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ً
ثانيا :األحباث والدراسات العلمية املنشورة:
م
.1

عنوان البحث
تأثير وساااااااامل اإلعيم الحديلة شي التنشااااااا ة االجتماعية
للشاااااااباب شي الماتمعات الخلياية :لااااااابكات التوا ااااااال
االجتماعي نموذجا.
االساااااااتنيي الانساااااااي لألطفاي عبر لااااااابكات التوا ااااااال
االجتماعي :دراسة حالة لعينة من المتخصصين شي العلوم
االجتماعية والتربوية وتقنية المعلومات.
المعااايير الاادوليااة لمعاااملااة الساااااااانااا وشق قوانين األمم
المتحدة :دراسة تطبيقية على األنظمة السعودية والقوانين
الازامرية والمصرية (دراسة مشتركة).

جهة النشر
مالة الباحث شي العلوم اإلنساااااانية واالجتماعية جامعة
قا اااااااد مربا ،ورقلة الازامر المالد ( )12العدد
( .) 3

تاريخ النشر
سبتمبر 2020م

مالة جيل العلوم اإلنساااااااانية واالجتماعية مركز جيل
البحث العلمي لبنان العدد ()56

سبتمبر 2019م

جامعة نايف العرب ية للعلوم األمن ية الر ياض الممل كة
العربية السعودية.

2019م

.4

الوظامف اإلياابية لمؤساااااساااااات التنشااااا ة االجتماعية شي
تعزيز قيم المواطناااة لااادا الشااااااابااااب :دراساااااااااة لألبعااااد
السوسيولوجية المتضمنة.

المؤتمر الاادولي األوي :نحو ماتمع اياااابي وشق رؤيااة
المملكة  2030كرسااااي الشاااايخ عبدالعزيز بن ااااال
الساااااااعو لتنمية االياابية جامعة القصااااااايم بالمملكة
العربية السعودية.

الفترة من 1440/5/30–29هـ
المواشق 2019/2/5-4م

.5

الحقوق االجتماعية واإلنسانية للسانا شي ضو المعايير
الاادوليااة لرعااايتهم :دراسااااااااة تحليليااة مقااارنااة للتاربتين
المصرية والسعودية.

مالة جيل حقوق اإلنساااااااان مركز جيل البحث العلمي
لبنان العدد ()33

سبتمبر 2018م

.6

اإللااااااكاليات المنهاية شي البحوث الكيفية والكمية والدور
المأموي ل لدراساااااااات العربية المعا ااااااارة لعلم االجتماع:
دراسة تحليلية.

الملتقى العلمي األوي لقسااااااام علم االجتمااااع والخااادماااة
االجتماااعيااة بعنوان :حالبحااث العلمي شي علم االجتماااع
والخدمة االجتماعيةح جامعة القصااايم بالمملكة العربية
السعودية.

الفترة من 1439/7/26-25هـ
المواشق 2018/4/12-11م

مالة جيل الدراسات السياسية والعيقات الدولية مركز
جيل البحث العلمي لبنان العدد ()14

يناير 2018م

.2

.3

التحوالت االجتماع ية ما بعد الربيع العربي وانعكاسااااااااتها
 .7على الشااباب من منظور علم االجتماع السااياسااي :دراسااة
حالة مصر خيي الفترة من 2011م2018-م.
عوامل اساااتقطاب الشاااباب للتنظيمات المتطرشة من وجهة
.8
نظر طيب جامعة عين لمس :دراسة ميدانية.
الربيع العربي ومشااااااااكل الشاااااااباب من وجهة نظر النخبة
 .9األكاااديميااة :دراسااااااااة مطبقااة على عينااة من األكاااديميين
المصريين باامعة الملك سعود بالرياض.
األبعاد الساااااااوسااااااايولوجية للارامم األخيقية شي الماتمع
 .10المصاااار  :تحليل مضاااامون للارامم المرتكبة خيي الفترة
من نوشمبر  2013وحتى إبريل 2014م.
المناهج الكمية وميممتها لقضاااايا كيفية شي دراساااات علم
االجتماع :دراسة تطبيقية على موضوع القيم شي الرسامل
.11
العلمية بقسااام الدراساااات االجتماعية باامعة الملك ساااعود
كنموذج.

