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 المحتويات 

 العنوان  م

 البيانات األساسية  أوالا 

 والوظيفيالتدرج العلمي  ا ثانيا 

 بحاث العلمية ألا ا ثالثا 

 الكتب العلمية المحكمة  ارابعا 

 الدورات التدريبية  ا خامسا 

 العلمية   نشاطال اسادسا 

 األنشطة العلمية و المؤتمراتحضور  سابعاا 

 عضوية الهيئات العلمية  ا ثامنا 

 الوظيفة والجودةمهام  تاسعاا 

ا  التدريس واألنشطة التعليمية  عاشرا

 الجوائز العلمية  عشر حادي

 االتصال وسائل  ثاني عشر 
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 األساسية  البيانات أوال/

 

 

 

       د/ فاطمة علي أبو الحديد عليم. أ.   :االســـــــــــــم

 عضو هيئة التدريس  :الوظيفة

 المساعد أستاذ علم االجتماع   :الدرجة العلمية

  :جهة العمل
ة جامعة  –  انيةت اإلنسةالدراسةاكليةة     -االجتماع    علمقسم  

 زهراأل

 18/2/1979 تاريـــخ الميــالد :

 2002 /5/5 :تاريخ التعيين

 علم اجتماع التنمية :التخصص الدقي
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 والوظيفي العلمي التدرج / اثانيا  

 :التدرج العلمي -أ

، بتقدير ألزهر، جامعة ااالجتماع علممن قسم  الدراسات اإلنسانيةليسانس  -1
 .2001يو دور ما)الثالثة(  جداا جيد 

، جامعة  لدراسات اإلنسانية ، كلية ااالجتماع علم، قسم  تمهيدي ماجستير -2
 .2003، دور مايو زهراأل

  بتقدير ممتاز زهراألجامعة كلية الدراسات اإلنسانية  جتماع، اال علمماجستير  -3
  المنح تاريخ مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات والمراكز البحثية

 بظاهرة  وعالقتها والثقافية االجتماعية المتغيرات) ا. وعنوانه30/3/2008
 . (ميدانية   اجتماعية دراسة  ماؤي، بال أطفال

بتقدير  زهرجامعة األ كلية الدراسات اإلنسانيةجتماع، اال علمفي  دكتوراه  -4
تاريخ المنح  مرتبة الشرف األولى مع تداول الرسالة بين الجامعات، 

المدني في مواجهة الفقر في دور المجتمع انها ). وعنو25/5/2011
 .(المناطق العشوائية، دراسة ميدانية في القاهرة الكبري

 : التدرج الوظيفي -ب

، زهرجامعة األ –كلية الدراسات اإلنسانية  –االجتماع  علمدة بقسم يمع -1
 .5/5/2002اعتباراا من 

جامعة  –نية سات اإلنسا كلية الدرا –االجتماع  مدرس مساعد بقسم علم -2
 .25/5/2008، اعتباراا من هرزاأل

، اعتبـاراا زهـرجامعة األ  –كلية الدراسات اإلنسانية    –االجتماع  علم  مدرس بقسم   -3
 .27/7/2011من  

 –كليـة الدراسـات اإلنسـانية    –بقسم علم االجتماع  ،  أستاذ علم االجتماع المساعد -4
 .19/10/6201، اعتباراا من  زهرجامعة األ

والخدمـة االجتماعيـة ـ كليـة   االجتمـاع  م علـم، بقسـعلم االجتمـاع المسـاعد  أستاذ -5
ا من     .2016اآلداب جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل السعودية، اعتبارا
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 ية العلم األبحاث / اثالثا  

 :  األبحاث المنشورة في دوريات علمية محكمة -أ

 :  تم ترتيب األبحاث وفقا لتاريخ النشر

ــراكة)  -1 ــين الشــ ــة بــ ــات الجامعــ ــالم والمؤسســ ــل ة؛دنيــ ــباب لتأهيــ  شــ
 أم  جامعـة  االجتماعيـة،  العلوم  مجلة(،  ميدانية  اجتماعية  دراسة.الخريجين
لــد الخــامس لعــام األول، المجد عــد، الســعوديةلاالمملكــة العربيــة  القــر ،
2012. 

 بعـ   على  ميدانية  دراسة،  الصحراوي  الظهير  لتنمية  االجتماعية  األبعاد) -2
 عـين  جامعـة  األوسط،  الشرق  ثبحو  مجلةمشترك،    (المصرية  المحافظات
العـدد الثالثـون، الجـزأل األول،   ،، جمهورية مصر العربيـةالقاهرة  شمس،

 .2012عام  ل

 ،رة الــذات عنــد المــرأة المطلقــةن صــوفــي تكــوي الثقافيــةرواســب أثــر ال) -3
 بنهــا، جامعــة اآلداب كليــة مجلــةي(، دراســة حالــة فــي المجتمــع المصــر

 .2013عام ( ل3المجلد )(،  37العدد )  العربية، مصرجمهورية  

 فــي(  م2011) ينــاير مــن والعشــرون الخــامس ثــورة بعــد الدولــة دور) -4
( م1992) لسـنة 96قانون من المضارين نللفالحي  االنسانى  األمن  تحقيق
 التربيـة، كليـة مجلة مشترك، (،والمستأجر  المالك  بين  العالقة  تنظيم  بشان
 .2014  لعام  (4(، الجزأل )37، العدد )القاهرة،  شمس عين  جامعة

ــة فــي مواجهــة مشــكلة التنمــر ) -5 المســئولية االجتماعيــة للمرشــدة الطالبي
 ةالتربويـ  ومعلـال  وبحـوث  سـاترالد  العربيـة  المجلـة  مشـترك،  (،المدرسي
 .2017لعام سبتمبر  ،(8دد )ع، الواإلنسانية

