
 الملتقى أجندة
هـ 1441/ 4/ 4) اليوم األول ( 

المكانمقدم الفعاليةالعنوانالفعاليةالزمن 

االفتتاحية9:30 - 9

9:30 -9:40
 عبيیر صبانن . االتربيیة دد تتقدمم سعاددةة ووكکيیلة كکليیة 

ووااملرااكکز ليیة بإلقاءء كکلمة ااالفتتاحح نيیابة عن عميید كکليیة االتربيیة ووتستعرضض فيیها ددوورر االشرااكکة بيین االكک 
االبحثيیة N تعزيیز مهاررااتت االبحث االعلمي

 يي105
9:40 -9:45

أأماني االدووسريي. ددكکلمة ووكکيیلة مديیر مركکز بحوثث االعلومم االتربويیة وواالنفسيیة 
ووعرضض نبذةة مختصرةة عن فعاليیاتت أأسبوعع االبحث االعلمي بكکليیة االتربيیة

 عماددةة تقنيیة ااملعلوماتت  كکلمة ووكکيیلة9:45-9:50
باددااووددددنيیا . دد

9:50 - 10
كکلمة سعاددةة عميیدةة االدررااساتت االجامعيیة للطالباتت

سميیرةة االعبدلي . دد

ندووةة 12- 10
رىىكکرااسي االبحوثث االتربويیة N جامعة أأمم االقعلميیة

ساررةة ااملطيیريي. دد
قاررنةووكکيیلة ررئيیس قسم االتربيیة ااإلسالميیة وواامل

ررجاءء محضارر. دد
ووفاءء االغامديي . دد: تديیر االندووةة 

 يي 206

بويیة ااألوولويیاتت االبحثيیة N ااملجاالتت االترددووررةة12 - 10
ووعالقتها ببراامج االرؤؤيیة االوطنيیة

تهاني االسبيیت. دد
نائبة ااملشرفف االعامم k مركکز ااددااررةة ااملباددررااتت 

ووتحقيیق االرؤؤيیة بشطر االطالباتت
 يي 105

12 - وثث ددوورر االجامعاتت االسعودديیة N توجيیه االبحددووررةة2
االعلميیة لتحقيیق أأههداافف االتنميیة 

ووفاءء محضر. دد
 يي 105ة االتربيیة ووكکيیلة ررئيیس مركکز االدووررااتت االتدرريیبيیة بكکليی

ورشة العمل المصاحبة لفعاليات اليوم األول
المكانمقدم الورشةالعنوانالزمن

االخطة االبحثيیة N االبراامج ااألكکادديیميیة2 - 12
ههنادديي االبحيیريي. دد

مستشارر ووكکيیل االجامعة للدررااساتت االعليیا 
ث عماددةة االبحووكکيیلة وو للتطويیراالعلمي وواالبحث 

ياالعلمي للتطويیر وواالجوددةة ووااالعتمادد ااألكکادديیم

 يي 206

)دقائق 10مدة الجلسة (جلسات لالستشارات البحثية 

المكانمقدمة االستشارةالتخصصالزمن

رربابب عبد االغني . ددااإلحصاءء ووعلم االنفس2 - 12
يي 010نادديیة االزبيیر. دد

خديیجة جانن. دد. أأمناههج ووطرقق االتدرريیس12 - 10
يي 010حنانن االنمريي. دد. أأ



 الملتقى أجندة
هـ 1441/ 4/ 5) اليوم الثاني ( 

ورشة العمل المصاحبة لفعاليات اليوم الثاني

المكانمقدم الفعاليةالعنوانالفعاليةالزمن 

ندووةة 12- 10
ويیة االتطوعع كکمتغيیر بحثي N ااألبحاثث االتربعلميیة

سميیة شرفف. دد
 ووكکيیلة عماددةة االبحث االعلمي 

صفيیة بخيیت. دد. أأ
آآمالل عتيیبة . تديیر االندووةة دد

 يي 105

من ااختيیارر ااملجلة ااملناسبة ووااملصنفة ضددووررةة1 - 11
ISI االعلومم االتربويی N ةلنشر ااألبحاثث

