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 بسم هللا الرحمن الرحيم                        
                             
 سيرة ذاتية                               

 

 المعلومات الشخصية : 
 

 .المهيد  تركي  : شمسة  االسم 
 

 8051344:    هاتف العمل
 

 otmail.comshmsaaa@h     :    البريد االلكتروني
salmehaid@ksu.edu.sa                                

 

 المؤهالت التعليمية : 
 , الرياض.بجامعة الملك سعود  -هـ1424ة عام  بكالوريوس في الخدمة االجتماعي •
رســـالة بعنـــوا   بعـــ     -جامعة الملـــك ســـعود.هــــ1429ماجســتير مدمـــة اجتماعيـــة عـــام   •

يــة المرتب ــة بمرحلــة التلـاعــد للمــرةة الســعودية و ــر   المشــكالت ارســرية واالجتماع
 مواجهتها من منظور الخدمة االجتماعية(.

ــة   • ــة االجتماعيـ ــ ة الخدمـ ــوراي فـــي فـلسـ ــام دكتـ ــعود2015  -1-1-عـ ــة الملـــك سـ -م, جامعـ
رســالة بعنــوا   سياســات المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية  

ماعيـــة, دراســـة م بلـــة علـــو منظمتـــي اليونيســـيف  فـــي تلـــديم مـــدمات الرعايـــة االجت
 والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة(.

 

 لمية والعملية:الخبرات الع
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ارك فــــي اســــم الدراســــات االجتماعيــــة فــــي جامعــــة الملــــك ســــعود   ةســــتاذ مشــــ     •

 م.2019-سبتمبر-25الرياض  في تاريخ  
ســعود, الريــاض,    ةستاذ مساعد في اسم الدراسات االجتماعيــة فــي جامعــة الملــك •

 م, وما ةزال علو رةس العمل.2015منذ  
  هـــ1429منــذ عــام  ,  بجامعــة الملــك ســعوداضــرة فــي اســم الدراســات االجتماعيــة  مح •

   .م.2014حتو عام  
جامعــة الملــك ســعود  ةمصائية تــدريم ميــداني فــي  اســم الدراســات االجتماعيــة ب •

ــام   ــذ عـ ـــ,1425منـ ــام    هـ ـــ,1429حتـــو عـ ــات التـــدريم  هـ ــم مؤسسـ ــة,    فـــي معظـ  ال بيـ
 تربوية, ارسرية(.التأهيلية, ال

 
 المشاركات العلمية: اربحاث و 

بلدية بين الوااع والرؤية  السعودية في المجالس ال  رةةالمندوة  تمكين    فيالمشاركة, -1
لبلدية واللروية  بوراة عمل بعنوا   تحليل آراء العاملين في وزارة الشؤو  ا  المستلبلية(   

رة    جامعة االميرة نو "اإلنمائيالمتحدة    ارممج  برنام ة "تجربة  البلدي  المجالس  انتخاباتل  حو 
 هـ. 1440-5-03في تاريخ  

بحث  -2 نبعنوا   انشر  في  العمالء(, لتواز   بمشكالت  وعالاته  والدور  النسق  ظريتي 
الدارسا اسم  في  م بلة  ميدانية  مجلة    تدراسة  سعود,  الملك  بجامعة  االجتماعية 

 سانية, السودا . اللضاريف للعلوم اإلن

الخدمة -3 ل البات  الميداني  التدريم  تواجه  التي  بعنوا   المعواـات  بحث    نشر 
 البات المستويين السابع والثامن, نشر في مجلة   ة وص ية م بلة علوراس, داالجتماعية(

 الشاراة. -م2018-نوامبر -139العدد  -شؤو  اجتماعية 
من مالل    تواجه مهنة الخدمة االجتماعية  ةهم التحديات الجديدة التي    بعنوا   نشر بحث-4

ائيين االجتماعيين  م, الجمعية المصرية لألمص2018-يناير-59, نشر في العدد  م(2030رؤية  
 صر. بم
  العاملو   بع  ةنواع العنف التي يتعرض لها االمصائيو  االجتماعيو   نشر بحث بعنوا -5

