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(0)الصفر مرحلة   

 12)الذاتي مرحلة التعلم 
(طريقة  

 مرحلة التطبيق والتوسع

 مرحلة التطوير المستمر
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 ،التخرج من جامعة امللك سعود، كلية العلوم إلادارية
لم يسبق لي عمل أي بحث علمي، أو حتى )محاسبة تخصص 

 (.قراءة ورقة بحثية

  للواليات املتحدة ألامريكية لدراسة  وإلابتعاثالزواج
 :بحثية في جامعة    املاجستير والدكتوراه

(University of Wisconsin-Madison). 

 البدء في دراسة املاجستير وطلب أوراق بحثية كمتطلبات لكل
 مقرر 
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 قراءة كتب في أساسيات البحث العلمي1)
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إلانجليزية قراءة أبحاث علمية منشورة باللغة ( 2
 (أو باللغة العربية أو حسب التخصص) 
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الاطالع على عدد كبير من الرسائل العلمية في ( 3
 التخصص وقراءتها 
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 محاولة نشر بحث عبارة عن دراسة نقدية -

  .للمحكمينوتم رفضه من هيئة التحرير قبل إرساله -

الاتصال بأحد الزمالء املتمكنين بالبحث العلمي في -
 .القسم ألخذ املشورة

 تأجيل نشر الدراسة النقدية-

 استكمال تنمية مهاراتي البحثية-
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مناقشات خطط  لجنةاجتماعات  حضور ( 4
 املاجستير والدكتوراه بالقسم
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املاجستير والدكتوراه مناقشات رسائل  حضور ( 5
 بالقسم
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 القراءة املكثفة ألبحاث منشورة بالعربي في التخصص -
 الجماعة فوق  القيادة) ميدانية دراسة عن عبارة بحث نشر  تم-

 وإلاناث الذكور  قيادة نمطي بين مقارنة دراسة :الجماعة مع والقيادة
 وعلم التربية رسالة مجلة في نشر  ." بالرياض سعود امللك جامعة في

  والنفسية التربوية للعلوم السعودية للجمعية التابعة النفس
 .سعود امللك بجامعة (جستن)

 اململكة في التعليم سياسة تحليل) ونشرها النقدية الدراسة تطوير  تم-
 سعود امللك جامعة مجلة ."لتطويرها ومقترحات السعودية العربية
 .التربوية للعلوم

 العليا الدراسات من العلمي التميز  على حصلت-

10 



حضور ورش عمل، ودورات تدريبية، متابعة ( 6
مواقع التواصل الاجتماعي عن أسس البحث 

 العلمي في التخصص
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حضور مؤتمرات، وندوات، ولقاءات علمية في ( 7
 التخصص أو قريب منه  
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في لجنة مناقشة خطط  كعضو  املشاركة( 8
 الرسائل العلمية ملرحلة املاجستير والدكتوراه
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رسائل املاجستير  مناقشاتفي  املشاركة( 9
 والدكتوراه بالقسم
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على  طالبات مشاريع التخرج، ثم  إلاشراف( 10
إلاشراف على رسائل طالبات املاجستير، ثم رسائل 

 طالبات الدكتوراه
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بحوث علمية وأوراق عمل لعدد من تحكيم ( 11
 املجالت واملؤتمرات في الداخل والخارج
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 لعدد من املجالت العلميةعضو هيئة تحرير ( 12
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 كتب في أساسيات البحث العلمي قراءة1.

 أبحاث علمية منشورة باللغة إلانجليزية والعربية في التخصصقراءة 2.

 على عدد كبير من الرسائل العلمية في التخصصالاطالع 3.

 اجتماعات لجنة مناقشة خطط املاجستير والدكتوراه بالقسم حضور 4.

 اجتماعات مناقشات رسائل املاجستير والدكتوراه بالقسم حضور 5.

ورش عمل، ودورات تدريبية، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي عن أسس حضور 6.
 البحث العلمي

 مؤتمرات، وندوات، ولقاءات علمية في التخصص أو ما يقارب لهحضور 7.

 كعضو في لجنة مناقشة خطط الرسائل العلمية املشاركة8.

 كعضو في مناقشات رسائل املاجستير والدكتوراه بالقسم املشاركة9.
 على  طالبات املشاريع والرسائل العلمية إلاشراف 01.
 بحوث علمية وأوراق عملتحكيم 11.

