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المؤتمر األول
لدراسات المرأة السعودية

السير الذاتية للمشاركين
وملخصات البحوث

١٤٣٩ هـ -  ١٤٤٠ هـ

المؤتمر األول لدراسات
المـــرأة  السعــودية
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رؤيتهــا  خــال  مــن  الرحمــن  عبــد  بنــت  نــورة  األميــرة  جامعــة  تبنــت 
بالمــرأة، وســعت  المتعلقــة  وغاياتهــا االســتراتيجية خدمــة القضايــا 
لتوفيــر البيئــة العلميــة، التــي ُتْعنــى بدراســات المــرأة بشــكل عــام، 

خــاص. بشــكل  الســعودية  والمــرأة 

وتمثــل الدراســات المعنيــة بالمــرأة ودورهــا، واحتياجاتهــا، وأولوياتهــا، 
والتحديــات التــي تواجههــا، وأثرهــا فــي المجتمــع، رافــًدا قوًيــا للجهــود 
ممــا  المــرأة؛  لتمكيــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تبذلهــا  التــي 

ــة 2030 . ــة وفــق رؤي يســهم فــي نجــاح الخطــط التنموي

وانطاًقــا مــن ذلــك تســعد الجامعــة بتنظيــم المؤتمــر األول لدراســات 
المــرأة الســعودية.
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أهداف المؤتمر:

1. توضيــح أبعــاد شــخصية المــرأة الســعودية، ودورهــا فــي الثقافــة، واآلدب، 
والتاريــخ، واللغــة، وخدمــة المجتمــع.

2. التأكيــد علــى أهميــة دراســة مشــاركة المــرأة فــي التنمية؛ لدعــم التحوالت 
االجتماعيــة واالقتصاديــة المرتبطــة بها تحقيًقــا لرؤية 2030.

3. رفد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة.

محاور المؤتمر:

1.  اآلداب :
المرأة والثقافة اإلسامية.

المرأة في اآلدب، اللغة والتاريخ.

2. اإلعام:
صورة المرأة السعودية في اإلعام المحلي واألجنبي.

مشاركة المرأة السعودية في اإلعام.

3. الفنون:
دور المرأة في نشر ثقافة الفن في السعودية.

إسهام المرأة السعودية في الفنون.
نساء رائدات في الفن السعودي.

4. خدمة المجتمع:
المؤسسات الخيرية النسوية ودورها المجتمعي. 

المبادرات المجتمعية النسائية لمجتمع حيوي.

5. مشاركة المرأة في التنمية المستدامة ودورها في تحقيق رؤية 2030
دور القيادة العليا في دعم مشاركة المرأة في التنمية.

أثر التعليم والتدريب على إسهام المرأة في التنمية.
مشاركة المرأة في االقتصاد وسوق العمل القتصاد مزدهر.
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الفعاليات المؤتمر:

يصاحــب المؤتمــر األول لدراســات المــرأة المعــرض الفنــي التشــكيلي بعنوان 
)المــرأة الســعودية الحاضــر والمســتقبل(، والذي ســيلقي الضــوء على المرأة 
الســعودية الفنانــة التــي تعبــر عــن ذاتهــا بــكل شــفافية، ومــن جهــة أخــرى 
رؤيــة الفنانيــن الســعوديين عــن المــرأة، هــذا فيمــا يتعلــق بالفنانيــن، مــن 
زاويــة أخــرى ســيعرض مجموعــة ألعمــال طالبــات متميــزات مــن مســتويات 
مختلفــة مــن قســم الفنــون البصريــة فــي كليــة التصاميــم والفنــون، رؤيــة 
جديــدة لواقــع المــرأة الســعودية بمجــاالت متعــددة مــن اللوحــة التصويريــة، 
فــن المفهــوم، تشــكيل بالفــراغ، والنحــت كونهــن جيــل الشــباب الواعــد 
ــة متخصصــة بالفــن  ــذي ســينهض بفــن مــن روحهــم، تحــت اشــراف لجن ال

التشــكيلي.

مكان إقامة المؤتمر:

مركز المؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، القاعة الزرقاء.

لغة المؤتمر:

 اللغة العربية.

إرشادات المشاركين:

1. ُتقبــل المشــاركات مــن داخــل المملكــة وخارجهــا، دون أن تتحمــل الجهــة 
المنظمــة أي التزامــات.

2. تلتزم المشاركات بالضوابط العلمية والمنهجية. 
3. تخضــع جميــع المشــاركات للتحكيــم العلمــي، ويجــب علــى الباحثيــن 
ــات التــي تردهــم مــن المحكميــن قبــل اعتمــاد نشــرها فــي  إجــراء التعدي

الســجل العلمــي للمؤتمــر.
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رابط المؤتمر :

http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/prc

بريد اللجنة العلمية:

scr-scc@pnu.edu.sa

بريد اللجنة التحضيرية:

scr-mcc@pnu.edu.sa
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اإلشراف العام: 
مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة السعودية

مديرة المركز: د.مها بنت علي آل خشيل  
أســتاذ التاريــخ الحديــث والمعاصــر المشــارك، كليــة اآلداب، جامعــة نــورة بنــت 

عبدالرحمن.

نائبة مديرة المركز: د.ندى بنت صالح الركف
أســتاذ الرســم والتصويــر المســاعد ، كليــة التصاميــم والفنــون، جامعــة 

األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن

مستشارة المركز: أ.د. أمل بنت محمد الخاروف
أستاذ علم االجتماع االقتصادي ، مركز دراسات المرأة، الجامعة األردنية.

اللجنة العلمية:

أ.د.هيفاء بنت عبدالرحمن بن شلهوب  
أســتاذ التخطيــط االجتماعــي، كليــة الخدمــة االجتماعيــة، جامعــة األميــرة 

نــورة بنــت عبدالرحمــن.

أ.د.أسماء بنت عبداهلل الموسى
أســتاذ أصــول الفقــه، كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية، جامعــة األميــرة نــورة 

بنــت عبدالرحمــن.

أ.د.سارة بنت صالح الخمشي
أســتاذ الخدمــة االجتماعيــة، كليــة الخدمــة االجتماعيــة، جامعــة األميــرة نــورة 

بنــت عبدالرحمــن.

أ.د.علياء بنت يحيى الجبيلي
أستاذ التاريخ اإلسامي ، كلية اآلداب، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

د.تهاني بنت ناصر العجاجي
والفنــون،  التصاميــم  كليــة  المشــارك،  والتطريــز  المابــس  تاريــخ  أســتاذ 

عبدالرحمــن. بنــت  نــورة  األميــرة  جامعــة 
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السير الذاتية
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جلسة حوارية
نظريات في تمكين المرأة



10

االسم:  د.عبيـر بشـير دبابنـه

المؤهات: 

استاذ الدراسات الجندرية المشارك.
دكتــوراة فــي الدراســات الجندريــة / حقــوق المــرأة اإلنســانية ، جامعــة ليســتر، 

بريطانيــا، 2002 / 2006.

جهة العمل

مديرة مركز دراسات المرأة / الجامعة األردنية ، أب 2013.

اهم االبحاث الحديثة:

   Jordanian Women’s Political Participation :
Legislative Status and Structural Challenges  , European Journal 
of Social Sciences . Vol.27,  No.2 , (2012), pp. 213-221.

كتــاب » خمســون مفهومــً أساســيا فــي الدراســات الجندريــة »,  مترجــم مــن 
اللغــة االنجليزيــة الــى اللغــة العربيــة – منشــورات عمــادة البحــث العلمــي – 

الجامعــة األردنيــة ،2011.

علــى  المؤثــرة  الوطنيــة  واآلليــات  التشــريعات   «  : بعنــوان  إقليمــي  تقريــر 
التمكيــن االقتصــادي للمــرأة »,)2012( , المركــز العربــي للبحــوث والدراســات .

تقريــر إقليمــي بعنــوان : » المــرأة المســتثمرة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
الدوليــة  الماليــة  المؤسســة   ، إقليمــي  بحــث   ،  )2007(  ،« إفريقيــا  وشــمال 

والمركــز العربــي للبحــوث والدراســات .

معلومات اخرى:

حاصلة على درع التميز في :
تعزيــز قــدرات الصياغــة التشــريعية , مقدمــة مــن الشــبكة القانونية للنســاء 

العربيات.
والشــبكة    Rule of Law Initiative مــن  مقدمــة   , بالمازمــة  التعلــم 

العربيــات. للنســاء  القانونيــة 
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االسم: د.عالء عبدالعزيز ابو زيد

المؤهات: 

دكتــواره الفلســفة ، قســم دراســات الشــرق االوســط والدراســات االســامية - 
جامعــة تورنتــو- اونتاريــو- كنــدا.

جهة العمل

قسم العلوم السياسية – كلية االقتصاد والعلوم السياسية : جامعة القاهرة.

اهم االبحاث الحديثة:

دراســة نقديــة لعينــة مــن أدلــة قيــاس وضــع المــرأة )دراســة تحليليــة مقدمــة الــى 
منظمــة المــرأة العربيــة :جامعــة الــدول العربيــة ، نوفمبــر 2012(.

تمكيــن المــرأة العربيــة والمنظومــة المجتمعيــة األبويــة : مامــدى التغيــر الحاصــل 
المتغيــر: نظــرة  األوســط  الشــرق  )محــرر(،  فــي: بهجــت قرنــي  المــرأة؟  لصالــح 
جديــدة إلــى الديناميــكات العربيــة )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2011(.

المــرأة العربيــة فــي مفهــوم وقضايــا أمــن اإلنســان: المنظــور العربــي والدولــي: 
ــة،2009(. ــا الحوار،)القاهرة:منظمــة المــرأة العربي قضاي

واقــع ومســتقبل مشــروعات نهــوض المــرأة العربيــة، )القاهــرة: منظمــة المــرأة 
العربيــة، 2007(.

الجنــدر والخوكمــة، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر : الحوكمــة والتنميــة - مركــز دراســات 
الــدول الناميــة، القاهــرة : 21-23 مــارس 2003.

االجتماعيــة  للبحــوث  الثانــي  للملتقــى  مقــدم  رقابية.بحــث  كســلطة  االزهــر 
.2001 مــارس   25-21 فلورنســا.  المتوســط.  البحــر  لــدول  والسياســية 

الكتب المترجمة

جــان آرت شــولت، اقتصــاد عالمــي ديمقراطــي: دور المجتمــع المدنــي، ترجمــة عــا 
أبــو زيــد مترجــم مــن االنجليزيــة إلــى العربيــة.
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االسم: د.روال عوده سليمان السوالقة

المؤهات: 

دكتــوراه: علــم االجتمــاع االكلينيكــي/ مرتبــة الشــرف األولــى والتوصيــة بطباعــة 
الرســالة باللغتيــن العربيــة واالجنبيــة.

ماجستير : دراسات المرأة.
بكالوريوس: علم اجتماع.

جهة العمل

استاذ مساعد - قسم علم االجتماع/ كلية اآلداب/ الجامعة األردنية.

اهم االبحاث الحديثة:

   Emotional Burnout among Working Wives: Dimensions and Effect. 
Canadian Social Science; Vol 13 , No 2, 2017.

الصــراع القيمــي والتغيــر االجتماعــي لــدى المــرأة المتعلمــة فــي المجتمــع األردنــي: دراســة 
مقارنــة، مجلــة دراســات، العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، المجلــد 43، ملحــق 5، 2016.

تجريبيــة  دراســة  جنســيً:  إليهــن  الُمســاء  القاصــرات  للفتيــات  االجتماعيــة  المســاندة 
علــى إحــدى دور الرعايــة واإلصــاح للفتيــات فــي األردن، مجلــة دراســات، العلــوم اإلنســانية 

واالجتماعيــة، المجلــد 43، ملحــق 4، 2016.

نمــو ســكان مدينــة عمــان 1952-2015: دراســة ديموغرافيــة، مجلــة المنــارة، جامعــة آل البيت، 
مقبول للنشــر، 2017.

ــبل العــاج »دراســة سوســيولوجية  ــى ُس ــر االجتماعــي إل الرهــاب االجتماعــي: مــن التنظي
اكلينيكيــة، المجلــة األردنيــة للعلــوم االجتماعيــة، مقبــول للنشــر، 2018.

كتاب مقدمة في علم االجتماع )مترجم(، دار الفكر للنشر، األردن، 2016

كتــاب: المســاندة االجتماعيــة لاحــداث الذكــور المســاء اليهــم جنســيً 2016، دار نــور نشــر 
العالميــة Noor Publishing )المكتبــة الوطنيــة/ ألمانيــا(.

معلومات اخرى:
عضو في المجلس العربي للعلوم االجتماعية

عضو في جمعية البحث العلمي األردنية
عضو في اتحاد الكتاب األردني

عضو في الهيئة االدارية /االتحاد الملكي للشطرنج/ مصنف دولي سابق
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أ.د سارة صالح عيادة الخمشي

المؤهات: 
دكتوراه في الخدمة االجتماعية.                     

جهة العمل
جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن -  كلية الخدمة االجتماعية .

اهم االبحاث الحديثة:
كتاب ) السياسة االجتماعية (جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن , الرياض , 1437هـ

دور االسرة في حماية األبناء من االرهاب ندوة من يربي أبنائنا , مركز الملك عبد العزيز 
الحوار الوطني , 18 / 1 /1438هـ 

التوجهات المستقبلية لتعزيز االمن الفكري ملتقى دور الخدمة االجتماعية في الوعي 
الفكري المقام في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن 1438/3/7هـ

واقع العنوسة في المجتمع السعودي كرسي خبراء التربية لدراسات األسرة في 
المجتمع السعودي , 1438هـ

   Feminist Movement Obstacles in Saudi Arabia Journal of Social 
Sciences, Science Publications- ISSN: 2017-1-20  ,3652-1549

معوقــات البحــوث البينيــة ،ملتقــى مركــز بحــوث كليــة اآلداب للبحــث العلمــي المشــترك, 
1438/5/18هـــ , 

مظاهــر الفســاد األكاديمــي والمؤشــرات التخطيطيــة للحــد منها،جامعــة المنصــورة مجلــة 
كليــة اآلداب العــدد )60( ربيــع الثانــي 1438هـــ   

أولويات البحث العلمي  في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية
حلقة نقاش )أولويات البحث العلمي وفق رؤية 2030( عمادة البحث العلمي 21 /6 /1438هـ  

دور األســر المنتجــة فــي تمكيــن المــرأة الفقيــرة ، مؤتمــر المشــروعات الصغيــرة واألســر 
المنتجــة كرافــد للتنميــة :دور البلديــات والقطاعيــن العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي 

فــي تعضيدهــا ومســاندتها ,عمــان , األردن ,6-1438/8/8هـــ 

معلومات اخرى:
حصلت على المركز األول في  جائزة أبها »فرع الثقافة« عام 1432هـ.

جائزة الشرق األوسط للتميز للقيادات عام 1437هـ.
جائزة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز البحثي »فرع غزارة اإلنتاج العلمي« 1438هـ. 
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المحور
مشاركة المرأة في االقتصاد وسوق 

العمل القتصاد مزهر 
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االسم: د. سالمة عبدالحافظ  عليان المطلق

المؤهات: 

دكتوراه في الرياضيات واالحصاء

جهة العمل

عضو هيئة تدريس الجامعة االلكترونية السعودية.

اهم االبحاث الحديثة:

تحليــل تاريخــي ألبــرز المؤشــرات االقتصاديــة والمصرفيــة فــي األردن فــي ظــل 
األزمــات االقتصاديــة والسياســية خــال األعــوام 1994-2011.)2012( , الفقــر والبطالــة 
والجريمــــة فــــــــي األردن ودور التشريعــــــات فــي الحــــد منهـــــــا خــال األعــــــوام 
2000-2011.)2012( , واقــع المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة األردنيــة فــي االقتصــاد ودور 
التشــريعات خــال األعــوام 2000-2011. )2012( , قيــاس التفــاوت فــي توزيــع الدخــل 
فــي األردن 2006-2010 , الطاقــة المتجــددة وأثرهــا علــى النمــو االقتصــادي  فــي 
األردن )بحــث محكــم قيــد النشــر2018( و معوقــات التعليــم المدمــج فــي الجامعــة 

االلكترونيــة الســعودية )2017( )بحــث محكــم قيــد النشــر(

معلومات أخرى

 عملــت فــي البنــك المركــزي األردنــي ثاثــة وعشــرون عامــا فــي دائــرة األبحـــاث 

العديــد  فــي  المشــاركة  االقتصاديــة.  النمذجــة  لقســم  رئيســا   )2015-1992(
مــن المهمــات اإلحصائيــة كمدربــة وخبيــرة احصائيــة فــي المجــاالت المختلفــة 
المحلــي  المســتوى  علــى  المــرأة  إحصــاءات  :منهــا  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
والدولــي . باإلضافــة الــى دكتــوراه فخريــة مــن جامعــة المواهــب العالميــة لدورهــا 
الثقافــي والعلمــي ومبادراتهــا االجتماعيــة والتطوعيــة نموذجــا للمــرأة العربيــة 

المتميــزة.
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االسم: د.سلمى عبدالرحمن حسين نور الجليل.

المؤهات: 

والتحليــل  الرياضيــة  النمذجــة  تخصــص  التطبيقيــة  الهندســة  فــي  دكتــوراة 
االحصائــي.

جهة العمل

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كلية المجتمع.

اهم االبحاث الحديثة:

Leather of tannage in Taleh Bark Seyal Acacia of Extract Tannins 
of Utilization 

معلومات أخرى

   مشرفة مركز ابحاث كلية المجتمع.

   منسقة الجودة بقسم الحاسب االلي وتقنية المعلومات كلية المجتمع.



18

االسم: د.منيرة عبدالرحمن المقرن.

المؤهات: 

دكتوراه الفلسفة في التربية – علم النفس.

جهة العمل

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كلية المجتمع.

اهم االبحاث الحديثة:

الرضا عن الحياة لدى المخترعين السعوديين في ضوء عدد من المتغيرات.

معلومات أخرى

عميدة كلية المجتمع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

فــي  المناهــج  معاييــر  بنــاء  مشــروع  فــي  المرجعــي  العلمــي  الفريــق  عضــو 
. لمملكــة ا
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االسم: د. غيداء بنت علي صالح الزهراني

المؤهات: 

دكتوراه المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية

جهة العمل

جامعة نجران، كلية العلوم واآلداب بشرورة

اهم االبحاث الحديثة:

بحــث بعنــوان »تحليــل كتــب اللغــة اإلنجليزيــة المطــورة لــدى طــاب المرحلــة 
الثانويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء القيــم«، القاهــرة، جامعــة عيــن 

شــمس، مجلــة دراســات فــي التعليــم الجامعــي، )2014م(، العــدد27.

ورقــة عمــل بعنــوان »التوأمــة المهنيــة« ُقدمــت فــي ملتقــى البحــث العلمــي 
بتاريــخ 2-1436/7/4هـــ،  المكرمــة،  بمكــة  القــرى  أم  بجامعــة  التعليــم  وتطويــر 

21-2015/4/23م. الموافــق 

بحــث ُمشــترك بعنــوان »فعاليــة برنامــج الســنة التحضيريــة بجامعــة أم القــرى في 
تأهيــل الطالبــات لالتحــاق بالكليــات الجامعيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة 
التدريســية«، المؤتمــر الدولــي الثانــي لتطويــر البحــث العلمــي فــي التعليــم 

ــا- كوااللمبور26-1436/8/29هـــ الموافــق العالــي، ماليزي
13-16 يونيو 2015م.

ــي.. طبيعــة  ورقــة عمــل بعنــوان »التكامــل التربــوي بيــن التعليــم العــام والعال
العاقة وســبل التكامل« ُقدمت في المؤتمر الســابع عشــر للجمعية الســعودية 
ــي«  ــة والنفســية »التكامــل التربــوي بيــن التعليــم العــام والعال للعلــوم التربوي

والُمنعقــد فــي جامعــة الملــك ســعود بالريــاض، فــي الفتــرة مــن
21-1437/5/23هـ، الموافق 1-2016/3/3م.

بحــث بعنــوان »تصــور مقتــرح لمعاييــر االعتمــاد األكاديمــي لتطويــر منظومــة 
مــت فــي  التعليــم الجامعــي بجامعــة نجــران فــي برنامــج إعــداد المعلــم«. ُقدِّ
مؤسســات  فــي  الشــاملة  الجــودة  إدارة  ومعاييــر  األكاديمــي  االعتمــاد  مؤتمــر 
التعليــم العالــي، المنعقــد بتاريــخ 25-27 نوفمبــر 2016م فــي اســطنبول- تركيــا.
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االسم: د. طالب بن سالم أحمد الهمامي.

المؤهات: 

الديــن  الدعــوة وأصــول  مــن كليــة  اإلســامية  الدعــوة والثقافــة  فــي  دكتــوراه 
اإلســامية. بالجامعــة 

جهة العمل

جامعة نجران، كلية العلوم واآلداب بشرورة.

اهم االبحاث الحديثة:

الرضا عن الحياة لدى المخترعين السعوديين في ضوء عدد من المتغيرات.

معلومات أخرى

ــره فــي الفكــر والســلوك« بحــث محكــم مــن جامعــة  بحــث بعنــوان »الجمــال وأث
ــن. ــة الدعــوة وأصــول الدي األزهــر، مجل

ورقــة عمــل بعنــوان »مجــاالت التأهيــل واإلعــداد الدعــوي« بحــث محكــم مــن مجلــة 
الدراســات الدعويــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.

ورقــة عمــل بعنــوان »العمــل الخيــري فــي مواســم الحــج والعمــرة« ورقــة عمــل فــي 
الملتقــى العلمــي الثامــن عشــر ألبحــاث الحــج والعمــرة بجامعــة أم القــرى.

ــوط عليهمــا الســام  ــح ول ــوان »الحــوار فــي قصــة نبــي اهلل صال ــة عمــل بعن ورق
وتطبيقاتــه الدعويــة، مؤتمــر الدراســات األدبيــة بجامعــة الطفيلــة، األردن.
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االسم: د. أحالم العطا محمد عمر .

المؤهات: 

   دكتوراه الفلسفة في علم االجتماع جامعة النيلين 2007م- السودان.
   ماجستير في علم االجتماع جامعة الخرطوم 2001م- السودان.

   بكالوريــوس الشــرف فــي علــم االجتمــاع نظــام خمس ســنوات جامعــة الخرطوم 
1998م- السودان.

جهة العمل

أ. مشارك- جامعة الملك فيصل- كلية اآلداب- قسم الدراسات االجتماعية

اهم االبحاث الحديثة:
 )SOS( قريــة  فــي  األيتــام  لألطفــال  البديلــة  األم  لــدى  االجتماعيــة  التنشــئة  أســاليب 
2013م،  1434هـــ/  واإلنســانية،  العربيــة  للعلــوم  القصيــم  جامعــة  مجلــة  بالســودان، 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
أهم الحاجات االجتماعية- النفسية لدى الطالبة الجامعية السعودية ومدى 

الملــك ســعود«، مجلــة  مــن طالبــات جامعــة  »دراســة مطبقــة علــى عينــة  إشــباعها 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  2014م،  1435هـــ/  االجتماعيــة، 

مشــكات التقاعــد لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس الســودانيين المتقاعديــن بالجامعــات 
الســودانية، المجلــة العلميــة، كليــة التجــارة والدراســات االقتصاديــة واالجتماعيــة، جامعــة 

النيليــن، الخرطــوم: الســودان، المجلــد الرابــع/ العــدد الســابع، ، 2015م.
دور الشــباب الجامعــي فــي العمــل االجتماعــي التطوعــي، مجلــة االقتصــاد والعلــوم 

االجتماعيــة، جامعــة القــرآن الِكريــم، أم درمــان: الســودان، العــدد الثالــث، 2016م.
أثــر شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى التحصيــل الدراســي لــدى طالبــات كليــة اآلداب 
بجامعــة الملــك ســعود، مجلــة جامعــة القصيــم للعلــوم العربيــة واإلنســانية، المملكــة 

العربيــة الســعودية، المجلــد العاشــر/ العــدد الرابــع، 2016م.
دور األسرة المسلمة في التنشئة االجتماعية للطفل، مجلة جامعة القصيم 

للعلــوم العربيــة واإلنســانية، المملكــة العربيــة الســعودية، المجلــد العاشــر/ العــدد 
2016م. الرابــع، 

العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة المســببة للخافــات الزوجيــة مــن وجهــة نظــر األزواج 
الســعوديين، قبــل للنشــر فــي مجلــة مركــز دراســات المجتمــع، الخرطــوم: الســودان، 2017م.

