المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
كلية التربية
المؤتمر الدولي األول لكلية التربية
(التربية ...آفاق مستقبلية)

برنامج فعاليات المؤتمر الدولي األول لكلية التربية
((التربية ...آفاق مستقبلية))
1436/6/26 -23هـ الموافق 2015/4/15 -12م

اليوم والتاريخ

التوقيت

الجلسة

الموضوع

09:30 -08:30
األولى

11:00-10:00
الثانية

12:30-11:00
01:00-12:30

02:10–01:00

02:40–02:10
04:00–02:40

العنوان
التسجيل

10:00-09:30

األحد
1436/6/23هـ
الموافق
2015/4/12م
(الفترة الصباحية)

المتحدثون

رئيس الجلسة

الثالثة

اتجاهات معاصرة
في القيادة
التربوية

اإلدارة بفطرة األمومة
(القيادة بالحب)

أ.د .سعيد بن صالح الرقيب
معالي أ.د .راتب سالمة السعود
وزير التعليم العالي األردني وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي
األسبق
أ.د .مهنى محمد غنايم

استخدام بطاقة األداء المتوازن في التقييم المؤسسي
رؤية مقترحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية بمؤسسات التعليم
أ.د .محمد صبري حافظ
قبل الجامعي
القيادة التربوية
الحراحشة
عبود
محمد
د.
اإلداريين
القادة
لدى
التحويلية
القيادة
ممارسة
درجة
د .عبد الواحد بن سعود
ودورها في تطوير
د .محمد يحي حسين
البناء العاملي ألساليب القيادة كمنبئ بالمناخ المدرسي
الزهراني
المؤسسات
رئيس قسم اإلدارة والتخطيط
التربوية
د .ناصر محمد عامر
مستوى الحوكمة في كلية التربية
التربوي
والتعليمية
د .فاتن محمد عبد المنعم
العالقة بين األداء السياقي ألعضاء هيئة التدريس
د .أمجد محمود درادكة
درجة توافر أبعاد المنظمة المتعلمة
د .علية محمد شرف
دور القيادة التربوية الفعالة
مناقشـــة
استراحة وأداء صالة الظهر
د .كمال عبد الوهاب أحمد
مالمح القيادة بالمؤسسات التعليمية من منظور إسالمي
إسهام برنامج القيادة التربوية في تنمية مهارات القيادة
د .عبد اهلل أحمد سالم الزهرانى
التحويلية لدى مديري مدارس التعليم العام
القيادة التربوية
د .محمد ماهر الحمار
تفعيل دور التعلم اإللكتروني في مواجهة أزمات التعليم العام
د .علي بن محمد الشهري
ودورها في تطوير
د .خالد محمد العصيمي
دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير اإلدارة المدرسية
وكيل الجامعة للتطوير
المؤسسات
عصام محمد كريري
المهارات التوجيهية الالزمة للقيادات األكاديمية
األكاديمي وخدمة المجتمع
التربوية
استراتيجية بناء متطلبات االبتكار االجتماعي في كليات
والتعليمية
خالد حسين العسيري
التربية
أحمد موسى الزهراني
العدالة التنظيمية السائدة لدى مديري المدارس
تسهيل التغير في التعليم العالي ضروريات القيادة والتحديات Dr. Andera L Beach
مناقشــة
استراحة وتناول طعام الغداء

اليوم والتاريخ

األحد
1436/6/23هـ
الموافق
2015/4/12م
(الفترة المسائية)

التوقيت

الجلسة

الموضوع

العنوان

المتحدثون

05:50-04:30

الرابعة

ورشة عمل

سياسات الجودة في التعليم العالي

أ.د .إخليف يوسف الطراونة
رئيس الجامعة األردنية

06:30-05:50
07:00-06:30
08:00-07:00

رئيس الجلسة
د .سعيد بن أحمد األفندي
عضو مجلس إدارة هيئة تقويم
التعليم العام في المملكة

مناقشــــــــة
استراحة وأداء صالة المغرب
الخامسة

ورشة عمل

هندسة البحوث التربوية

أ.د .محمود كامل الناقة
رئيس مجلس إدارة الجمعية
المصرية للمناهج وطرق
التدريس

08:30–08:00

استراحة وأداء صالة العشاء

09:00-08:30

حفل االفتتاح وزيارة المعرض المصاحب

10:00-09:00

تناول طعام العشاء

د .عوض بن عبد اهلل القرني
عميد الدراسات العليا

اليوم والتاريخ

االثنين
1436/6/24هـ
الموافق
2015/4/13م
(الفترة الصباحية)

