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عميد التطوير األكاديمي والجودة

الجهة

جامعة امللك خالد

الوظيفة

 املؤهالت العلمية:
م

امل ــؤهـ ــل

تاريخه

الجامعة \ املعهد

الدولة

التخصص

1

الدكتوراه

2012

سانت لويس

أمريكا

القيادة التربوية

2

املاجستير

2007

جامعة امللك خالد

السعودية

االدارة التربوية

3

البكالوريوس

2003

جامعة املك خالد

السعودية

التربية في اللغة العربية

 الوظائف واملناصب اإلدارية (من األحدث إلى األقدم):
م

مسمى الوظيفة

الجهة

1

عميد عمادة التطوير األكاديمي والجودة

عمادة التطوير األكاديمي والجودة

2

وكيل عمادة التطوير األكاديمي والجودة

3

أستاذ مشارك

عمادة التطوير األكاديمي والجودة
قسم اإلدارة واالشراف التربوي

4

معيد

جامعة امللك خالد

5

معلم

وزارة التعليم

 املقررات التدريسية:
املقررات التدريسية

م
1

إدارة الجودة والتميز في املؤسسات التعليمية بقسم اإلدارة واإلشراف التربوي.
التخطيط االستراتيجي في املؤسسات التعليمية بقسم اإلدارة واإلشراف التربوي.

3

اإلدارة التعليمية بقسم اإلدارة واإلشراف التربوي.

4

تقييم أداء املؤسسات التعليمية بقسم اإلدارةواإلشرافالتربوي.

2

 العضويات واللجان
م

العضويات واللجان

1
2
3
4

 على مستوى القسم:
عضو لجنة التطوير والجودة بقسم اإلدارةواإلشرافالتربوي.
عضو لجنة التعليم االلكتروني بقسم اإلدارةواإلشرافالتربوي.
عضو اللجنة الثقافية واالجتماعية بقسم اإلدارة واإلشراف التربوي.
عضو لجنة املعيدين واملحاضرين بقسم االدارة واالشراف التربوي.
 على مستوى الكلية:

5

رئيس لجنة النشاط الطالبي بكلية التربية.

6

عضو لجنة التطوير والجودة بكلية التربية.
 على مستوى الجامعة:

7

عضو لجنة الشراكة املجتمعية بالجامعة.

8

عضو اللجنة الدائمة للتطوير والجودة بالجامعة

9

عضو لجنة التدريب واالبتعاث بالجامعة.

 10عضو اللجنة اإلشرافية باألمانة العامة لجوائز التميز بالجامعة.
 11عضو اللجنة الدائمة لجوائز التميز بجامعة امللك خالد.
 12عضو اللجنة اإلشرافية ملشروع الخطة االستراتيجية بالجامعة.
 13نائب رئيس لجنة مشروع بناء االختبارات بالجامعة.
 14عضو مدعو في لجنة التطوير اإلداري بالجامعة.
 15عضو لجنة االعتماد املؤسس ي بالجامعة.
 16عضو اللجنة الدائمة لرابطة الخريجين.
 17عضو اللجنة الدائمة للخطط والبرامج.
 18عضو اللجنة العليا للخطة االستراتيجية.

 19عضو اللجنة العليا لتقنية املعلومات والتعامالت االلكترونية
 20عضو لجنة استقطاب الخبراء واملستشارين
 21مقرر لجنة تطوير الكتب التعريفية بالجامعة.
 22عضو لجنة معرفة أسباب تدني مستوى مخرجات الجامعة.
 23عضو لجنة جمع وثائق وسياسات الجامعة وطباعتها.
 24عضو لجنة البيانات املفتوحة
 25عضو لجنة الكتاب التعريفي لجامعة امللك خالد
 26عضو لجنة السياسات واللوائح
 27مقرر لجنة تطوير مجالت وفروع جوائز جامعة امللك خالد التميز
 28عضو لجنة االستقطاب
 29عضو لجنة املبادرات بالجامعة
 30عضو لجنة اإلشراف على مركز الرعاية والتكافل االجتماعي في التعليم بالعالي بالجامعة
 31عضو لجنة استقطاب الخبراء واملستشارين
 32عضو لجنة الكتب التعريفية للجامعة
 33عضو اللجنة العليا للخطة االستراتيجية
 34عضو لجنة معرفة أسباب تدني مستوى مخرجات الجامعة
 35عضو لجنة تطوير مجاالت وفروع جوائز جامعة امللك خالد للتميز
 خارج الجامعة:
 36منسق القيادة األكاديمية التابع لوزارة التعليم
 37استشارات تربوية مع بعض املدارس االهلية
 38استشارات مع بعض املراكز التدريبية
 39عضو لجنة جائزة أبها
 40عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة – فرع عسير
 الدورات التدريبية:
م
.1
.2
.3