المحــددات المرتبطــة بمســتوى خصوبــة المــرأة الســودانية المتزوجــة العاملــة بجامعــة 
ــة بيــن عضــوات هيئــة التدريــس، الموظفــات، والعامــات«، قبــل  النيليــن »دراســة مقارن
للنشــر فــي مجلــة كليــة الدراســات االجتماعيــة واالقتصاديــة، جامعــة النيليــن، الخرطــوم: 

الســودان، 2017م.
كتاب علم االجتماع األسري، مكتبة دار الزهراء، الرياض: المملكة العربية السعودية، 2015م.
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المحور
دور القيادة العليا في دعم مشاركة 

المرأة في التنمية
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االسم: د.هالة فوزي محمد عيد.

المؤهات: 
نفــس  علــم  ودبلــوم  تربــوي،  وتخطيــط  إدارة  تخصــص  وماجســتير  دكتــوراه 

بإنجلتــرا  اثتراثكليــد  جامعــة  مــن  وبعثــة  مدرســي، 

جهة العمل

جامعة بيشة

اهم االبحاث الحديثة:
تفعيــل دور النشــر اإللكترونــي فــي تحقيــق عولمــة البحــث العلمــي بالمملكــة العربيــة 

الســعودية كأحــد االتجاهــات والتجــارب العالميــة الحديثــة فــي تطويــر البحــث العلمــي
دور التعليــم المســتمر فــي تطويــر التنميــة البشــرية كأحــد متطلبــات بنــاء اقتصــاد 

المعرفــة فــي الــدول العربيــة
ــي للمســاهمة فــي تحقيــق حــراك البحــث  ــرح لتفعيــل دور النشــر اإللكترون تصــور مقت
العلمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء التجــارب واالتجاهــات العالميــة المعاصــرة.
دور التخطيــط االســتراتيجي فــي تهيئــة مخرجــات التعليــم العالــي بالوطــن العربــي 

لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل، 
تصور مقترح لتحقيق القيادة االبداعية لدى القيادات اإلدارية بالجامعات السعودية.

تلبيــة متطلبــات التنميــة المهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة بيشــة لتحقيــق 
الكفايــات الازمــة ألدوارهــم الحاليــة والمســتقبلية،.

فــي  الخــاص  القطــاع  ومؤسســات  الجامعــات  بيــن  الشــراكة  لتفعيــل  مقتــرح  تصــور 
العمــل.. لســوق  المســتقبلية  المتطلبــات  تلبيــة  مجــال  فــي  الخليجيــة  المجتمعــات 
برنامــج تدريبــي مقتــرح لتفعيــل دور معلمــي المرحلــة الثانويــة لمواجهــة تحديــات الغــزو 

الفكــري لــدى طابهــم.
دور السنة التحضيرية في تهيئة الطاب لمتطلبات التعليم الجامعي 

معلومات أخرى
شــاركت  كمــا  والبحثــي،  العلمــي  اإلنتــاج  مــن  والعديــد  مؤلفــة،  كتــب  ربعــة  لديهــا 
فــي عــدد مــن المؤتمــرات العلميــة المحليــة والدوليــة ونشــاطات اجتماعيــة متنوعــة 
وعضويــة جمعيــات علميــة عملــت كمعــدة مــادة علميــة ببرامــج التلفزيــون المتخصصــة 
فــي تطويــر التعليــم، وعملــت بمشــروعات تابعــة لمؤسســات تعليميــة بإنجلتــرا، نالــت 
ــر  ــة بمصــر كأفضــل مــدرب خبي ــدروع علــى مســتوى الجمهوري ــز وال ــد مــن الجوائ العدي
بمشــروعات تحســين التعليــم  وكرمــت فــي يــوم العلــم بمصــر، وجائــزة التميــز فــي 
التدريــس الجامعــي علــى مســتوى كليــة التربيــة ببيشــة، نالــت العديــد مــن الــدورات 
فــي   قياديــة  مناصــب  وتقلــدت  االحترافــي،  التدريــب  مجــال  فــي  والدوليــة  المحليــة 

بجمعيــات ومنظمــات لتطويــر المــرأة.
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االسم:  أ.عائشة بنت عبدالله جراح.

المؤهات: 

طالبــة ماجســتير فــي تخصــص اللســانيات بجامعــة األميــرة نــورة )الســعودية( 
بالشــراكة مــع جامعــة محمــد الخامــس )المغــرب(.

جهة العمل

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

اهم االبحاث الحديثة:

ظاهــرة النفــي فــي اللغــة العربيــة )دراســة فــي التركيــب والداللــة(. مجلــة لغــة 
الجزائــر, 2017م كام, 

اللســانيات   مجلــة  العربيــة.  اللغــوي  الفكــر  فــي  اللفظــي  المشــترك  ظاهــرة 
2018م. الجزائــر, 

بحــث مشــترك مــع أ.د. عائــدة البصلــة بعنــوان: دور المعاجــم اللغويــة فــي خدمــة 
علــم المصطلــح )لســان العــرب, والمعجــم الوســيط, والغني(أنموذًجــا. مجلــة 

المصطلحيــة, المغــرب, 2018م.

بحــث مشــترك مــع أ.د. عائــدة البصلــة بعنــوان: البعــد اللغــوي فــي مصطلــح 
2018م.  الفكــري.  األمــن 



26



27

المحور
المرأة واالعالم
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االسم: د. سامية بوبكر غزواني.

المؤهات: 
دكتوراه في اإلعام واالتصال من جامعة السربون بباريس.

جهة العمل

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

اهم االبحاث الحديثة:

»تأثيــرات شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى الهويــة الفرديــة مــن خــال اســتخدامات 
الهواتــف الذكيــة«. بحــث مقــدم للمؤتمــر العلمــي الدولــي الثانــي لقســم اإلعــام  » 
اآلداب  كليــة   .« متغيــر  عالــم  فــي  االجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  العربــي  المجتمــع 
والعلــوم االجتماعيــة بجامعــة الســلطان قابــوس ,مســقط ,ســلطنة عمــان. 30 أكتوبــر- 

2 نوفمبــر 2017
اإلعــام وســندان  بيــن مطرقــة  الفرنســي:  اإلعــام  »صــورة اإلســام والمســلمين فــي 
الــرأي العــام«. بحــث مقــدم فــي مؤتمــر مســتقبل اإلعــام التقليــدي والجديــد فــي ضــوء 
التحــوالت التقنيــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي الوطــن العربــي . كليــة اإلعــام بجامعــة 

البتــراء بَعمــان   ) األردن( 14-13/ 12/ 2016.
 »Le visage dévoilé des Tunisiens résidants en Arabie Saoudite«

بحــث حــول الكفــاءات التونســية المقيمــة بالمملكــة العربيــة الســعودية وعاقاتهــا 
بوســائل االعــام التقليديــة والحديثــة . جامعــة بــاز باســكال بمدينــة كار مــون فيــرون 

بفرنســا , 3-4 نوفمبــر 2016 ) باللغــة الفرنســية(. 
واإلشــاعة:  لإلعــام  الدولــي  المؤتمــر   « للمجهــول  مبنــي  اتصالــي  نشــاط   : اإلشــاعة   «
اإلعــام  (. قســم  ) 3-5 صفــر 1436  المواجهــة. 25-27 نوفمبــر 2014  المخاطــر وســبل 

الســعودية العربيــة  المملكــة  خالــد.  الملــك  جامعــة  واإلتصــال, 
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االسم: أ. د . أمل محمد األنور
استاذ بقسم الترجمة – برنامج اللغة الفرنسية- كلية اللغات

المؤهات: 
دكتوراه في اللغة و االدب الفرنسي

جهة العمل

قسم الترجمة – كلية اللغات- جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن

اهم االبحاث الحديثة:

الزمن النوعي في القصة القصيرة )نماذج من االدب العربي و الفرنسي(
مؤتمــر  الجمعيــة التونســية ألســاتذة اللغــة الفرنســية : القصــة القصيــرة - موناســتير 

بتونــس 2014
اللغــة الفرنســية العلميــة مســارًا الــى التعليــم فــي إفريقيــا: ماجســتير المناعــة  باللغــة 
الفرنســية نموذجــَا – الكويــت – ملتقــى اللغــة الفرنســية بالخليــج- الوكالــة الجامعيــة 

للفرنكوفونيــة 2015)وذلــك بصفتــي مؤسســا للمشــروع (
المشاريع العلمية وسيلة لتعليم اللغات - جامعة القاضي عياض- مراكش

 المغرب - نوفمبر 2015
المنصــورة  برامــج علميــة جديــدة بجامعــة  إنشــاء  القائمــة علــى  التطبيقيــة  االبحــاث 

بمصــر:
برنامج اللغة الفرنسية التخصصية2016

برنامج النقد االعامي باللغة الفرنسية بنظام التعليم عن بعد2016
الوكالــه  مــع  بالتعــاون  بعــد  عــن  التعليــم  بنظــام  التطبيقيــة  المهــارات  مركــز 

20 17 لفرنكوفونيــة ا
التأثيرات اإلدراكية في السرد اإلعامي )قيد النشر( 2018 

معلومات أخرى
ممثــل المجموعــة العربيــة ببرنامــج إدارة التحــوالت االجتماعيــة – قطــاع العلــوم االنســانية 

- باليونسكو 
نائــب رئيــس لجنــة العالــم العربــي ألســاتذة اللغــة الفرنســية عضــو  االتحــاد الدولــي 

الفرنســية بباريــس اللغــة  ألســاتذة 
عضــو باللجنــة العلميــة الدائمــة  لترقيــة اســاتذة اللغــة الفرنســية و آدابهــا  بالمجلــس 

األعلــى للجامعــات بمصــر
مشرف على العديد من الرسائل العلمية التي تمت إجازاتها

مؤسس و رئيس برامج  و مراكز علمية مستحدثة.
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االسم: د. حمادة محمد وهبة األدهم.

المؤهات: 
دكتوراه األدب واللغويات الفرنسية

جهة العمل

وزارة التعليم العالي – المعهد العالي للغات – مصر 

اهم االبحاث الحديثة:

اآلداب  كليــة  مجلــة  ســيلين«  عنــد  أخــري«  مــرة  »فيــري  روايــة  فــي  الهــدم  »أســاليب 
2011 ينايــر   48 عــدد  المنصــورة، 

ــة كليــة اآلداب -المنصــورة  »المحــاور الوظيفيــة فــي اللغــة المتخصصــة الطبيــة« -مجل
ــر، 2014 عــدد 55 يناي

»ميتافيزيقية الصورة« – مجلة كلية اآلداب -المنصورة –عدد أغسطس 2017 

»المفردات في الخطاب األيديولوجي لليمين الفوضوي« مجلة كلية اآلداب -المنصورة -2017

»التراكيب الهادمة ذات البعد اإليديولوجي« – مجلة كلية اآلداب -المنصورة – قيد النشر

معلومات أخرى

مترجم لغة فرنسية مكتب دلتا )المملكة العربية السعودية -الرياض( )2006 -2010م(

ــاض – وزارة  مترجــم ومرافــق شــخصي لألميــن العــام لمنظمــه الجمــارك العالميــة -الري
الماليــة الســعودية 2009م.
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االسم:  أ.نوف بنت كتاب العتيبي                              

المؤهات: 
درجة الماجستير تخصص إعام - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية.

جهة العمل

اخصائية عاقات عامة  –  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وحتى اآلن.

اهم االبحاث الحديثة:

دراســة: تصــور مقتــرح الســتراتيجية العاقــات العامــة الرقميــة/ اســتراتيجية العاقــات 
العامــة فــي إدارة األزمــات المؤسســاتية- للملتقــى الرابــع للجمعيــة الســعودية للعاقــات 

العامــة واإلعــان. )1438هـــ(
بنــاء العاقــة بيــن وســائل االعــام وإدارة االعــام بجامعــة االميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن. 

»دراســة حالــة« دراســة علميــة محكمــة. )1437ه(
ــة  ــث للجمعي ــة - للملتقــى الثال ــة الرقمي ــات العام ــرح : اســتراتيجية العاق مشــروع مقت

الســعودية للعاقــات العامــة واإلعــان. )1436هـــ(
ورقــة عمــل: بنــود تشــغيل المــرأة.. قــراءة فــي نظــام العمــل الســعودي- للملتقــى 

المــرأة. )1435ه( باحثــات لدراســات  الثانــي مركــز 
 ورقــة عمــل: تصــور مقتــرح لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 

اإلســامية أنموذجــً- لمؤتمــر الوحــدة الوطنيــة ..ثوابــت وقيــم. ) 1434ه(
 دراســة العوامــل المؤثــرة فــي إعــام جامعــة األميــرة نــوره بنــت عبــد الرحمــن  - للملتقــى 

الثانــي للجمعيــة الســعودية للعاقــات العامــة واإلعــان. )1434ه(

معلومات أخرى

حضــور العديــد مــن المؤتمــرات واللقــاءات العلميــة فــي مجــال اإلعــام ، العاقــات العامــة، 
المــرأة الســعودية، التطــوع والتدريــب.

المجتمعيــة،  المشــاركات  مــن  والعديــد  التدريبيــة،  الــدورات  مــن  العديــد  حضــور 
العلميــة. والعضويــات 
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االسم:  د/ ماجدة عبد المرضى محمد سليمان.                              

المؤهات: 
دكتوراه في االعام – تخصص صحافة 2008 جامعة القاهرة - كلية االعام

جهة العمل

جامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل - كليــة اآلداب - قســم االتصــال وتقنيــة 
االعــام – المملكــة العربيــة الســعودية - الدمــام

اهم االبحاث الحديثة:
 تــم انجــاز 5 بحــوث خــال الخمــس ســنوات األخيــرة وهــى البحــوث التــي حصلــت بهــا علــى 
درجــة أســتاذ مشــارك وهــى: التقــدم لمؤتمــر كليــة االعــام الســادس عشــر ببحــث تحــت 
عنــوان قضايــا الفقــر والفقــراء فــي خطــاب الصحافــة المصريــة مــن خــال دراســة صحــف 

)اخبــار اليــوم – المصــري اليــوم – األهالــي( 
بحــث منشــور فــى المجلــة المصريــة لبحــوث الــرأي العــام تحــت عنــوان اطــر التغطيــة 

اإلخباريــة ألحــداث االنفــات األمنــي فــى أثنــاء ثــورة 25 ينايــر 
بحــث منشــور فــى المجلــة المصريــة لبحــوث االعــام تحــت عنــوان دور مصــادر التغطيــة 
الخبريــة فــى بنــاء اطــر معالجــة جرائــم الخطــف والســطو المســلح دراســة تحليليــة 

لصحيفتــي اخبــار الحــوادث وملحــق دمــوع النــدم 
المــرأة  اعتمــاد   « عنــوان  تحــت  االعــام  لبحــوث  المصريــة  المجلــة  فــي  منشــور  بحــث 
الراهنــة  السياســي  التحــول  المختلفــة خــال مرحلــة  اإلعــام  المصريــة علــى وســائل 
علــى دســتور مصــر  االســتفتاء  فــى  للمشــاركة  والتعبئــة  الحشــد  بعمليــة  وعاقتــه 
ــة لبحــوث االعــام تحــت عنــوان » أطــر تقديــم صــورة  بحــث منشــور فــى المجلــة المصري
ــة لمجــات عــاء  ــاه فــى مجــات األطفــال دراســة تحليليــة مقارن الطفــل المصــري وقضاي

ــر وحتــى يونيــو 2014 ــن – أبطــال اليــوم – ســمير فــى الفتــرة مــن يناي الدي

معلومات أخرى

دكتــوراه فــي الصحافــة مــن كليــة االعــام جامعــة القاهــرة بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة 
الشــرف االولــى وتوصيــة بطبــع الرســالة فــي تخصــص الصحافــة المتخصصــة مــن قســم 
الصحافــة عــام 2008 وعنــوان الرســالة - مســتقبل الصحافــة المتخصصــة فــي مصــر مــن 

2005 حتــى 2015.والعضويــات العلميــة.
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االسم:  د / ليلى عبده محمد الشبيلي.                              
وكيلــة كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية – جامعــة جــازان ، أســتاذ مشــارك اللغــة 

ــة التربية-األقســام-األدبية-جامعة جــازان ــة  كلي العربي

المؤهات: 
بكالوريوس اآلداب والتربية  1414هـ. 

ماجستير األدب والنقد  1424 هـ الجامعة المانحة : جامعة أم القرى - مكة المكرمة
دكتوراه فلسفة اآلدب والنقد. الجامعة المانحة : جامعة الملك خالد بأبها 

جهة العمل

جامعة جازان

اهم االبحاث الحديثة:
دراسة نقدية على مجموعتي للشمس شروق وإنها ال تموت القصصية.

الفكر السياسي في أدب عبداهلل ابن المقفع.)بحث(
القيم األصلية في الشعر العربي)العزة العربية أنموذجا(.

عناصر التشكيل الجمالي والفني في شعر علي الحازمي )منشور(1432هـ
مامح التجربة  في شعر علي النعمي )منشور(1432هـ

الرؤية الواقعية في القصة السعودية القصيرة)منشور( 1430هـ
الشعر الحر بين النظرية التطبيق )بحث قيد النشر(

العاقة بين اإلبداع والحالة النفسية دراسة نقدية )مخطوط(
الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص جامعة جازان أنموذجً )ورقة عمل(

زهرة من حديقة مارس)منشور(1423هـ
مضامين الخطاب الشعري عند الحازمي 

دور الفضائيــات العربيــة فــي المحافظــة علــى اللغــة العربيــة وضمــان التأهيــل اللغــوي 
المناســب لإلعامييــن .

المسرح عند فاروق جويدة .
قراءة في تجربة الرواد في األدب السعودي المعاصر .

أميرة قرطبة دراسة فنية  نقدية 
االنتماء وطبيعة التشكيل الرومانسي عند سعاد الصباح .

معلومات أخرى

جائــزة وكالــة كليــات البنــات بمناســبة مــرور مائــة عــام علــى التوحيــد المملكــة ، جائــزة 
األميــر محمــد بــن ناصــر للتميــز األكاديمــي .                
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االسم:  د. دعاء عادل محمود.                              
أستاذ مساعد الصحافة واإلعام بجامعة جازان.

المؤهات: 
دكتوراه صحافة  )كلية اإلعام – جامعة القاهرة 2016( مرتبة الشرف األولى .

بعنــوان : أطــر تقديــم القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة بعــد الثورة بالمواقــع اإللكترونية 
وشــبكات التواصل االجتماعى.

ماجســتير صحافــة )كليــة اإلعــام –جامعــة القاهــرة 2010( بتقديــر امتيــاز مــع التوصيــة 
ــادل مــع الجامعــات االخــرى. بالطبــع والتب

عنــوان الرســالة: توظيــف المنظمــات الحقوقيــة والتنمويــة لشــبكة اإلنترنــت ودوره فــى 
التفاعــل مــع   قطاعــات المجتمــع المصــرى

بكالوريوس صحافة- كلية اإلعام - جامعة القاهرة ) تقدير جيد، سنة التخرج :2001(

جهة العمل

جامعة جازان

اهم االبحاث الحديثة:
ورقــة بعنــوان »دور األنشــطة الامنهجيــة فــى غــرس وتعزيــز قيــم المواطنــة« دراســة 
ميدانيــة علــى طالبــات كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بجامعــة جــازان مقدمــة للمؤتمــر 
الثانــى للوحــدة الوطنيــة »دور المؤسســات التعليميــة فــى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة« 

بجامعــة الجــوف.
ورقــة بعنــوان »دور كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بجامعــة جــازان فــى خدمــة المجتمــع 
فــى ضــوء مهــام الوظيفــة الثالثــة« مقدمــة للملتقــى األول للخدمــات العامــة بفــرع وزارة 

العمــل والتنميــة االجتماعيــة بجــازان 1439.
اإلعاميــة  الترجمــة  نحــو  واإلعــام  الصحافــة  قســم  طــاب  »اتجاهــات  بعنــوان  ورقــة 
وضرورتهــا فــى المجــال المهنــى واالكاديمــي« بملتقــى الترجمــة إشــكاليات وحلــول 2016
ورقــة بعنــوان »إثــراء وتدعيــم المحتــوى العربــي علــى شــبكة اإلنترنــت« بورشــة عمــل 
دور التعريــب والترجمــة فــي تقــدم البحــث العلمــي بيــن الواقــع والمأمــول بكليــة اآلداب 

والعلــوم اإلنســانية .
بحث بعنوان »صورة جامعة جازان فى الصحف السعودية« دراسة غير منشورة .

معلومات أخرى

منســقة وحــدة البحــث العلمــى وخدمــة المجتمــع بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية 
الجامعــى 1439-1436. العــام  بدايــة مــن 
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االسم: د.حليمة الحبيب ادم عمر

المؤهات: 
دكتوراه

جهة العمل

جامعة الملك عبد العزيز 

اهم االبحاث الحديثة:

اثر االعان التلفزيوني علي السلوك الشرائي للطفل السوداني.
محددات الرضا الوظيفي آلعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية.

اإلعام الرقمي واآلثار اإليجابية إلتصاالت الواتساب علي االسرة السودانية.
أخاقيات البحث العلمي والملكية الفكرية.

صورة المراة في اإلعانات الإللكترونية علي وسائل التواصل اإلجتماعي انموذج الفيس.
التسويق اإللكتروني عبر مواقع التواصل اإلجتماعي  واثره علي الشراء.

اثــر محتــوى اإلعــان اإللكترونــي علــى المــرأة الســعودية فــي مواقــع التواصــل اإلجتماعــي 
نحــو العامــة التجاريــة للعطــور.

الترويج لإلستثمار اآلجنبي بالسودان عبر وسائل اإلتصال الحديثة.
التطور التقني لإلتصال ودورة في انتاج اإلعان التلفزيوني وتطوره.

اثر اعانات قناة طيور الجنة علي الطفل السعودي..
محتــوي االعــان اإللكترونــي للعامــة التجاريــة واثــرة علــي ثقافــة المــراة الســعودية عبــر 

القــوة الناعمــة.
مســاعد اســتاذ بروفســور فــي العاقــات العامــة  واإلعــان  لديهــا اســهامات فــي العمــل 
الطوعــي  مدربــة مدربيــن ، مستشــارة العاقــات العامــة  لديهــا مــن اآلبحــاث المنشــورة 

دوليــا ومحليــا ومحكمــة للبحــوث.



36



37

المحور
المؤسسات الخيرية النسوية ودورها 

المجتمعي
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االسم:  د.هدى بنت عبدالله بن عبدالعزيز العبدالعالي.                              

المؤهات: 
أســتاذ مســاعد )عنــوان رســالة الدكتــوراه: الوثائــق التاريخيــة فــي المملكــة العربيــة 

تقويميــة.( مســحية  دراســة  الســعودية: 

جهة العمل

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن- قسم المكتبات والمعلومات

اهم االبحاث الحديثة:
المذكرات الشخصية ودورها في كتابة التاريخ/ المتحف البريطاني.

استعادة التراث: الوثائق نموذجً.
اتجاهات الباحثين في االستفادة من المصادر التاريخية: الوثائق نموذجً.

االستشــهادات المرجعيــة للمــرأة الســعودية فــي الوثائــق والمخطوطــات فــي الدراســات 
التاريخيــة.

مواد تاريخ الدولة السعودية األولى والثانية في الموسوعة العربية العالمية.
الوثائــق المحليــة: الوثائــق المحفوظــة فــي مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

اإلســامية.
األميرة نورة بنت عبدالرحمن في المصادر التاريخية

األرشيف الوطني ودوره كأحد أهم مصادر المعلومات
النشــاط االقتصــادي لمينــاء ينبــع دراســة وثائقيــة لمجموعــة وثائــق ينبــع المحفوظــة فــي 

مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة.
المرأة في المصادر التاريخية.

معلومات أخرى

شــغلت عــدة مناصــب إداريــة فــي جامعــة األميــرة نــورة، حضــرت وشــاركت فــي عــدة دورات 
ومؤتمــرات داخليــة وخارجيــة، وحائــزة علــى جائــزة األميــر ســلمان للدراســات التاريخيــة 

عــام 1430هـ.
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االسم: أ.د .منال عبد الستار فهمي إسماعيل .

المؤهات: 
دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية تخصص تخطيط اجتماعي.