مالة جيل الدراسات السياسية والعيقات الدولية مركز
جيل البحث العلمي لبنان العدد ()6
مالة علوم اإلنسااان والماتمع الصااادرة عن كلية العلوم
اإلنساااانية واالجتماعية جامعة محمد خيضااار بساااكرة
الازامر العدد ()17
ما لة االجت ماع ية الامع ية الساااااااعود ية لعلم االجتمااع
والخدمة االجتماعية & جامعة اإلمام محمد بن ساااااعود
العدد ()9
مالة كلية اآلداب جامعة الملك ساااعود الرياض المالد
( )27العدد ()2

1

يونيو 2016م
ديسمبر 2015م
جماد اآلخرة 1436هـ المواشق
مارس2015م
رجب 1436هـ المواشق مايو
2015م

الخاادمااات االجتماااعيااة والنظاااميااة للحشاااااااود من الحااااج
 .12والمعتمرين :دراساااة لعينة من الهي ات الرسااامية المعنية
شي المملكة العربية السعودية وبعض الدوي العربية.

ندوة األمن مس ا ولية الاميع شي دورتها الرابعة بش ا ون
التدريب بعنوان( :إدارة وتنظيم الحشااااااود) بقاعة األمير
محمااد بن نااايف للناادوات والمؤتمرات بماادينااة تاادريااب
األمن العام  -الرياض

نماذج من تاارب رعاية األيتام شي العالم العربي :دراسااااة
.13
شي المنطلقات وآليات التنفيذ من منظور سوسيولوجي.

المؤتمر السااعود األوي لرعاية األيتام/الامعية الخيرية
لرعاية األيتام بمنطقة الرياض حإنسانح السعودية.

اختيي القيم والمعايير الفكرية واألخيقية وعيقتها ببروز
.14
ظاهرة اإلرهاب شي الماتمع اإلسيمي :دراسة تحليلية.

مالة كلية اآلداب جامعة الملك ساااعود الرياض المالد
( )22العدد ()1
المؤتمر السااااااادس للخدمات الطبية للقوات المساااااالحة -
وزارة الدشاع والطيران والمفتشااااااا ية العامة  -الممل كة
العربية السعودية.
موساوعة األسارة الساعودية (كرساي األميرة ايتة بن
عبد العزيز ألبحاث األسرة)  -كلية اآلداب  -جامعة الملك
سعود الرياض
ا ل مؤ ت مر ا لو ط ني األوي لأل من ا ل ف كر حا ل مفاااااهايام
والتحدياتح والمنعقد باامعة الملك ساااااااعود ممللة شي
كرساااااااي األمير نايف بن عبد العزيز لدراساااااااات األمن
الفكر .
المؤتمر العلمي الااادولي اللااااني والعشااااااارون للخااادماااة
االجتماعية حالخدمة االجتماعية وتحسااين نوعية الحياة
ح  -كلياااة الخااادماااة االجتمااااعياااة  -جاااامعاااة حلوان -
بامهورية مصر العربية
المؤتمر العلمي الدولي األوي لـاااااااااااا :حتقنيات االتصااااااي
والتنير االجتماعيح كلية اآلداب  -جامعة الملك ساااعود-
الرياض

الخاادمااة الطبيااة من منظور علم االجتماااع  :دراسااااااااة شي
.15
المنطلقات العلمية وسوسيولوجيا أدوار الممارسين.
تفسااااير التنير شي وظامف األساااارة السااااعودية شي ضااااو
.16
النظرية البنامية الوظيفية.
األمن الفكر شي ضاااو متنيرات العولمة :أبعاد الدراساااة
.17
النظرية والمعالاة الماتمعية.

عولمااة تكنولوجيااا المعلومااات وواقع التوظيف الماتمعي
.18
لإلنترن  :دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجي.
التقنيات االتصاااااالية الحديلة والهوية اللقاشية للشاااااباب شي
 .19الماتمع العربي :دراساااااااااة شي األطر المحاااددة واألبعااااد
العولمية ذات الصلة.
ً
ثالثا :الكتب املنشورة:

الفترة من  9 -7فر 1433
المواشق  3-1يناير 2012م
الفترة من  24 -22جماد األوي
1432هـ المواشق  28-26إبريل
2011م
محرم 1431هـ المواشق يناير
2010م
الفترة من ( )11-10فر
1430هـ المواشق ( )26-25يناير
2010م
1431هـ2010/م
الفترة من ( )25 -23جماد
األوي 1430هـ
المواشق ( )19-17مايو 2009م
الفترة من (  )10 -9مارس
2009م
الفترة من 1430/3/20-18هـ -
2009/3/17-15م

م
-1
-2
-3
-4

عنوان الكتاب
علم اجتماع التنمية :رؤية معا رة لمفاهيمه وقضاياه النظرية والمنهاية شي ضو إسهامات رواده.
علم االجتماع الطبي :قضايا الصحة والمرض شي ضو إسهامات الرواد واألطر النظرية والمنهاية الكيسيكية والمعا رة.
علم االجتماع السياسي :قضاياه النظرية والمنهاية المعا رة وإسهامات رواده.
علم االجتماع السكاني :المفاهيم والقضايا.

