
  الورش والدورات التدريبية التي قدمها مركز األبحاث :

 

 الفئة املس هتدفة التارخي عدد الساعات مدته مقدم الربانمج امس الربانمج م

 ساعات 6 يومان د. منرية العبدان املشاريع البحثية وكيفية متويلها 1
 الفصل الأول للعام

 هـ1437/ 1436 

أأعضاء هيئة التدريس 

 ومن يف حمكهم

 ساعات 4 يوم واحد أأ.د. دجانة الأيويب كيفية كتابة الورقة العلمية 2
 الفصل الأول للعام

 هـ1437/ 1436 

 ساعات 4 يوم واحد د. سهام العيىس أأخالقيات البحث العلمي 3
 الفصل الأول للعام

 هـ1437/ 1436 

4 
معايري كتابة مس تخلص 

 (abstract)البحث
 ساعات 4 يوم واحد د. أأفراح الطيب

 الفصل الأول للعام

 هـ1437/ 1436 

 ساعات 4 يوم واحد أأ.د. نورة الشعالن النرش العلمي 5
 الفصل الأول للعام 

 هـ1437/ 1436

6 
التحليل الإحصايئ ابس تخدام نظام 

spss 
 ساعة 11 أأايم 3 د. س ندس العزيز

 الفصل الأول للعام

 هـ1437/ 1436 

عداد امللصقات العلمية 7  ساعات 8 يومان د. سهام العيىس طرق اإ
 الفصل الثاين للعام

 هـ1437/ 1436 

دارة 8  العلمي البحث أأزمات اإ
 د. جهيان الإبراهمي

 د. أأفراح الطيب
 ساعات 4 واحد يوم

 الفصل الثاين للعام

 هـ1437/ 1436 

 ساعات 8 يومني د. مجيةل الزهراين كيفية التعامل مع املواد املشعة 9
 للعامالفصل الثاين 

 هـ1437/ 1436 

 برانمج النرش العلمي 10
 د. هنال عالم

 د. أأفراح الطيب
 ساعات9 يومان

 الفصل الثاين للعام

 هـ1437/ 1436 



 

 الفئة املس هتدفة التارخي عدد الساعات مدته مقدم الربانمج امس الربانمج م

 ساعات 4 يوم واحد د.هنال عالم طرق التعامل مع حيواانت التجارب 11
 الفصل الثاين للعام

 هـ1437/ 1436 

أأعضاء هيئة التدريس 

 ومن يف حمكهم

12 
الطرق الوقائية يف التعامل مع املبيدات 

 والسموم
ميان عبد الكرمي  ساعات 4 يوم واحد د. اإ

 الفصل الثاين للعام

 هـ1437/ 1436 

ميان عبد الكرمي كيفية التخلص من النفاايت املعملية 13  ساعات 4 يوم واحد د. اإ
 الفصل الثاين للعام

 هـ1437/ 1436 

يداع 14  PCT دوليا   الاخرتاع براءة طلبات اإ
 أ / حسن المزنعي

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
 والتقنية

 ساعتان يوم واحد
 للعام ولالفصل الأ 

 هـ1438/ 1437 

15 
 يف والبحث الاخرتاع براءة طلبات صياغة

 السابقة التقنيات

 البيزأ / حصة 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 

 والتقنية
 ساعات 4 يومين

 للعام ولالفصل الأ 

 هـ1438/ 1437 

 حقوق امللكية الفكرية 16
 أ / ندى القحطاني

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
 والتقنية

 ساعتان يوم واحد
 للعام ولالفصل الأ 

 هـ1438/ 1437 

 قنوات النرش العاملية 17
 د /  أفراح الطيب 

 
 

 ساعات 4 يوم واحد
 للعام ولالفصل الأ 

 هـ1438/ 1437 

 ساعات 4 يوم واحد العيسى سهام/  د.أ العلمية الورقة كتابة عند المتزي معايري 18
 للعام ولالفصل الأ 

 هـ1438/ 1437 

 د/ نهال عالم كيف حتمكني البحث العلمي 19
 

 ساعات 4 يوم واحد
 للعام ولالفصل الأ 

 هـ1438/ 1437 

نتاجية حبثيه قميه 20  خطوات ذكية لإ
 أأ.د/أأسامء السويمل

 جامعة املكل سعود
 ساعات 4 يوم واحد

 للعام الثاينالفصل 

 هـ1438/ 1437 

نشاء مجموعة حبثية 21  ساعات 4 يوم واحد د/ منرية العبدان معايري اإ
 للعام الثاينالفصل 

