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حتت رعاية كرميةمن صاحب السمو امللكي
األمري فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود
أمري منطقة اجلوف
تنظــم وكالــة اجلامعــة لشــؤون الطالبــات
امللتقــى التوعــوي األول لقيــادة املـرأة للسيارة
حتــت شــعار “نحــو قيــادة إيجابيــة آمنــة”
خـــــــــالل الفتــــــــــــرة
 ٧-٣رجـــــب 1440هـ
 14 - 10مارس 2019م
جامعة اجلوف  -جممع كليات البنات بسكاكا
ملزيد من املعلومات التواصل على إمييل اللجنة املنظمة
vpga_wd@ju.edu.sa
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أهداف امللتقى
1 .1تعزيز الوعي لدى املرأة السعودية بأساليب و مهارة قيادة السيارة .
2 .2تثقيف املرأة السعودية بالقيادة اإليجابية اآلمنة و سبل السالمة املرورية
3 .3توعية املرأة السعودية بضوابط و أنظمة املرور و السالمة .

حماور امللتقى
1 .1الوعي املعريف بضوابط و أنظمة املرور و السالمة.
2 .2االستعداد النفسي و االجتماعي لقيادة املرأة للسيارة.
3 .3خطوات تفعيل قيادة املرأة للسيارة.
4 .4استخدامات التقنية احلديثة يف السالمة املرورية.
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يوم األحد  ٣رجب  1440هـ  10 /مارس 2019م

10:00صباحًا

برنامج حفل األفتتاح

افتتاح املعرض املصاحب للملتقى
معايل مدير اجلامعة ورئيس اللجنة العليا للملتقى
أ  .د .إسماعيل بن حممد البشري

10:00

السالم امللكي

10:30

القرآن الكرمي

10:35

عرض مرئي

10:40

كلمة سعادة وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات
رئيسة اللجنة املنظمة للملتقى
د  .أسماء بنت سليمان املويشري

10:50

التكرمي

11:00
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فعاليات امللتقى
الربنامج الزمني اليوم األول  :األحد 1440 / 7 / 3هـ

اجللــــسة األوىل  12:45 - 11:30م
احملور األول  :الوعي املعريف بضوابط و أنظمة املرور و السالمة

رئيسة اجللسة  :د  .مها اليزيدي  -وكيلة عميد عمادة شؤون الطالب  -جامعة اجلوف
الفعالية
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الزمن

أنظمة وقواعد املرور
العقيد نهار بن عبد احملسن العنزي  -اإلدارة العامة للمرور

 11:45 – 11:30ص

دور املرأة يف القيادة اآلمنة
د .بثينة بنت صالح القرعاوي -جامعة حفر الباطن

 12:00 – 11:45م

مفاهيم السالمة املرورية والقيادة الوقائية
أ.نوره بنت عبد العزيز العفالق  -اجلمعية السعودية للسالمة املرورية

 12:15 – 12:00م

قيادة املرأة للسيارة يف ضوء الشريعة و اإلسالمية
د .إقبال بنت حممد الوقيد  -جامعة اجلوف

 12:30 – 12:15م

صالة الظهر

 12:45 – 12:30م

تابع الربنامج الزمني اليوم األول  :األحد 1440 / 7 / 3هـ

اجللـسة الثانية

 2:00- 12:45م

احملور الثاين  :االستعداد النفسي و االجتماعي لقيادة املرأة للسيارة

رئيسة اجللسة  :د  .رابية العنزي  -أستاذ مساعد قسم الطفولة املبكرة  -جامعة اجلوف
الفعالية

الزمن

أثــر قيــادة املــرأة للســيارة علــى التنميــة املســتدامة والســامة املروريــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية
د .جناح بنت مقبل القرعاوي -جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 1:00-12:45م

الرتبيــة املروريــة يف املناهــج التعليميــة و دورهــا يف الســامة العامــة
والفرديــة
د .حنان بنت ونيس الربيع  -جامعة اجلوف

 1:15- 1:00م

اجلوانب القانونية املتعلقة بقيادة املرأة للسيارة
احملامية نورة بنت حممد القحطاين  -مكتب احملامي خالد البادي

 1:30-1:15م

اآلثار النفسية للحوادث املرورية و طرق التعامل معها
أ  .نسرين بنت عليان الرويلي  -جامعة اجلوف