-5

علم االجتماع القانوني وقضايا حقوق اإلنسان :األبعاد النظرية والمنهاية.

-6
-7
-8

علم االجتماع التربو  :مفاهيمه وقضاياه وأطره النظرية والمنهاية وإسهامات رواده.
قضايا الشباب شي الخطاب السياسي :دراسة حالة مصر.
تاريخ الفكر االجتماعي :أبعاد نشأته وتطور مضمونه شي الحضارات اإلنسانية المتعاقبة واتااهاته لدا المفكرين االجتماعيين القدامى والمعا رين.

ً
رابعا :املقاالت العلمية املنشورة
م

العنوان

.1

واقع ما بعد أحداث 11سبتمبر 2001م  :ر د تحليلي شي ضو التداعيات الماتمعية على العالمين العربي واإلسيمي.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

إدمان المخدرات شي ضو االستراتياية الوطنية السعودية لمكاشحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
العولمة وقيم الماتمع السعود المعا ر.
العوامل المؤثرة شي تشكيل ورة المرأة السعودية  :رؤية تحليلية.
ثقاشة اإلبداع ومعوقاتها شي الماتمع العربي.
األسرة السعودية بين تأخر سن الزواج وتزايد حاالت الطيق.
المحتوا العربي شي الفضا اإللكتروني  :تحليل للمؤلرات الراهنة واالستراتيايات الماتمعية اليزمة.
العيقات االجتماعية عبر اإلنترن  :دراسة شي الفرص الكامنة والمخاطر المستترة.
العالم العربي وإلكالية الدراسات المستقبلية.

2

ً
خامسا :املشاركة بالفريق العلمي لألحباث والدراسات التالية:
عنوان البحث

م
.1

تطوير العمل العيجي لألحداث المنحرشين والمنحرشات بدور الميحظة :دراسة من المنظور البي ي المتكامل

.2
.3
.4
.5
.6
.7

األوضاع االجتماعية واالقتصادية والمعيشية لأليتام شي مدينة الرياض
المسكرات والمؤثرات العقلية :أنواعها آثارها عيجها :دراسة من المنظور البي ي الشامل
دراسة سلوكيات العنف شي األسرة السعودية
دراسة تحديد االحتياجات االجتماعية والكمية والنوعية عن خدمات وزارة الشؤون االجتماعية شي المملكة العربية السعودية
األسرة السعودية وتحديات العصر :دراسة شي بعض المشكيت والتحوالت االجتماعية شي األسرة السعودية
المؤ لرات التكاملية إلنشا مراكز التنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية

سادسا :الدورات والربامج التدريبية وورش العمل املتخصصة:
•
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

الدورة  /البرنامج التدريبي  /ورلة العمل
البرنامج التربو الفرد شي التعلم العالي.
كيف تحفز طيبك على المشاركة والنقاش  :وسامل علمية.
استراتيايات قليلة الاهد وعالية التأثير لاعل طيبك أكلر تفاعي
تفعيل دور الطالب شي العملية التعليمية :التعليم المقولب أنموذجا
إدارة القاعة الدراسية.
دمج مهارات التفكير شي التدريس.
استراتيايات تحفيز الطيب.
تطوير ملف التدريس الاامعي.
إعداد شلسفة التدريس الاامعي.
تنمية اإلبداع شي المناهج التعليمية.
التعلم باستخدام استراتياية حل المشكيت.
مساعدة الطيب على التفكير الناقد.
التعلم باستخدام العصف الذهني.
التدريس باستخدام الحاالت الدراسية.
أخيقيات مهنة األستاذ الاامعي.
التدريس المصنر واستشارة النظرا .
تطوير ملف التدريس.
مهارات الحوار بين األستاذ والطالب.
التدريس القامم على التخصص والبحوث التربوية.
دعم تعلم الطيب.
الذكا العاطفي شي التدريس الاامعي.
تصميم وبنا المقرر الدراسي.
بي ة التعلم اآلمنة والمريحة.
نظريات التعلم.
التنذية الراجعة أداة لتعلم أشضل.
التدريس الاامعي الفعاي.
مهارات التدريس الاامعي الفعاي.
•

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يف جمال التدريس اجلامعي ومهاراته:

