




فعاليات االفتتاح



كلمة رئيس جامعة المجمعة
معايل الدكتور/ خالد بن سعد املقرن  

8:45-8:50 ص  

كلمة رئيس اللجنة التحضيرية
أ.د. مسلم بن محمد الدورسي  

8:30-8:35 ص  

كلمة ضيف الشرف الملتقى
سمو األمرية نورة بنت محمد آل سعود  

8:40-8:45 ص  

كلمة رئيس مجلس شؤون األسرة
د. هال بنت مزيد التويجري  

8:35-8:40 ص  



الجلسات العلمية



الجلسة األولى: التوجه األكاديمي

رئيس الجلسة 
د. محمد بن صالح العبودي 

وكيل جامعة املجمعة للشؤون التعليمية

منسق الجلسة
د. طنف بن صقر العتيبي

كلية الرتبية - جامعة املجمعة

افتتاح الجلسة

الوقتاملتحدثعنوان الورقةموضوعات املحور

األول

مستهدفات خطة 

املجلس يف الجانب 

األكادميي

مستهدفات خطة مجلس شؤون 

األرسة يف الجانب البحثي

د. النا بنت حسن بن سعيد

مجلس شؤون األرسة 
9:10 - 9:00

الثاين
دور الجامعات يف 

سد الفجوة يف مجال 
االحتياج األكادميي 

للمجلس

برنامج مقرتح ملحو األمية الرقمية 
لدى كبار السن كأحد متطلبات 
تنمية األرسة يف ضوء بعض 

الخربات العاملية

د. فيصل بن فرج املطريي
جامعة املجمعة

9:30 - 9:20

الثالث
تطوير برامج 

وتخصصات تتفق 
مع االحتياج التنموي 

للمجلس

الحامية الجنائية لألطفال من 
الجرائم االلكرتونية يف اململكة 

العربية السعودية )األمن السيرباين 
منوذجاً(

د. عبدالعزيزعبدالله الرشود
جامعة املجمعة

9:40 - 9:30

9:40 - 9:50إدارة / رئيس الجلسةاملناقشات



الجلسة الثانية: )تكامل األدوار والمسؤوليات(

رئيس الجلسة 
د. جواهر بنت عبدالرحمن العمر

)وكيلة جامعة املجمعة لشؤون الطالبات(          

منسق الجلسة
د. محمد سعد الرشيف

 املرشف عىل مركز رعاية األرسة والطفولة بجامعة املجمعة

افتتاح الجلسة

الوقتاملتحدثعنوان الورقةموضوعات املحور

األول

عرض أهداف 
واختصاصات 
مجلس شؤون 

األرسة

مجلس شؤون األرسة
أ. هيلة املكريش

مجلس شؤون األرسة
10:10 -10:00

الثاين

استعراض أدوار 

الجامعات مع 

الرتكيز عىل الدور 

املجتمعي

الدور املجتمعي لجامعة االمام 
عبد الرحمن بن فيصل يف متكني 

األرسة يف املنطقة الرشقية”

د. يوسف بن عمر الراشد

جامعة االمام عبد الرحمن بن 

فيصل

10:20 -10:10

تعزيز قيم االنضباط واالتقان 
داخل األرسة من خالل تطبيق 
الجامعات لنظام التعليم عن بعد

د. فاطمة محمد ربيع فاريس

جامعة األعامل والتكنولوجيا
10:30 -10:20

الثالث

مناذج من 

تكامل األدوار 

بني الجامعات 

واملؤسسات التنموية 

املجتمعية

تكامل األدوار بني املؤسسات 

التنموية والجامعات )اللجنة 

النسائية وجامعة املجمعة أمنوذجاً(

د. وفاء حمد التويجري

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية

10:40 -10:30

تصور مقرتح للتكامل بني 

الجامعة ومجلس شؤون األرسة 

“التطبيق عىل بوابة البحث 

العلمي”

د. محاسن شمو

جامعة األمرية نورة بنت 

عبدالرحمن

10:50-10:40

الرابع

خطة مقرتحة 

لتكامل األدوار

بني الجامعات 

واملجلس

الرشاكة بني الجامعات ومجلس 

شئون األرسة ملواجهة التحديات 

التي تواجه األرسة السعودية يف 

تربية أبنائها

د. مسفر بن جربان آل رفعة

جامعة امللك خالد
11:00-10:50

11:00-11:10إدارة / رئيس الجلسةاملناقشات



الجلسة الثالثة: التمكين وتفعيل الشراكة 

رئيس الجلسة 
أ.د. عبدالرحمن بن عبد الله األطرم  

)أستاذ الطب النفيس عميد كلية طب األسنان بجامعة املجمعة(

د. منى توكل السيد كلية الرتبية - جامعة املجمعةمنسق الجلسة

افتتاح الجلسة

الوقتاملتحدثعنوان الورقةموضوعات املحور

األول
االسرتاتيجية 

الوطنية لألرسة

مالمح االسرتاتيجية الوطنية 

لألرسة

د. هال مزيد التويجري

مجلس شؤون األرسة
11:30-11:20

الثاين
عرض أهم 

التحديات التي 
تواجه األرسة

سامت التحديات الثقافية لألرسة 
السعودية يف 2030”

د. محمد رسار اليامي
11:30-11:40جامعة نجران

التحديات الثقافية أمام األرسة 
السعودية واسرتاتيجيات 

التحصني

د. خلود مبارك الحريب
جامعة األمرية نورة بنت 

عبدالرحمن
12:00-11:50

تحديات األرسة املعارصة يف ظل 
العوملة

د. مها جريس الجريس
جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية
12:20-12:10

لجان شؤون الثالث
األرسة وآليات 

التمكني

لجان شؤون األرسة وآليات 
التمكني

أ. خالدعبدالرحمن الفاخري
الجمعية الوطنية لحقوق 

االنسان
12:30-12:20

الرابع

مواءمة خطط 
األنشطة يف 

الجامعات مع 
املستهدفات 

التنموية ملجلس 
شؤون االرسة

تطوير الربامج والتخصصات 
الجامعية وفق االحتياج التنموي 

ملجلس شؤون األرسة

د. غريبة فريح الظويهر
12:40-12:50كليات الرشق العريب

12:50-1:00إدارة / رئيس الجلسةاملناقشات

1:00-1:10اللجنة العلمية توصيات امللتقى  





هاتف : 0164041071   - اجلــوال : 0555824440
osar@mu.edu.sa اإلمييل

وسائل التواصل :