جهة العمل

ــة اآلداب قســم االجتمــاع  ــن فيصــل _ كلي أســتاذ بجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن ب
والخدمــة االجتماعيــة 

اهم االبحاث الحديثة:
بحــث آليــات تجنــب األزمــة فــي عمليــة اتخــاذ قــرار مواجهــة االزمــات بالمحليــات , مجلــة 

الخدمــة االجتماعيــة - مصــر - ينايــر 2015 
بحث مؤشرات تخطيطية لتدعيم حقوق المرضى بالمستشفيات الحكومية 

مجلة الخدمة االجتماعية , مصر يونيو 2016.
بحــث خدمــات الرعايــة االجتماعيــة كمتغيــر فــي تحقيــق االمــان االجتماعــي للمطلقــات 

القاصــرات , مجلــة الخدمــة االجتماعيــة , مصــر ينايــر 2017.
بحــث تــداول المعلومــات وكفــاءة عمليــة البحــث فــي  الخدمــة االجتماعيــة , مجلــة الخدمــة 

االجتماعيــة , مصــر ينايــر 2017.
ــة مســتقبلية الســتخدام رأس المــال االجتماعــي فــي تدعيــم المــوارد الذاتيــة  بحــث رؤي
اللجنــة   , مصــر  للجامعــات  األعلــى  المجلــس   , مرجعــي  بحــث   , األهليــة  للجمعيــات 
العلميــة الدائمــة لترقيــات األســاتذة – قطــاع الخدمــة اجتماعيــة الــدورة الثانيــة عشــر 

.)2019-2016(
بحــث الوعــي االجتماعــي ببرنامــج الــزواج الصحــي والحــد مــن المشــكات االســرية , دراســة 
مطبقــة علــى مدينــة الدمــام ,بحــث مشــترك ,  مجلــة الخدمــة االجتماعيــة , مصــر , ينايــر 2018 .

معلومات أخرى

أســتاذ التخطيــط االجتماعــي والسياســة االجتماعيــة  بكليــة الخدمــة االجتماعيــة جامعــة 
حلــوان – مصــر , أســتاذ مشــارك بقســم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة كليــة العلــوم 
االجتماعيــة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ســابقً ولمــدة خمــس ســنوات 
خــال الفتــرة مــن )2010 - 2015 (, اإلشــراف والمناقشــة علــى العديــد من رســائل الماجســتير 

والدكتــوراه بمصــر والمملكــة العربيــة الســعودية. 
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االسم:  أ.ميسون محمد أحمد شتيفي                              
عميدة كلية العلوم واآلداب بالعارضة - جامعة جازان

المؤهات: 
ماجستير كلية التربية للتربية الفنية واالقتصاد المنزلي بجده -  1425هـ   

جهة العمل

جامعة جازان

اهم االبحاث الحديثة:
Iman Abdulhadi M.EL-Balooni, Maison M. Shtafi, « ESTIMATION OF 
SOME HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL VALUES AND PREVALENCE 
OF ANEMIA AMONG SOME ADOLESCENT GIRLS» Journal of Home 
Economics- Minufiya Uni 
Versity Vol (16) No (1) (2006) . 
Hesham T.M. Abdel-Fatah, Aliaa A. M. Hassan, Maison M. Shetify, Hala 
E.E. El-Sehiety, Hesham S. Abdel-Samad, Khalid M. Zohdy, “Effect of 
Cr and Mo on the Corrosion Behavior of Some Low Alloy Steels in 
Acidic Media”, Chemical Science Review and Letters 1(2) (2012) 45-52.
Hesham T.M. Abdel-Fatah, Aliaa A. M. Hassan, Zaki A. Saadi, Maison M. 
Shetify, Hala E.E. El-Sehiety, “Inhibition performance of SALVADORA 
PERSICA (Miswak) as a new green corrosion inhibitor for mild steel in 
acidic media Part 1: in sulfamic acid”, Chemical Science Transactions, 
(2014) ARTICLE IN PRESS. 

معلومات أخرى

مساعدة المشرف العام على العاقات العامة واإلعام الجامعي1435ه -1439

رئيسة اللجنة النسائية لألسر المنتجة بجازان
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المحور
أثر التعليم والتدريب على إسهام المرأة 

في التنمية
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االسم: د. مبروك بهي الدين رمضان الدعدر.                                

المؤهات: 
الدكتوراة، )الدراسات العربية واإلسامية المعاصرة(

جهة العمل

ــز للدراســات اإلســامية المعاصــرة، كليــة  كرســي األميــر ســلطان بــن عبــد العزي
ــاض التربيــة، جامعــة الملــك ســعود - الري

اهم االبحاث الحديثة:
القــرآن  الدراســات الموضوعيــة فــي  لــه )26( كتابــً مطبوعــً ومنشــورًا، منهــا:   صــدر 
الكريــم )الحــب – البنــوة – األبــوة – األلــوان فــي القــرآن الكريــم(، )وســطية اإلســام فــي 
معالجــة الضغــوط النفســية(، ) وســطية اإلســام بيــن الثابــت والمتغير( )روائــع المبادرات 
النســائية فــي التاريــخ اإلســامي( )عاقــة الرحمــة بمفهومــي القــوة والعزة(، )االنعكاســات 
اإلعاميــة علــى هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر - دراســة ميدانيــة – فريــق 
بحثــي(، )الشــباب بيــن الحفــاظ علــى الهويــة ومشــكات الســلوك )فريــق بحثــي(، )دور 
المراكــز البحثيــة فــي تجديــد الخطــاب الدينــي(، )الوقــف علــى البحــث العلمــي ودورة فــي 

النهــوض بالفكــر اللغــوي والحضــاري(، )القيــم الحضاريــة فــي اإلســام(، .. وغيرهــا.
إضافــة إلــى عــدد  )16( بحثــً مــن األبحــاث العلميــة المحكمــة فــي المؤتمــرات والملتقيــات 

المحليــة والدوليــة.

معلومات أخرى

عضو اللجنة العلمية لكرسي األمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات اإلسامية المعاصرة.
المملكــة  عــام  مفتــي  برئاســة ســماحة  الوســطية  أبحــاث  لموســوعة  العلميــة  اللجنــة  عضــو 

الســعودية. العربيــة 
عضو اللجنة العلمية لموسوعة التفسير الموضوعي )مركز تفسير للدراسات القرآنية(.
رئيس فريق الباحثين والباحث الرئيس لموسوعة حقوق المرأة في اإلسام )7 مجلدات(

عضــو اللجنــة العلميــة وأميــن المشــروع لمعجــم مصطلحــات العلــوم الشــرعية )مدينــة الملــك 
بــن العزيــز للبحــوث( )6مجلــدات(.

مستشار تربوي لموقع لها أون الين.  
له مشاركات إعامية متنوعة )مقاالت- حوارات – لقاءات..(.
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االسم: د.مها بنت عبدالله الضبيحي.

المؤهات: 
استاذ الجيمورفولوجيا المساعد بقسم الجغرافيا.

جهة العمل

جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 

اهم االبحاث الحديثة:
ال يوجد )جميع االبحاث تحت النشر (.

معلومات أخرى
رئيسة قسم الجغرافيا حاليا.

ــورة بنــت  ــرة ن ــر وتنميــة المهــارات بجامــع األمي ــب بعمــادة التطوي ــة شــؤون التدري وكيل
عبدالرحمــن لمــدة عاميــن.

عضو في عدد من الجمعات العلمية:
الجمعية الجغرافية السعودية.
الجمعية الجغرافية الخليجية .
الجمعية الجغرافية الكويتية .

حصلت على العديد من الدورات داخل الجامعة على سبيل المثال ال الحصر:
قواعد المعلومات .

الحوار التعليمي.
التخطيط االستراتيجي.

حصلت على العديد من الدورات والورش خارج الجامعة:
دورة تقنية االستشعار عن بعد.

ورشة عمل في ادارة المشاريع للشهادات االحترافية .
الورشة الدولية لمكافحة التصحر .

حضور عدد من المؤتمرات والملتقيات خارج المملكة :
مؤتمر international European Academic conference  في برشلونة اسبانيا.

مؤتمر ومعرض البحار العربية في دبي االمارات العربية المتحدة .
حضور عدد من المؤتمرات والملتقيات داخل المملكة.
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االسم: د.جميلة يحيى العمري                                

المؤهات: 
)1439هـــ( الدكتــوراه )تخصــص ســياحة(، مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية، 
فــي موضــوع بعنــوان الترويــح لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة فــي مدينتــي الريــاض 

ــة«. والدمــام »دراســة جغرافيــة مقارن
 )1425هـــ( ماجســتير فــي اآلداب )تخــص خرائــط(، مــن قســم الجغرافيــا -كليــة التربيــة-
جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، فــي موضــوع بعنــوان طــرق التمثيــل الخرائطــي 

للتنميــة الزراعيــة فــي منطقــة الريــاض »عــرض وتحليــل«.
)1416-1417 هـــ( بكالوريــوس فــي اآلداب والتربيــة مــن قســم الجغرافيــا – كليــة التربيــة 

للبنــات، بابهــا.

جهة العمل

كلية اآلداب – جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

اهم االبحاث الحديثة:
بحث الدكتوراه.

معلومات أخرى

عضوية الجمعيات المتخصصة:
الجمعية الجغرافية السعودية.

الجمعية الجغرافية الخليجية.

الجمعية الجغرافية الكويتية.
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االسم:  أ.ذكرى عبدالجليل علي سال 

المؤهات: 
ماجستير نظم معلومات جغرافية 

جهة العمل:
جغرافيا/كلية اآلداب/ جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 

أهم األبحاث الحديثة:
 ال يوجد

معلومات أخرى:
الدورات:

)CDL(دورة حاسب آلي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي
)End Note And One Note( دورة كتابة المراجع العلمية باستخدام برنامج

دورة اساسيات كتابة البحث العلمي وتصميمه.
دورة اليات االرشاد االكاديمي وسبل تفعيله.

.) Opportunities and Challenge for faculty members Today( دورة
دورة )نظام ادارة التعلم( جسور.
دورة استخدام التقنيات الحديثة.

دورة تحليل النتائج والتحليل االحصائي وادواته.
دورة بعنوان)مبادئ التطوع وحقوق وواجبات المتطوع(

ورشة عمل بأسم)السياحة تثري(
بناء االختبارات التحصيلية وتقوييمها.

دورة في مهارات استخدام المدونات اللغوية في كتابة االبحاث باللغة االنجليزية.
خطوات ذكية إلنتاجية بحثية قيمية

ورشة ادارة المشاريع 
الورشة الدولية لمكافحة التصحر

المؤتمرات 
1المؤتمر الدولي لاستشعار عن بعد

مؤتمر  الشهادات االحترافية 
ملتقى نظم المعلومات الجغرافية
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االسم:  أ.ايمان رافع العمري 

المؤهات: 
ماجستير نظم معلومات جغرافيه 

جهة العمل:
كلية االداب جامعه االميره نوره 

أهم األبحاث الحديثة: 
 GIS تقييم مخاطر السيول واستجابة الطواري في مدينة الرياض باستخدام تقنيات

كشف التغير الحضري في مدينة جده 

معلومات أخرى:
الخـبرات العـملـية في 

تحليل الخرائط الرقمية 
تحليل الصور الفضائية باستخدام رنامج ايرداس وبرامج انفي

تحليل نماذج االرتفاعات الرقمية
 ArcGIS Viewer for Flex &ARCGIS التعامل مع برامج نظم المعلومات الجغرافية

وتطبيقاتها في الجغرافيا الطبيعية والبشرية
انتاج الخرائط الموضوعية 

دمج بيانات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه 
GIS التحليل المكاني باستخدام برامج
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االسم: أ. ريم عبد الهادي القحطاني

المؤهات:
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية )تربوي( – ممتاز مع مرتبة الشرف- جامعة الملك سعود 
ماجستير المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية – معدل 5/5- 2018 -جامعة جدة

جهة العمل:
وزارة التعليم

أهم األبحاث الحديثة: 
تصــور مقتــرح لبرنامــج بديــل لإلذاعــة والطابــور الصباحــي فــي ضــوء الحاجــات التربويــة 

لتلميــذات المرحلــة االبتدائيــة – ملتقــى البحــث العلمــي – جامعــة جــدة -2016.
 UDL ــة جامعــة جــدة فــي تعريــف المعلمــات بمبــادئ التصميــم الشــامل للتعلــم تجرب
وطــرق دمجهــا فــي الــدروس التعليميــة كأحــد برامــج التنميــة المهنيــة لكليــة التربيــة - 

المؤتمــر الخليجــي األول للتعليــم والتنميــة البشــرية – جامعــة الخليــج العربــي
– البحرين – 2018.

 تصــور مقتــرح لتعزيــز التعــاون بيــن الجامعــات الســعودية وإدارات التعليــم لتحقيــق 
ــة الســعودية 2030 فــي مجــال التنميــة المهنيــة للمعلــم- للمؤتمــر الثامــن عشــر  الرؤي

للجمعيــة الســعودية للعلــوم التربويــة والنفســية )جســتن( -جامعــة الملــك ســعود- 2018.
واقــع تطبيــق ســاعة النشــاط المدرســي مــن وجهــة نظــر المعلمــات وتصــور مقتــرح 
لتحقيــق الشــراكة المجتمعيــة فــي تنفيذهــا- ملتقــى البحــث العلمــي- جامعــة جــدة- 2018.

معلومات أخرى:
معلمة لغة انجليزية – باحثة تربوية- أبرز االهتمامات: 

الرؤية السعودية 2030 في التعليم.
Universal Design for Learning التصميم الشامل للتعلم 

Communicative Competence كفايات التواصل في اللغة االنجليزية.
Social and Emotional Learning التعلم االجتماعي والعاطفي.

Intellectual Security االمن الفكري, 
حاصلة على العديد من الدورات في مجال البحث العلمي، والتربية والتعليم.
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االسم: د.الجوهرة بنت محمد بن ناصر آل جريه الدوسري.

المؤهات:
دكتوراه- مناهج وطرق تدريس اقتصاد منزلي من جامعة الملك عبدالعزيز.

ماجستير – مناهج وطرق تدريس اقتصاد منزلي من جامعة الملك عبدالعزيز.
بكالوريــوس فــي العلــوم والتربيــة تخصــص اقتصــاد منزلــي مــن كليــة التربيــة للبنــات 

بعليشــة.

جهة العمل:
جامعة بيشة – وكيلة جامعة بيشة للشؤون الطالبات. 

أهم األبحاث الحديثة: 
المنزلــي  االقتصــاد  لمجــاالت  علــى معاييــر مقترحــة  قائمــة  تعليميــة  وحــدة  )فعاليــة 
لمرحلــة ريــاض األطفــال بالمملكــة العربيــة الســعودية( المؤتمــر العلمــي الدولــي األول 
)رؤيــة مســتقبلية لريــاض األطفــال فــي مصــر والعالــم العربــي( 27-28 ابريــل 2013م كليــة 

– مصــر. دمنهــور  جامعــة   – األطفــال  ريــاض 
)عــزوف طالبــات المرحلــة الثانويــة عــن االلتحــاق بقســم االقتصــاد المنزلــي بجامعــة الملك 

خالــد( مجلــة جامعــة الملــك خالــد للعلــوم التربويــة ، العــدد )23( خــال العــام الجامعــي 1436هـ.
)أثــر برنامــج مقتــرح قائــم علــى معاييــر مجــال التربيــة األســرية الكتســاب ســلوكيات 
الوعــي البيئــي ومفاهيمــه لــدى  طفــل الروضــة( مجلــة دراســآت عربيــة فــي التربيــة وعلــم 

النفــس العــدد 60 لشــهر أبريــل 2015م.
كتاب )وسائل اإلعام والتربية االسرية( تأليف مشترك، مكتبة المتنبي 2015م.

كتاب )فنون النجاح والتميز في الدراسة الجامعية ( تأليف مشترك، مكتب المتنبي ،2015م.

معلومات أخرى:
 الجوائز الحاصلة عليها

المركــز االول بجائــزة التميــز فــي التدريــس الجامعــي مــن جامعــة الملــك خالــد لعــام 
1434هـــ.

جائزة ابها للخدمة الوطنية لعام 1435هـ.
الملــك خالــد لعــام  المجتمــع بجامعــة  التميــز فــي خدمــة  الثانــي فــي جائــزة  المركــز 

1434هـ-1435هـــ.
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االسم:  أ.نجالء بنت محمد بن عبدالله الحضيف 

المؤهات:  
ماجســتير أصــول التربيــة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ، طالبــة فــي 
مرحلــة الدكتــوراه فــي قســم أصــول التربيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية 

جهة العمل:
 محاضرة في جامعة القصيم بكلية التربية.
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المحور
المرأة في االدب واللغة والتاريخ
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االسم: د. مريم بنت خلف بن شديد العتيبي.

المؤهات:
أستاذ مساعد- تاريخ حديث.

جهة العمل: 
جامعة األمير  سطام  بن  عبد العزيز.

أهم األبحاث الحديثة: 
االوضاع االقتصادية في خيبر في القرن الثالث عشر الهجري.

مشــاركة بعــض أفــراد أســرة الســديري فــي الدولــة الســعودية الثانيــة- األميــر  أحمــد 
الســديري األول- تــم تقديمــه وقبولــه فــي الجمعيــة التاريخيــة الســعودية.

األوضاع االقتصادية في الغاط.
األوضاع االجتماعية في الغاط من خال الوثائق المنشورة.

الوضع األمني في نجد في القرن الحادي عشر الهجري.

معلومات أخرى: 
المشاركة في تحكيم بعض األوراق المقدمة في بعض الملتقيات التاريخية.

عضوية في بعض اللجان والمجالس التاريخية.
إلقاء عدد من المحاضرات التاريخية المتعلقة بتاريخ الجزيرة والخليج الحديث.
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االسم: د.نجالء مانع علي الغامدي.

المؤهات:
أســتاذ اللغويــات المســاعد مــن جامعــة ايســكس )بريطانيــا(. التخصــص الدقيــق علــم 

اللغــة االجتماعــي 

جهة العمل:
جامعة الطائف

أهم األبحاث الحديثة: 
Ghamdi migrants from Albāa (S.W of Saudi Arabia) to Mecca (2017) 
Regionality instead of education: Ghamdi migrants in the city of 
Mecca (2017)   

معلومات أخرى: 
الحصول على دبلوم التعليم العالي األكاديمي البريطاني 2018.

العمــل حاليــا علــى انهــاء برنامــج الزمالــة البريطانيــة والحصــول علــى الشــهادة مــن 
التعليــم العالــي البريطانــي 2018 فــي التعلــم والتدريــس األكاديمــي. 

قبلــت جامعــة الطائــف مبادرتــي »بطاقــة الجامعــة: انتمــاء ووالء« 2017 وبــدأت بتفعيلهــا 
علــى ارض الواقــع. 

تقديــم مجموعــه مــن االعمــال التطوعيــة مثــل عقــد دورات لغــة انجليزيــة لضابطــات 
االمــن، إضافــة الــى الترجمــة مــن اللغــة العربيــة الــى اإلنجليزيــة والعكــس كذلــك. 
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االسم:  د. رانية مفرح أحمد آل مفرح

المؤهات:
المتحــدة  بالواليــات  فلوريــدا  بجامعــة  اللغويــات  قســم  مــن  الفلســفة  فــي  دكتــوراه 

األمريكيــة

جهة العمل:
جامعة الملك خالد

أهم األبحاث الحديثة: 
To Drive or not to Drive: A critical Analysis of Saudi female advocates’ 
discourse, PhD dissertation (2017)

معلومات أخرى:
حصلــت د. رانيــة مفــرح أحمــد آل مفــرح علــى درجــة الدكتــوراة فــي الفلســفة مــن قســم 
ــات المتحــدة األمريكيــة )تخصــص دقيــق: تحليــل  ــدا فــي الوالي ــات بجامعــة فلوري اللغوي
الخطــاب( عــام 2017 ودرجــة الماجســتير فــي اللغويــات النظريــة مــن جامعــة فلوريــدا عــام 
ــد عــام 2009  ــات التطبيقيــة مــن جامعــة الملــك خال 2014 ودرجــة الماجســتير فــي اللغوي

ودرجــة البكالوريــوس فــي األدب اإلنجليــزي مــن كليــة التربيــة للبنــات بأبهــا عــام 2005. 
تعمــل الباحثــة االن كعضــو هيئــة تدريــس بقســم اللغــة اإلنجليزيــة بكليــة العلــوم 
واآلداب بظهــران الجنــوب التابعــة لجامعــة الملــك خالــد كمــا ان اهتماماتهــا البحثيــة 
تركــز علــى المــرأة واللغــة وتحليــل الخطــاب والتحليــل النقــدي النســوي والدراســات 
الجندريــة واللغويــات اإلجتماعيــة واللغويــات النفســية واكتســاب اللغــة وتوثيــق اللغــات 

المندثــرة والتكنولوجيــا وتعلــم اللغــات.
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االسم:  د. منى بنت صالح الرشادة .

المؤهات:
أستاذ  األدب والنقد  المشارك 

جهة العمل:
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

أهم األبحاث الحديثة: 
الخطــاب الشــعري لــدى المــرأة الســعودية بيــن تجليــات الغمــوض و تداعيــات اإلبهــام  

1439هـ..
المــرأة الســعودية ،قصيــدة )قمــر  الهــوى والُهويــة فــي شــعر  بــن  االنتمــاء الوطنــي 

1439هـــ.. أنموذجــا  هنــدي  ألشــجان  نجمتيــن(  توســط 
الغمــوض فــي شــعر المــرأة الســعودية بيــن التشــكيل والتأويــل قــراءة فــي ضــوء نظريــة 

التلقــي 1439هـ .
البحث العلمي ورؤية 2030 الواقع وآفاق التطور 1439هـ.

تأصيل الهوية واالنتماء إلى الوطن في شعر المرأة السعودية 1439ه.
أنماط المكان وداللته في شعر المرأة السعودية 1438هـ.

قراءة في القصة القصيرة جدا 1438هـ .
عاقة اللغة بالهوية 1438هـ.

الذات واآلخر في شعر حمد الحجي 1437هـ.
تطور الرواية السعودية النسائية ) روية التسعينات( 1437ه .

أزمة الهوية في شعر المرأة الخليجية 1437هـ..
تعليم مهارة القراءة العربية للمبتدئين غير الناطقين بها 1436ه. 

معلومات أخرى: 
شــاركت بالحضــور والمشــاركة فــي  عــدد مــن المؤتمــرات والنــدوات والملتقيــات العلميــة 
، وتنفيــذ  وحضــور دورات عــدة كذلــك ، عضــو فــي عــدد مــن اللجــان داخــل المملكــة 

وخارجهــا، رئيســة اللجنــة العلميــة لتخصــص األدب والنقــد .
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االسم: د. هيلة عبدالرحمن المنيع

المؤهات:
دكتوراه  في األدب والنقد.

جهة العمل:
قسم اللغة العربية .كلية اآلداب .جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .

أهم األبحاث الحديثة:
و«لــوركا«  الشــابي«  القاســم  و«أبــي  العبــد«  بــن  »طرفــة  بيــن  والمــوت  الحيــاة  ثنائيــة 

)أنموذجــا (               ) منشــور (
بنية التشكيل الفني في قصيدة تميم البرغوثي ) قفي ساعة (.        ) قيد النشر (
تحوالت  خطاب الموت في الشعر العربي .                                              ) قيد النشر (

معلومات أخرى: 
االهتمامات البحثية في المجال األكاديمي : الدراسات األدبية والنقدية .

االهتمامات الذاتية  :التدريب ,وحاصلة على شهادة مدرب معتمد.
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االسم: د.صغير بن غريب عبد الله العنزي.

المؤهات:
بكالوريوس لغة عربية جامعة الملك عبدالعزيز -جدة
ماجستير لغة عربية :جامعة أم القرى- مكة المكرمة.
دكتوراه لغة عربية : جامعة أم القرى- مكة المكرمة.

جهة العمل:
الحــدود  العلمي-جامعــة  والبحــث  العليــا  للدراســات  واآلداب  التربيــة  كليــة  وكيــل 

)عرعــر(. الشــمالية 

اهم االبحاث الحديثة:
شــعرية االنشــقاق: رؤيــة العالــم فــي شــعر الصعاليــك/ مركــز النشــر العلمــي والتأليــف 

والترجمــة فــي جامعــة الحــدود الشــمالية، عــام 1437.
قراءة ثقافية في شعر دريد / سوق عكاظ:المملكة العربية السعوية ،2017/12/7 .

الســعودية  العربيــة  المملكــة   : الشــمالية  الحــدود  نــادي  العلمــي/  البحــث  منهــج 
.2017/6/9،

معلومات اخرى:

 تاريخ
المشاركة

الجهة  مجال
المشاركة

 نوع
المشاركة

عنوان المشاركة

2015/21/12  جامعة الحدود
الشمالية

 المجال
الثقافي

تطوعية وقفة مع باغة سورة يوسف

2016/25/10  جامعة الحدود
الشمالية

 المجال
الثقافي

تطوعية  المثقفة العربية بين االستبداد والخنوع:
قراءة في نتاجها حتى نهاية العصر األموي

2016/22/12  جامعة الحدود
الشمالية

 المجال
الثقافي

تطوعية صناعة القيم عند المهشمين

2017/21/3  نادي الحدود
 الشمالية

األدبي

 المجال
الثقافي

تطوعية الشعر والسلطة بين ابن رشيق والغذامي

2017/13/11  نادي الحدود
 الشمالية

األدبي

 المجال
الثقافي

تطوعية األدب والتطرف
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االسم: د. أميمة بنت منور عمر البدري

المؤهات:
حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي إدارة األعمــال- اإلدارة االســتراتيجية والجــودة، مــن 

جامعــة بليمــوث بالمملكــة المتحــدة )2016(.