يف جمال تقنيات/تكنولوجيا التعليم اجلامعي:
الدورة  /البرنامج التدريبي  /ورلة العمل
متابعة أعماي الطلبة التشاركية إلكترونيا.
تصميم العروض التفاعلية باستخدام برنامج مايكروسوش سوا .
مهارات استخدام منصة  zoomشي العملية التعليمية.
نظريات التعلم الحديلة وتطبيقات شي التعلم اإللكتروني.
توظيف نظام إدارة التعلم شي التعليم عن بعد.
التعليم عن بعد باستخدام Microsoft Teams
االختبارات اإللكترونية شي نظام إدارة التعلم حبيك بوردح

3

الفصوي االشتراضية
البودكاس والاواي التعليمي.
تطبيقات حوي استخدام أدوات الويب  2.0التعليمية.
مهارات البحث شي قواعد البيانات والمكتبات الرقمية.
استخدام أدوات جوجل شي التعليم.
ورلة عمل رشع المقررات اإللكترونية.
ورلة عمل رشع المقررات اإللكترونية شي نظام إدارة التعلم اإللكتروني Black Board
استخدام القاعات الذكية "."Smart Class Room
التعرف على نظام إدارة التعلم اإللكترونيحBlack Boardح.

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
•
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

الدورة  /البرنامج التدريبي  /ورلة العمل
التقاق مخرجات التعلم للمقررات وشق مااالت ومستويات اإلطار الوطني للمؤهيت.
ضمان الاودة شي البرامج األكاديمية.
مؤلرات األدا الرميسية شي الاامعة والمقارنات المرجعية.
تهي ة البرامج لزيارة االعتماد األكاديمي.
قياس مخرجات التعلم للبرامج والمقررات.
تحقيق معايير االعتماد األكاديمي.
تأهيل مراجعين داخليين معتمدين.
تقييم مخرجات التعلم.
تو يف وتقرير المقرر الدراسي.
الدراسة الذاتية للبرامج.
التقويم الذاتي البراماي.
الاودة واالعتماد األكاديمي.
التعلم والتعليم الفعاي.
برنامج حليف :حنحو تعزيز التعليم التطبيقيح.
الاودة وتطبيقاتها شي مؤسسات التعليم العالي.
•

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

تقنيات الكشف عن االنتحاي العلمي . Plagiarism
خدمات المالس العلمي لعضو هي ة التدريس.
إعداد ملف الترقية العلمية.
االلراف العلمي على طيب الدراسات العليا.
دراسة الادوا المالية للمشاريع البحلية.
برمايات تبويب المراجع العلمية EndNote
مهارات اإللراف على الرسامل العلمية ومناقشتها.
برمايات كتابة وتبويب المراجع العلمية.
السرقة األدبية.
القرا ة السريعة.

م
.1
.2
.3
.4
.5

يف جمال اإلدارة والقيادة األكادميية:
الدورة  /البرنامج التدريبي  /ورلة العمل
أساسيات القيادة األكاديمية.
إدارة االجتماعات الفعالة.
بنا وإدارة شرق العمل.
الحلوي االبتكارية للتحديات المعقدة.
نظام التحسين المستمر حكايزن "Kaizen

•
.1

يف جمال البحث العلمي:
الدورة  /البرنامج التدريبي  /ورلة العمل

•

م

يف جمال التطوير و اجلودة وتطبيقاتها:

يف جمال اخلدمات املقدمة لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة:
الدورة  /البرنامج التدريبي  /ورلة العمل
تطبيق مفهوم الو وي الشامل شي البي ة المبنية للعنا ر الداخلية والخارجية ضمن برنامج الو وي الشامل.
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.2
.3

المفاهيم العامة لتحقيق الو وي الشامل ضمن برنامج الو وي الشامل.
توظيف مبادئ سهولة الو وي لصفحات وخدمات الويب وأثرها شي التوا ل بذو االحتياجات الخا ة.

.4

مبادئ إعداد منظومة التقنيات المساعدة ودورها شي االتصاي التعليمي الفعاي بذو اإلعاقة ضمن برنامج الو وي الشامل.

