
مقدمة

أهداف المؤتمر

محاور المؤتمر

الفعاليات المصاحبة

المعرض المصاحببرامج وورش تدريبية في الموضوعات اآلتية

انطالًقــا مــن غايــات جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن فــي خدمــة القضايــا المتعلقــة بالمــرأة، واإلســهام فــي تحقيــق أهــداف 
رؤيــة المملكــة 2030 فــي تمكيــن المــرأة واالســتفادة الفاعلــة مــن طاقاتهــا؛ تنظــم جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن ممثلــة 
فــي مركــز األبحــاث الواعــدة فــي البحــوث االجتماعيــة ودراســات المــرأة التابــع لعمــادة البحــث العلمــي، المؤتمــر الثانــي لدراســات 
المــرأة الســعودية تحــت عنــوان: المــرأة فــي العلــوم. وقــد اختيــر هــذا العنــوان تأكيــًدا علــى أهميــة البحــث العلمــي، وأهمية تشــجيع 

المــرأة علــى اإلســهام الفاعــل فيــه كًمــا ونوًعــا، وهــو مــا ســينعكس بشــكل إيجابــي علــى مشــاركة المــرأة علمًيــا ومجتمعًيــا. 

وتحقيــق  العلمــي  البحــث  فــي تطويــر   2030 رؤيــة  تحقيــق  فــي  اإلســهام 
وإناًثــا. ا  ذكــوًر المواطنيــن  طاقــات  مــن  الفاعلــة  االســتفادة 

مواكبة االهتمام العالمي بتنمية مشاركة المرأة في البحث العلمي. 
دراسة واقع إسهام المرأة السعودية في العلوم بمختلف أنواعها. 

مناقشة التحديات التي تواجهها الباحثة، والحلول المقترحة لتجاوزها.
تعزيز التواصل بين الباحثات والمهتمات بموضوع المؤتمر. 

إسهام المرأة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
إسهام المرأة في العلوم التطبيقية والصحية.

المبادرات والجهود العالمية في دعم الباحثات النساء.
المرأة وإدارة البحث العلمي.

نماذج نسائية سعودية رائدة في البحث العلمي.

إدماج المرأة في البحث العلمي.
تخطيط البحث العلمي في الجامعات.

إدارة الجودة في البحث العلمي.
تقييــم البحــث العلمــي  فــي الجامعــات فــي ضــوء 

ــات تمكيــن المــرأة. مقارب

يتنــاول المعــرض جانًبــا مــن اإلســهام الحضــاري 
للمــرأة؛ مــن خــالل إبــراز دورهــا فــي تطويــر العلــوم 

المختلفــة. 

ويرتكز  المعرض على األهداف اآلتية:
فــي  العلمــي  المــرأة  إلســهام  التاريخــي  التتبــع 
إبــراز  مــع  المتعاقبــة،  اإلنســانية  الحضــارات 

اإلســالمية. الحضــارة  ظــل  فــي  إســهامها 
 

فــي  الســعودية،  المــرأة  إســهام  توضيــح 
العلــوم والجهــود التــي تبذلهــا المملكــة العربيــة 
المجــال.  هــذا  فــي  المــرأة  لدعــم  الســعودية 

المؤتمر الثاني لدراسات المرأة السعودية
»المرأة في العلوم« 



موعد المؤتمر 
ومكانه

تزامًنا مع اليوم العالمي للمرأة في العلوم؛ 

يومي األربعاء والخميس 28-1442/6/29هـ  الموافق 10-2021/2/11م 

من الساعة 9ص إلى 2 ظهًرا. 

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، مركز المؤتمرات – القاعة الزرقاء 

اللغة العربية.لغة المؤتمر

إرشادات المشاركين

ُتقبــل المشــاَركات مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، دون أن تتحمــل الجهــة 
المنظمــة أي التزامــات.

المشاركة متاحة للرجال والنساء.
االلتزام بالضوابط العلمية والمنهجية. 

تخضــع جميــع المشــاركات للتحكيــم العلمــي، ويجــب علــى الباحثيــن إجــراء 
التعديــالت التــي تردهــم مــن المحكميــن قبــل اعتمــاد نشــرها فــي الســجل 

العلمــي للمؤتمــر.

اإلعالن عن 
بدء استقبال 

الملخصات

للتواصل 

آخر موعد 
الستقبال 

االبحاث

آخر موعد 
الستالم 

الملخصات

اإلعالن عن 
الجدول الزمني

إحاطة 
المشاركين 

بالقبول المبدئي

المؤتمر

1441/6/1هـ
الموافق
2020/1/26م

1442/1/29هـ
الموافق
2020/9/17م

1441/7/29هـ
الموافق

2020/3/24م

1442/6/1هـ
الموافق
2021/1/14م

1441/8/26هـ
الموافق
2020/4/19م

28-1442/6/29هـ 
الموافق

  10-2021/2/11م

الخطة الزمنية

src-mcc@pnu.edu.sa: البريد االلكتروني للجنة التحضيرية
src-scc@pnu.edu.sa:  للدخول أضغط هناالبريد االلكتروني للجنة العلمية
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