخسني فقرة، موزَّعًة على ستِة جماالت، هي: ممارسُة األنشطِة البدنيَِّة ب

 اجتماعيَّة، وممارسُة األنشطِة البدنيَّة للّصحة واللياقة، وممارسُة األنشطِة البدنيَّة بوصفها خربًة مجاليَّة، وممارسُة األنشطِة

ة للتَّفوق البدنيَّة بوصفها خربًة خلفِض التَّوتر، وممارسُة األنشطِة البدنيَّة بوصفها خربَة توتر وخماطر، وممارسُة األنشطِة البدنيَّ

، من طلبِة قسِم التَّربية البدنيَّة يف ( طالبًا104)الّرياضّي. وجرى التَّأكد من صدِق األداِة وثباتها، وتكوَّنت عينة الّدراسة من 

ة بدرجة جامعة حائل. وخلصِت الّدراسة إىل أن اّتجاهات طلبة قسم التَّربية البدنيَّة حنو ممارسة األنشطِة الّرياضيَّة كانت إجيابيَّ

الّصحة واللياقة، وجمال اخلربة االجتماعيَّة. كما  مجاليَّة، وجمالكبريٍة يف اجملاالِت اآلتية: ممارسُة األنشطِة بوصفها خربًة 

يف جماالت:  أظهرت النَّتائُج أنَّ اّتجاهات طلبِة قسِم التَّربيِة البدنَّيِة حنو ممارسِة األنشطِة البدنيَّة، كانت إجيابيَّة بدرجٍة متوسطٍة

عزى ملتغري التَّوتر واملخاطر، وجمال خفض التَّوتر، وجمال التَّفّوق الّرياضّي، ودلَِّت النَّتائُج على عدِم وجوِد فروٍق دالَّة إحصائيًّا ُت

لتَّربية العمر، ومكاِن اإلقامة، وعلى جماالت الّدراسة كافَّة. وأوصى الباحث بعدد من التَّوصيات، أهمُّها: أن يستمر قسم ا

     البدنيَّة بتعزيز تلك االّتجاهات. 

 .االّتجاهات، األنشطة الّرياضيَّة، قسم التَّربية البدنيَّة، جامعة حائل الكلمات املفتاحيَّة:
 



 

 

 املبارك حممد احلسني الفاتح حسن.د
 السودان – املهدي اإلمام جامعة - الرتبية كلية

 والتمريض الرتبية، كلييت املهدي اإلمام جبامعة التدريس هيئة أعضاء اجتاهات على التعرف إىل الدراسة هذه تهدف املستخلص:

 التدريس هيئة أعضاء إملام ومدى احلديثة، ائلالوس تطبيق واقع توضيح خالل من التدريس، يف احلديثة الوسائل استخدام حنو

 التدريس هيئة أعضاء اجتاهات ما: )اآلتي السؤال يف الدراسة مشكلة وحتددت تطبيقها، تواجه اليت واملعوقات وبأنواعها بها

 . التدريس يف احلديثة الوسائل استخدام حنو والتمريض الرتبية، كلييت املهدي اإلمام جبامعة

 عينة وتكونت أهدافها، حتقيق يف واألجدى الدراسة هذه إلجراء األنسب ألنه التحليلي؛ الوصفي املنهج حثالبا استخدم   

 . الدراسة جمتمع متثل وهي املهدي، اإلمام جبامعة والتمريض الرتبية بكلييت وأستاذة أستاذًا( 50) من الدراسة

 ثم استخدام ومن الرتبوي اجملال يف املختصني من عدد بواسطة وحتكيمها االستبانة يف املتمثلة الدراسة أداة تصميم مت     

 استخدام واقع: اآلتية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد. الدراسة نتائج لتحليل( Spss) االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم برنامج

وأنها  أنواعها، تعدد خالل من والتمريض الرتبية بكلييت املهدي اإلمام جبامعة التدريس هيئة أعضاء قبل من احلديثة الوسائل

 أنواعها ومن التدريس يف والوقت املبذول اجلهد من أنها تقلل احلديثة يف الوسائل وتتميز التدريس، هيئة عضو أداء من حتسن

 ستخدامال املواجهة املعوقات أن حني يف. والفيديو البيانات، عرض وجهاز املتعددة، والوسائط واجملسمات، الذكية، السبورة

 على التدريس هيئة أعضاء تدريب وضعف ،وصعوبة تنفيذها الستخدامها، الكايف املادي الدعم قلة يف تتمثل احلديثة الوسائل

 والعمل احلديثة، التقنيات الستخدام الكايف املادي الدعم توفري بضرورة الدراسة توصي. الدراسة نتائج على بناء استخدامها

 .استخدامها على املعلمني وتدريب لدراسية،ا املقررات كل تغطية على

 املهدي اإلمام جامعة .والتعلم التعليم التدريس، تقنيات الذكية، السبورة :املفتاحية الكلمات

 اجلهيمي أمحد عبد الرمحن. د حممد عبد الرمحن التوجيريأ.

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وزارة التعليم 

الدِّراَسة إىل التعرف على مدى توافر مهارات البحث العلمي الالزمة  ملا لتطوير املناهج من أهمية بالغة فقد هدفت املستخلص:

ة استخدم الباحث املنهج الوصفي لطالب الصف الثاني املتوسط يف كتاب النشاط ملقرر الفقه، ولتحقيق أهداف الدِّراَس

متَّ حتليل حمتوى كتاب النشاط للصف الثاني املتوسط للفصلني األول والثاني،  إذ التحليلي متمثًلا يف أسلوب حتليل احملتوى،

ت وأعد الباحث هلذا الغرض أداة حتليل احملتوى اليت مت بناؤها يف ضوء مهارات البحث العلمي، واليت بلغ عددها سبع مهارا

)القدرة على املالحظة، والتصنيف، واملقارنة، والقياس والصياغة الكميَّة، والتجريب، والتنبؤ، واالستنتاج(، وقد  وهي:

توصلت الدِّراَسة إىل توفر مهارات البحث العلمي يف كتاب النشاط ملقرر الفقه بالصف الثاني املتوسط عرب مجيع األسئلة، 

املهارات يف كتاب النشاط جند أنها جاءت مهارة القدرة على االستنتاج باملرتبة األوىل بنسبة بلغت وبالنظر إىل الرتتيب العام لتلك 

، ثم مهارة القدرة %13تليها القدرة على التصنيف بنسبة  ،%15، تليها مهارة القدرة على القياس والصياغة الكميَّة بنسبة 36%

، وأخرًيا مهارة %7، تليها القدرة على التنبؤ بنسبة %11لتجريب بنسبة ، تليها مهارة القدرة على ا%12على املالحظة بنسبة 

ملهارات   من أسئلة الكتاب، ما يشري إىل التباين يف تغطية كتاب الفقه للصف الثاني املتوسط %5القدرة على املقارنة بنسبة 

لتوصيات متثلت يف ضرورة اهتمام اخلرباء ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قدم الباحث جمموعة من ا .البحث العلمي

 ومطوري مناهج الرتبية اإلسالمية مبهارات البحث العلمي، وأن تعد دورات تدريبية ملدرسي الرتبية اإلسالمية يطَّلعون نيالرتبوي

 .اإلسالميَّةمن خالهلا على البحوث والدِّراَسات اليت تتعلق مبهارات البحث العلمي يف مجيع مواد الرتبية 
 .النشاطكتاب ،  احملتوى حتليل العلمي، البحث مهاراتالكلمات املفتاحية: 



 
 

CCSSM

   الغامدي حممد بن صاحل بنت أ.سناء

           إدارة تعليم الرياض

 التميمي العزيز عبد بن فواز بنت خلود. د

 جامعة اإلمام حممد بن سعود 

باململكة العربية السعودية، يف  3-1هدفت الدراسة إىل تَّقويم ُمحتوى ُكُتب الرياضيَّات املدرسيَّة للصُّفوف الدُّنيا   املستخلص:

. باستخدام املنهج الوصفي، من خالل حتليل CCSSMيكية األساسية املشرَتكة للرياضيَّات ضوء معايري امُلحتوى بامَلعايري األمر

السعودية، امُلحتوى، باتِّجاهيه الكمي، والنوعي. لعينٍة َتَمثََّلْت يف ُمحتوى ُكُتب الطالب امُلقرَّرة للصُّفوف الدُّنيا باململكة العربية 

خدم لتحقيق اهلدف أداُة حتليل احملتوى بعد التأكُّد ِمن ِصدِقها وثباتها، تكوَّنت . واسُت2017-2016واملعتمدة للعام الدراسي 

بامَلعايري األمريكية األساسية املشرَتكة  k-3ِمن ُبعدين: الرتكيز، والتماُسك، مشلت معايري حمتوى الرياضيات للصفوف 

، كما %52ُتب العينة متوسط، بنسبة مئوية مقدارها . وتوصَّلت الدراسة إىل أنَّ مستوى تركيز ُمحتوى ُكCCSSMللرياضيَّات 

ُمقرتًحا لتحسني . ويف ضوء هذه النتائج؛ قدَّمت الباحثتان تصوًرا %40.43ُوجد أنَّ مدى متاُسكها كان بنسبة مئوية مقدارها 

 .ُكُتب الَعيِّنة

 كتب الرياضيات. ، الرتكيز، التماُسك. CCSSM َمعايري احملتوى فتاحية:املكلمات ال

 

 جنود لعيبان بديوي الرويليأ.

 جامعة امللك سعود  -كلية الرتبية 

لبات هدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر توظيف اآليباد يف تنمية التحصيل الدراسي ملادة الرياضيات لدى طا: املستخلص

الصف اخلامس االبتدائي من خالل االجابة عن سؤال الدراسة وهو: ما أثر توظيف اآليباد يف تنمية التحصيل الدراسي ملادة 

ولتحقيق هدف الدراسة مت استخدام املنهج شبه التجرييب من خالل استخدام . الرياضيات لدى طالبات الصف اخلامس االبتدائي

وزعت العينة إىل جمموعتني متكافئتني: تكونت  ، حيث من طالبات الصف اخلامس االبتدائياآليباد وتطبيقاته على جمموعتني

( طالبة. وقامت الباحثة بتقديم جمموعة من الدروس باستخدام 30( طالبة واجملموعة الضابطة من)30اجملموعة التجريبية من )

طة بالطريقة التقليدية. وُطبقت أداة الدراسة )االختبار اآليباد وتطبيقاته للمجموعة التجريبية، بينما درست اجملموعة الضاب

توصلت الدراسة و(. 0.939التحصيلي( قبليًا وبعديًا على عينة الدراسة وذلك بعد التأكد من صدقها وثباتها حيث بلغ الثبات )

درجات أفراد اجملموعة  ( بني متوسط0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أقل من) إىل النتائج التالية:

التجريبية اليت تستخدم )التعليم باآليباد(، ومتوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة اليت تستخدم )التعليم التقليدي( يف القياس 

توجد فروق ذات  البعدي لالختبار التحصيلي عند مستوى التذكر ومستوى الفهم ومستوى التطبيق لصاحل اجملموعة التجريبية.

( بني متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية اليت تستخدم )التعليم باآليباد(، 0.05إحصائية عند مستوى الداللة أقل من) داللة

ومتوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة اليت تستخدم )التعليم التقليدي( يف القياس البعدي للدرجة الكلية لالختبار 

تفعيل استخدام  كان أهمها:، ىل عدد من التوصياتإضوء النتائج، مت التوصل  يفو التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية.

 اآليباد وتطبيقاته يف تقديم الدروس وحث املعلمات على االستفادة منه يف تعليم الرياضيات للمرحلة االبتدائية.

 .الرايضيات التحصيل.اآليباد، الكلمات املفتاحية: 
 
 
 
 



 

 

–

 بّلة البدوي الّصادق عبد الّصّديق. د
 السودان الُبطانة، جامعة  الرتبية، كلية

 

جتماعي يف التعليم، هدفت الدراسة إىل استقصاء آراء األساتذة والطالب حنو فاعلية استخدام مواقع التواصل اال املستخلص:

كما هدفت إىل التعّرف على وسائل التواصل االجتماعي املستخدمة بني املفحوصني. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

من األساتذة والطالب يف كلية الرتبية جبامعة البطانة، ومت إجراء الدراسة يف العام الدراسي  جمتمع الدراسةالتحليلي، وتكون 

حقيق أهداف الدراسة مت استخدام االستبانة أداًة للدراسة بعد التأكد من صدقها وثباتها. ومت اختيار عينة م. ولت2017/2018

من  %16( وهذه العينة متثل حوالي 25( ومن األساتذة )325) الطالب (، من350بالطريقة العشوائية البسيطة بلغ جمموعها )

(.   توصلت الدراسة SPSSاحلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) تخدام برنامجاسجمتمع الدراسة، وملعاجلة البيانات إحصائياً مت 

إىل عدة نتائج أهمها: أّن درجة االستخدام الفعلي ملواقع التواصل االجتماعي عمومًا دون الوسط، وتتحقق فاعلية استخدام مواقع 

ئية بني املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف التعليم بدرجة عالية، وتوجد فروق ذات داللة إحصا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املفحوصني يف  التواصل االجتماعي يف التعليم تعزى للنوع )ذكر، ُأنثى( لصاحل اإلناث، وال

ج أوصت الّدراسة بعدة مدى فاعلية استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف التعليم تعزى للصفة )أستاذ، طالب(. ويف ضوء النتائ

توصيات منها: ضرورة توظيف مواقع التواصل االجتماعي يف خدمة العملية التعليمية؛ وذلك من خالل االستفادة من خدمات 

 اجملموعات اليت تقدمها املواقع، وحتسني مهارات األساتذة والطالب يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي. 

 .اجملموعات، برامج التواصل ،الشبكات اإللكرتونية ،تصالوسائل اال الكلمات املفتاحية:

 

)STEM

 عطية آل أمحد بن أ. عبداهلل
 سعود امللك جامعة -كلية الرتبية 

 

 وعي تعزيز يف اخلاصة، املصلحة وأصحاب التعليمية، اجلهات يساعد مقرتٍح منوذٍج إجياد احلالية سةالدرا هدفت املستخلص:

 جوانب حتديد البحث حياول إذ ،(STEM) والرياضيات واهلندسة والتقنية العلوم على القائمة باملهن الثانوية املرحلة طالب

 مقرتٍح منوذٍج وتقديم ،(STEM) والرياضيات واهلندسة والتقنية علومال على القائمة باملهن الثانوية املرحلة طالب وعي تعزيز

 (. STEM) والرياضيات واهلندسة والتقنية العلوم على القائمة باملهن الثانوية املرحلة طالب وعي لتعزيز

 أم وجامعة عود،س امللك جامعة يف والتقنية والرياضيات العلوم تعليم يف االختصاص أصحاب يف البحث جمتمع وسيتحدد      

 املنظمة املقابلة وأداة املفتوحة، األسئلة أداة أداتني، طريق عن البحث بيانات مجع وسيتم قصدية، عينة اختيار سيتم إذ القرى،

 (.الكيفي) النوعي املنهج وفق البيانات ومناقشة حتليل وسيتم البيانات، مصداقية لضمان العينة أفراد بعض مع

 .STEM، هن القائمة على العلومامل :املفتاحية الكلمات

 
 
 
 
 



 
 

 د. خلود بنت فواز التميمي                      شريفة بنت شعالن القرنيأ.

 د بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام حمم

 

لكرتونية قائمة على نظريات التعلم االجتماعي يف مقرر الكفايات اللغوية لتنمية إاستهدفت الدراسة تصميم وحدة   املستخلص:

مهارات االستماع لدى طالبات الصف األول الثانوي يف حمافظة اخلرج، وفاعليتها يف اكتساب مهارات االستماع لدى طالبات 

لكرتونية الثانوي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج التجرييب من خالل قياس فاعلية الوحدة اإل الصف األول

على عينة مقصودة من طالبات الثانوية التاسعة للطالبات املسجالت يف مقرر الكفايات اللغوية مبحافظة اخلرج للعام الدراسي 

لكرتونية س باستخدام الوحدة اإلتدّر جتريبية إحداها جمموعتني إىل وزعت ةطالب( 50) من العينة وتكونت هـ،١٤٣٧/١٤٣٨

لكرتونية القائمة على س بالطريقة التقليدية، وقد أعدت الباحثة دلياًل للمعلمة يف تدريس الوحدة اإلواألخرى ضابطة تدّر

اتيجيات مبنية على أسس النظرية نظريات التعلم االجتماعي، واختبارًا لقياس فاعليتها، وابتكرت الباحثة أربع اسرت

( بني متوسطي درجات طالبات 0،05االجتماعية، وأسفرت النتائج  عن: وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

من التوصيات تضمن  عددوقد أوصت الباحثة ب صاحل طالبات اجملموعة التجريبية.اجملموعتني )التجريبية والضابطة( وذلك ل

تفعيل نظريات التعلم االجتماعي يف املقررات، وخاصة مقرر الكفايات اللغوية وممارسة املعلمات واندماج  جمملها: ضرورة

لكرتونية اليت أظهرت حتسًنا الطالبات مع املهارات التفاعلية وفق هذه النظـريات من خالل توظيف التقنية وبناء الوحدة اإل

 واضًحا يف مهارة االستماع لديهن. 

  مهارات االستماع. ،نظريات التعلم االجتماعي ،وحدة تعليمية إلكرتونية تاحية:الكلمات املف

 

 أمحد حامد عليان فرحان إبراهيم. د

 ملنورةإدارة تعليم املدينة ا

 

حتددت مشكلة البحث يف وجود قصور يف تنمية املفاهيم املائية والوعي املائي لدى طالب املرحلة الثانوية بنظام  املستخلص:

إىل قياس  ائية والوعي املائي، ويهدف البحثاملقررات، ُيْعَزى هذا القصور إىل ضعف اهتمام مناهج املرحلة الثانوية باملفاهيم امل

واستخدم البحث احلالي كاًل من املنهج الوصفي واملنهج شبه التجرييب مع تطبيق  الثانوية ائي لطالب املرحلةمستوى الوعي امل

قائمة باملفاهيم اجلغرافية املائية، : وهياملواد  عددًا من وقد أعد الباحث، اختبارات قبلية وبعدية وإحدى مقاييس الوعي املائي

اختبار حتصيلي يف وستمارة حتليل حمتوى، وهي : ااألدوات عدد من ثم قام بإعداد  ،اه(كتيب الربنامج اإلثرائي )قضايا امليو

وجد فرق دال إحصائيًا حيث  ،النتائجمن  عدد وقد توصل البحث إىل، مقياس وعي مائيوالربنامج اإلثرائي )قضايا املياه(، 

وجد فرق دال إحصائيًا عند ، واجملموعة التجريبية ( يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل0.05عند مستوى الداللة )

دل الربنامج اإلثرائي املقرتح ، وقد ( يف التطبيق البعدي ملقياس الوعي املائي ككل لصاحل اجملموعة التجريبية0.05مستوى )

أن نسبة الكسب املعدل ُوجد ، وبأن له درجة عالية من الفاعلية يف منو حتصيل املفاهيم املائية لدى طالب اجملموعة التجريبية

(، وهذا يدل على أن الربنامج اإلثرائي 1.2(، كما أنها أكرب من الواحد الصحيح وأقل من )1.13جملموع أبعاد املقياس تساوي )

مراجعة مناهج االجتماعيات  ،له درجة مقبولة من الفاعلية يف تنمية الوعي املائي ، وكان من أهم توصيات البحث،املقرتح 

الثانوية ومراجعة أهداف مادة االجتماعيات، وتضمني املفاهيم املائية املقرتحة بها مع عرض لبعض النزاعات املائية باملراحل 

 الستثارة الطالب لالهتمام بهذه النوعية من القضايا، وتنويع طرائق التدريس.

 الوعي البيئي رافية،اجلغاملفاهيم  النشط،اسرتاتيجيات التعلم  اإلثرائية،الربامج  الكلمات املفتاحية:



 

 

Effectiveness of Sensory Cognitive Programme for Learning New Words among 
Students of the Faculties of Education Hantoub and Alhasahisa,  University of 

Gezira, Sudan
 

Dr. Makki Babikir Saeed Deiwa 
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Abstract: This study aimed to find out whether a sensory cognitive programme designed by the 

researcher has an impact on the learning of new words. The study followed the experimental method. 

The study sample consisted of students of faculties of education/Hantoub and  Alhasahisa in the 

University of Gezira, the sample size was (216) students for the two experimental and control groups. 