 1:45- 1:30م

مناقشة

 2:00 - 1:45م
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الربنامج الزمني اليوم الثاين  :االثنني 1440 / 7 / 4هـ

اجللـسةالثالثة

 11 -9:00ص

احملور الثالث :خطوات تفعيل قيادة املرأة للسيارة

رئيسة اجللسة  :د  .صفية العتيبي  -مساعدة وكيلة عميد عمادة شؤون الطالب  -جامعة اجلوف
الفعالية
أخالقيات قيادة املرأة للسيارة
د  .رابية بنت حمود العنزي  -جامعة اجلوف
القيادة الوقائية و جتنب أخطاء األخرين
أ .نورية بنت تركي مله  -جلنة السالمة املرورية
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الزمن
9:20- 9:00ص
9:40-9:20ص

دور املشــرفة الرتبويــة يف نشــر ثقافــة الوعــي بقواعــد الســامة
املروريــة لــدى معلمــات وطالبــات التعليــم العــام
أ .منى بنت إبراهيم الربيعة  -اجلمعية السعودية للسالمة املرورية

10:00-9:40ص

مناقشة مفتوحة

10:40-10:20ص

اسرتاحة

11:00-10:40ص

تابع الربنامج الزمني اليوم الثاين  :االثنني 1440 / 7 / 4هـ

اجللسة الرابعة

 12:20- 11:00م

احملور الرابع :استخدامات التقنية احلديثة يف السالمة املرورية

رئيسة اجللسة  :أ  .مشاعل اخلمسان  -حماضر بقسم علوم احلاسب واملعلومات  -جامعة اجلوف
الفعالية
الربامج التوعوية املرورية للمرأة
أ.سامية بنت حممد البواردي  -اجلمعية السعودية للسالمة املرورية

الزمن
11:20-11:00ص

استخدام خرائط جوجل لتفادي األزمة املرورية
النقيب طارش بن حممد الشهراين  -اإلدارة العامة للمرور

11:40-11:20ص

إصابات احلوادث و متطلبات اإلسعاف يف احلاالت الطارئة
د .دعاء بنت مازن عبد السالم  -جامعة اجلوف

12:00-11:40م

مناقشة مفتوحة

12:20-12:00م
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الدورات و الورش التدريبية
 7-3رجب 1440هـ  14-10 /مارس 2019م

3

ورشة توعوية ( كوين راكبة إيجابية )
أ.منى إبراهيم الربيعة

1440/7هـ

األحد

الفئة املستهدفة
الطالبات واجملتمع

2 -12م
قاعة  1مقرها  127د

ورشةعمل أثر قيادة املرأة للسيارة على التنميةاملستدامة
والسالمةاملروريةيف اململكةالعربيةالسعودية

4-3

1440/7هـ

األحد  -االثنني

2.30 – 1م
قاعة  3مقرها املكتبة

5

الثالثاء

9ص – 1م
قاعة  3مقرها املكتبة

5

الثالثاء

الفئة املستهدفة
الطالبات واجملتمع

الفئة املستهدفة
أعضاء نادي السالمة
املرورية
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اجلهة املنفذة
جلنة السالمة
املرورية

دورة اإليقاف اآلمن
العقيد عويد بن سامل الرويلي
الفئة املستهدفة
الطالبات واجملتمع

6-4م
الصالة اخلارجية

اجلهة املنفذة
د .جناح بنت مقبل القرعاوي

دورة السالمة املرورية
أ.نورية تركي ملة

1440/7هـ

1440/7هـ

اجلهة املنفذة :جلنة أمهات و أهايل ضحايا حوادث
السيارات التابعة جلمعية السالمة املرورية

اجلهة املنفذة
اإلدارة العامة للمرور

دورة إعداد مدربات السالمة املرورية
أ.منى إبراهيم الربيعة  -أ.نورة عبد العزيز العفالق
أ.سامية حممد البواردي

7-5

1440/7هـ

الثالثاء  -اخلميس

9ص – 1م
قاعة  2مقرها  129د

7-6

دورة القيادة الوقائية
أ.نورة عبد العزيز العفالق -أ.سامية حممد البواردي

1440/7هـ

األربعاء  -اخلميس

الفئة املستهدفة
الطالبات واجملتمع

9ص – 2م
قاعة  1مقرها  127د
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1440/7هـ