 لعدد من املجالت العلميةعضو هيئة تحرير 21.
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 تمت الترقية لرتبة أستاذ مشارك، والتقديم على األستاذية والطلب مازال تحت التحكيم 

 للفتاة قضية اإلدارة النسائية الرجالية في مؤسسات التعليم العالي  "دراسة باحث رئيس ورئيس فريق." 
،  للبحوث والدراسات االستشارية عبدهللامعهد الملك  .الجامعيالخطة المستقبلية للتعليم  –آفاق مشروع 

 (.هـ1426).العاليبحث ممول من وزارة التعليم 
عضو هيئة تحرير لعدد من المجالت العلمية منها مجلة العلوم التربوية بجامعة الملك سعود 

 بحثا علميا لمجالت علمية في الداخل والخارج 20نشر ما يزيد عن 

 بحثا وورقة عمل لمجالت علمية ومؤتمرات في الداخل والخارج 22تحكيم ما يزيد عن 
 (دكتوراه 10وماجستير  18)وخارجها رسالة ماجستير ودكتوراه داخل الجامعة  28مناقشة 

 بحث تخرج 11اإلشراف على 

 رسائل ماجستير 7اإلشراف على 

 رسالة دكتوراه 11اإلشراف على 

عضو مناقشة خطط رسائل الدراسات العليا بالقسم 

عضو مناقشة خطط رسائل الدراسات العليا بكلية التربية 

التصور : دورة تصميم وبناء منتجات الرسائل العلمية: عقد دورات تدريبية في البحث العلمي أخرها
 المقترحة، والبرنامج التدريبي واالستراتيجيةالمقترح، والنموذج المقترح، 

 ومقرر تصميم البحوث التربوية  لمرحلة الدكتوراهالماجستير تدريس مقرري ندوة وبحث لمرحلة ، 
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مجلة ."لتطويرها ومقترحات السعودية العربية اململكة في التعليم سياسة تحليل" بعنوان بحث 
 ص ص .2006 عام ,1 رقم , 19 م ,إلاسالمية والدراسات التربوية العلوم :سعود امللك جامعة

381-440. 

قيادة نمطي بين مقارنة دراسة :الجماعة مع والقيادة الجماعة فوق  القيادة " بعنوان بحث 
 الجمعية ,النفس وعلم التربية رسالة مجلة ." بالرياض سعود امللك جامعة في وإلاناث الذكور 

  :السعودية العربية اململكة ,سعود امللك بجامعة (جستن) والنفسية التربوية للعلوم السعودية
 .54-35 ص ص ,28عدد  .(هـ2007/1428) .الرياض

 العالي التعليم مؤسسات في الرجالية النسائية إلادارة قضية " دراسة فريق ورئيس رئيس باحث  
 للبحوث عبدهللا امللك معهد .الجامعي للتعليم املستقبلية الخطة – آفاق مشروع ." للفتاة

 .(هـ1426).العالي التعليم وزارة من ممول  بحث ,الاستشارية والدراسات

 والحلول  املشكالت :السعودية الجامعات في الطالبات ملراكز  إلاداري  التنظيم" بعنوان بحث  
 مصر جمهورية :القاهرة بجامعة التربوية الدراسات معهد ,التربوية العلوم مجلة ."املقترحة
 .201-149 ص ص ,1 جزء, 2 عدد ,17 املجلد  .(هـ2009/1430) أبريل .العربية

  على وأثرها الجدد املديرين قبل من التربوية املؤسسات ثقافة تغيير  استراتيجية " بعنوان بحث 
 .الرياض :السعودية العربية باململكة العامة إلادارة معهد ,العامة إلادارة مجلة ."إلاداري  العمل

 20 .231-185 ص هـ1431 الاول  ربيع , 2 عدد ,50 املجلد  .(هـ2009/1430)



بنت نورة ألاميرة جامعة في الناجحة النسائية الجامعات خصائص توفر  درجة" بعنوان بحث  
 دراسة – طالباتهما نظر وجهة من باليابان النسائية نارا وجامعة بالرياض للبنات عبدالرحمن

  .املنصورة :العربية مصر  جمهورية ,املنصورة بجامعة التربية كلية مجلة ."مقارنة ميدانية
 .54-3 ص ص ,72عدد ,1جزء ,2010يناير

في إلادارية املشكالت حل في والجودة التخطيط أدوات الستخدام مقترح نموذج" بعنوان بحث 
  التربوية للعلوم السعودية الجمعية ,النفس وعلم التربية رسالة مجلة ."التربوية املؤسسات
 ذو ) .46 العدد .الرياض :السعودية العربية اململكة سعود امللك جامعة ,(جستن) والنفسية

  .305-279 ص ص ,(2014 ايلول  ,1435,الحجة
مؤسسات في إلادارية املشكالت حل في والجودة التخطيط أدوات استخدام " بعنوان بحث 

 ." للبنات ألاهلية الكليات إحدى في املعلومات تقنية مركز  إدارة حالة دراسة :العالي التعليم
 (2014 نوفمبر ,1436 محرم) .12 عدد ,العالي التعليم وزارة ,العالي للتعليم السعودية املجلة

 .95-51 ص ص
السعودية الجامعات في القيادية املناصب من النسائية إلادارية القيادات تسرب" بعنوان بحث: 

  مجلد ,2 الجزء ,123 عدد الكويت, بجامعة التربوية املجلة في منشور  بحث ."والحلول  ألاسباب
 238 -183 ص ص . 2017 يونيو املوافق هـ1438 شوال ,31