اسم البرنامج التدريبي
Excellence Advance in Undergraduate Education by Leadership center, Ministry of Education. KSA2016
Authentic Advance Leadership by Advance Leadership center, Ministry Of Education, KSA2016
Certificate for Strategic Management and Leadership in Higher Education, 2015

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35

Decision Making and ProblemsSolving by Leadership center, Ministry Of Education, KSA2016
Facilitation skill for instructors, Leadership strategiesinstitute, Istanbul 2015
تقديم دورة بعنوان (إدارة ضمان الجودة) ،أبها 1438 ،
تقديم دورة بعنوان (العمليات اإلدارية وكيفية توظيفها في األنشطة)  ،أبها 1438 ،
دورة تدريبية بعنوان ( ، )Business Analysis Fundamentalsإسطنبول 2014 ،
دورة تدريبية بعنوان (2014 ،)Employment Law Fundamentals
دورة تدريبية بعنوان ()INNOVATIONS IN HIGHER EDUCATION
دورة تدريبية بعنوان (2017 ،)Key Performance Indicator Associate KPI-A
دورة تدريبية بعنوان ()NEW STRATEGIES FOR TEACHING
دورة تدريبية بعنوان ()QUALITY OF STUDENT ASSESSMENT
دورة تدريبية بعنوان (2013 ، )Six Sigma: Total Quality Fundamentals
دورة تدريبية بعنوان ()SOCIAL SERVICE
دورة تدريبية بعنوان (إدارة الصراع في التعليم العالي) ،الخبر1435 ،هـ
دورة تدريبية بعنوان (أساليب حديثة في تقويم التعليم الجامعي)  ،دبي 2016 ،
دورة تدريبية بعنوان (استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التدريس الجامعي) ،دبي 2015 ،
دورة تدريبية بعنوان (استراتيجيات التدريس الحديثة في التعليم العالي) 1434 ،
دورة تدريبية بعنوان (أسس القيادة األكاديمية)2014 ،
دورة تدريبية بعنوان (البرنامج التدريبي لرؤساء وحدات التطوير والجودة) 1433 ،
دورة تدريبية بعنوان (التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء املتوازن) ،إسطنبول 2014 ،
دورة تدريبية بعنوان (التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي)1434 ،
دورة تدريبية بعنوان (التخطيط االستراتيجي للكليات)1434 ،
دورة تدريبية بعنوان (التعلم التعاوني) 1435 ،
دورة تدريبية بعنوان (التعليم النشط)  ،دبي1437 ،
دورة تدريبية بعنوان (التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية ،تقرير املقرر والبرنامج) 1434 ،
دورة تدريبية بعنوان (الجودة واالعتماد األكاديمي في التعليم العالي) ،خبراء اإلدارة ،إسطنبول2015 ،
دورة تدريبية بعنوان (القيادة اإلستراتيجية للتعليم العالي)
دورة تدريبية بعنوان (القيادة االستراتيجية) ،دبي 2015 ،
دورة تدريبية بعنوان (املدرب املعتمد في الحوار الفكري  -تبيان)  ،الرياض 2016 ،
دورة تدريبية بعنوان (املناقشة املركزية لتحديد أولويات انفاق برنامج التحول الوطني )2017
دورة تدريبية بعنوان (آليات التغذية الراجعة في بيئات التعلم املختلفة) 1435 ،
دورة تدريبية بعنوان (تأهيل مراجعين الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي) ،الرياض1439 ،
دورة تدريبية بعنوان (تحليل املبادرات االستراتيجية) ،مركز مراس لالستشارات اإلدارية  ،دبي 2015
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دورة تدريبية بعنوان (تحليل وإدارة املبادرات االستراتيجية) ،دبي 2015 ،
دورة تدريبية بعنوان (تصميم الخطط والبرامج الدراسية) ،دبي1436 ،
دورة تدريبية بعنوان (تصميم خطة استراتيجية لكلية التربية)1434 ،