األربعاء

الفئة املستهدفة
مشرفات و معلمات
املدارس

اجلهة املنفذة :
جلنة أمهات و أهايل ضحايا حوادث السيارات التابعة
جلمعية السالمة املرورية

اجلهة املنفذة :جلنة أمهات و أهايل ضحايا حوادث
السيارات التابعة جلمعية السالمة املرورية

دورة إدارة السالمة املرورية
العقيد نهار بن عبد احملسن العنزي
الفئة املستهدفة
الطالبات واجملتمع

اجلهة املنفذة
اإلدارة العامة للمرور

6-4م
الصالة اخلارجية

7

1440/7هـ

اخلميس

دورة مبادئ قيادة و صيانة السيارات
املدربة أم كلثوم ضيف اهلل الرويلي
الفئة املستهدفة
الطالبات واجملتمع

11- 9ص
قاعة  1مقرها  127د

7

1440/7هـ

اخلميس

اجلهة املنفذة
اإلدارة العامة للمرور

دورة الفحص الفني للمركبات
املهندس حسام بن فارس العويش
الفئة املستهدفة
الطالبات واجملتمع

اجلهة املنفذة
اإلدارة العامة للمرور

6-4م
الصالة اخلارجية
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السري الذاتيه للمشاركني
د .جناح بنت مقبل عبداهلل القرعاوي
• أســتاذ اجلغرافيــا االقتصاديــة املشــارك بكليــة األدب ،جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل منــذ
عــام  1425هـــ .
• عميــدة عمــادة خدمــة اجملتمــع والتنميــة املســتدامة بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل
منــذ عــام 1435هـــ وحتــى األن.
• عضو يف جملس اجلامعة وعدة جمعيات وجمالس أمناء.
• أعدت العديد من البحوث والكتب والرسائل العلمية والدراسات اجلغرافية واجملتمعية.
• أسست أول عمادة خلدمة اجملتمع والتنمية املستدامة يف اجلامعات السعودية.
• أسست بنك املسؤولية اجملتمعية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.
• أطلقــت مبــادرة برنامــج دافــع الوطنــي الــذي يهــدف لتعزيــز الســامة مــن الكــوارث الطبيعيــة
والبشــرية.
• تنظيم وحضور امللتقى األول للسالمة املرورية املقام عام 1433هـ.
• تنظيم وحضور امللتقى الثاين للسالمة املرورية املقام عام 1435هـ.
• املشــاركة يف فعاليــات املنتــدى العربــي لتطويــر وربــط شــبكات املواصــات يف الوطــن العربــي
املنعقــد عــام 1424هـــ.

د .دعاء بنت مازن عبد السالم
• أستاذ مشارك يف الصحة العامة وطب اجملتمع واألسرة جامعة اجلوف  /كلية الطب.
• مــدرب يف ورشــة العمــل SPSS« :إلدخــال البيانــات وحتليلهــا» حتــت إشــراف قســم طــب األســرة
واجملتمــع ،جامعــة اجلــوف  ،اململكــة العربيــة الســعودية.
• مستشــار أكادميــي يف تنميــة مهــارات االتصــال لطــاب اجلامعــات ،جامعــة اجلــوف ،اململكــة
العربيــة الســعودية.
• قدمت العديد من الدورات والورش والربامج الطبية التوعوية .
• قامت بالعديد من البحوث والدراسات العلمية.
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د .بثينة بنت صالح عبداهلل القرعاوي
• أستاذ اللغويات التعليمية التطبيقية املساعد ،الكلية اجلامعية ،كلية العلوم واآلداب ،اخلفجي.
• حاصلة على دكتوراه يف اللغويات التعليمية التطبيقية-جامعة نيوكاسل-بريطانيا .
• حاصلة على ماجستري يف اللغويات التطبيقية – كلية اآلداب بالدمام اململكة العربية السعودية .
• حاصلة على بكالوريوس يف اللغة اإلجنليزية-كلية اآلداب بالدمام اململكة العربية السعودية .
• عميدة الكلية اجلامعية يف اخلفجي منذ . 2017
• عضو جملس جامعة حفر الباطن منذ  ،2017ورئيسة جملس الكلية اجلامعية باخلفجي منذ . 2017
• افتتحت منصة العمل التطوعي يف جلنة املسؤولية االجتماعية يف اخلفجي عام .2017
• قدمت العديد من الدورات والورش التدريبية.