 فــي العــاملين لــدي الحيــاة نوعيــة تحســين فــي وتــأثيره الثقــافي التنــوع) -6
 جامعـة اآلداب، كليـة حوليـات(،  تطبيقية  دراسة  ديةالسعو  أرامكو  مؤسسة
 .2018  لعامالرابع، العدد  جمهورية مصر العربية، شمس،  عين

 دراســة التجميــل، بجراحــات عالقتهــاو والثقافيــة االجتماعيــة راتالمتغيــ) -7
 الوحدة  دراسات  مركز  االجتماع،  لعلم  العربية  المجلة"  اضافات"(،  ميدانية
 .  2018 ( لعام41) العدد  بيروت،  العربية،

 المصـرية األسـرة ىعلـ االقتصـادي اإلصـال   لبرنـام   االجتماعيـة  اآلثار) -8
ا  الصرف  سعر  تحرير"  الدراسـات  بكليـة  اعقطـال  مجلة، مشترك،  ("نموذجا

 الثـاني العـدد ، جمهورية مصر العربيـة،القاهرة، جامعة األزهر،  االنسانية
 .2018 ديسمبر  ،والعشرون
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 دراسـة  الفقيـرة،  البيئـات  فـي  الشـباب  لـد   داعبلإل  االجتماعية  المحددات) -9
 العربيـة، لعـام  مصـرجمهوريـة    بنهـا،  جامعـة  اآلداب  كيـة  مجلة(،  ميدانية
2019. 

اعيــة المــؤثرة فــي اختيــار الطالبــات دراســة العلــوم مــل االجتمبعــ  العوا -10
مجلـة بحـوث كليـة اآلداب، ،  فردي  ،اإلنسانية أو الطبيعية، دراسة ميدانية

 2019ن،العدد الثالثو  ،ةجامعة المنوفي

ا   للمعاقين  االجتماعي  األمان  تحقيق  آليات) -11  العلـوم  مجلـة(، مشـترك،  سمعيا
لعـام   الجزائـر  بالمسيلـــة،  بوضـياف  مدمح  جامعــة  واإلنسانية  االجتماعية
2020. 

مجلـة لليـة اآلداب  (، مترجم، مشـترك،علم اجتماع الشبکات االجتماعية)  -12

ــة الفيـــوم ــد )جامعـ ــن 1دد )(، العـــ12، مجلـ ، 135 -102( صـــفحات مـ
2020 ./jfafu.2020.94663 

ــي) -13 ــى األداأل المؤسسـ ــا علـ ــة وآثارهـ ــيو ، إدارة المعرفـ ــة سوسـ "مقاربـ
 .2021، عدد أكتوبر، ة اآلداب، جامعة القاهرةكلي  مجلة(،  تنظيمية"

ش اإللكترونّي عْبر وسائل التواصل االجتمـاعي) -14 ، األبعاد االجتماعية للتحرُّ
، مجلة العلوم االجتماعية، مجلس النشر العلمي، الكويت،  (دراسة تطبيقية
 مقبول النشر.

 

 :  في دوريات علمية محكمة  المقبولة للنشراألبحاث   -ب  

مقاربة   ممارسات الحياة اليومية الرقمية لألطفال في ظل جائحة كورونا " -1
مجلـة كليـة اآلداب والعلـوم االجتماعيـة بجامعـة السـلطان "  سوسيولوجية

 .2021  ،سقابو

انهيــار الســياقات علــى وســائل التواصــل االجتمــاعي ودورهــا فــي تــروي   -2
 ، الجزائر.ةمجلة الدراسات والبحوث االجتماعي،  الشائعات االلكترونية

األزمــات االجتماعيــة والنفســية لجائحــة كورونــا فــي المجتمعــين المصــري  -3
، ، جامعـة عـين شـمس، مجلـة كليـة التربيـةوالسعودي )بحث استشرافي(

  .2021مصر 

 :  محكمةاألبحاث المنشورة في مؤتمرات علمية   -ج

 يخ إنعقاد المؤتمرات:حاث وفقا لتارتم ترتيب األب

)ظاهرة العنوسـة: الواقـع والحلـول(، المـؤتمر الـدولي )الشـباب وتحـديات  -1
العصر على ضـفتي المتوسـط(، رابطـة الجامعـات اإلسـالمية بالتعـاون مـع 

سـبتمبر   27-25فـي الفتـرة مـن  زهـر  األ  ة فلورنسا اإليطالية، جامعةجامع
2004. 
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 مـؤتمر(،  واقعيـة  رؤيـة  والمواجهـة،  خـاطرلموا  األسباب  ،الشوارع  أطفال) -2
، المركـز المواجهـة  آلليـات  اسـتراتيجية  رؤيـة  وطـن  أزمـة  الشوارع  أطفال

يـة، ، القـاهرة، جمهوريـة مصـر العربوالجنائية  االجتماعية  لبحوثالقومي ل
  .2012  إبريل 3-2في الفترة من 

 ألوســ بــردراك وعالقتهــا والبيئيــة جتماعيــةاال النفســية المشــكالت بعــ ) -3
 لمحـدود   الحكوميـة  للمسـاكن  السـكنية  البيئـة  وتخطيط  المعمار   التصميم
ــدخل ــى ال ــرات بعــ  ضــوأل ف ــديموجرافيا المتغي عــر  فــي ، مشــترك (ال

ــؤتمر ــدولي الم ــع ال ــاأل الراب ــرب للعلم ــول الع ــثلا ح ــي بح ــة العلم  والتنمي
نشر فـي المجلـة الدوليـة  التحديات، ومواجهة العربي الوطن  في  دامةالمست
 . 2015  ، لعامة، المجلد الرابع، العدد األولللتنمي

ــئولية) -4 ــة المسـ ــي لألســـرة االجتماعيـ ــز فـ ــري األمـــن تعزيـ ــة، الفكـ  مقاربـ
 الفكـري  األمـنبعنوان )  االجتماع  لقسم  األول  العلمي  اللقاأل(،  سيوسولوجية