جهة العمل: 
 تعمل وكيلة لكلية إدارة األعمال – شطر الطالبات بجامعة جازان.

أستاذ مساعد في اإلدارة االستراتيجية والجودة بكلية إدارة األعمال - جامعة جازان.

معلومات اخرى: 
تدّرجت في عدد من المناصب القيادية األكاديمية واإلدارية.

رئيسة مجلس إدارة جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان )سابقً(.
صاحبة مكتب سامقات لاستشارات والتدريب وتطوير األعمال.

جائــزة األميــر محمــد بــن ناصــر للتفــوق لعــام 1430هـــ - 2009 ، عــن فــرع األداء المميــز فــي 
العمــل االجتماعــي.

حصلــت علــى المركــز الثانــي فــي جائــزة الشــارقة ألفضــل أطروحــات الدكتــوراه فــي 
– 2016م. الــدورة الخامســة عشــر  العلــوم اإلداريــة فــي الوطــن العربــي 

أصــدرت كتابــً بعنــوان )تطويــر أداء الجامعــات فــي ضــوء معاييــر الجــودة واالعتمــاد 
– 2013م. األكاديمــي( دراســة بحثيــة، صــدر عــام 

لها مجموعة قصصية بعنوان للشمس شروق، صدرت عن نادي جازان األدبي )2006(.
مؤسســة وصاحبــة صالــون البدريــة الثقافــي، وهــو أول صالــون ثقافــي نســائي بمنطقــة 

جــازان، أنشــئ فــي شــهر أغســطس 2012م.
عضوة في عدد من الجمعيات المحلية والدولية.
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االسم: د.منال بنت صالح المحيميد 

المؤهات: 
دكتوراة الفلسفة في الدراسات األدبية والنقدية

جهة العمل: 
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن- كلية اآلدب- قسم اللغة العربية. 

أهم األبحاث الحديثة: 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية- البن شداد – دراسة إنشائية. 
المحاورات في ثنر أبي حيان التوحيدي- دراسة في التفاعل التواصلي. 
المنظور الثيماتي في حكايات المداد لعبده خال- دراسة موضوعاتية. 

معلومات أخرى: 
أســتاذ مســاعد فــي فلســفة الدراســات األدبيــة والنقديــة، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة 
األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن،  وكيلــة شــؤون طالبــات الدراســات العليــا )ماجســتير( 
فــي قســم اللغــة العربيــة عــام 1437-1438هـ،لــدي خبــرات تدريســية فــي كٍل مــن جامعــة 
اإلمــام محمــد بــن ســعود، وجامعــة الملــك الســعود، شــغلت عــدًدا مــن اللجــان، أهمهــا 

كرســي بحــث صحيفــة الجزيــرة لمــدة ســت ســنوات. 
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االسم: د.مريم بنت سعيد محمد آل جابر.

المؤهات: 
الدكتوراه في األدب والنقد.

جهة العمل: 
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن _ قسم اللغة العربية.

أهم األبحاث الحديثة:  
ورقــة علميــة بعنــوان :« التنســيق بيــن المؤسســات اللغويــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية – الفــرص و المعوقــات » فــي اللقــاء التشــاوري الثالــث لعمــداء كليــات اللغــة 

العربيــة :11\8\1437هـــ 
ورقــة علميــة بعنــوان: »جغرافيــة المــكان بيــن األديــب و الجغرافــي«  حنينيــات ابــن زيــدون 
لقرطبــة – أنموذًجــا مقدمــة فــي اليــوم العالمــي لاحتفــاء باللغــة العربيــة قســم اللغــة 

العربيــة – كليــة اآلداب – جامعــة األميــرة نــورة – 1437هـــ  
المشــاركة بورقــة علميــة فــي نــدوة الخــط العربــي  بمناســبة اليــوم العالمــي للغــة 

العربيــة للعــام 1436 هـــ
المشاركة في تأليف  مقرر :األدب األندلسي ، لقسم اللغة العربية :1438هـ.

معلومات أخرى:
 رئيســة قســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن مــن عــام 

1/11/ه1437. إلــى  1435/1/11هـــ  
مديــرة برنامــج ماجســتير اللغــة العربيــة  بالشــراكة مــع جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط_ 

المغــرب مــن عــام 1437/4/7هـ إلــى  1438/9/20هـ.
عضو في لجنة الدراسة الذاتية والتقويم الذاتي 1438هـ/1439هـ.
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االسم: أ.انتصار سعود عبدالرحمن  الخثالن.

المؤهات: 

جهة العمل: 
طالبة دكتوراه/ جامعة االمام محمد بن سعود، قسم علم اجتماع

أهم األبحاث الحديثة: 
بعــض العوامــل االجتماعيــة وعاقتهــا بالتوافــق الزواجــي، بحــث منشــور، المجلــة العربية 

لعلــم االجتمــاع )إضافــات(، العــدد 40 ، عــام 2017.

التخصص الجامعة الكلية التقدير التاريخ الدرجة 

دبلوم تربوي - جامعة االمام محمد ممـتاز 1437هـ الدبلوم العام في التربية

علم اجتماع اآلداب جامعة الملك سعود ممـتـاز 1435هـ ماجستير

اآلداب علم اجتماع جامعة الملك سعود جيد جدًا 1429 هـ  بكالوريوس

حاليً طالبة دكتوراه بمرحلة الرسالة ، قسم علم االجتماع ، جامعة االمام محمد بن سعود
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االسم: أ.عفاف محسن االنسي

المؤهات العلمية 
جامعــة الملــك ســعود - دكتــوراه - علــم االجتمــاع  - مرحلــة إعــداد الرســالة ) مراكــز 

الفكــر فــي   المجتمــع الســعودي  ودورهــا فــي توجيــه السياســة    العامــة(
جامعة اإلمام محمد بن سعود - ماجستـــــــير - علم االجتماع - 1435 هـ  

جامعة الملك عبد العزيز  -  بكالوريوس - علم االجتماع - 1423 هـ

جهة العمل:
طالبة دكتوراه جامعة الملك سعود- قسم علم االجتماع.

أهم األبحاث الحديثة: 
دور القــرارات االقتصاديــة الحديثــة فــي تغييــر ســلوك األســر الســعودية نحــو االنفــاق 

النشــر االســتهاكي 1437-143 فــي صــدد 
دراســة نمــوذج مــن الرســائل الجامعيــة لقســم علــم االجتمــاع بجامعتــي الملــك ســعود 

واإلمــام محمــد بــن ســعود
حــول موضــوع عمــل المــرأة فــي المجتمــع الســعودي دراســة كيفيــة -1436-1437 فــي 

صــدد النشــر
عــادات الحمــل والــوالدة فــي مجتمــع المدينــة المنــورة دراســة كيفيــة - مشــاركة فــي 
فعاليــات الملتقــى العلمــي الســادس 1435-1436 فــي جامعــة االمــام محمــد بــن ســعود.
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االسم :  أ.د. مصطفى إبراهيم محمد الضبع 

المؤهات العلمية 
دكتوراه

جهة العمل:
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل – المملكة العربية السعودية 

أهم األبحاث الحديثة: 

معلومات أخرى: 
له خمسة عشر كتابا )12 تأليفا – 3 تحريرا ومشاركة ( .

شارك في 101 مؤتمرا علميا .
نشر 130 دراسة وبحثا علميا . 

الجمعية السعودية للثقافة والفنون – الدمام 2017. المجال الحيوي في القصيدة عند علي الدميني

الجزائر 2018 الشعرية الرقمية، دراسة تأسيسية 

مجلة فصول – القاهرة 2018 شعرية الفضاء في السرد

الجمعية المصرية للنقد األدبي – القاهرة 2017 النكتة أسطورة العصر الحديث

الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة أبريل 2016 باغة االتصال في النص التفاعلي 

مجلة البيان – الكويت 2016 مجلة البيان: تاريخ من تخصيب الفكر العربي

المركز القومي للبحوث االجتماعية القاهرة  2016 تقرير الرواية المصرية 2010-1981

مجلة البيان – الكويت 2016   هشام محمود وأنوثة القصيدة

المجلس األعلى للثقافة – القاهرة 2015 ببليوجرافيا نقد الرواية )المؤلفات – الرسائل العلمية(

مؤسسة البابطين – الكويت 2015 الكتابات النقدية للشاعر أحمد زكي أبو شادي )نقد 
الشعر (

دورية نجيب محفوظ – المجلس األعلى للثقافة – 
القاهرة 2015

سردية األشياء عند نجيب محفوظ

الصادرة بالفرنسية عن دار نشر Fayard- باريس 
 .2015

األدب العربي في الدولة العثمانية

النادي األدبي – أبها 2015 تعدد األصوات ومركزية الهوية في الرواية العربية

موسوعة األدب الفلسطيني – أكاديمية القاسمي 
2014

سحر خليفة أيقونة الرواية الفلسطينية

الجمعية المصرية للنقد األدبي 2014 خطاب الكاريكاتير

المجلة العربية للعلوم اإلنسانية – جامعة الكويت 
2014

المؤسسة االستشرافية ودورها في الحوار العربي 
األوربي

مجلة الشعر – القاهرة 2013 الشخصية االستعارية في ديوان "مامن غيمة تشعل 
البئر"
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االسم: د.مها بنت مفرح بن مانع آل محمود.

المؤهات:
درجــة البكالوريــوس فــي التاريــخ والحضــارة  بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف الثانيــة 
بنــت  نــورة  األميــرة  جامعــة  حاليــً   / ســابقً  بالريــاض  للبنــات  األدبيــة  التربيــة  كليــة   /

عبدالرحمــن.
درجــة الماجســتير فــي التاريــخ والحضــارة / بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف األولــى عــن 
أطروحتــي تاريــخ جزيــرة ميورقــة السياســي والحضــاري/ كليــة التربيــة األدبيــة للبنــات 

ــورة بنــت عبدالرحمــن. بالريــاض ســابقً / حاليــً جامعــة األميــرة ن
درجــة الدكتــوراه فــي التاريــخ اإلســامي عــام 1437ه بتقديــر ممتــاز عــن اطروحتــي ) منهــج 
ــن  ــاض دراســة تاريخيــة تحليليــة(/ جامعــة اإلمــام محمــد ب ــه أزهــار الري المقــري فــي كتاب

ســعود اإلســامية  / الريــاض
أســتاذ مســاعد بقســم التاريــخ والحضــارة / جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية 

بالريــاض
عضو مجلس قسم التاريخ والحضارة /جامعة اإلمام محمد بن سعود .

عضــو لجنــة تقويــم مخططــات الدكتــوراه بقســم التاريــخ والحضــارة تخصــص )المغــرب 
واألندلــس(.

تدريــس مجموعــة مــن المقــررات التاريخيــة فــي عــدد مــن الكليــات الجامعيــة بجامعــة 
اإلمــام.

عضــو تأسيســي للجــان إعــداد وتأليــف المناهــج الخاصــة بريــاض األطفــال بمدينــة الملــك 
عبــداهلل للطالبــات.

عضو الجمعية التاريخية السعودية.
المشــاركة فــي العديــد مــن المحافــل العلميــة والثقافيــة المتنوعــة داخــل الجامعــة 
وخارجهــا منهــا إلقــاء محاضــرة بعنــوان ) تطــور تعليــم المــرأة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية( ضمــن فعاليــات اليــوم الوطنــي فــي رحــاب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود.

حضور العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات العلمية داخل الجامعة وخارجها.
حاصلة على العديد من الدورات التدريبية.

حاصلة على العديد من شهادات الشكر والتقدير  خال مسيرتي العلمية والعملية.

جهة العمل:
أستاذ مساعد . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية / الرياض.
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االسم: نادية بنت محمد بن فهد العنزي 

المؤهات:
ماجســتير فــي التاريــخ الحديــث و المعاصــر ، قســم الدراســات االجتماعيــة ، كليــة اآلداب 

بجامعــة الملــك فيصــل فــي األحســاء 2016/ 2017م . 
عنوان رسالة الماجستير :

»األوضاع الصحية في متصرفية األحساء 1288-1331هـ/ 1871-1913م«.

جهة العمل:
اليوجد

أهم األبحاث الحديثة: *المنجزة خال السنوات الخمس االخيرة
بحــث بعنــوان )نظــام التيمــار فــي إيالــة الحســا فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري /الســابع 
عشــر الميــادي »دراســة وثائقيــة«( ســتتم المشــاركة بهــذا البحــث فــي مؤتمــر النــدوة 
ــة فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري  ــرة العربي ــخ الجزي ــة التاســعة لدراســات تاري العالمي

التابــع لمركــز الملــك ســلمان لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا.
بحــث بعنــوان » الكتاتيــب النســائية فــي أقليــم األحســاء 1340-1380هـــ/1920-1960م ، قيــد 

البحث.

معلومات أخرى: 
طالبة دكتوراة في جامعة األمام محمد بن سعود ، في قسم التاريخ والحضارة
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المحور
المبادرات المجتمعية النسائية لمجتمع 

حيوي
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االسم: د.حنان عبد الغفار عطية ابراهيم

المؤهات:
دكتوراه الفلسفة في التربية

جهة العمل: 
كلية التربية – جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل سابقً.

أهم األبحاث الحديثة: 
بحــث منشــور بمجلــة كليــة التربيــة بجامعــة أســيوط عــام 2017 بعنــوان صــورة الطفــل 

اليتيــم باألمثــال الشــعبية.
بحــث تــم نشــره بالمجلــد الثانــي، المؤتمــر الخامــس إلعــداد المعلم-جامعــة أم القــرى2016 
بعنــوان إعــداد معلمــات ريــاض األطفــال فــي ضــوء معاييــر الجــودة ببعــض الجامعــات 

الســعودية( دراســة مســحية. )باحــث مشــارك(
بحــث منشــور فــى مؤتمــر التعليــم بقطــر2016، بعنــوان الشــراكة مــع األســرة و أثرهــا 
علــي تعلــم الطفــل مــن وجهــة نظــر المعلمــات بمرحلــة الروضــة )دراســة وصفيــة( )باحــث 

مشــارك(
جامعــة  التربيــة  لكليــة  الرابــع  الدولــي  المؤتمــر   ، الكليــة  دوريــة  فــى  منشــور  بحــث 
الســلطان قابــوس خــال الفتــرة 14-2017/17  ،بعنــوان منهــج التعلــم الذاتــي بريــاض 
األطفــال فــي ضــوء معاييــر االعتمــاد و الجــودة بالمملكــة العربيــة الســعودية )دراســة 

)باحــث مشــارك( تحليليــة( 
بحــث منشــور بمجلــة كليــة التربيــة بجامعــة أســيوط عــام 2017 بعنــوان ثــورات الربيــع 

العربــي وآثارهــا علــى أطفــال هــذه الــدول )دراســة وصفيــة( )باحــث مشــارك(
بحــث منشــور بمجلــة كليــة ريــاض األطفــال بجامعــة بورســعيد عــام2016 بعنــوان أدب 
الطفــل الشــعبي فــي دول الخليــج العربــي بيــن الماضــي والحاضــر )باحــث مشــارك(.

معلومات أخرى: 
المختلفــة  الــوزرات  بعــض  مــع  المجتمعيــة  والشــراكات  المشــروعات  بعــض  تنفيــذ 
وتقديــم ورش لطالبــات ومعلمــات ريــاض األطفــال ومشــرفات دور الرعايــة االجتماعيــة. 
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االسم: د.أمل صالح الدين محمد

المؤهات: 
دكتوراه الفلسفة في التربية

جهة العمل: 
كلية التربية – جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل سابقً.

أهم األبحاث الحديثة: 
بحــث تــم نشــره بالمجلــد الثانــي، المؤتمــر الخامــس إلعــداد المعلم-جامعــة أم القــرى2016 
بعنــوان إعــداد معلمــات ريــاض األطفــال فــي ضــوء معاييــر الجــودة ببعــض الجامعــات 

الســعودية( دراســة مســحية. )باحــث مشــارك(
بحــث منشــور فــى مؤتمــر التعليــم بقطــر2016، بعنــوان الشــراكة مــع األســرة و أثرهــا 
علــي تعلــم الطفــل مــن وجهــة نظــر المعلمــات بمرحلــة الروضــة )دراســة وصفيــة( )باحــث 

مشــارك(
جامعــة  التربيــة  لكليــة  الرابــع  الدولــي  المؤتمــر   ، الكليــة  دوريــة  فــى  منشــور  بحــث 
الســلطان قابــوس خــال الفتــرة 14-2017/17  ،بعنــوان منهــج التعلــم الذاتــي بريــاض 
األطفــال فــي ضــوء معاييــر االعتمــاد و الجــودة بالمملكــة العربيــة الســعودية )دراســة 

)باحــث مشــارك( تحليليــة( 
بحــث منشــور بمجلــة كليــة التربيــة بجامعــة أســيوط عــام 2017 بعنــوان ثــورات الربيــع 

العربــي وآثارهــا علــى أطفــال هــذه الــدول )دراســة وصفيــة( )باحــث مشــارك(
بحــث منشــور بمجلــة كليــة ريــاض األطفــال بجامعــة بورســعيد عــام2016 بعنــوان أدب 
الطفــل الشــعبي فــي دول الخليــج العربــي بيــن الماضــي والحاضــر )باحــث مشــارك(.

معلومات أخرى: 
المختلفــة  الــوزرات  بعــض  مــع  المجتمعيــة  والشــراكات  المشــروعات  بعــض  تنفيــذ 
وتقديــم ورش لطالبــات ومعلمــات ريــاض األطفــال ومشــرفات دور الرعايــة االجتماعيــة. 
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االسم: أ.د/ عائشة التايب.
ــدول العربيــة بالقاهــرة. وخبيــرة مستشــارة  خبيــرة ســابقة بمنظمــة المــرأة العربيــة- جامعــة ال
ســابقً فــي قضايــا التنميــة لــدى عــدد مــن المؤسســات والهيــاكل اإلقليميــة والدولّيــة مثــل 

.)JICA( ووكالــة التعــاون الدولــي اليابانيــة ،)KFW( البنــك الدولــي والبنــك األلمانــي للتنميــة

المؤهات:
حاصلــة علــى الدكتــوراه فــي علــم االجتمــاع )1998(  والماجســتير )1992( والبكلريــوس )1990(، 

جامعــة تونــس األولــى، الجمهوريــة التونســية.

جهة العمل:
قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية- كلية اآلداب- جامعةاإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

أهم األبحاث الحديثة: 
الســياحة والتنميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودّية: قــراءة جغرافيــة اجتماعّيــة، باالشــتراك مــع 

فريــال الهاجــري، مجلــة الجمعيــة العربيــة لعلــم االجتمــاع إضافــات، )قيــد النشــر(.
الفتــاة العربّيــة والهجــرة للجنــات الموعودة:محاولــة فــي الفهــم، مجّلــة عمــران،  عــدد21/ - 6 صيــف 

 .2017
الجامعــات والبحــث العلمــي فــي العالــم العربــي )كتــاب مشــترك(،المركز العربــي لألبحــاث ودراســة 

السياسات، 2017.
أحــوال الســكان ومســارات التنميــة فــي البــاد العربيــة: دراســة سوســيولوجية للمنظومــات 

والفاعليــن« منشــورات دار ســحر للنشــر 2015.
)كتــاب  واالقتصادّيــة  االجتماعّيــة  التحديــات  العربّيــة:  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  بلــدان 

 .2016 السياســات،   ودراســة  لألبحــاث  العربــي  المركــز  مشــترك(، 
االتجاهــات البحثّيــة لرســائل الدكتــوراه فــي الجامعــات العربّيــة: مصاعــب التفكيــر مــن خــارج 

.2016 التطبيقّيــة،  االجتماعّيــة  العلــوم  منتــدى  )تقريــر مشــترك(  الصنــدوق 

معلومات أخرى:
حاصلــة علــى المرتبــة األولــى فــي الجائــزة العربيــة للعلــوم االجتماعيــة دورة ســنة 2017 عــن بحــث« 
ــزة زبيــدة  ــة فــي الفهــم« و حاصلــة علــى جائ الفتــاة العربيــة والهجــرة للجنــات الموعــودة: محاول
بشــير ألفضــل كتــاب علمــي نســائي دورة 2015 عــن كتــاب« أحــوال الســكان ومســارات التنميــة فــي 
البــاد العربيــة: دراســة سوســيولوجية للمنظومــات والفاعليــن« منشــورات دار ســحر للنشــر 2015. 
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االسم:  د. أسماء حسن عمران حسن 

المؤهات: 
بكالوريوس الخدمة االجتماعية 1998م – جامعة حلوان 

ماجستير في الخدمة االجتماعية – تخصص تخطيط اجتماعي 2003م
دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعية  2009م

أستاذ مساعد التخطيط االجتماعي   2014م

جهة العمل: 
قســم علــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة – كليــة اآلداب – جامعــة االمــام عبــد الرحمــن 

بــن فيصــل

أهم األبحاث الحديثة:
مشــاركة األســرة فــي برامــج التأهيــل االجتماعــي لألطفــال المعاقيــن وعاقتها بتحســين 
نوعيــة حياتهــم 2014، مجلــة دراســات فــي الخدمــة االجتماعيــة والعلــوم االنســانية ، العدد 

الســادس والثاثون .
الحــوار المجتمعــي كمتغيــر فــي التخطيــط لتنميــة المجتمــع المحلــي ، 2014م ، مجلــة 

دراســات فــي الخدمــة االجتماعيــة والعلــوم االنســانية ، العــدد الســادس والثاثــون .
مقاربة استراتيجية نحو تعزيز المسؤولية االجتماعية تجاه قضايا التنمية المستدامة 

» دراســة تحليليــة لــدور لجــان التنميــة االجتماعيــة األهليــة فــي حاضــرة الدمــام » ، 2018م ، 
مجلــة الجمعيــة المصريــة لألخصائييــن االجتماعييــن ، العــدد )59(.

معلومات أخرى: 
المشاركة في  تحديث الدراسة الذاتية للبرنامج  » محور السياق المؤسسي ».

منسق التدريب الميداني بالقسم .
بالــدور  الجامعيــات  للفتيــات  األول  الملتقــى   – ذاتيــة  ســيرة  ملتقــى  فــي  المشــاركة 

. بالمملكــة  االجتماعيــة 
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االسم: د. فاطمة علي أبو الحديد

المؤهات: 
دكتوراه في علم اجتماع التنمية 

جهة العمل: 
أســتاذ مســاعد بقســم علــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة بكليــة اآلداب، جامعــة اإلمــام عبــد 

ــن فيصــل. الرحمــن ب

أهم األبحاث الحديثة: 
فاطمــة علــي أبــو الحديــد، التنــوع الثقافــي وتأثيــره فــي تحســين نوعيــة العامليــن، حوليــات كليــة 

اآلداب، العــدد الرابــع، جامعــة عيــن شــمس، مصــر10/ 2018.
فاطمــة علــي أبــو الحديــد، المتغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة وعاقتهــا بجراحــات التجميــل، دراســة 
ميدانيــة، »اضافــات« المجلــة العربيــة لعلــم االجتمــاع، العــدد 41، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

بيــروت، 2018.  
فاطمــة علــي أبــو الحديــد، دعــاء عبــد الحميــد النجــار، المســئولية االجتماعيــة للمرشــدة الطابيــة 
فــي مواجهــة مشــكلة التنمــر المدرســي، ملتقــي كليــة التربيــة بالجبيــل/ جامعــة اإلمــام عبــد 

الرحمــن بــن فيصــل 2018/3/21.
فاطمــة علــي أبــو الحديــد، المســئولية االجتماعيــة لألســرة فــي تعزيــز األمــن الفكــري، مقاربــة 
سيوســولوجية، اللقــاء العلمــي األول لقســم االجتمــاع، كليــة اآلداب، جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن 

ــن الفيصــل 2016. ب
فاطمــة علــي أبــو الحديــد، مــروة مغربــي ســيد،  بعــض المشــكات النفســية اإلجتماعيــة والبيئيــة 
وعاقتهــا بــإدراك ســوء التصميــم المعمــارى وتخطيــط البيئــة الســكنية للمســاكن الحكوميــة 
لمحــدودى الدخــل فــى ضــوء بعــض المتغيــرات الديموجرافيــا، المؤتمــر الدولــي الرابــع للعلمــاء 
ــات،  ــي ومواجهــة التحدي ــة المســتدامة فــي الوطــن العرب العــرب حــول البحــث العلمــي والتنمي

.2015
فاطمــة علــي أبــو الحديــد ، ســحر منصــور ســيد، دور الدولــة بعــد ثــورة الخامــس والعشــرون مــن 
ينايــر )2011م ( فــي تحقيــق األمــن االنســانى للفاحيــن المضاريــن مــن قانــون96 لســنة )1992م ( 
بشــان تنظيــم العاقــة بيــن المالــك والمســتأجر، مجلــة كليــة التربيــة للعلــوم االجتماعيــة، جامعــة 

عيــن شــمس )القاهــرة( 2014.

