
 

 

 

 
 

 فعاليات اللقاء العلمي لكلية التربية
 بعنوان

 "2030التوجهات التربوية املستقبلية يف ضوء رؤية "
  م12/4/2018-11املوافق  - هـ26/7/1439-25يوم األربعاء والخميس 

 هـ1439/  1438 



 

 اليوم األولفعاليات 
 املكان مقررة الفعالية مقدمة الفعالية العنوان الفعالية الزمن

 تسجيل الحضور 9:30 – 9

 جلسة االفتتاح 10 – 9:30
 كلمة االفتتاح لسعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات -القران الكريم 

 العلمي عرض نبذة مختصرة عن فعاليات اللقاءوسعادة وكيلة كلية التربية كلمة  -
 206ي 

 ندوة علمية 11:30 – 10

 "البحث العلمي نظرة للواقع ورؤية للمستقبل"
 وتتضمن الندوة املحاور التالية:

 مهارات النشر العلمي. -
 األخطاء الشائعة يف البحث العلمي. -

 محمد جان بنت أ. د. خديجة

 حميد السبيعيبنت د. منى 
 206ي  يداللبوإبراهيم  بنت أ. د. منى

 ندوة علمية 11:30 – 10
دور العالقات اإلنسانية يف ازدهار البيئة 

 التعليمية
 د. نادية بنت سراج جان

 د. خولة بنت جميل االنصاري
 105ي  د. فخرية بنت محمد خوج

11:30 – 12:30 

 جلسة بحوث
 بعنوان:

"التعليم الرقمي 
يف ضوء رؤية 

2030" 

الجوالت االفتراضية التعليمية أسس 
 والبناءالتخطيط 

 أحمد سنديبنت د. نادية 

 206ي  سرحان النمريبنت أ. د. حنان 
إضاءات واتجاهات يف بحوث تكنولوجيا 

 التعليم
 محمد مغربيبنت د. فائزة 



 

واقع االغتيال االلكتروني لبراءة الطفل العربي 
سنوات( عبر العوالم االفتراضية يف ضوء  6ـ 5)

 القيم التربوية
 إبراهيم املشريفبنت أ. د. انشراح 

فاعلية برنامج متعدد الوسائط الكتساب 
طفل الروضة املفاهيم واملهارات املرتبطة 

 بالتعامل مع الحاسب اآللي

 يعقوب قشقري بنت د. سميرة
 حسن الجزاربنت د. هالة 

11:30 – 12:30 

 جلسة بحوث
 بعنوان:

"آليات تطوير 
التعليم يف ضوء 

 "2030رؤية 

 لمفالبحوث تطبيق تصور مقترح ملتطلبات 
لتحسين املمارسات املهنية لدى معلمات 

 املدارس الثانوية بمكة املكرمة
 يوعبد الله سعدابنت د. هنية 

 105ي  عبد الله العيسىبنت د. هنادي 

 معلمة التربية االسرية الواقع والتطلعات
 )دراسة استطالعية(

 طالب الزهرانيبنت د. مارية 

درجة تحقق معايير الجودة الشاملة يف برنامج 
 إعداد معلم التربية الخاصة بجامعة أم القرى

 د. ناهل بنت محمد الشريف

 استراحة 1 – 12:30



 

1 – 2 

 جلسة بحوث
 بعنوان:

"دور البحث 
العلمي يف 
تحقيق رؤيا 

2030" 

تطلعات البحوث العلمية بجامعة أم القرى يف 
 2030ضوء رؤية اململكة 

 محمد جانبنت أ. د. خديجة 

 2030البحث العلمي يف ضوء رؤية  206ي  محمد الجيزانيبنت د. خديجة 
 )ورقة عمل(

 فهمي حمادبنت د. ديانا 

استراتيجية تحقيق املسؤولية لتنشيط البحث 
العلمي يف الجامعات السعودية كمحرك 

 لتنمية االقتصاد
 سالم العيدروسبنت د. أغادير 

1 – 2 

 جلسة بحوث
 بعنوان:

"قضايا البحث 
العلمي 

وارتباطها بواقع 
املجتمع 
 السعودي"

مة للعالقات ظاملضامين التربوية النا
االجتماعية املستنبطة من حديث السيدة 

 خديجة " كال والله ال يخذيك الله ابدًا "
 

 بخيت هأ.د. صفية عبد الل

الصحي وعالقته بالصحة  أسلوب الحياة 105ي  د. خولة بنت جميل االنصاري
 النفسية

 د. نادية بنت سراج جان

درجة تطبيق املدرسة لقيمة العدل كما 
يراها طالب املرحلة الثانوية بمكة 

 املكرمة
 د. حياة بنت عبد العزير نياز



 

 ورش العمل املصاحبة لفعاليات اليوم األول
 املكان مقدمة الورشة العنوان الزمن

 غذاءك بأمانلون  12 – 10
 د. عفاف بنت عبد الرحمن اللويحان

 أ. رزاز بنت فوزي أربعين
معمل تغذية 

1 

 قاعة التدريب د. مريم بنت حميد اللحياني خطوات تصميم االستبانات 12 – 10

 فن 1ي  د. أمل بنت محمد بدر أفهمي غضبك وتعاملي معه بفن 2 – 12

 قاعة التدريب أ. د. منى بنت إبراهيم اللبودي 2030اململكة أولويات البحث التربوي يف ضوء رؤية  2 – 12

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فعاليات اليوم الثاني

 املكان مقررة الفعالية مقدمة الفعالية العنوان الفعالية الزمن

 ندوة علمية 11 - 9
 الرعاية النفسية بين الواقع واملأمول

 

 د. حنان بنت محمد محبوب
 د. سوزان بنت صدقة بسيوني

 سمية بنت عزت شرفد. 