د .رابية بنت حمود حممد العنزي
• أستاذ رياض األطفال املساعد ،كلية الرتبية  -جامعة اجلوف.
• حاصلة على دكتوراة يف مناهج وطرق تدريس رياض األطفال ،الواليات املتحدة األمريكية .
• حاصلة على دبلوم عايل يف مهارات التدريس اجلامعي ،الواليات املتحدة األمريكية .
• حاصلة على ماجستري يف الطفولة املبكرة ،الواليات املتحدة األمريكية .
• حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال ،جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية .
• صممت أداة لتقومي تطور النمو احلركي والعقلي واالجتماعي واالنفعايل واللغوي لألطفال ذو اخلمس سنوات.
• قدمت العديد من الدورات يف جمال الرتبية والتعليم.
• عضوة يف اجلمعية الوطنية لتعليم األطفال الصغار  ،NAEYCالواليات املتحدة األمريكية .
• عضوة يف املنظمة األمريكية للبحوث التعليمية  ، AERAالواليات املتحدة األمريكية.
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السري الذاتيه للمشاركني
أ .نوره بنت عبد العزيز عبد اهلل العفالق
• حاصلة على بكالوريوس أدب إجنليزي ،كلية الرتبية للبنات بالرياض.
• تعمل كمعلمة ومشرفة بإدارة التعليم – الرياض.
• حاصلة على شهادة مدربة معتمدة يف جمال الرتبية الفعالة .
• حاصلة على شهادة مدربة معتمدة يف السياقة الوقائية من هيئة السالمة الوطنية (.)NSC
• معلمة ومشرفة بإدارة التعليم ملدة  25سنة.
• عضو مؤسس للجنة أمهات وأهايل ضحايا حوادث السيارات.
• شاركت يف إعداد حقيبة سلوكيات السالمة املرورية اخلاصة باملدارس .
• شاركت يف العديد من املعارض وامللتقيات اخلاصة بالسالمة املرورية.
• قدمت العديد من الدورات يف جماالت خمتلفة يف جمال إدارة الذات .

أ .نورة بنت حممد ناصر القحطاين.
• حاصلة على ماجستري قضاء وسياسة شرعية .
• حاصلة على بكالوريوس شريعة ،جامعة االمام حممد بن سعود.
• حاصلة على دبلوم تأهيل مستشارة حقوقية.
• تعمل كمحاميــــة مرخصة من وزارة العدل السعودية.
• عضوة يف عدة جلان منها اللجنة االستشارية يف مؤسسة وفاء حلقوق املرأة،

أ .سامية بنت حممد سليمان البواردي
• حاصلة على بكالوريوس أدب إجنليزي ،جامعة الواليات املتحدة الدولية (.)USIU
• عملت كمعلمة ومشرفة سابقة بإدارة التعليم ملدة  23سنة ،الرياض.
• حاصلة على شهادة مدربة معتمدة يف جمال الرتبية الفعالة .
• حاصلة على شهادة مدربة معتمدة يف السياقة الوقائية من هيئة السالمة الوطنية (.)NSC
• عضو مؤسس للجنة أمهات وأهايل ضحايا حوادث السيارات.
• شاركت يف إعداد حقيبة سلوكيات السالمة املرورية اخلاصة باملدارس .
• شاركت يف العديد من املعارض وامللتقيات اخلاصة بالسالمة املرورية.
• قدمت العديد من الدورات يف جماالت الرتبية والتعليم .
• قدمت العديد من الدورات يف إدارة الذات والسالمة املرورية .
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أ .إقبال بنت حممد الوقيد
• أستاذ مساعد يف كلية الشريعة والقانون ،جامعة اجلوف.
• حاصلة على دكتوراة يف اصول الدين «احلديث الشريف وعلومه.
• حاصلة على ماجستري يف التفسري وعلوم القران.
• حاصلة على بكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية.
• شــغلت العديــد مــن املناصــب اإلداريــة كمنســقة قســم الدراســات اإلســامية ووكيلــة عميــد كليــة
الشــريعة القانــون.
• حاصلة على العديد من الدورات وورش العمل يف جمال اجلودة والثقافة والدراسات الشرعية.
• قدمت العديد من األبحاث يف مؤمترات علمية داخل وخارج جامعة اجلوف.
• حاصلة على الكثري من اجلوائز وشهادات الشكر من جامعة اجلوف.