اري, وعالاته بالرضا الوظي ي"دراسة  في اسم ال م الن سي بالمستش يات الحكومية, ةسبابه وآث
بالمستش يات    في اسم ال م الن سي  العاملو مصائيو  االجتماعيو   وص ية م بلة علو ار 
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الرياضيالحكوم  مدينة  اإلنسانية, جامعة  مجلة    . ة في  الخدمة االجتماعية والعلوم  دراسات في 
 م, مصر. 2017ةكتوبر  -43العدد  حلوا ,  

سف رهدافه في إكساب  مهارات الكشف  يق برنامج منظمة اليوني نشر بحث بعنو   مدى تحل -6
عربية السعودية(,  المملكة ال   لمدارس االبتدائية في والتدمل المبكر لحاالت واإلساءة واإلهمال في ا 

م,  2015ةكتوبر  -39العدد  حلوا ,  دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية, جامعة  مجلة  
 مصر. 

 نماذج لعوامل انحراف ذوي اإلعااـات من وجهة نظر الخدمة    ل بعنوا تلديم وراة عم-7
-10ية وتن يذاً(, في تاريخ  ة بذوي اإلعااـات  واـااالجتماعية( لندوة الحدود الشرعية الخاص

 هـ, المدينة المنورة.11/5/1430
ندوة  -8 في  االحتياجات    بعنوا المشاركة  ذوي  مع  االجتماعية  الخدمة   دور 

 , الرياض. هـ.1431-4-28لتأهيل الشامل لإلناث بالدرعية الثالثاءالخاصة(مركز ا 
 

 المشاركات والمهام العلمية والعملية: 
بعنوا   كورونا    - محاضرة  االجتماعية(   تلديم  وحدة  هـ   1441-9-17االحد  والمسؤولية 

 عن بعد.   -جامعة الملك سعودمجتمعية بالعالاـات ال
منو الشمري  ة االجتماعية  كتوراي في الخدمدراسة  البة الدعضو في لجنة منااشة  -

وص ية م بلة     المشكالت التي تواجه االسرة السعودية في رعاية المسن(  دراسة  بعنوا 
 . في مدينة الرياض  علو عينة من ارسر المترددين علو مراكز الرعاية االولية

 م. 8/5/2020في تاريخ    
 العوامل االجتماعية  ال رهود بعنوا      البة الماجستير مولة دراسة  منااشة  عضو في لجنة  -

في    ياض.ليم العام بمدينة الر لتعو عينة من  البات اعلالمرتب ة بالتنمر(  دراسة وص ية  
 م. 2/5/2020تاريخ السبت  

تخصص  مدمة  لم ا-1 الماجستير  لمرحلة  المتلدمين  ابول  لجنة  في  شاركة,  عضوة(, 
 هـ. 4014-5-52اجتماعية(, في تاريخ  

الماجست المشاركة -2 لمرحلة  المتلدمين  ابول  لجنة  في  تخصص  مدمة  عضوة(,  ير 
 . هـ1438-6-20اجتماعية(, في تاريخ  

 ه. 1439-7-2ريخ  لل البة منو حماد الشمري, في تامنااشة م ة الدكتوراي  -3
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تخصص  مدمة  -4 الماجستير  لمرحلة  المتلدمين  ابول  لجنة  في  المشاركة,  عضوة(, 
 هـ. 1438-6-20اجتماعية(, في تاريخ  

المت -5 ابول  لجنة  في  تخصص  مدمة  المشاركة,  عضوة(,  الماجستير  لمرحلة  لدمين 
 هـ. 1436-5-12تماعية(, في تاريخ  إج
لوظائف متعددة   ية للمسابلة الوظي ية للمتلدماتلمشاركة, عضوة(,في اللجنة ال رع ا-6

 هـ. 1430/ 16/6في  جامعة الملك سعود, بتاريخ  
هـ, 1431ي   اياس( للعام الدراس  امتبارات ادرات ال البات  المشاركة في إنجاز ةعمال-7

 الرياض. ,  (جماد اآلمر, عليشة, جامعة الملك سعود20,19,13,12في ال ترة  
إلو    14/7البات اياس( للعام الدراسي منمال امتبار اللبول لل المشاركة في إنجاز ةع -8
 هـ, عليشة, جامعة الملك سعود. الرياض. 1430لعام    20/7
 
 

 والتدريبية:   العلمية   دورات ل ا 
 , ساعة تدريبية  15(, بوااع  SPSS  تخدام البرنامجحليل االحصائي باسدورة بعنوا   الت-

من    لمال  علدت الجامعية دة  عماه,  20/3/1440-18ال ترة  المدينة  المهارات,    ت وير 
 لل البات الرياض. 