ــايا ــع وقضـ ــةكل ،(المجتمـ ــة اب،داآل يـ ــام جامعـ ــد اإلمـ ــرحمن عبـ ــن الـ  بـ
 .2016.فيصل

 السـعودية،  المـرأة  تنميـة  فـي  االجتماعيـة  للمراكـز  اعيةاالجتم  المسئولية)  -5
 األول  المـؤتمر(، مشترك،  الدمام  بمدينة  الروضة  مركز  على  ميدانية  دراسة

 االجتماعيـة  البحـوث  في  الواعدة  األبحاث  مركز  السعودية،  المرأة  لدراسات
المملكـة العربيـة السـعودية، فـي   نـورة،  األميـرة  جامعـة  أة،مـرال  اتودراس
 م.27/10/2018هـ _ 1440/ 15/16/2من  الفترة 

 الرقمـي  المستقبل  واستشراف  المهني  التطوير  وتحقيق  اإللكتروني  التدريب -6
 بـن  الـرحمن  عبـد  اإلمـام  جامعـة  اآلداب  بكليـة  التـدريس  هيئـة  أعضاأل  لد 

 للجمعيـــة ألولا المـــؤتمررك، ، مشـــتنظـــرهم هـــةوج مـــن بالـــدمام فيصـــل
 العربيـة  المملكـة  بأبهـا،  خالـد  الملك  بجامعة)جسم  (للمعلم  العلمية  السعودية
/  12/   5  –  4  الموافق  هـ،1441/    4/    8  –  7، في الفترة من  السعودية
 .م2019

عبــد الــرحمن بــن أولويــات البحــث االجتمــاعي النســوي فــي جامعــة اإلمــام  -7
 الواعـدة األبحـاث مركـز السـعودية، المرأة  لدراسات  ثانيال  المؤتمر،  فيصل
ة كـلالمم نـورة، األميـرة جامعـة  المـرأة،  ودراسـات  االجتماعيـة  البحوث  في
 م.3/2021/ 31-30 لفترة منة السعودية، في اربيعلا

والمفاهيم ذات الصلة: نحـو مقاربـة   االجتماعيمدخل مفاهيمي حول األمن   -8
موسوم المــــــــؤتمر الــــــــدولي االفتراضــــــــي الـــــــــ، سوســــــــيولوجية

فـي يـوم  الـذي انعقـد في تحقيق التنمية الشاملة االجتماعي األمن رهان :بـ

 ، الجزائر.بجامعة بسكرة  2021ديسمبر   08األربعاأل 
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  المحكمة العلمية الكتب / رابعاا 

ــال) -1 ــال أطف ــأوي ب ــارف، دار (،م ــاهرة، المع ــجمه الق ــة، مصــرة وري العربي
 2009. 

 دار(، ةوائيالعشــ المنــاطق فــي رفقــال مواجهــة فــي المــدني المجتمــع ورد) -2
 .2012 العربية، مصرجمهورية   اإلسكندرية،  الجامعية، المعرفة

(، موسـوعة علميـة، المشـاركة إسـالمي  منظـور  من  االجتماع  علم  مفاهيم) -3
، وزارة األوقـاف ، مركـز الدراسـات المعرفيـة(العائـل  القوامـة،)بمفهومين  
 .   2014  المصرية،

 التمكـين  مخبـر(  سـيولوجيةوس  مقاربة  والتنمية،  المدني  المجتمع  )منظمات -4
 كتــاب) بــاألاواط الصــحراوية البيئــة فــي المســتدامة والتنميــة االجتمــاعي
 .2019،  (وتحديات واقع  االجتماعية  التنمية)  بعنوان(  جماعي

 قـةوالعال  المفهـوم  ي "تأصـيلتمـاعاالج  االنـدماج  الشباب،  التمكين؛  ثالثية) -5
 فـي  المسـتدامة  والتنمية  ياالجتماع  التمكين  برمخ(،  "التغير  إطار  في  بينهم
 تفعيــل اســتراتيجية) بعنـوان( جمــاعي كتــاب) بـاألاواط الصــحراوية البيئـة
 .2019،  (اجتماعيا  لتمكينهم  الشباب اندماج

األلعاب اإللكترونية واألطفال قـراألة سوسـيولوجية فـي اآلثـار االجتماعيـة ) -6
انعكاســاتها علــى و رونيــةلكتاإل األلعــاب" بعنــوانكتــاب الجمــاعي  (الراهنــة

 .2021الجزائر،   ،عن دار خيال للنشر والترجمة  ،"الصحة النفسية للطفل

 

 التدريبية  الدورات /اخامسا  

 اتمالحظ مدة الدورة ذة للدورةالجهة المنف مسمى الدورة م

 2004 أيام 7 ةجامعة القاهركلية األداب  المنهجية في العلوم االجتماعية -1

مركــــــز قرطبــــــة للبحــــــوث  لن االتصادورة فنو -2

ــة  ــات والتنميـــــــ والدراســـــــ

 البشرية)القاهرة(

 2008 يوم واحد

ــين  -3 ــط التحسـ ــذاتي  وخطـ ــويم الـ التقـ
 لمؤسسات التعليم الجامعي

ضــمان جــودة لقوميــة لالهيئة ا
 واالعتمادالتعليم  

 2010 ايام 5

ئط المــنه  دورة نــوات  التعلــيم وخــرا -4
 يم الجامعيلمؤسسات التعل

لقوميــة لضــمان جــودة ئة االهي
 التعليم واالعتماد

 2010 ايام 5

ــيم  -5 ــات التعلـ ــة لمؤسسـ  2010 مايا 5الهيئة القوميــة لضــمان جــودة دورة المراجعـ
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 التعليم واالعتماد الجامعي