 د. هدى بنت صالح الشميمري
 

 206ي 

11 – 12 

 جلسة بحوث
 بعنوان:

"واقع تعليم 
حتياجات ذوي اال

الخاصة يف 
 "مدارس اململكة

اتجاهات أمهات التالميذ العاديين نحو 
دمج أبنائهن مع التالميذ ذوي اإلعاقة 
 يف مدارس التعليم العام بمكة املكرمة

 الشريفمحمد بنت د. ناهل 

عبد الرحمن بنت د. نيرمين 
 قطب

 206ي 

مساعدة أهل ذوي االحتياجات الخاصة 
 ىلع دمج أطفالهم يف املجتمع

 شقدارمحمود بنت د. عفت 

فاعلية برنامج ارشادي تدريبي يف تعديل 
اتجاهات التالميذ األسوياء يف مرحلة 

الطفولة املتأخرة نحو أقرانهم من ذوي 
 الخاصة يف مدارس الدمجاالحتياجات 

 أبو العالأحمد بنت  د. نوال

تقويم البرامج التربوية للطلبة ذوي 
صعوبات التعلم يف السعودية من وجهة 

 نظر املعلمين واملعلمات
 الشديفات محمودبنت  د. عواطف



 

12 – 1 

جلسة بحوث 
 بعنوان:

"البحث التربوي 
ودوره يف خدمة 

 املجتمع"

لدور عصير العنب يف دراسة بيولوجية 
تقليل مخاطر االصابة بأمراض القلب 

 الوعائية
 د. عبير بنت خالد االنصاري

د. ملياء بنت إبراهيم عبد 
 الفتاح

 206ي 

دراسة جودة بيئة العمل وأثرها ىلع 
الكفاءة االنتاجية يف املشروعات 

 الصغيرة
 د. ايناس بنت احمد السليمي

املستنبطة من الدالالت التربوية 
مفهوم الصحبة يف القرآن الكريم 

 وتطبيقاتها يف األسرة
 د. حنان بنت محمد الحازمي

 ندوة علمية 11 - 9
األسرية يف ضوء االتجاهات التربوية للتربية 

 2030رؤية 
 الزهراني طالببنت  د. مارية

 خوجليحمد أبنت د. فتحية 
  105ي  أحمد شعبانبنت د. ايمان 

11 - 12 

 جلسة بحوث
 بعنوان:

"مداخل حديثة 
يف البحث 

 التربوي"

معرض الفن التشكيلي فكر استراتيجي 
 ومثاقفة اتصال وتواصل وحوار مع اآلخر

الرحمن منير عبد بنت أ. د. أميرة 
 الدين

 105ي  بخيت عبد اللهبنت  د. صفية

تنمية التفكير اإلبداعي للذكاءات 
املتعددة يف التربية الفنية يف ضوء 

 قانون الجذب
 جان غازيبنت  د. غادة

الدراسات البينية يف تخصص األصول 
 االسالمية للتربية

 )تحقيق النص التربوي أنموذجًا(
 املطيري هليلبنت  د. سارة



 

12 - 1 

جلسة بحوث 
 بعنوان:

"اتجاهات البحث 
التربوي يف مجال 
التقويم والقياس 

 النفسي"

أثر التحليل بالنماذج اللوغاريتمية 
)األحادية والثنائية والثالثية( البارامتري 

ىلع دقة تدرج بنك أسئلة يف مادة 
 الرياضيات

 الطنطاوي ربيعبنت د. منى 

السعدي بنت د. نجاح .أ
 رسيامل

 105ي 

تقويم االختبارات التحصيلية ملقرر 
الرياضيات لطالب الصف الثاني 
باملرحلة الثانوية بوالية الجزيرة 

 بالسودان

 الزبيراألمين بنت د. نادية 

الحوار مع اآلخر يف الفكر اإلسالمي 
دراسة تحليلية من منظور تربوي 

 حضاري
 عتيبةمحمد بنت د. آمال 

س للتنافر املعريف وتقدير مقيابناء 
السيكومترية لطالبات جامعة أم  خصائصه

 القرى بمكة املكرمة

 اللحياني حميدبنت  د. مريم
 العتيبيمحارب بنت د. سميرة 

 206ي   )إعالن األبحاث الفائزة( توصيات اللقاء جلسة الختام 2 - 1

 تناول طعام الغذاء
 الثاني ورش العمل املصاحبة لفعاليات اليوم



 

 املكان مقدمة الورشة العنوان الزمن
9 – 11 Chocolate me أ. هناء بنت عبد الواسع الصائغ 

معمل تغذية 
3 

 قاعة التدريب أ. سوسن بنت محمد العليوي تعلم اساسيات لغة اإلشارة 11 – 9

 قاعة التدريب د. فائزة بنت محمد مغربي املهارات التقنية للباحث العلمي 1 – 11

 3معمل خيط  د. إيمان بنت بهنسي أحمد مالبس بدون حياكة 1 – 11

 

 


