
فعاليات امللتقى 

اجللــــسة األوىل   11:30 - 12:45 م

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

اجللـسة الثانية 12:45 -2:00 م  

احملور األول : الوعي املعريف بضوابط و أنظمة املرور و السالمة
رئيسة اجللسة : د . مها اليزيدي - وكيلة عميد عمادة شؤون الطالب - جامعة اجلوف

 الفعالية

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

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

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

 
قيادة املرأة للسيارة يف ضوء الشريعة و اإلسالمية

د. إقبال بنت حممد الوقيد - جامعة اجلوف

صالة الظهر

الزمن

 11:30 – 11:45 ص

11:45 – 12:00 م

12:00 – 12:15 م

12:15 – 12:30 م

12:30 – 12:45 م

رئيسة اجللسة : د . رابية العنزي - أستاذ مساعد قسم الطفولة املبكرة - جامعة اجلوف
احملور الثاين : االستعداد النفسي و االجتماعي لقيادة املرأة للسيارة

 الفعالية

أثــر قيــادة املــرأة للســيارة علــى التنميــة املســتدامة والســالمة املروريــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية 

د. جناح بنت مقبل القرعاوي- جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

الرتبيــة املروريــة يف املناهــج التعليميــة و دورهــا يف الســالمة العامــة 
والفرديــة

د. حنان بنت ونيس الربيع - جامعة اجلوف

اجلوانب القانونية املتعلقة بقيادة املرأة للسيارة
احملامية نورة بنت حممد القحطاين 

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

مناقشة

الزمن

12:45-1:00 م

1:00 -1:15 م

1:15-1:30 م

1:30 -1:45 م

1:45 - 2:00 م



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

اجللـسةالثالثة 9:00- 11 ص

فعاليات امللتقى 

احملور الثالث :خطوات تفعيل قيادة املرأة  للسيارة 

 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

الســالمة  بقواعــد  الوعــي  ثقافــة  نشــر  يف  الرتبويــة  املشــرفة  دور 
العــام  التعليــم  وطالبــات  معلمــات  لــدى  املروريــة 

أ. منى بنت إبراهيم الربيعة - اجلمعية السعودية للسالمة املرورية

مناقشة مفتوحة

اسرتاحة

الزمن

9:00 -9:20ص

9:20-9:40ص

9:40-10:00ص

10:20-10:40ص

10:40-11:00ص

رئيسة اجللسة : د . صفية العتيبي - مساعدة وكيلة عميد عمادة شؤون الطالب - جامعة اجلوف

احملور الرابع :استخدامات التقنية احلديثة يف السالمة املرورية

 الفعالية

  الربامج التوعوية املرورية للمرأة
أ.سامية بنت حممد البواردي - اجلمعية السعودية للسالمة املرورية

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

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

مناقشة مفتوحة

الزمن

11:00-11:20ص

11:20-11:40ص

11:40-12:00م

12:00-12:20م

رئيسة اجللسة : أ . مشاعل اخلمسان - حماضر بقسم علوم احلاسب واملعلومات  - جامعة اجلوف

اجللسة الرابعة 11:00 -12:20 م