 
 تدريبية,  ساعات 5ع  (, بوااISIالنشر العلمي في الدوريات العالمية  دورة بعنوا   -

م, عمادة ت وير المهارات, المدينة الجامعية  1440-3-13افق  م ارربعاء المو علدت في يو 
 . لل البات الرياض

  تين(, بوااع ساعEndNoteم برنامج  لمراجع بإستخدافهرسة وتبويم ادورة بعنوا    -
,  االنسانيةمركز بحوث الدراسات  م,  1440-3-10الموافق    حدم ار تدريبية, علدت في يو 

 ل البات الرياض. المدينة الجامعية ل
م  يو   تدريبية, علدت في  اتساع 6(, بوااع  حديث واالللـاءمهارات الدورة بعنوا    -

ت وير المهارات, المدينة الجامعية لل البات  , عمادة  م 1440-2-30الموافق    الخميس
 الرياض. 
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البيانات-1 واواعد  الرامية  المكتبة  بعنوا   استخدام  تدريبية, دورة  ساعة  بوااع   ,)
م, عمادة ت وير المهارات, المدينة الجامعية  1440-2-1الموافق  م ارربعاء  ي يو علدت ف

 ياض. لل البات الر 
الما-2 بعنوا   الوعي  بوااع  دورة  تدريبية,  سا  4لي واالدمار(,  يوم  عات  علدت في 
 ة لل البات الرياض. , عمادة ت وير المهارات, المدينة الجامعي م 2018-3-5الموافقثنين  ار
بعن-3 تعليم  وا   دورة  بو  دعم  تدريبية,    4ااع  ال الب(,  تاريخ  علدت  ساعات  في 

 عية لل البات الرياض. المهارات, المدينة الجامت وير    , عمادةه 1439-5-13الموافق
-1-15ساعات تدريبية, علدت في   5(, بوااع  ت وير الملرر الدراسيدورة بعنوا   -4

 ض. لبات, الريالل اة الجامعية  ر المهارات, المدينه, عمادة ت وي1439
 8بورد(, بوااع  دورة بعنوا   االمتبارات اإللكترونية في نظام إدارة التعلم, البالك  -5

ه, عمادة ت وير المهارات, المدينة الجامعية  1439-3- 5و4علدت فيساعات تدريبية, 
 لل البات, الرياض. 

  , علدت فييبيةساعات تدر   6ن وجرافيك(, بوااع  دورة بعنوا   الرسوم المعلوتية, ا-6
 ه, عمادة ت وير المهارات, المدينة الجامعية لل البات, الرياض. 18-3-1439
-3-26ساعات تدريبية, علدت في    4, بوااع  عية(دورة بعنوا   المسؤولية االجتما-4

 ه, عمادة ت وير المهارات, المدينة الجامعية لل البات, الرياض. 1439
  , علدت في تدريبية  ساعات9سي(. بوااع  رالدا  صميم وبناء الملرر ا   تبعنو   دورة-7

تاريخ  1438-4-3تاريخ   المه, عمادة تهـ1438-4-4هـ إلو  الجامعيارات وير  المدينة  ة  , 
 ض. لل البات, الريا 

-4-6ساعات تدريبية, علدت في تاريخ    4دورة بعنوا   التدريس المصغر(, بوااع  -6
 ض. لبات, الريا لل االمهارات , المدينة الجامعية    هـ, عمادة ت وير1438

-28بتاريخ  ساعة تدريبية, علدت    12 التدريس الجامعي ال عال( بوااع  دورة بعنوا   -7
المهارات , المدينة الجامعية لل البات,  هـ, عمادة ت وير  1438-3-30ه إلو تاريخ  3-1438

 الرياض. 
الصم ضعاف  -8 مع  التعامل  , ساعات تدريبية  4السمع(, بوااع  دورة بعنوا   مهارات 
تاريخعل لل البات,  ـه1438-2-21  دت في  الجامعية  المدينة   , المهارات  , عمادة ت وير 

 . الرياض
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ت تدريبية, علدت في  ساعا  3( شهادة مهنية, بوااع  دورة بعنوا   نظريات التعلم-9
 , الرياض. هـ, عمادة ت وير المهارات , المدينة الجامعية لل البات1438-2-9تاريخ  