 هـ1438/ 1437 



 الفئة املس هتدفة التارخي عدد الساعات مدته مقدم الربانمج امس الربانمج م

 ساعات 4 يوم واحد د/سهام العيىس.أأ  أخالقيات البحث العلمي 22
 للعام الثاينالفصل 

أأعضاء هيئة التدريس  هـ1438/ 1437 

 ومن يف حمكهم
 المصنفة العلمية المجالت عن الكشف آلية 23

 Scopus & ISI   ضمن
 ساعات 3 يوم واحد د / نبيةل أأبو غزاةل 

 الفصل الأول للعام

 هـ1439/ 1438 

 السمعي التداخلي العالج 24
Auditory Intergration Therapy 

 العيايض ليىل / د.أأ 

 العصبية الفس يولوجيا اس تاذ

 سعود املكل جامعة

 ساعات 4 يوم واحد
 الفصل الأول للعام

 هـ1439/ 1438 
التعليميةأعضاء الهيئة   

 والطالبات واإلدارية

 الخاليا عن الكشف كيفية 25
 السرطانية

 ساعات 4 يوم واحد د/ هنال عالم
 الفصل الثاين للعام

 هـ1439/ 1438 
التعليميةأعضاء الهيئة   

 والطالبات واإلدارية

 القضاء في المناعي الجهاز دور 26
 السرطانية الخاليا على

 ساعات 4 يوم واحد د/ منرية العبدان
 الفصل الثاين للعام

 هـ1439/ 1438 
التعليميةأعضاء الهيئة   

 والطالبات واإلدارية

 ساعات 4 يوم واحد د/ هنال عالم الصغيرة الباحثة 27
 الفصل الثاين للعام

 هـ1439/ 1438 
 الطالبات

 ساعات 4 يوم واحد أ.د/ كوثر عابد البحثي proposal كتابة معايير 28
 للعامالفصل الثاين 

 هـ1439/ 1438 

أأعضاء هيئة التدريس 

 ومن يف حمكهم

مهارات إعداد البحث العلمي واستخدام  29
 ساعات 3 يوم واحد أ / مشاعل الزين قواعد البيانات

 للعام ولالفصل الأ 

 هـ1440/ 1439 

 طالبات البحث

 8م  – 7م 

 ساعات 4 يوم واحد د / نجالء البرعي اًلبيانات ًقواعد ًفي البحث 30
 للعام ولالفصل الأ 

 هـ1440/ 1439 

أأعضاء هيئة التدريس 

 ومن يف حمكهم

 ساعات 3 يوم واحد د / نجالء البرعي التفكير اإلبداعي وتقنيات االبتكار 31
 للعام ولالفصل الأ 

 هـ1440/ 1439 
التعليميةأعضاء الهيئة   

 والطالبات واإلدارية

 ساعات 4 يوم واحد كوثر عابد أ . د / مهارات كتابة الورقة العلمية 32
 للعام ولالفصل الأ 

 هـ1440/ 1439 

أأعضاء هيئة التدريس 

 ومن يف حمكهم
 



 الفئة املس هتدفة التارخي عدد الساعات مدته مقدم الربانمج امس الربانمج م

33 
حتضري جس اميت النانو وتطبيقاهتا يف طرق 

 خدمة البحث العلمي
 ساعات 4 يوم واحد أأفراح الطيب د.

 الفصل الثاين للعام

 هـ1441/ 1440 

أأعضاء هيئة التدريس 

 ومن يف حمكهم

34 
نبذة تعريفية عن اخلدمات البحثية ملركز 

 احباث الصحية
 ساعات 2 يوم واحد د. أأرجي اخللف

 الفصل الثاين للعام

 هـ1441/ 1440 

35 
كيف حتقق النرش يف جمالت علمية حممكة 

 وغري ومهية
 ساعات 4 واحد يوم أأ.د. سعاد الوكيل

 الفصل الثاين للعام

 هـ1441/ 1440 

 ساعات 4 يوم واحد د / إيمان المعلم توظيف اذلاكء الاصطناعي  36
 الفصل الثاين للعام

 هـ1441/ 1440 

 ساعات 4 يومين أ / مشاعل الزين كيفية ادلخول والبحث يف قواعد املعلومات 37
 الفصل الثاين للعام

 هـ1441/ 1440 

نشاء اجملموعات البحثية 38  ساعات 4 يوم واحد أ / منيرة العبدان معايري اإ
 الفصل الثاين للعام

 هـ1441/ 1440 

 كيف تكوين ابحثة ممتزية 39
 أ.د /  سهام العيسى 

 
 

 ساعات 4 يوم واحد
 الفصل الثاين للعام

 هـ1441/ 1440 

40 
النرش العلمي وكيفية حتكمي خطوات 

 الأحباث العلمية
 ساعات 4 يوم واحد كوثر عابد/  أأ.د

 الفصل الثاين للعام

 هـ1441/ 1440 

 

 