The sensory cognitive programme was checked for reliability and validity by specialists before the 

experiment was run, data  was analyzed through the (SPSS) programme. The main findings of the study 

are: The designed Sensory cognitive programme has a positive impact on learning new words. There 

are a significant differences in the impact of the programme due to gender (Females have benefited from 

the application of the programme more than males), while There are no statistically significant 

differences in the  impact of the programme on learning new words due to (Speaking a second language 

or not). The results of this study might assist in planning for more effective educational and language 

learning programmes. The most prominent recommendations of this study include the establishment of 

units in the various ministries of education to help in evaluating and developing strategies for learning 

foreign languages and take advantage of various scientific research conducted in this area of practice. 
Key of words: Programme  . Sensory Cognitive. University of Gezira 
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 أ.د نضال شعبان األمحد             أ. العنود الدوسري      أ. لطيفة اخللف        أ. مشاعل الدوسري

 جامعة امللك سعود  –كلية الرتبية 
 

ف الثالث إىل الصف اخلامس هدف البحث احلالي إىل معرفة مدى تضمني طبيعة العلم يف كتب العلوم من الص  املستخلص:

. ومتثَّلت عينة البحث يف ُبعد طبيعة العلم يف كتب العلوم من الصف NGSSاالبتدائي، يف ضوء معايري العلوم للجيل القادم 

ُصممت  إذم املنهج الوصفي التحليلي، خِدالثالث إىل اخلامس االبتدائي يف اململكة العربية السعودية. ولتحقيق هدف البحث اسُت

طاقة حتليل حمتوى مت التأكد من صدقها وثباتها. وأظهرت نتائج التحليل أن مفاهيم طبيعة العلم لبعد املمارسات العلمية ب

واهلندسية وردت بشكل ضمين يف احملتوى، وكانت املتوسطات املوزونة يف مفهوم )تستخدم االستقصاءات جمموعة متنوعة 

( ، ويف مفهوم )تستند املعرفة العلمية على األدلة التجريبية وإدراك 1.67يساوي ) من التحقيقات العلمية واألدوات واألساليب(

( ملوضوع القوى والتفاعالت، أما يف مفهوم )تستند املعرفة العلمية على األدلة التجريبية وإدراك األمناط( 1.67األمناط( يساوي )

علومات، وبالنسبة لبعد املفاهيم الشاملة فإن مستوى تضمني ( ملوضوع املوجات وتطبيقاتها يف تكنولوجيا نقل امل1.67يساوي )

يف احملتوى، وكانت املتوسطات املوزونة ملفهوم )العلم  ضمنًياا املادة وتفاعالتها( ورد أيًضوطبيعة العلم يف مواضيع )الطاقة، 

(. ويتضح أن 1.67يعية( يساوي )( ومفهوم )تفرتض املعرفة العلمية ترتيب واتساق يف النظم الطب1.33مسعى إنساني( يساوي )

ا. ويف ضوء نتائج البحث بصورة مرضية ماعدا مفهوم )العلم مسعى إنساني( مل يعاجل جيًد عموًمامفاهيم طبيعة العلم عوجلت 

 مت التوصية بضرورة تطوير كتاب الطالب ودليل معلم العلوم حبيث تناقش طبيعة العلم بصورة صرحية.

 ، طبيعة العلم، املمارسات العلمية واهلندسية، املفاهيم الشاملة.NGSSالعلوم للجيل القادم  معايري الكلمات املفتاحية:

 
 
 



 
 

 الفهيد عبداهلل بن عبدالرمحن بنت د. سعاد
 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة

 
لبحث إىل تكوين دور املعلم الباحث يف مرحلة إعداده اجلامعي؛ باستثمار إمكانات اجملتمع املعريف، هدف ا املستخلص:

ووظائف اجلامعات؛ إلتاحة فرص اشرتاك املعلمني يف بناء جمتمعهم املعريف، من خالل اقرتاح تصور لتكوين املعلم الباحث، 

 ت السعودية.بناًء على استكشاف واقع تكوين املعلم الباحث يف اجلامعا

ويف مرحلة ما قبل بناء التصور املقرتح اسُتخِدم املنهج الوصفي املسحي، على جمتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس يف       

، %30التخصصات الرتبوية، وعينة عنقودية من اجلامعات موزعة على مناطق اململكة، ثم اشتقاق عينة عشوائية بسيطة بنسبة 

بحث: االستبانة، واستخدم املنهج الوصفي الوثائقي يف جمال خطط الربامج الدراسية، ثم صيغ التصور وطبقت عليهم أداة ال

 املقرتح يف املرحلة الثانية مع حتكيم أهميته وإمكان تطبيقه.

 اجلامعات السعودية. تكوين املعلم، جمتمع املعرفة. الكلمات املفتاحية:

 

 خطوة أبو السيد املوىل عبد السيد.د
 اإلسكندرية جامعة– الرتبية بكلية التعليم تكنولوجيا قسم

 

استهدف البحث احلالي توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية املهنية للمعلمني، وذلك من خالل  املستخلص:

 Training managementرتحة للتدريب اإللكرتوني املدمج اليت تعتمد علي الدمج بني نظم إدارة التدريب سرتاتيجية مقا
systems  وجمتمعات املمارسة االفرتاضية ،virtual communities  of practice  مع اللقاءات املباشرة وجًها لوجه، من

خدم املنهج ، وحل بعض املشكالت اليت تواجه تنفيذ تلك الربامج، واسُتأجل زيادة كفاءة وفاعلية برامج التنمية املهنية للمعلمني

يف مجع البيانات على االستبانة اليت ُطبقت على عينة من أعضاء هيئة  واعُتِمدالوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث، 

الت يف التنمية املهنية للمعلمني، ( عضو هيئة تدريس، لتحديد دور تكنولوجيا املعلومات واالتصا72التدريس باجلامعة عددهم )

سرتاتيجية املقرتحة، وأظهرت نتائج تطبيق االستبانة أن استجابات أعضاء هيئة التدريس جاءت مرتفعة على مجيع ووضع اال

ة سرتاتيجياالتدريب التقليدي؛ وتأسيسًا على ذلك اقرتح الباحث  لىمنهم يفضلون التدريب املدمج ع %86عبارات االستبانة، وأن 

دت ست مراحل لتنفيذها، هي: التحليل وحتديد دِّللتدريب اإللكرتوني املدمج تعتمد على توظيف تكنولوجيا املعلومات، وُح

االحتياجات التدريبية، والتخطيط الرتبوي والفين، واإلنتاج، والتنفيذ، والتقويم، واملتابعة والتحسني، وُحددت إجراءات تنفيذ 

خُتتم البحث مبجموعة من التوصيات واملقرتحات منها: أن تعمل مراكز التنمية املهنية للمعلمني كل مرحلة وشروط تنفيذها، وا

على توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإتاحة الفرصة للمتدربني الختيار وسائل التفاعل والتواصل بينهم، وطرائق 

 ة يف التدريب لتلبية احتياجات املتدربني املختلفة.التدريب، والدمج بني وسائل التفاعل املتزامنة وغري املتزامن

 : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التنمية املهنية للمعلمني، التدريب اإللكرتوني املدمج.الكلمات املفتاحية

 
 
 
 
 



 

 

Edmodo

 
 جملد طارق إجماد د.                                الزهراني فرج وىأ. جن

 عبدالعزيز امللك جامعة

( لتنمية املواَطنة الرقميَّة لدى Edmodoرة التَّعلُّم )ااستهدف البحث احلالي التَّعرُّف على مدى فاعليَّة نظام إد املستخلص:

، وذلك من خالل برنامج تطوير مهينٍّ مقدَّم عرب النظام، وقد ُأعدَّ هلذا الغرض معلِّمات املرحلة االبتدائيَّة مبدينة مكة املكرمة

أداتان من أدوات الدِّراَسة، وهما اختبار معريف واختبار أدائي مع بطاقة تقييم منتج تابعة له، وبعد تقنني األدوات وحساب صدقها 

مت اختيارهنَّ بطريقة قصديَّة، وهن مجيع معلِّمات املرحلة  إذ( معلِّمة، 15وثباتها، ُطبِّقت التَّجربة على العيِّنة األساسيَّة للبحث )

االبتدائيَّة مبدارس شعاع املعرفة األهليَّة، واستخدمت الباحثة املنهج ما قبل التَّجرييب، بالتَّصميم ذي اجملموعة الواحدة مع 

املعاجلة اإلحصائيَّة، وقد  ُأجِريتطبيق العيِّنة للتَّجربة . وبعد تone group pretest-posttest designتطبيقني َقْبلي/ َبْعدي 

( حقَّق مستوى عالًيا من الفعاليَّة، وخُلصت نتائج البحث إىل أنَّه يوجد Edmodoرة التَّعلُّم )اكشفت نتائج البحث أن نظام إد

يَّة اليت تستخدم )نظام إدارة التَّعلُّم ( بني متوسَِّطي درجات اجملموعة التَّجريب0.05فرق دال إحصائيًّا عند مستوى داللة )

(Edmodo يف التَّطبيقني الَقْبلي والَبْعدي لالختبار املعريف للمواطنة الرقميَّة، لصاحل التَّطبيق البعدي، كما ال يوجد فرق ،))

(( Edmodoم إدارة التَّعلُّم )( بني متوسِّط درجات اجملموعة التَّجريبيَّة اليت تستخدم )نظا0.05دال إحصائيًّا عند مستوى داللة )

 وقد(. %80يف التَّطبيق الَبْعدي لبطاقة تقييم املنتج خلطط النشاط املتعلِّقة بعناصر املواَطنة الرقميَّة ودرجة التَّمكُّن احملددة بـ )

يف بيئتها األصليَّة )الرقميَّة(، وذلك  قام برنامج التَّطوير املهين للمواطنة الرقميَّة على منذجة وتطبيق آليَّة تنمية املواَطنة الرقميَّة

(، ويف ضوء النتائج قدمت الباحثة جمموعة من التَّوصيات واملقرتحات، من أهمِّها توجيه املعلِّمني على Edmodoعرب نظام )

إدراج برامج تنمية املواَطنة إنَّها البيئات األصليَّة هلا، و إذتوظيف البيئات الرقميَّة املختلفة عند تقديم برامج املواَطنة الرقميَّة، 

 أثناء اخلدمة.يف الرقميَّة يف برامج التَّطوير املهين للمعلِّمات 

 (.Edmodoاملواَطنة الرقميَّة، السلوك الرقمي، االتِّصال الرقمي، الثقافة الرقميَّة، إدمودو ) الكلمات املفتاحيَّة:

 
MOOCs

 الرابغي محود حممد منرية.أ
 جدة شرق تعليم مكتب

كمنصة تدريب إلكرتوني للتنمية املهنية ملعلمات العلوم   MOOCsاستهدف البحث احلالي تعرف مدى فاعلية : املستخلص 

ىل استبانة لقياس فاعلية إالغرض أداتان من أدوات الدراسة؛ وهما اختبار معريف حتصيلي إضافة  مبدينة جدة، وقد أعد هلذا

MOOCs ورضا املعلمات عن املقرر اإللكرتوني املفتوح، وبعد تقنني األدوات وحساب صدقها وثباتها، طبقت التجربة على ،

غري قصدية، ممن تتوافر لديهن متطلبات التعلم عرب  ( معلمة، مت اختيارهن بطريقة عشوائية30العينة األساسية للبحث )

اإلنرتنت، واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب، بالتصميم ذي اجملموعة الواحدة مع تطبيق بعدي، وبعد تطبيق العينة 

نه حقق أغلب حقق مستوى كفاءة وفعالية؛ أل  MOOCsللتجربة مت إجراء املعاجلة اإلحصائية، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن 

اليت ساعدت املعلمات على االستخدام، وإىل جانب ذلك وجدت حتديات رصدتها  MOCCsاإلمكانات الواجب توافرها يف 

يف التنمية املهنية هلن. ويف ضوء النتائج قدمت  MOOCsنتيجة الدراسة، كما أنه يوجد رضا من معلمات العلوم عن استخدام 

قرتحات، من أهمها: العمل على نشر ثقافة التعلم اإللكرتوني باستخدام املقررات اإللكرتونية الباحثة جمموعة من التوصيات وامل

MOOCs وتقديم برامج تدريبية مفتوحة ومستمرة للمعلمات يف أثناء اخلدمة ملا هلا من فعالية وتطوير هلن، وتقديم املزيد من ،

 .MOOCsة ومنصات إلكرتونية حتمل مواصفات يالدورات التدريب

 املقررات اإللكرتونية. ، التنمية املهنية.MOOCs الكلمات املفتاحية:

 



 
 

 
 املطرودي إبراهيم بن خالد. د  الودعاني صقر حممد بنت فلوه. أ

 سعود امللك جامعة

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد احتياجات التطور املهين ملعلمات العلوم الشرعية باململكة العربية السعودية من   ستخلص:امل

وجهة نظرهن يف ضوء املعايري املهنية للمعلمني الصادرة من هيئة تقويم التعليم العام، وحتديدًا ملعايري جمال املعرفة املهنية، 

ن جمتمع الدراسة من مجيع معلمات ومشرفات العلوم الشرعية بإدارة التعليم مبنطقة وصفي، وتكوَّواستخدمت الدراسة املنهج ال

( معلمة ومشرفة من خمتلف مراحل التعليم العام، وجلمع بيانات الدراسة مت حتويل 967) الرياض، يف حني مشلت عينة الدراسة

ثالثة( حماور، ومت التأكد من صدق األداة وثباتها ، وقد  مؤشرات املعايري إىل استبانة مكونة من ) مثان( فقرات ضمن )

توصلت الدراسة إىل أن احتياج معلمات العلوم الشرعية يف مجيع املعايري بدرجة عالية، وكذلك توجد اختالفات يف االحتياجات 

 ملن خربتهن  اخلربة التعليمية، وكانتإىل تعزى إىل متغري املؤهل، وكانت ملصلحة اللواتي مؤهلهن ماجستري، و

 كانت ملصلحة معلمات املرحلة االبتدائية والثانوية.ورحلة التدريس إىل معشر( سنوات فأكثر، و)

 التطور املهين، احتياجات التطور املهين، معلمات العلوم الشرعية، املعايري املهنية للمعلمني. الكلمات املفتاحية:

 

 الزايد اهلل عبد زينب. د
 السعودية العربية اململكة(/ معلمة) التعليم وزارة

 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن تأثري املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية يف تعلم املعلمات، والكيفية اليت  املستخلص:

م برنامج مقرتح لتيسري املمارسة التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية، واتباع منهجية دراسة احلالة مت بها هذا التأثري؛ لذلك ُصّم

خدمت أربع أدوات: استبانة املمارسة التأملية، ونصوص احملادثات، ومقابالت جمموعة الرتكيز، بأساليب خمتلطة، واسُت

املدارس الثانوية يف مدينة الرياض، واستغرق تطبيقها مثانية أشهر  ( معلمة من إحدى16واملقابالت الفردية. وشارك يف الدراسة )

(، أما البيانات النوعية، فقد مت SPSS. وحللت البيانات الكمية بواسطة برنامج )ـه1438 /1437خالل العام الدراسي 

لنتائج عن وجود تأثري إجيابي تنظيمها وتصنيفها بواسطة برنامج أطلس تي آي، وحتليلها باستخدام التحليل التفسريي. وأسفرت ا

للممارسة التأملية يف جمتمعات التعلم املهنية يف تعلم املعلمات بأبعاده الثالثة: الوعي املعريف، واملمارسات الصفية، واملعتقدات 

ار اجلديدة، وكان من أهم العوامل الداعمة هلذا التأثري: ارتباط الربنامج املقرتح بالسياق املدرسي؛ وجتريب األفك الرتبوية.

والتأمل واحلوار حوهلا؛ واعتماد االستقصاء التشاركي على البيانات. كما ظهرت عوامل قد حتد من تعلم املعلمة، أو تطبيقها 

ملا تعلمته، كاملعرفة التدريسية املرتبطة باحملتوى، والثقافة املدرسية. وبينت النتائج أن زيادة الوعي املعريف باملمارسة، وبدور 

، واحتياجات الطالبات، واستجاباتهن هو املدخل الرئيس للتأثري يف تعلم املعلمات. كما انبثق عن التحليل التفسريي أربعة املعلمة

موضوعات رئيسة، هي: تطور مسات املعلمة املتأملة؛ والوعي باملعرفة الضمنية؛ والتحاور والدعم االجتماعي؛ والتفاعل بني املعنى 

عدد من التوصيات للمعلمات، وللمعنيني بتطبيق جمتمعات التعلم املهنية وتدريب  النتائج، قدمتلى اخلاص واملشرتك. وبناًء ع

 املعلمات. 

 .املمارسة التأملية، جمتمعات التعلم املهنية، تعلم املعلم، االستقصاء التشاركي الكلمات املفتاحية:

 
 
 

  



 

 

 السليمي مسّلم بن سعيد بن محود.أ           اليافعي عثمان بن طاهر بن علي. أ
 سعود امللك جامعة – الرتبية كلية

 

 حنو وتوجهاتهن اإلجرائية، للبحوث الثانوية باملرحلة الرياضيات معلمات ممارسة واقع تعرف إىل البحث هدف املستخلص:

 املنهجني الباحثان استخدم اهلدف هذا ولتحقيق. البحوث من النوع هذا مثل ممارستهن ندو حتول اليت والصعوبات ممارستها،

 بالطريقة ُاْخِترَن الرياض مدينة يف معلمة 157 من مكونة عينة على فقرة، 28 من مكّونة استبانة وطّبقا والكيفي، الكمي

 عليهن ُطبَِّقت مّمن معلمة 67 على مفتوحة أسئلة سةمخ من مكّونة مقننة شبه مقابلة بطاقة طّبقا كما العنقودية، العشوائية

 املمارسات حتسني يف وسيلة وأنها اإلجرائية، البحوث ممارسة بأهمية املعلمات اعتقاد عن البحث نتائج وأسفرت.  االستبانة

 عن فضاًل عملهن أثناء يف اإلجرائية البحوث إجراء يف املشاركة هلّن يسبق مل %86 جتاوزت وبنسبة املعلمات وأن. لديهّن الصفية

 النتائج أسفرت كما. ذلك يف ورغبتهن اإلجرائية البحوث ممارسة أهمية إدراكهّن من الرغم على مستقل، بوجه بذلك قيامهن

 املعوقات أكثر من  املالئم املدرسي املناخ توافر ضعف ويعد املادي، الدعم وقلة الكايف، الوقت توافر بعدم املعلمات اعتقاد عن

 املدارس، داخل اإلجرائي البحث ثقافة بنشر الباحثان أوصى البحث نتائج ضوء ويف. اإلجرائية البحوث ممارساتهن من حتد يتال

 .اإلجرائية البحوث ممارسة إىل وحتفيزهن املعلمات وتدريب

 .املعوقات املمارسات، التوجهات، الرياضيات، معلمات اإلجرائي، البحث :املفتاحية الكلمات

 

 الداود علي بن حممد بنت لطيفة.أ
 بالرياض التعليم إدارة

 

انوية يف اجلامعات يهدف البحث إىل إعداد تصور مقرتح لربامج إعداد معلمي الرياضيات للمرحلتني املتوسطة والث املستخلص:

السعودية يف ضوء نتائج اختبار الكفايات املهنية، ومعرفة أكان يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات عينة 

البحث ُتعَزى إىل اختالف متغريات البحث )اجلنس واملؤهل  وعام التخرج(. ومت اعتماد املنهج الوصفي االرتباطي والتحليلي، 

( متقدًما ومتقدمة الختبار الكفايات املهنية ملعلمي الرياضيات للمرحلتني املتوسطة 16885البحث وعينته من )ن جمتمع وتكوَّ

، واملتخرجني من برامج إعداد معلمي الرياضيات أو أقسامها يف مجيع اجلامعات السعودية. ومت إعداد ـه1437والثانوية لعام 

ورين رئيسني، هما: جانب ختصصي، وجانب تربوي. وبعد حتليل نتائج بطاقة حتليل حمتوى كأداة للبحث، تكّونت من حم

توافر الكفايات املهنية يف اجلانب التخصصي مبستوى  اآلتي:على النحو االختبار ومعاجلة البيانات إحصائًيا كانت النتائج 

 (.٪ 35.8مبتوسط نسبته )توافر الكفايات املهنية يف اجلانب الرتبوي مبستوى منخفض و، و(١٧٪ضعيف ومبتوسط نسبته )

( بني متوسطات درجات اجلنسني يف اجلانبني 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) كما توصلت الدراسة إىل وجود

( باختالف نوع املؤهل، بني 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ، ووجودلتخصصي والرتبوي، وملصلحة اإلناثا

فروق ذات  ، إضافة وجود، ملصلحة خرجيي الربامج الرتبويةيف اجلانبني التخصصي والرتبوي متوسطات درجات اجملموعتني

( بني متوسطات درجات معلمي الرياضيات، وعلى مستوى اجملموعات الثالث تعزى إىل متغري 0.05داللة إحصائية عند مستوى )

-1425ى األغلب، وتتلوها اجملموعة الثانية )خرجيو (، علـه1425ما قبل عام  يعام التخرج، وملصلحة اجملموعة األوىل )خرجي

 وجه(، وذلك يف الدرجة الكلية الختبار الكفايات املهنية بـه1437-1431(، وأخرًيا على اجملموعة الثالثة )خرجييـه1430

ني املتوسطة إعداد تصور مقرتح لتطوير برامج إعداد معلمي الرياضيات للمرحلت، ومت رتبويعام، ويف اجلانبني التخصصي وال

 والثانوية يف ضوء نتائج اختبار الكفايات املهنية.