ــيط اال -6 ــتراتيجي دورة التخطـــــــ ســـــــ
 لمؤسسات التعليم العالي

ضــمان جــودة الهيئة القوميــة ل
 م واالعتمادالتعلي

 2010 ايام 5

دورة التقويم الذاتي  وخطط التحســين  -7
 لمؤسسات التعليم قبل الجامعي

الهيئة القوميــة لضــمان جــودة 
 التعليم واالعتماد

 2010 ايام 5

ه  لــيم وخــرائط المــندورة نــوات  التع -8
 التعليم قبل الجامعيلمؤسسات 

الهيئة القوميــة لضــمان جــودة 
 عليم واالعتمادالت

 2010 ايام 5

لمؤسسات التعليم قبــل مراجعة  دورة ال -9
 الجامعي

الهيئة القوميــة لضــمان جــودة 
 التعليم واالعتماد

 2010 ايام 5

ــاون مــ  دورة في التنمية البشرية 10 ــدي بالتع ــز الكن ع المرك
 جامعة األزهر

 2010 يوم واحد

مركــز تطــوير أعضــاأل هيئــة  دورة إدارة الوقت 11
 دريس جامعة األزهرالت

 2012 يوم واحد

 التخطيط االستراتيجي  رةدو 12

 

مركــز تطــوير أعضــاأل هيئــة 
 التدريس جامعة األزهر

 2012 يوم واحد

مركــز تطــوير أعضــاأل هيئــة  دورة العمل الجماعي 13
 زهرالتدريس جامعة األ

 2012 يوم واحد

مركــز تطــوير أعضــاأل هيئــة  االتصال الفعال  دورة 14
 عة األزهرالتدريس جام

 2013 يوم واحد

مركــز تطــوير أعضــاأل هيئــة  التغيير دورة إدارة 15
 التدريس جامعة األزهر

 2013 يوم واحد

مركــز تطــوير أعضــاأل هيئــة  دورة التحفيز 16
 التدريس جامعة األزهر

 2013 يوم واحد

17   

يــة التحليــل اإلحصــائى للبيانــات الكم
  ،spss باستخدام برنام 

 

رابطـــة خريجـــى الدراســـات  

 االجتماعية

 2013 يوم واحد

 2014 أيام 4 مركز تدريب األزهر سبرن  بورد لتأهيل المرأة العاملة 18

ــودة  قررات خرائط المنه  وتوصيف الم 19 ــمان الجــــ ــز ضــــ مركــــ
 والتدريب، جامعة األزهر

3 2014 

 اعـــداد الدراســـة الذاتيـــة لمؤسســـات 20
 التعليم العالي

ــودة  ــمان الجــــ ــز ضــــ مركــــ
 والتدريب، جامعة األزهر

3 2014 

ــودة  فنيات تصميم واعداد البحوث 21 ــمان الجــــ ــز ضــــ مركــــ
 والتدريب، جامعة األزهر

2 2014 

https://www.facebook.com/events/219686574811494/?ref=23&source=1
https://www.facebook.com/events/219686574811494/?ref=23&source=1
https://www.facebook.com/events/219686574811494/?ref=23&source=1
https://www.facebook.com/events/219686574811494/?ref=23&source=1
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ــز  مهارات العر  الفعال 21 ــودة مركــــ ــمان الجــــ ضــــ
 والتدريب، جامعة األزهر

2 2014 

ــمان ال متحانات وتقويم الطالباال نظم 22 ــز ضــــ ــودة مركــــ جــــ
 ب، جامعة األزهروالتدري

2 2014 

 2016 1 جامعة الدمام اآلدابكلية  التصنيفات العالمية للجامعات 23

 2015 1 جامعة الدمام اآلدابة كلي بيئة التعلم االفتراضية )البالك بورد( 24

 2016 1 جامعة الدمام باآلداكلية  قواعد البيانات والمكتبة الرقيمة 25

 2016 1 جامعة الدمام اآلدابكلية  حفيز التعلمجعة كطريق لتالتغذية الرا 26

توصيف وتقرير المقرر الدراسي وفق  27
 النماذج المحدثة

 2016 1 جامعة الدمام اآلدابكلية 

 2016 1 لية اآلداب جامعة الدمامك كشف ومنع التحايل العلمي 28

 2016 1 كلية اآلداب جامعة الدمام جعياالستشهاد المر 29

تقييم أداأل عضــو هيئــة التــدريس مــن  30
وجهــة نظــر الطــالب كمــدخل لتحقيــق 

 جودة التعليم العالي. 

 كلية اآلداب جامعة الدمام

 

1 2016 

الجامعي، عمادة تطوير التعليم   خرجاتالتعليم المبني علي الم 31
جامعة اإلمام عبد الــرحمن بــن 

 فيصل.

1 2016 

معي، التعليم الجاعمادة تطوير   مهارات التفكير الناقد 32
جامعة اإلمام عبد الــرحمن بــن 

 فيصل.

1 2016 

 مصــادر واســتخدام التســجيل كيفيــة 33
 الــدمام جامعــة لمنســوبي المعلومــات

 الجامعة. بوابة عبر

ــعودية، كتبـــ الم ــة السـ ة الرقميـ
 رة التعليم العالي.وزا

1 6/10/2016 

ــ  34 وابتك ة الســعودية...بالمكتبــة الرقمي
 لعالم المعرفة.

ــعودية، كتبـــ الم ــة السـ ة الرقميـ
 وزارة التعليم العالي.

1 2/10/2016 

ــعودية،  اإلستبانات اإللكترونية. 35 ــة السـ المكتبـــة الرقميـ
 وزارة التعليم العالي.

1 18/10/2016 

ــعودية،  لعلمي.طرق وأساليب البحث ا 36 ــة السـ المكتبـــة الرقميـ
 عالي.وزارة التعليم ال

1 25/10/2016 

ــعودية،  ار المنظومة.قواعد معلومات د 37 ــة السـ المكتبـــة الرقميـ
 وزارة التعليم العالي.

1 23/11/2016 

دراســات أكســفورد االكاديميــة علــى  38
 االنترنت.