مجلة مشترك "العاملية التجارب بعض ضوء في طيبة بجامعة املوازي  التعليم" بعنوان بحث 
 .456 -421 ص ص ,2 الجزء ,58 العدد ,2015 فبراير النفس, وعلم التربية في عربية دراسات
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في التربية بكلية املوازية العليا الدراسات لبرامج النوعية الداخلية الكفاءة تقويم" بعنوان بحث 
  بحث "للتطوير مقترحات :التدريس هيئة وأعضاء الطلبة نظر  وجهة من سعود امللك جامعة
 ,2017 ,ب1 عدد ,23 مجلد ألاردن, البيت, ال بجامعة والدراسات للبحوث املنارة مجلة , مشترك

 .271-227 ص ص

تجارب ضوء في تقويمية دراسة :السعودية الجامعات في الطالبي التشغيل برنامج" بعنوان بحث 
 ,2017 شمس, عين بجامعة التربوية العلوم في التربية كلية مجلة في منشور  بحث "الدول  بعض
 .2 الجزء 41 املجلد

 التجربة) السعودية الحكومية املدارس لتمويل مدخل باألداء املرتبط التمويل " بعنوان بحث 
 إلامارات كلية والاجتماع, وإلانسانيات وألادب الفنون  مجلة , مشترك بحث ,(كنموذج ألامريكية

 270-249 ص ص ,14 عدد ,2017 .التربوية للعلوم

خالل من السعودية بالجامعات ألاكاديمية البرامج في لالستثمار  مقترح نموذج " بعنوان بحث 
 ألازهر, جامعة التربية, كلية التربية, مجلة في منشور  , مشترك بحث "الخاص القطاع مع الشراكة
  .174 العدد في , 2017 القاهرة
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ضوء في سعود امللك بجامعة ألاكاديمية ألاقسام وكيالت أداء تطوير  " بعنوان بحث 
 محمد إلامام بجامعة التربوية, العلوم مجلة في للنشر  مقبول   " بالتجوال إلادارة مدخل

  .هـ1439-2-17 بتاريخ إلاسالمية, سعود بن

تبوك جامعة في التنظيمي الصراع إدارة في ألاكاديمية ألاقسام وكيالت دور " بعنوان بحث 
 التربية في عربية دراسات مجلة , مشترك بحث "التدريس هيئة أعضاء نظر  وجهة من

 .441 -405 ص ص ,78 عدد ,2016 اكتوبر  النفس, وعلم

ومقترحات إلاسالمي التاريخ في التعليم لتمويل كمصدر  التعليمية ألاوقاف " بعنوان بحث 
 للدراسات إلاسالمية الجامعة مجلة في للنشر  مقبول  مشترك, بحث "منها الاستفادة

 .2017 ألاول, العدد 27 مجلد غزة, والنفسية التربوية

 مدارس في التعليم لتمويل مساند كبديل الطالبية املواهب استثمار  " بعنوان بحث 
 .النشر تحت مشترك, بحث "السعودية العربية باململكة العام التعليم

 جامعة تجربة ضوء في سعود امللك جامعة في التمويل مصادر  تنويع " بعنوان بحث 
 .النشر تحت مشترك, بحث "أكسفورد

 حالة دراسة :املجتمعية الشراكة خالل من العام التعليم مدارس تمويل " بعنوان بحث 
 .النشر تحت مشترك, بحث "الرياض مدينة في حكومية مدرسة
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 النشر عامليا وخاصة في مجالتISI   

تأليف كتب في التخصص 

 املشاركة في مجموعات بحثية رفيعة املستوى 

 طرح دورات تدريبية أكثر في البحث العلمي داخل وخارج
 الجامعة

املشاركة أكثر في أوراق علمية في املؤتمرات داخل وخارج اململكة 
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مستحيلة مهمة ليس العلمي البحث مهارات اكتساب في الصفر  من البدء 
طويل ووقت جهد إلى تحتاج العلمي البحث مهارات اكتساب 
العلمي البحث مهارات الكتساب املمارسة ثم املمارسة 
 أبحاثك بعض نشر  العلمية املجالت رفضت وإن حتى اليأس وعدم الصبر 
 وكتابته وتأليفه تصميمه من أصعب أحيانا البحث نشر 
العلمي البحث مهارات تعلم في التدرج 
العلمي البحث تعلم من تحقيقه املراد الهدف إلى الوصول  في التدرج 
البحوث تصميم معرفة عدم في آلاخرين على اللوم إلقاء وعدم الذات على إلاعتماد 
وإلاطالع, باملمارسة تأتي تراكمية تطبيقية معرفية مهارة هي العلمي البحث مهارة 

 آخر  مجال أي أو  التدريب, أو  التدريس, مجال في متميزا كان ملن الضرورة من فليس
 .العلمي البحث في متميزا يكون  أن

12 شخصية تجربة هي العلمي البحث مهارات الكتساب سابقا املعروضة طريقة 
 فال الطرق  هذه عن ومتطورة ومختلفة أفضل طرق  لديك يكون  فقد ,بي خاصة
 .كثيرا وأفادتني الوقت ذلك في لي املتاحة كانت ولكنها منها, أي تجربة في تترددي
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