.5
.6
.7
.8
.9

توظيف مبادئ إعداد المحتوا الرقمي لذو اإلعاقة ببرامج التعلم اإللكتروني.
خطط اإلخي والطوارئ لأللخاص ذو اإلعاقة.
البرنامج التربو الفرد شي التعلم العالي ضمن برنامج الو وي الشامل.
عوبات التعلم ضمن برنامج الو وي الشامل.
خدمات طيب الاامعة ذو
القواعد واإلجرا ات التنظيمية للطيب والطالبات ذو اإلعاقة بالاامعات ضمن برنامج الو وي الشامل.
•

يف جمال احلاسب اآليل ومهاراته:

م

الدورة  /البرنامج التدريبي  /ورلة العمل
التحليل اإلحصامي باستخدام برنامج SPSS
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ) International Computer Driving Licence ( ICDL
البرنامج التدريبي شي الحاسب اآللي وتطبيقاته
برنامج التدريب األساسي شي مااي تكنولوجيا المعلومات

.1
.2
.3
.4
•
م
.1
.2

دورات أخرى:
الدورة  /البرنامج التدريبي  /ورلة العمل
أساسيات األمن السيبراني
اإلسعاشات النفسية األولية

سابعا :اإل شراف على الرسائل العلمية (ماجستري/دكتوراه):
م
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

عنوان الرسالة العلمية
معوقات مشاركة طيب المرحلة اللانوية بالمنطقة الشرقية شي العمل التطوعي .
تقييم اتااهات المستفيدين من خدمات مكتب الضمان االجتماعي شي محاشظة الدوادمي :دراسة ميدانية.
دور المؤسسات التعليمية شي تعزيز مفهوم األمن السيبراني :دراسة ميدانية.
دور تطبيقات األجهزة الذكية شي اكتساب السلوك الاان لدا األحداث :دراسة ميدانية بمدينة الرياض.
واقع تناوي الكاريكاتير لظاهرة التطرف :دراسة على عينة من رسوم الكاريكاتير شي الصحف السعودية.
اتااهات قادة الماتمع المحلي نحو المبالنة بالديات :دراسة ميدانية بمدينة الرياض.
مفهوم المسؤولية االجتماعية لدا طالبات جامعة الملك سعود :دراسة و فية.
العوامل المؤدية إلى تردد المرأة السعودية على مؤسسات حقوق اإلنسان بالمملكة :دراسة لعينة من المترددات على الامعية الوطنية لحقوق اإلنسان.
موقف الشباب السعود من قيم التحديث :دراسة ميدانية على عينة من الطيب والطالبات السعوديين شي جامعة الملك سعود بالرياض
األلعاب اإللكترونية وعيقتها بالتكيف االجتماعي لألطفاي الذكور شي المرحلة المتوسطة.
المشكيت االجتماعية التي تواجه األسر السعودية المعادة من قبل الامعية الخيرية لرعاية األسر السعودية بالخارج.
المحددات اللقاشية واالجتماعية المؤثرة شي ممارسة المرأة لأللعاب الرياضية شي الماتمع السعود  :دراسة ميدانية.
أبعاد استخدام الشباب السعود لشبكات التوا ل االجتماعي :دراسة مطبقة على عينة من طيب وطالبات جامعة الملك سعود بالرياض
التواشق الزواجي وعيقته ببعض العوامل االجتماعية :دراسة على عينة من الزوجات السعوديات شي مدينة الرياض.
آثار مشاهدة قناة طيور الانة الفضامية على قيم األطفاي من وجهة نظر أمهاتهم.
التكيف االجتماعي والدراسي للطالبات غير السعوديات شي جامعة الملك سعود شي مدينة الرياض
دور البرنامج الوطني إلعانة الباحلين عن العمل ححاشزح شي معالاة ظاهرة البطالة :دراسة ميدانية على عينة من المتقدمين للبرنامج شي منطقة الرياض.
أبعاد استخدام المراهقين لشبكات التوا ل االجتماعي :دراسة مطبقة على عينة من طيب المرحلة المتوسطة بمدينة القطيف.
اتااهات الشباب نحو زواج المسيار :دراسة ميدانية على عينة من الشباب بمدينة الرياض.
قيم العمل لدا الشباب السعود  :دراسة ميدانية على عينة من موظفي وزارة الصحة بمدينة الرياض
االنعكاسات االجتماعية الغتراب أرباب األسر :دراسة ميدانية على موظفي وزارة الصحة من المنطقة الشرقية بمدينة الرياض.
االنفتا ،االقتصاد وأثره على القيم االجتماعية والهوية الوطنية للطالبة السعودية.
دور األم شي التربية الانسية شي مرحلة الروضة.
أثر مواقع التوا اال االجتماعي على الوعي اللقاشي للطالبة الاامعية :دراسااة ميدانية لعينة من طالبات جامعة الملك سااعود المسااتخدمات لمواقع التوا اال
االجتماعي شي مدينة الرياض.
أثر العمالة المنزلية على وظامف وأنماط العيقات األسرية :دراسة ميدانية.
العولمة وتأثيرها على تنير القيم االجتماعية شي الماتمع السعود  :دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك سعود.
العوامل االجتماعية المؤدية إلى التسرب الدراسي :دراسة تطبيقية على عينة من معلمات وطالبات المرحلة اللانوية شي مدينة الرياض
واقع المسؤولية االجتماعية شي المصارف التاارية السعودية.
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.25
.26
.27
.28
.29