ــعودية، ــة السـ  المكتبـــة الرقميـ
 وزارة التعليم العالي.

1 27/11/2016 



 
 

11 

ــاالت Browzineتطبيـــــــق ) 39 ( لمقـــــ

ــدوريات ا ــة عال ــة اإللكتروني ــي لعلمي ل
 األجهزة الذكية

ــة  ــات، كلي ــادة شــئون مكتب عم
اآلداب، جامعـــة اإلمـــام عبـــد 

 الرحمن بن فيصل.

1 16/10/2016 

ــة  كيفية صيااة استراتيجية البحث  40 ــات، كلي ــادة شــئون مكتب عم
اآلداب، جامعـــة اإلمـــام عبـــد 

 ن فيصل.الرحمن ب

1 9/10/2016 

ــادي  41 ــة تفـ ــة وكيفيـ ــة األكاديميـ النزاهـ
 االنتحال العلمي.

ــة  ــات، كلي ــادة شــئون مكتب عم
اب، جامعـــة اإلمـــام عبـــد اآلد

 الرحمن بن فيصل.

1 28/12/2016 

تطوير الكفايات األساســية فــي التعلــيم  42
 ي التعليم العالي.والتعلم ف 

عمادة تطوير التعليم الجامعي، 
ام عبد الــرحمن بــن جامعة اإلم

 فيصل.

4 2017 

توثيــق البحــوث والمقترحــات العلميــة  43
 Refworksم برنام  برستخدا

ــعودية،  ــة السـ المكتبـــة الرقميـ
 وزارة التعليم العالي.

1 27/3/2017 

ــعودية قواعد البحث العلمي. 44 ــة السـ ، المكتبـــة الرقميـ
 وزارة التعليم العالي.

1 26/3/2017 

ريس فــي تطــوير دور عضو هيئة التــد 45
 نياألداأل المه

عمادة تطوير التعليم الجامعي، 
الــرحمن بــن جامعة اإلمام عبد  

 فيصل.

1 10 /10/2017 

20/1/1439 

الملتقي العلمي األول لقســم الدراســات  46
 اإلنسانية )الوسطية وتحقيق األمن( 

اإلسالمية كليــة قسم الدراسات  
ــد  ــام عبــ ــة اإلمــ األداب جامعــ

 الرحمن بن الفيصل

1 17/1/1439 

27/1/1439 

47 
 تنمية المهارات اإلدارية والقانونية 

ــمان ال ــز ضــــ ــودة مركــــ جــــ
ــر،  ــة األزهـ ــدريب، جامعـ والتـ

 مصر
2 

7/8/2017 

8/8/2017 

48 
 اإلدارة الفعالة للوقت وضغوط العمل

ــودة  ــمان الجــــ ــز ضــــ مركــــ
ــة األ ــدريب، جامعـ ــر، والتـ زهـ

 مصر
2 

9/8/2017 

10/8/2017 

49 
طــوير التعلــيم االتجاهات الحديثة فــي ت

 الجامعي

ــودة مركــــــ  ــمان الجــــ ز ضــــ
ــر،  ــة األزهـ ــدريب، جامعـ والتـ

 مصر
2 

12/8/2017 

13/8/2017 

50 
 التخطيط االستراتيجي

ــودة  ــمان الجــــ ــز ضــــ مركــــ
ــر،  ــة األزهـ ــدريب، جامعـ والتـ

 مصر 
2 

14/8/2017 

15/8/2017 

51 
تــدريس فــي تطــوير دور عضو هيئة ال

 األداأل المهني

 عمادة تطوير التعليم الجامعي،
بــن   جامعة اإلمام عبد الــرحمن

 فيصل.
1 

10/10/2017 

52 
 ي اإلطار النظري والمفهوم

ــعودية،  ــة السـ المكتبـــة الرقميـ
 وزارة التعليم العالي.

1 19/11/2017 
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53 
 منهجيات البحث  

ــعودية،  ــة السـ المكتبـــة الرقميـ
 الي.وزارة التعليم الع

1 20/11/2017 

54 
 أدوات جمع البيانات البحثية

ــعودية، المكتبـــة  ــة السـ الرقميـ
 التعليم العالي.وزارة 

1 26/11/2017 

55 
 ختبارجدول مواصفات اال

كلية اآلداب، جامعة اإلمام عبد 
 الرحمن بن فيصل

1  30/11/2017 

مهـــارات اســـتخدام محركـــات أوعيـــة  56
 البيانات

ــع ــة السـ ودية، المكتبـــة الرقميـ
 وزارة التعليم العالي.

1 12/12/2017 

57 
ــا ــتعلم التف ــي ال ــالب ف ــ  الط علي ودم

 مالتعل

عمادة تطوير التعليم الجامعي، 
لــرحمن بــن جامعة اإلمام عبد ا

 فيصل.
1 6/2/2018 

58 
 مخرجات التعلم وطرق قياسها

عمادة تطوير التعليم الجامعي، 
جامعة اإلمام عبد الــرحمن بــن 

 فيصل.
1 20/2/2018 

59 
 التعلم المبنى على نظريات الدماغ

-يم الجامعيعمادة تطوير التعل
 كلية اآلداب

1 27/2/2018 

60 
 تصميم المقرر اإللكتروني 

اب، جامعة اإلمام عبد كلية اآلد
 الرحمن بن فيصل

1 13/3/2018 

61 
 أساليب فعالة في تقويم الطالب 

عمادة تطوير التعليم الجامعي، 
د الــرحمن بــن جامعة اإلمام عب

 فيصل.
1 20/11/2018 

62 
االجتمــاعي اســتخدام مواقــع التواصــل 

 في التعليم

دة تطوير التعليم الجامعي، عما
بــن   جامعة اإلمام عبد الــرحمن

 فيصل.
1 9/10 /2018 

ــة  63 ــة لكتابـ اســـتخدام المعـــاجم اللغويـ
 مصطلحات ابحاث الدراسات العليا

ــعودية،  ــة السـ المكتبـــة الرقميـ
 م العالي.وزارة التعلي

1 25/11/2018 

64 
 الكتب اإللكترونية

لمكتبــات جامعــة عمادة شئون ا
 الرحمن بن فيصل. اإلمام عبد

1 25/11/2018 

65 
 ررات االلكترونيةتحسين جودة المق

عمادة التعليم عــن بعــد جامعــة 
 اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