دورة تدريبية بعنوان (تطبيق الجودة الشاملة)
دورة تدريبية بعنوان (تطوير أجندة بحثية لألقسام األكاديمية)
دورة تدريبية بعنوان (تطوير الذات)1435 ،
دورة تدريبية بعنوان (تنمية قدرات الطالب املوهوبين واملبدعين)1435 ،
دورة تدريبية بعنوان (خطوات تطبيق االعتماد املدرس ي في التعليم العام) 2013 ،
دورة تدريبية بعنوان (خطوات تطبيق الجودة بمدارس التعليم العام) 2013 ،
دورة تدريبية بعنوان (دور الجامعة في تحقيق رؤية اململكة  ، )2030دبي 2016 ،
دورة تدريبية بعنوان (دور عضو هيئة التدريس في تحقيق معايير الجودة)
دورة تدريبية بعنوان (مدخل لدراسة القوانين واألنظمة في اململكة العربية السعودية)
دورة تدريبية بعنوان (مدرب معتمد) ،أكاديمية التدريب االحترافي 1437 ،
دورة تدريبية بعنوان (مدرب معتمد) ،املجلس الخليجي للتنمية البشرية1437 ،
دورة تدريبية بعنوان (مدرب معتمد) ،من 2017 ، Canada Global Center
دورة تدريبية بعنوان (معايير جودة التدريس الجامعي وآليات تفعيلها) ،ماليزيا 2016 ،
دورة تدريبية بعنوان (مقدمة في الدراسات املستقبلية)
دورة تدريبية بعنوان (مهارة إدارة األقسام األكاديمية)  ،ماليزيا1434 ،
دورة تدريبية بعنوان (مؤشرات األداء واملقارنات املرجعية) ،جامعة امللك خالد1434 ،هـ
دورة تدريبية بعنوان (مؤشرات قياس األداء املؤسس ي) 1438 ،
حضور ورشة عمل بعنوان (مراجعة وتحديث املبادرات التنفيذية ومؤشرات قياس األداء االستراتيجي لجامعة
امللك خالد)  ،جدة 1438 ،
حضور ورشة عمل بعنوان (بناء نظام لتقويم أعضاء هيئة التدريس)  ،الرياض 1438 ،
حضور ورشة عمل بعنوان (جودة األعمال اإلدارية في مؤسسات التعليم العالي)  ،الرياض 1437 ،
حضور ورشة عمل بعنوان (جودة تقييم تحصيل الطالب) 1433 ،
حضور ورشة عمل بعنوان (2012 ، )Postgraduates Supervision
حضور ورشة عمل بعنوان (الدراسة الذاتية للبرنامج) ،الرياض 1436 ،
حضور ورشة عمل بعنوان ( ،)Emotional Intelligence for Academic Leadersأبها 2017 ،
حضور ورشة عمل بعنوان (تأهيل املراجعين الخارجيين) ،الرياض 2017 ،
حضور ورشة عمل بعنوان ( ،)Emotional Intelligence for Academic Leadersأبها 2017 ،
املشاركة في ورشة عمل بعنوان (تحديث الخطة االستراتيجية لجامعة امللك خالد في ضوء رؤية اململكة ، )2030
دبي 2017 ،
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حضور ورشة عمل بعنوان ( ،)Developing Faculty Evaluation Systemsالرياض 2016 ،
حضور ورشة عمل بعنوان ( ، )Risk Management Planningالرياض 2014 ،
ورشة عمل بعنوان (قيادة التميز في التعليم العالي)2013 ،
ورشة عمل بعنوان (مهارات االتصال االستراتيجي)1439 ،
املشاركة في برنامج االعتماد في بريطانيا
حضور برنامج تقرير األداء للربع الرابع ملكتب تحقيق الرؤية
حضور االعتماد البرامجي في هيئة تقويم التعليم
املشاركة في برنامج القيادات التربوية بجامعة هارفارد
حضور ورشة عمل بعنوان (فرق املبادرات في وزارة التعليم)
املشاركة في املخيم السياحي الدعوي العاشر
املشاركة في حفل التميز املؤسس ي بإدارة تعليم سراة عبيدة
تقديم دورة بعنوان (إدارة األولويات)
حضور البرنامج التدريبي لعمليات التسجيل في اإلطار السعودي للمؤهالت  -سقف
دورة تدريبية بعنوان ( :تطبيقات البحث النوعي في العلوم االنسانية)
دورة تدريبية بعنوان ( :إعداد املدربين) – معهد اإلدارة العامة
دورة تدريبية بعنوان ( :إدارة التغيير التنظيمي) – معهد اإلدارة العامة
دورة تدريبية بعنوان ( :اإلشراف اإلداري) – معهد اإلدارة العامة