ساعات تدريبية, علدت في    4, بوااع اللكترونية(الستمارات ااد ادورة بعنوا   إعد-10
 ة لل البات, الرياض. وير المهارات , المدينة الجامعي ه, عمادة ت 1438-1-22تاريخ  

ساعات, علدت في    4دورة بعنوا   تجارب ناجحة في إعداد البالك بورد(, بوااع  -11
 . بات, الرياضامعية لل الالج  مادة ت وير المهارات , المدينةه, ع1438-2-3تاريخ  

التخصص والبحوث التربويدورة بعنوا   -12 شهادة مهنية,   ة(,   التدريس اللـائم علو 
عساعا  4بوااع   تدريبية,  في  ت  المهارات,  1437-2-26  تاريخلدت  ت وير  عمادة  ه, 

 المدينة الجامعية لل البات, الرياض. 
بوااع  مهنية,  دة الالشهارنامج  ب(,  لتدريس الجامعي مج التلنية في ادورة بعنوا   د  -13
عمادة ت وير   ,هـ1437-2-5إلو تاريخ ه, 1437-2-3 تاريخ ساعة تدريبية, علدت في 12

 , المدينة الجامعية لل البات, الرياض. اتالمهار 
بوااع    نية,الشهادة المه برنامج    دورة بعنوا   التغذية الراجعة ةداة لتعليم ةفضل(, -  -14  
تدريبية, ع ساع  3 المهارات  ه,1437-1-22  تاريخفي  لدت  ات  ت وير  المدينة  عمادة   ,

 . الجامعية لل البات, الرياض
التعلم(,    -15 مخرجات  بعنوا   تلييم  بدورة  المهنية,  الشهادة  ساعات    8وااع  برنامج 

في   علدت  المهاراته,  1437-1-23تاريخ  تدريبية,  ت وير  الجعمادة  المدينة  امعية  , 
 ت, الرياض. لل البا

االحترافي(بعنوا   ة  دور   -16 التدريس  المهنية, ك ـايات  الشهادة  برنامج   3بوااع    , 
تدريبية,  في    ساعات  المهاراته,  1437-1-26تاريخ  علدت  ت وير  المدينة  عمادة   ,

 الجامعية لل البات, الرياض. 
بوااع    -17 النااد(,  الت كير  علو  ال الب  بعنوا   مساعدة  تدريبية,   8دورة  ساعات 

في   المهاراته 1437-1-29ريخ  تاعلدت  ت وير  عمادة  لل البات,,  الجامعية  المدينة   ,  
 الرياض. 

-1-9علدت في تاريخ  تابة التوصيات االكاديمية(, بوااع اربع ساعات, دورة  فن ك  -18
 , المدينة الجامعية لل البات, الرياض. ه, عمادة ت وير المهارات1437

هـ, عمادة  1437-1-6  في تاريخ    علدتساعات,    8بوااع  دورة  اربحاث النوعية(,  -19
 ة لل البات, الرياض. , المدينة الجامعيت وير المهارات
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ساعات تدريبية, علدت في    6دورة بعنوا   استراتيجيات العصف الذهني(, بوااع   -20
 ل البات, الرياض. , المدينة الجامعية له, عمادة ت وير المهارات1437-1-27تاريخ  

  ,بوااع   ( spssة البارامترية والالبارامترية باستخدام  ت اإلحصائيبارااالمتبعنوا      دورة  -21
,  جامعة الملك سعود, الملز,  عمادة ت وير المهارات, بهـ6/1431/ 10-8ساعة, في تاريخ    15

  الرياض. 
ساعة,   15, بوااع spss)تجهيز البيانات للعمليات اإلحصائية باستخدام بعنوا   دورة -22

 , الرياض. جامعة الملك سعود, الملز,  ر المهاراتعمادة ت وي, ب ـه3/6/1431-1  في تاريخ
, —power point 2007)وض ال عالة باستخدام  مهارات العر بعنوا     رة  دو -23

جامعة الملك  , عليشة,  عمادة ت وير المهارات, به 19/5/1431-18ساعات, في تاريخ  10بوااع  
 اض. ,الريسعود