1 
30/8/2018 

ــي  66 ــة فـ ــات التعاونيـ ــتخدام التطبيقـ اسـ
 طالبتدريس ال

 15/1/2019 1 عمادة التطوير الجامعي

67 
 والكوارثإدارة األزمات 

ة والتــدريب مركز ضمان الجود
 جامعة األزهر

2 
14-15 /
7/2018 

68 
 الطالب محفظة

كلية اآلداب جامعة اإلمــام عبــد 
 الرحمن بن فيصل.

1 25/12/2018 
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69 
 مقدمة في التفكير التصميمي

"مؤسســـــة إدراك" منصــــــة 
 إلكترونية 

1 7/1/2020 

70 
 تحسين محركات البحث

"مؤسســـــة إدراك" منصــــــة 
 رونية إلكت

1 14/1/2020 

71 
 لسيرة الذاتية الناجحة  ا

"مؤسســـــة إدراك" منصــــــة 
 ية إلكترون

1 15/1/2020 

72 
 الصحة النفسية

"مؤسســـــة إدراك" منصــــــة 
 إلكترونية 

1 15/1/2020 

73 
 مهارات االتصال

"مؤسســـــة إدراك" منصــــــة 
 إلكترونية 

1 16/1/2020 

74 
 علوم األعصاب في حياتنا اليومية

ك" منصــــــة "مؤسســـــة إدرا
 إلكترونية 

1 4/2/2020 

75 
 التفكير الناقد

"مؤسســـــة إدراك" منصــــــة 
 ونية إلكتر

1 4/2/2020 

76 
النظــام األمثــل لنظــام بنــك المســؤولية 

 المجتمعية. 

عمادة خدمة المجتمع والتنمية 
المستدامة، جامعة اإلمــام عبــد 

 حمن بن فيصلالر
1 1/4/2020 

77 
ــام المشــــرف لبنــــك المســــئولية  نظــ

 جتمعية.الم

مع والتنمية عمادة خدمة المجت
المستدامة، جامعة اإلمــام عبــد 

 فيصل الرحمن بن
1 16/4/2020 

محــرك البحــث الموحــد لجميــع قواعــد  78
 Summonمعلومات مكتبات الجامعة 

عمادة شئون المكتبــات جامعــة 
 بن فيصل.اإلمام عبد الرحمن 

1 21/4/2020 

االستشـــــهاد المرجعـــــي لمصـــــادر  79
 APA ات باســتخدام أســاليب المعلومــ 

and Vancouver 

عمادة شئون المكتبــات جامعــة 
 د الرحمن بن فيصل.اإلمام عب

1 11/5/2020 

النزاهـــة األكاديميـــة وفهـــم االنتحـــال  80
 لتفاديه.

عمادة شئون المكتبــات جامعــة 
 ل.اإلمام عبد الرحمن بن فيص

1 11/5/2020 

برنـــام  الـــبالك بـــورد لرفـــع المـــواد  81
والتواصــــل مــــع الطالبــــات  العلميــــة

 إلعالنات والمنتديات واالختبارات.با
 24/8/2020 1 كلية اآلداب

آلية قياس نوات  التعلم للمقرر نموذج  85
2018. 

 24/8/2020 1 كلية اآلداب

86 
 الريادة المجتمعية ابتكر في

مـــام عبـــد الـــة جامعـــة اإلكو
ل لالبتكــار بــن فيصــ الــرحمن 

 وريادة األعمال
1 7/9/2020 

87 High-Quality Assessment 
through the Use of Rubrics 

الجامعي،   عمادة تطوير التعليم
جامعة اإلمام عبد الــرحمن بــن 

1 9/9/2020 
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 فيصل.

88 
ــ نمــــاذج تصــــم يم للبيئــــات يم التعلــ

 االفتراضية

ي، عمادة تطوير التعليم الجامع
رحمن بــن جامعة اإلمام عبد الــ 

 فيصل.
1 19/9/2020 

معي في ضــوأل متطلبــات ريس الجاالتد 89
التنمية وسوق العمل ومهارات القــرن 

 رون.الواحد والعش

عمادة تطوير التعليم الجامعي، 
جامعة اإلمام عبد الــرحمن بــن 

 فيصل.
1 28/9/2020 

90 
تعزيــــز التعلــــيم والــــتعلم باســــتخدام 

 جياالتكنولو

معي، ادة تطوير التعليم الجاعم
جامعة اإلمام عبد الــرحمن بــن 

 صل.في
1 1/10/2020 

91 
 التعليم المبني على المخرجات

عمادة تطوير التعليم الجامعي، 
جامعة اإلمام عبد الــرحمن بــن 

 فيصل.
1 10/10/2020 

92 
 ات المهنةأخالقي

الـــة جامعـــة اإلمـــام عبـــد كو
بــن فيصــل لالبتكــار الــرحمن 
 عمالوريادة األ

1 3/11/2020 

93 
 للكتب اإللكترونيةالبحث المتقدم  

عمادة شئون المكتبــات جامعــة 
 بن فيصل.اإلمام عبد الرحمن 

1 30/11/2021 

94 
 ري ضد األطفالالعنف األس

 مــييمستشفى الملــك فهــد التعل
الـــــدمام، المملكـــــة العربيـــــة 

  السعودية
1 22/11/2021 

 