 ملركز الوطين للقياس.، اكفايات مهنية ،كفايات معلمني ،معايري :املفتاحيةالكلمات 

 



 
 

 اخلرباني علي بن حممد بن حييى. د
   واإلرشاد للتوجيه العامة اإلدارة

 
تستهدف هذه الدراسة معرفة املتطلبات املهنية واإلجرائية لتمكني املعلم من مهنته من خالل تقسيم املتطلبات  املستخلص:

وتشري  متطلبات إجرائية لتمكني املعلم من مهنته.، وويلتزمهامتطلبات مهنية ليدركها املعلم، وتستقر يف وجدانه،  قسمني:

ات املهنية لتمكني املعلم من مهنته؛ وذلك يتضح من املتوسطات احلسابية العامة ، إذ بلغ املتوسط نتائج الدراسة إىل أهمية املتطلب

(، كما بلغ املتوسط احلسابي العام للمحور 4.41)املتطلبات املهنية لتمكني املعلم من مهنته ( ) احلسابي العام للمحور األول

( ؛ وهذا يدل على املوافقة متامًا على عبارات هذا احملور، وأهمية 4.41) )اآلليات اإلجرائية لتمكني املعلم من مهنته( الثاني

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة حول املتطلبات املهنية و اآلليات اإلجرائية لتمكني املعلم من مهنته.

حة اإلعداد الرتبوي؛ وهذا يعين أن الرتبويني أكثر واإلجرائية للمعلم لتمكينه من مهنته، تعزى إىل متغري نوعية اإلعداد ملصل

 ا بأهمية متكني املعلم من مهنته من غري الرتبويني.وعًي

ومن أبرز التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة صناعة الربامج الدراسية والتدريبية النوعية لرفع األداء املهين للمعلم، وأن       

تأكيد دور املعلم بأنه ال يقتصر على التعليم ونقل املعارف ، و رئيسًا يف تأهيل املعلمنيطلبًاتكون أخالقيات مهنة التعليم مت

فقط، بل يرتجم أخالقيات املهنة وأهدافها، وما متليه عليه السياسة التعليمية إىل واقع عملي سلوكي يهتم بالنمو املتكامل 

تضمن اختيار أفضل خمرجات  ةوضع معايري واختبارات مقننب ، كما أوصى الباحثيًا وعقليًا واجتماعيًا ونفسيًاللطالب روح

 التعليم العام للقبول يف كليات إعداد املعلمني للحد ممن يسيء إىل مهنة التعليم.

 املتطلبات املهنية، متكني املعلم. الكلمات املفتاحية:

 

 سعيد سعيد بن بكر بنت إكرام. أ
 املكرمة مكة تعليم إدارة

 

هدفت الدراسة احلالية إىل تعرف واقع استخدام املعلمني واملعلمات األجهزة الذكية خالل احلصة الدراسية من  املستخلص:

م مكة ( معلمًا ومعلمة من تعلي130خالل استخدام املنهج الوصفي االرتباطي واملقارن، وقد مت تطبيق استبانة الدراسة على )

املتوسط العام لواقع استخدام املعلمني واملعلمات األجهزة إىل أن صلت الدراسة إىل النتائج املكرمة، وبعد حتليل النتائج تو

املتوسط العام للمعوقات اليت حتد من استخدام املعلمني واملعلمات األجهزة ، وخالل احلصة الدراسية كان ضعيفًاالذكية 

فروق بني املعلمني واملعلمات يف استخدام األجهزة الذكية كما توصلت الدراسة إىل وجود  .حلصة متوسطًاالذكية خالل ا

فروق بني املعلمني الذين ، واملعوقات اليت حتد من استخدامها مل تكن هناك فروق يف يف حنيخالل احلصة ملصلحة املعلمات، 

ملعلمني الذين ة الذكية خالل احلصة الدراسية ملصلحة احضروا دورات تدريبية، والذين مل حيضروا يف واقع استخدام األجهز

فروق بني املعلمني الذين حضروا دورات تدريبية والذين مل حيضروا يف املعوقات اليت حتد ، كذلك وجود حضروا هذه الدورات

يف واقع استخدام هذه ال توجد فروق بني املعلمني بينما  من استخدام األجهزة الذكية ملصلحة الذين مل حيضروا هذه الدورات.

 األجهزة أو املعوقات اليت حتد من استخدامها تعزى إىل كل من )اخلربة، واملؤهل الدراسي، والتخصص(.

 التابلت. ،اآليباد ،األجهزة الذكية الكلمات املفتاحية:

 
 
 
 



 

 

 . مها القثاميأ   أمل الكثريي .أ د. خلود آل الشيخ    أ.د سوسن عز الدين موايف   أ.د. وداد عبدالسميع إمساعيل

 جامعة جدة
 

ليت تظهرها نتائج ُتعد برامج التنمية املهنية بكليات الرتبية مطلبًا أساسيًا ملعاجلة القصور، وتنفيذ التوصيات ا  املستخلص:

البحوث الرتبوية فيما خيتص بالنمو املهين للمعلمات واملعلمني خاصة. وُتعد جتربة جامعة جدة يف تعريف املعلمات مبدخل الكتابة 

سرتاتيجياتها من أجل التعلم إحدى املبادرات اليت تستجيب للتوصيات اليت تؤكد ضرورة االهتمام بربامج تدريب املعلمني او

خلطط والدروس وفق مدخل الكتابة من أجل التعلم كأحد أهم املداخل التدريسية ذات األثر يف تطوير مهارات التعلم إلعداد ا

ىل تعرف مكونات حقيبة تدريبية مقرتحة يف تعريف املعلمات مبدخل الكتابة من أجل التعلم، إعند الطالب. ويهدف املشروع 

قرتحة يف تنمية املعرفة مبدخل الكتابة من أجل التعلم لدى املعلمات امللتحقات والكشف عن فاعلية هذه احلقيبة التدريبية امل

سرتاتيجية الكتابة من أجل التعلم لدى اىل فاعلية احلقيبة التدريبية املقرتحة يف تنمية املعرفة بإبربنامج الدبلوم الرتبوي، إضافًة 

لفريق على املنهج التجرييب ذي التصميم شبه التجرييب املعتمد على املعلمات امللتحقات بربنامج الدبلوم الرتبوي. وعليه اعتمد ا

اجملموعة الواحدة ذي القياس القبلي والبعدي. وأعد الفريق احلقيبة التدريبية ونفذها، واشتملت على األهداف واخللفية املعرفية 

، هما: اختبار قياس مدى معرفة املعلمات وأنشطة التعليم والتعلم، وأدوات التقويم.  كما تضمنت احلقيبة التدريبية أداتني

سرتاتيجيات الكتابة من أجل التعلم. وأظهرت نتائج الدراسة امبدخل الكتابة من أجل التعلم وآخر لقياس مدى معرفة املعلمات ب

جل التعلم. وأكدت سرتاتيجياتها من أالوم الرتبوي مبدخل الكتابة وبفاعلية احلقيبة التدريبية يف تعريف املعلمات امللتحقات بالد

أهمية تضمني مداخل الكتابة من أجل التعلم يف مقررات طرائق التدريس لربنامج الدبلوم الرتبوي، وتعريف املعلمات 

 سرتاتيجيات الكتابة من أجل التعلم، وتهيئة البيئة الصفية لضمان تنفيذها بنجاح.اب

   .مالكتابة من أجل التعل ،التنمية املهنية الكلمات املفتاحية:

 

 العشيوي محد حممد وفاء. د
 الرياض مبدينة األهلي التعليم مكتب

 

؛ ريس اإلبداعي للبالغةإىل تقويم أداء معلمات اللغة العربية باملرحلة الثانوية يف ضوء مهارات التد الدراسة تهدف املستخلص:

( معلمة من معلمات اللغة العربية 30استخدمت الباحثة املنهج الوصفّي، وتكّونت عينة الدراسة من )هدف الدراسة  ولتحقيق

أعّدت الباحثة بطاقة مالحظة حتتوي على قائمة حيث العنقودية متعددة املراحل.  بالطريقة العشوائية اخرتنمبدينة الرياض، 

تدريس اإلبداعي للبالغة يف املرحلة الثانوية، مّت مبوجبها التعرف على مستوى أداء معلمات اللغة العربية ملهارات مبهارات ال

التدريس اإلبداعي للبالغة، باستخدام املنهج الوصفي املسحي، كما أعدت الباحثة تصوًرا مقرتًحا لتنمية مهارات التدريس 

 بية باملرحلة الثانوية.اإلبداعي للبالغة لدى معلمات اللغة العر

وجود ضعف يف مستوى أداء معلمات اللغة  إىل عدد من النتائج؛ من أهمها: ويف ضوء اخلطوات السابقة توصلت الدراسة      

أن مستوى أداء املعلمات ملهارات التدريس اإلبداعي اخلاصة بتخطيط و داعي للبالغة باملرحلة الثانوية.العربية ملهارات التدريس اإلب

الدرس منخفضة، فدروس البالغة تفتقر إىل حتديد األهداف بدقة، ومل ختطط املعلمات نشاطات تعليمية تثري فضول الطالبات 

اخنفاض مستوى أداء معلمات اللغة العربية يف ، وتعلمته الطالبة من مواقف جديدة وإقباهلن على درس البالغة، وتطبيق ما

توصلت الدراسة إىل تصور مقرتح للنهوض مبستوى أداء معلمات اللغة صة بالتقويم. بداعي للبالغة اخلامهارات التدريس اإل

 العربية يف املرحلة الثانوية يف ضوء مهارات التدريس اإلبداعي للبالغة.

 أداء املعلمات، مهارات التدريس اإلبداعي، البالغة. الكلمات املفتاحية:



 
 

 السنيدي محود بن مبارك بن سليمان.د
 القصيم مبنطقة للتعليم العامة اإلدارة

 

التعلم التجرييب لتنمية ما فاعلية الربنامج التدرييب املقرتح القائم على "لدراسة يف السؤال الرئيس وتلخصت مشكلة ا املستخلص:

وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهجني: املنهج  ."النظرية التدريسية لدى املعلمنيمهارات التدريس البنائي يف تعديل توجه 

توصلت الدراسة إىل: وجود فروق ذات داللة و( معلمًا. 17ت عينة الدراسة من )الوصفي املسحي، واملنهج شبه التجرييب، وتكون

إحصائية بني درجات االختبار القبلي والبعدي للمعلمني يف مقياس النظرية التدريسية ملصلحة االختبار البعدي، ويرجع ذلك إىل 

عند تطبيق النمو املهين  أهمها: التدرجد من التوصيات واملقرتحات، ُختمت الدراسة بعدا ثري الربنامج التدرييب التجرييب.تأ

االعتماد على النمو املهين املؤسسي الذي يأتي من خارج املعلم،  له يف بداية خدمته يكون من املناسبالتجرييب للمعلم، فاملعلم 

اختاذ ما يلزم من إجراءات تساعد على ، ويصل إىل النمو املهين التجرييب ومع زيادة خربته يتقدم املعلم يف التشارك إىل أن

: توفري الوقت، وتدريب املعلم على حل املشكالت؛ حتى يصبح قادرًا على استخدام التدريب القائم على التعلم التجرييب، منها

 ك املشكالت التدريسية، وكيفية حلها.اإدر

 .التدريب، التعلم التجرييب، التدريس البنائي، النظرية التدريسية الكلمات املفتاحية:

 
 

 عمر بن صاحل رقّيـةأ.                                              مّمادي حمّمد شوقيد.  
 اجلزائر –الوادي -خلضر محه الشهيد جامعة

 
شهدت نهاية القرن العشرين، وبداية القرن احلادي والعشرين ثورة تكنولوجية مّست خمتلف نواحي احلياة  املستخلص:

رت أساليب التواصل االجتماعي، وأّثرت يف املسرية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها من امليادين، اإلنسانية، فطّو

 فكان للمدرسة من ذلك نصيب، وللمعّلم منه نصيب أيضًا، فتأثر أداؤه املهين، وممارساته التدريسية والرتبوية والتعليمية.

ملهين أحد أبرز اجملاالت اليت حتظى باهتمام متزايد، ليس لألدوار اليت ُيعد احلرص على إعداد املعّلمني، وتطّورهم ا 

داخل املدرسة وخارجها، وتأثريهم اجللّي يف صناعة سلوك تالمذتهم وبنائه ، ومن ثّم تأثريهم يف السلوك  - يقوم بها املعّلمون

وّي واالجتماعّي، وكذا الوجداني الذي قّلما حظي االجتماعي فحسب، بل للّتحديات اليت يطرحها إعداد املعّلمني املعريّف والرتب

كاف، إذ إّن هذا اإلعداد سيسمح للمعّلِم مبواجهة الّضغوط الرتبوّية واملهنّية، والتكّيف مَعها مبا ُيالئم  وجهباهتمام الباحثني ب

 تربية األجيال وتنِشئتها تنشئًة صاحلًة، أينما حّلوا، وحيُثما ُوجدوا.

تشكِّل و ،مني مشكالتٍ أخرى، وهي أن هؤالء املعّلمني سُتوكل إليهم مهّمة تعليم التالميذ وتربيتهميطرح إعداد املعّل 

بني املعّلمني والتالميذ )بعض املعّلمني يعجز اليوم عن جماراة اهتمامات األطفال وتفكريهم الذين سبقوه فقطعوا  -الفروق بينهم

باستغالهلم الوسائل التكنولوجية احلديثة( عامالً يف توسيع اهلوة بني الطرفني، ا مهمة يف جمال املعرفة، واحلصول عليها أشواًط

الواعية  مّما ينبئ بعدم جناح العملّية الرتبوّية والتعليمّية ما مل يتمَّ اّتخاذ اإلجراءات العلمّية الدقيقة، ومراعاة النظرة االستشرافّية

 دة.بالتغريات العاملية والتكنولوجية السريعة واملتجد

ملاذا االهتمام بإعداد املعّلمني؟ وما اّلذي يوجب أن  بحثية لُتجيب عن تساؤلني مهّمني:وبناًء عليه، تأتي هذه الورقة ال 

كيف ميكن للتطّور املهيّن اجليد للمعّلمني أن ُيساِهم يف تكّيفهم مع ، وإلعداد بشّقيه األّولي واملستمر؟يتضّمنه هذا ا

 ّية والرتبوّية املستمّرة، على مستوى التالميذ، واملناهج الدراسية؟خمتلف التغّيرات االجتماع

 التطور املهين، الرؤى املستقبلية. الكلمات املفتاحية:

 

 



 

 

 درار حسن احلي عبد أمرية. د

 العاملية افريقيا جامعة

 ال سيَّما، ضية مصريية متليها تطورات احلياةولكنها ق إن قضية إعداد املعلم وتنميته مهنًيا مل تعد قضية ثانوية، ص:املستخل

وحنن نعيش يف عصر التحديات والتحوالت املهمة  وذلك من أجل االرتقاء مبهنة التعليم ونوعية املعلمني، ولقد ترتبت على التغريات 

عام ،  وجهعامل يف السنوات األخرية أن أخذت الدول مجيعها يف إعادة النظر إىل  نظمها التعليمية باحلديثة اليت باتت جتتاح ال

وإكسابهم املهارات املهنية؛  خاص، وذلك من خالل برامج تزودهم باملعارف الرتبوية التعليمية، وجهونظام إعداد وتدريب املعلم ب

التغريات احلادثة والتكيف معها، وذلك دعًما ملكانة هذه املهنة ومتكيًنا د من العوامل اليت من أبرزها الوعي بعداستجابة ل

للمعلم من القيام برسالته احلقيقية يف اجملتمع وفًقا للمتغريات السريعة واملستمرة اليت حتدث يف اجملتمع . ومن هنا برزت احلاجة 

لمني بكليات الرتبية يف ضوء املعايري العاملية. فاملعايري لوضع توقعات ومعايري تعليمية حمددة تصف بدقة ووضوح برامج إعداد املع

الواضحة واجليدة اليت تراعي متطلبات العصر واحتياجات املتعلمني سيؤدي السري عليها إىل مستوى عال من اجلودة والتطوير 

ن توظيف هذه املعايري يف إعداد يف مناهجنا الدراسية وجيب أال تربز مثة معوقات أو حمددات لغوية، أو ثقافية، حتد، أو تعوق دو

املعلمني بكليات الرتبية املختلفة. وتهدف هذه الدراسة إىل تعرف املعايري العاملية يف إعداد املعلمني بكليات الرتبية، وهي دراسة 

قوف على املعايري وذلك للو (املتعلقة مبوضوع الدراسة)وصفية حتليلية تقوم بعملية مسح جملموعة من األدبيات العربية واألجنبية( 

بية  املعايري اليت جيب توافرها لقبول الطلبة بكليات الرت :ةتيالعاملية إلعداد املعلمني بكليات الرتبية وذلك من خالل احملاور اآل

، اضافة املعايري اليت جيب توافرها لنظام الدراسة وبراجمها بكليات الرتبية يف ضوء املعايري العاملية، ويف ضوء املعايري العاملية

 املعايري اليت جيب توافرها يف برامج الرتبية العملية بكليات الرتبية يف ضوء املعايري العاملية. إىل 

وقد أظهرت الدراسة االهتمام املتزايد للدول املتقدمة والنامية باالجتاهات احلديثة يف جمال إعداد املعلم وتنميته مهنًيا 

 ضوء املعايري العاملية. يفتقديم تصور مقرتح لتطوير برامج إعداد املعلمني بكليات الرتبية بكليات الرتبية، وقد اختتمت الدراسة ب

 برامج إعداد املعلمني، املعايري العاملية، كليات الرتبية. الكلمات املفتاحية:

2.0Web 

 املسلماني علي عزهـ. أ

 جامعة امللك سعود

هدفت الدراسة إىل تقديم تصور مقرتح لتفعيل توظيف املشرفات الرتبويات للمدونات يف التطوير املهين للمعلمات؛  املستخلص:

ني: أحدهما املنهج الوصفي )لدراسة واقع البيئة واستخدام وتقصي وجهة نظرهن حول التفعيل، واستخدمت الباحثة لذلك منهج

 78مشرفة تربوية و20وذلك من خالل دراسة استطالعية واستبانتني مت توزيعهما على عينة ) عام(؛ بوجهالتقنية ومعوقاتها 

أظهر حتليل  م ، وقد2017هـ / 1439معلمة( يف مدارس مجعية مكنون مبدينة الرياض خالل الفصل الدراسي األول لعام 

استجابات العينة عن وجود فجوة بني الوضع احلالي لالستخدام التقين والوضع املرغوب؛ مما دعا الباحثة إىل بناء التصور املقرتح 

باالستفادة من الفرص املتاحة حمل الدراسة، ولتستطيع الباحثة التوصية بالتصور فقد استخدمت املنهج شبه التجرييب للتصور 

طالعية من املشرفات الرتبويات باجلمعية بلغ عددهن )عشر مشرفات(، هدفت من ذلك إىل تقصي وجهة نظر على عينة است

العينة حنو تفعيل التصور، مستخدمًة أداة املقابلة اليت أسفرت يف أهم نتائجها عن التوجه اإلجيابي حنو التصور إلسهامه يف سد 

امل التقين للتطوير املهين، وهذا ما دعا الباحثة بتأييد من العينة إىل توصية فجوة النقص املعريف؛ مما زاد التوجه بضرورة التك

ستفادة من التصور يف أمرين: أحدهما كربنامج أساسي ضمن اخلطة التدريبية لرخصة مراكز التدريب واملعاهد يف اجلمعية باال

حتت مسمى )ساعة تقنية( ، وملالحظة الباحثة من  املشرفة واملعلمة؛ والثاني كمقرر دراسي ضمن دبلوم إعداد املعلمة واملشرفة

لتوظيف األدوات التقنية لدعم التطوير  -وفق معايري تكنولوجيا التعليم الدولية-خالل التجربة لدرجة جيدة من جاهزية العينة

الستفادة من املعايري املهين للمعلمات، فإنها أوصت املسؤولني يف اجلمعية بإضافة معايري تقويم تركز على اجلوانب التقنية با



 
 

التخصصية للباحثة وتبين ما يتوافق منها مع األهداف العامة للجمعية ضمن رخصة املشرفة واملعلمة، هذا التبين يسهم يف 

 تشجيعهم على اعتماد نظم حوافز ومكافآت لتحقيق املعايري.