التوقيت

الجلسة

09:40-08:30

السادسة

10:20-09:40
11:00-10:20

12:00-11:00

السابعة

12:30-12:00
01:00-12:30

اليوم والتاريخ

التوقيت

الجلسة

المتحدثون

العنوان
الموضوع
أثر برنامج إرشادي انتقائي متعدد المداخل على تنمية مهارات
أ.د .إبراهيم الشافعي إبراهيم
الحوار
د .أحمد ثابت هالل
اإلرشاد المبني على األدلة رؤية معاصرة
د .محفوظ عبد الستار أبو
فعالية برنامج إرشادي في تنمية الكفاءة االجتماعية وأثرها
معالي د .علي بن عبد الخالق
الفضل
على مفهوم الذات
االتجاهات العالمية
القرني
أهمية وطبيعة البرامج اإلرشادية للتوعية الغذائية المقدمة
في التوجيه
مدير عام مكتب التربية العربي
د.محمد كمال أبو الفتوح
آلباء وأمهات ذوي اضطراب التوحد
واإلرشاد
لدول الخليج
د .أحمد عبد اهلل الثنيان
الحاجات اإلرشادية لطلبة الكليات العسكرية
د .مريم محمود غرايبة
دور برامج دعم األقران في إرساء بيئة تعليمية آمنة
أثر برنامج تدريبي قائم على تنمية مهارات ما وراء المعرفة
د .إيناس فاروق العشري
في تحسين جودة الحياة
مناقشـــــــة
استراحـــــة
دراسة تحليلية للحاجات اإلرشادية لدى طالب وطالبات
د .أحمد مجاور عبد الفهيم
الجامعات السعودية
د .فتحية أحمد عودة
وجهة النظر اإلنسانية في قضايا إرشادية معاصرة
فعالية ممارسات اإلرشاد األكاديمي المقدم لطالب كلية
د .أحمد صالح الدين أبو الحسن
التربية
االتجاهات العالمية
د .وليد فاروق حسن سيد
البرنامج الوطني السعودي للتوجيه واإلرشاد
في التوجيه
د .سعيد بن أحمد شويل
واإلرشاد
إشباع حاجات الطالب كمدخل للتميّز في التحصيل وجودة
د .صالح عتوته
عميد كلية التربية سابقا
التفكير العلمي
الصورة الذهنية المدركة لسمات وخصائص الطالب
د .ممدوح كامل حساني
الجامعيين
اإلرشاد االنتقائي كتوجه حديث في اإلرشاد النفسي والتربوي د .فاطمة عبد الرحيم النوايسة
مناقشـــــة
استراحة وأداء صالة الظهر

الموضوع

العنوان

المتحدثون

رئيس الجلسة

رئيس الجلسة

التعبير الفني لدى طالب الفنون التشكيلية في ضوء الموهبة
واإلبداع
تصور مقترح الكتشاف ورعاية الموهوبين في ضوء
د .طارق عبد الرؤوف محمد
االتجاهات العالمية المعاصرة
القيمة التنبؤية ألساليب التفكير المرتبطة بجانبي المخ
د .سليمان عبد الواحد يوسف
األيمن واأليسر في األداء األكاديمي
أثر التنشئة الوالدية والمدرسية في تنمية اإلبداع والموهبة
د .خالد إبراهيم قطوف
لدى أبنائهم الطلبة
قراءة في أحدث التجارب العالمية المعاصرة في مجال
د .أحمد سعيد بركات
الموهبة واإلبداع
نيوروسيكلوجية الموهبة :تصور مقترح لتطوير أساليب
د .نجالء محمود الحبشي
الكشف عن الموهوبين طبقا للمنظور النيوروسيكلوجي
مناقشـــة
استراحة وتناول وجبة الغداء
د .أكرم محمد صالح الدين

االثنين
1436/6/24هـ
الموافق
2015/4/13م
(تابع الفترة
الصباحية)

02:00-01:00

الثامنة

التجارب العالمية
المعاصرة في
الموهبة واإلبداع

02:30 -02:00
04:00-02:30

اليوم والتاريخ

االثنين
1436/6/24هـ
الموافق
2015/4/13م
(الفترة المسائية)

التوقيت

05:00-04:00

الجلسة

التاسعة

الموضوع

ورش عمل
متزامنة

اليوم والتاريخ

التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي

أ.د .محمد صبري حافظ

استخدام االختبارات التشخيصية في مجال اإلرشاد
تجربة جامعة جونز هوبكنز (مركز الشباب الموهوبين في
رعايتهم)
جولة سياحية لبعض معالم المنطقة
تناول وجبة العشاء