الت-24 االمتبارات  بعنوا   بناء  بوااعية(حصيلدورة  تاريخ,  (ساعات, 10    ,  -6في 
 رياض. لك سعود, الجامعة الم, الملز,  هاراتهـ. عمادة ت وير الم7/6/1430
بعنوا   -25 ال عال  دورة  للتدريس  بوااعالتخ يط  ساعات,  10   (,  تاريخ  (  -29في 
 الرياض. جامعة الملك سعود,  , الملز,  هـ. عمادة ت وير المهارات30/5/1430
 -ـ ه3/12/1429  تاريخ  في(, م وإدارة الموااع اإللكترونيةهارات تصميم     بعنوادورة  -26

 , الرياض. عودجامعة الملك سعليشة,  
الجدد    -27 التدريس  هيئة  رعضاء  تأسيسية  الملك    -هـ1429/شوال/15-12دورة  جامعة 

 , الرياض. سعود
يــــد  ت بيلـــــات الحاســــم اآللــــي  مركــــز اآلفـــــا  الجد  دورة مكث ــــة  عضــــوية( فــــي جميــــع-28
 هـ,الرياض.1424عام    -دة ستة شهورلسيدات( لمل

م,  2003مركــــز نيوهــــورايز  عــــام     عضــــوية(,-ت ةوفــــيس ةكــــس بــــيدورة  مايكروســــوف-29
 الرياض.

ــل مــدة شــهر  -30 هـــ,  1429(ســاعة, فــي مركــز  ســتار جيــت( عــام  48دورة فــي إعــداد التوفـ
 الرياض.

 ض.الريا.Direct Englishشهور في   10للغة االنجليزية لمدة    دورة مكث ة-31
 لرياض. اBritish Council.دورة مكث ة للغة االنجليزية في  
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 الللـاءات العلمية:    حضور الندوات 
(  .في فترة كورونا..اللراءة غذاء الروح     وا نة الكترونية لمدة ساعتين بعحضور محاضر -

 صحة بجامعة الملك عبد العزيز. ه  مركز تعزيز ال1441-رمضا  -23
 
محاضر - بع حضور  ساعتين  لمدة  الكترونية  علو     وا  نة  التغلم  في  النبوي  الهدي 

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. 1441-رمضا -22(   االزمات
 
محاضر - بعحضور  ساعتين  لمدة  الكترونية  االزمات     وا نة  وإدارة  كورونا  جائحة 

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. 1441-ضا رم -21(  والكوارث
 
الجيدة   الممارسات الغذائية والرياضة   وا نة الكترونية لمدة ساعتين بعحضور محاضر -

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. 1441-رمضا -20( في ظل جائحة كورونا
 
بعد التلني في التغلم علو ةزمة  ال    وا نة الكترونية لمدة ساعتين بعحضور محاضر -

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز.1441-رمضا -19(   جائحة كورونا
 
محاضر - بعحضور  ساعتين  لمدة  الكترونية  جائحة    ة  ـال   وا نة  فترة  في  السكري 

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. 1441-رمضا -18(  كورونا 
 
صحة مري  السكري في فترة جائحة      وا نلكترونية لمدة ساعتين بعة ا حضور محاضر -

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. 1441-رمضا -17(  كورونا 
 
..من  ت وير الللـاحات ل يروس كورونا    وا نة الكترونية لمدة ساعتين بعحضور محاضر -

تنتهي  ومتو  تبدة  الصح1441-رمضا  -16(   ةين  تعزيز  مركز  عبد  ه   الملك  بجامعة  ة 
 العزيز. 
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محاضر - بع حضور  ساعتين  لمدة  الكترونية  مكافحة     وا نة  في  العامة  الصحة  دور 

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. 1441-رمضا - 16( العدوى 
 
  السي رة علو ارزمات الن سية في جائحة     وا نة الكترونية لمدة ساعتين بعحضور محاضر -

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. 1441-رمضا  -15(  كورونا 
 
لو  الممارس الصحي في زمن جائحة  ح    وا نة الكترونية لمدة ساعتين بعحضور محاضر -

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. 1441-رمضا  -14(  كورونا 
 
-12(   الكاملة  وية. اللصةوارد   كورونا  وا نة الكترونية لمدة ساعتين بعحضور محاضر -

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. 1441-رمضا 
 
مي ةبنائنا و البنا ن سياً في  يف نح ك  وا نة الكترونية لمدة ساعتين بعحضور محاضر -

 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز.1441-رمضا  -11(   جائحة كورونا
 
