
 
 

 

 

 

 

 لقيادة المرأة للسيارة" "التوعوي األول ملتقى الفعاليات 
 

 نحو قيادة إيجابية آمنة

 م 2019 مارس14 - 10هـ /  الموافق1440 رجب7 – 3

 

 أهداف الملتقى

 تعزيز الوعي لدى المرأة السعودية بأساليب و مهارة قيادة السيارة . /1

 اإليجابية اآلمنة و سبل السالمة المرورية .تثقيف المرأة السعودية بالقيادة  /2

 / توعية المرأة السعودية بضوابط و أنظمة المرور و السالمة . 3

 
 

  هـ 1440/  7/  3: األحد  األولالبرنامج الزمني اليوم: 

 م12:45 – 11:30الوعي المعرفي بضوابط و أنظمة المرور و السالمةالمحور األول :

 

 األولىالجلسة 

 الزمن الفعالية

 أنظمة و قواعد المرور

 اإلدارة العامة للمروربالتعاون مع 

 ص11:45 –11:30

 دور المرأة في القيادة اآلمنة

 جامعة حفر الباطن –د. بثينة بنت صالح القرعاوي

 م 12:00 –11:45

 مفاهيم السالمة المرورية والقيادة الوقائية

 الجمعية السعودية للسالمة المرورية –أ.نوره بنت عبد العزيز العفالق 

 م 12:15 –12:00

أثر قيادة المرأة للسيارة على التنمية المستدامة والسالمة المرورية في المملكة 

 العربية السعودية .

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل –د. نجاح بنت مقبل القرعاوي

 م 12:30 –12:15

 م 12:45 –12:30 صالة الظهر

 

 

 

 



 

 

 " لقيادة المرأة للسيارة التوعوي األول "فعاليات ملتقى 

 
 نحو قيادة إيجابية آمنة

 م 2019أمارس  14 - 10هـ /  الموافق  1440رجب  7 – 3

 
 

  هـ 1440/  7/  3األحد :ولاألالبرنامج الزمني اليوم تابع: 

االستعداد النفسي و االجتماعي لقيادة المرأة للسيارة                           : لثانيالمحور ا

 م 2:00–12:45

 

 الجلسة الثانية

 الزمن الفعالية

 قيادة المرأة للسيارة في ضوء الشريعة و اإلسالمية

 جامعة الجوف –د. إقبال بنت محمد الوقيد 

 م 1:00–12:45

 التعليمية و دورها في السالمة العامة و الفرديةالتربية المرورية في المناهج 

 جامعة الجوف – د. حنان بنت ونيس الربيع

 م 1:15–1:00

 الجوانب القانونية المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة

 المحامية نورة بنت محمد القحطاني

 م 1:30–1:15

 اآلثار النفسية للحوادث المرورية و طرق التعامل معها

 جامعة الجوف –أ . نسرين بنت عليان الرويلي 

 م 1:45–1:30

 م 2:00 –1:45 مناقشة

 

 

 

 

 



 

 

 " " لقيادة المرأة للسيارة التوعوي األولفعاليات ملتقى 

 
 نحو قيادة إيجابية آمنة

 م 2019أمارس  14 - 10هـ /  الموافق  1440رجب  7 – 3

 

 
 

  هـ 1440/  7/  4االثنين:ثاني الالبرنامج الزمني اليوم: 

                                                                        ص11–9:00 خطوات تفعيل قيادة المرأة  للسيارة: لثالثالمحور ا

 

 الجلسة الثالثة

 الزمن الفعالية

 أخالقيات قيادة المرأة للسيارة

 جامعة الجوف –رابية بنت حمود العنزي.  د
 ص9:20–9:00

 القيادة الوقائية و تجنب أخطاء األخرين

 لجنة السالمة المرورية -نورية بنت تركي مله  .أ

 ص9:40–9:20

دور المشرفة التربوية في نشر ثقافة الوعي بقواعد السالمة المرورية لدى 

 طالبات التعليم العام 

 الجمعية السعودية للسالمة المرورية –منى بنت إبراهيم الربيعة .أ

 ص10:00–9:40

 ص10:40–10:20 مناقشة مفتوحة

 ص11:00–10:40 استراحة

 

 

 

 

 

 



 
 

 " التوعوي األول " لقيادة المرأة للسيارةفعاليات ملتقى 

 
 نحو قيادة إيجابية آمنة

 م 2019أمارس  14 - 10هـ /  الموافق  1440رجب  7 – 3

 
 

  هـ 1440/  7/  4االثنين :الثاني البرنامج الزمني اليوم تابع: 

                                                 م 12:40–11:00 السالمة المروريةاستخدامات التقنية الحديثة في : لرابعالمحور ا

 

 الجلسة الرابعة

 الزمن الفعالية

 البرامج التوعوية المرورية للمرأة

 الجمعية السعودية للسالمة المرورية –سامية بنت محمد البواردي أ . 

 ص11:20–11:00

 استخدام خرائط جوجل لتفادي األزمة المرورية

 اإلدارة العامة للمروربالتعاون مع 

 ص11:40–11:20

 إصابات الحوادث و متطلبات اإلسعاف في الحاالت الطارئة

 جامعة الجوف –عبد السالم د. دعاء بنت مازن

 م12:00–11:40

 تجربة قيادة

 جامعة الجوف –الطالبة/ رهف بنت مالح الرويلي 
 م12:20–12:00

 م12:40–12:20 مناقشة مفتوحة

 

 

 