معلومات أخرى: 
القيــام بنشــر مجموعــة مــن المؤلفــات أهمهــا، أطفــال بــا مــأوي، دار المعــارف، القاهــرة، مصــر، 
المعرفـــــة  دار  2009، دور المجتـــمع المدنـــي في مواجهـــة الفقـــــــر فـــــي المنــــاطق العشوائيــــــة 
الجامعيــة، اإلســكندرية، مصــر،2012، األمــن الفكــري: التعزيــز .. المســئولية االجتماعيــة ... المخاطــر، 

الدهبيــة للنشــر والتوزيــع، مصــر2016.
االشــتراك فــي موســوعة علميــة بعنــوان )مشــروع مفاهيــم علــم االجتمــاع مــن منظــور إســامي( 

وزارة األوقــاف، مصــر.
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االسم:  أ.د أسماء عبدالله محمد الموسى. 

جهة العمل: 
بنــت  نــورة  األميــرة  جامعــة  اإلنســانية  والعلــوم  اآلداب   - االســامية  الدراســات  قســم 

الريــاض.  - عبدالرحمــن  

 أهم األبحاث الحديثة: 
بحوث منشورة  في مجات علمية محكمة  : 

»حمايــة البيئــة المائيــة وعاقتهــا بمقاصــد الشــريعة اإلســامية« ،مجلــة البحــوث الفقهيــة 
المعاصــرة- الريــاض، 1435هـــ-2014م، 58 صفحة .  

»حفــظ العقــل وأثــره فــي األمــن الفكري«مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة- المملكــة 
بحــث منشــور،56 صفحــة. العربية السعوديةـ الريــــــــاض ،1435هـ- 2014م 

البحــوث  مجلــة  الفقهيــة«،  األحــكام  فــي  وأثــره  األصولييــن  عنــد  الصفــة  »مفهــوم 
اإلســامية الصــادرة عــن مركــز هيئــة كبــار العلمــاء، الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة 
واإلفتــاء - المملكــة العربيــة الســعودية - الريــاض  1436هـــ- 2015م، بحــث منشــور)30(

صفحــة العــدد106 .
»أفعــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وداللتها علــى األحكام«، مجلة البحوث والدراســات 

الشرعية - جمهورية مصر العربية. بحث منشور،1435هـ-2014م،46 صفحة.
1436/12/1هـــ،  »مفهــــــوم الحريــة في اإلســـــام« مجــلة البحوث والدراســـــات الشرعيـــــــــة 

الموافــق2015/9/14م، 15 صفحــة

معلومات اخرى:
مديــر لبرنامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا  لتخصــص أصــول الفقــه فــي قســم  

الدراســات اإلســامية حاليــا . 
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االسم: أ.د. خليل عبدالمقصود عبدالحميد إبراهيم

المؤهات:
الخدمــة  األولى-كليــة  الشــرف  مرتبــة   االجتماعيــة-  الخدمــة  فــى  الفلســفة  دكتــوراه 

.1995 الفيــوم  فــرع  القاهــرة-  -جامعــة  االجتماعيــة 
ــة الخدمــة االجتماعيــة- جامعــة  ــاز- كلي ــر ممت ماجســتير فــى الخدمــة االجتماعيــة تقدي

القاهــرة - فــرع الفيــوم 1991.
بكالوريــوس خدمــة اجتماعيــة بتقديــر جيــد جــدا -كليــة الخدمــة االجتماعية-جامعــة 

حلــوان-دور مايــو 1984.

جهة العمل:
استاذ التنمية والتخطيط بقسم الخدمة االجتماعية جامعة أم القري.

أهم األبحاث الحديثة: 
المنجزة خال السنوات الخمس االخيرة

دور الخدمــة االجتماعيــة فــى تعزيــز قيم الوحدة الوطنية لطاب المؤسســات التعليمية، 
بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر الثاني للوحدة الوطنية ب جامعــة الجوف، 14-12/ 2017/12.

مدخــل ســبل المعيشــة المســتدامة ومواجهــة ظاهــرة تأنيــث الفقــر، مجلــة الخدمــة 
االجتماعيــة، ع58، يونيــو 2017، الجمعيــة المصريــة لألخصائييــن االجتماعييــن، مصــر.

بحــث  االجتماعيــة«،  المشــكات  لمواجهــة  جديــد  »منظــور  االجتماعيــة  االعمــال  ريــادة 
منشــور، المؤتمــر الدولــى الثانــي لقســم علــم االجتمــاع والعمــل االجتماعــي« الفكــر 
والعلــوم  األداب  كليــة  الناميــة،  البلــدان  فــى  والتنميــة  االجتمــاع  وعلــم  االجتماعــي 

مســقط،2016/12/15-13. قابــوس،  الســلطان  جامعــة  االجتماعيــة، 
 Social Worker Roles with Refugees, Egyptian Journal of Social Work, 
Faculty of Social Work- Helwan University, issue 2, June 2016.
منشــور،  بحــث  للمجتمــع:  االجتماعــي  المــال  رأس  مصــادر  كأحــد  األهليــة  الجمعيــات 
مجلــة العلــوم العربيــة واالنســانية، مجلــد 9،ع 4 ، جامعــة القصيــم، المملكــة العربيــة 

.2016 يوليــو  الســعودية، 

معلومات أخرى: 
خبير بوزارة االقتصاد والتخطيط السعودية- 2014-2012

مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط االستراتيجى – جامعة الفيوم2011-2009
رئيس قسم التنمية والتخطيط-كلية الخدمة االجتماعية - جامعة الفيوم.2012-2008
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االسم: د. هند بنت عقيل بن محمد الميزر
أستاذ مشارك بقسم الدراسات االجتماعية.

المؤهات:
دكتــوراه فــي الخدمــة االجتماعيــة، قســم خدمــة الفــرد، كليــة الخدمــة االجتماعيــة، جامعة 
األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، الرياض،1427هـــ  عنــوان األطروحــة التدخــل المهنــي 
لخدمــة الفــرد باســتخدام العــا ج المعرفــي الســلوكي مــع األطفــال مرضــى الســكري 

)النــوع األول( لتأهيلهــم اجتماعيــا.
ماجســتير فــي الخدمــة االجتماعيــة، قســم الدراســات االجتماعيــة، كليــة اآلداب، جامعــة 
الملــك ســعود، 1419هـــ  عنــوان األطروحــة اتجاهــات األســر نحــو التبــرع بأعضــاء ذويهــم 
المتوفيــن دماغيــا واإلســهامات المتوقعــة للخدمــة االجتماعيــة فــي مراكــز زراعــة األعضاء.
بكالوريــوس فــي الخدمــة االجتماعيــة، قســم الدراســات االجتماعيــة، كليــة اآلداب، جامعــة 

الملك ســعود،1403هـ

جهة العمل: 
كلية اآلداب، جامعة الملك سعود

أهم األبحاث الحديثة: 
ــة الفكــر الشــرطي،مج26، ع 100، مركــز بحــوث  ــة الحــوار، مجل ــز ثقاف دور األســرة فــي تعزي

الشــرطة ،القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة ،اإلمــارات،2017.
فعاليــة اســتراتيجية التعلــم التعاونــي فــي اكســاب طالبــات التدريــب الميداني الســلوك 
التوكيــدي، مجلــة الخدمــة االجتماعيــة  )الجمعيــة المصريــة لألخصائييــن االجتماعييــن( 

مصــر، ع57، ج8 ،2017.
المــرأة الســعودية مــن التهميــش إلــى التمكيــن فــي التعليــم والعمــل، المجلــة العربيــة 

للدراســات االمنيــة والتدريــب، مــج32،ع 68، 2017.
مراكــز البحــوث االجتماعيــة ودورهــا فــي إثــراء الفكــر االجتماعــي العربــي، مجلــة اآلداب 

والعلــوم االجتماعيــة بجامعــة الســلطان قابــوس، 2017.
اآلداب  مجلــة  والمأمــول«،  »الواقــع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  البحــوث  مراكــز 

.2016 قابــوس،  الســلطان  بجامعــة  االجتماعيــة  والعلــوم 
الخدمــة االجتماعيــة الدوليــة كمدخــل للعمــل التنمــوى الدولــى الســعودى، مجلــة اآلداب، 

مــج 28، ع1 جامعــة الملــك ســعود، الســعودية، 2016.
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جلسة حوارية
المرأة والفن
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االسم: د.ايمان عبده سالمة.

المؤهات: 
الدكتوراه من كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان 2014.

جهة العمل: 
أستاذ مساعد بقسم الفنون البصرية، كلية التصاميم والفنون، جامعة األميرة نورة.

اهم االبحاث الحديثة:
2017« تصــور الغيــر مرئــي: دراســة بينيــة بيــن التصويــر والعمــارة« بحــث مشــارك، مؤتمــر 
هويــة المــدن مــن خــال الفنــون والعمــارة، القاهــرة . الناشــر تايلــور وفرانســيس ص42-36.
2017« االمتــداد الــى الجوانــب، كتابــة قصتنــا: مقدمــة حــول الحــوار فــي الفنــون األفريقيــة 
 ،UCLA بأمريــكا  كاليفورنيــا  لجامعــة  التابعــة   « االفريقــي  الفــن  العلميــة«  »المجلــة 

بمشــاركة روث ســيمباو، ويليــام ب. ميكــو وأخــرون.
2015« فــن المماراســات اإلجتماعيــة ودورة المســتقبلي فــي مصــر » مؤتمــر األقصــر األول 

للفــن والمجتمــع.
الصــورة  مــاوراء  مؤتمــر  الثــورة«  بعــد  المصــري  التصويــر   : السياســية  الفكاهــة   »2013

بالقاهــرة. األلمانيــة  والجامعــة  بريطانيــا،  بيلمــوث  جامعــة  المفهــوم،  ومابعــد 

معلومات اخرى:
عضوية اللجان والجمعيات:

2017 عضو لجنة تحكيم منحة الفولبرايت Fulbright االمريكية للفنون واالثار.
2017عضــو منصــة أرت بــاوا  Art powa للكتابــة والنشــر فــي الفنــون بجامعــة رودس 

بجنــوب افريقــا.
.ACASA 2017عضو بإتحاد دراسات الفنون االفريقية بأمريكا

2001عضو بنقابة الفنون التشكيلية بمصر.
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االسم: د.عبدالحميد عباس حواري.

المؤهات:
1987/جراحــة  العامــة  الجراحــة  فــي  1983/تخصــص  العــام  الطــب  فــي  بكالوريــوس 

  1998 المناظيــر 

معلومات اخرى:
ممارسة فن التصوير بمختلف الوسائط ، و لي بعض األعمال في الفن الرقمي.

أمــارس فــن النحــت ، تــّم انجــاز استنســاخ لبعــض القطــع األثريــة القديمــة المحفوظــة فــي 
المتحــف الوطنــي بالريــاض لصالــح جهــات رســمية.

اتابــع الحركــة التشــكيلية فــي المملكــة منــذ مــا يزيــد عــن عشــرين عامــا ، حضــور شــبه 
دائــم فــي معظــم المعــارض و الفعاليــات الفنيــة ، خاصــة فــي الريــاض . 

كاتــب مقالــة فــي النقــد الفنــي التشــكيلي : صحيفــة المدينــة – صحيفــة الوطــن – 
صحيفــة اليــوم – و فنــون الخليــج اإللكترونيــة

عضــو فــي ملتقــى األدبــاء و المبدعيــن العــرب ، حيــث تــم نشــر عــّدة دراســات فــي مختلف 
المجــاالت الفكريــة و االجتماعيــة ، و المقــاالت النقديــة و التحليليــة عــن بعــض األعمــال 

الفنيــة العالميــة و عــن فلســفة الفــن ، و الفــن التشــكيلي الســعودي.
مقابــات تلفزيونيــة )القنــاة الثقافيــة و القنــاة اإلخباريــة( حــول الثقافــة الســعودية و 

مســاهمة المــرأة فيهــا ، و حــول الفنــون و الحــرف و مســاهمات المــرأة فيهــا.
فنانــات  و  لفنانيــن  الفنيــة  المعــارض  بمناســبة  حواريــة  أمســيات  إدارة  و  محاضــرات 
ســعوديين فــي صالــة تجريــد /  صالــة حــوار/ صالــة نايلــة / صالــة الملتقــى و صالــة األميــر 

ــن فهــد. فيصــل ب
محاضــرة عــن الفــن الســعودي فــي الشــرقية بمقــر الجمعيــة العربيــة للثقافــة و الفنــون 

فــي الّدمــام
محاضرات متسلسة عن تاريخ الفن في صالة نايلة 2014

محاضرة و إدارة حوار حول فن الكاريكاتير في مكتبة الملك فهد الوطنية 2017
عضو لجنة تحكيم في مسابقة لوحة و قصيدة / سوق عكاظ  2017
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الفنان التشكيلي عبدالله إدريس

تاريخ مختصر:

1970م – 1973م 
كانت الوالدة والنشأة والتجربة الفنية مابين مدينة الطائف ومكة وجدة

1973م – 1977م
مرحلــة تكويــن الشــخصية الفنيــة وتزامــن الفــن وممارســته مــع الكتابــة األدبيــة مــن 

خــال النــادي األدبــي بالطائــف وتكويــن وإنشــاء جمعيــة للفــن التشــكيلي.

1978م -1990م 
التفــرغ للعمــل الصحفــي عبــر صحــف – البــاد- عــكاظ مديــر للتحريــر مجلــة اقــرأ- عضــو 

منتخــب بمجلــس إدارة النــادي االدبــي بجــدة.
التفرغ للفن التشكيلي من عام1992م.

المشــاركات  مــن  العديــد  ولديــه  المحليــة،  الشــخصية  المعــارض  مــن  العديــد  أقــام 
المملكــة. وخــارج  داخــل  الجماعيــة 

يتميــز أســلوبه الفنــي بالتجريــب والبحــث فــي الســطح الخارجــي للوحــة وأحــداث أشــكال 
بــارزة ومتوتــرة مــن خــال إدخــال عنصــر الكــوالج الورقــي ودمجــة بألــوان االكريلــك، وتنــاول 

موضــوع رســوم الكهــف والصخــور.
لديه العديد من المقتنيات لدى شخصيات هامة.
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االسم: أ.نجالء بنت محمد بن موسى السليم.

المؤهات:
بكالوريوس علوم قسم كيمياء جامعة الملك عبد العزيز بجدة 1410هـ
بكالوريوس فنون جميلة جامعة ميتشيجن بالواليــات المتحدة 1414هـ

جهة العمل: 
عملت معلمة تربية فنية في التعليم العام ) 1995م-2000م(

عملت مشرفة تربية فنية )2000م- 2015م(
حاليا متقاعدة مبكر ومتفرغة للفن.

معلومات اخرى:
عضوه في جمعية الثقافة والفنون 

عضوه في جمعية السعودية للفنون التشكيلية )جسفت(.
شهادات تقدير عديدة في المجال التربوي والفني وهى من الجهات التالية:-

وزارة التربية والتعليم
إدارة التدريب التربوي

مركز اإلشراف التربوي بالحرس
الشؤون الثقافية والتعليمية بالحرس الوطني

جمعية الثقافة والفنون السعودية
جمعية الكويتية للفنون التشكيلية

وزارة الثقافة واإلعام
أول شــهادة تقديــر وهــى األعــز إلــى قلبــي مــن والــدي المرحــوم رائــد الفــن التشــكيلي 
ــر مشــاركتي فــي مســابقة الربيــع والتــي  ــان الكبيــر محمــد الســليم أث الســعودي الفن
كانــت ضمــن أنشــطة مؤسســة دار الفنــون الســعودية التــي يملكهــا وذلــك عــام 1983م.

الجائزة الثانية في معرض اآلثار في عيون الفن
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المحور
المرأة والفن
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االسم: أ.سناء دخل الله مريقب العرجان

المؤهات: 
بكالوريوس اقتصاد منزلي 
ماجستير في التربية الفنية

جهة العمل: 
جامعة الجوف

أهم األبحاث الحديثة:
 بحــث بعنــوان »أثــر الحكايــات الشــعبية علــى ســمات التعبيــر الفنــي للطفــل فــي مرحلــة 

ريــاض األطفــال فــي منطقــة الجــوف« 

معلومات أخرى: 
ــدى الفتيــات فــي  بحــث بعنــوان » قيــم المواطنــة كمــا تظهرهــا الفنــون التشــكيلية ل

مرحلــة المراهقــة فــي منطقــة الجــوف« تحــت االعــداد
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االسم:  أ.وفاء بنت محمد الطيب إدريس 

المؤهات: 
ماجستير في اللغويات / تخصص لغة إنجليزية 

جهة العمل: 
جامعة طيبة )متقاعدة(

أكاديمية – كاتبة رأي – قاصة – كاتبة مسرحية – رئيسة فرقة مسرح أوكسجين
نائبة لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالمدينة  حاليا 

وفاء الطيب - سعودية من مواليد المدينة المنورة 
تخرجــت فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــرع المدينة المنورة بعــد أن حازت شــهادة البكالوريوس 
فــي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، ثــم حــازت شــهادة الماجســتير فــي اللغويــات مــن كليــة اآلداب فــي 
الجامعــة نفســها مــن مقرهــا الرئيــس بجــدة. عملــت 25 عامــً فــي التدريــس كمحاضــرة فــي قســم 
اللغــات والترجمــة – كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية  – جامعــة طيبــة وتقاعــدت مبكــرًا بنــاء علــى 

رغبتهــا عــام 2016 .

من مؤلفاتها:
 لن أعود اليك، مجموعة قصصية من إصدارات النادي األدبي بالمدينة المنورة لعام 1415هـ.

 معاناة عقيق أحمر، مجموعة قصصية صادرة عن دار سندباد بالقاهرة في عامـ 1431هـ.
من بعدي الطوفان )نصوص مسرحية ( من اصدارات النادي األدبي في تبوك لعام 1437 . 

معلومات أخرى: 
عضو مؤسس لرابطة أديبات وكاتبات المدينة المنورة  

عضو ملتقى أنصاريات األدبي الثقافي بالمدينة .
عضو منتدى المبدعات العربيات 

عضو جماعة الكاتبات السعوديات
عضو نادي المدينة األدبي الثقافي

عضو مركز ديبونو لتعليم التفكير
عضو الجمعية السعودية للترجمة 

عضــو مؤســس لنــادي لؤلــؤات طيبــة للتوستماســترز لتعليــم القيــادة والخطابــة  باللغــة 
اإلنجليزية  

عضو مؤسس لرواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة
عضو المنتدى الثقافي بفرع جمعية الثقافة والفنون بالمدينة.
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االسم: أ.نادية عبدالوهاب محمد سعيد خوندنه

المؤهات:
ماجستير أدب إنجليزي تخصص رواية من جامعة أم القرى )1422هـ( 

جهة العمل:
قسم اللغة اإلنجليزية- كلية العلوم االجتماعية- جامعة أم القرى ) تقاعد مبكر2017(

أهم األبحاث الحديثة: 
» بيــن النــور و النــار : اإلرهــاب فــي نمــاذج مختــارة مــن الروايــة الســعودية«، مؤتمــر األدبــاء 

الســعوديين الخامــس، الريــاض 27-30 صفــر 1438هـــ. 
» تجليــات صــورة المــرأة فــي المجموعــة القصصيــة )مامــا زبيــدة( لعزيــز ضيــاء«، ملتقــى 

العقيــق الثقافــي الســادس: نــادي المدينــة المنــورة األدبــي،  23-25 رجــب 1436هـــ
» الواقعيــة الســحرية فــي روايــات مختــارة للدكتــور غــازي القصيبــي«، نــدوة القصيبــي 
الشــخصية و اإلنجــازات: كرســي الدكتــور غــازي القصيبــي للدراســات التنمويــة والثقافيــة 
بجامعــة اليمامــة بالتعــاون مــع كرســي االدب الســعودي بجامعــة الملــك ســعود، الريــاض 

10-1436/2/12هـــ، 2 -2014/12/5م
»الوطن المنفى: الهوية المتشــظية في رواية ســعود السنعوســي ســاق البامبو«بحث 

باللغــة اإلنجليزيــة قــدم فــي مؤتمــر اللغــات و الترجمــة الثانــي بجامعة عفت ،
 جدة . 5- 6 نوفمبر  2014م

»نصــوص ســعودّية فــي الّذاكــرة الغربّيــة اإلبــداع الّســعودّي المترجــم: غــازي القصيبــّي 
نموذجــً«، مؤتمــر األدبــاء الســعوديين الرابــع المدينــة المنــورة 20-22 شــوال 1434هـــ. 

معلومات أخرى: 
للباحثــة عــدة ترجمــات منشــورة مــن وإلــى العربيــة واإلنجليزيــة واأللمانيــة، و قدمــت 
العديــد مــن المحاضــرات العامــة فــي المنتديــات الثقافيــة المحليــة كمــا قدمــت محاضــرة 

عــن اآلفــاق الجديــدة للمــرأة الســعودية فــي جامعــة ميجيــل بكنــدا. 
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االسم:  عبدالحميد عباس ياسين حواري.

المؤهات: 
اخصائي في الجراحة العامة.

جهة العمل: 
مجمع عيادات صاحب السمو الملكي األمير  محمد بن مشاري آل سعود.

أهم األبحاث الحديثة: 
التدريــب البصــري لرؤيــة العمــل الفنــي  2- مفاهيــم و آراء حــول الفــن 3-  التكفيــر و 

ــي. ــو حامــد الغزال المــرأة عنــد اب

معلومات أخرى: 
عشــرات المحاضــرات و الحــوارات و المقــاالت حــول الفــن التشــكيلي فــي المملكــة العربية 

الســعودية و حــول الفــن التشــكيلي بالمفهــوم العام.
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االسم:   أ.د/ أنوار عبد الكريم القمري 

المؤهات:
دكتوراه فلسفة الفن في الفنون الجميلة – تخصص طبعة فنية

جهة العمل:
ــورة بنــت عبــد الرحمــن – كليــة التصاميــم والفنــون – قســم الفنــون  جامعــة األميــرة ن

ــة البصري

أهم األبحاث الحديثة: 
بحــث فــردي بعنــوان ) الطبعــة الفنيــة الحديثــة وأثرهــا فــي تطويــر الــذوق فــي  المجتمــع( 
تــم نشــره ضمــن فعاليــات المؤتمــر العلمــي القومــي الثانــي والعشــرين ) العربــي الرابــع 
ــر التعليــم الجامعــي بجامعــة عيــن شــمس فــي الفتــرة مــن 3- 5   عشــر ( لمركــز تطوي

ديســمبر 15 20 . 
بحــث فــردي بعنــوان ) إســتدامة التعليــم والتعلــم فــي الفنــون المطبوعــة ( بمؤتمــر 
ثقافــات المتوســط فــي الفنــون والعمــارة – كليــة الفنــون الجميلــة – جامعــة األســكندرية  

- مكتبــة األســكندرية فــي  20 أكتوبــر 2016 .
مشــروع بحثــي  مشــترك ممــول مــن مركــز أبحــاث جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن  
باحــث رئيــس ) تقويــم برنامــج قســم التصويــر التشــكيلي بكليــة التصاميــم والفنــون ( 

المملكــة العربية الســعودية ديســمبر2017
مشــروع بحثــي ممــول مــن مركــز أبحــاث جامعــة األميــرة نــورة )توظيــف القيــم الجماليــة 
للحــرم المكــي إلنتــاج تصميمــات طباعيــة مبتكــرة برؤيــة فنيــة معاصــرة(   المملكــة 

العربيــة الســعودية  ينايــر2018

معلومات أخرى: 
المشــاركة فــي العديــد مــن المعــارض المحليــة واإلقليميــة والعالميــة والمشــاركة فــي 

العديــد مــن الــدورات التدريبيــة
اإلشــراف علــى العديــد مــن الرســائل العلميــة ) ماجســتير ودكتــوراه ( والمشــاركة فــي 

مناقشــة وتحكيــم العديــد مــن  الرســائل العلميــة محليــا وإقليميــا
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االسم: أ.م.د مريم بنت محمد بن متعب العمري.

