مستخلصات ملتقى املعلوماتية السنوي احلادي عشر 1440هـ
تقنيات البحث العلمي والوصول السريع للمعلومات
عنوان النشاط
ورشة عمل استخدامات الواقع
االفتراضي والمعزز
دورة اتجاهات الباحثسن دحو أهمسة
التقنسات التكنولوجسة الجديدة في
تعزيز أبحاثهم
ورشة عمل تطبسقات االدفوجرافسك
في تصمسم مقصقات البحوم
العقمسة

محاضرة وظائت عقم االحصاء في
البحث العقمي

دورة أدوات ومهارات تقنسة إلعداد
اابحام العقمسة

المستخلص
مفهوم الواقع االفتراضييييي نست دمييييتخدم الواقع االفتراضييييي مفهوم الواقع
المعزز نست دمييييييتخيييدم الواقع المعزز تطبسقيييات لقواقع المعزز ونسفسييية
استخدامها وفوائدها مجاالت استخدام الواقع االفتراضي.
تعددت وسيييائل التقنسة الحديثة المميييتخدمة في اابحام العقمسة والتي مكنت
الباحثسن إلى الوصيييييو إلى أعقى درجات من الجودة في أبحاثهم لذا تتناو
هذه الورشييييييية اهم أدوات التقنسة الحديثة الممييييييتخدمة في اابحام العقمسة
ونسفسة استخدامها.
تهدف الورشة إلى التعريت بااسالسب واالتجاهات الحديثة في استعراض
دتيييائل البحوم العقمسييية نميييا تعرف بتطبسقيييات االدفوجرافسيييك التي يمكن
اسيييتخدامها في تصيييمسم المقصيييقات البحثسة  ،وهي أحد اشيييكا اسيييتعراض
دتائل االبحام في المؤتمرات العقمسة  ..نذلك تعرف الورشة باستراتسجسات
التمثسل البصييرل لنتائل االبحام عبر رسييوم االدفوجرافسك وتأثسر ذلك عقى
فهم الجمهور لها.
يعتبر عقم االحصييييييياء فرعا و من فروض الرياضييييييسات الهامة ويعتني بجمع
ووصيييت وتمثسل البسادات وايجاد اسيييتنتاجات لها .إي ااهمسة التطبسقسة لهذا
العقم واسعة (العقوم من الفسزياء إلى العقوم االجتماعسة واإلدمادسة).
فهو يعتبر أسييييييقوت عمييل تطبسقي لقبحوم العقمسيية ،ويتسح المجييا إليجيياد
عالقة االرتباط بسن لقظواهر االجتماعسة واالقتصادية.
تهدف هذه الدورة لتقديم مهارات وأدوات تقنسة مميييييياددة في إدجاز اابحام
العقمسة ،نما تهدف لقتعرف عقى اسييييييتراتسجسات حوسييييييبسة موفرة لقوقت
والجهد إلعداد وإخراج الرسييييييائل واابحام العقمسة .وتعرض الدورة عددا
من ااسيييالسب ااسييياسيييسة والمهمة السيييتخدام وتوظست التقنسات الحديثة في
نتابة اابحام العقمسة والوصييييو المييييريع لقمعقومات .نما يتم اسييييتعراض
دماذج عمقسة لتطبسقات وبرمجسات الحوسييبة وعدد من الخدمات اإللكترودسة
المباشرة الممتخدمة في المجاالت البحثسة العقمسة المختقفة.
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دورة تقنسات اخالقسات
البحث العقمي

المستخلص
تتناو تقنسات وأخالقسات البحث العقمي باإلضافة إلى جادب تطبسقي.

تهدف هذه الورشة إلى استعراض عدد من تطبسقات الهواتت الذنسة المماعدة في مجا
البحث العقمي .فالباحث ،الطالب ،أو المعقم غالبا و مايكوي في احتساج لالسييييتفادة مما في
متناو السد لتمييييجسل أفكاره وحفر وعرض أعمال أو اسييييتكما واجبات وأبحاث  .ومع
تطور أجهزة الهواتت الذنسة وثورة التطبسقات المجادسة أصييييييبح باإلمكاي تحقس ذلك.
فمن هذه التطبسقات التي سيييييوف تخعرض خال الدورة هي تطبس لكتابة وربط االفكار
ورشة عمل
استخدام تطبسقات الهواتت عن طري بناء الخرائط الذهنسة ،تطبس يعمل نمكتبة شيييخصيييسة لقبحث في عدة قواعد
الذنسة في البحث العقمي بسادات عقمسة باإلضيييييييافة إلى قراءة وحفر ومأليييييييارنة ااوراي البحثسة ،تطبس لحفر
صييييفحات الويب المفوييييقة والمقفات وامكادسة الوصييييو لها من أل جهاز خر ،تطبس
يعمل نماسيييح ضيييوئي لتصيييوير وحفر أل صيييفحات من نتات أو مجقة عقمسة بأليييكل
الكترودي وسريع ،تطبس لبناء العروض التفاعقسة باحترافسة ،وأخسرا سوف يتم عرض
نسفسة استخدام ومزامنة برامل االوفسس عقى الهاتت الذني.
تتناو الدورة أهمسة الوعي الفكرل الرقمي نثقافة يتم انتمابها السوم خصوصا في ظل
الكم الهائل من المعقومات والبسادات الموجودة عقى شييبكة االدتردت .ونوسييسقة لمجابهة
دورة الوعي الفكرل الرقمي
هذه التحديات التي تواج المتعقم الرقمي عند البحث عقى شييييييبكة االدتردت تأتي ثقافة
وتقسسم المحتويات الرقمسة
االعالم الرقمي ( )Media Literacy Digitalنوسسقة لتعقم تقسسم المحتويات الرقمسة
ومصداقستها واستخدامها في عمقسات البحث العقمي والتعقسم والتعقم.
التعريت بإمكادسة وصيييو ااشيييخاا ذول اإلعاقة البصيييرية لجمسع تطبسقات ااجهزة
ورشة عمل تمكسن ذول
الذنسة.
اإلعاقة البصرية في
التعريت بالبرامل المماعدة لألشخاا ذول اإلعاقة البصرية.استخدام تطبسقات الهواتت
إمكادسة اسيييييتخدام ااشيييييخاا ذول اإلعاقة البصيييييرية لتطبسقات ااجهزة الذنسة التيالذنسة
يمتخدمها المبصروي.
التعرف عقى ممييييييمسيات الصييييييورة المعقومياتسية(االدفوجرافسيك) ،مفهومهيا ،أدواعهيا،
ورشة عمل الصورة
المعقوماتسة بسن النظرية عناصرها ،شروط تصمسمها ،خطوات ادتاجها ،فوائدها ،أدوات إدتاجها ،باإلضافة
إلى جادب تطبسقي.
والتطبس
ورشة عمل استخدام التحقسل اآللسات الواجبة االتباض السيييييتخالا النتائل من نسفسة اعداد اداة جمع البسادات واختسار
االحصائي لقوصو إلى عسنة ابحث وتحقسل البسادات لقتأند من دتائل البحث العقمي
دتائل البحث العقمي
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عنوان النشاط

