
 

 

 

 

 

 خطة األنشطة البحثية في مركز األبحاث لكلية/ الصحة وعلوم التأهيل

هجري  ١٤٤٤للعام الجامعي   

 جهة عمل املدرب اسم املدرب التاريخ اليوم املدة الفئة املستهدفة أهداف الحدث نوع الحدث مسمى الحدث

تطوير األبحاث املجال:  

أخالقيات البحث 

 العلمي

 

  توضيح اخالقيات البحث العلمي محاضره

اعضاء الهيئة 

 التعليمية

 الطالبات

 ساعة
 الثالثاء

١-١٢  

2023-02-14 

 

 هويدا أبو صالحد/

 

نجامعة نوره بنت عبد الرحم  

 كلية الصحة وعلوم التأهيل 

طرق  التحقق من 

   صحة االستبانات
 محاضره

التحقق من الصحة  زيادة وعي الباحثين حول 

 مع التركيز على تحليل للعوامل االستبانة

 الرئيسية

اعضاء الهيئة 

 التعليمية

 الطالبات

 ساعة
 األربعاء

١-١٢  

2023-03-01 

 

 هني بكري د/ 

 

نجامعة نوره بنت عبد الرحم  

 كلية الصحة وعلوم التأهيل 

 كيفية تنسيق ملصق

 علمي
 محاضرة

علمي بطريقة  تنسيق ملصق توضيح كيفية

 مختصرة وواضحة

اعضاء الهيئة 

 التعليمية

 الطالبات

ساعات ٢  
 االحد

١-١٢  

١٢-03-٢0٢3  

 
 منيره الضاحيد/ 

نجامعة نوره بنت عبد الرحم  

 كلية الصحة وعلوم التأهيل 

تصنيف املجالت 

العلمية واهم معايير 

اختيار ُ املجلة 

العلمية للنشر العلمي 

املصنف ضمن 

قواعد البيانات 

 العاملية

 ورشة عمل

صنف 
ُ
تشجيع وتعزيز البحث والنشر العلمي امل

 ملنسوبي الجامعة ودعم الباحثات لالنخراط

بالبحث والنشر العلمي والتوعية بأهميته 

ودوره في رفع تصنيف الجامعة دوليا وهو ما 

وخطط الجامعة  يتوافق مع توجهات

 االستراتيجية.

اعضاء الهيئة 

 التعليمية
ساعات 3  

 الثالثاء

١0-١٢  
١4-03-٢0٢3  تهاني الدايلد/  

نجامعة نوره بنت عبد الرحم  

 كلية الصحة وعلوم التأهيل 



 

 

 

       

  

 

املسابقة السنوية 

الثانية للملصق 

 العلمي

 

مسابقة علمية للبحث. 

 ومشاريع التخرج

لطالبات كلية ا عرض امللصقات العلمية

 التأهيل الصحة وعلوم
ساعات 3 الطالبات  

 الخميس

١-١0الساعة :  
 وحدة االبحاث 2023-05-11

نعبد الرحمجامعة نوره بنت   

 كلية الصحة وعلوم التأهيل 

 لقاء تعريفي بمركز

 الخدمات البحثية
 توعية الباحثات بخدمات املركز لقاء

اعضاء الهيئة 

 التعليمية
 ساعة

 االحد

١-١٢الساعة   
 د/ ريم الفريج 2023-04-09

الخدماتمديرة مركز   

 البحثية بجامعة االميرة

 نورة

 لقاء مع خريجة

 "باحثة نشطة"
 لقاء

وعلوم التأهيل  توعية طالبات كلية الصحة

 وطرق النشر  بأهمية البحث
 ساعة الطالبات

 الثالثاء

١-١٢الساعة   
 أ/ لجين بن عامر 2023-05-02

 بالتعاون مع الجمعية

 السعودية ملرض

 الزهايمر

 مقدمة عن برنامج

JMP اإلحصاء   
 محاضرة

 وامكانياته  استخدامهوطرق التعريف بالبرنامج 

 

اعضاء الهيئة 

 التعليمية
 ساعتين

 االثنين

٢-١٢الساعة   
 أ/ أنهار الخليفة 2023-06-12

 كلية الصحة وعلوم

 لتأهيل

 مديرة مركز األبحاث

 منيره إبراهيم الضاحي

 عميدة الكلية 

 مها الدرع 