ااميینة ااألحمديي. دد
ووكکيیلة عماددةة شئونن ااملكکتباتت 

 يي 206

الثانيورشة العمل المصاحبة لفعاليات اليوم 
المكانمقدم الورشةالعنوانالزمن

ااالستثمارر N االبحوثث االتربويیة 12- 01
بارروويیس فيیصل. دد

 نائب ااملشرفف االعامم k مكکتب إإددااررةة ااملباددررااتت
ووتحقيیق االرؤؤيیة 

 يي 090

12 -  يي 080سعدااوويي دد، ههنيیةاالتربويي  االبحوثث ااملستقبليیة N ااملجالل10

2 - محمد مرسي. ددكکيیفيیة تأسيیس مجموعة بحثيیة 12
مستشارر عماددةة االبحث االعلمي 

 يي 090

)دقائق 10مدة الجلسة (جلسات لالستشارات البحثية 

المكانمقدمة االستشارةالتخصصالزمن

يي 010ررجاءء محضارر .ددإإسالميیة تربيیة12 - 10

 االعيیدررووسس أأغادديیر. ددااإلددااررةة وواالخطيیط12 - 10
يي 010مها االشريیف. دد



 الملتقى أجندة
هـ 1441/ 4/ 5) اليوم الثاني ( 

الدورات المساندة للملتقى والمقدمة من قبل عمادة تقنية المعلومات 

ددووررةة2 - 12
فن االتحليیل ااإلحصائي باستخداامم

  SPSS 1برنامج  
)إإحضارر جهازز حاسب يیلزمم(

 يي 008

ددووررةة2 - 12
 االسحابيااستخداامم خدمة االتخزيین 
ONE DRIVE  

)إإحضارر جهازز حاسب يیلزمم(
 يي 105

 الدورات المساندة للملتقى والمقدمة من قبل طالبات الدراسات العليا 

ديانا حماد . إشراف سعادة دتحت 
المكانالعنوانالزمن

يي 010موههبة ااختباررااتت1 - 12

2 - يي 010مشكکالتت تشوه ااالستجابة ووطرقق تجاووززهها 1



 الملتقى أجندة
هـ 1441/ 4/ 6) اليوم الثالث ( 

المكانمقدم الفعاليةالعنوانالفعاليةالزمن 

ندووةة 11 - 9
علميیة

االنشر االعلمي
معوقاتت االنشر االعلمي -

مقترحاتت لزيیاددةة فرصص قبولل االنشر -
ززيیاددةة االوعي بالنشر االعلمي وومصاددرره  -

قماشش االقحطاني. دد
دديیانا حمادد. دد

محمد حسانيین. دد. أأيیديیر االندووةة 
مستشارر عماددةة االبحث االعلمي 

 يي 009

االثبيیتي خلودد. دداالفكکريیة ووااالستاللل اامللكکيیةددووررةة12 - 10
 يي 105ووكکيیلة كکليیة االعلومم ااالجتماعيیة 

باددااووددددنيیا . ددتصويیر االبيیاناتت N االبحث االعلمي ددووررةة2 - 12
 يي 105ووكکيیلة عماددةة تقنيیة ااملعلوماتت 

ورشة العمل المصاحبة لفعاليات اليوم الثالث 
المكانمقدم الورشةالعنوانالزمن

12 - 2
 ااألبحاثث االبيینيیة N االتخصصاتت االتربويیة

 ) االتقاطعاتت االعلميیة( 
ووسبل تباددلل االخبرااتت بيین االباحثيین وواالباحثاتت 

 يي 009ااملالكکي  ذذيیابب. دد

)دقائق 10مدة الجلسة (جلسات لالستشارات البحثية 

المكانمقدمة االستشارةالتخصصالزمن

االتربيیة االخاصة12 - 10
ناههل االشريیف. دد
شقدااررعفت . دد
نواالل االبدوويي . دد

يي 010

يي 010نواالل االغامديي  .دداالتربيیة االفنيیة 12 - 10



 الملتقى أجندة
هـ 1441/ 4/ 5) اليوم الثالث ( 

الدورات المساندة للملتقى والمقدمة من قبل عمادة تقنية المعلومات 

ددووررةة2 - 12
 فن االتحليیل ااإلحصائي باستخداامم

SPSSبرنامج   2
)إإحضارر جهازز حاسب يیلزمم(

 يي 008

 الدورات المساندة للملتقى والمقدمة من قبل طالبات الدراسات العليا 

ديانا حماد . وتحت إشراف سعادة د
المكانالعنوانالزمن

يي 010ااالختباررااتت االتحصيیليیة N االتعليیم االعامم 1 - 12

2 - يي TIMMS & PIRLS 010 ووبيیرلز تيیمسااالختباررااتت االدووليیة 1