دور جمعية البر الخيرية بمحاشظة الدوادمي شي تنمية الماتمع المحلي :دراسة ميدانية.
إيذا األطفاي من وجهة نظر األمهات :دراسة ميدانية على عينة من أمهات طالبات المرحلة االبتدامية بمدارس جنوب مدينة الرياض
دور االبتعاث الخارجي شي تنيير قيم المبتعلات بعد عودتهن :دراسة مطبقة على عينة من أعضا هي ة التدريس باامعة الملك سعود.
المحددات االجتماعية المؤثرة شي تشكيل الوعي الصحي لدا الشباب السعود .
العوامل االجتماع ية واالقتصادية والديموغراشية المؤدية إلى تردد النسا على المقاهي شي مدينة الرياض.

ثامنا :احلضور واملشاركات يف الندوات وورش العمل واملؤمترات العلمية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

.10
.11

.12
.13
.14

.15
.16

.17

.18

.19

.20

المشاركة شي الملتقى الخامس للمستادات البحلية شي تخصصات كلية اآلداب للعام الاامعي 1442هـااااااا ببحث بعنوان :تأثير وسامل اإلعيم الحديلة شي
التنش ة االجتماعية للشباب شي الماتمعات الخلياية :لبكات التوا ل االجتماعي نموذجا الفترة من 1442/7/19-18هـ المواشق 2021/3/3-2م.
المشاااااااركة شي ندوة الهندسااااااة االجتماعية ( )Social Engineeringجمعية المكتبات والمعلومات السااااااعودية بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات
باامعة الملك سعود بالرياض بتاريخ 1442/6/28هـ المواشق 2021/2/10م.
المشااااركة شي المؤتمر السااانو اللاني :حالانراشيا والعلوم األخراح الامعية الانراشية الساااعودية الفترة من 1442/6/29-28هـااااااااا المواشق -10
2021/2/11م.
المشاااركة شي ورلااة عمل ح التعامل مع األلااخاص ذو اإلعاقة الساامعية شي المكتبات ومراكز المعلومات ح جمعية المكتبات والمعلومات السااعودية
بتاريخ 1442/4/17هـ المواشق 2020/12/2م.
المشاااااركة شي الملتقى االشتراضااااي بمناساااابة اليوم العالمي لأللااااخاص ذو اإلعاقة تح لااااعار حيوم للاميعح عمادة تطوير المهارات باامعة الملك
سعود الرياض بتاريخ 1442/4/18هـ المواشق 2020/12/3م.
المشااااااركة شي ورلاااااة عمل حاساااااتراتيايات التنييرح والتي نظمها مركز عبدالرحمن السااااادير اللقاشي الاوف المملكة العربية الساااااعودية بتاريخ
1442/4/24هـ المواشق 2020/12/9م.
المشاركة شي المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب الفترة من 1442/2/28-27هـااااا المواشق 2020/10/15-14م هي ة تقويم التعليم والتدريب
الرياض المملكة العربية السعودية.
المشاااااركة شي المؤتمر الدولي األوي :نحو ماتمع اياابي وشق رؤية المملكة  2030كرسااااي الشاااايخ عبدالعزيز بن ااااال السااااعو لتنمية االياابية
جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية الفترة من 1440/5/30–29هـااااا المواشق 2019/2/5-4م ببحث بعنوان :ح الوظامف اإلياابية لمؤسسات
التنش ة االجتماعية شي تعزيز قيم المواطنة لدا الشباب :دراسة لألبعاد السوسيولوجية المتضمنةح.
المشاااااااركة شي الملتقى العلمي األوي لقساااااام علم االجتماع والخدمة االجتماعية بعنوان :حالبحث العلمي شي علم االجتماع والخدمة االجتماعيةح جامعة
القصيم بالمملكة العربية السعودية الفترة من 1439/7/26-25هـااااااا المواشق 2018/4/12-11م ببحث بعنوان :ح اإللكاليات المنهاية شي البحوث
الكيفية والكمية والدور المأموي للدراسات العربية المعا رة لعلم االجتماع :دراسة تحليليةح.
المشاركة شي ندوة :حمنهج البحث الكيفي شي العلوم االجتماعيةح  - Qualitative research methods in social sciencesالامعية السعودية
للدراسات السكانية باامعة الملك سعود – الرياض 1433/4/20هـ المواشق 2012/3/13م.
