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مواكبة التطور في 
 .البحث العلمي 

تعظيم دور البحث العلمي 
وتبادل الخبرات والمعرفة 
بين أعضاء هيئة التدريس 

استعراض البحوث  .والطالبات
والدراسات العلمية في 
 .المجاالت المختلفة

تحفيز الطالبات 
دراسات –بكالوريوس )

على المشاركة في ( عليا
 .الملتقيات العلمية 

أهداف الملتقى



افتتاح الملتقى

والسالم الملكيالقران الكريم
8:00- 8:05

مسابقات 

سؤال وجواب عن البحث العلمي
10:00- 9:58

اليوم االول
مساء8-10من الساعة 1442l8l8االحد 

فعاليات الملتقى االفتراضي للباحثات 

روان الربعي / الطالبة 

رئيسة النادي التربوي 

والبحث العلمي
8:08- 8:05

مقدمة 
الملتقى 

سعادة وكيلة قسم التربية

ام الزين بدوي/ د

أستاذ اإلدارة التربوية المشارك 

قسم التربية وعلم النفس
8:15- 8:13
9:58-9:15

اشواق الغامدي/ أ

طالبة ماجستير مناهج 

وطرق تدريس

8:35- 8:15

سمية عوض / د

أستاذ الفيزياء النووية 

المساعد بقسم الفيزياء

9:15-8:55

شاذلية سيد/ د

أستاذ علم اللغة المساعد 

بقسم اللغة العربية
8:55 - 8:35

ورقة عمل

: ظاهرة اإلتباع اللغوي 
دراسة وتحليل

ورقة عمل(8:13-8:15) كلمة

مهارات معلم القرن 
الحادي والعشرين

ذةسعادة وكيلة الكلية الجامعية بالقنف

شريفة الحازمي/ د

أستاذ الرياضيات التطبيقية 

المشارك بقسم الرياضيات
8:13- 8:11

كلمة
ورقة عمل

مشروع التخرج نافذتك 
للبحث العلمي

عمر بن عبد هللا الهزازي/ د.أ

عميد الكلية الجامعية 

بالقنفذة
8:11- 8:08

كلمة
(9:15-9:58) ورشة عمل 

مهارات بناء خطة بحث 
احترافية 



القرآن الكريم



السالم الملكي



عمر بن عبد هللا الهزازي./ د.أ

رىأستاذ الكيمياء الفيزيائية  بكلية العلوم التطبيقية بجامعة أم الق

.وسعادته عميدا للكلية الجامعية بالقنفذة ➢

حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة ام القرى تخصص كيمياء عامة، ➢

البريطانية، كاردفثم حصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية بجامعه ➢

استاذ الكيمياء الفيزيائية بقسم الكيمياء بكلية العلوم التطبيقية،➢

.  م، وأحد أعضاء الجمعية الكيميائية في المملكة العربية السعودية2003بالعمل األكاديمي مند عام إلتحق➢

.شارك في العديد من المؤتمرات ولد الكثير من الخدمات المجتمعية➢

السالمة في مختبرات الكيمياء،.)لسعادته العديد من المؤلفات في مجال الكيمياء الفيزيائية➢

...(أسسها وتطبيقاتها: لغازات خواصها وقوانينها، الكيمياء الكهربائية 

رئيس قسم الكيمياء بجامعة : وتولى سعادته العديد من المناصب منها➢

كلمة االفتتاحية.أم القرى
اليوم االول



شريفة عيسى الحازمي/ د

القنفذةالجامعيةبأستاذ الرياضيات التطبيقية المشارك بالكلية 

.شطر الطالبات–وكيلة الكلية الجامعية بالقنفذة ➢

ميدة ع–وكيلة الكلية لشؤون االنتساب –وكيلة شؤون الطالبات )  تولت العديد من المناصب منها ➢

(وكيلة قسم الرياضيات -وكيلة الكلية المتوسطة للبنات –كلية التربية للبنات 

.  العاديةكتاب في المعادالت  التفاضلية)لها الكثير من المؤلفات في مجال الرياضيات التطبيقية ➢

(.تفاضل وتكامل  عديد متغيرات...وكتاب 

شاركت في العديد من المشاريع ، وحضرت العديد من المؤتمرات➢

.ولها الكثير من الخدمات المجتمعية➢

كلمة االفتتاحية
اليوم االول



أم الزين حستن بدوي/ د

أستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط المشارك بجامعة أم القرى

علم النفس تولت عدة مناصب اكاديمية رئيسة قسم ثم عميدة فوكيلة لقسم التربية و➢

بفرع جامعة أم القرى بالقنفذة حاليا  

مدربة معتمدة بمعهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة أم القرى ➢

شاركت في تأليف كتاب لإلدارة التربوية وكتاب عن اجتماعيات التربية ➢

نشرت العديد من األبحاث ولها العديد من مشاركات مجتمعية➢

ةكلمة االفتتاحي
وورشة عمل بعنوان

مهارات بناء خطة بحث احترافية 

اليوم االول



طالبة ماجستير مناهج وطرق تدريس عامة ➢

بكالوريوس لغة انجليزية ➢

ورقة عمل

مهارات معلم القرن 

الحادي والعشرون

أشواق الغامدي/ أ
طالبة ماجستير مناهج وطرق تدريس

اليوم االول

 

 

 



شاذلية سيد محمد السيد/ د

أستاذ علم اللغة المساعد بقسم اللغة العربية

ام بكالوريوس تخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من كلية التربية جامعة الجزيرة ع➢

م2000

2003ماجستير في علم اللغة من جامعة الجزيرة عام ➢

2010دكتوراه في الفلسفة في اللغة العربية جامعة الخرطوم عام ➢

اذ تولت العديد من المناصب مساعد تدريس بجامعة الجزيرة ثم محاضر بجامعة الجزيرة ثم أست➢

مساعد بجامعة الجزيرة ثم أستاذ مساعد بجامعة أم القرى 

تلقت العديد من البرامج التدريبية➢

ورقة عمللها العديد من المنشورات والبحوث واألوراق العلمية  ➢

:  ظاهرة اإلتباع اللغوي 

دراسة وتحليل
اليوم االول



سمية عوض / د

أستاذ الفيزياء النووية المساعد بقسم الفيزياء

ات بالواليميزورىحاصلة على درجة الدكتوراه بنظام االشراف المشترك من جامعة ➢

المتحدة االمريكية في الفيزياء النووية التجريبية 

أستاذ مساعد الفيزياء النووية التجريبية بجامعة ام القرى ➢

ية حاصلة على جائزة النشر العلمي الدولي من جامعة المنيا جمهورية مصر العرب➢

لعامين متتالين

بحث علمي في مجاالت علمية مرموقة 14نشر كتاب من ➢
TOTحاصلة على دورة تدريب المدربين ➢

ورقة عمل

مشروع التخرج نافذتك 

للبحث العلمي
اليوم االول

 

مشروع التخرج نافذتك للبحث 

العلمي
     

                  

                                     



أم الزين حستن بدوي/ د

أستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط المشارك بجامعة أم القرى

التربية تولت عدة مناصب اكاديمية رئيسة قسم ثم عميدة فوكيلة لقسم➢

وعلم النفس بفرع جامعة أم القرى بالقنفذة حاليا  

رى مدربة معتمدة بمعهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة أم الق➢

لتربية شاركت في تأليف كتاب لإلدارة التربوية وكتاب عن اجتماعيات ا➢

نشرت العديد من األبحاث ولها العديد من مشاركات مجتمعية➢

ورشة عمل

مهارات بناء خطة بحث 

احترافية 
اليوم االول

                              

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

القرى امجامعة 

 

 



اليوم االول

تقديم

هويدا سيد. د

المشرفة األكاديمية للنادي التربوي والبحث العلمي

https://forms.gle/pomAefsiP96maqb27

https://forms.gle/pomAefsiP96maqb27


فعاليات الملتقى االفتراضي للباحثات 
اليوم الثاني

مساء8- 10من الساعة 1442l8l10الثالثاء 

داليا الحسني/ الطالبة 

نائبة رئيسة النادي 

التربوي والبحث العلمي
8:02- 8:00

سعادة وكيلة قسم التربية

ام الزين بدوي/ د

أستاذ اإلدارة التربوية المشارك 

قسم التربية وعلم النفس
8:22- 8:02

زينب السباعي/ د

أستاذ المالبس والنسيج 
ةالمساعد بقسم التربية االسري

8:42- 8:22

جمعه الصلبي/ أ

طالبة ماجستير مناهج 

وطرق تدريس
9:02- 8:42

نرجس بوراوي محمد . د

صالح التركي

ة أستاذ الرياضيات التطبيقي

المساعد بقسم الرياضيات

9:22- 9:02

هويدا محمود سيد. د

أستاذ المناهج وطرق 

قسم التربية-التدريس 

وعلم النفس
9:42- 9:22

ورقة عمل

د التعليم االلكتروني عن بع
في ظل جائحة كورونا

ورقة عمل
Linear stochastic differential 
equations with anticipating 
initial conditions

ورقة عمل

مناهج البحث في المناهج 
وطرق التدريس

مقدمة 
الملتقى 

معيقات تطبيق إدارة 

المعرفة في جامعة ام القرى

توصيات وخاتمة الملتقى
10:00- 9:52

مسابقات 

سؤال وجواب عن البحث العلمي
9:52- 9:42

ورقة عمل
توظيف القيم الجمالية 

ة للتصميمات التراثية بالمملك
العربية السعودية



روان حسن الربعي/ داليا سليمان الحسني والطالبة / الطالبة 

رئيسة النادي التربوي/ الطالبة روان الربعي ➢

نائبة رئيس النادي التربوي / والطالبة داليا سليمان ➢

اليوم الثاني



اليوم الثاني



أم الزين حسين بدوي/ د

أستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط المشارك بجامعة أم القرى

التربية تولت عدة مناصب اكاديمية رئيسة قسم ثم عميدة فوكيلة لقسم➢

وعلم النفس بفرع جامعة أم القرى بالقنفذة حاليا  

رى مدربة معتمدة بمعهد البحوث والدراسات االستشارية بجامعة أم الق➢

لتربية شاركت في تأليف كتاب لإلدارة التربوية وكتاب عن اجتماعيات ا➢

نشرت العديد من األبحاث ولها العديد من مشاركات مجتمعية➢

ورقة عمل

معيقات تطبيق إدارة 

المعرفة في جامعة ام 

القرى اليوم الثاني



زينب محمد منير السباعي/ د 

أستاذ المالبس والنسيج المساعد بقسم التربية االسرية

كلية االقتصاد جامعة حلوان1993بكالوريوس عام ➢

ياكة ماجستير دراسة تأثير اختالف أنظمة التغذية في ماكينات الح➢

الصناعية على جودة الغرز الناتج باستخدام أنواع مختلفة من 

االقمشة كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية 

ق دكتوراه دراسة بعض متغيرات النسيج وعالقتها بدرجة التصا➢

االتربة كلية االقتصاد المنزلي جامعة حلوان

عضوة في العديد من اللجان بجامعة ام القرى بالقنفذة ➢

الحضور والمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات ➢

والمحاضرات والدورات وورش العمل

لها العديد من المنشورات والبحوث واألوراق العلمية ➢

ورقة عمل
توظيف القيم الجمالية 

للتصميمات التراثية بالمملكة 
العربية السعودية

اليوم الثاني



جمعه عبده موسى الصلبي/ أ 

طالبة ماجستير مناهج وطرق تدريس عامة

بكالوريوس دراسات إسالمية ➢

قائدة ابتدائية ومتوسطة الصلب بإدارة تعليم القنفذة➢

مدربة معتمدة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة➢

(نجست)عضوة في الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ➢

مشرفة للفرق التطوعية بجمعية البر الخيرية بحلي بالقنفذة ➢

وجمعية مديرة اإلدارة النسائية لجمعية البر بحلي وجمعية التراث سابقا  ➢

ايتام حلي

–حاصلة على جائزة الشيخ خالد االبراهيم لألداء التعليمي المتميز ➢
وجائزة منصة مدرستي فئة 1441جائزة التميز لألداء التعليمي عن بعد

1442منسوبي التعليم في التحقيق الصحفي 

حاصلة على جائزة التميز الوزارية ➢

كاتبه وإعالمية بصحيفة سعودي بوست لها العديد من المؤلفات➢

ورقة عمل
د التعليم االلكتروني عن بع
في ظل جائحة كورونا

اليوم الثاني



. نرجس بوراوي محمد صالح التركي. د

أستاذ الرياضيات التطبيقية المساعد بجامعة أم القرى

.بكالوريوس الرياضيات من كلية العلوم جامعة المنار بتونس➢

.ماجستير  الرياضيات من كلية العلوم جامعة المنار بتونس➢

.ونسدكتوراة الرياضيات التطبيقية من كلية العلوم بجامعة المنار بت➢

.لها العديد من األبحاث في مجال الخبر والرياضيات التطبيقية➢

ورقة عمل
Linear stochastic differential 
equations with anticipating 

initial conditions
اليوم الثاني



هويدا محمود سيد/ د

أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات 

المشارك بقسم التربية وعلم النفس 

لها العديد من الكتب والمنشورات في مجال المناهج وطرق تدريس الرياضيات➢

كرتارية دربت في العديد من المجاالت في االبداع في التدريس والتعلم النشط والس➢

وإعداد معلمة رياض اطفال

ورقة عمل

مناهج البحث في المناهج 

وطرق التدريس
اليوم الثاني



فائزات مسابقة اليوم األول 

51

52



اليوم الثاني



فائزات مسابقة اليوم الثاني 

– 51

– 52



توصيات 

ختام الملتقى



شاكرين لكم 

حضوركم معنا 