 املؤتمرات العلمية /ورش العمل :
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اسم املؤتمر  /ورشة العمل
مؤتمر في أستراليا سيدني بعنوان التعليم القائم على املمارسات
املشاركة بورقة بحثية بعنوان (التوجهات املستقبلية لجامعة امللك خالد في تحقيق رؤية اململكة  ،)2030القصيم
1438 ،
املشاركة في اللقاء الوطني (التعايش املجتمعي وأثره في تعزيز اللحمة الوطنية)1438 ،
مؤتمر اإلعالم واإلرهاب جامعة امللك خالد
فعاليات املؤتمر الدولي الثاني اإلعالم واإلرهاب :الوسائل واالستراتيجيات ،أبها 2016 ،
املؤتمر الدولي املعلم وعصر املعرفة :الفرص والتحديات ،كلية التربية جامعة امللك خالد ،أبها
املشاركة بورقة عمل بعنوان ( Reality and Importance for Application Authorities Granted to School
2015 ، University Of Riverside ، )Principles in Saudi Arabia
املشاركة في امللتقى الرابع لعمداء التطوير بالجامعات السعودية 2015 ،

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

ندوة بعنوان (املواءمة بين كفايات املعلم ومخرجات الكليات الجامعية) ،املدينة املنورة 2015 ،
مؤتمر التربية العلمي في الس فيقاس (2015 ) Las Vegasم
حضور ورشة عمل بعنوان ( ،)Leading the way to set Research Agenda for an Academic Departmentجازان
2014 ،
مؤتمر استخدام التقنيات الحديثة في التعليم في أورالندو أمريكا 2014م
مؤتمر التربية العلمي في لوس أنجلوس في أمريكا 2014م
حضور اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بعنوان (االعتماد
املدرس ي)  ،الرياض 2013 ،
التسامح واالعتدال العالمي في كندا من 2013/8/16-13م املوافق 1434/10/9-6هـ
املؤتمر الخامس األكاديمي العالمي في الس فيقاس ( ) Las Vegasلعام  2013في الفترة 1434/11 / 19-16هـ
املوافق 2013/9/ 25-22م
حضور ورشة عمل بعنوان (2012 ، )Conflict Management Workshop
حضور املعرض واملؤتمر الدولي للتعليم العالي في دروته الخامسة بعنوان (االبتكار في التعليم العالي)2014 ،
حضور مؤتمر international conference on education and the humanities held
املشاركة في فعاليات مهرجان جامعة امللك خالد الصيفي لعام 1434
مؤتمر االعتماد املدرس ي بجامعة امللك سعود
مؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوي
مؤتمر العدل واإلحسان
مؤتمر تقنيات التربية
املؤتمر األكاديمي الدولي
مؤتمر QS
مؤتمر Asia-Pacific Professional Leaders in Education
مؤتمر األمن البيئي بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية
املشاركة في املؤتمر السادس للجودة
املشاركة في اليوم العالمي للجودة بشركة كهرباء عسير
حضور برنامج تقرير األداء للربع الرابع ملكتب تحقيق الرؤية
حضور االعتماد البرامجي في هيئة تقويم التعليم
املشاركة في املؤتمر الدولي األكاديمي املقام في برشلونة بأسبانيا
املشاركة في املؤتمر الدولي لهيئة تقويم التعليم والتدريب 2018

