برنامج فعاليـــــات
عمـــــادة البحث العلمي
عامدة البحث العلمي

اليوم
التاريخ

نحو بحث علمي رصني
وفق روئية اململكة 2030

البحث العلمي
Scientific Research Forum

8:30-8:00

التسجيل

للرجال :قاعة حمد الجارس
للنساء :املرسح الرئييس ،مبنى 26

9:00-8:30

افتتاح فعاليات ملتقى البحث العلمي

1439 / 6 / 2هـ

(2018 / 2 / 18م)

األحد

الوقت

الفعــــالية

املكان

12:00 - 9:00

ندوة« :توجهات البحث العلمي يف اململكة وفق رؤية
»2030

للرجال :قاعة حمد الجارس
للنساء :املرسح الرئييس ،مبنى 26

(تبث من القسم الرجايل للقسم النسايئ)

تدشني مبادرة :املرشوعات البحثية الوطنية املشرتكة

(2018 /2 /19م)

اإلثنني
1439 / 6 / 3هـ

(2018 /2 /20م)

الثالثاء
1439 / 6 / 4هـ

(2018 /2 /21م)

األربعاء

/6/5
1439هـ

1:00-12:00

افتتاح املعرض

للرجال :بهو الجامعة

12:30 - -8:30

ورشة عمل« :تفعيل فرص الرشاكة البحثية بني الجامعات
ومراكز البحوث املحلية :الواقع واملأمول»

للنساء :قاعة ( ،)11مبنى 26الدور االول
للرجال :قاعة الدروازة
(تبث من القسم النسايئ للقسم الرجايل)

3:00 - 12:30

ورشة عمل« :كرايس بحث جديدة :املأمول واملستهدف»

للرجال :قاعة الدرعية
للنساء :قاعة ( ،)11مبنى 26الدور االول
(تبث من القسم الرجايل للقسم النسايئ)

1:00 - 8.30

«اللقاء العلمي األول لطلبة برنامج دعم أبحاث طلبة
البكالوريوس»

2:00 -1.00

ورشة عمل« :تحليل بيانات االبحاث العلمية يف شبكة
العلوم ( - )WoSبرنامج انسايت»

1:00 -9.00

ورشة عمل« :زيادة الفرص يف قبول نرش البحوث يف
املجالت العلمية والتحديات التي يواجهها الباحثون
للنرش يف أوعية علمية مميزة»

للنساء :قاعة مؤمتر ( ،)1مبنى 26الدور االول

للرجال :قاعة الدروازة

(تبث من القسم النسايئ للقسم الرجايل)

للرجال :قاعة الدروازة

للنساء :قاعة ( ،)11مبنى 26الدور االول
(تبث من القسم الرجايل للقسم النسايئ)

للرجال والنساء :كلية طب األسنان

يعقد صالون البحث العلمي يف املعرض يومياً من الساعة  1:00إىل  2:00ظهرا ً بحضور أحد
مسؤويل البحث العلمي يف الجامعة

برنامج الفعاليات املنعقدة يف
مراكز البحوث
(القسم النسايئ)

عامدة البحث العلمي

اليوم
التاريخ
(2018 /2 /19م)

اإلثنني

9:00ص-12:00ظ
10:00-9:00ص
11:00-10:00ص

للنساء :قاعة مؤمتر ( )1مبنى 26

خارطة الطريق البحثية.

أخالقيات البحث العلمي وآلية التقديم للحصول عىل موافقة
محارضات موازية
لجنة األخالقيات يف الجامعة.

1439 /6 /4هـ

11:00ص-12:30ظ

تفعيل التعاون البحثي بني الكليات العلمية والصحية.
اختيار املجلة املناسبة لنرش بحثك العلمي.

للنساء :قاعة مؤمتر ( )2مبنى 26

صندوق أدوات ووسائل البحث العلمي.
جلسة حوارية :املجموعات البحثية :الطريق إىل النرش يف مجالت
النخبة.
األولويات البحثية الوطنية ورؤية 2030

للنساء :قاعة ( )11مبنى 26

حلقة نقاش :تفعيل البحوث البينية بني الكليات اإلنسانية
والعلمية والطبية

1439 /6 /5هـ

(2018 /2 /21م)

األربعاء

(2018 /2 /20م)

(2018 /2 /21م)

(2018 /2 /22م)

الخميس
1439 /6 /6هـ

محارضات موازية كيفية بناء السجل البحثي وإشهاره يف قواعد البيانات البحثية .للنساء :قاعة مؤمتر ( )2مبنى 26

1439 /6 /6هـ

وحدة مساندة
وخدمات
الباحثات

التعريف بالخدمات املقدمة من وحدة مساندة وخدمات
الباحثات للباحثات يف الجامعة.

للنساء :قاعة الواحة الثقافية مبنى
املكتبة

(2018 /2 /22م)

9:00ص-12:00ظ

الدراسات العلمية
والطبية

يف املدينة الجامعية للطالبات.

الخميس

مسابقات علمية

ملركز بحوث مسابقات علمية ملركز بحوث الدراسات العلمية والطبية العلمية للنساء :قاعة مؤمتر ( )1مبنى 26

اإلربعاء

ورشة عمل مركز
بحوث الدراسات
اإلنسانية

ورشة عمل :النرش العلمي يف مجالت ال  ISIيف الكليات
اإلنسانية :التحديات وآليات التعزيز.