المشاااااركة شي ندوة األمن مساااا ولية الاميع شي دورتها الرابعة بشاااا ون التدريب بعنوان( :إدارة وتنظيم الحشااااود) بقاعة األمير محمد بن نايف للندوات
والمؤتمرات بمدينة تدريب األمن العام – الرياض  /الفترة من  9 -7فر 1433هـاااا المواشق 3-1يناير 2012م ببحث بعنوان :ح الخدمات االجتماعية
وال نظامية للحشود من الحااج والمعتمرين :دراسة لعينة من الهي ات الرسمية المعنية شي المملكة العربية السعودية وبعض الدوي العربيةح.
المشاااركة شي ورلااة عمل حوي تحليل عوامل القوة والضااعف والفرص المتاحة والتحديات ومقترحات التطوير لمركز الدراسااات السااكانية باامعة الملك
سعود )1433/3/27 – (Swot Analysisهـ المواشق 2012/2/19م.
المشااااااااركة شي الملتقى اإلدار األوي – عمادة تطوير المهارات جامعة الملك ساااااااعود بالرياض الفترة من (1432/5/29-28هـااااااااااااا) المواشق (-2
2011/5/3م).
المشاااااااركة شي المؤتمر السااااااعود األوي لرعاية األيتام/الامعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض حإنسااااااانح الفترة من  24 -22جماد األوي
1432هـاااا المواشق  28-26إبريل 2011م ببحث بعنوان :حنماذج من تاارب رعاية األيتام شي العالم العربي :دراسة شي المنطلقات وآليات التنفيذ من
منظور سوسيولوجيح.
المشااااركة شي ندوة حأشضااال الممارساااات ال تنموية شي مااي تحساااين األوضااااع المعيشاااية للفقرا وسااااكني المامعات الساااكنية التنموية والخيريةح –
مؤسسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الوالدية لإلسكان التنمو الرياض الفترة من (1432/2/22-20هـ) المواشق (2011/1/26-24م).
المشاااااركة شي شعاليات المؤتمر السااااادس للخدمات الطبية للقوات المساااالحة  -وزارة الدشاع والطيران والمفتشااااية العامة  -المملكة العربية السااااعودية
الفترة من ( )11-10ااااااافر 1430هـااااااااااااا المواشق ( )26-25يناير 2010م ببحث بعنوان :ح الخدمة الطبية من منظور علم االجتماع :دراساااااااة شي
المنطلقات العلمية وسوسيولوجيا أدوار الممارسينح.
المشااااركة شي المؤتمر الوطني األوي لألمن الفكر حالمفاهيم والتحدياتح والمنعقد باامعة الملك ساااعود ممللة شي كرساااي األمير نايف بن عبد العزيز
لدراسات األمن الفكر خيي الفترة من(  ) 25 -23جماد األوي 1430هـ المواشق ( )19-17مايو 2009م
ببحث بعنوان :حاألمن الفكر شي ضو متنيرات العولمة :أبعاد الدراسة النظرية والمعالاة الماتمعيةح.
المشاركة شي المؤتمر العلمي الدولي األوي لـ :حتقنيات االتصاي والتنير االجتماعيح خيي الفترة من 1430/3/20-18هـ 2009/3/17-15 -م بكلية
اآلداب  -جامعة الملك ساااااعود -الرياض ببحث بعنوان :حال تقنيات االتصاااااالية الحديلة والهوية اللقاشية للشاااااباب شي الماتمع العربي :دراساااااة شي األطر
المحددة واألبعاد العولمية ذات الصلةح .
المشااااااااركة شي المؤتمر العلمي الدولي اللاني والعشااااااارون للخدمة االجتماعية حالخدمة االجتماعية وتحساااااااين نوعية الحياة حالمنعقد بكلية الخدمة
االجتماعية – جامعة حلوان  -بامهورية مصااااااار العربية خيي الفترة من (  )10 -9مارس 2009م ببحث بعنوان :حعولمة تكنولوجيا المعلومات
وواقع التوظيف الماتمعي لإلنترن  :دراسة تحليلية من منظور سوسيولوجيح.
المشاااركة شي شعاليات المؤتمر الدولي ( نحو مكاشحة علمية لإلرهاب ) خيي الفترة من  15 – 14شبراير  2006م تح إلااراف جامعة الزقازيق
ومؤسسة األهرام المصرية.
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تاسعا :جماالت االهتمامات البحثية:
م
.1
.3
.5
.7
.9
.11
.13
.15