 البحوث وأوراق العمل:
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

اسم املؤتمر  /ورشة العمل
إدارة برامج األنشطة الثقافية في املدارس الثانوية الحكومية وسبل تفعيلها .رسالة ماجستير.
رسالة دكتوراه بعنوان SUPERINTENDENT LEADERSHIP BEHAVIORS IN SAUDI ARABIAN SCHOOL
DISTRICTS
بحث منشور بعنوان " "Evacuation of King Abdullah Scholarship Program
بحث منشور مشترك بعنوان " Perception of Leadership Ethics of Principals in Saudi Arabian High
"Schools
بحث منشور بعنوان " تطبيق الصالحيات املمنوحة ملديري ومديرات املدارس التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم
بمنطقة عسير".
بحث مقبول للنشر بعنوان "درجة أهمية االحتياجات التدريبية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك خالد في
ضوء معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي".
بحث مقبول للنشر مشترك بعنوان " دراسة تقويمية إلدارة ضمان الجودة وتحسينها بجامعة امللك خالد كأحد
معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي"
بحث منشور مشترك بعنوان ""Educational Management in the Light of Islamic Standards
THE SAUDI ARABAIN CLASSROOM IN THE FUTURE: USING TECHNOLOGY TO SHARE LEARNING
ACADEMIC LEADERSHIP PRACYICES IN KING KHALID UNIVERSITY
سبل تحقيق التكامل والتنسيق بين الجامعات وإدارات التعليم لتطبيق معايير االعتماد املدرس ي.
سبل تحقيق التكامل والتنسيق بين الجامعات لتطبيق معايير االعتماد األكاديمي.
املمارسات التربوية لدى القيادات األكاديمية في تعزيز األمن البيئي.
التوجهات االستثمارية لجامعة امللك خالد في تحقيق رؤية اململكة 2030
التوجهات املستقبلية لجامعة امللك خالد في تحقيق رؤية اململكة 2030
املمارسات التطبيقية لدى القيادات األكاديمية في تعزيز األمن الفكري
آليات التحسين املستمر ألداء عمل وحدات الجودة بجامعة امللك خالد في ضوء نموذج ( )Baldrigeاألمريكي
للجودة.

 االهتمامات:
املساهمات
اسم املجال
 الجودة الشاملة.
مجال التدريس
 التخطيط االستراتيجي.
 القيادة التربوية.
 تقييم األداء.
 اإلدارة التعليمية.
 اإلشراف التربوي.
 االعتماد املدرس ي.
مجال البحث
 الجودة واالعتماد األكاديمي.
 الخطط اإلستراتيجية.
 التميز.
 املمارسات القيادية.
 عضو لجنة الشراكة املجتمعية بجامعة امللك خالد.
مجال خدمة املجتمع
 املشاركة في امللتقى األول للشراكة املجتمعية واملنعقد بجامعة امللك خالد.
 عضو اللجنة العلمية مللتقى الشراكة املجتمعية.
 التدريب في بعض املؤسسات غير الحكومية.
 رسالة ماجستير في إدارة األنشطة الطالبية.
مجال األنشطة
 رئيس لجنة النشاط الطالبي بكلية التربية.
الطالبية
 املسئول عن التشغيل الطالبي بعمادة التطوير والجودة.
 برنامج "إدارة برامج االنشطة الطالبية"
مجال حقوق اإلنسان
 دراسة " " SCHOOL LAWبالواليات املتحدة األمريكية.
 دراسة "  "EMPLOYMENT LAW FUNDAMENTALSبالواليات املتحدة األمريكية.
 االهتمام بقضايا الطالب واملعلمين.
 مدخل لدراسة القوانين واألنظمة في اململكة العربية السعودية.
مجال التدريب
 اإلشراف على البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 منسق البرامج التدريبية من مركز القيادة األكاديمية التابع لوزارة التعليم.
 تقديم العديد من الدورات التدريبية واالستشارات.
مجال التطوير والجودة  عميد التطوير األكاديمي والجودة للتطوير.
 عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة – فرع عسير.
 املشاركة في برامج ومشاريع العمادة.