تهدف الدورة إلى التعريت بتنظسم المعقومات وأهمست و أهداف  ،والتعرف
دورة تنظسم المحتوى الرقمي عقى أسييييييالسب تنظسم المعقومات و أهدافها مثل الفونمييييييودومي والتكمييييييودومي
واالدطولوجسييا وغسر ذلييك ،مع اسييييييتعراض بعا البرامل و النميياذج التطبسقسيية
وأسالسب استرجاع
لجمسع ااسالسب وتوضسح لسات استرجاض المعقومات.
تطبسقات الهواتت الذنسة اختصييرت الوقت والجهد في مجا البحث العقمي
والوصييييييو لقمعقومات .تهدف المحاضييييييرة لتعريت المتدربات بأبرز التطبسقات
محاضرة تطبسقات الهواتت الذنسة التي مجا تخزين المعقومات البحثسة ،الترجمة في مجا البحث العقمي ،تصيييمسم
الخرائط الذهنسة ،تدوين مالحظات البحث نتابسا وصييييييوتساو .باإلضييييييافة لتعريت
والبحث العقمي
الباحثات بتطبسقات تثقسفسة من شيييييأدها أي تثرل خقفسة المتعقم وتصيييييقل المهارات
الرقمسة.
شيييييي هد العصيييييير ال حالي ت قدم تكنولوجي وظهور تقن سات حدي ثة بمختقت
أدواعها ،مما يمييييييهم في التأثسر عقى العديد من مجاالت الحساة المختقفة ،حسث
يتطقب منها حدوم التغسسرات التي توانب هذه التطورات واالسييييييتفادة منها بما
يخدم مصييييييقحة المجتمع ،ومن تقك المجاالت التي نادت التطورات التكنولوجسة
محور اهتمامها هي المؤسييييييميييييييات التعقسمسة ،حسث عمقت عقى االسييييييتفادة من
ال خد مات التي ت قدم ها التكنولوج سا وتوظسف ها ب ما يت ناسيييييييب مع تحقس أ هداف ها،
والمماعدة في حل العديد من المألكالت التعقسمسة (الحقفاول.)2006،
ومن أدواض التكنولوجسييا التي من شيييييييأدهييا تغسسر النظييام التعقسمي التققسييدل
والتواصيييييييل في الممييييييتقبييل هي تقنسيية الهولوجرام ،حسييث يمكن من خال هييذه
التكنولوجسا عرض الصييييور االفتراضييييسة من ااشييييساء الحقسقسة في أل مكاي مع
دورة الهولوجرام في التعقسم
تفاصيييسل دقسقة وعم في االدطباض ،وسيييوف يكوي لها تأثسر هائل عقى نل مجا
من مجاالت الحساة البألييرية في أعمالهم وتعقسمهم وصييحتهم ( .)2017Ghosh,
في هييذه الييدورة التييدريبسيية سيييييينتعرف عقى الهولوجرام نمفهوم عقمي ،وتيياري
ظهوره ،ونسفسيية عمييل تقنسيية الهولوجرام ،وسيييييينمييييييتعرض أدواض الهولوجرام،
وخصيييائق تقنسة الهولوجرام ،ومن ثم اسيييتعراض لدراسيييات سيييابقة اسيييتخدمت
الهولوجرام ،وسيييييينيييذنر بعا النظرييييات العقمسييية التربويييية المتعققييية بتقنسييية
الهولوجرام ،وماهي فوائد الهولوجرام في العمقسة التعقسمسة ،ونسفسة توظسف في
وأيويييا تدريب عمقي لصييينع منأليييور الهولوجرام ،وأخسرا و تطبس عمقي
التعقسم،
و
إلدألاء فسديو الهولوجرام.
محاضرة شبكة الموارد التعقسمسة تتناو التعريت شبكة الموارد التعقسمسة (منصة شمس) باإلضافة
إلى جادب تطبسقي.
(منصة شمس)
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