المؤهات:
دكتوراه فلسفة في التربية الفنية – تخصص طباعة منسوجات.

جهة العمل:
ــورة بنــت عبــد الرحمــن – كليــة التصاميــم والفنــون – قســم الفنــون  جامعــة األميــرة ن

ــة. البصري

أهم األبحاث الحديثة:
ــدوة األولــى لقســم التربيــة الفنيــة )التربيــة الفنيــة والتنميــة  المشــاركة ببحــث فــي النـ

الشــاملة( للفتــرة    11-31 أبريـــل 2010 فــي جامعــة الســلطان قـــابوس بعمـــان .
اتصــال علمــي لدراســة اللغــة االنجليزيــة لمــدة عــام بالواليــات المتحــدة االمريكيــة بواليــة 

فلوريــدا بمدينــة ملبــورن للعــام 1437/1436هـــ..
ــر 2018  ــخ يناي ــة التصميــم الدوليــة المجلــد 8 العــدد رقــم 1 بتاري بحــث منشــور فــي مجل
فــي  الليثوغرافيــة ودورهــا  الطباعــة  لتقنيــات  والتعبيريــة  الجماليــة  )القيــم  بعنــوان 

احيــاء الهويــة الســعودية(.
الحصــول علــى الميداليــة الفضيــة فــي معــرض »وارســو« الدولــي لاختراعــات المقــام فــي 

جمهوريــة بولندا.
جامعــه وارســو للعلــوم والتكنلوجيــا 9-11/ اكتوبــر/2017 نظيــر اختــراع جهــاز فصــل 

اللــون.

معلومات أخرى: 
حصلت على العديد من شهادات التقدير - لها العديد من المقتنيات.
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االسم: د. اعتدال بنت حمد المقرن

المؤهات:
 حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة االميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن تخصــص 

طباعــة 

جهة العمل: 
جامعــة االميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن – كليــة التصاميــم والفنــون- قســم الفنــون 

البصريــة 

أهم األبحاث الحديثة: 
اليوجد

معلومات أخرى: 
عملــت بعــدة مناصــب اداريــة كوكيلــة لقســم الفنــون البصريــة ورئيســة للقســم ووكيلة 
الطباعــة  اســتاذ  حاليــا  تعمــل  والفنــون-  التصاميــم  كليــة  فــي  الطالبــات  لشــئوون 

ــة  المســاعد فــي قســم الفنــون البصري
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االسم: أ.حنان صالح عبدالله الغماس.

المؤهات:
ــاض – ماجســتير اآلداب فــي  1428- 1429هـــ، كليــة التربيــة/ جامعــة الملــك ســعود/ الري
التربيــة الفنيــة- معــدل  4,79 مــن 5 - دراســة منتظمــة. /1424 -1425  هـــ: كليــة التربيــة 
لاقتصــاد المنزلــي والتربيــة الفنيــة بالريــاض- بكالوريــوس التربيــة الفنيــة-  التقديــر 

ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف بنســبة 90,37%- دراســة منتظمــة.

جهة العمل:
محاضــر )طباعــة فنيــة( – قســم الفنــون البصريــة – كليــة التصاميــم والفنــون – جامعــة 

األميــرة نــوره بنــت عبدالرحمــن

أهم األبحاث الحديثة: 
ال يوجد

معلومات أخرى:
اجــادة اللغــة العربيــة بشــكل ممتــاز مــع مســتوى متوســط مــن اللغــة االنجليزيــة تحدثــا 

وكتابــة.
القيــام بالعديــد مــن المهــام االداريــة والتدريســية باإلضافــة الــى حضــور العديــد مــن 
الــدورات وورش العمــل فــي مجــال العمــل وغيــره مــن المجــاالت األخــرى، مــع عــدد مــن 

المشــاركات فــي المعــارض المتخصصــة.
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االسم: أ.أفراح عمر بابكير

المؤهات:
ماجستير في التربية الفنية

جهة العمل:
الفنــون  والفنون-قســم  التصاميــم  عبدالرحمن-كليــة  بنــت  نــورة  األميــرة  جامعــة 

البصريــة

أهم األبحاث الحديثة: 
بكليــة  العمــل  ســوق  الحتياجــات  والطباعــة  التشــكيلي  التصويــر  برنامــج  تقويــم 

. عبدالرحمــن  بنــت  نــورك  األميــرة  بجامعــة  والفنــون  التصاميــم 
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المحور
المرأة والثقافة اإلسالمية  
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االسم:   د. نايف بن جمعان جريدان.

المؤهات: 
دكتوراه في المقارن -  أستاذ مشارك.

جهة العمل: 
جامعة نجران – المملكة العربية السعودية

أهم األبحاث الحديثة: 
الجوانــب اإلنســانية ومعالــم الرحمــة فــي األنظمــة العدليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
بحــث محكــم فــي مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 

الريــاض، العــدد )109(، لشــهر ذي الحجــة 1438هـــ، أغســطس 2017م.
التمويــل االســتثماري عبــر توريــق الديــون، مــن وجهــة نظــر ماليــة وإســامية، بحــث مشــترك ، تــم 
تحكيمــه ونشــره فــي مجلــة الجامعــة اإلســامية للعلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة، بجامعــة غــزة، 

ــل 2017م ــد )25(، لشــهر ابري ــي، المجل فلســطين. نشــر فــي العــدد الثان
شــركة المحاصــة فــي الشــريعة والقانــون دراســة مقارنــة، بحــث محكــم، مجلــة جامعــة الملــك 

ســعود للدراســات اإلســامية، العــدد)3( مــن المجلــد الســادس والعشــرين لعــام 2014م.

أهم الكتب الحديثة:
أحــكام المهــن الحقوقيــة وأخاقياتهــا، وفــق الشــريعة اإلســامية والنظــام الســعودي – دراســة 

مقارنــة، كتــاب )مقــرر دراســي(،  الناشــر: دار الكتــاب الجامعــي، الطبعــة األولــى، 
عام 1438هــ -2017م.

أحــكام العقــود المدنيــة دراســة مقارنــة )كتــاب مقــرر جامعــي(، الناشــر: مكتبة القانــون واالقتصاد، 
الطبعــة األولــى، عام 1434هـ..

الوجيز في فقه المعامات، الناشر: دار المتنبي، الدمام، الطبعة األولى، 1439هـ 2018م.

المؤتمرات :
الرحمــة بيــن اإلســام والقوانيــن الوضعيــة ، الشــعائر التعبديــة أنموذجــا، بحث محكــم تم تقديمه 
فــي مؤتمــر الرحمــة المنعقــد فــي رحــاب كليــة الدراســات اإلســامية بجامعــة الملــك ســعود، فــي 

الفتــرة مــن 28-1437/4/29هـــ، فــي المجلــد الســادس. 
ــة الشــرعية فــي المصــارف اإلســامية، بحــث محكــم مقــدم للمؤتمــر  تقنيــن عمــل هيئــات الرقاب
العلمــي الدولــي الثانــي عشــر )الصيرفــة اإلســامية بعــد أربعــة عقــود مــن نشــأتها( المنعقــد فــي 
رحــاب كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة بجامعــة الزرقــا – األردن( المنعقــد بتاريــخ 4-2017/05/5م.
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االسم: د.ليلى بنت علي أحمد الشهري.

المؤهات: 
دكتوراه تخصص الفقه.

جهة العمل: 
قسم الشريعة بكلية الشريعة واالنظمة - جامعة الطائف

أهم االبحاث الحديثة:
)والية االجبار في النكاح( بحث محكم ومنشور في مجلة الحكمة البريطانية عام 2015م.

بالمجلــة  ومنشــور  محكــم  بحــث  شــرعية(  )رؤيــة  منــه  والوقايــة  مكافحتــه،  الفســاد 
2017م. باإلســكندرية  والعربيــة  اإلســامية  الدارســات  لكليــة  العلميــة 

حكم العمات االفتراضية، والبتكوين نموذجً لها. )جاري العمل عليه(.
حقن الوجه التجميلة وحكمها في الشريعة االسامية. )جاري العمل عليه(.

معلومات أخرى: 
والمشــرفة  الشــريعة  قســم  رئيــس  ونائبــة  مســاعد(  )أســتاذ  تدريــس  هيئــة  عضــو 
بكليــة   الطابــي  المجلــس  وعضــو  الشــريعة  برنامــج  المطــور  لانتســاب  التنفيذيــة 

الطائــف.  بجامعــة  الشــريعة 
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االسم: د.مضاوي بنت سليمان البسام

المؤهات العلمية : 

 تاريخ المعدل
 الحصول

عليها

 اسم الجامعة
المانحة

التخصص الدولة الدرجـة

5 13 /1434/11 هـ الملك سعود السعودية  ثقافة اسامية 0عقيدة
ومذاهب فكرية

الدكتوراه

4،94 1426/8/8 هـ الملك سعود السعودية  ثقافة اسامية 0عقيدة
ومذاهب فكرية

الماجستير

4،83 1418هـ  االمام محمد بن
سعود

السعودية  اصول الدين ، عقيدة
ومذاهب فكرية

البكالوريوس

جهة العمل: 
جامعة الملك سعود- كلية التربية.

أهم األبحاث الحديثة: 
بحث بعنوان : نظرية اللذة.

النسوية العربية وقراءة النص.
البراهين العقلية في الخلق.

معلومات أخرى: 
الفلســفية  القضايــا  فــي  وباحثــة  المعاصــرة  الفكريــة  والمذاهــب  الفلســفة  اســتاذ 
والمؤتمــرات  الــدورات  مــن  عــدد  فــي  المــرأة، ومشــاركة  بقضايــا  والفكريــة، ومهتمــة 

والدوليــة. المحليــة 
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االسم: أ.نجالء بنت مطر المطيري .

المؤهات: 
ماجستير ثقافة إسامية.

جهة العمل: 
جامعة الملك سعود  - قسم الدراسات اإلسامية .

أهم األبحاث الحديثة:  
ــة والتعريفــات بيــن المنطــق واألصــول و القيــاس الفاســد عنــد األصولييــن  نقــد الحداث

ــر عــن كتــاب موســوعة  الوســطية. والمناطقــة وتقري

معلومات أخرى: 
باحث دكتوراه بكلية التربية تخصص عقيدة بجامعة الملك سعود.
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االسم:  أ.د. أسماء بنت سليمان السويلم.

المؤهات:
دكتوراه -  تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة .

جهة العمل:  
جامعة الملك سعود  - قسم الدراسات اإلسامية .

أهم األبحاث الحديثة: 
التواصــل  وســائل  توظيــف  وكيفيــة  الفكــري  األمــن  »مفهــوم  بعنــوان  علميــة  ورقــة 
االجتماعــي بمــا يخــدم تعزيــز وترســيخ األمــن الفكــري« ، مشــاركة فــي نــدوة علميــة » تأثيــر 
ــة  ــى األمــن الفكــري« بالجامعــة الســعودية االلكتروني شــبكات التواصــل االجتماعــي عل

بالريــاض 1439/5/9هـــ.
ــز مفهــوم قيــم االنتمــاء الوطنــي« ، مشــاركة فــي  بحــث بعنــوان » دور المــرأة فــي تعزي
مؤتمــر تعزيــز دور المــرأة الســعودية فــي تنميــة المجتمــع فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030 

، جامعــة الجــوف عــام 1438هـــ
كتــاب تهذيــب وتقريــب كتــاب تعظيــم قــدر الصــاة ألبــي عبــد اهلل محمــد بــن نصــر 

الريــاض عــام 1437هـــ – دار الصميعــي-  المــروزي 
بحــث بعنــوان: مقاصــد األعيــاد الدينيــة فــي اليهوديــة والنصرانيــة واإلســام »، نشــر 
مجلــة البحــوث و الدراســات الشــرعية ، تصدرهــا كليــة الدراســات اإلســامية بالجامعــة 

اإلســامية بأمريــكا الشــمالية )مشــكاة( - 1435هـــ
بحث بعنوان: من مهددات الوحدة الوطنية ، مشاركة في مؤتمر الوحدة الوطنية:ثوابت 

وقيم« ، جامعة االمام محمد بن سعود االسامية بالرياض1434/11/10هـ 

معلومات أخرى: 
الشــرعية  العلــوم  لمجلــة  التحريــر  والفــرق وعضــو هيئــة  العقيــدة  بمســائل  مهتــم 
واللغــة العربيــة بجامعــة األميــر ســطام، مستشــار علمــي فــي مركــز وفــاق لاستشــارات 
العلميــة والبحثيــة، عضــو المجلــس االستشــاري بمؤسســة إثــراء المعرفــة ، عضــو اللحنــة 
االستشــارية فــي القســم، مقــررة لجنــة البحــث العلمــي فــي القســم، أســتاذ دكتــور 

ومدربــة معتمــدة .
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االسم: د.علي بن صالح مانع العمري 

المؤهات:
دكتــوراه : تاريــخ إســامي حضــاري مــن جامعــة القصيــم بتقديــر ممتــاز مــع التوصيــة 

بطباعــة الرســالة .
ماجستير : تاريخ إسامي حضاري بتقدير ممتاز من جامعة الملك خالد .

بكالوريوس : تاريخ بتقدير جيد جدا من جامعة الملك سعود .
دبلوم في المناهج 

دبلوم في االشراف التربوي 
دبلوم في القيادة المدرسية 

جهة العمل:
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

إدارة اإلشراف التربوي / رئيس قسم الدراسات االجتماعية والوطنية .

أهم األبحاث الحديثة: 
ــات  ــة بيــن اليمــن والحجــاز منــذ ظهــور الدوي ــة بعنــوان : الصــات الحضاري رســالة علمي

ــاد اليمــن . ــي فــي ب ــة الحكــم األيوب المســتقلة حتــى نهاي
الحسبة في العصر األموي. 

بيشة من خال كتابات المؤرخين والرحالة . 
مدينة الجهوة .

معلومات أخرى: 
ــات  ــد مــن البرامــج ، حاصــل علــى عــدد البرامــج التدريبــة ، وخطاب مــدرب معتمــد للعدي
الشــكر ، عضــو فــي عــدد مــن الجمعيــات فــي مجــال التخصــص والمجــاالت التربويــة مثــل 
الجمعيــة التاريخيــة الســعودية – جمعيــة اتحــاد المؤرخيــن العــرب – جمعيــة التاريــخ 

ــار الخليجيــة – جمعيــة جســتن . واآلث
حاصــل علــى عــدد مــن الجوائــز علــى مســتوى المملكــة مثــل جائــزة وزارة التعليــم للتميز 

)فئــة المشــرف التربــوي ( فــي دورتها الخامســة .
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الملخصات باللغة العربية
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المحور
مشاركة المرأة في االقتصاد وسوق 

العمل القتصاد مزهر 
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اسم الباحث: د.سالمة عبد الحافظ المطلق.

عنوان البحث:
أثــر المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة الســعودية فــي االقتصــاد الســعودي، ودورهــا فــي تحقيـــــق 

رؤيــة 2030 »واقــع وتطلعــات«

نبذة عن الموضوع وأهميته:
إن تبعــات األوضــاع االقتصاديــة والماليــة علــى الــدول، قــد تباينــت وانعكســت؛ ســواء بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر علــى القطاعــات االجتماعيــة؛ ال ســيما الجندريــة منهــا. وعلــى الصعيــد 
المحلــي، فقــد تزايــد االهتمــام بإعــادة توجيــه خطــط التنميــة والسياســات االقتصاديــة؛ ســواًء فــي 
أهــداف األلفيــة، أو أهــدف التنميــة المســتدامة، نحــو مشــاركة المــرأة الســعودية فــي االقتصــاد 
ــر  ــز دورهــا. ومــن األهميــة قيــاس المؤشــرات المتعلقــة بمســاهمة المــرأة الســعودية، وأث وتعزي
مشــاركتها االقتصاديــة، ومســاهمتها فــي التنميــة كواقــع وتطلعــات؛ وبالتالــي تخــدم صانعــي 

القــرار والباحثيــن.

ملخص البحث:
تهــدف هــذه الورقــة لقيــاس أثــر المشــاركة االقتصاديــة، التــي تقــوم بهــا المــرأة الســعودية علــى 
االقتصــاد الســعودي، والتعــرف مــن خــال الدراســة، علــى تطــور مشــاركة المــرأة فــي المجتمــع 
الواقــع والتطلعــات  االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والسياســية، مســتعرضة  القطاعــات  بمختلــف 
للعديــد مــن الخصائــص؛ مــن خــال دراســة الواقــع التاريخــي خــال األعــوام 2000-2018، والتطلعــات 
حتــى عــام 2030. وتحليــل التقاطعــات والمؤشــرات المتعلقــة بالمــرأة الســعودية، علــى ســبيل 
المثــال، مؤشــر التكافــؤ بيــن الجنســين، ومؤشــر الفجــوة الجندريــة، مــع بقيــة المؤشــرات المحليــة 
والدوليــة. كمــا وتســتعرض الدراســة دور المــرأة الســعودية فــي تحقيــق رؤيــة 2030. وســتتم 
مقارنــة المؤشــرات الجندريــة )النــوع االجتماعــي( فــي المملكــة الســعودية، مــع بعــض الــدول 
المختــارة العربيــة واألجنبيــة، خــال األعــوام 2000-2018. تعتمــد الدراســة منهــج اإلحصــاء الوصفــي 
خــال  مــن  االســتداللي،  التحليلــي  اإلحصائــي  والمنهــج   ،2018  –  2000 الفتــرة  خــال  والمقــارن 
اســتخدام معامــات االرتبــاط واالنحــدار، وإعــداد التوقعــات المســتقبلية لعــدد مــن المؤشــرات، 
واختبــار الفرضيــات بيــن عــدد مــن المؤشــرات، مســتندة علــى مصــادر وتقاريــر متعــددة محليــة 
ودوليــة. وتســتخدم برنامــج Eviews إلجــراء تحليــل الساســل الزمنيــة. وتوقعــت النتائــج، أن 
بعــدة  وخرجــت  والتنميــة.  الســعودي  االقتصــاد  تحســن  فــي  إيجابــي  دور  الســعودية  للمــرأة 

توصيــات تخــدم التنميــة االقتصاديــة وتعــزز دور المــرأة فــي االقتصــاد.

الكلمات المفتاحية:
 النوع االجتماعي )الجندر(، مؤشر التكافؤ، فجوة الجندر، المشاركة االقتصادية، البطالة.
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اسم الباحث: د.سلمى حسين          د.منيرة المقرن

عنوان البحث:
التطوير االيجابي لسلوك المرأة االستهاكي مفتاح التنمية المستدامة.

ملخص البحث:
 أهمية الموضوع:

إن الســلوك اإليجابــي االســتهاكي، يعــد مــن أهــم أهــداف المجتمعــات عامــة، فالــدول تعمــل 
جاهــدة علــى ترشــيد اســتهاك مواطنيهــا، وحثهــم علــى تنظيــم االســتهاك الفــردي واألســري، 
ويتوقــف نمــط اســتهاك الفــرد علــى مــدى وعيــه بأهــداف الدولــة وسياســتها االقتصاديــة، كمــا 
يتوقــف علــى نوعيــة المعلومــات، والعــادات، واالتجاهــات، التــي تأصلــت لــدى الفــرد منــذ الصغــر 
بالممارســة اليوميــة. والمــرأة بوصفهــا نصــف القــوى البشــرية فــي المجتمــع، باإلضافــة إلــى دورهــا 
االقتصــادي  االجتماعــي  التطبيــع  عاتقهــا مســئولية  علــى  تقــع  المجتمــع،  أبنــاء  تكويــن  فــي 

ــا. ــغ األثــر فــي تحديــد أنمــاط الســلوك االســتهاكي للمجتمــع ككل، ســلًبا أو إيجاًب ــه بال التنمــوي؛ ممــا ل

أهداف الدراسة :
التوجيــه  المــرأة االســتهاكي  إلــى االهتمــام بمراقبــة وتوجيــه ســلوك  الدراســة  تهــدف هــذه 
الســليم، ويعتبــر ذلــك أمــًرا ضرورًيــا؛ حتــى تتمكــن المــرأة بصــورة عامــة، والمــرأة الســعودية 
تحديــًدا مــن المشــاركة بنصيــب فــي الجهــد والعمــل، والقيــام بدورهــا فــي عمليــة التنميــة 
المســتدامة، واإلســهام فــي مراحلهــا مــن التخطيــط إلــي التســويق؛ لتحقيــق األهــداف الوطنيــة 

المعلنــة برؤيــة 2030، عــن طريــق تنميــة الصفــات المطلوبــة فــي المواطــن.

منهج الدراسة : تستخدم الدراسة المنهج التحليلي الوصفي.

أهم النتائج المتوقعة:
للمــرأة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة،  والديموغرافيــة،  الشــخصية،  الخصائــص  علــى  التعــرف 

الســعودية.
التعرف على مدى مشاركة المرأة السعودية في مشاريع التنمية المستدامة.

التعــرف علــى أهــم التحديــات والعوائــق والمشــاكل، التــي تواجــه التطــور اإليجابــي لســلوك المــرأة 
االستهاكي. 

تقديــم تصــور مقتــرح، يســاعد علــى تطويــر الســلوك االســتهاكي اإليجابــي للمــرأة العربيــة 
المجتمعيــة  التنميــة  فــي  الفاعلــة  للمشــاركة  خــاص؛  بشــكل  والســعودية  عــام،  بشــكل 

. المســتدامة 

الكلمات المفتاحية:
ــة – المحافظــة  ــادرات البيئ ــة المســتدامة – مب ــي للمــرأة – التنمي  الســلوك االســتهاكي اإليجاب

البيئيــة. 
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عنوان البحث:
المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في تحقيق دورها التنموي وسبل تجاوزها.

)دراسة ميدانية على نساء محافظة شرورة جنوب المملكة العربية السعودية(.

اسم الباحث: 
د. غيداء بنت علي الزهراني                  د. طالب بن أحمد سالم الهمامي.              

ملخص البحث:
هدفــت هــذه الدراســة؛ إلــى التعــرف علــى المعوقــات التــي تواجــه المــرأة الســعودية فــي تحقيــق 
دورهــا التنمــوي، ومحاولــة اقتــراح الحلــول الازمــة للتغلــب علــى هــذه المعوقــات. ولتحقيــق 
هــدف الدراســة؛ تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي، كمــا تــم تصميــم اســتبانة ُطبقــت علــى 
عينــة الدراســة البالــغ عددهــا )447( امــرأة مــن نســاء محافظــة شــرورة، الواقعــة جنــوب المملكــة 
العربيــة الســعودية. وللكشــف عــن نتائــج الدراســة؛ تمــت معالجــة البيانــات إحصائًيــا باســتخدام 
البرنامــج االحصائــي SPSS. وقــد كشــف الدراســة عــن أن المعوقــات االجتماعيــة، التــي ترتبــط 
ــى، وُتشــكل المعــوق األكبــر للمــرأة،  بنظــرة المجتمــع ومؤسســاته للمــرأة، احتلــت المرتبــة األول

فــي ســبيل تمكينهــا مــن خدمــة مجتمعهــا والمســاهمة فــي تنميتــه. 

وفــي ضــوء نتائــج الدراســة، أوصــى الباحثــان بعــدد مــن التوصيــات مــن أهمهــا: تصحيــح الصــورة 
الســائدة عــن المــرأة فــي المجتمــع بشــكل عــام؛ عــن طريــق إثــراء المقررات الدراســية منــذ المرحلة 
االبتدائيــة، بمــا يســاعد علــى ظهــور نــشء يقــدر دور المــرأة فــي المجتمــع، وأهميتهــا فــي األدوار 

االجتماعيــة، والسياســية، والوطنيــة المختلفــة، وعــدم حصرهــا فــي الــدور األســري فقــط.
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عنوان البحث:
ــة، والمعوقــات التــي  ــة االجتماعيــة واالقتصادي احتياجــات تمكيــن المــرأة الســعودية فــي التنمي

تواجههــا.
»دراســة مطبقــة علــى الموظفــات الســعوديات بقســم الدراســات االجتماعيــة فــي جامعــة الملــك 

ســعود«

اسم الباحث:
 د. أحالم العطا محمد عمر.