، مجعية مكنون، التدريب املصغر، (، املدونات، التطوير املهينWeb 2.0: تصور مقرتح، أدوات )الكلمات املفتاحية

 .ISTEتكنولوجيا األداء البشري، املعايري الدولية لتكنولوجيا التعليم 

 حامد حممد احلاج صباح. د
 والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة-الرتبية كلية

يان سبل تنمية املعلم وفقًا ملعايري اجلودة الشاملة من منظور إسالمي، اتبعت الباحثة عدة مناهج تهدف الدراسة إىل ب املستخلص:

للبحث تتمثل يف املنهج املسحي واملنهج التارخيي ومنهج املقارنة، وتوصل البحث إىل عدد من النتائج، من أهمها: تنمية املعلم 

ى إىل أن يتصف املعلم بصفات اإلخالص هلل أواًل وآخرًا وحب املهنة، وسالمة وفقًا ملعايري اجلودة الشاملة من منظور إسالمي تسع

احلواس، وباملظهر الالئق والصحة اجليدة، والطالقة يف التعبري. كما جيب أن يتحلى بالصدق، والعدل، واإلنصاف، ويبتعد 

ة املتمثلة يف جماراة التكنولوجيا، عن احملاباة والتمييز، وتفضيل بعض الطالب على بعض. هذا إىل جانب الصفات املهني

تقان أساليب البحث، واإلملام بطرق التدريس، ومعرفة األسس النفسية والرتبوية للطالب، إوالتمكن من املادة الدراسية، و

ح نظام طالع وقوة املالحظة والفراسة واملساهمة يف إصالوالصفات العقلية املتمثلة يف الذكاء والفطنة والثقافة العامة وسعة اال

 التعليم.  

 تنمية املعلم، اإلخالص هلل، الوفاء، بر الوالدين. كلمات مفتاحية:ال

 احلارثي عوضه بنت إميان. د
 القرى أم جامعة – بالليث اجلامعية كلية

 مراعاة دون التقليدية املهارات على السعودي املعلم إعداد ؤسساتم اهتمام قصور يف احلالية الورقة مشكلة جتلت املستخلص:

 إعداد بني التكامل مدى إبراز إىل وتهدف. املؤسسات تلك يف للمعلم التكنولوجية األدوار تضمني احلالي، وعدم العصر طبيعة

 يف البحث أهمية تكمن كما .املعلم ذلك إعداد مهارات قائمة يف التكنولوجية األدوار وتضمني مهنيًا وتنميته السعودي املعلم

 املعلمني إعداد قائمة يف التكنولوجيا دور إعالء وكذلك براجمها، حمتوى تطوير على املعلم إعداد مؤسسات مساعدة

 مهنيًا. وتطويرهم

 اهتمامات اقعو حتديد أهميتها، وأيضا وكذلك مهنيًا وتنميته املعلم إعداد عملية ماهية :من كل حتديد إىل الورقة وتسعى    

 يف املأمول وأخريا ، مهنيًا وتنميته املعلم إعداد برامج لتطوير العربية اجلهود إبراز السعودي، وكذلك املعلم إعداد مؤسسات

 .العصرية املستجدات ضوء يف مهنيًا وتنميته السعودي املعلم إعداد

 الورقة السعودية، وتوصلت العربية باململكة العام التعليم ممعل إعداد لواقع التحليلي الوصفي املنهج الورقة هذه يف واستخدم    

 األدوار ضوء يف وتدريبه املعلم إعداد أهمية والتدريسية، املهنية كفاءته ورفع إعداده و املعلم تطوير التالية: أهمية النتائج إىل

 خمرجاته ألهمية نظرا العام التعليم ملعلم ريسيةالتد الكفاءة بتطوير احلالي، العناية العصر ظل يف املعلم من املتوقعة املستقبلة

 عام. بشكل الثقافية احلياة ويف اجملتمع يف

 اجلديدة املستقبلية األدوار على الرتكيز بضرورة االهتمام إىل تسعى واليت واملقرتحات التوصيات من مبجموعة الورقة وانتهت    

 إعداد قائمة يف التكنولوجية – مهارات من تتضمنه وما – ألدوارا تضمن أن وضرورة احلالي، العصر طبيعة ضوء يف للمعلم

 يف املعلم لواقع دراسات بعدة القيام ،ضرورة مهنيًا وتنميته املعلم إعداد قضية يف اجلديدة املداخل تبين ضرورة السعودي، املعلم

 يف التكنولوجية املهارات لتضمني ساتدرا إجراء وضرورة ، القوة جوانب وتعزيز والضعف القوة جوانب ومعرفة املراحل كافة

 .املعلم إعداد برامج

 تنمية املعلم مهنيًا ، الواقع ، املأمول. املعلم،إعداد  الكلمات املفتاحية:



 

 

 املدودي حممد سعيد أ. دنيا

تت هذه الدراسُة خلدمة متويل التعليم العالي باملدينة املنورة من خالل وضع تصور مقرتح لتفعيل االستثمار يف أ املستخلص:

األراضي التابعة للتعليم العالي باملدينة املنورة خلدمة متويله، وذلك بعد اإلجابة عن تساؤالت الدراسة عن طريق استخدام املنهج 

ملهيكلة لعينات قصدية من فئات خمتلفة مرتبطة بالدراسة، وقد متت معاجلة البيانات النوعي، باستخدام املقابالت شبه ا

 إذباستخدام مجيع العمليات اليت ختدم أغراض الدراسة، وقد توصلت إىل عدد من النتائج تتمثل يف إجابات أسئلة الدراسة، 

القتصادية لالستثمار يف األراضي التابعة للتعليم العالي ي: ما القيمة اعلى النحو اآلتأتت إجابة السؤال األول والذي متت صياغته 

ء باملدينة املنورة؟ يف القيمة املالية اليت ميكن حتصيلها عند استثمار األراضي الفضاء التابعة للتعليم العالي باملدينة املنورة، سوا

استغالهلا مستقباًل، أما إجابة  فضاء سيتم يفضاء ليست حتت مشاريع حالية أو مستقبلية، أم كانت أراض يكانت أراضأ

ما طرق استثمار األراضي التابعة للتعليم العالي باملدينة املنورة بشكل اقتصادي ذي عائد جيد؟  :السؤال الثاني والذي صياغته

يف حني الطرق االستثمارية القابلة للتفعيل واليت مت التوصل إليها من خالل عينة الدراسة،  مجيع فقد كانت اإلجابة من خالل

السؤال الثالث والذي صياغته: ما العقبات اليت قد تواجه االستثمار يف األراضي التابعة للتعليم العالي باملدينة  نكانت اإلجابة ع

املنورة؟ تتضمن وجود عدد من العقبات منها عدم وجود آلية واضحة لتفعيل االستثمارات املختلفة، إضافة إىل األنظمة واللوائح 

فعيل االستثمارات خاصة أن األراضي تعد من أمالك الدولة، وقد وضع تصور مقرتح لتفعيل االستثمارات يف األراضي اليت تعيق ت

ما التصور املقرتح لالستثمار يف األراضي التابعة للتعليم  :التابعة للتعليم العالي كإجابة للسؤال الرابع الذي كانت صياغته

مؤسسات التعليم لرفد منطقة املدينة املنورة  منتفيد وزارة التعليم ووزارة املالية سة بأن تالعالي باملدينة املنورة. ومتت التوصي

 من نتائج الدراسة. ، وكانت هذهالعالي

 املدينة املنورة.أراضي التعليم العالي، راضي، متويل التعليم العالي، االستثمار يف األ الكلمات املفتاحية:

 

Porter

 الدغيليب زياد بن حممد.أ
 سعود امللك جامعة -كلية الرتبية 

علمي باجلامعات السعودية ا تطوير امليزة التنافسية يف عمادات البحث الستتناول الدراسة اليت جيريها الباحث حالًي املستخلص: 

" للتنافسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود، واليت ستهدف Porterيف ضوء مدخل منوذج بورتر "

" Porterللكشف على واقع امليزة التنافسية يف عمادات البحث العلمي باجلامعات السعودية يف ضوء مدخل منوذج بورتر "

ر أفراد الدراسة، كما ستهدف إىل التعرف على الفروق بني استجابات أفراد الدراسة يف التعرف على للتنافسية من وجهة نظ

، عمر اجلامعة، و" للتنافسية تعزى إىل متغريات )الرتبة األكادمييةPorterواقع امليزة التنافسية يف ضوء مدخل منوذج بورتر "

لى املتطلبات الالزمة للميزة التنافسية يف عمادات البحث العلمي عدد سنوات اخلربة(، وأخريًا الوقوف ع، وختصص الكليةو

 باجلامعات السعودية من خالل مقابلة جيريها الباحث مع عشرة خرباء يف التعليم العالي.

وسيتم استخدام املنهج الوصفي املسحي ملناسبته لتحقيق أهداف الدراسة، كما سيتم مجع البيانات عن طريق أداتي      

( عضو هيئة 3181عضو هيئة تدريس جمتمع الدراسة والبالغ عددهم) 346نة واملقابلة، وستتكون عينة الدراسة من االستبا

( لتحديد Krejcie&Morgan,1970) تدريس جبامعة امللك سعود، ومت اختيار عدد العينة حسب معادلة كرجيسي ومورقان

 حجم العينة.

 ا على أفراد الدراسة.اسة بعدما يتم تطبيق أداتي الدراسة ميدانًيوسيتوصل الباحث إىل نتائج وتوصيات الدر     

 .اجلامعات السعودية، البحث العلمي، امليزة التنافسية، : عمادة البحث العلميالكلمات املفتاحية

 



 
 

 األمحري سعيد بنت ثريا.أ
 تبوك مبنطقة للتعليم العامة رةاإلدا

 
هدفت الّدراسة احلالية إىل التعّرف على درجة توافر وأهمية املتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة الّذاتية للمدرسة يف  املستخلص:

انة أداة مدارس التعليم العام احلكومية للبنات مبدينة تبوك، ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، واالستب

( مديرة ووكيلة 199( جماالت ومت تطبيقها ميدانيًّا على أفراد عينة الّدراسة وعددهم )6تكونت من ) إذجلمع البيانات، 

مدرسة. ولإلجابة عن أسئلة الدراسة متت معاجلة البيانات إحصائّيا. وقد أظهرت نتائج الدراسة توافر املتطلبات الالزمة لتطبيق 

عام بدرجة متوسطة، واملتطلبات الالزمة  وجهمدرسة يف مدارس التعليم العام احلكومية للبنات مبدينة تبوك باإلدارة الّذاتية لل

درجة  يفعام ذات أهمية عالية ، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  وجهلتطبيق اإلدارة الّذاتية للمدرسة ب

التقويم الذّاتي وباختالف املرحلة الدراسية يف جماالت )املشاركة اجملتمعية،  توافر متطلبات تطبيق اإلدارة الّذاتية للمدرسة

واحملاسبية(  لصاحل املرحلة املتوسطة، باستثناء جمال )التنمية املهنية( كانت الفروق لصاحل املرحلة الثانوية، كما وجدت 

التكنولوجيا واملعلومات( لصاحل أفراد وتي واحملاسبّية، التقويم الّذاوفروق باختالف نوع املدرسة يف جماالت: )التنمية املهنية، 

 عينة الّدراسة يف املدارس التابعة لربنامج "تطوير املدارس". 

 اإلدارة املدرسية الذاتية .التعليم العام ،اإلدارة الذاتية الكلمات املفتاحية:

 

 

 فريال بنت عبداهلل بن سعيد احلقبانيد.

 وحدة شؤون القيادات الرتبوية -األمانة العامة إلدارات التعليم

 
 السعودية، ةالعربي اململكة يف التعليمية اإلدارات يف الالمركزية إىل التوجه مربرات على التعرف إىل الدراسة تهدف املستخلص:

 على تساعد قد اليت واملقرتحات العام، التعليم نظام يف لالمركزية احملققة والعاملية احمللية التجارب من االستفادة ومدى

 .اجملال يف العلمية والدراسات األدبيات حتليل طريق عن التحليلي املكتيب البحث منهج على الدراسة اعتمدت وقد. حتقيقها

 مجيع على للمركزية السليب األثر التعليمية اإلدارات يف الالمركزية إىل التوجه مربرات من أن إىل نتائجها يف الدراسة وتوصلت

 العلمي، البحث بنتائج االهتمام وضعف التعليم، إدارات لتمكني املمنوحة الصالحيات قلة وخاصة التعليمية، العملية مقومات

 االستفادة وضرورة ؛ 2030 اململكة رؤية حتقيق مستجدات مع تنسجم ال قدمية تشريعات ووجود املالي، اهلدر معدالت وارتفاع

 وتفعيل وبريطانيا أمريكا يف العاملية التجارب يف التعليم مركزية وال السعودية الصحة بوزارة الذاتي التشغيل جتربة من

 اإلدارات المركزية حتقيق على تساعد قد مقرتحات وتقديم. آسيا شرق بدول اإلداري اإلصالح ويف وكندا بأسرتاليا احملاسبية

 . اجملتمعية العالقات وتفعيل التقنية، واستثمار البشرية، مواردها تنمية ويف التعليمية اإلدارات متكني جمال يف التعليمية

 يف والرغبة زيةالالمرك ثقافة نشر: أهمها من الّتوصيات من عدد إىل التوّصل ّتم الّدراسة، ونتائج األدبّيات، حتليل ضوء ويف

 التنفيذ؛ والمركزية التخطيط مركزية حتقيق يف املتقدمة الدول حتاكي تربوية سياسة وتبين التعليمية؛ اإلدارات متكني

 . التعليمية اإلدارات مديري صالحيات لتطوير تربوية ميدانية نقاش حلقات وتنظيم البحثية الدراسات نتائج وتفعيل

 العام التعليم /التعليم المركزية/  التعليمية داراتاإل متكني :املفتاحية الكلمات

 
 
 



 

 

ED-Advanc

 املدودي حممد سعيد دنيا.أ

ضوع تطوير رياض األطفال أتت هذه الدراسُة خلدمة مرحلة رياض األطفال باملدينة املنورة من خالل مناقشة مو  املستخلص:

تكمن أهمية الدراسة يف أهمية مرحلة رياض األطفال  إذلالعتماد،  Advanc-EDاألهلية باملدينة املنورة يف ضوء معايري منوذج 

وضرورة حتقيق أهدافها يف النظام التعليمي السعودي، إضافة إىل التوجه السعودي لتطوير التعليم يف مرحلة رياض األطفال 

جودته، كما أنها قد تفيد يف تشخيص جوانب األداء مبؤسسات رياض األطفال األهلية باملدينة املنورة، والكشف عن وحتقيق 

لالعتماد، كما تؤكد  Advanc-EDاملعايري اليت حققتها مؤسسات رياض األطفال األهلية باملدينة املنورة بناًء على منوذج 

طوير رياض األطفال األهلية باملدينة املنورة، وتضع تصورًا مقرتحًا لتطوير رياض الدراسة على دور حتقيق معايري االعتماد يف ت

لالعتماد، كما أنها ستخرج بنتائج وتوصيات ختدم أصحاب القرار  Advanc-EDاألطفال األهلية باملدينة املنورة بناًء على منوذج 

إلجابة عن تساؤالت الدراسة بواسطة املنهج الوصفي، وذلك يف تطوير رياض األطفال األهلية باملدينة املنورة،  وذلك عن طريق ا

باستخدام استبانات حمكمة لعينات قصدية من فئات خمتلفة مرتبطة بالدراسة، وسوف تتم معاجلة البيانات  باستخدام مجيع 

ن السؤال إ إذراسة، العمليات اليت ختدم أغراض الدراسة، وسوف يتم التوصل إىل عدد من النتائج تتمثل يف إجابات أسئلة الد

لالعتماد؟  Advanc-ED االعتماد بها وفقًا لنموذج رياألول يتعلق بواقع تطبيق إدارات رياض األطفال األهلية باملدينة املنورة ملعاي

اد يف حني أن السؤال الثاني يكشف عن العقبات اليت قد تواجه رياض األطفال األهلية باملدينة املنورة عند تطبيق معاير االعتم

لالعتماد؟ أما السؤال الثالث فيتعلق باقرتاح تصور املقرتح لتطوير إدارات رياض األطفال  Advanc-EDيف إداراتها وفقًا لنموذج 

 لالعتماد. Advanc-EDاألهلية باملدينة املنورة يف ضوء معايري منوذج 

 املدرسي، رياض األطفال. ، االعتمادAdvanc-ED منوذج الكلمات املفتاحية:

 

 منتصر كمال الدين حممد موسى د.                     عبداهلل حسني عبداهلل محد.د

 ة امللك فيصل ـــ السعودية  جامع                    جامعة اإلمام املهدي ـــــ السودان.

هدفت الدراسة إىل التعرف على منط القيادة الرتبوية يف التعليم اجلامعي كما يدركها الطالب وعالقتها بتفوقهم  املستخلص:

 األكادميي لدى عينة من طالب جامعة اإلمام املهدي، 

ر فعال يف حتسني العملية التعلمية وإن جناح اجلامعة يف يعترب األستاذ قائد تربوي تناط به مهام حيوية وبالغة األهمية وله دو

حتقيق أهدافها ورسالتها مرتبط بالكيفية اليت يدير بها أموره وباألسلوب القيادي الذي ميارسه وبالصفات القيادة الناجحة 

بتفوق مستمر، كل ذلك اليت تساعد يف بناء عالقات إنسانية إجيابية مع مرؤوسيه من الطالب لتحسن مع أداءهم األكادميي و

عن منط القيادة الرتبوية يف التعليم اجلامعي وعالقتها بالتفوق  احلالي ليكشفدفع الباحث أن يتناول موضوع البحث 

 األكادميي للطالب.

( مفحوصًا. 100ويف سبيل حتقيق ذلك استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي. واختار عينة بطريقة عشوائية تكونت من ) 

، والتقديرات األكادميية ملعرفة التفوق األكادميي، وُأستخدم انستخدم استبيان منط القيادة الرتبوية من إعداد الباحثوُأ

( لتحليل البيانات اليت قام جبمعها، وقد توصلت  الدراسة إىل النتائج التالية: أن منط القيادة الرتبوية السائد يف spssبرنامج)

الطالب هو النمط الدميقراطي، عدم وجود عالقة بني منط القيادة الرتبوية والتفوق األكادميي،  التعليم اجلامعي كما يدركه

وجود فروق يف النمط التسلطي والفوضوي لصاحل اإلناث، عدم وجود فروق يف منط القيادة الرتبوية تعزى ملتغري العمر، وعدم 

 قراطي لصاحل قسم املكتبات.وجود فروق يف منط القيادة تعزى للتخصص الدراسي ماعدا الدمي

 منط القيادة الرتبوية، القيادة ، دميقراطي، تسلطي، فوضوي، التفوق األكادميي. الكلمات املفتاحية:

 



 
 

 شبري علي عبداهلل.احلرازي                  أ أمحد عبدالعزيز.القرشي            أ سرور عبداهلل.أ

 القرى أم جامعة

استهدفت هذه الدراسة الكشف عن درجة ممارسة رؤساء األقسام األكادميية بكليات الرتبية للقيادة اإلبداعية  املستخلص:

تقوم مؤسسات  إذاإلدارة اجلامعية مبا يتالءم مع التحديات،  صبح من الضروري تطويريف ضوء متطلبات التنمية املستدامة. لقد أ

تنمية اقتصاد  التعليم العالي مبختلف أنواعها وأمناطها، بإعداد األفراد املؤهلني يف حتقيق متطلبات التنمية، واإلسهام يف

اجتاهات حنو  يرينأظهرت أن لدى املد اليت عض الدراساتاجملتمع، ولذلك ظهرت احلاجة للقيادة اإلبداعية وتنميتها من نتائج ب

دورها الفاعل يف والقيادة اإلبداعية. مما يؤكد احلاجة لالهتمام بالقيادة اإلبداعية؛  عن املخاطرة، ووجود عجز يف العزوف

  .املؤسسات التعليمية

واقع الظاهرة من خالل مجع معلومات وبيانات عنها ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي الذي ُيعنى بدراسة      

وصواًل إىل استنتاجات تسهم يف فهم الواقع وتطويره. وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن مستوى ممارسة رؤساء األقسام األكادميية 

طلبات التنمية املستدامة ملهارات القيادة اإلبداعية، واملتمثلة يف حساسية املشكالت، واألصالة، واملرونة، والطالقة يف ضوء مت

( بني استجابات عينة الدراسة حول 0.05جاءت بدرجة متوسطة، كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ية: )اجلامعة، الرتبة تممارساتهم للقيادة اإلبداعية يف ضوء متطلبات التنمية املستدامة ُتعزى إىل متغريات الدراسة اآل

 ات اخلربة(.األكادميية، سنو

ويف ضوء هذه النتائج مت التوصل إىل عدد من التوصيات منها تنفيذ عدد من الدورات املكثفة يف جمال القيادة اإلبداعية      

وتعيني رؤساء األقسام األكادميية يف ضوء توافر عدد من املهارات والكفايات، ومن  ،جلميع رؤساء األقسام األكادميية

من خالل  ةاإلبداعية، ونشر ثقافة القيادة اإلبداعية بني منسوبي الكليات، وخباصة القيادات األكادمييضمنها مهارات القيادة 

إعداد جمموعة من الكتيبات والنشرات اليت تشرح مهارات القيادة اإلبداعية وتوزيعها على رؤساء األقسام األكادميية والقادة 

 األكادمييني.