  (وتطويرها... العلمية المناه  وضع في المشاركة)العلمي لنشاطا / سادساا

 تاريخه الخبيانات عن النشاط العلمي، يشمل نوعه والمكان... م

 2014  وضع منه  االنثروبولوجيا 1

 2014  لنظرية االجتماعيةمنه  اوضع  2

 2013  وضع منه  علم االجتماع الحضري 3

 2014 وضع منه  علم االجتماع الطبي 4

علــم المشــاركة فــى االشــراف علــى حلقــات البحــث والمشــروعات البحثيــة لطــالب  5
 ا.عاما  11مدار  فى مرحلة البكالوريوس على االجتماع

 

ــة  6 ــط البحثي ــن الخط ــد م ــم للعدي ــات الدوات جوأمحك ــات بالجامع ــع البيان مصــرية م
 والسعودية.
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تنفيذ ورشة عمــل إلكترونيــة بعنــوان )الــوعي المجتمعــي وجائحــة كورونــا( ضــمن  7
 مبادرة عطاأل، كلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

2020 

م  ضمن برنا (إعداد وبناأل االستبيان اإللكترونيبعنوان ) إعداد وتقديم ورشة عمل 8
بــد كليــة اآلداب جامعــة الملــك ع علــم االجتمــاع ه قســمالــذي يقدمــ  خدمــة المجتمــع

ة بــوزارة المــوارد البشــرية المنطقــ االجتمــاعيين لألخصــائيين  الــرحمن بــن فيصــل
 .الشرقية

2020/11/10 

 ضمن برنام  خدمــة المجتمــع  (المالحظةمهارة  إعداد وتقديم ورشة عمل بعنوان ) 9
 كليــة اآلداب جامعــة الملــك عبــد الــرحمن بــن فيصــل جتماعه قسم علم االالذي يقدم

 .ة الشرقيةالمنطق ماعيةبدور الرعاية االجتين االجتماعيلألخصائيين  

2020 

 

 

 العلمية األنشطةو المؤتمرات حضور  سابعاا/ 

 رؤي..  العربــي الجــامعي علــيمالت تطــوير فــي التنمويــة التوجهــات)مــؤتمر  -1
 جامعـة نسـانيةاإل الدراسـات كلية مع اونبالتع كامل لحصا  مركز(،مستقبلية
 .2004، جمهورية مصر العربية،  القاهرة، األزهر

ــؤتمر  -2 ــايا) مـ ــة قضـ ــتقبل الطفولـ ــر ومسـ ــومى المركز،(مصـ ــوث القـ  للبحـ
 .2013العربية،   مصر اهرة، جمهورية  ، القوالجنائية  االجتماعية

جامعـة  كليـة اآلداب، (، قسم علـم االجتمـاع،العنف  لنبذ  صلة  مبادرةاط  )نش -3
 .2015اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، 

)ورشة دولية بعنوان: النظرية االجتماعية: تعريفها ومستوياتها ووظائفهـا  -4
اآلداب الجامعـة   في البحث العلمي، قدمها األستاذ الدكتور أحمد زايـد( كليـة

علــيم العــالي والبحــث العلمــي، جمهوريــة العــراق، المستنصــرية، وزارة الت
 م عبر برنام  عبر زووم االفتراضي.16/6/2020في نعقدت الدورة ا

)ورشــة إلكترونيــة بعنــوان: مهنــة التــدريس بــين المتعــة واأللــم( مؤسســة  -5
 م.1/7/2020الكفايات التربوية، جمهورية العراق،  

: اإلطـار المفـاهيمي ترونية بعنـوان : منظمـات المجتمـع المـدني)ورشة إلك -6
سماعيل( مؤسسة الغدق للخـدمات ريبوار محمد إوالقانوني، قدمها الدكتور 

 م.6/7/2020العامة والتنمية، جمهورية العراق،  

)ندوة بعنوان: أولويات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، قـدمها الـدكتور  -7
د، خميس حميـدي، مركـز الفهـرس العربـي الموحـ  عمرو سالمة، والدكتور

ــة،  ــة العربي ــر الخــط الم م18/8/2020منصــة الخــدمات المعرفي باشــر عب
Onlin Webinar) 
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)الملتقــى االفتراضــي المعنــون بـــ "عــودة نفســية آمنــة فــي ظــل التحــديات  -8
الراهنــــة"(، عمــــادة شــــؤون الطــــالب جامعــــة الملــــك عبــــد العزيــــز، 

 م. 20/8/2020

/ 9-8 فـي انعقـد يالـذ  (االجتماعية للخدمة قضايا الرقمي لتحول)مؤتمر ا  -9
 عبر زووم االفتراضي. 2020

كلية اآلداب   بات، قسم المكت(الوصول الحر:  بعنوانإلكترونية  وة  ند) -10
   م.25/10/2020، يصلجامعة اإلمام عبد الرحمن بن ف

 العلمية الهيئات عضوية /اثامنا  

الجهة التابعة لها   مسمى الجمعية  م
 معيةالج

 مقر الجمعية

عضو اللجنة العلمية لمجلة تطوير العلوم   1
 االجتماعية

شور جامعة زيان ع
 الجلفة. 

 لجزائر ا

 العلوملمجلة  عضو اللجنة العلمية 2
 . اإلنسانية ةاالجتماعي

 الجزائر  جامعة المسيلة 

اآلداب والعلوم لمجلة  عضو اللجنة العلمية 3
 . االجتماعية

 الجزائر  2جامعة سيطيف 

  القانونية العلوم لمجلة عضو اللجنة العلمية 4
 . واالجتماعية

جامعة زيان عشور 
 . الجلفة

 الجزائر 

  في الجامع لمجلة عضو اللجنة العلمية 5
 .التربوية والعلوم النفسية الدراسات

 الجزائر  جامعة المسيلة 

جامعة زيان عشور  لمجلة أبحاث. عضو اللجنة العلمية 6
 الجلفة. 