ملخص البحث:
هدفــت هــذه الدراســة؛ إلــى التعــرف إلــى االحتياجــات، التــي تســهم فــي تمكيــن المــرأة الســعودية 
فــي التنميــة االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والمعوقــات التــي تواجههــا. اســتخدمت الباحثــة منهــج 
المســح االجتماعــي بطريقــة المســح الشــامل؛ حيــث بلــغ عــدد المبحوثــات وقــت إجــراء الدراســة، 
)70( موظفــة بقســم الدراســات االجتماعيــة فــي جامعــة الملــك ســعود، كمــا اســتخدمت المنهــج 
ــادة  ــج منهــا: زي ــد مــن النتائ ــى العدي الوصفــي التحليلــي، وأداة االســتبانة. وتوصلــت الدراســة إل
وعــي المجتمــع بأهميــة دور المــرأة فــي العمــل خــارج المنــزل، االســتفادة مــن طاقــات المــرأة 
فــي التنميــة االجتماعيــة، تفعيــل وســائل اإلعــام فــي توضيــح دور المــرأة فــي التنميــة، تقديــم 
ــب وتأهيــل للمــرأة فــي كافــة القطاعــات، تطبيــق نظــام التأمينــات االجتماعيــة فــي  برامــج تدري
المؤسســات الخاصــة، تدريــب المــرأة علــى كيفيــة إدارة المشــروعات والعمــل الحــر، توفيــر التمويــل 
الكافــي مــن قبــل الدولــة للمشــاريع الصغيــرة التــي تنشــئها المــرأة. ومــن المعوقــات: تقييــد 
حريــة المــرأة فــي ممارســة العمــل التجــاري الحــر، ضعــف الوعــي االقتصــادي للمــرأة، حرمــان النســاء 
مــن ممارســة العمــل فــي بعــض المهــن واقتصارهــا علــى الرجــال، وجــود بعــض الموروثــات التــي 

تقلــص مــن مشــاركة المــرأة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.

كلمات مفتاحية: 
االحتياجات، التمكين، التنمية االجتماعية، التنمية االقتصادية، المعوقات، المرأة السعودية.
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المحور
دور القيادة العليا في دعم مشاركة 

المرأة في التنمية
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عنوان البحث : 
تمكيــن المــرأة لشــغل الوظائــف القياديــة بالجامعــات الســعودية فــي ضــوء رؤيــة 2030: تصــور 

ــرح. مقت

اسم الباحث:  
هالة فوزي محمد عيد.

ملخص البحث:
هــدف البحــث الحالــي، إلــى التعــرف علــى معوقــات تمكيــن المــرأة الســعودية، مــن تولــي المناصب 
القياديــة بالجامعــات ومتطلبــات تمكينهــا، ووضــع تصــور مقتــرح متكامــل األبعــاد، يقــدم عــدة 
ــر  ــة وتطوي ــة بالجامعــات، وتنمي ــف القيادي ــات لتمكيــن المــرأة الســعودية مــن شــغل الوظائ آلي
المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  المجــال.  فــي هــذا  بمــا يدعــم تمكينهــا  معارفهــا ومهاراتهــا؛ 
الوصفــي التحليلــي، مــن خــال عــرض األدبيــات والدراســات فــي مجــال الدراســة، وتطبيــق اســتبانة 
علــى عضــوات هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية؛ لتحقيــق أهدافهــا، وأشــارت النتائــج إلــى 
أن درجــة وجــود معوقــات تمكيــن المــرأة للوظائــف القياديــة كبيــرة جــًدا، وكذلــك درجــة أهميــة 

متطلبــات تمكينهــا مــن تلــك الوظائــف.  

الكلمات المفتاحية: 
تمكين المرأة- الوظائف القيادية- الجامعات السعودية-رؤية 2030.
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عنوان البحث : 
العربيــة  المملكــة  جامعــات  فــي  اللغــوي  )التخطيــط  التعليميــة  السياســة  فــي  المــرأة  دور 

أنموذًجــا«(. نــورة  األميــرة  »جامعــة  الســعودية 

اسم الباحث:   أ. عائشة بنت عبدالله جراح.

ملخص البحث:
يتنــاول هــذا البحــث، حقــًلا علمًيــا حديًثــا فــي الدراســات  اللغويــة، هــو السياســة التعليميــة 
يهتــم  والــذي  االجتماعيــة،  اللســانيات  مجــاالت  أهــم  مــن  يعتبــر  الــذي  اللغــوي،  والتخطيــط 
بالثقافــات واللغــات اإلنســانية لمختلــف الحضــارات، ولقــد أدركــت أهميتــه جميــع الــدول؛ ممــا 
دفعهــا إلــى وضــع خطــط واســتراتيجيات تعليميــة تتوافــق وسياســاتها؛ لتنشــئة جيــٍل واٍع 
وقــوّي معتــز بلغتــه وهويتــه، ومــن هنــا يأتــي دور المــرأة الفاعــل فــي هــذا المجــال العلمــي، 
ــم، هــي جامعــة األميــرة نــورة، والتــي  ــة رائــدة فــي إحــدى أكبــر جامعــات العال منطلقــًة مــن تجرب
تهتــم بتعزيــز مكانــة المــرأة فــي المجتمــع، وتســهم فــي تطويــر وظيفــة القيــادات النســائية 
المتميــز، ومــدى توافــق السياســات التعليميــة فيهــا مــع سياســة التعليــم فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية وفــق رؤيــة 2010م.
وتأتــي أهميــة البحــث، فــي بيــان أثــر السياســة التعليميــة والتخطيــط اللغــوي فــي الحفــاظ علــى 
اللغــة والهويــة، وإثــراء المكتبــة العربيــة ببحــث يختــص بــدور المــرأة فــي السياســة التعليميــة، 
والتخطيــط اللغــوي فــي مجــال اللســانيات االجتماعيــة. ويهــدف البحــث إلــى التعريــف بالسياســة 
التعليميــة والتخطيــط اللغــوي، ودور المــرأة فــي السياســة التعليميــة والتخطيــط اللغــوي فــي 
الجامعــات الســعودية، مــع بيــان مــدى توافــق سياســة التعليميــة والتخطيــط اللغــوي فــي جامعــة 
األميــرة نــورة، مــع سياســة التعليــم فــي الســعودية.  وتتفــرع مشــكلة البحــث إلــى: مــا السياســة 
التعليميــة والتخطيــط  المــرأة فــي السياســة  اللغــوي؟ ومــا هــو دور  التعليميــة والتخطيــط 
اللغــوي فــي الجامعــات الســعودية؟ وهــل تتوافــق السياســة التعليميــة والتخطيــط اللغــوي فــي 

جامعــة األميــرة نــورة مــع سياســة التعليــم فــي الســعودية؟
كما اعتمد البحث المناهج التالية: المنهج االستقرائي، والوصفي، والتحليلي. 

ــر  ــورة، تعمــل بجــودة خدماتهــا علــى تطوي ــرة ن ــام أكــد البحــث علــى أن جامعــة األمي وفــي الخت
تعليــم اللغــة العربيــة؛ بمــا يحقــق تطلعــات المجتمــع فــي ضــوء اإلمكانــات المتاحــة، وبمــا يخــدم 

ــة العامــة ومصلحتهــا الوطنيــة، ويواكــب التطــورات العالميــة. أهــداف الدول
 ومــن أهــم النتائــج التــي ظهــرت مــا يلــي: اســتحداث مقــررات ومســارات دراســية بشــراكات دوليــة، 
ــع الحاســوب لخدمــة  ــي؛ لتطوي منهــا اللســانيات الحاســوبية األول مــن نوعــه فــي الوطــن العرب
اللغــة العربيــة، وتميــز معهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــات بهــا، بتأهيــل كفــاءات 
تعليميــة وفــق خطــط هادفــة وطرائــق مبتكــرة للنهــوض بتعليمهــا، وإنشــاء كرســي بحــث أدب 

الطفــل.

الكلمات الدالة: 
لسانيات اجتماعية؛ سياسة تعليمية؛ تخطيط لغوي؛ لغة عربية.
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المحور
المرأة واالعالم
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اسم الباحث: د. سامية بوبكر غزواني

عنوان البحث: 
تحليليــة لصحيفتــي  دراســة  الفرنســية  اإللكترونيــة  الصحافــة  فــي  الســعودية  المــرأة  صــورة 

.)2018 2016-مــارس  أفريــل   ( و«لومونــد«  »لوفيجــرو« 

ملخص البحث:
ــروج لهــا  ــى التعــرف علــى صــورة المــرأة الســعودية، التــي تنشــرها وت هدفــت هــذه الدراســة، إل
الصحافــة الفرنســية لــدى الــرأي العــام، ومــدى تطابــق أو عــدم تطابــق هــذه الصــورة مــع الصــورة 

الحقيقيــة الواقعيــة، وفــي ظــل البرامــج والمشــاريع التــي أتــت بهــا رؤيــة 2030.
وهــي مــن الدراســات الوصفيــة، التــي اعتمــدت منهــج المســح الشــامل لصحيفتــي »لوفيجــرو« 

ــة مــارس 2018. و«لومونــد« اإللكترونيــة، فــي الفتــرة الممتــدة مــن أفريــل 2016 إلــى غاي

وخلصنا إلى أن:
الصحيفتــان تهتمــان بموضــوع المــرأة الســعودية، وتطرحــه فــي محتوياتهــا اإللكترونيــة، وبــرزت 

قيــادة الســيارة ولبــاس المــرأة فــي الفضــاء العمومــي كأهــم المواضيــع.
المقــاالت اإلخباريــة، هــي الشــكل الصحفــي الرئيســي مــع المقــاالت التفســيرية، ونــدرة األشــكال 

الصحفيــة األخــرى، مثــل التحقيــق، والمقابلــة، وصحافــة الــرأي.
اتجاه المعالجة الصحفية في الموقعين سلبًيا.

عناصــر اإلبــراز والوســائط المتعــددة والعناصــر التفاعليــة، قــد تــم توظيفهــا ليبقــى القــارئ أو 
المتصفــح أو المتابــع فــي فضــاء ســلبي، يحــرك صــورة ذهنيــة نمطيــة عــن المــرأة الســعودية.

الرأي العام الفرنسي )مشتركين وقراء( قد تأثر بالمحتويات اإلعامية سلًبا.
ر عن كل الحقيقة والواقع. صورة المرأة السعودية في الصحيفتين منقوصة، وال تعبِّ

ولهذا نوصي:
وضع استراتيجية إعامية للمرأة السعودية خارج حدود المملكة.

ضرورة حضور المرأة السعودية في اإلعام الفرنسي.
توظيف إمكانيات وسائل التواصل االجتماعي؛ للترويج للصورة الجديدة للمرأة السعودية.

ــال، فــي االســتراتيجية االعاميــة واالتصاليــة الخارجيــة للملكــة العربيــة  جعــل المــرأة شــريك فعَّ
الســعودية.
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عنوان البحث :
قراءات في الصورة اإلعامية للمرأة السعودية محليا وعالميا.

اسم الباحث:
أ.د. أمل محمد األنور          د. حمادة محمد األدهم.

ملخص البحث:
يهــدف البحــث، إلــى رصــد تطــور صــورة المــرأة الســعودية؛ مــن خــال مــرآة اإلعــام، ويقــدم تحليــل 
لقــراءات اإلعــام، فيمــا يتعلــق بالقــرارات اإليجابيــة األخيــرة، التــي منحــت المــرأة الســعودية قــدر 
ــا، يعتمــد علــى االســتقراء وتحليــل  ــا علمًي ــة. وقــد وضعنــا لهــذا الغــرض منهًج أكبــر مــن الحري

الخطــاب اإلعامــي فــي محوريــن رئيســيين: 

األول، يتضمــن رصــد لقــراءات اإلعــام األجنبــي، وعــرض مجمــل القــراءات التــي قدمهــا، إضافــة إلــى 
تحليــل ونقــد تلــك القــراءات، والتــي تناولــت صــورة المــرأة ومنحهــا حــق القيــادة، ودخــول الماعــب 
 »TV5« 24« و France« :الرياضيــة، وســوف يتضمــن البحــث مــواد إعاميــة مرئيــة مــن قنــوات

الفرنســيتين، ومــواد مكتوبــة مــن صحــف »لوبــوان«، و »فرانــس بــرس«، و غيرهــا.

الثانــي، يمثــل رصــد لقــراءة اإلعــام المحلــى تجــاه تلــك التطــورات، والــى أي مــدى يســهم اإلعــام 
المحلــى فــي إيضــاح الصــورة، وتشــكيل الوعــي لــدى المتلقــي، وكيــف يســهم فــي إنجــاح تلــك 
المســاعي، وتقديمهــا للمجتمــع بشــكل ســلس وإيجابــي. وذلــك مــن خــال مــواد مصــورة وأخــرى 

مكتوبــة مــن قنــوات ومجــات عربيــة.
ونختتــم البحــث بتقــدم رؤيــة نقديــة، لمــا حملتــه تلــك القــراءات؛ فيمــا يتعلــق بصــورة المــرأة 
الســعودية الجديــدة، كمــا ســنبحث فــي الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة لتلــك التطــورات، 
ومــدى توافقهــا مــع رؤيــة المملكــة 2030. وســنقدم بعــض التوصيــات؛ مــن أجــل تعزيــز اإليجابيــات، 

ــاءة لمــا ســيكون عليــه مســتقبل المملكــة.  ــات بن ورســم أفــق أرحــب، ومقارب

الكلمات المفتاحية:
المرأة السعودية – الصورة اإلعامية – قراءات الصورة – تحليل الخطاب اإلعامي.
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عنوان البحث: 
المعالجة الصحفية لقضايا المرأة التنموية في مقاالت الرأي بالصحف السعودية

دراسة تحليلية تقويمية في صحف: الرياض، عكاظ، الوطن.

اسم الباحث: أ.نوف بنت كتاب العتيبي.

ملخص البحث:
هدفــت الدراســة، إلــى تحليــل وتقويــم المعالجــة الصحفيــة لقضايــا المــرأة الســعودية التنمويــة، 
ــاض، وعــكاظ، والوطــن؛ كونهــا األكثــر قــراءًة وانتشــاًرا ضمــن الصحــف  فــي كل مــن صحــف الري
الســعودية، باســتخدام منهــج تحليــل المضمــون، والمرتبــط بنظريــة اإلطــار اإلعامــي، وتقويــم 
ــوم  ــوم الســبت الموافــق 1437/7/23هـــ وحتــى ي ــرة البحــث، مــن ي المعالجــة الصحفيــة خــال فت
الجمعــة الموافــق 1437/9/12هـــ، ويمثلــه األســبوع الصناعــي؛ حيــث تــم تحليــل 204 مــن المقــاالت 
فــي الصحــف أعــاه، وشــكلت المقــاالت التــي تناولــت قضايــا المــرأة التنمويــة مــا نســبته %4.90 
ضمــن العينــة، فيمــا تناولــت القضايــا فــي إطــار االهتمامــات اإلنســانية بنســبة 30%، وإطــار النتائــج 
ــة بنســبة 30%؛ فــي حيــن مثلــت نســبة 20% مــن المقــاالت كًلا مــن إطــار االســتراتيجية  االقتصادي
التحليلــي بنســبة 30%، واألســلوب  نــوع المعالجــة باألســلوب  وإطــار المســؤولية، فيمــا جــاءت 

النقــدي بنســبة 50%، واألســلوب الوصفــي بنســبة %20 .

 الكلمات المفتاحية: 
ــة المملكــة العربيــة الســعودية  ــة- رؤي ــا المــرأة الســعودية التنموي ــة – قضاي المعالجــة الصحفي

ــرأي. 2030- مقــاالت ال
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اسم الباحث: 
د. ماجدة عبد المرضى محمد سليمان.

عنوان البحث:
 البيئة اإلعامية المائمة ألبداع المرأة في العمل اإلعامي.

ملخص البحث:
نبذة عن الموضوع وأهميته:

موضــوع الدراســة واهميتــه: التعــرف علــى العوامــل والمتغيــرات التــي تؤثــر علــى الرضــا الوظيفــي 
لــدى القائمــات باالتصــال فــي االعــام الســعودي والتــي تخلــق بيئــة إعاميــة مائمــة تشــجع علــى 
االبــداع اإلعامــي وكذلــك رصــد وتحليــل وتفســير تلــك العوامــل والوقــوف علــى أهمهــا مــن حيــث 

تأثيرهــا علــى المنتــج اإلعامــي المقــدم مــن القائمــات باالتصــال فــي االعــام الســعودي
األهداف:  

 التعرف على مامح البيئة اإلعامية المائمة إلبداع المرأة في العمل اإلعامي.
التعــرف علــى العوامــل والمتغيــرات المهنيــة المؤثــرة علــى خلــق بيئــة إعاميــة محفــزة علــى 

اإلبــداع اإلعامــي.
ــداع المــرأة فــي  ــة مائمــة إلب ــة إعامي ــق بيئ رصــد وتحليــل وتفســير المشــكات التــي تعــوق خل

العمــل اإلعامــي.
رصــد، وتحليــل، وتفســير، عوامــل ومتغيــرات الرضــا الوظيفــي لــدى القائمــات باالتصــال، وعاقتهــا 

بخلــق البيئــة االعاميــة المائمــة إلبــداع المــرأة فــي العمــل اإلعامــي.
وضــع رؤيــة مســتقبلية مقترحــة للبيئــة االعاميــة المائمــة إلبــداع المــرأة فــي مجــال االعــام وفــق 

مفهــوم التخطيــط االســتراتيجي.
منهج الدراسة:

تســتخدم الدراســة منهــج المســح، والــذي ُيَعــد أكثــر المناهــج اســتخداًما وشــيوًعا فــي الدراســات 
اإلعاميــة؛ مــن خــال تطبيــق مســح عينــة مــن القائمــات باالتصــال فــي اإلعــام الســعودي.

 
أهم النتائج التطبيقية للدراسة :

تعــود األهميــة التطبيقيــة لمثــل هــذه الدراســات، والتــي تنــدرج تحــت نمــط دراســات القائــم 
القائــم  عمــل  تدعــم  التوصيــات،  مــن  بمجموعــة  الخــروج  ضــرورة  إلــى  اإلعــام،  فــي  باالتصــال 
باالتصــال فــي المجــال اإلعامــي، ومــن هنــا تأتــي أهميــة تلــك الدراســة؛ حيــث تســعى لوضــع رؤيــة 
ــة العمــل اإلعامــي الســعودي؛ بمــا يدعــم عمــل المــرأة  اســتراتيجية مســتقبلية؛ لتحســين بيئ
ــرة علــى أداء القائمــات  فــي مجــال اإلعــام؛ مــن خــال الوقــوف علــى العوامــل والمتغيــرات المؤث

باالتصــال، وماهــي معوقــات الرضــا الوظيفــي لديهــن.

الكلمات المفتاحية: 
البيئة اإلعامية، القائم باالتصال، المرأة واإلعام، الرضا الوظيفي.
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عنوان البحث: 
اتجاهات طالبات الجامعة نحو دور موقع تويتر فى طرح قضايا المرأة السعودية.

اسم الباحث: 
د. ليلى شبيلى               د. دعاء محمود

ملخص البحث:
ف علــى اتجاهــات طالبــات جامعــة جــازان، نحــو دور موقــع تويتــر فــي طــرح  ســعت الدراســة للتعــرُّ
قضايــا المــرأة الســعودية؛ وذلــك مــن خــال معرفــة تقييــم الطالبــات لــدور تويتــر فــي طــرح قضايــا 
المــرأة الســعودية، وكذلــك إيجابيــات وســلبيات هــذا الــدور، ومقترحاتهــن لتطويــره. اعتمــدت 
قــت علــى عينــة عمديــة مــن مســتخدمات موقــع تويتــر، قوامهــا )400(  الدراســة علــى اســتبانة ُطبِّ

مــن طالبــات جامعــة جــازان مــن الكليــات العلميــة واألدبيــة، وكانــت أهــم النتائــج:
جــاءت اتجاهــات العينــة نحــو مــا ُيْطــَرح مــن قضايــا المــرأة الســعودية علــى تويتــر »إيجابــي«، 

.%59.3 بنســبة 
ــون المعرفــي فــي مقدمــة مكونــات اتجاهــات الطالبــات عينــة الدراســة، نحــو دور تويتــر  جــاء المكِّ
ــذي جــاء فــي مقدمتــه » يعطــي تويتــر  ــا المــرأة الســعودية بمتوســط 2.37، وال فــي طــرح قضاي

فرصــة ألصــوات النســاء الاتــي ال يجــدن فرصــة فــي اإلعــام التقليــدي«.
َلــت القضايــا االجتماعيــة أكثــر قضايــا المــرأة الســعودية، التــي تهتــم العينــة بمتابعتهــا علــى  َمثَّ

توتيــر بنســبة %61.8. 
احتلــت »العــادات والتقاليــد« المرتبــة األولــى لقضايــا المــرأة، التــي تهــم العينــة، وترغــب فــي 

تويتــر بنســبة %28.8. طرحهــا ومناقشــتها علــى 
جــاء فــي مقدمــة إيجابيــات توتيــر، فــي طــرح قضايــا المــرأة الســعودية مــن وجهــة نظــر الطالبــات 
عينــة الدراســة، »يتيــح الفرصــة لكافــة النســاء لــإلدالء بآرائهــن وال يقتصــر علــى النخبــة«، بنســبة 

.%41
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عنوان البحث: 
دور العاقــات العامــة  فــي تدعيــم  المشــاركة االجتماعيــة للمــرأة الســعودية فــي المنظمــات 

الطوعيــة.

اسم الباحث: 
د. حليمة الحبيب آدم عمر.

ملخص البحث:
نشــأة مشــكلة الدراســة؛ لمعرفــة كيفيــة مســاهمة المــرأة ودورهــا فــي تعزيــز العاقــات العامــة، 
األنشــطة  علــى  والوقــوف  العامــة،  العاقــات  فــي وظائــف  الطوعــي،  المجتمــع  فــي منظمــات 
االتصاليــة، واألســاليب، والممارســات، التــي تقــوم بهــا العاقــات العامــة فــي منظمــات المجتمــع 
الطوعــي. اســتخدمت الباحثــة المنهــج المســحي الــذي يضــم مجموعــة مــن األســاليب، وقــد 
ــارت الباحثــة أســلوب المســح، أســلوب الممارســة، ومعرفــة األســاليب، واألنشــطة، والبرامــج،  اخت
واآلراء، واألفــكار، واالتجاهــات، وإمكانيــة إســهاماتها فــي تطويــر العمــل الطوعــي. ومــن أهــم 
األدوات المســتخدمة، االســتبيان، والماحظــة، والمقابلــة. يتكــون مجتمــع الدراســة مــن 30مفــردة 

مــن جمعيــة الهــال األحمــر

ومن أهم نتائج الدراسة:
قصور استخدام البحث العلمي في عمل العاقات العامة.

وجود مشكلة في عملية التدريب والتأهيل.
االتصــال  وســائل  توظيــف  علــى  تعمــل  بالهيئــة،  العامــة  العاقــات  إدارة  أن  الدراســة،  أكــدت 

والحديثــة. الكاســيكية 
 المبحوثون يتعرفون على البرامج واألنشطة االتصالية من خال إدارة العاقات العامة.

 أكدت الدراسة أن المرأة في العاقات العامة، تؤدي دورها على أحسن وجه.
لم تمكن المرأة في العمل اإلداري.

 
ومن أهم التوصيات:

اقامــة ارضيــة خصبــة لتطويــر عمــل العاقــات العامــة ومواكبــة التقنيــات الحديثــة فــي كل االعمــال 
اإلداريــة واالتصاليــة مــن اجــل تجويــد الخدمــات والتواصــل مــع الجمهــور وإســعاده.

اإلسراع في التحضير لدرجة الد كتوراة لمواكبة المرأة عربًيا وعالمًيا.
نشر ثقافة التطوع.

االستفادة من جميع وسائل االتصال من أجل تعزيز أنشطة وبرامج العاقات العامة.
ــة العمــل الطوعــي  ــى أهمي ــة الرســمي لعمــل الطوعــي وتســليط الضــوء عل ــادة دعــم الدول زي

النســائي.
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المحور
المؤسسات الخيرية النسوية ودورها 

المجتمعي
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اسم الباحث: 
 د. هدى بنت عبدالله العبدالعالي.

عنوان البحث: 
أسهامات المرأة في مجال العمل الخيري: دراسة توثيقية.

ملخص البحث:
يتنــاول هــذا البحــث، اســهامات المــرأة فــي العمــل الخيــري وصــوره، والــدور الــذي أدتــه المــرأة فــي 
هــذا المجــال؛ خصوًصــا فــي منطقــة نجــد. كمــا يتنــاول األثــر الــذي تركتــه أعمالهــن الخيريــة فــي 

المجتمــع. ويعــرض لمجموعــة مــن األســماء التــي تركــت بصماتهــا فــي هــذا المجــال.

ويهــدف هــذا البحــث، إلــى إضافــة صــورة مــن صــور العمــل الخيــري، الــذي نهضــت بــه المــرأة فــي 
نجــد، فــي أواخــر القــرن الثانــي عشــر، وخــال القــرن الثالــث عشــر الهجــري؛ بغــرض إثــراء هــذا 
الجانــب الفكــري فــي مجــال صناعــة المعلومــات. وال شــك أن ذلــك ســيلقي الضــوء علــى األعمــال 

المتفرقــة، التــي أســهمت بهــا، وعلــى الرمــوز النســائية فــي هــذا المجــال. 