م
.2
.4
.6
.8
.10
.12
.14
.16

القضايا  /الموضوعات محور االهتمام البحلي
قضايا الشباب
المشكيت االجتماعية
سوسيولوجيا إدارة األزمات الماتمعية
التنمية
تكنولوجيا المعلومات وتأثيراتها الماتمعية
اللقاشة عامة واللقاشة السياسي خا ة
العولمة
الدراسات المستقبلية شي مااي العلوم االجتماعية

القضايا  /الموضوعات محور االهتمام البحلي
اإلرهاب والعنف الماتمعي
األمن الفكر والماتمع
العنف
االنحراف
التوعية البي ية
الارامم األخيقية
حقوق اإلنسان
األسرة والطفولة والتنش ة االجتماعية

عاشرا :املقررات الدراسية التي مت تدريسها:
م

المقرر الدراسي

.1
.3
.5
.7
.9
.11
.13
.15
.17
.19
.21
.23

م
.2
.4
.6
.8
.10
.12
.14
.16
.18
.20
.22
.24

تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية
تاريخ الفكر االجتماعي
علم االجتماع االقتصاد
علم الشيخوخة االجتماعي
الدراسات السكانية
النظريات االجتماعية
السياسة االجتماعية والتخطيط
علم االجتماع الصناعي
النظم االجتماعية شي اإلسيم
علم اجتماع الماتمعات المحلية
علم االجتماع الحضر
علم اجتماع التنمية والبي ة

المقرر الدراسي
علم االجتماع السياسي
السلوك التنظيمي
الحضارة والماتمع
حقوق اإلنسان
البحث الميداني
اللقاشة والشخصية
مبادئ علم االجتماع
حلقة بحث
مناهج البحث االجتماعي
علم االجتماع القانوني وحقوق اإلنسان
األنلروبولوجيا االجتماعية
المشكيت االجتماعية

حادي عشر :احملاضرات العامة والدورات التدريبية وخدمة اجملتمع:
م

المهارات الفعالة لحل المشكيت واتخاذ القرار
الشخصية اإلنسانية واالرتقا بقدراتها
األبعاد اللقاشية والتميز اإلدار
اإلنااز وإدارة الوق
المرأة والعمل التطوعي
التنبؤ بالمخاطر وإدارة األزمات
المهارات الفكرية والتنبؤ التخاذ القرار
مهارات االتصاي الفعاي
المهارات السلوكية
إدارة الموارد البشرية  :المشاكل والحلوي
أساليب التخطيط والمتابعة
الوق بين اإلدارة والهدر
المدير ومواجهة ضنوط العمل
األزمات وآثارها علي االقتصاد والبي ة
إدارة حماية البي ة
مهارات التعامل مع الرؤسا
مهارات التعامل الفعاي مع اآلخرين
القيادة الذكية و إدارة األزمات
مهارات بنا وإدارة شرق العمل
مهارات االتصاي الفعاي شي إطار منظومة العمل الخير
التخطيط االستراتياي شي الامعيات الخيرية

.2
.4
.6
.8
.10
.12
.14
.16
.18
.20
.22
.24
.26
.28
.30
.32
.34
.36
.38
.40
.42

سيكولوجية المرأة العاملة والرضا الوظيفي
العمل الاماعي وبنا الفريق
إدارة األولويات
جرامم التكنولوجيا
المداخل االبتكارية شي تحليل المشكيت
المهارات األساسية لتنشيط وتقوية الذاكرة
المرأة ومعوقات العمل الحر
علم االجتماع واألزمات الحياتية
األسرة والتوعية الصحية
استراتياية تعظيم االستفادة من الموارد البشرية
الصحة النفسية لألسرة ومشكيت التعامل
تطوير المهارات والشخصية اإلياابية
التكنولوجيا والتطور المعلوماتي
العقل البشر نحو عالم متنير
مهارات التعامل الفعاي مع اآلخرين
المهارات الفكرية والتنبؤ التخاذ القرار
أسس اإلدارة الناجحة شي المنظمات الخيرية
التفكير اإلبداعي وإدارة الوق
تقويم وتحسين األدا الوظيفي
العادات األساسية لشخصية الموظف الناج ومهارات تنميتها
مهارات التعامل مع ضنوط العمل شي المااي الخير

7

المؤسسات الحكومية واألهلية (الخا ة) التنموية والخدمية بمصر وبعض الدوي
العربية

.1
.3
.5
.7
.9
.11
.13
.15
.17
.19
.21
.23
.25
.27
.29
.31
.33
.35
.37
.39
.41

موضوع (المحاضرة-الدورة التدريبية)

م

موضوع (المحاضرة-الدورة التدريبية)

الاهات
المستفيدة