 الرتبية، والتنمية املستدامة. ةعية، رؤساء األقسام األكادميية، كليالقيادة اإلبدا الكلمات املفتاحية:

 

 الغامدي سعد بن اهلل غرم بن عبدالرمحن. د
 الرياض قةمبنط للتعليم العامة باإلدارة الشاملة اجلودة إدارة

هدفت الدراسة إىل حتديد األدوار احلديثة للقيادة املدرسية للتحول حنو جمتمع التعلم مبدارس التعليم العام باململكة  املستخلص:

العربية السعودية، وحتديد متطلبات التحول الفعال حنو جمتمع التعلم، وقد استخدمت الدراسة املنهج النوعي ملناسبته ألهدافها، 

مخسة وعشرين قائدًا عددهم ا من إمجالي عدد قادة مدارس البنني والبنات البالغ ا تربوًيراد الدراسة مخسة عشر قائًدومّثل أف

ه التابعة للربنامج الوطين لتطوير املدارس املطبقة جملتمع التعلم يف مدارسها واملشاركني يف الربنامج 1438/1439وقائدة لعام 

 (، وقد مت استخدام املقابلة أداة للدراسة.Solution Treeاخلربة العاملي ) التدرييب اخلاص بالشراكة مع بيت

وقد توصلت الدراسة إىل عدد من أبرز األدوار احلديثة للقيادة املدرسية للتحول حنو جمتمع التعلم مبدارس التعليم العام       

أدوار تتعلق مبجتمع و: أدوار تتعلق بالتعلُّم، اآلتيعلى النحو باململكة العربية السعودية، وقد مت تصنيفها إىل مخسة جوانب 

أدوار تتعلق بالتنمية املهنية، وأدوار تتعلق بالتقنيات احلديثة، كما وأدوار تتعلق باملهارات النوعية لقيادة جمتمع التعلم، والتعلُّم، 

تمع التعلم مبدارس التعليم العام باململكة توصلت الدراسة إىل أن أبرز متطلبات حتقيق التحول الفعال للقيادة املدرسية حنو جم

وجود رؤية واضحة ورسالة حمددة وأهداف وقيم مشرتكة متفق والعربية السعودية: ضرورة توفر قيادة مشرتكة داعمة للتعلم، 

 توفر مهارات تعلم الفريق والعمل اجلماعي والتعاوني واحلوار الفكري، والرتكيز على حتسني املدارس وحتسنيوعليها، 

 املهارات املهنية.



 

 

االهتمام وضرورة إعادة النظر يف اختيارهم، ووُختمت الورقة بتوصيات أبرزها: إعطاء صالحيات أكرب لقادة املدارس،       

ضرورة مشاركة اجملتمع املدرسي، واالهتمام بفتح آفاق أوســـع للتواصل مع املــجتمــع احمللي لالستفادة وبالتنمية املهنية هلم، 

 خرباتهم يف التحول حنو جمتمع التعلم.من 

 القيادة املدرسية، جمتمع التعلم، مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية. الكلمات املفتاحية:

 األمحري نعبدالرمح ناصر أملأ. 
 عسري مبنطقة للتعليم العامة اإلدارة

جماالت احلياة، وحتى تستطيع اململكة العربية السعودية  مجيعيتسم عاملنا املعاصر بالتطور اهلائل واملتسارع يف   املستخلص:

طيط االسرتاتيجية ويف هذا الصدد أصدرت وزارة االقتصاد والتخ مواكبة هذه التغريات تسعى إىل التحول حنو جمتمع املعرفة،

 م(، وتزامن مع ذلك صدور برنامج2030ه(، كما أصدرت اململكة رؤية )1434الوطنية للتحول إىل جمتمع املعرفة عام )

م(، ولذا كان لزامًا على اجلامعات أن تسعى إىل املساهمة يف حتقيق التحول حنو جمتمع املعرفة، 2020التحول الوطين )

إن البحث الرتبوي باجلامعات السعودية يواجه عدد من املشكالت اليت أفقدته قيمته ودوره يف  م.2030وحتقيق رؤية اململكة 

مبختلف املؤسسات التعليمية، ولذا أكدت بعض  إنتاج وتبادل ونشر املعرفة، واالستفادة منها يف تطوير السياسات واألداء

 دارة الرتبوية يف ضوء حتديات جمتمع املعرفة. جمال اإلالدراسات على ضرورة حتديد أهم العناصر املطلوبة لتفعيل البحوث يف

ويف ضوء ذلك هدفت الدراسة احلالية للتوصل إىل رؤية مستقبلية لبحوث اإلدارة الرتبوية باجلامعات السعودية خالل العشر 

م، ورؤية 2020ة املعرفة، ويف ضوء برنامج التحول الوطين للمملك سنوات القادمة يف ضوء متطلبات التحول حنو جمتمعال

 ( خبريًا.151م من وجهة نظر خرباء اإلدارة الرتبوية وعددهم )2030اململكة 

التنظيمية( الالزم توافرها لالنتقال ببحوث اإلدارة الرتبوية يف  -املادية  -ملتطلبات )البشرية اوتوصلت الدراسة إىل رصد        

االت البحثية ذات العالقة بتخصص اإلدارة الرتبوية باجلامعات السعودية اجمل اجلامعات السعودية حنو جمتمع املعرفة، ورصد ألهم

اإلدارة الرتبوية باجلامعات  يف ضوء االسرتاتيجية الوطنية للتحول حنو جمتمع املعرفة، وحتديد أهم اجملاالت البحثية يف ختصص

ا ألولوية أهميتها، كما م، وترتيبها وفًق2030ة م، ورؤية اململك2020السعودية اليت يتطلبها برنامج التحول الوطين للمملكة 

ع خريطة حبثية توضح األولويات البحثية اليت تسهم يف التحول حنو جمتمع ضقسام اإلدارة الرتبوية وأمتت التوصية بأنه جيب على 

  .املعرفة

 التوجهات املستقبلية، متطلبات التحول، جمتمع املعرفةالكلمات املفتاحية: 

 د. منار حممد جابر     د. عزام عبد النيب أمحد

 كلية الرتبية، جامعة بين سويف    كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس

لعربية يف ضوء النموذج األوروبي للتميز. الدراسة إىل التوصل إىل رؤية مقرتحة إلدارة التميز باجلامعات ا تهدف املستخلص:   

لذلك تتمثل مشكلة الدراسة يف ضعف االهتمام بإدارة التميز يف اجلامعات العربية فهي مازالت بعيدة عن أساليب حتقيق إدارة 

القيادات األكادميية  الضعف يف أداء تفتقر اجلامعات إىل البيئة السليمة واملناخ اجليد لالهتمام بالتميز، باإلضافة إىل إذالتميز، 

تعاني اجلامعات من ضعف آليات دعم مشاركة مجيع العاملني بها، وضعف خطط حتسني  إذوضعف إميانها بأهمية التجديد، 

أداء األفراد يف اجملاالت املختلفة، كما ال تتسم سياسة اجلامعة باملرونة يف التعامل مع مشكالت التعليم والتعلم للطالب، 

ي: كيف ميكن تالتساؤل الرئيس اآل ناإلجابة عإىل الدراسة  ىرات معلنة لقياس األداء باجلامعة، ولذا تسعكما ال توجد مؤش

 إدارة التميز باجلامعات العربية يف ضوء بعض مناذج التميز ؟

ل النماذج واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وذلك من خالل وصف إدارة التميز وخصائصها وأبعادها وحتليلها، وحتلي       

وضع رؤية مقرتحة إلدارة التميز باجلامعات العربية يف ضوء بعض مناذج التميز العاملية،  العاملية للتميز، وتوصلت الدراسة إىل



 
 

جوائز التميز العاملية ومت وضع جمموعة من اإلجراءات اليت ميكن من خالهلا إدارة التميز  ىمبا يؤهل اجلامعات من احلصول عل

 ة من املعايري مت صياغتها يف ضوء النماذج العاملية للتميز.من خالل جمموع

التميز، التميز املؤسسي، النموذج األوروبي للتميز، النموذج األمريكي للتميز والنموذج الياباني  إدارة املفتاحية:الكلمات 

 للتميز، النموذج الكندي للتميز، اجلامعات العربية.
 

 يونس حممد جمدي.د. أ
 املنوفية جامعة - الرتبية كلية

تهدف الدراسة إىل حتليل واقع التعليم اجلامعي املصري بغرض الوقوف على التحديات اليت تعرقله وحماولة تقديم  املستخلص:

ساهمة يف حتقيق طموحات التنمية اليت ينتظرها اجملتمع املصري ولعل رؤية استشرافية قد تسهم يف االرتقاء به من أجل امل

املشكلة الرئيسة اليت تدور حوهلا فكرة الورقة احلالية تكمن يف أن التعليم اجلامعي املصري مير بأزمة حقيقية تتجلى آثارها 

ني مستوى اخلدمات التعليمية يف مظاهر كثرية : فهناك الشكوى العامة من تدني مستوى الطالب واخلرجيني، وهناك تد

ا عن انصراف غالبية الطالب عن الكليات عضاء هيئة التدريس، هذا فضًلأاملقدمة، وهناك الشكوى من ضعف مستوى أداء 

العلمية، واالنسياق اجلماعي إىل الكليات األدبية، وتفشي مشكلة الدروس اخلصوصية يف اجلامعات، وتقليدية املناهج 

ا عن ضعف الربط ، وعدم مناسبة متويل التعليم اجلامعي احلكومي مع متطلبات حتقيق جودته ، هذا فضًل واملقررات الدراسية

مة بني خرجي اجلامعي واحتياجات سوق ءبني سياسات التعليم اجلامعي وخطط التنمية ما أدى إىل  عدم القدرة على حتقيق املوا

 العمل.

، وحمدودة اإلمكانات، نتيجة جملموعة من املعوقات يأتي يف مقدمتها الواقع ات املصرية متعثرة التحركاتعاموتبدو اجل     

االقتصادي اهلزيل والوضع الثقايف املنقسم بني التمسك بأصالة املاضي وامليل إىل االنفتاح على حداثة اآلخر، ولعل هذه االزمات 

عداد املواطن القادر على مواكبة العصر إعات على متثل دافعًا للمهتمني بالشأن اجلامعي للبحث عن كيفية زيادة قدرة اجلام

ومواجهة حتدياته، ومن هنا جاءت فكرة هذه الورقة اليت ستحاول حتقيق ذلك من خالل الكشف عن أبرز االجتاهات الرتبوية 

دراسة وصت الأوقد ، يفية االستفادة منها يف االرتقاء بالتعليم اجلامعي املصريكاليت فرضتها معطيات العصر لتحديد 

 شكالت اليت يعاني منها التعليم اجلامعي.د من املحباالستفادة من الرؤية االستشرافية لل

 .االجتاهات الرتبوية املعاصرة املصري،التعليم اجلامعي  استشرافية، رؤية املفتاحية:الكلمات 
 

 
 عبد القادر بغداد باي د.            سامية ياحي د.               سعد الدين بوطبالد.

 مليانة جامعة مخيس     جامعة اجلزائر كلية العلوم االجتماعية   جامعة مخيس مليانة  

الفاعل فيها، وهذا ما ليحقق األفكار على الطالب الذي يعّد حمور العملية التعليمية و LMDكز نظام التعليم ر املستخلص:

هو بارز يف تقرير الندوة الوطنية للجامعات املوسعة للقطاع االقتصادي واالجتماعي، واملخصصة لتقييم تطبيق نظام "ل م د"، 

( يف أن نظام   "ل م د" يسعى إىل ضمان تكوين نوعي وتشغيلي للطالب اجلامعي. ولذلك أتت 2016اليت أقيمت يف )جانفي، 

عرفة مستوى فاعلية التكوين اجلامعي من وجهة نظر األساتذة الباحثني، ومعرفة تصوراتهم حول املناخ التنظيمي هذه الدراسة مل

يف املؤسسات اجلامعية والتكامل فيما بينها من خالل دراسة ميدانية قائمة على تطبيق مقياس على عينة من األساتذة الباحثني 

( اإلصدار spssة خمتلفة. وبعد احلصول على النتائج وحتليلها بواسطة برنامج )أستاذ يعملون يف جامعات جزائري 100قدرها 

هم نتائجها، وجود نقائص تضعف فاعلية التكوين اجلامعي، مع وجود فجوة بني التكوين أ. وبينت الدراسة الراهنة يف 22

اجلامعي ال يساعد على بذل جمهودات  ن املناخأكما كشفت النتائج  واالقتصادية.اجلامعي واحتياجات املؤسسات االجتماعية 

  والنجاح.لتحقيق التميز 

 األستاذ الباحث. ،احمليط االجتماعي واالقتصادي ،الفاعلية ،املوارد البشرية ،التكوين ،اجلامعة الكلمات املفتاحية:

 



 

 

 د. لينا بنت سليمان اخلليوي       ريم بنت عوض العصيميأ. بنت حزام الشهراني          ةنورأ. 

 جامعة امللك سعود                    
 

لكرتوني املدمج يف تلبية احتياجات سوق العمل يف ضوء جتربة هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور التعليم اإل املستخلص:

( 98لكرتونية، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثات االستبانة أداة، وقد مت تطبيق الدراسة على )امعة السعودية اإلاجل

عضوًا من أعضاء هيئة التدريس من خمتلف اجلامعات السعودية، ونظرًا لطبيعة البحث، واألهداف اليت يسعى لتحقيقها؛ 

ف وتفسري الظاهرة وكان من أبرز النتائج اليت مت التوصل إليها؛ أن التعليم املدمج خدم املنهج الوصفي التحليلي، وذلك لوصاسُت

ُيقدم فرصة للعاملني إلكمال تعليمهم ورفع مستواهم املهين، كما ُيهيئ الطلبة للتكيف مع التغريات املستمرة يف سوق العمل 

ال والتواصل والقدرة على اختاذ القرار، كما توصلت واليت يفرضها التقدم التقين، وُيمكن الطلبة من اكتساب مهارات االتص

( يف إجابات أفراد العينة ُتعزى مُلتغرَيي اجلامعة وسنوات 0.05الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

يف مؤسسات التعليم  اخلربة، ويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة احلالية بضرورة التوسع يف استخدام نظام التعليم املدمج

العالي، والعمل على إعداد الربامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة والعاملني باجلامعات لتطوير أدائهم يف جمال 

استخدام التقنية لضمان التطبيق األمثل للنظام، وعقد املزيد من الندوات واملؤمترات وورش العمل لالستفادة من جتارب 

ية اليت تبنت التعليم املدمج، والعمل على توفري البيئة املالئمة لتطبيق مثل هذا النوع من التعليم يف ضوء توجه اجلامعات السعود

 الدولة حنو خصخصة التعليم اجلامعي.

 .لكرتونية السعوديةلكرتوني، اجلامعة اإلالتعليم اإل ،سوق العمل، التعليم املدمج الكلمات املفتاحية:

 

 د.سيسبان فاطيمة الزهراء                      د. سومية قدي  

 اجلزائر _مستغامن_امعة عبد احلميد ابن باديس ج   اجلزائر _معسكر _امعة مصطفى اسطمبولي ج
 

تهدف الدراسة للكشف عن فاعلية برنامج إرشادي يف حتسني الدافعية للتعلم لدى الطلبة اجلامعيني الراسبني  خلص:املست

، ومتثلت األداة الرئيسة للدراسة يف الربنامج اإلرشادي من 2016_2015ا جبامعة مستغامن باجلزائر للسنة اجلامعية دراسًي

ا، موزعني على جمموعتني ( طالًب30) محد دوقة، وتكونت عينة الدراسة منتصميم الباحثتني، ومقياس الدافعية للتعلم أل

( 15ا من )ا على الربنامج، وأخرى ضابطة مكونة أيًضا واليت تلقى أفرادها تدريًب( طالًب15إحداهما جتريبية مكونة من )

قبلي ألدوات الدراسة وآخر بعدي للكشف ا على الربنامج، ومت إخضاع أفراد اجملموعتني لتطبيق ا مل يتلق أفرادها تدريًبطالًب

عن مدى فاعلية الربنامج، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف 

رشادي يف فاعلية الربنامج اإل من ثمالدافعية للتعلم ويف التحصيل الدراسي بعد تطبيق الربنامج، ولصاحل اجملموعة التجريبية، و

 ا.حتسني الدافعية للتعلم لدى طلبة اجلامعة الراسبني دراسًي

 الربنامج اإلرشادي.، الرسوب الدراسي، الدافعية للتعلم لكلمات املفتاحية:ا

  



 
 

 الضو علي حممد علي حممد. د
 السودان – الرضا خبت جامعة الرتبية كلية - الرتبوي النفس علم قسم

امعة خبت )أساس( جب إىل التعرف على املشكالت األكادميية اليت تواجه طالب كلية الرتبيةهذه الدراسة  هدفت املستخلص:

بة أفراد العينة ُتعزى للمتغريات تجااس ذات داللة إحصائية بني فروقوالكشف عّما إذا كان هناك ، من وجهة نظرهم الرضا

، املنهج الوصفي التحليلي الباحث استخدمولتحقيق هدف الدراسة  ،(املستوى الدراسي، والتخصص، واجلنس): اآلتية

مشلت بعض  قام الباحث بإعداد استبانة ،مت اختيارهم بالطريقة العشوائية ( طالبًا وطالبة90) دراسة منعينة ال وتكّونت

شكالت : امل( فقرة موزعة على مخسة جماالت رئيسة هي44) ؛ خرجت يف صورتها النهائية مكّونة مناألكادمييةاملشكالت 

 واملشكالت املرتبطة باالختبارات، واملشكالت املرتبطة باألساتذة، واملشكالت املرتبطة رتبطة باملقررات الدراسية،امل

طالب دى أن املشكالت األكادميية لإىل عدة نتائج، منها:  صلت الدراسةوتو .بالكلية واإلدارة واملشكالت املرتبطة بالطالب،

عزى د فروق ذات داللة إحصائية يف املشكالت األكادميية ُتووجكما أظهرت النتائج عدم  ت بدرجة متوسطة،كان كليةال

قررات الدراسية، واملشكالت . وبّينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جماالت املشكالت املرتبطة باملجلنسإىل ا

 االختبارات،املشكالت املرتبطة بوجماالت  ،ة لألداةالدرجة الكلّياملرتبطة باألساتذة. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

عدم وجود فروق ذات داللة ُتعزى إىل التخصص. وكذلك  الكلية واإلدارةواملشكالت املرتبطة ب الطلبة،واملشكالت املرتبطة ب

املشكالت املقررات الدراسية، واملشكالت املرتبطة بملستوى الدراسي يف الدرجة الكلية لألداة وجماالت إىل اعزى إحصائية ُت

املشكالت األساتذة واملشكالت املرتبطة بجدت فروق يف جمالي ُو يف حني .االختباراتاملشكالت املرتبطة بالطالب واملرتبطة ب

طالب دى التوصلت الدراسة إىل عدد من التوصيات منها: االهتمام باملشكالت األكادميية ل خرًيا. أالكلية واإلدارةاملرتبطة ب

 والسعي حنو إجياد حلول هلا، وإنشاء وحدات إرشادية نفسية واجتماعية يف الكلية.
 جامعة خبت الرضا .كلية الرتبية، اإلرشاد األكادمييطلبة ، ت األكادمييةشكالامل الكلمات املفتاحية:

 

 اإلرياني علي حييى عبداهلل بسَّام. أ
 إب جامعة – الرتبية كلية

عام إىل معرفة مستوى اخلدمات اإلرشادية املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة من فئة  وجههدفت الدراسة احلالية ب  املستخلص:

حركيًّا( يف اجلمهورية اليمنية، وطبيعة الفروق يف اخلدمات اإلرشادية تبًعا ملتغريي: )نوع اخلدمة، ومسعيًّا، و )بصريًّا، املعاقني

( معاًقا )بصريًّا، ومسعيًّا، وحركيًّا(؛ امللتحقني مبدارس، ومراكز الرتبية 382نوع اإلعاقة(، وقد تكونت عينة الدراسة من )و

( عبارة، موزعة على مثانية أبعاد 113استبانة تضمنت ) إعدادعدن(، وقد قام الباحث بوإب، ونعاء، اخلاصة يف حمافظات: )ص

الرتوحيية، والدينية(، وأسفرت الدراسة إىل واملهنية، واملادية، والصحية، والرتبوية، واالجتماعية، وهي اخلدمات: )االنفعالية، 

تتوافر  يف حنياملهنية، والدينية(، تتوافر بدرجة بسيطة، والرتوحيية، واملادية، والصحية، وأنَّ اخلدمات اإلرشادية )االنفعالية، 

اخلدمات )االجتماعية، والرتبوية( بدرجة ضعيفة، مع وجود فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطات درجات أفراد العينة على اخلدمات 

صائية بني متوسطات درجات أفراد العينة على اخلدمات ال توجد فروق ذات داللة إح يف حنيالدينية(، واإلرشادية )الرتبوية، 

الدينية(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف واملهنية، والرتوحيية، واملادية، والصحية، واالجتماعية، واإلرشادية )االنفعالية، 

داللة إحصائية يف جمال  جمال خدمات اإلرشاد )الرتبوي( بني أفراد العينة، ولصاحل اإلعاقة البصرية، مع وجود فروق ذات

 خدمات اإلرشاد )الديين( بني أفراد العينة، ولصاحل اإلعاقة احلركية.

 رشادية للمعاقني، وعلى مجيع الفئات.جراء املزيد من الدراسات عن املداخل اإلإويف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث ب    

 اجلمهورية اليمنية.   ،اصةاالحتياجات اخل وذو ،اخلدمات اإلرشادية الكلمات املفتاحية:



 

 

 
 حسن عبداهلل سامل أمين. د

 الــقــاهــرة جامعة - للرتبية العليا الدراسات كلية

، التمكني النفسي، وتنظيم الذاتو ،وأبعاده)االستقالل هدف البحث احلالي إىل حتديد الفروق يف تقرير املصري املستخلص:

حتقيق الذات( بني املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية وذوي اضطراب طيف التوحد، وحساب اخلصائص السيكومرتية يف البيئة و

 Arc’s Self-Determination Scale (Arc’s SDS; Wehmeyer & Kelchner 1995.)املصرية ملقياس تقرير املصري 

ا ومراهقة من املدارس احلكومية واملراكز اخلاصة مبحافظات القاهرة وبين سويف ( مراهًق390) وتكونت عينة البحث من

اضطراب توحد( حلساب اخلصائص السيكومرتية  100، و إعاقة فكرية 100) ا وطالبةطالًب 200وبنها، ومتثلت العينة يف 

مت تقسيمهم جملموعتني و ،اضطراب توحد( 95و  ،إعاقة فكرية 95) لبةا وطا طالًبنيملقياس تقرير املصري، ومائة وتسع

متساويتني حلساب الفروق يف تقرير املصري. وكشفت النتائج عن صالحية مقياس تقرير املصري )النسخة املصرية املعدلة( مع 

حل ذوي اإلعاقة الفكرية مقارنة فئات البحث، ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية لتقرير املصري وأبعاده لصا

 بذوي اضطراب طيف التوحد.       

ا ملتغري الذكاء لعينة البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية لتقرير يف حني كشفت النتائج وفًق    

اضطراب التوحد مرتفعي وتوسطة، اإلعاقة الفكرية املواملصري على الرتتيب لصاحل املراهقني ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة، 

ا لصاحل اضطراب التوحد األداء الوظيفي، إال أن األبعاد الفرعية كانت بها فروًق ياضطراب التوحد منخفضواألداء الوظيفي، 

 ا ملتغري النوع عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يفا يف االستقالل وحتقيق الذات. وكشفت النتائج وفًقمرتفعي األداء خصوًص

اإلناث ذوي اإلعاقة و ،الدرجة الكلية لتقرير املصري واألبعاد الفرعية على الرتتيب لصاحل الذكور ذوي اإلعاقة الفكرية

اإلناث ذوي اضطراب التوحد منخفض األداء الوظيفي. وكشفت و ،الذكور ذوي اضطراب التوحد مرتفعي األداءو ،الفكرية

ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية لتقرير املصري واألبعاد الفرعية على الرتتيب ا للعمر الزمين عن وجود فروق النتائج وفًق

املراهقة املتأخرة الضطراب  ،سنة( لذوي اإلعاقة الفكرية14: 10املراهقة املبكرة) ،سنة( 19-15) لصاحل املراهقة املتأخرة

 املراهقة املبكرة لذوي اضطراب طيف التوحد. ،التوحد

 .م" -مقياس "أرك ،اضطراب طيف التوحد ،اإلعاقة الفكرية ،تقرير املصري ة:الكلمات املفتاحي
 

 
 د. جواهر بنت حممد الزيد                             أ. شذى شاكر خياط

 مللك سعود                                             جامعة جدةجامعة ا

حصائي متعدد املتغريات واليت تستخدم للتنبؤ بتصنيف املشاهدات يعد التحليل التمييزي أحد أساليب التحليل اإل املستخلص:

تم مبوجب هذا التحليل استخدام جمموعة ي إذعلى مستوى متغري تصنيفي يف ضوء عدد من املتغريات املستقلة املنبئة )املميزة(. 

املتغريات املستقلة يف التمييز بني جمموعتني أو أكثر عن طريق الدالة التمييزية، واليت متثل توليفة خطية من املتغريات املستقلة 

بني طالبات املختارة لقوتها التمييزية. وقد هدفت الدراسة إىل الكشف عن كل من: القوة التمييزية للذكاءات املتعددة 

الكليات اإلنسانية والعلمية يف اجلامعة، والفرق بني دقة التصنيف للدوال التمييزية الناجتة باستخدام نوعني خمتلفني من 

( طالبة من طالبات 306التحليل التمييزي. ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطبيق قائمة الذكاءات املتعددة على عينة قوامها )

علمية جبامعة امللك سعود. وتوصلت الدراسة إىل وجود قوة متييزية منخفضة للذكاءات املتعددة بني الكليات اإلنسانية وال

تكونت  إذطالبات الكليات اإلنسانية والعلمية، باإلضافة إىل وجود فرق بني الدالتني التمييزيتني لنوعي التحليل التمييزي 

( من ثالث ذكاءات فقط هي الذكاء )الطبيعي، Stepwiseتدرجيي )الدالة التميزية الناجتة باستخدام التحليل التمييزي ال

( على الذكاءات Directاشتملت الدالة التميزية الناجتة باستخدام التحليل التمييزي املباشر ) يف حنيواملنطقي، واالجتماعي( 

والشخصي، واالجتماعي،  املتعددة التسع واملتمثلة يف الذكاء )اللغوي، واملنطقي، واملكاني، واجلسمي، واإليقاعي،



 
 

والطبيعي، والوجودي(. كما أسفرت النتائج عن وجود فرق يف دقة التصنيف بالدوال التمييزية الناجتة باستخدام نوعي التحليل 

التمييزي. ويف ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بإجراء املزيد من الدراسات باستخدام التحليل التمييزي التدرجيي للكشف عن 

 ات ذات القدرة التنبؤية بتصنيف طلبة املرحلة اجلامعية.  املتغري

 التحليل التمييزي، الدالة التمييزية، القدرة التنبؤية، الذكاءات املتعددة. الكلمات املفتاحية:
 

 سوزان صدقه بسيوني .زينب حممود شقري                            د أ.د.

 جامعة أم القرى –جامعة طنطا                كلية الرتبية  –كلية الرتبية 

يات االسرتخاء والتعريض املتدرج جبانب بعض الفن استخدام فنييت على عالجيهدفت الدراسة إىل تصميم برنامج  املستخلص:

وكذلك خفض درجة أشكال التنمر: املتنمرات، واملعرفية املساعدة خلفض سلوك التنمر لدى طالبات اجلامعة السلوكية، 

 الربنامج العالجي يفعلى مدى استمرارية  فالتجريبية. والتعركرتوني لدى عينة الدراسة والنفسي، واإلل واجلسمي، اللفظي،

، ( طالبات جامعيات بإحدى اجلامعات السعودية10عينة جتريبية ) اختريت. دةربنامج مبمن تطبيق ال االنتهاءالتحسن ملا بعد 

ضد زميالتهن من الضحايا،  واإللكرتوني واالنفعالي واجلسمي اللفظيممارسة سلوك التنمر:  يفالالتي سجلن درجات مرتفعة 

 العشرين( وقد أسفرتالربنامج العالجي جبلساته  الربنامج العالجي )والالتي وافقن على حضوروقد طبق عليهن مقياس التنمر و

ا يف أشكال التنمر )اللفظي النتائج عن حدوث حتسن واخنفاض الدرجة الكلية للتنمر لدى أفراد العينة التجريبية، وأيًض

 .دةربنامج مبالتحسن ملا بعد تطبيق ال يفتأثري الربنامج  استمراريةواجلسمي والنفسي واإللكرتوني(، كما أسفرت النتائج عن 

 .عالجي،  التنمر،  طالبات اجلامعة فعالية، برنامج الكلمات املفتاحية:

 

 محد عبداهلل حسني عبداهلل. د
   انالسود ـــــ املهدي اإلمام جامعة

هدفت الدراسة إىل التعرف على النمو النفسي واالجتماعي وعالقته باملناخ النفسي اأُلسري لدى عينة من املراهقني  املستخلص:

مبدينة اجلزيرة أبا بوالية النيل األبيض، ويف سبيل حتقيق ذلك استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي. واختار عينة بطريقة 

ملعرفة النمو النفسي واالجتماعي واملناخ النفسي اأُلسري والعالقة بينهما  ة( مفحوصاً ومت توزيع استبان145عشوائية تتكون من )

من النتائج وهي: تتسم درجات  ( لتحليل البيانات اليت قام جبمعها، وقد توصل  الباحث إىل عدٍدspss) واستخدم الباحث برنامج

سري للمراهقني باالرتفاع ــ توجد عالقة ارتباطية طردية ذات دالة إحصائية بني النمو النمو النفسي االجتماعي واملناخ النفسي األ

ـ عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية يف النمو النفسي االجتماعي ومتغريي  النفسي االجتماعي واملناخ النفسي األسري للمراهقني ــ

 تعليم الوالدين والعمر للمراهقني.

 .األسري، املراهقنيالنمو النفسي االجتماعي، الـمناخ النفسي  النمو، الكلمات املفتاحية:

 
 
 
 
 
 



 

 

 السردية خلف مروح هيا.د
 حائل جامعة

ساتذة اجلامعيني عن معوقات تنمية ذوي اإلعاقة وأثرها على اهلوية يف التعليم ىل استطالع رأي األإهدفت الدراسة  املستخلص:

متثلت تلك ووصمم أدوات ومواد الدراسة البحثية،  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي ،ما بعد الثانوي

 ي،اإلعاقة وأثرها على اهلوية يف التعليم ما بعد الثانو األدوات بإعداد استبانة حبثية الستطالع رأي األساتذة يف معوقات تنمية ذوي

العينة بالطريقة  واختريْت ،15وعددهم  ،بعد حتكيم االستبانة على جمموعة من األساتذة املدرسني يف جامعة حائل وُطبِّقْت

، واسُتخِدمْت السعوديةالقصدية وذلك للتعرف على رأي األساتذة الذين يدرسون يف قسم الرتبية اخلاصة يف جامعة حائل يف 

حنراف املعياري ( وبعد التحليالت )املتوسط احلسابي ، واال ا للنتائج واملتمثلة باستخدامجمموعة من األساليب اإلحصائية وصوًل

وضيح اقرتاح دليل إرشادي لتو ،اإلحصائية مت الوقوف على معوقات تنمية ذوي اإلعاقة وأثرها على اهلوية يف التعليم ما بعد الثانوي

 كيفية التعامل مع معوقات تنمية املعاق وكيفية بناء هوية للمعاقني يف مرحلة ما بعد الثانوية.

 ية وذلك بعد تطبيق االستبانة وتصحيحها وحتليلها الثانوي:تمن املتوقع أن خترج الدراسة بالنتائج اآلو      

  مرحلة ما بعد الثانوي. سيكون للمجال املادي دور وأثر يف تنمية املعاق وتطور هويته يف -

 مكانية الوصول ودوره يف تنمية املعاق وتطور هويته يف مرحلة ما بعد الثانوي.إسيكون يف املرتبة الثانية أثر جمال  -

 سيكون يف املرتبة الثالثة أثر لالجتاهات يف تنمية املعاق وتطور هويته يف مرحلة ما بعد الثانوي. -

 يف تنمية املعاق يف مرحلة ما بعد الثانوي. اتلفة بسبب العوامل السابقة ستتأثر اهلوية وسترتك أثًرونتيجة لتطور اهلويات املخ -

 .التعليم ما بعد الثانوي ،اهلوية، ذوي اإلعاقة ،تنمية ،معوقات الكلمات املفتاحية:

 

 القوي عبد عبده صاويال رانيا د.
 القصيم جامعة - بالبدائع والعلوم اآلداب كلية

بدأ اهتمام اململكة العربية السعودية بالفئات اخلاصة منذ ما يربو على ثالثة عقود من الزمان حتى استطاعت   املستخلص:

اة وحنمد اهلل تعاىل أن خدمات ذوي مناحي احلي مجيعاململكة بتوفيق اهلل تعاىل أن حتقق الكثري من اإلجنازات واخلدمات يف 

الفئات اخلاصة قد مشلت مجيع أرجاء اململكة ويرجع الفضل يف ذلك بعد اهلل تعاىل إىل تلك اجلهود اخلرية اليت بذلتها احلكومة 

ري املعاقني من غ هن دوره ال يقل بأي حال من األحوال عن دور إخوانأالرشيدة يف التأكيد على أهمية املعاق ودوره يف اجملتمع و

رصد إىل لذا هدفت ورقة العمل الراهنة ، ًا باحلياة الكرمية اليت يأملهاواحلرص على أن يعيش كل مواطن على ثراه منعم

تعريف  حماور أساسية وهي: يةواقع التأهيل النفسي واالجتماعي للفئات اخلاصة باململكة العربية السعودية، وتضمنت مثان

تابعة هلا واخلدمات اليت أهداف اإلدارة العامة للتأهيل واإلدارات ال، فلسفته، ومربراته وأهدافهو، التأهيل النفسي واالجتماعي

ملميزات ، سي واالجتماعي يف عملية التأهيلدور املرشد النف، برامج التأهيل، طوات التأهيل النفسي واالجتماعيخ، تقدمها

، أهيل باململكة العربية السعوديةاملشكالت الشائعة يف ميدان الت، دية.اصة باململكة العربية السعواليت تتمتع بها الفئات اخل

 مقرتحات حللول هذه املشكالت.

 الفئات اخلاصة.، التأهيل االجتماعي، التأهيل النفسي الكلمات املفتاحية:

 
 
 
 



 
 

 نوال بوضياف.د                                   خريالدين خرور بن
 (اجلزائر. ) املسيلة جامعة        (                    اجلزائر) 2البليدة جامعة

ومرتية ألداة القياس ونتائجها، الكشف عن أثر تغري بدائل املقياس على اخلصائص السيــك إىل هدفت هذه الدراسة املستخلص:

أسابيع من التطبيق  ثالثة وبعد مرور ا،مستجيًب أربعني إذ قدم  املقياس األصلي إىل ولتحقيق ذلك متت املرحلة األساسية للبحث،

لبدائل والنماذج أو الصور الستة للمقياس حبيث كانت نوع ا مرة أخرى بطريقة عشوائية لكل من املقياس األصلي،ُطبِّق  ،األول

مع  املختارينا من بني املدرسني مستجيًب أربعنيوكان نصيب كل منوذج  فيها خمتلفة من صور وكلمات وأعداد ورموز،

زمي. وتوصلت لقياس الصدق التال اخارجًي اها حمًكوصف، بممطالبتهم بكتابة نقطة التفتيش الرتبوية األخرية لكل واحد منه

ستجابة تؤثر على نتائج قياس السمة )الرضا عن العمل يف الدراسة( واخلصائص السيكومرتية أن نوع بدائل اال نتائج الدراسة إىل

 لألداة املستخدمة ، ومن ثم البد من مراعاة هذا اجلانب عند اختيار أو بناء االختبارات واملقاييس.

 نتائج املقياس.، اخلصائص السيكومرتية ،بدائل املقياس الكلمات املفتاحية:
 

 أبوشندي علي عبدالقادر يوسف. د
 قابوس السلطان جامعة

هدفت الدراسة إىل الكشف عن األداء التفاضلي لفقرات اختبار القدرة العددية لطلبة كليات الرتبية تبعًا ملتغريات:  املستخلص:

فقرة تغطي  45فرع التوجيهي، باستخدام طريقة مانتل هانزل. وتكون االختبار بصورته النهائية من الامعة واجلنس ونوع اجل

جامعات  يمن مثان البط 504تفسري البيانات(، وتقدم لالختبار والتقدير، واحلساب، واملنطق، ومخسة أبعاد ) التربير، 

ول إىل نتائج دقيقة، قسمت عينة املفحوصني حسب درجاتهم على بطريقة عنقودية عشوائية. وبغرض الوص اختريوا ،ردنيةأ

 منخفض(.ومتوسط، وىل ثالث جمموعات )مرتفع، إاالختبار 

 4فقرات، منها  5ىل وجود أداء تفاضلي بني بعض فقرات االختبار تعزى ملتغريات الدراسة: اجلنس )إتوصلت الدراسة        

 فقرة لصاحل العلمي(.  18فرع التوجيهي )اللصاحل احلكومية(، و 15منها فقرة،  17لصاحل الذكور(، ونوع اجلامعة )

 .فرع التوجيهيالاألداء التفاضلي، القدرة العددية، مانتل هانزل، اجلنس، نوع اجلامعة،  الكلمات املفتاحية:
 

 ينالعابد زين فارس.د
 اجلزائر بلعباس، سيدي ليابس جياللي جامعة

 Dienerتهدف الدراسة احلالية إىل التأكد من اخلصائص السيكومرتية ملقياس الرضا عن احلياة لدينر وزمالئه )املستخلص: 
et al,1985=300(، الذي يقيس الرضا العام عن احلياة واهلناء الشخصي، لدى عينات من طلبة اجلامعات اجلزائرية )ن ،)

(، 0.75) النصفية ( وتتسم بثبات مرتفع بطريقة القسمة0.70أسفرت نتائج الدراسة أن معامالت ألفا عن اتساق داخلي مقبولة )

( على ارتباط 0.41-( والتشاؤم )0.64) ( وحب احلياة0.44كما أسفر الصدق املرتبط باحملك مع القائمة العربية للتفاؤل )

( 30د صدق املفهوم البنائي، كما مت حساب الصدق التمييزي من خالل عينة مرضية )ن=موجب واآلخر سالب ودال مما يؤك

مرضى السرطان، على افرتاض مفاده أن الدرجات يف مقياس ما، ختتلف اختالفًا دااًل إحصائيًا بني اجملموعات احملكية 

Criterion group ى بالسرطانات دال إحصائيًا مما يدل على كاألسوياء واملرضى فاتضح لنا أن الفروق بني األسوياء واملرض

الصدق التميزي املرتفع ملقياس الرضا عن احلياة، وتشري هذه النتائج مبجموعها إىل صالح األداة موضع البحث لالستخدام يف 

 البيئة العربية واجلزائرية.

 .الصدق، الثبات، طلبة اجلامعة ،اهلناء الشخصي اة،الرضا عن احلي الكلمات املفتاحية:

 



 

 

 الوسيع ناجى جنية.  د
 ليبيا –الزاوية  جامعة

حياة الفرد املهنية وذلك من  يفوىل متثل اخلطوة األ إذحياة الفرد،  املرحلة اجلامعية من املراحل الفاصلة يفدُّ تع املستخلص:

لبناء الكفاءة،  العامليعامل العمل، فالتخصص اآلن هو االجتاه ىل إيعد بوابة الدخول  يخالل اختيار التخصص الدراسي الذ

 جناز.إفكلما كان الفرد أكثر ختصصًا كلما مكنه ذلك من العمل بأكثر كفاءة و

اختيار التخصص الدراسي املناسب وذلك من  يفىل العون واملساعدة إكثري من األحيان  يفهذه املرحلة  يفوحيتاج الطالب       

هذا من  اجيًد فهًمايتمحور حول مساعدة الفرد على معرفة نفسه وفهم قدراته وإمكاناته  يوالذ املهينرشاد النفسي خالل اإل

من املمكن استخدامها  اليتىل التعرف على االسرتاتيجيات إجهة، ومن جهة أخرى فهم عامل العمل بكل مكوناته، باإلضافة 

ملساعدة الطالب  سلوكًيا معرفًيا ًيارشادإ استستعرض برناجًم اليترقة البحثية عامل العمل ، وهذا  حمور هذه الوإىل دخول لل

معرفة ومعرفة وفهم عامل العمل، وعلى اختيار املهنة املالئمة هلم من خالل املرور بثالث مراحل أساسية : معرفة وفهم الذات، 

 ل بها والنجاح فيها .والعم ما، من املمكن استخدامها الختيار مهنة اليتوفهم االسرتاتيجيات 

 املرحلة اجلامعية. إرشادي،برنامج  :الكلمات املفتاحية

 إبراهيمهلام جالل إ عبداهلل صاحل القحطاني                                د. د.