08:00-05:00
09:00-08:00

التوقيت

العنوان

المتحدثون

الجلسة

الموضوع

العنوان

د .خالد بن عواض الثبيتي
وكيل عمادة الموهبة واإلبداع
والتميز في جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية

رئيس الجلسة
د .يوسف بن أحمد العجالني
وكيل كلية التربية للشؤون
األكاديمية

أ.د .عبد الرقيب أحمد البحيري د .عبد الوهاب مشرب أنديجاني
د .هيفاء تيسير البقاعي

المتحدثون

د .فوزية خميس الغامدي
وكيلة كلية التربية

رئيس الجلسة

أ.د .حفني إسماعيل محمد

09:40-08:30

العاشرة

المتغيرات
والمستجدات في
تطوير المناهج
وأساليب التعليم
والتعلم

10:10-09:40
10:40-10:10
الثالثاء
1436/6/25هـ
الموافق
2015/4/14م
(الفترة الصباحية)

11:40-10:40

الحادية عشرة

المتغيرات
والمستجدات في
تطوير المناهج
وأساليب التعليم
والتعلم

12:10-11:40
01:00-12:10

02:00-01:00

02:30-02:00
04:00-02:30

الثانية عشرة

اآلفاق
المستقبلية في
إعداد المعلم

أساليب تنمية مهارات البرهنة اإلبداعية لدى الطالب
أثر برنامج تدريبي يستند إلى نموذج شوارتز في التفكير في
د .أحمد يحيى يعقوب
تطوير مهارات اتخاذ القرار
طريقة (وفاء) من أحدث طرق تعليم القرآن المؤثر على
د .محمد فتاح بن شمس الدين
المبتدئين في اندونيسيا
د .صفاء أحمد محمد
تقويم استخدام ملف االنجاز في رياض األطفال
توظيف معلم اللغة العربية لمهارات لغة البدن أثناء تدريس
د .محمد بن شديد البشري
النصوص الشعرية
د .يحي عبد الخالق اليوسف
تقويم مناهج المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في
د .عثمان علي القحطاني
ضوء مفاهيم النانو تكنولوجي
مناقشــة
استراحة
دور معلم التربية اإلسالمية لتحسين أفكار الطالب ضد مظاهر
د .مفلح دخيل األكلبي
التطرف واإلرهاب
تصميم مقترح للفصل المعكوس لتعزيز التفكير اإلبداعي لدى
د .عبد الرحمن محمد الزهراني
طالب التعليم العالي
د .خضرة عبد السالم األزرق
استخدام المدخل البنائي في تحسين االستماع والفهم
د .مها إبراهيم الكلثم
المحاضرة اإلبداعية في التعليم الجامعي
وحدة تعليمية مقترحة باستخدام السبورة التفاعلية إلكساب
أمنية إبراهيم العساف
المعرفة الفيزيقية وبعض عادات العقل لرياض األطفال
مناقشــة
استراحة وأداء صالة الظهر
أ.د .عبد الرقيب أحمد البحيري
إعداد معلم التربية الخاصة في ضوء أدواره الوظيفية
أ.د .عبد السالم مصطفى عبد
تطوير برامج ومقررات إعداد معلم العلوم بكليات التربية
السالم
أ.د .محمد علي المرصفي
إعداد المعلم في ضوء المتغيرات المعاصرة
متطلبات توظيف التعلم اإللكتروني في تدريب معلمات رياض
د .حسام سمير عمر
األطفال
د .السعيد سليمان عواشرية
رؤية مستقبلية في مجال إعداد معلم التربية الخاصة
مناقشـــة
استراحة وتناول وجبة الغداء

سعيد بن محمد مخايش
مدير عام التعليم في منطقة
الباحة

د .خالد بن أحمد بو قحوص
نائب جامعة البحرين للبرامج
األكاديمية والدراسات العليا

د .صالح بن أحمد دخيخ
عميد كلية التربية

اليوم والتاريخ

الثالثاء
1436/6/25هـ
الموافق
2015/4/14م
(الفترة المسائية)