بحث مقبول للنشر بعنوان "درجة أهمية االحتياجات التدريبية لدى أعضاء هيئة التدريس
بجامعة امللك خالد في ضوء معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي".
بحث مقبول للنشر مشترك بعنوان " دراسة تقويمية إلدارة ضمان الجودة وتحسينها بجامعة
امللك خالد كأحد معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي"
ورقة عمل بعنوان "سبل تحقيق التكامل والتنسيق بين الجامعات وإدارات التعليم لتطبيق
معايير االعتماد املدرس ي".
ورقة عمل بعنوان "سبل تحقيق التكامل والتنسيق بين الجامعات لتطبيق معايير االعتماد
األكاديمي".
بحث مقبول للنشر بعنوان "آليات التحسين املستمر ألداء عمل وحدات الجودة بجامعة امللك
خالد في ضوء نموذج ( )Baldrigeاألمريكي للجودة".
مؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم فوق الثانوي
املشاركة في اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية
"جستن" بعنوان (االعتماد املدرس ي)  ،الرياض 2013 ،
املشاركة في امللتقى الرابع لعمداء التطوير بالجامعات السعودية 2015 ،
ندوة بعنوان (املواءمة بين كفايات املعلم ومخرجات الكليات الجامعية) ،املدينة املنورة ،
2015
املشاركة في امللتقى الدولي األول للجودة :تجارب وممارسات رائدة في تطبيقات الجودة
واالعتماد األكاديمي 2017 ،

 املناقشات واإلشراف على الرسائل العلمية:
املناقشات واإلشراف على الرسائل العلمية
املهارات التخطيطية إلدارة التغيير لدى مديري املدارس الثانوية بإدارة التربية والتعليم بمحايل
عسير
تطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة امللك خالد في ضوء مدخل التمكين
اإلداري
متطلبات تطبيق اإلشراف التربوي االستراتيجي بمكاتب التعليم بمنطقة عسير"
ممارسة عملية التنظيم لدى مديري املدارس الثانوية من منظور مدرسة املستقبل "دراسة
ميدانية بمحافظة محايل عسير"
دور القيادات األكاديمية في تخطيط املسار الوظيفي للمعيدين واملعيدات في جامعة امللك خالد
واقع الجودة اإلدارية في جامعة امللك خالد ومتطلبات تطويرها في ضوء نموذج ()Baldrige
األمريكي للجودة
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مشرف

تفعيل الشراكة املجتمعية بين إدارات التعليم واملؤسسات غير الحكومية

مشرف

جودة الخدمات التعليمية بعمادة التعلم اإللكتروني وآليات تطويرها

مشرف

إدارة املكتبات املدرسية باملدارس الثانوية بمنطقة عسير التعليمية.

مشرف

مـعــوقات تطبيــق مــؤشـرات األداء اإلشـرافي لدى املشرفين التربويين بمنطقة عسير التعليمية
(دراسة ميدانية)
مشاركة املعلمات في صنع القرار اإلداري وعالقتها بالوالء التنظيمي في املدارس الثانوية للبنات
بخميس مشيط
دور العالقات اإلنسانية في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى عضوات هيئة التدريس بكليات البنات
في جامعة امللك خالد
جاهزية مدارس التعليم العام الحكومية بمدينة أبها الحضرية لتطبيق مبادئ اإلدارة الذاتية

مشرف

مشرف

متطلبات تطبيق مؤشرات منظومة األداء املدرس ي دراسة ميدانية في محافظة محايل التعليمية

مشرف

تطوير املهارات القيادية لدى مديرات املدارس البنات في مدينة ابها الحضارية في ضوء القيادة
املوزعة
الدعم التنظيمي املدرك في تحقيق االلتزام التنظيمي لدى معلمي املدارس الثانوية بمنطقة عسير
التعليمية
 األبحاث املدعومة:
أسباب النتائج غير املنطقية في بعض املقررات
مركز االمير فيصل بن خالد للجودة وتحسين األداء
التوجهات املستقبلية لجامعة امللك خالد في تحقيق رؤية اململكة ( 2030تصور مقترح)
معوقات تنفيذ الخطة االستراتيجية في جامعة امللك خالد
دور التخطيط االستراتيجي في ادارة املخاطر بجامعة امللك خالد".
ممارسة عمليات التخطيط االستراتيجي وفق مفهوم الجودة واالعتماد -تصور مقترح".
االتصال العلمي:
The impact of social media on the Decisions made by Academic Leadership in KKU
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