 اأستاذ مساعد علم النفس جبامعة شقراء               مدرس علم النفس الرتبوي جامعة املني     

خالقية والدينية، والسياسية( املرتتبة األواالجتماعية، والنفسية، و)املعرفية ،  ثارهدف البحث احلالي إىل دراسة اآل املستخلص:

وعالقتها باهلوية الثقافية واألمن النفسي لدى طالب جامعة شقراء، واستخدم على استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

ثار املرتتبة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي و مقياس اهلوية الثقافية من إعدادهما، الباحثان استبانة لقياس اآل

 تساؤالت البحث. ن( وذلك لإلجابة ع1983ومقياس األمن النفسي ملاسلو واليت قام  بتعريبـه كـل مـن )دوانـي، وديراني، 

ومت التوصل إىل دالالت ثبات وصدق أدوات البحث وكانت معامالت الثبات والصدق عالية، وتكونت العينة األساسية من      

 ا( طالًب118)و ،وطالبة من التخصصات العلمية ا( طالًب112( طالبة، بواقع )120)و( طالب، 110)و( طالبًا وطالبة، 230)

واستخدم الباحثان حتليل التباين واالختبار التائي ومعامل االرتباط بوصفها وسائل إحصائية  ،نسانيةطالبة من التخصصات اإلو

خالقية والدينية، والسياسية( األواالجتماعية، و النفسية،ولنتائج اليت أظهرت أن: مستوى اآلثار )املعرفية ، إىل ا للتوصل

جاءت  إذ(، 3.51: 2.25جامعة شقراء تراوحت بني )متوسط وضعيف( مبتوسط يرتاوح بني )جيابية والسلبية لدى طالب اإل

يف  النفسية، وأخريًا االجتماعية(،ثم السياسية، ثم املعرفية، ثم اآلتي: ) الدينية واألخالقية، على النحو جيابية مرتبة اآلثار اإل

املعرفية، وأخريًا السياسية(، ثم االجتماعية، ثم لدينية واألخالقية، اثم اآلتي: )النفسية، على النحو جاءت اآلثار السلبية  حني

(، 16.33(، يف حني جاء األمن النفسي يف املتوسط مبتوسط حسابي )3.96مبتوسط ) اكما جاء مستوى اهلوية الثقافية مرتفًع

جيابية والسلبية لصاحل ثار اإلحصائية بني طالب وطالبات جامعة شقراء يف األمن النفسي واآلإوقد وجدت فروق ذات داللة 

بني طالب وطالبات جامعة شقراء يف اهلوية الثقافية، كما مل توجد فروق  احصائًيإمل توجد فروق دالة  يف حنيالطالبات، 

 يف حنيجيابية والسلبية واهلوية الثقافية واألمن النفسي، نساني( لدى طالب جامعة شقراء يف اآلثار اإلإترجع للتخصص )علمي/ 

جيابية والسلبية واألمن النفسي( عن نساني يف ) اآلثار اإلإناث وجدت فروق للتفاعل الثنائي ) اجلنس والتخصص( لصاحل اإل

ناث علمي، كما اتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة إناث وذكور علمي يف األمن النفسي لصاحل إالذكور علمي، وفروق بني 

حصائية إ(، ووجود فروق ذات داللة 0.884، 0.660ثقافية واألمن النفسي مبعامل ارتباط )جيابية وكل من اهلوية البني اآلثار اإل

خالقية والدينية، والسياسية( األواالجتماعية، و النفسية،وبني مرتفعي ومنخفضي اهلوية الثقافية يف اآلثار السلبية )املعرفية ، 

حصائية بني مرتفعي إمل توجد فروق ذات داللة  يف حنيسي، االجتماعية، والسياسية( واألمن النفو جيابية )النفسية،واإل

 خالقية والدينية(.األوومنخفضي اهلوية الثقافية يف اآلثار )املعرفية، 



 
 

 النفسي، جامعة شقراءاألمن شبكات التواصل، اهلوية الثقافية،  الكلمات املفتاحية:

 حسني أبا الرمحن عبد بنت وداد. د         تويم آل حممد بنت ريم.أ          احلارثي رده بنت حنان.أ
 سعود امللك جامعة

يهدف البحث احلالي إىل تسليط الضوء على أبرز املشاكل والتحديات اليت تواجه الطالبات ذوات االحتياجات  املستخلص:

ن خالل استعراض القوانني والتشريعات اليت تكفل حق ذوي االحتياجات اخلاصة يف اخلاصة أمام قبوهلم يف التعليم العالي م

التعليم ومناقشة أبرز التجارب الرائدة يف التحاق ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعليم العالي )حمليًا وعامليًا( ومناقشة سياسات 

وحتديد أهم املشاكل اليت تواجه الطالبات ذوات  ،القبول والتسجيل اليت تضعها اجلامعات لقبول ذوي االحتياجات اخلاصة

االحتياجات اخلاصة يف جامعة امللك سعود، باإلضافة إىل مقرتحات لتكييف سياسات قبول وتسجيل ذوي االحتياجات اخلاصة 

يف سعود امعة امللك جب( طالبة مسجلة يف مركز ذوي االحتياجات اخلاصة 23مشلت عينة الدراسة على )ويف التعليم العالي. 

 للبحث.  ( أداًة2010ن )ياستبانة العايد وآخر واسُتخِدمتاألقسام اإلنسانية، 

بول ذات فقط من الطالبات موافقات على عدم توفر فرص ق %22أن  تي:على النحو اآلوبعد حتليل البيانات كانت أبرز النتائج 

 %30 و تاحة هلن.ض التخصصات األكادميية غري ممن الطالبات موافقات على أن هناك بع %61، وتسهيالت خاصة يف قبوهلن

% من الطالبات موافقات على أن اخلطة  54و  س املستخدمة تقليدية ال تراعيهن.من الطالبات موافقات على أن أساليب التدري

 ود املساعدة.ير واألنشطة لعدم وج% من الطالبات جيدون صعوبة يف كتابة البحوث والتقار 35و الدراسية ال تراعي متطلباتهن.

 ن% من الطالبات لديه 52و  ذف واإلضافة معقدة بالنسبة هلن.من الطالبات موافقات على أن إجراءات التسجيل واحل %48و 

من الطالبات يشعرن بأن عضو هيئة التدريس ال ميتلك  %26و نقص يف توفر املراجع األساسية الالزمة باللغة اليت حيتجنها.

% من الطالبات لديهن نقص يف توفر األدوات واملعدات واألجهزة املساعدة اليت  48و مة للتعامل معهن.والقدرات الالز املهارات

 حيتجنها. 

 اخلاصة.ذوي االحتياجات  مشكالتاصة، االحتياجات اخل والتعليم العالي، ذو الكلمات املفتاحية:

 

 العنزي عبداهلل بن عياش. د
 تبوك -التقنية الكلية

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مساهمة العوامل اخلمسة الكربى يف الشخصية لدى طالب جامعة تبوك  املستخلص:

فئة من الطالب الذكور من الفئة  اختريت ولتحقيق أهداف الدراسةيف اململكة العربية السعودية بالتنبؤ بتوافقهم الدراسي، 

قائمة العوامل اخلمسة الكربى للشخصية، ومقياس التوافق  واسُتخِدمتا، ( طالًب382( سنة، بلغ عددهم )22-18العمرية )

العوامل اخلمسة  توصلت نتائج الدراسة إىل وجود مستوى متوسط منوالدراسي بعد التأكد من خصائصهما السيكوماترية، 

 يف حنيا ثم االنفتاحية ثم االنسجام ثم االنبساطية وقد جاء عامل يقظة الضمري أعلى العوامل انتشاًر ،الكربى يف الشخصية

خرية املنخفضة ، وقد تنبأت العوامل اخلمسة الكربى بالشخصية بالتوافق الدراسي وخاصة جاء عامل العصابية بالدرجة األ

باخلدمات  رشادي مستقل ومتكامل يف جامعة تبوك يعينإنشاء مركز إهمها أاخلروج بتوصيات من  عامل العصابية، ومت

 رشادية للطالب.اإل

 .العوامل اخلمسة الكربى يف الشخصية، التوافق الدراسي، طالب اجلامعة الكلمات املفتاحية:

 
 
 
 



 

 

 
 

 

–

( PDEODE) السداسية األبعاد اسرتاتيجية استخدام عليةفا

 اإلبداعي والتفكري التحصيل تنمية على العلوم تدريس يف

 االبتدائية املرحلة تالميذ لدى

 الشهراني  ناصر بن عبداهلل بن ناصر. د

 جامعة ام القرى

 s ’( 7E) السباعية التعلم دورة اسرتاتيجية استخدام فاعلية

 املتوسط األول الصف طالبات لدى الفقهية اهيماملف تنمية يف

 الرياض مدينة يف

 الثابيت  فياض بن عويد بنت بشرى .أ

 االستقصاء على قائم الكيمياء لتدريس مقرتح أمنوذج    

 العلمي باجلدل املعّزز

    حمي آل حسني بن سعيد.أ. 

 الشايع   سليمان بن فهد. د. 

 جامعة امللك سعود

 الرياضيات معلمي لدى" املهنية ثقافة" لبناء قرتحم تصّور    

 السعودية العربية اململكة يف

     املعثم عبداهلل بن خالد. د

 املنويف         جابر سعيد د.أ 

 جامعة القصيم

 

  



 
 

PDEODE

 د. ناصر بن عبداهلل بن ناصر الشهراني

 جامعة أم القرى

( يف تدريس العلوم على PDEODEلتعرف على فاعلية استخدام اسرتاتيجية األبعاد السداسية )اهدفت الدراسة إىل  املستخلص:

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتحليل وحدة  تنمية التحصيل والتفكري اإلبداعي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، و

استخدم التصميم ذو القياس القبلي  إذ) الكهرباء واملغناطيس (  وإعدادها واستخدمت الختبار الفروض املنهج شبه التجرييب 

يذ الصف السادس ( تلميذًا من تالم68والبعدي جملموعتني أحدهما جتريبية واألخرى ضابطة، وتكونت عينة الدراسة من )

( تلميذًا درسوا باب )الكهرباء واملغناطيس ( باستخدام اسرتاتيجية 33االبتدائي قسموا إىل جمموعتني جتريبية وعددهم )

( تلميذًا درسوا بالطريقة التقليدية، واستخدمت الدراسة أداتني هما 35(، وضابطة بعدد )PDEODEاألبعاد السداسية )

ر التفكري االبداعي، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة االختبار التحصيلي و اختبا

( بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي لصاحل تالميذ اجملموعة  0.05) 

( بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية  0.05التجريبية كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 ومهاراته الفرعية عدا األصالة لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية. امًلابداعي كوالضابطة يف اختبار التفكري اإل

 .بداعي، التفكري اإلPDEODEتدريس العلوم، اسرتاتيجية األبعاد السداسية ،  الكلمات املفتاحية:

 s’E7( 

 الثابيت فياض بن عويد بنت أ. بشرى
 حاليًا الباحثة تعمل ال

(، يف تنمية املفاهيم الفقهية لدى  s’7E سرتاتيجية دورة التعلم السباعية )اهدفت هذه الدراسة إىل قياس فاعلية  املستخلص:

ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ) بأسلوب حتليل  طالبات الصف األول املتوسط يف مدينة الرياض.

احملتوى (؛ إلعداد قائمة باملفاهيم الفقهية املضمنة يف مقرر الفقه لطالبات الصف األول املتوسط، كما استخدمت املنهج 

، وكانت أدوات الدراسة s ’( 7Eسرتاتيجية دورة التعلم السباعية )التجرييب بتصميم شبه التجرييب، وذلك لقياس فاعلية ا

مت التأكد من صدق  إذعبارة عن قائمة باملفاهيم الفقهية، واختبار حتصيلي للمفاهيم الفقهية، ودليل للمعلم، ودليل للطالب؛ 

  .( طالبة من طالبات الصف األول املتوسط 51 ا على عينة الدراسة املكونة من )، ثم تطبيقههاأدوات الدراسة وثبات

لدى طالبات الصف  يف تنمية املفاهيم الفقهية s ’( 7E) فاعلية اسرتاتيجية دورة التعلم السباعية :أظهرت نتائج الدراسة وقد     

تطوير أساليب تدريس املفاهيم الفقهية  توصيات، منها:يف ضوء نتائج الدراسة؛ قدمت الباحثة عددًا من الو األول املتوسط.

، الشرعية العلوم تدريس أهداف من عدٍد حتقيق على تعمل االعتيادية القائمة على احلفظ والتلقني إىل أساليب تدريسية فعالة،

التعلم  دورة اتيجيةسرتا استخدام على األنشطة اليت تشجع من عدد ، وتضمنيهمستقباًل وتنظيم الفقه مقررات حمتوى تطويرو

 األخرى. التدريس طرق جانب إىل السباعية،
 فقه. ،املفاهيم الفقهية، s ’( 7Eدورة التعلم السباعية ) الكلمات املفتاحية:

 
 
 
 
 



 

 

 ليمان الشايعأ.د. فهد بن س               سعيد بن حسني آل حميأ.

 جامعة امللك سعود  –كلية الرتبية 

ز باجلدل العلمي، يهدف البحث إىل اقرتاح أمنوذج لتدريس الكيمياء يف املرحلة الثانوية، قائم على االستقصاء املعزَّ املستخلص:

( خمتصًا 11من ) ؛ بتصميم األمنوذج التدريسي، وحتكيمه The qualitative methodعتمد البحث على املنهج النوعي او

( طالبًا، من أحد 24(، وعددهم )2يف الرتبية العلمية، وتعليم العلوم، ثم تطبيقه على عينة قصدية تدرس مقرر الكيمياء )

نظام املقررات، يف مدرسة أجماد قرطبة الثانوية التابعة ملكتب التعليم بقرطبة )بنني( يف اإلدارة العامة  -فصول املرحلة الثانوية

ه، وذلك بتدريس النشاط العملي للرابطة التساهمية 1438 -1437بالرياض؛ خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  للتعليم

املضمن يف دليل التجارب العملية، خالل مخس حصص دراسية، وأجريت التعديالت الالزمة لتطوير األمنوذج باالعتماد على 

هدف البحث إىل تنويع مصادر مجع املعلومات لتحقيق  إذتقارير الطالب، أدوات املالحظة، واملقابلة، وتسجيالت الفيديو، و

؛ ومشلت التعديالت توسيع تطبيق Dependability، واالعتمادية Credibilityاملوثوقية يف نتائج البحث، وحتقيق املصداقية 

للوحدة واختيار أكثر أنشطتها  األمنوذج لتدريس وحدة تدريسية مكونة من عدد من الدروس املرتابطة، حبيث أعيد التخطيط

العملية مشولية ألهدافها، وزيادة الوقت الالزم جلمع البيانات وحتديد األدلة، وتغيري منط جلسة اجلدل العلمي وزيادة وقتها 

رى ليتمكن الطالب من مناقشة احلجج، واحلجج املضادة، وفقًا الدعاءاتهم. ثم أعيد تطبيق األمنوذج بعد التعديل على عينة أخ

ه، لتدريس وحدة احلسابات 1439 -1438( طالبًا، يف الفصل الدراسي األول من العام 24، عددهم )هايف املدرسة نفس

الكيميائية يف سبع حصص دراسية، متهيدًا إلخراج األمنوذج يف صورة نهائية مناسبة لتدريس الكيمياء يف اململكة العربية 

 السعودية.

 العلمي، اجلدل العلمي، االستقصاء املعّزز باجلدل العلمي.االستقصاء  الكلمات املفتاحية:

 

 املعثم اهللعبدبن . خالد د

 امعة القصيماملشارك جبالرياضيات  تعليم أستاذ
 سعيد جابر املنويف دأ.

 القصيممعة اجب الرياضيات تعليم أستاذ

م إىل وصـــف مسات خاصـــة 2000 عامألول مرة  NCTM نشـــرها اليتتهدف مبادئ الرياضـــيات املدرســـية املســتخلص: 

مبراجعتها؛ مما أســــفر عن نســــخة  NCTMلتعليم رياضــــيات عالي اجلودة، وألهمية هذه املبادئ يف تعليم الرياضــــيات، قام 

من اخلربة واألدلة البحثية اجلديدة حول برامج الرياضــــــــيات م، تعكس أكثر من عشــــــــر ســــــــنوات 2014مطّورة منها عام 

 املهنيةاملتمّيزة، واليت تضـــمنت عددًا من التعديالت على النســـخة الســـابقة، كان من أبرزها إضـــافة مبدأ جديد يعنى بثقافة    

(Professionalism)هنية، ودراســة واقعها يف . ألجل هذا؛ جاءت الدراســة احلالية بهدف تعريف الباحثني يف اجملال بثقافة امل

تعليم الرياضــيات املدرســية باململكة، ثم تقديم تصــّور مقرتح لبناء ثقافة املهنية لدى معلمي الرياضــيات يف اململكة. واعتمدت  

( رئيس قسم الرياضيات   45الدراسة على املنهج الوصفي بنوعيه التحليلي واملسحي، ومشلت عينتها اجلنسني، وتكونت من: )    

( معلم رياضيات من خمتلف املناطق التعليمية يف اململكة )من  450( مشرَف رياضيات تربوي، و)   85ف الرتبوي، و)يف اإلشرا 

اجلنســـني(، واســـتخدمت ثالث أدوات جلمع البيانات، هي: اســـتبانة لرئيس قســـم الرياضـــيات، واســـتبانة للمشـــرف الرتبوي،  

اســة توضــيًحا ملفهوم الثقافة املهنية يف بيئة الرياضــيات املدرســية، من ومقياس للمعتقدات املهنية ملعلم الرياضــيات. وقّدمت الدر

ــيات املهينحيث: ماهيتها، ومواصــــفات كلٍّ من:  ــون املهنيون. وخلصــــت إىل ، ومعلم الرياضــ املدارس الفّعالة مهنّيا، واملختصــ

ملعلم الرياضــيات، واملشــرف الرتبوي،   وصــف واقع الثقافة املهنية يف تعليم الرياضــيات باململكة، من حيث: املواصــفات املهنية 

وبيئة الرياضيات املدرسية، كما حددت املعتقدات املهنية املنتجة وغري املنتجة ملعلم الرياضيات، ثّم قّدمت تصوًرا مقرتًحا لبناء 

 ثقافة املهنية يف تعليم الرياضيات املدرسية.

 ملنتجة، معلم الرياضيات املهين.ثقافة املهنية، املعتقدات املنتجة وغري االكلمات مفتاحية: 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرتبية كلية يف االبتكارية القيادة ممارسة معوقات

 عبدالعزيز بن سطام األمري جبامعة

 

 الراشد راشد أمساءأ. 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 اليحيى ناصر أ. حصه

 معة األمري سطام بن عبدالعزيزجا

 املدرسية اإلدارة جودة ملعايري املدارس ُمديري تطبيق درجة

 وجهة من ُعمان بسلطنة املدرسي األداء تطوير نظام يف

 اإلداريني املشرفني نظر

 ابراهيم السيد الدين حسامد. .

 جامعة نزوى

    القتيب سيف بن راشد بن حممد .أ

  الشهومي علي بن راشد بن سعيد .أ

 وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان

 يف اليمنية باجلمهورية املدرسية للقيادات املهنية التنمية

 املعاصرة العاملية االجتاهات ضوء

 السليمي مسلم سعيد بن محود .أ

 أ.د. عبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني

 جامعة امللك سعود

 إدارة يف والوسطى العليا القيادات لدى التغيري قيادة

 املعوقات وأبرز الواقع،:  الشرقية باملنطقة التعليم

 العتييب سعيد بنت عبيـرأ. 

 العنزي اهلل عطا بنت نوفأ. 

 اإلدارة العامة باملنطقة الشرقية

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 اليحيى بنت ناصر .حصهأ                  الراشداشد بنت ر أ. أمساء
 عبدالعزيز بن سطام األمري جامعةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية     

الدراسة إىل تسليط الضوء على معوقات ممارسة القيادة االبتكارية يف كلية الرتبية يف جامعة األمري سطام  هدفت املستخلص:

التعرف على واقع ممارسة القيادة االبتكارية لدى القيادات األكادميية يف كلية الرتبية يف جامعة بن عبد العزيز من خالل 

 األمري سطام بن عبد العزيز، والتعرف على معوقات ممارسة القيادة االبتكارية.

