الربنامـج الـزمني للملتقـى
اليــوم

والتاريـخ

البـرنـامــج

التـوقـيـت
 8:00ـ 9:00
 9:00ـ 9:30

تسجيل املشاركني

حــفــــل افتـتـــاح الـملتـقـى
املـتـحـدث

مـوضوعـات امللتقـى

رئيس اجللسة :أ .د .زايـد بن
عجيـر احلـارثـي

اجللسة األوىل

األربعــاء 1439/7/25هـ املـوافق 2018/4/11م

األدوار التكاملية وحتديد املسؤوليات واملهام يف جمال األزمات التعليمية
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* إدارة احلشود كنموذج إلدارة
األزمات يف املؤسسات التعليمية
اجللسة األوىل
* دور القيادات التعليمية يف
 10:30 - 9:30التعامل مع األزمات والكوارث يف السفيـر أمحـد جاويـد
املؤسسات األكاديمية واجلامعات

اللواء .سعد بن عبد اهلل اخلليوي

* اجلرب  ...وطلبة املدارس

- 10:30
10:45
- 10:45
11:00

اجللسة الثانية
- 11:00
12:00

- 12:00
12:30

د .مـحمـد علـي املـدانـي

* إدارة األزمات يف املؤسسات
التعليمية

عميد د .حممـد أمحـد الغـول

حلقة نقاش
اسرتاحة

اجللسة الثانية:

* دور القيادات الرتبوية يف أحداث
التغيري والتطور
* القيادات التعليمية ودورها يف
التعامل مع األزمات
* التعامل مع األزمات والكوارث
يف املؤسسات التعليمية.
* حتليل مراكز األزمات باجلامعات
السعودية
(املؤرشات وقياس األداء)

رئيس اجللسة :د .مـاجـد بن
عبيـد الـحربـي

أ .د .عامر بن خضيـر الكبييس
العقيد عامر مصطفى السيـد

أ .د .عباس أبو شامة عبد
املحمـود

د .منصور بن مصلح اجلهنـي

حلقة نقاش

اليــوم
والتاريـخ

التـوقيـت
اجللسة الثالثة
10:00 - 9:00

مـوضوعـات امللتقـى

اجللسة الرابعـة
11:30 - 10:30
11:45 - 11:30

1:30 - 12:30
 1:30ـ 2:00

مقرر امللتقي :

رئيس اجللسة :أ .د .عباس أبو
شامة عبد املحمـود

* إدارة األزمة يف البيئة املدرسية العقيد حممد بن حييى الغامدي

* حتليل املخاطر يف البيئة
الرتبويـة

د .عمرو سيـد صالـح عبـد
العزيـز

حلقة نقاش
اسرتاحة

رئيس اجللسة :إبراهيـم بن
علـي الدخيـل

اجللسـة الرابعـة
* املخاطر يف البيئة املدرسية

* تقييـم قدرات مواجهة
الكوارث يف اململكـة العربيـة
السعوديـة

 12:30 - 11:45اسرتاحة وصالة الظهر
اجللسة اخلامسة

املـتحـدث

اجللسـة الثالثـة

10:30 - 10:15
حتليل املخاطر يف البيئة الرتبوية

اخلمـيــس 1439/7/26هـ املـوافق 2018/4/12م

10:15 - 10:00

البـرنـامـج

اجللـسـة الـختـاميــة
والـتوصـيـــات

العقيد د .نارص بن حسـن بـن
عتـي

حلقة نقاش

حلقة نقاشية حول إدارة
األزمات والكوارث وحتليل
املخاطر يف البيئة املدرسية

حلقة نقاش عامة

د .عاكف حممـد املبيضني

رئيـس اجللسـة :عمـيـد د.
يـحيـى بن علـي دمــاس

د .مـاجـد بن عبيـد الـحربــي
أ .د .عباس أبو شامة عبد
املحمـود
مـقـرر امللـتقـى

د .حممود شاكر سعيد  -مدير إدارة املتابعة بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية
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