آمر الت ورات والمستجدات(     كورونا  وا نمدة ساعتين بعة الكترونية لحضور محاضر -
 ه  مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبد العزيز. 1441-رمضا -10
 م. 2017-11-13حضور الللـاء العلمي الثامن  نظام مكافحة التحرش(.في  -
في  -   نايف  ارمير  جامعة  في  الحوار(  ثلـافة  وتشجيع  مؤتمر  دعم  -25حضور 

 ه. 26/6/1439
االثنين    ساعات, 3 نظام التحرش/ التصورات والت لعات(, بوااع    تلو العلميالملور  حض-1

 ؤسسة الملك مالد الخيرية, الرياض. م, م 13-11-2017
م, 2015-10-21ارربعاء  ساعات,  3حضور الللـاء العلمي, بعنوا  للـاء مع مسؤول(, بوااع  -2

 مؤسسة الملك مالد الخيرية, الرياض. 
م, مؤسسة الملك  2015-5-4ساعات,  3الجتماعي(,  االمصائي ارات  مهاحضور ورشة عمل   -3

 خيرية, الرياض. مالد ال
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ف-4 رؤى  حضور  ومهنياً:  ةكاديمياً  اإلنسانية  ارول  العلوم  الدولي  المؤتمر  عاليات 
 الرياض. -ه. جامعة الملك سعود18/6/1436-17استشرافية( علد في  

م, جامعة الملك  2015-4-19علد في    عات,سا   3حضور حللة نلـاش الملـاييس االجتماعية, -5
 نسانية, الرياض. مركز بحوث الدراسات اإل سعود,

م, جامعة  2015-4-26ساعات, علد في   3البرنامج التدريبي  حوار االمنهجية(, حضور  -6
 مركز بحوث الدراسات اإلنسانية, الرياض.  الملك سعود,

جتماعية(, الخميس  لتخصصات اال ئة لهي   مدى إمكانية إنشاءبعنوا     حضور الللـاء العلمي-7
 يرية, الرياض. م, مؤسسة الملك مالد الخ12-2-2015
دوات(, جامعة  الة باستخدامشة عمل بعنوا   تحويل الملرر إلو ملرر رامي  ور حضور  -8

 م. 2014-11-18الملك سعود,  
  ميةحضور الملتلو العلمي ارول "تجويد الرسائل وار روحات العلمية ودورها في تن-9

 ياض. جامعة ارمير نايف, الر -هـ11/1423(/14-13-12 –دامة"  املة المستالش
ال  حضور-10 ارعمالالمؤتمر  لريادة  ارول  بعنوا   دولي  لتعزيز م هوم  ,  وتجارب   رؤى 

 . م 2009/ةكتوبر/26-25في تاريخ  -جامعة الملك سعود-التعليم الت بيلي(
ال كري,    حضور-11 لألمن  ارول  الو ني  نايف  ي اركرسالمؤتمر  ارمن,  مير  لدراسات 

 هـ. 25/5/1430-2جامعة الملك سعود,  
ثالث لإلعااة والتأهيل"البحث العلمي في مجال اإلعااة" الملـام  حضور المؤتمر الدولي ال -12

 م. 2009مارس   25-22في الرياض من  
في  ام  حضور المؤتمر العربي اإلاـليمي الثالث حول حماية ال  ـل في الدول العربية الملـ-13
 م. 2009مارس    4-1لرياض من  ا
   الخدمــــة االجتماعيــــة  للخدمــــة االجتماعيــــة بعنــــواحضــــور النــــدوة الســــنوية الثالثــــة عشــــر  -14

  17-16الموافـــــق    بالريـــــاض  وحلـــــو  اإلنســـــا ( الملـامـــــة فـــــي مستشـــــ و الملـــــك مالـــــد للعيـــــو 
 .هـ1430/محرم 

فــي مستشــ و  هـــ  1/12/1429حضــور حللــة نلـــاش كرســي ارميــرة صــيتة ربحــاث ارســرة فــي    -15
 الملك مالد للعيو , الرياض.

ــاء الخبــراء ا  -16   هـــ. فــي1429/جمــاد ارولــو/  2-1فــي  لــو ني حــول العنــف ارســري  حضــور للـ
 فند  الماريوت, الرياض.
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هـــ. فــي مجمــع الملــك  16/5/1429آفــة العصــر الهــدام( فــي  النــدوة العلميــة  اإليــدز  حضور    -17
 سعود ال بي.