ن جمتمع الدراسة من كوَّومت استخدام املنهج الوصفي املسحي والتحليلي واستخدمت االستبانة أداة جلمع املعلومات، وت       

( عضو هيئة تدريس، 231مجيع أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز والذي يبلغ عددهم )

( عضو هيئة تدريس، وأظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة القيادة االبتكارية من قبل 116)  وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة

(، كما توصلت الدراسة إىل 3.19بلغ املتوسط العام هلذا احملور) إذادميية يف اجلامعة يقع يف املستوى املتوسط القيادات األك

(.وتوصلت 3.41بلغ املتوسط العام للمعوقات) إذوجود معوقات إدارية وأكادميية حتد من ممارسة أبعاد القيادة االبتكارية 

على إضفاء مرونة أكرب على اإلجراءات املتبعة يف اجلامعة وتطوير السبل الكفيلة العمل أهمها : الدراسة إىل عدد من التوصيات 

تقليل ضغوط العمل على القيادات األكادميية عن طريق تشجيعهم على ممارسة القيادة ، أسرع وأسهل وجهبتقديم اخلدمات ب

إعادة النظر يف مهام أعضاء هيئة التدريس إىل  اضافة املوزعة وهي تعين إعادة توزيع املهام على العاملني يف اجلهة اإلدارية.

 خارجها. موإحداث توازن بينها، وتشجيعهم على املشاركة وحضور الندوات واملؤمترات يف التخصص سواء داخل اململكة أ

 ، جامعة األمري سطام بن عبد العزيز.القيادات األكادميية معوقات، القيادة، االبتكارية،  الكلمات املفتاحية:

 سعيد بن راشد بن علي الشهومي.حممد بن راشد بن سيف القتيب         أ .أ       حسام الدين السيد ابراهيم .د

 سلطنة عمان –وزارة الرتبية والتعليم عمان           سلطنة – والتعليم الرتبية وزارة                 سلطنة ُعمان -جامعة نزوى

هدفت الدراسة احلالية إىل استكشاف درجة تطبيق مديري املدارس ملعايري جودة اإلدارة املدرسية يف نظام تطوير األداء  املستخلص:

اإلداريني، وحتديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة املدرسي بسلطنة ُعمان من وجهة نظر املشرفني 

شارت نتائج بعض الدراسات إىل وجود قصور يف أ( ُتعزى إىل متغريات اجلنس، وسنوات اخلربة، واملؤهل العلمي، وα ≤ 0.05عند مستوى )

شراف عف يف تقويم األداء الوظيفي ويف توزيع اإلضحديات املعاصرة. . فيوجد مشولية الرؤية املدرسية وواقعيتها وقدرتها على مواجهة الت

على الطلبة ويف تفعيل الشراكة مع املدرسة، ويف توظيف احلاسب يف العمليات اإلدارية. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، كما 

( مشرفًا إداريًا. وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن 47ة من )استخدمت االستبانة يف مجع البيانات واملعلومات ومت تطبيقها على عينة مكون

ني درجة تطبيق مديري املدارس ملعايري جودة اإلدارة املدرسية يف نظام تطوير األداء املدرسي بسلطنة ُعمان من وجهة نظر املشرفني اإلداري

الت الدراسة بني الدرجة الكبرية  واملتوسطة ، وجاء املتوسطات احلسابية جملا تعام ، كما تراوح وجهجاءت كبرية يف جماالت الدراسة ب

لعمل يف املرتبة األوىل جمال "فاعلية االستفادة من الكوادر العاملة باملدرسة" بدرجة تطبيق كبرية، يليه يف املرتبة الثانية جمال تنظيم ا

املرتبة الثالثة بدرجة تطبيق كبرية، وجاء جمال تفعيل  اإلداري بدرجة تطبيق كبرية ، أما جمال تنمية القيم التنظيمية للمدرسة فقد جاء يف

ة التخطيط املدرسي يف املرتبة الرابعة بدرجة تطبيق كبرية أيضًا، يف حني جاء جمال التطوير الذاتي لإلدارة املدرسية يف املرتبة اخلامس

متوسطة، وجاء جمال توثيق العالقة مع أولياء األمور  بدرجة تطبيق متوسطة، أما جمال رعاية الطلبة فجاء يف املرتبة السادسة بدرجة تطبيق

أما جمال اإلشراف والتقويم لعملييت التعلم والتعليم فجاء يف املرتبة وومؤسسات اجملتمع احمللي يف املرتبة السابعة بدرجة تطبيق متوسطة، 

داللة إحصائية يف استجابات أفراد عينة الدراسة الثامنة واألخرية بدرجة تطبيق متوسطة.   كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات 

وصت الدراسة بزيادة اجلرات املالية للمدرسة أد ق( ُتعزى إىل متغريات اجلنس، وسنوات اخلربة، واملؤهل العلمي. وα ≤ 0.05عند مستوى )

 ت الطلبة.ل مشكالحشراف على املعلمني وية يف اإلنوتفعيل الشراكة مع اجملتمع والرتكيز على اجلوانب الف

 ُعمان. اإلداريون، سلطنةاملشرفون  ،نظام تطوير األداء املدرسي ،جودة اإلدارة املدرسية املدارس، معايريمديرو  الكلمات املفتاحية:
 
 
 



 
 

 
 أ.د. عبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني                      السليمي      مسلم سعيد بن أ. محود

 سعود امللك جامعة - الرتبية كلية

 دُّتع إذادات املدرسية يف حمافظة املهرة باجلمهورية اليمينة،  يهدفت هذه الدراسة إىل معرفة االحتياجات املهنية للق املستخلص:

ملية التعليمية والرتبوية، وال ميكن إغفاهلا؛ وذلك ملساعدتهم يف أداء أدوارهم التنمية املهنية للقيادات املدرسية  ضرورة للع

املستقبلية واليت فرضتها عليهم التغيريات السريعة املتالحقة يف البيئة احمليطة. ولتفادي قصور هذه القيادات يف مواكبة هذه 

فقد أكدت نتائج بعض الدراسات عن غموض يف  ة هلا، التحوالت املتسارعة جملريات العصر أو إهماهلا ألهم األدوار املرسوم

مفهوم التنمية املهنية وأهدافها وجماالتها وأساليب تنفيذها لدى معظم القيادات الرتبوية، كذلك عدم وجود خطة واضحة 

ه الدراسة للتعرف وحمددة من وزارة الرتبية والتعليم وقسم التدريب يف مكاتب الرتبية فيما خيص التنمية املهنية. لذا جاءت هذ

 على احتياجات القيادات املدرسية لتنمية املهنية باجلمهورية اليمنية )حمافظة املهرة( يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة.

دارس ممن مجيع مديري ووكالء الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم املنهج الوصفي التحليلي، وتكون جمتمع       

( وكياًل. 154( مديرًا و)158( منهم )312هـ والبالغ عددهم )1437/1438كومي يف حمافظة املهرة للعام التعليم العام احل

، وبعد إجراء جماالت ة( عبارة توزعت على ست79ومتثل عينة الدراسة كامل جمتمع الدراسة، وتكونت أداة الدراسة من )

آلتية: جاءت درجة احتياج القيادات املدرسية للتنمية املهنية بدرجة التحليالت اإلحصائية املناسبة توصلت الدراسة إىل النتائج ا

ن اإلدارية مجيعها عالية، أما وتي: درجة احتياج جملال القيادة، والشؤون الفنية واحتياج الشؤعام وعلى النحو اآل وجهمتوسطة ب

 نسانية وشؤون الطالب فهي متوسطة.اجملتمع احمللي والعالقات اإل

 .اجلمهورية اليمنية ،املدرسية، التنمية املهنية، االجتاهات املعاصرة القيادة حية:املفتاالكلمات 

 
 العنزي اهلل عطا بنت نوف.أ                          العتييب سعيد بنت عبيـر.أ

 الشرقية باملنطقة للتعليم العامة إلدارةا

ية: تطوير رؤية مشرتكة، تهدفت الدراسة إىل حتديد درجة ممارسة القيادات الرتبوية لقيادة التغيري يف األبعاد اآل املستخلص:

جهة نظر أفراد بناء ثقافة مشرتكة، حتفيز العاملني، منذجة السلوك، هيكلة التغيري، ومعرفة أبرز معوقات قيادة التغيري من و

الدراسة، والتعرف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد الدراسة حول جمالني هما: درجة ممارسة 

 الوظيفي.ا ملتغري املركز القيادات لقيادة التغيري، ودرجة وجود معوقات قيادة التغيري وفًق

( فقرة موزعة على حمورين 48طورت الباحثة استبانة مكونة من ) إذج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنه     

هما: األول واقع ممارسة قيادة التغيري، والثاني املعوقات اليت تواجه قيادة التغيري، ومشل جمتمع الدراسة مجيع قيادات وموظفي 

( قيادي وقيادية، وعينة عشوائية 60ة الدراسة على )إدارة التعليم باملنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية، وطبقت أدا

 وموظفة. ا( موظًف264طبقية قوامها )

، %71ن درجة ممارسة القيادات الرتبوية باملنطقة الشرقية لقيادة التغيري جاءت بدرجة متوسطة عمومًا، وبنسبة أوتوصلت الدراسة إىل       

حصل ُبعد هيكلة التغيري، وُبعد حتفيز العاملني، وُبعد  يف حنيلى درجة عالية، حصل ُبعد منذجة السلوك، وبناء ثقافة مشرتكة ع إذ

كشفت الدراسة عن وجود معوقات حتول دون قيادة التغيري لدى القيادات الرتبوية كما  تطوير رؤية مشرتكة على درجة ممارسة متوسطة.

وجود قيود على صرف احلوافز واملكافآت “معوق وقد حصل  ،%67متوسطة، ونسبة وجودها تبلغ  كلًياجاءت درجة وجود املعوقات  إذ

 حصلت باقي املعوقات على درجة متوسطة. يف حنيعلى الرتتيب األول، وبدرجة عالية،  ألصحاب األداء املتميز"

تأهيل القيادات والتغيري، ا لتمكني قيادة تطوير رؤية مقرتحة آللية ترشيح واختيار القيادات وصوًل اآلتية:وتوصلت الدراسة للتوصيات        

إتاحة املعلومات للجميع وحرية وتبين سياسة الشفافية والصراحة وفتح باب احلوار البناء، وإقرار نظام حوافز املتميزين، والرتبوية ورعايتها، 

 تبادهلا.

 .التغري قيادة التغيري، املنطقة الشرقية، معوقات الكلمات املفتاحية:

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عمان بسلطنة اجلامعة طلبة لدى السائدة االجتماعية اهلوية حاالت
 الشورجبي  سحر. د

 السلطان قابوسجامعة  

 القصيم جبامعة اإلعاقة لذوي املساندة اخلدمات تقديم واقع
  احلميدة عبدالعزيز بن سلماند. 

 جامعة القصيم

 للطالبات الدراسي التحصيل على املتدرجة التقدير مقاييس اماستخد أثر

 لديهن الذاتي التقويم ومهارات األكادميية الذاتية وكفاءتهن
 عبود زكي يسرى. د

 جامعة امللك فيصل

 القرار اختاذ مبهارات وعالقتها سترينربج نظرية وفق التفكري أساليب

 اجلامعة طالب لدى املهين
 مدحم حسن سعيد هاني. د

 جامعة أم القرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 الشورجبي د. سحر

 قابوس السلطان جامعة

 الفروق على والتعرف اجلامعة، طلبة لدى االجتماعية للهوية السائدة احلالة عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت  املستخلص:

 مت الدراسة أهداف حتقيق ولغرض. العينة أفراد لدى( والتشتت االنغالق، التأجيل، التحقيق،) الجتماعيةا اهلوية حاالت يف

 السلطان جبامعة املقيدين الطلبة من لعدد املقننة شبه الشخصية املقابالت على باالعتماد وذلك النوعي، البحث منهج استخدام

 االجتماعية اهلوية حاالت حول لالهتمام املثرية النتائج من جمموعة الدراسة وأظهرت. وطالبة طالبا 15 عددهم بلغ والذي قابوس

 التحقيق حالة إىل الزمن مبرور تتحول قد والتى األربعة اجملاالت مجيع يف العينة أفراد الطلبة لدى التأجيل حالة شيوع: أبرزها

 أثبتت كما. حتكمه اليت والتقاليد والعادات به، احمليطة واجلماعة طالب، بكل احمليطة للظروف وفقا وذلك اغالق، حالة أو

 مبجموعة الدراسة انتهت وقد. االغالق حاالت فيها سادت للجنس االجتماعي والدور اآلخر مع العالقات جماالت أكثر أن النتائج

 .والبحثية الرتبوية التوصيات من

 .لنوعيةا البحوث عمان، سلطنة االجتماعية، اهلوية حاالت :املفتاحية الكلمات

 

 احلميدة عبدالعزيز بن سلمان د.
 القصيم جامعة

هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع تقديم اخلدمات املساندة لذوي اإلعاقة جبامعة القصيم واليت تشتمل على  املستخلص:

مات الوصول الشامل يف األبنية واملنشآت اهلندسية. وقد استخدم الباحث املنهج اخلدمات األكادميية واخلدمات اإلدارية وخد

الوصفي التحليلي يف مجع املعلومات عن مشكلة الدراسة، وذلك ملالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة، وتكّونت عينة الدراسة 

 ( طالبًا وطالبة من ذوي اإلعاقة من الدراسني جبامعة القصيم.70من )

أظهرت أبرز نتائج الدراسة أن هناك تفاوتًا يف درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على واقع تقديم اخلدمات املساندة وقد       

األكادمييَّة للطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة جبامعة القصيم، يف حني أظهر املستجيبون موافقة بدرجة متوسطة على أن 

ناسبة لقدرات ذوي اإلعاقة، وضعف اإلرشاد الطالبي النفسي حبقوق ذوي اإلعاقة يف املقررات اجلامعية يف معظم األحيان غري م

التواصل الفعال مع األساتذة والزمالء، كما أظهرت نتائج الدراسة أن االختبارات غري متناسبة مع قدرات ذوي اإلعاقة فيما 

 يرتبط بالوقت واجلهد والطريقة املقدم بها االختبار. 

( فأقل، يف إجابات أفراد 0.05ائج أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )وأوضحت النت      

عينة الدراسة حول واقع تقديم اخلدمات املساندة األكادميية واإلدارية للطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة جبامعة القصيم 

( فأقل، يف إجابات أفراد 0.01ة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )باختالف متغري "اجلنس"، كما يوجد فروق ذات دالل

عينة الدراسة حول واقع تقديم اخلدمات املساندة لألبنية واملنشآت اهلندسية للطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة جبامعة القصيم 

 على األبنية واملنشآت اهلندسية من اإلناث.باختالف متغري "اجلنس"، لصاحل الذكور، وهذا يدل على أن الطالب أكثر موافقة 

( فأقل، يف إجابات أفراد 0.05كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )     

ذوي اإلعاقة عينة الدراسة حول واقع تقديم اخلدمات املساندة األكادمييَّة واإلدارية واملنشآت اهلندسية للطالب والطالبات 

 جبامعة القصيم باختالف متغري "السنوات الدراسيَّة".

 : اخلدمات املساندة، اإلعاقة، جامعة القصيم.الكلمات املفتاحية

 
 
 



 

 

 عبود كيز يسرى. د
 فيصل امللك جامعة يف واإلبداع املوهبة ألحباث الوطين املركز

الدراسي تحصيل اليهدف البحث إىل استقصاء أثر استخدام مقاييس التقدير املتدرجة )الروبرك( لتقييم األداء على  املستخلص:

ر يطومت تاهلدف هذا اتي لديهن؛ ولتحقيق كادميية، ومهارات التقويم الذطالبات جامعة امللك فيصل وعلى كفاءتهن الذاتية األل

 42 )ني جتريبيتنيمقياسني للقياس املتدرج أوهلما كلي والثاني حتليلي، ومت اختيار ثالث جمموعات من الطالبات؛ جمموعت

انية الث اجملموعة تعرضت اجملموعة األوىل للتقويم باستخدام مقياس التقدير املتدرج الكلي؛ وتعرضت، إذ طالبة لكل منهما(

 .طالبة( بالطريقة التقليدية 40الثالثة وهي الضابطة )يف حني ُقومت اجملموعة للتقويم باستخدام مقياس التقدير املتدرج التحليلي؛ 

الطالبات ومت اختبار حتصيلي للمقرر وُق ُأِعدَّويف نهاية الفصل الدراسي  ،مت تدريس اجملموعات الثالث مقرر بناء وتطوير املناهج

التقدير املتدرج، وطبق عليهن أيضاً مقياس الكفاءة  يسيابأثر استخدام مق أدائهن وعات الثالث ملعرفة مدى التحسن يفاجملميف 

تفوق اجملموعة التجريبية اليت مت تقييمها باستخدام الدراسة بينت نتائج . كادميية، ومقياس مهارات التقويم الذاتيالذاتية األ

لية على اجملموعة التجريبية اليت مت تقييمها باستخدام مقاييس التقدير املتدرجة الكلية يف مقاييس التقدير املتدرجة التحلي

مقارنة مع يف االختبار التحصيلي فروق لصاحل اجملموعتني التجريبيتني  وبينت أيضًااالختبار التحصيلي ملقرر بناء املناهج، 

كادميية ومهارات س التقدير بنوعيها على الكفاءة الذاتية األالستخدام مقايي وجود أثرسفرت النتائج عن أكذلك الضابطة، و

وعتني التجريبيتني مالتقويم الذاتي للطالبات يف اجملموعتني التجريبيتني مقارنة مع الضابطة، ومل تكن هناك فروق بني اجمل

 مبهارات التقويم الذاتي.

 ، التقويم الذاتي.كادمييةة األالروبرك، اإلجناز األكادميي، الكفاءة الذاتي الكلمات املفتاحية:

 
 حممد حسن سعيد هاني. د

 القرى أم جامعة -الرتبية كلية

ة امتالكهم ملهارات اختاذ القرار ساليب التفكري املفضلة لدى  طالب جامعة أم القرى، ودرجأهدفت الدراسة إىل حتديد   املستخلص:

املهين، والتعرف على عالقة أساليب التفكري مبهارات اختاذ القرار املهين لديهم، والكشف عن الفروق يف أساليب التفكري ومهارات 

صفي املقارن، اختاذ القرار املهين، واليت تعزى إىل اختالف )التخصص األكادميي( لدى عينة الدراسة، واستخدم الباحث املنهج الو

ا من طالب جامعة أم القرى، واستخدم الباحث مقياس أساليب التفكري لسترينربج وواجنر ( طالًب462وتكونت عينة الدراسة من )

 (، ومقياس مهارات اختاذ القرار املهين، إعداد الباحث.2008(، وترمجه للعربية أبو هاشم )1991)

ي: األسلوب التشريعي، على النحو اآلت ساليب التفكري املفضلة لدى طالب جامعة أم القرى كانوتوصلت نتائج الدراسة إىل أن ترتيب أ      

يليه امللكي ثم اخلارجي، واهلرمي، والتنفيذي، واألقلي، واحلكمي، واملتحرر، واحمللي،  والداخلي،  واحملافظ، والفوضوي، ويف األخري 

ا بني أساليب رار املهين جاء يف املستوى املرتفع، ووجود عالقة ارتباطية دالة احصائًيجاء األسلوب العاملي، وأن مستوى مهارات اختاذ الق

ا يف أساليب التفكري حسب التخصص األكادميي التفكري ومهارات اختاذ القرار املهين لدى عينة الدراسة، وال توجد فروق دالة إحصائًي

وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف أسلوب التفكري العاملي يف اجتاه  إذ(، لدى عينة الدراسة، عدا أسلوبي التفكري )العاملي، واحمللي

نسانية، ووجدت فروق يف مهارات اختاذ القرار املهين التخصصات العلمية، والفروق يف أسلوب التفكري احمللي، يف اجتاه التخصصات اإل

 حسب التخصص لدى عينة الدراسة والفروق يف اجتاه التخصصات العلمية.

وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتنمية أساليب التفكري الصحيحة لدى طالب اجلامعة اليت تساعدهم على       

نسانية والطالب يف السنوات األوىل من الدراسة اكتساب مهارات اختاذ القرار املهين الصحيح، وخاصة لدى طالب التخصصات اإل

 اجلامعية.

 ، مهارات اختاذ القرار املهين، طالب جامعة.أساليب التفكري، نظرية سترينربج ة:الكلمات املفتاحي




