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التحول الى التعامالت الطالبية األلكترونية في الجامعات الناشئة - جامعة الجوف

إستراتيجية جامعة بيشة في تنمية المهارات الطالبية - جامعة بيشة

الفصول الرقمية المبنية على البيانات: نحو قيادة ذكية للمؤسسات التعليمية - 
جامعة طيبة

 الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030: تجربة جامعة الباحة - جامعة الباحة

الدراسة في أسكتلندا - لمحة عامة عن نظام التعليم العالي األسكتلندي - 
جامعة دندي

ندوة اإلبداع في نماذج األعمال - جامعة جدة

نصائح و إرشادات إلختبار IELTS - المجلس الثقافي البريطاني

نصائح و إرشادات إلختبار IELTS - المجلس الثقافي البريطاني

دور الشراكات الدولية في برامج الدراسات العليا ومبادرات التميز في البحث العلمي 
في تحقيق رؤية2030 - جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

التطلعات المستقبلية لجامعة جدة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 
- جامعة جدة 

لدخول  أبواب المستقبل.....جامعة الفيصل هي المفتاح / الهندسه في جامعة 
الفيصل / جامعة الفيصل في العشرة سنين األولى / لماذا اإللتحاق بكلية إدارة 

األعمال في جامعة الفيصل؟ - جامعة الفيصل

تجربة جامعة طيبة في مجال تمكين المرأة وخدمتها - جامعة طيبة

ُمساهمة القطاع الخاص في دعم األنشطة الُطالبية - الجامعة اإلسالمية

العلوم اإلجتماعية في جامعة دندي - جامعة دندي

مبادرات مبتكرة لتنويع مصادر الدخل في الجامعات الحكومية وفق رؤية 2030 - 
جامعة الجوف

البحث العلمي بالجامعات السعودية الناشئة - التحديات والفرص / الركائز الشرعية 
في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 - جامعة شقراء

التميز في التعليم الصحي: تجارب وخبرات الكليات الصحية في جامعة األميرة نورة 
بنت عبدالرحمن - جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

البناء والتأسيس لجامعة جديدة – جامعة بيشة نموذجا - جامعة بيشة
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موائمة الخطة اإلستراتيجية لجامعة الملك فيصل 201٦-2020 مع رؤية المملكة 2030 نصائح و إرشادات إلختبار IELTS - المجلس الثقافي البريطاني
- جامعة الملك فيصل

التخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي -جامعة بيشة نموذجا  - جامعة بيشة

نصائح و إرشادات إلختبار IELTS - المجلس الثقافي البريطاني

تعليم الصيدلة والتدريب في الواليات المتحدة / جامعة أريزونا كلية الصيدلة 
الدور المأمول من البحث العلمي في تحقيق التنمية اإلقتصادية - جامعة الملك فيصل- جامعة آريزونا

مقدمة في إختبار التوفل و اختبار تقييم الخريجين - آمديستالمسار الخاص بك إلى برنامج المؤسسة الدولية - كينقز كولج لندن

الدراسة في أسكتلندا - جامعة روبرت غوردن

البيئة الجامعية المحفزة للطالبات على اإلبداع واإلبتكار : جامعة األميرة نورة جامعة الملك سعود وتحقيق رؤية  2030 - جامعة الملك سعود   
بنت عبدالرحمن أنموذجًا - جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

المالية و إدارة األعمال في جامعة دندي - جامعة دندي

المسار الخاص بك إلى برنامج المؤسسة الدولية - كينقز كولج لندن

الدراسة في آي إي: إعادة ابتكار التعليم العالي - آي إي بيزنس سكول

المسار الخاص بك إلى برنامج المؤسسة الدولية - كينقز كولج لندن

تجربة جامعة طيبة في برنامج التنمية اإلقتصادية للمحافظات - جامعة طيبة

التعليم اإللكتروني: صناعة المستقبل ودوره في تحقيق رؤية المملكة
2030 / ورشة عمل نسائية - جامعة شقراء
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التوجهات اإلستثمارية لجامعة الملك خالد في ضوء رؤية المملكة 2030 
- جامعة الملك خالد

جامعة جازان كجسر نحو التحول المعرفي في ضوء رؤية 2030 - جامعة جازان

المبادرات التطوعية والتميز الطالبي بجامعة طيبة - جامعة طيبةدور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية المملكة 2030 - جامعة الملك خالد

الدراسة في كندا - السفارة الكندية

الحوكمة في الجامعات السعودية: نموذج لتفعيل رؤية 2030 - جامعة الملك خالد

التمريض والوالدة في كلية كينقز في لندن - كينقز كولج لندن

تجربة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
مع الشراكات الدولية ونقل الخبرات في المجاالت المهنية - جامعة األميرة نورة 

بنت عبدالرحمن

المجاالت الواعدة للمنتجات المعرفية في مراكز األبحاث بجامعة طيبة - جامعة طيبة

بناء منهج إبداعي متوافق مع كفايات طبيب المستقبل - كلية الطب بجامعة بيشة 
نموذجا - جامعة بيشة

توجيه طالب الجامعات السعودية في إختيار مشاريع التخرج لتحقيق رؤية المملكة 
2030 - جامعة بيشة

برنامج جامعة جدة إلستقطاب الموهوبين و رعايتهم ودوره في تحقيق رؤية 
المملكة العربية السعودية 2030 - جامعة جدة

مشاريع إحترافيه للمرأة  لتحقيق التنميه اإلقتصاديه بموروث ثقافي في ضوء 
رؤية 2030 - جامعة الملك خالد

جودة التعليم العالي والدور الريادي للجامعات في نشر الرؤية 2030 : خلق فرص 
العمل وتنمية المجتمع - جامعة شقراء

إستراتيجية مقترحة للربط بين مخرجات الجامعات وإحتياجات سوق العمل والصناعة 
- جامعة الملك خالد 

دور الجامعات في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 / التحديات 
والطموحات التي تواجهها كليات التربية بالجامعات الناشئة لمواكبة رؤية المملكة 

العربية السعودية 2030- جامعة شقراء 

جدول ورش العمل - قاعة المؤتمرات الرئيسة 

 الخميس 13 أبريلاألربعاء 12 أبريل

 الجمعة 1٤ أبريل

رعاية الموهبة في التعليم العالي ) رؤية من خبرة ( - جامعة الملك عبد العزيز خطة جامعة الملك لتحقيق رؤية 2030 - جامعة الملك عبد العزيز 

تجربة جامعة المؤسس في دمج التعليم بالمحاكاة بمناهج التعليم الجامعي 
من التأسيس إلى اإلعتماد الدولي الكامل - جامعة الملك عبد العزيز 

جائزة األمير خالد الفيصل لإلعتدال - جامعة الملك عبد العزيز 

نحو بيئات تعليمية صحية تحقق كفاءة إستخدام الطاقة - جامعة الملك عبد العزيز 

التعليم العالي األهلي بالمملكة رؤية 2030 - المجلس اإلستشاري للجامعات 
والكليات األهلية بالمملكة

تدريب األطباء السعوديين في كندا - الملحقية الثقافية بكندا
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رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تجربة جامعة اإلمام في تحقيق الرؤية أنموذجًا 

- جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية


