
 
 
 
 

 
 
 

 وزارة الـتـعـلـيــم الـعـالــي

 جامعة المجمعة

 بالمجمعة كلية التربية

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1439 -1438العام الدراسي   



 
 
 
 

 
 
 

 وزارة الـتـعـلـيــم الـعـالــي

 جامعة المجمعة

 بالمجمعة كلية التربية

 

 

 

 التاريخ الهدف منها اسم الفعالية اسم العضو م

التعرف على  مهارات الطالبة الجامعية الحيصة عبدهللا ايمان/د 1
مهارات تلتزم 

 الطالبة بها

 21/1االربعاء 

كيفية التغيير وزرع الثقه  منى عبدالباسط الجملد/  2
 بالنفس

اتقان مهارة الثقة 
 بالنفس

  29/1الخميس 

تعزيز مفهوم النزاهة االكاديمية  د/سماح محمود ابراهيم 3
 لدى طالب الجامعة

التأكيد على مفهوم 
 النزاهة لدى الطالبة

 3/2االثنين 

 مواقع التواصل االجتماعي د/فاطمه فريد فخري 4
 وعمليه التعلم

توظيف مواقع 
التواصل االجتماعي 

 وعملية التعلم

 10/2االثنين 

في المواطنة ة دور المرأ د/ مها إبراهيم الكلثم 5
 واالنتماء

تعزيز مفاهيم 
المواطنة لدى 

 الطالبات

 26/2االربعاء 

تهيئة الطالبات - الى الطالبات قبل االمتحان ا/ غدير حمد العطية 6
 لالمتحانات

 24/3الثالثاء 

الطرق العشرة لزيادة فعالية  الكلثم إبراهيم مها/ د 7
 يومك

كيفية التخطيط 
 ليومك بشكل صحيح

 25/3االربعاء 

 مفهوم تعريف- القراءة التصويرية د / سعاد جابر محمود 8
 التصويرية القراءة

 مميزات استنتاج-
 التصويرية القراءة

 القراءة مهارات-
 التصويرية

 19/5االثنين 

استخدام الممارسة التأملية كأداة  د/ بشائر حمد الرميح  9
لتطوير المهارات التدريسية 
 لدى طالبات التربية الميداني

 علىالتعرف 
الممارسات التأملية 

 في التدريس

 20/5الثالثاء 

 25/5االحد  اتقان مهارات الذات االدارة الذاتية الناجحة د/ امل سعيد حباكة 10
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مخاطر التقنية على الدماغ  د/ايمان عبدهللا الحيصة 11
 والعمليات المعرفية

التعريف باالستخدام 
 تقنيةاالمثل لل

 3/6االثنين 

تعزيز االنتماء  الوطن والمواطنة ا/ دارين عبدالعزيزبن حسن 12
للوطن واهمية 

 المواطنة

 10/6االثنين 

 الضغوط مع التعامل فن الجمل عبدالباسط منى/ د 13
 الحياتية

 12/6االربعاء  اتقان فن التعامل

التعرف على صفات  كيف تكوني معلمة ناجحة ا/هديل محمد ابانمي 14
 المعلمة الناجحة

 20/6الخميس 

دمج مهارات التفكير في  ا/ تركيه مطلق العتيبي 15
 التدريس

كيفية توظيف 
التفكير في التدريس 

 وتنميته 

 10/7الثالثاء 

 في االنجليزية اللغة توظيف فخري فريد فاطمه/د 16
 الحياتية المواقف

التعرف على 
استخدامات اللغة 

 االنجليزية 

 16/7االحد 

تعزيز األمن الفكري لدي  أ/ آمال ناصر الشنيفي 17
 طالبات الجامعة

تنمية األمن الفكري 
 لدى الطالبات

  23/7األثنين 
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 التربوية العلوم بقسم العلمي  سمينارال خطة

 (1439-1438للعام الدراسي )

 ة:الرؤي

الحديثة في البحث  إنماء المستوى البحثي ألعضاء هيئة التدريس ومواكبة التطورات
 التربوي.

 الرسالة:

ث ابحاالعضاء هيئة التدريس من خالل تقديم اإلسهام في تحقيق التنمية المهنية أل
 حديثة. التربوية الفكار الوا ةمتميز ال ةعلميال

 دوري بقسم العلوم التربوية سمينارعقد  أهداف

 تقديم نتاج بحثي تربوي متميز. -
 من الخبرات الرائدة . تلبية احتياج الميدان التربوي -
 .في المجال التربوي لحديثةالتعرف علي المفاهيم ا -
 تحفيز وتشجيع األعضاء علي البحث العلمي. -
 اكتساب العديد من الخبرات النظرية والعملية التعليمية. -
 االستفادة من تجارب االعضاء في مجال االبتعاث والمهام العلمية. -

 المعايير

استاذ مساعد  –محاضر -معيد ان يكون السمينار مقدما على مستوي القسم)  .1
 استاذ( –استاذ مشارك  –
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من االبتعاث أو  علي عودة العضو إلي القسم ان ال يكون قد مضي عام .2
 .المهام العلمية

 ان يقتصر العرض علي ما يضيف إلي القسم. .3
ان يشمل العرض تجربة العضو المبتعث في دراسته، وحياته االجتماعية  .4

 وخبراته الشخصية 
 ان ال يكون العرض تكرار للمناقشة العلمية التي مر بها. .5
 عرض البحوث المنشورة حديثا لدى أعضاء القسم. .6
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 لعام الدراسيبقسم العلوم التربوية الزمنية  خطة السمينار 

 هـ1438-1439        

 الوقت محاور السمينار  عنوان السمينار األسم
 "رؤية علمية حديثة" د/ محمد أبا حسين

لتناول الجديد في 
البحث العلمي في مجال 

 تكنولوجيا التعليم.

من الخبرات المكتسبة  -
 لدكتوراها

عرض التوصيات  -
واالبحاث المستقبلية 

 المقرحة
أهم مالحظات لجنة  -

  المناقشة
االبتعاث أهم تجربة  -

 المميزات في االبتعاث
المعوقات وكيفية عرض  -

 التغلب عليه

 هـ16/2/1439: االحد 
عرض الباحث 

:11.30-12 
 1-12مناقشة االعضاء 

تأليف الكتب العلمية  د/ أحمد سالم
 ونشرها

أهمية ومعايير تأليف  -
 الكتب

 1/3/1439: االحد 
عرض الباحث 

:11.30-12 
 -12مناقشة االعضاء 

إبراهيم د/ 
 الحسينان

"جدوى المهمات 
 العلمية بالخارج"

 ما لها وما عليها 

الخبرات المكتسبة من  -
 المهمة العلمية.

أهم المفاهيم الحديثة في  -
 التخصص.

عرض المعوقات والتغلب  -
 عليها.

 هـ8/3/1439:االحد 
عرض الباحث 

:11.30-12 
 -12مناقشة االعضاء 

1 

 " تجربتي العلمية" د/ بشائر الرميح
للحصول علي درجة 
الدكتوراه في مجال 
التقويم التربوي من 

 الخارج

من الخبرات المكتسبة  -
 لدكتوراها

أهم مالحظات لجنة  -
 المناقشة 

)خاصة تجربة االبتعاث -
 للمرأ السعودية(

أهم المميزات في  -
 االبتعاث

المعوقات وكيفية التغلب  -
 عليه

 15/3/1439: االحد 
-11.30عرض الباحثة :

12 
 1-12االعضاء مناقشة 
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