 بمجمع الملك سعود.  -هـ17/3/1429سري( في  ار  ما  ار  ور محاضرةحض  -18
مستشــ و    -هـــ1428/جمــاد ارول/4عيــة فــي  المهنيــة للخدمــة االجتما  حضور ندوة الممارســة-19

 الحرس الو ني.
ليــاس فــي  حضــور النــدوة العلميــة الثانيــة عشــر للخدمــة االجتماعيــة موضــوعها الجودة وال  -20

 ك مالد للعيو .ستش و الملفي م ,  ـه1428/شوال/11-10الخدمة االجتماعية( في
ــي    -21 ــوار وةســـاليبه فـ ــور دورة الحـ ــاني/3-2حضـ ـــ1427/ربيـــع الثـ ــك ســـعودج  -هـ ,  امعـــة الملـ

 الرياض.
ممارســة    نحــو ت ــوير   حضور الندوة العلمية الحادية عشرة للخدمة االجتماعية وموضوعها-22

لملـــك مالـــد   و استشـــ هــــ. فـــي م 1426/ذو اللعـــدة /11-10فـــي    الخدمـــة االجتماعيـــة والن ســـية(
 للعيو .

فــي    (ارســريةشــارات  إلرشاد االجتماعي واالست ا  حضور الندوة العلمية ارولو الموسومة  -23
 , ال يصلية, الرياض.م 27-28/1/1422
 

 العضويات :
 في الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية.   عضوي •
 ياض. الر   في   عضوي  سابلـاً(, في الجمعية الو نية للمتلـاعدين •
العام  لعدة سنوات(, علو مستوى كلي  عضوة • ة اآلداب في  في لجنة االعداد 

 سعود.   جامعة الملك
بلسم الدراسات  عضوة في لجنة التدريم الميداني لل البات, منذ عدة سنوات,   •

 االجتماعية, جامعة الملك سعود.
•  
, جامعة  ية تماع الجبلسم الدراسات ا  ,  لعدة ةعوام(, عضوة في لجنة الدراسات العليا •

 الملك سعود.
اسات االجتماعية,  عيار السابع(, بلسم الدر عضوة ومنسلة للجنة الدراسة الذاتية  الم •

 جامعة الملك سعود. 
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الملك   • جامعة  االجتماعية,  الدراسات  بلسم  االكاديمي,  االرشاد  لجنة  في  عضوة 
 سعود.

 الجتماعية. ات اراسجنة االجتماعية بلسم الدالل  عمالرأ   ومنسلة   سابلة(,   عضوي •
 االجتماعية. في اللجنة الثلـافية في اسم الدراسات     سابلة(,   عضوي •
 

 ي امت بتدريسها لمرحلة البكالوريوس:المواد الت
 1تدريم عملي لل البات   -1
 2تدريم عملي لل البات   -2
 رعاية ال ئات الخاصة -3
 1مدمة الجماعة   -4
 الرعاية االجتماعية للمسنين -5
 ةسس الخدمة االجتماعية -6
 ةرة وال  ولارسية  رعا -7
 السياسة والتخ يط االجتماعي -8
 اعيةالمدمل للرعاية االجتم -9
 ية المدرسيةالخدمة االجتماع-10
 -2-تنظيم المجتمع  -11
 الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب.-12
 موضوع ماص.-13
 -2-مدمة ال رد-14
 -2-مدمة الجماعة-15
 ة.الممارسة المباشرة في الخدمة االجتماعي-16
 عامة مع الوحدات الصغرى.لممارسة الا-17
 جال ارسرة وال  ولة.الخدمات االجتماعية في م -18
 الممارسة المبنية علو البراهين.-19
 الخدمة االجتماعية في المجال ال بي.-20
 التغير االجتماعي ودراسات المستلبل.-21
 SPSS)الت بيلي برنامج    اإلحصاء -22
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 .تماعيمناهج البحث االج-23
 ال.مهارات االتص-24
 مهارات الت كير.-25
 االرشاد االجتماعي.-26
 .االجتماعيةارة المؤسسات  إد-28
 التخ يط االجتماعي.-29
 

 المواد التي امت بتدريسها لمرحلة الماجستير:
 تماعية وإدارتها.االجالرعاية    سياسات-1
 الخدمة االجتماعية للمسنين.-2
 .نيةحللة بحث وتلييم الممارسة المه-3
 موضوع ماص.-4
 مناهج البحث االجتماعي.-5
 

 

 تمت وباهلل التوفيق                                                                      