أ .نوريه بنت تركي إسماعيل مله
• حاصلة على بكالوريوس يف إدارة األعمال ،جامعة األمام حممد بن سعود.
• دبلوم دراسات إسالمية ،كلية الرياض.
• عضو بجمعية السالمة املرورية.
• عضو بجمعية حماية املستهلك.
• معلمــه ســابقة ورائــدة نشــاط مســاهمة عــن طريــق حماضــرات وعــروض توعويــة للطالبــات عــن
الســامة املروريــة.
• تقدم ورش عمل ،وبرامج تدريب ألندية السالمة املرورية للطالبات باجلامعات.

أ .منى بنت إبراهيم سعد الربيعة.
• حاصلة على درجة البكالوريوس يف اللغة اإلجنليزية.
• مشرفة لغة اجنليزية يف إدارة التعليم املنطقة الشرقية.
• حاصلــة علــى شــهادة مــن اجلمعيــة الســعودية للســامة املروريــة علــى املشــاركة يف التدريــب
وإدارة الــدورات .
• مســاهمة مــع جلنــة أمهــات أهــايل وضحايــا حــوادث الســيارات يف تفعيــل حقيبــة التوعيــة بســلوكيات
الســامة املروريــة ملنســوبات املــدارس واملتطوعــات.
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السري الذاتيه للمشاركني

أ .حنان بنت ونيس عمري الربيع
• حماضرة بقسم املناهج وطرق التدريس ،جامعة اجلوف .
• عملت معلمة للمرحلة الثانوية يف وزارة الرتبية والتعليم.
• حضرت العديد من املؤمترات والربامج التدريبية.
• حاصلة على العديد من شهادات الشكر من اجلمعية اخلريية لتحفيظ لقرآن واملكتب التعاوين للدعوة.
• كتبــت العديــد مــن املقالــة منهــا :مقالــة بعنــوان ســيدي خــادم احلرمــن الشــريفني _حفظــه اهلل_ ومقالــة
بعنــوان قــرر أن تكــون ناجحــا ،ومقالــة بعنــوان مــا أجمــل العيــد ،ومقالــة بعنــوان ضــع هدفــا وال تتخلــى عــن
حتقيقــه.

أ .نسرين الرويلي
• حاصلة على ماجستري يف االرشاد االكلينيكي يف الصحة النفسية -جامعة باي باث.
• حاصلة على بكالوريوس الرتبية يف تخصص اخصائي نفسي –جامعة امللك سعود.
• حاصلة على الرخصة الدولية التدخالت الطارئة الغري عنيفة.
• حاصلة على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
• تعمل كمحاضر يف قسم علم النفس .كلية الرتبية  -جامعة اجلوف.
• تعمل كممارس صحي أخصائي نفسي.
• شــاركت يف تقــدمي برامــج تأهيليــة ودورات تدريبيــة يف اجلامعــة واملــدارس وتوعيــة اجملتمــع عــن طريــق
التواصــل االجتماعــي.
• أخصائية نفسية يف سجن الرياض.
• ساعدت على إعادة تأهيل السجينات على احلياة بعد السجن ،وعملت دورات تدريبية للسجانات.
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العقيد .نهار بن عبد احملسن العنزي

• مساعد مدير املرور ومدير الشؤون اإلدارية واملالية

العقيد .عويد بن سامل الرويلي.

• مدير شعبة مرور حمافظة دومة اجلندل.

النقيب .طارش بن حممد الشهراين.
• مدير شعبة احلوادث املرورية.

املهندس .حسام بن فارس العويش.

• مدير حمطة الفحص الفني والدوري بسكاكا.

أ .أم كلثوم بنت ضيف اهلل الرويلي.

• رئيســة مركــز خدمــة اجملتمــع والتعليــم املســتمر ورئيســة وحــدة االعــام
والعالقــات العامــة بكليــة التقنيــة للبنــات باجلــوف.
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وكالة اجلامعة لشؤون الطالبات
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