التوقيت

الجلسة

الموضوع

05:40-04:30

الثالثة عشرة

اآلفاق
المستقبلية في
إعداد المعلم

06:20-05:40
07:00-06:20
07:45-07:00

الرابعة عشرة

08:00-07:00

الخامسة عشرة

09:00-08:00

ورشة عمل
ورش عمل
متزامنة
ورش عمل
متزامنة

العنوان
تطوير معايير إعداد معلم المستقبل في ضوء أهداف التربية
اإلسالمية
معايير اعتماد البرامج التربوية من الهيئة األمريكية (الكيب)
دور كليات التربية في إعداد معلم اإلعاقة العقلية
الكفايات والخصائص المرغوبة بمعلم المستقبل
تقويم األداء التدريسي لمعلمات األحياء
مناقشة
استراحة وأداء صالة المغرب
التصميم التعليمي
التحديات التي تواجه التعليم قبل الجامعي
اتجاهات حديثة لتنمية التفكير النقدي
بحوث الفعل ودورها في تعظيم العائد من البحوث التربوية
والنفسية
إعداد االختبارات المقننة وبنوك األسئلة
آفاق مستقبل تطوير الرياضة المدرسية بمنطقة الباحة
استراحة وأداء صالة العشاء

المتحدثون

رئيس الجلسة

د .خليل عبد اهلل الحدري
د .منصور بن نايف العتيبي
د .خالد رمضان عبد الفتاح
د .إزدهار عبد الفتاح أبو
شاور
أسماء محمد القطيم

د .بندر بن حمدان الزهراني
عميد كلية المجتمع

أ.د .محمد عطية خميس
أ.د .محمد علي المصرفي
أ.د .إبراهيم الشافعي إبراهيم

د .حمادة شهاب السعدون
د .فهد بن محمد الحارثي
د .إبراهيم بن محمد الغامدي

أ.د .مهنى محمد غنايم

د .هزاع بن عامر الشمري

أ.د .حفني إسماعيل محمد
أ.د .أحمد عبد الفتاح عمران

د .عادل بن مشعل الغامدي
د .سلطان بن منصور بديري

اليوم والتاريخ

التوقيت

الجلسة

الموضوع

09:40-08:00

السادسة
عشرة

الممارسات
التقنية الحديثة
في تطوير
العملية التربوية
والتعليمية

العنوان
أثر اختالف انماط التشارك في بيئة التعلم اإللكتروني
التشاركي
الحقيبة االفتراضية كتقنية مستحدثة للتدريب على تشغيل
ماكينة الحياكة

د .محمد البدري عبد الكريم

الحياة كأحد تطبيقات التعليم االفتراضي
اإلمكانات التشكيلية لتقنيات الواقع االفتراضي

د .يحي مصطفى أحمد

تأثير تطبيق تقنية الحقيقة االفتراضية على دراسة تكنولوجيا
إنتاج المالبس
مدى استعداد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الباحة على استخدام
نظام إدارة التعلم (البالك بورد)

10:10-09:40

د .عبد الرحمن مساعد الشرفي
عميد شؤون المكتبات

د .شيماء مصطفى أحمد
د.إبراهيم عبد اهلل الكبش
د.خليل آدم أحمد

مناقشة
تكنولوجيات بيئات التعلم اإللكتروني التكيفي

11:00-10:10

السابعة عشرة

ورش عمل
متزامنة

12:00-11:00

الثامنة عشرة

الممارسات
التقنية الحديثة
في تطوير
العملية التربوية
والتعليمية

12:30-12:00
01:30-12:00

د .أمل إبراهيم حمادة

د.السيد محمد صالح

صعوبات استخدام نظام ادارة التعلم االلكتروني (بالك بورد)
األربعاء
1436/6/26هـ
الموافق
2015/4/15م
(الفترة الصباحية)

المتحدثون

رئيس الجلسة

التاسعة عشرة

أ.د .محمد عطية خميس

معايير علمية في كتابة البحوث التربوية

د .خالد بن عواض الثبيتي

أثر اختالف اسلوبي المساعدة والتوجيه الموجزة التفصيلية
االتجاهات العالمية في تطبيقات التعليم اإللكتروني
إطار عمل لبناء االختبارات اإللكترونية القائمة على الشبكات
واقع تجربة جامعة الطائف في توظيف تطبيقات األجهزة
النقالة
توجهات أعضاء هيئة التدريس والطالب نحو استخدام وسائل
التواصل
فاعلية برنامج قائم على أدوات الويب الداللي
فاعلية نموذج التعلم المقلوب
مناقشــــــة

د.حسن الباتع عبدالعاطي
د .رضا عبد البديع السيد
د .محمد علي القط

صياغة التوصيات وإقرارها
الحفل الختامي

د .محمد محمود الحفناوي

د .إبراهيم عبد اهلل الزهراني
د .محمد راشد الزهراني
وكيل كلية التربية
للدراسات العليا

د .عبد اهلل بن محمد الزهراني
مدير جامعة الباحة المكلف

د .محمد عبد الرؤوف عطية
د .ياسر سعد أحمد
د .الطيب أحمد هارون
د .عبد اهلل بن محمد الزهراني
مدير جامعة الباحة المكلف