(تبث من القسم النسايئ
للقسم الرجايل)
للنساء :قاعة ( )11مبنى 26

1439 /6 /5هـ

آلية الكشف عن مجالت ال  ISIوتحديد املستوى الذي تقع فيه
محارضات موازية
املجلة.

للنساء :قاعة مؤمتر ( )2مبنى 26

1439 /6 /4هـ

9:00ص-12:00ظ

حلقة نقاش :التحديات التي تواجه النرش يف مجالت النخبة
العاملية :من الربع األول اىل الثالث.

للنساء :قاعة ( )11مبنى 26

الثالثاء

مسابقات علمية مسابقات العروض التقدميية لعضوات هيئة التدريس النارشات
ملركز بحوث يف مجالت النخبة وامللصقات العلمية لطالبات الدراسات العليا للنساء :قاعة مؤمتر ( )1مبنى 26
الدراسات اإلنسانية يف مركز بحوث الدراسات اإلنسانية باملدينة الجامعية للطالبات.

و حلقة نقاش ملركز
بحوث الدراسات
العلمية والطبية

(2018 /2 /19م)

محارضات مركز
بحوث الدراسات
اإلنسانية

للنساء :قاعة مؤمتر ( )2مبنى 26

1439 /6 /3هـ

(2018 /2 /20م)

الثالثاء

محارضات مركز
بحوث الدراسات
العلمية والطبية

10:00-9:00ص
11:00-10:00ص

كيفية زيادة النرش العلمي يف األقسام العلمية والصحية يف
جامعة امللك سعود.

اليوم
التاريخ

اإلثنني

11:00ص-12:00ظ

الفعالية

املكان

عامدة البحث العلمي

1439 /6 /2هـ

1439 /6 /3هـ

12:00--11:00ظ

البحث العلمي
Scientific Research Forum

(2018 /2 /18م)

11:00-10:00ص

محارضات مركز
بحوث الدراسات
العلمية والطبية

برنامج فعاليـــــات
عمـــــادة البحث العلمي

اإلحد

الوقت

املُنفِّذ

نحو بحث علمي رصني
وفق روئية اململكة 2030

نحو بحث علمي رصني
وفق روئية اململكة 2030

البحث العلمي
Scientific Research Forum

الوقت

املُنفِّذ

الفعالية

املكان

2-1

مركز بحوث معهد
اللغويات

النرش العلمي يف قواعد البيانات ISI

قاعة املعهد

2-1

مركز بحوث كلية الطب

التوجه الحديث للنرش العلمي

قاعة املركز

2-1

مركز بحوث كلية الحقوق
و العلوم السياسية

2-1

مركز بحوث كلية العامرة
و التخطيط

2-1

مركز بحوث كلية الهندسة

طول اليوم

مركز بحوث معهد
اللغويات

10-9

مركز بحوث كلية طب
االسنان

12-11

مركز بحوث كلية الهندسة

اليات النرش العلمي يف مجالت ISI
املعايري العاملية للبحث العلمي الرصني
مسابقة العروض العلمية للمعيدين و املحارضين
و مدريس اللغة و طالب الدراسات العليا
التوجه الحديث للنرش العلمي

مدرج كلية الحقوق والعلوم
السياسية
مدرج كلية العامرة والتخطيط
مدرج كلية الهندسة
بهو املعهد
قاعة املركز
مدرج كلية الهندسة

2-1

مركز بحوث كلية الصيدلة

املعايري العاملية للبحث العلمي الرصني

قاعة املركز

12-11

مركز بحوث كلية الرتبية

املعايري العاملية للبحث العلمي الرصني
االهداف االسرتاتيجية البحثية ملعهد اللغويات
العربية
آليات النرش العلمي يف مجالت ISI

مدرج كلية الرتبية 1أ27

12-11

مركز بحوث معهد
اللغويات

12-11

مركز بحوث علوم
الرياضية و الحركة

10-9

مركز بحوث كلية االداب

12-11

مركز بحوث كلية الرتبية

12-11

مركز بحوث كلية اللغات
االوروبية و الرتجمة

2-1

مركز بحوث كلية الصيدلة

2-12

مركز بحوث كلية الرتبية

10-9

مركز بحوث كلية االداب

11-10

مركز بحوث كلية اللغات
االوروبية و الرتجمة

12-11

مركز بحوث كلية الرتبية

12-11

مركز بحوث معهد
اللغويات

قاعة املعهد
قاعة املركز
مدرج كلية االداب

آليات النرش العلمي يف مجالت ISI

مدرج كلية الرتبية 1أ27
قاعة املركز

التوجه الحديث للنرش العلمي
مهارة املشاركة يف املؤمترات العلمية

قاعة املركز
قاعة املركز
مدرج كلية االداب

اسهامات العامدة يف دعم البحث العلمي

مدرج كلية كلية اللغات
االوروبية و الرتجمة
مدرج كلية الرتبية 1أ27

حفل تكريم املتميزين علميا و بحثيا

قاعة املعهد