 الجزائر 

  لعلم آفاق  مجلةل عضو اللجنة العلمية 7
 ( J.A.S.B2) االجتماع

 الجزائر  2جامعة البليدة 

 روافد مجلةلعلمية لعضو اللجنة ا 8
  علومال في العلمية األبحاث و للدراسات
 . واإلنسانية االجتماعية

 لعين الجامعي المركز
 تيموشنت

 الجزائر 

  االنسانية العلوم في الباحث مجلة 9
 . واالجتماعية

 مربا  قاصدي جامعة
 ورقلة 

 الجزائر 

  للعلوم العربية للمجلة عضو اللجنة العلمية 10
 .األبحاث رونش

 فلسطين  مركز القومي للبحوث ال

جلة العلوم لم عضو اللجنة العلمية 11
 االجتماعية. 

 المملكة العربية السعودية.  جامعة أم القر 
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لمجلة العلوم  عضو اللجنة العلمية 12
 اإلنسانية. 

 المملكة العربية السعودية.  جامعة الطائف

لمجلة العلوم  عضو اللجنة العلمية 13
 نية. اإلنسا

 العراق نبارجامعة األ

ة الشئون  وزار نقابة المهن االجتماعيةعضو في  14
 االجتماعية

 مصر  –القاهرة 

عضو في المركز الوطني للدراسات  15

 .والبحوث االجتماعية

 الريا   منظمة اير حكومية 

الجمعية المصرية لالقتصاد  في عضو  16

 السياسي والتشريع واإلحصاأل. 

 ر مص –القاهرة  منظمة اير حكومية 

الجمعية السوسيولوجية  في عضو  17

 . المصرية

 مصر  –القاهرة  ر حكومية منظمة اي

 

 والجودة الوظيفة مهام /اتاسعا  

 فترة عمل اللجنة مسمى اللجنة م

إلى  من تاريخ
 تاريخ 

كلية الدراسات  ضو لجنه اعضاأل هيئة التدريس بقسم علم االجتماعع 1
 ة. ر فرع الدقهلياإلنسانية، جامعة األزه

2011 2014 

قسم علم للرابعة مرحلة الليسانيس عضو كنترول الفرق الدرسية من األولى  2
 كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزهر فرع الدقهلية. االجتماع

2002 2014 

واالعتماد، القاهرة،  التعليم جودة لضمان القومية خارجي بالهيئة مراجع 3
 مصر.

2010 2014 

هيئة التدريس بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية   ضو لجنه اعضاألع 4
 . كليه اآلداب جامعه عبد الرحمن بن فيصل

2016  

عضو لجنه البحث العلمي وخدمة المجتمع بقسم علم االجتماع والخدمة  5
 . جتماعية كليه اآلداب جامعه عبد الرحمن بن فيصلاال

2016  

تماع والخدمة االجتماعية كليه  بقسم علم االجالعليا  عضو لجنه الدراسات 6
 .ن بن فيصلاآلداب جامعه عبد الرحم

2016  

اللجنة الطالبية بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية كليه اآلداب   منسق 7
 . يصلجامعه عبد الرحمن بن ف 

2016  

  2017ليه  عضو لجنة الدراسة الذاتية لبرنام  علم االجتماع والخدمة االجتماعية  ك 8
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 . معه الدماماآلداب جا

  2016 . م  المحدثةعضو لجنة توصيف المقررات والبرا 9

جتماع بقسم علم االجتماع علم االعضو لجنة برنام  الماجستير بمسار  10

 . والخدمة االجتماعية

2017  

  2018 عضو في خدمة الهاتف االستشاري.  11

  2020 عبد الرحمن بن فيصل. جامعة اإلمام عضو لجنة التعليم عن بعد بكلية اآلداب  12

  2021 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.بكلية اآلداب لجنة خدمة المجتمع منسق  13

  2021 عضو لجنة جودة التقويم واالختبارات 14

  2021 عضو لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي 15

 

 

 التعليمية  طةواألنش  التدريس /اعاشرا 

 ها داخل قسم علم االجتماع جامعة األزهر: المواد التي تم تدريس -1

 االجتماعيـة، مـدخل  ، األنثروبولوجيـاتمـاعالتوجيه اإلسالمي في علم االجمقررات  
ت فـي المكتبـة االجتماعيـة، علـم الفرقـة األولـى، دراسـا    االجتماعيـة  الخدمـة  إلي

ريــات فـي علــم االجتمـاع، علــم االجتمــاع االجتمـاع الحضــري الفرقـة الثالثــة، ونظ
 لطبي الفرقة الرابعة.  ا

جامعـة  مـة االجتماعيـة والخد المواد التي تم تدريسها داخل قسم علم االجتماع  -2

 :إلمام عبد الرحمن بن فيصلا

 اجتمــاع علــم، والجريمــة االجتمــاعي افاالنحــر، االجتمــاع علــم مبــاد مقــررات 
، الطبـي  اعاالجتمـ  علم،  االجتماعية  النظريات،  اعياالجتم  التغير،  والطفولة  األسرة
 الفكـر  يختار،  والمهني  الصناعي  االجتماع  علم،  التخرج  مشروع،  والعولمة  الثقافة

ــاعي ــم، عاالجتم ــاع ل ــي االجتم ــم، التطبيق ــاع عل ــائلي االجتم ــم، الع ــاع عل  االجتم
ــم، ياســيالس ــاع عل ــيم اجتم ــيط التنظ ــة، والتخط ــة التنمي ، ةواالقتصــادي االجتماعي

 علـم، القـانوني االجتمـاع علـم، اإلنترنـت  عاجتمـا  علـم،  السعودي  العربي  المجتمع
  ، علم االجتماع االقتصادي.االجتماعي  البحث  مناه ،  السكان  اجتماع
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 العلمية  وائزالج /عشر حادي

البحثيـة   "الفنجـريفـي مسـابقة "المركز األول    يةشجيعالجائزة التالحصول على  -
 .2020حول الشائعات وتأثيرها على التنمية  

 

 

 

 

 تصال اال وسائل /عشر ثاني 
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