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ملتقى تمكين المرأة في البحث العلمي 
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االفتتاحية
9:35-9:30القرآن الكريم 

كلمة عمادة البحث العلمي
9:35-9:40

بنت عمر الخوليكلمة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة 
9:40-9:45

الفترة الزمنيةعنوان الورقةالمتحدثةم

تمكين المرأة في مجال البحث العلمي الشرعي واللغوي واالجتماعي والتربوي محور

بنت عبدهللا بخيتصفية . د.أ1

بكلية التربية التربية اإلسالميةأستاذ 
9:55-9:45تمكين المرأة العلمي في صدر اإلسالم

2
هيفاء بنت عثمان فدا. د

والنقد المشارك بكلية اللغة العربية أستاذ البالغة

مستشارة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

خديجة الحديثي. د:المرأة العربية لغوية وناقدة

10:05-9:55أنموذجاالشاطيعائشة بنت . د

الصاعديبنت علي أميرة . د3

بها الناطقين بمعهد اللغة العربية لغير تعليم اللغة العربية المشاركأستاذ 
10:15-10:05(المحدثات نموذجا) إسهام المرأة المسلمة في مجال البحث العلمي 

4
هديل بنت جمال أزهر. د

االجتماعية المساعد بكلية العلوماألنجليزيأستاذ األدب 

وكيلة رئيس قسم اللغة االنجليزية

ة في تمكين الباحثة في مجال العلوم اإلنساني:بين التوقعات والتحديات

10:25-10:15جامعة أم القرى 

5
مغربي بنت عبدالرحمنإيمان.د

أستاذ الكتاب والسنة المشارك بكلية الدعوة و أصول الدين 

وكيلة المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

10:35-10:25العوائق والحلول–في البحث العلمي الشرعي تمكين المرأة

المرأة في مجال البحث العلمي الطبي والعلمي والتقني والهندسي محور تمكين

6
بنت عبدهللا بن عبيد نجالء . د

الصيدالنيات المساعد بكلية الصيـدلةأستاذ 

الصيدالنيات رئيسة قسم 

الباحثة في المجال العلمي الطبي تواجهها المعوقات التي 
10:35-10:45

7
بنت مطر الزهرانيسحر . د

اللغويات التطبيقية وتدريس اللغة اإلنجليزية المساعدأستاذ 

االنجليزيةاللغة وكيلة  مدير مركز 

دور المرأة في البحث العلمي ومواكبة التطور في تكنولوجيا التعليم
10:45-10:55

8
باداودبنت يوسف دنيا . د

األولى المشتركة بعمادة السنة مسـاعد أستاذ 

والمعماريةالهندسية وكيلة مدير مركز بحوث العلوم

واقع المرأة في المجاالت الهندسية و الحاسوبية بين الماضي و الحاضر
10:55-11:05

بنت أحمد اللحيانيبدور . د9

السنة األولى المشتركة بعمادة هندسة البرمجيات المساعد أستاذ 
التوجه و التوقعات: 2030األبحاث العلمية التقنية لدعم رؤية 

11:05-11:15

10
بنت هاشم حريريسمية.د

الطبأستاذ علم الكائنات الدقيقة المساعد  بكلية

وكيلة عمادة الدراسات العليا للتطوير

تجربتي في البحث العلمي الطبي_من الفكرة للنشر 
11:15-11:25

11

فائزة بنت محمد اللحياني. د

الرياضية المساعد بكلية العلوم التطبيقيةأستاذ العلوم

وكيلة كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية

11:35-11:25أهم التحديات التي تواجه المرأة في البحث العلمي 

بنت شحاته فراجشويكار.د12

أستاذ تمريض األطفال المشارك بكلية التمريض

بالتمريض السعودي في تحقيق رؤية المملكةإسهامات البحث العلمي
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الفترة الزمنيةعنوان الورقةالمتحدثةم

محور تمكين المرأة في مجال التطوع البحثي وبحوث التطوع 

13
بنت عزت شرفسمية . د

التربية المســاعد بكليةأستاذ علم النفس 

وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع

الكوادر البشرية للعمل التطوعي في البحث العلمي تأهيل
11:45-11:55

14
السلميبنت جبر فاطمة . د

وجراحة تمريض المساعد بكلية التمريضأستاذ باطنة

كليـة التمريضوكيلة 

12:05-11:55(تجربة العطاء الصحي) والعمل التطوعي التمريض

15
بنت محمد المحماديسلوى . د.أ

الديـــــن أصـــــول و الدعوة العقيدة بكلية أستاذ 

الطالبات لشــــــــؤون الجامعة مستشـــــارة وكيلـة 

(مفاهيم ومصطلحات) والعمل التطوعي المرأة
12:05-12:15

16
بنت محمد الدوسريأماني . د

بكلية التربية محاضر علم النفس 

التربويـة والنفسية مدير مركز بحوث العلوم وكيلة 

–لدى عضوات هيئة التدريس بجامعة أم القرى التطوعثقافة 

12:25-12:15دراسة نفسية عبر ثقافية 

محور تمكين المرأة في مجال الدعم البحثي الداخلي والخارجي 
بنت حميد السبيعيمنى . د.أ17

التدريس بكلية التربية و طرق المناهج أستاذ 
تمكين المرأة في تطوير البحث العلميتواجه المعوقات التي 

12:25-12:35

18
بنت زايد البنيان ميسون . د

المساعد اللغة االجتماعي علم أستاذ 

عمـادة الدراسات العليـاوكيلة 

الدراسات العليا وتمكين المرأة 
12:35-12:45

19

بنت عبدهللا رزقحنان . د

التدريس المشارك بكلية التربية وطرقالمناهج أستاذ 

بنت حسين الجفريسماح.د

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية 

معوقات تمكين المرأة السعودية في البحث والنشر العلمي
12:45-12:55

20
بنت عبدهللا الثبيتيخلود . د

االجتماعـية بكلية العلومالمساعد  اللغويات التطبيقيةأستاذ 

االجتماعية كلية العلـوم وكيلة 

احثين لماذا عدد األبحاث الممولة للباحثات قليل مقارنة بأقرانهم الب

المتميزين

12:55-1:05

21
نجوى بنت حسين سمرقندي. د

بكلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات أستاذ نظم المعلومات المساعد

وكيلة معهد اإلبـداع و ريــادة األعمـال 

1:15-1:05االبتكار واألبحاث متعددة التخصصات لدعم االقتصاد المعرفي

22
هنادي بنت محمد بحيري. د

أستاذ البالغة والنقد المشارك بكلية اللغة العربية 

وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطويـــــــر واالعتماد األكـــــاديمـي

خطوات التغيير اإليجابي لدعم الباحثات -عمادة البحث العلمي
1:15-1:25

الختام 

الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي والمشاركات في الجلسات تكريم وكيلة