وســيعتمد هــذا البحــث علــى المنهــج التاريخــي الوثائقــي، فــي ســرده للحقائــق التاريخيــة؛ مــن 
خــال اعتمــاده علــى المصــادر التاريخيــة الروائيــة، والوثائقيــة، ومصــادر التاريــخ الشــفوي.

ومــن المعلــوم، أن هــذا البحــث ال يضــم مــا يمكــن أن يقــال عــن المــرأة؛ أال أننــا نلتمــس فيــه أن 
يكــون بدايــة النطــاق مســيرة توثيــق تاريــخ المــرأة بشــكل عــام، وفــي مجــال العمــل الخيــري 
بشــكل خــاص، والمرجــو أن يســهم هــذا البحــث فــي تنويــر المجتمــع، بجهــود وتضحيــات نســائنا، 

ــا الحبيبــة. وإســهاماتهن المختلفــة فــي مملكتن
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عنوان البحث :  
مشاركة المرأة السعودية في التنمية ممارسة للمواطنة الفاعلة.

اسم الباحث: 
 أ .د. منال عبد الستار فهمي إسماعيل.

ملخص البحث:
تمثــل مشــاركة المــرأة فــي التنميــة، حجــر أســاس فــي نجــاح جهــود التنميــة فــي المملكة 
العربيــة الســعودية فــي تحقيــق أهدافهــا. ومــع انطــاق رؤيــة المملكــة للتنميــة )2020-
2030( تــزداد الحاجــة إلــى مشــاركة كل مواطــن ســعودي رجــاًلا ونســاًء، وتمثــل المشــاركة 
فــي التنميــة ممارســه فعليــة لمفهــوم المواطنــة، والتــي تنعكــس علــى المجتمــع 
باالســتقرار واألمــن االجتماعــي؛ حيــث شــعور المواطــن بأنــه عضــو فاعــل فــي المجتمــع، 
يزيــد مــن انتمائــه ووالئــه ودافعيتــه للمشــاركة؛ األمــر الــذي يشــكل قــوة دافعــة لعجلــة 
التنميــة. إن مشــاركة المــرأة فــي التنميــة تمثــل نتــاج لجهــود الدولــة فــي تمكيــن المــرأة 
وتنميــة قدراتهــا؛ بمــا يســاعدها علــى أداء أدوارهــا االجتماعيــة بكفــاءة؛ حيــث أكــدت 
دراســة »مليكــة عيــاد،2017«: أن أهــم آليــات تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي التنميــة، هــي 
ل  ــب. وُتَشــكِّ ــة، والمســاواة، والتعليــم، والتدري البيئــة التشــريعية، التــي ترســخ للعدال
عمليــة المشــاركة فــي التنميــة حــق وواجــب فــي نفــس الوقــت؛ حيــث تتطلــب المواطنــة 
الفاعلــة، أنــه فــي مقابــل الوفــاء بحقــوق الفــرد كمواطــن فــي الدولــة؛ يتمتــع بهويتــه 
الوطــن  هــذا  رفعــة  ســبيل  فــي  الجــاد  العمــل  عليــه  يســتوجب  لوطنــه،  وانتمــاءه 
والمســاهمة الجيــدة فــي تقدمــه. وبنــاء عليــه، فــإن مــن أهــم واجبــات المواطــن هــي 
المشــاركة الفاعلــة فــي جهــود التنميــة، والقيــام بــاألدوار المنوطــة بــه فــي تنفيــذ برامــج 

التنميــة.
وتقــوم هــذه الورقــة علــى فرضيــة أساســية، أال وهــي، أن المشــاركة فــي التنميــة هــي 
إحــدى أشــكال الممارســة الفاعلــة للمواطنــة؛ حيــث أن هنــاك عاقــة بيــن حصــول المــرأة 
علــى حقوقهــا كمواطنــة، ومشــاركتها فــي عمليــة التنميــة، »دراســة بلبــع، ســحر 2013«، 
وأن المواطنــة ُتَعــد بمثابــة القيمــة الجوهريــة لمســيرة التنميــة« دراســة كارمــن الســراج 
2009«. ومــن خــال المســح المكتبــي لألدبيــات والدراســات والبحــوث؛ تســتهدف الورقــة 
تحديــد أركان المواطنــة الفاعلــة بالمجتمــع الســعودي، وتحديــد أبعــاد مشــاركة المــرأة 
الســعودية فــي التنميــة، وتحديــد آليــات تعزيــز مشــاركة المــرأة الســعودية فــي التنميــة؛ 

كممارســة للمواطنــة الفاعلــة.
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عنوان البحث: 
دور مشروع األسر المنتجة بجازان في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة

)دراسة ميدانية على المستفيدات من مشروع األسر المنتجة(

اسم الباحث:  أ. ميسون محمد أحمد شتيفى

ملخص البحث:
ف علــى دور مشــروع اأُلَســِر المنتجــة، فــي تحقيــق التمكيــن االقتصــادي  ســعت الدراســة للتَعــرُّ
للمــرأة بمنطقــة جــازان، وذلــك مــن خــال تقصــي النتائــج االقتصادية التــي حققتها المســتفيدات، 
الوحيــدة  الجمعيــة  وهــي  بجــازان،  المنتجــة  اأُلَســِر  جمعيــة  تتيحهــا  التــي  المشــروعات  مــن 
طبيعــة  تحديــد  إلــى  الدراســة  وهدفــت  بالمنطقــة.  المنتجــة  اأُلَســِر  بمشــروعات  المختصــة 
المشــروعات، التــي حصلــت عليهــا المســتفيدات، كذلــك التعــرف علــى تقييــم المســتفيدات 
للمشــروعات التــي حصلــن عليهــا، وتأثيرهــا االقتصــادي عليهــن، ودور جمعيــة اأُلَســر المنتجــة 
قــت علــى عينــة عمديــة قوامهــا )300( مــن  فــي دعمهــن. اعتمــدت الدراســة علــى اســتبانة ُطبِّ
النســاء المســتفيدات، يشــكلن المرحلــة األولــى لمــن أقمــن المشــروعات، وحققــن أرباًحــا بدعــم 

ــج:   ــت أهــم النتائ ــر المنتجــة، وكان ــة اأُلَس مــن جمعي
أشارت 62 % من العينة أن المشروع حقق لهن تمكين اقتصادي. 

فيمــا يتعلــق بكيفيــة تحقيــق مشــروع األســر المنتجــة تمكيــن اقتصــادي للعينــة، جــاء فــي 
ــرتي بالكامــل«  ــة » أعــول ُأْس ــة الثاني ــى: »أعــول نفســي« بنســبة 61.7%، وفــى المرتب ــة األول المرتب

.%30.3 بنســبة 
ــر 27% مــن طبيعــة المشــروعات التــي أقامتهــا  ــخ واألكات الشــعبية، النســبة األكب احتــل الطب

المســتفيدات عينــة الدراســة.
عــن الفوائــد االقتصاديــة لمشــروعات اأُلَســر المنتجــة، جــاء فــي المرتبة األولى« أســاهم بمشــروعي 

فــي تنميــة وتنويــع النشــاط االقتصــادي بالمنطقة« بنســبة %61.7.
جاء في مقدمة المعوقات، التي واجهت العينة »، صعوبة التسويق للمشروع« بنسبة %40.

الكلمات المفتاحية: 
مشــروع اأُلَســر المنتجــة – جمعيــة اأُلَســر المنتجــة بجــازان – التمكيــن االقتصــادي للمــرأة- المــرأة 

الســعودية.
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المحور
أثر التعليم والتدريب على إسهام المرأة 

في التنمية
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عنوان البحث: 
دور البحــث العلمــي فــي تنميــة ثقافــة المــرأة فــي المجتمــع الســعودي موســوعة حقــوق المــرأة 

)أنموذجــً(

اسم الباحث:  د. مبروك بهي الدين رمضان الدعدر  

مخلص البحث:
ُتْعَنــى كراســي البحــث العلميــة، بالتعــاون مــع مؤسســات المــرأة الخيريــة، بالدفــع بمــا يخــدم 
ثقافــة المــرأة، وبيــان حقوقهــا، والتعريــف بالمســتجدات والنــوازل المعاصــرة، والتأكيــد علــى مــا 
ــه مــن  ــْت ب ــم، ومــا ضرب ــن َمِعيــن الِعل ــْت ِم ــا نهل ــوِق اإليمــان، وم َنِعمــِت المــرأة فــي اإلســام بُوُث
َســهام فــي االجتهــاد، ومــا ُشــرع لهــا ِمــَن الحقــوق مــا لـَـم يشــرْع لهــا فــي أمــة ِمــن اأُلمــم فــي عْصــر 
ــراز دور كراســي البحــث  ــراز جملــة مــن األهــداف، منهــا: 1(إب ــى إب ــن العصــور. وتســعى الورقــة إل ِم

ــا المــرأة. اإلنســانية، والبحــث العلمــي، والمؤسســات النســائية فــي خدمــة قضاي
إبــراز أهميــة موســوعة حقــوق المــرأة، ومــا تناولنــه مــن موضوعــات تخــص المــرأة فــي شــتى 

الحيــاة. مجــاالت 
التعريف بحقوق المرأة المادية والمعنوية في اإلسام، ونشر ثقافتها.

تقديم مادة علمية محكمة عن حقوق المرأة، تتسم بالشمول والموضوعية.
التعريف بنوازل حقوق المرأة وتأصيلها.

وتحتــوي علــى الورقــة علــى مــا يأتــي: المقدمــة. وتشــتمل علــى: »أهميــة الموضــوع، وأهدافــه، 
وأهــم الدراســات الســابقة، ..«. 
المبحث األول: ويشتمل على: 

دور البحث العلمي في مجاالت نشر ثقافة المرأة وحقوقها.
دور المؤسسات الخيرية النسائية في تعزيز التواصل المجتمعي وخدمة المرأة الثقافية.

المبحث الثاني: ويشتمل على: التعريف بموسوعة حقوق المرأة، ومن ذلك:
رؤية )موسوعة حقوق المرأة في اإلسام(؛ كونها موسوعة شاملة لحقوق المرأة في اإلسام.

بيان رسالة الموسوعة، التي تقوم على التوعية الثقافية والحقوقية للمرأة.
التأصيل الشرعي للحقوق التي شرعها اهلل تعالى للمرأة في اإلسام.

عناية الموسوعة بتحرير ما استجد من المطالب الحقوقية، وبيان الموقف الشرعي منها.
أبرز مخرجات موسوعة حقوق المرأة في اإلسام، ومن ذلك:

التأصيل العلمي ألكثر من )112( حقً للمرأة.
الحقيبة التدريبية العلمية والعملية لتطبيقات مخرجات الموسوعة.

الخاتمة: وتشمل أبرز نتائج البحث وتوصياته
فهرس الموضوعات.

فهرس المراجع والمصادر.
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عنوان البحث: 
أثــر التعليــم والتدريــب فــي تمكيــن المــرأة الســعودية اقتصاديــً )دراســة جغرافيــة تطبيقيــة 

علــى مشــاريع األســر المنتجــة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة(.

اسم الباحث: 
د. مها الضبيحي، أ.جميله العمري، أ.ذكرى سالم، أ.إيمان العمري.

مخلص البحث:
تناولــت هــذه الدراســة، أهميــة التعليــم والتدريــب فــي تمكيــن المــرأة اقتصادًيا، وإعــداد الكفاءات 
البشــرية، التــي تعمــل علــى تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل؛ وذلــك مــن خــال التطبيق على اأُلَســِر 
المنتجــة )فئــة المأكــوالت( كنمــوذج فــي مدينــة الريــاض. وقــد تــم توزيــع االســتبانات وتحليلهــا؛ 
الســتطاع آراء المســتهلكين فــي أهميــة التدريــب، ودوره فــي زيــادة الفــرص االقتصاديــة المتاحــة 
للمــرأة، ومنافســتها فــي ســوق العمــل. كمــا أوضحــت الدراســة دور الدراســات الجغرافية-كأحــد 
َنــت  وَبيَّ االقتصاديــة.  الجــدوى  ودراســة  الخدميــة  المشــارع  دعــم  فــي  العلميــة-  التخصصــات 
الدراســة أهميــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة، كأحــد وســائل التعليــم والتدريــب، فــي اختيــار 
أنســب المواقــع المكانيــة إلنشــاء معــارض لتســويق منتجــات األســر المنتجــة. وقــد توصلــت 
الدراســة إلــى أهميــة تمكيــن المــرأة اقتصادًيــا؛ عــن طريــق توفيــر المزيــد مــن البرامــج التدريبيــة، 
التــي تســاهم فــي رفــع كفاءتهــا المهنيــة والتعليميــة. كمــا ركــزت علــى أهميــة وجــود مظلــة 

رقابيــة؛ تشــرف علــى آليــة عمــل اأُلَســِر المنتجــة )فئــة المأكــوالت(.  

الكلمات الدالة:
 التعليم والتدريب، اأُلَسر المنتجة، سوق العمل، نظم معلومات جغرافية.
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عنوان البحث: 
تنميــة األمــن الفكــري لــدى الطالبــات فــي مراحــل التعليــم العــام لتحقيــق الرؤيــة الســعودية 2030 

فــي محــور المجتمــع الحيــوي- )تصــور مقتــرح(.

اسم الباحث: 
أ. ريم عبد الهادي القحطاني.

ملخص البحث:
تتمحــور أهميــة هــذه الدراســة، حــول بنــاء الشــخصية المتكاملــة للطالبــة الســعودية؛ لتحقيــق 
الرؤيــة  لتحقيــق  الحيــوي؛  المجتمــع  محــور  فــي  والمتكاملــة،  الواعيــة  الشــخصية  بنــاء  هــدف 

الســعودية 2030 فــي التعليــم. 
 حيــث هدفــت الدراســة؛ إلــى تحديــد أبعــاد األمــن الفكــري ومؤشــراته، التــي يجــب تضمينهــا فــي 
العمليــة التعليمــة، والتعــرف علــى واقــع تضميــن أبعــاد األمــن الفكــري فــي التعليــم، كمــا هدفــت 
الدراســة إلــى تصميــم تصــور مقتــرح؛ لتضميــن أبعــاد األمــن الفكــري ومؤشــراته فــي العمليــة 
ــدى طالبــات مراحــل التعليــم العــام؛ لتحقيــق أهــداف محــور  التعليمــة؛ لتنميــة األمــن الفكــري ل

المجتمــع الحيــوي فــي الرؤيــة الســعودية 2030. 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن عــدد مــن الدراســات الســابقة فــي مجــال األمــن الفكــري، وعــدد )398( 
معلمــة فــي مراحــل التعليــم العــام )المتوســط والثانــوي( مــن مدينــة الريــاض، وجــدة، ومكــة 
المكرمــة، والطائــف. اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتــم اســتخدام بطاقــة 
تحليــل؛ لتحليــل الدراســات الســابقة، كمــا تــم تصميــم اســتبيان إلكترونــي؛ للتعــرف علــى واقــع 
تضميــن أبعــاد األمــن الفكــري ومؤشــراته مــن وجهــة نظــر المعلمــات. تمــت معالجــة البيانــات 
ــا بأســلوب النســب المئويــة. أشــارت النتائــج، إلــى أنــه يمكــن تحديــد األمــن الفكــري فــي  إحصائًي
ثاثــة أبعــاد )الوعــي الذاتــي، والوعــي االجتماعــي، الوعــي الرقمــي(. كمــا أشــارت النتائــج، إلــى وجــود 
احتيــاج لتضميــن أبعــاد األمــن الفكــري ومؤشــراته فــي النظــام التعليمــي. كمــا قدمــت الدراســة 
تصــوًرا مقترًحــا لتضميــن األمــن الفكــري وأبعــاده فــي العمليــة التعليميــة، بتبنــي مدخــل التعلــم 
االجتماعــي والعاطفــي؛ بمــا يتــاءم مــع تحقيــق أهــداف محــور المجتمــع الحيــوي فــي الرؤيــة 
الســعودية 2030، ببنــاء الشــخصية المتكاملــة للمتعلــم. وأوصــت الباحثــة بضــرورة تبنــي التصــور 
المقتــرح؛ بتضميــن مبــادئ التعلــم االجتماعــي والعاطفــي فــي العمليــة التعليميــة، بطريقــة 
ــدى الطالبــات فــي مراحــل  المنهــج الخفــي واألنشــطة الموجهــة لتنميــة أبعــاد األمــن الفكــري ل

التعليــم العــام. 

الكلمات المفتاحية: 
الرؤية السعودية 2030، المجتمع الحيوي، األمن الفكري، تعليم المرأة، التعليم، تصور مقترح.



133

عنوان البحث: 
المتطلبــات التدريبيــة لتمكيــن المــرأة الســعودية للمشــاركة فــي التنميــة المســتدامة فــي ضــوء 

تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

اسم الباحث:
 د.الجوهرة بنت محمد الدوسري.

ملخص البحث:
ــات  ــذا ب ــر كفــاءة المجتمعــات؛ ل ُتعــد عمليــة التنميــة المســتدامة، ذات أهميــة بالغــة فــي تطوي
مــن األهميــة ضــرورة تمكيــن المــرأة الســعودية مــن تطويــر كفاءتهــا وقدراتهــا؛ ألن ذلــك ينتــج 
عنــه تطويــر كفــاءة المجتمــع برمتــه، لــذا هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور المــرأة، فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي ضــوء رؤيــة 2030، وتحديــد متطلبــات تمكيــن المــرأة الســعودية 
للمشــاركة فــي التنميــة المســتدامة، فــي ضــوء رؤيــة 2030، واقتــراح تصــور لتمكيــن المــرأة مــن 

المشــاركة فــي التنميــة المســتدامة.
وقد استخدمت الباحثة، المنهج شبة التجريبي والوصفي التحليلي، وكان من أبرز النتائج:

تحديد متطلبات تمكين المرأة السعودية للمشاركة في التنمية المستدامة.
صور مقترح لتمكين المرأة من المشاركة في التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية :
تمكين المرأة السعودية – تدريب المرأة – التنمية المستدامة - متطلبات التدريب.
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عنوان البحث: 
» دور المدرســة الثانويــة بمدينــة الريــاض بتوعيــة المعلمــات بأهميــة تفعيــل المــدارس المســتقلة 

فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030 »

اسم الباحث: 
أ. نجالء محمد الحضيف .

ملخص البحث:
يســتهدف البحــث الحالــي، التعــرف علــى دور المدرســة الثانويــة بمدينــة الريــاض، فــي توعيــة 
المعلمــات بأهميــة تفعيــل المــدارس المســتقلة، فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030، وذلــك مــن خــال 

اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة:
ماهي المدارس المستقلة، وما أهدافها، وماهي سماتها؟

ماهــي المعوقــات التــي تواجــه المدرســة الثانويــة، لتوعيــة المعلمــات بأهميــة تفعيــل المــدارس 
المســتقلة؟

مــا الــدور المأمــول مــن المدرســة الثانويــة، لتوعيــة المعلمــات بأهميــة تفعيل المدارس المســتقلة 
فــي ضــوء رؤية المملكــة 2030؟ 

ويســتمد البحــث أهميتــه، مــن أهميــة موضوعــه الــذي يتنــاول تحديــد مهــام المدرســة الثانويــة، 
التــي تســاهم فــي توعيــة المعلمــات فــي ضــوء التنميــة المســتدامة، وذلــك انطاًقــا مــن دور 
المــرأة الريــادي فــي رؤيــة المملكــة 2030، باإلضافــة إلــى تحديــد المعوقــات، التــي تواجــه المدرســة 
الثانويــة لتوعيــة المعلمــات، بأهميــة المــدارس المســتقلة، وقــد تفيــد الدراســة صّنــاع القــرار 
بــوزارة التعليــم، مــن إعــادة النظــر فــي بعــض المعوقــات، التــي تواجــه المدرســة الثانويــة لتوعيــة 

المعلمــات، بتفعيــل المــدارس المســتقلة وإيجــاد الحلــول لهــا.

الكلمات المفتاحية:
المدارس المستقلة، المدرسة الثانوية، توعية المعلمات. 
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المحور
المرأة في االدب واللغة والتاريخ



138

عنوان البحث: 
مشاركة المرأة في محافظة عنيزة في الحياة االجتماعية

)من خال الوثائق المحلية 1200 - 1300هـ/1785-1882م(.

اسم الباحث: د/ مريم بنت خلف بن شديد العتيبي.

ملخص البحث: 
إن مــن أهــم المبشــرات التــي دخلــت عالــم المــرأة الســعودية، هــو برنامــج »التحــول الوطنــي 
2020«، الــذي يعمــل علــى تعزيــز دور ومكانــة المــرأة فــي المجتمــع الســعودي، ويؤكــد علــى دعــم 
ف فــي اآلداب والفنــون.  المؤسســات اإلبداعيــة، كهيئــة الثقافــة وهيئــة الترفيــه؛ لدورهــا المَشــرِّ
والمســرح هــو الفــن الــذي يعتمــد علــى تقديــم عــروض مســرحية مختلفــة؛ تهــدف إلــى تســليط 
الضــوء علــى واقــع المجتمــع، ومداواتــه بالفــن، وهــو الركــب لــم تتخلــف عنــه المــرأة الســعودية. 
مــن هــذا المنطلــق، دأبــت المــرأة الســعودية علــى خلــق حــراك ثقافــي فنــي، تمخــض عــن نشــوء 
فــرق مســرحية نســوية، ســاهمت فــي إبــراز دور المــرأة ثقافًيــا وفنًيا. بــرزت بعض الفرق المســرحية 
النســوية فــي معظــم مناطــق المملكــة، ومــن ضمنهــا فرقــة مســرح أوكســجين، التــي قدمــت 

عروًضــا بــارزة وجــادة خــال الســنتين الماضيتيــن 2017- 2018 .

من هنا سوف تتطرق الدراسة إلى الحديث عن اآلتي:
أهمية دور المرأة في نشر ثقافة الفن في السعودية.

الحديث عن نساء رائدات سعوديات في مجال الفن والمسرح خاصة.
العوامل التي يمكن أن تسهم في خلق مسرح نسائي متوازن ثقافًيا، واجتماعًيا، وترفيهًيا.

الحديث عن اإلرهاصات األولى لبزوغ أول مسرح نسائي في السعودية.
أهم العوامل التي أسهمت في نجاح عدة عروض نسائية ناجحة لعام 2017م، 2018م

الحديث عن عقبات المسرح النسائي في السعودية، تجربة فرقة مسرح أوكسجين أنموذًجا.

النتائج المتوقعة من الدراسة:
أهميــة التركيــز علــى البرامــج الثقافيــة والفنيــة، التــي تســهم فــي توعيــة المــرأة الســعودية 

بأهميــة دورهــا فــي االرتقــاء بالمجتمــع ثقافًيــا وفنًيــا.
أهمية إنشاء دور ومعاهد فنية وثقافية، تحت رعاية الهيئات الثقافية والترفيهية.

ضرورة إشراك المرأة ثقافًيا وفنًيا في الفعاليات واأليام الثقافية داخل وخارج المملكة.
ضــرورة  توفيــر منــاخ وغطــاء اجتماعــي مائــم، للمــرأة الســعودية العاملــة فــي مجــاالت فنيــة 

والســينما. كالمســرح 
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عنوان البحث: 
أثر المرأة السعودية في تغيير اللهجات المحلية.

اسم الباحث: د. نجالء مانع علي الغامدي.

ملخص البحث:
هنــاك عــدد مــن البحــوث، التــي تشــير إلــى أن الجنــدر يؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، علــى 
طريقــة اســتخدام اللغــة أو اللهجــة. فالنســاء يتعاملــن مــع اللغــة بطريقــة تختلــف عــن الرجــال، 
أو طريقــة  األخــرى،  اســتخدام مفــردات دون  أو  انخفاضــه،  أو  الصــوت  ارتفــاع  خــال  مــن  وذلــك 

ــر.  ــن والتغي ــى التباي ــع اللغــة إل التعاطــي مــع قواعــد وأصــوات اللغــة، أو حتــى فــي دف
مــن أهــم البحــوث التــي تــم إجراءهــا فــي الغــرب، مــا تــم فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة علــى يــد 
الباحــث الكبيــر البــوف )1966(، وأيًضــا مــا أجــراه الباحــث المعــروف تردقــل فــي المملكــة المتحــدة. 
 Standard فقــد أكــد البــوف أن المــرأة تميــل أكثــر مــن الرجــل إلــى اســتخدام اإلنجليزيــة الفصحــى
English، كمــا أكــد تردقــل )1974( أيًضــا نفــس النتيجــة، وأشــار إلــى أن المــرأة ســباقة الســتخدام 

. prestigious الصفــات اللغويــة رفيعــة المســتوى، وذات القيمــة االجتماعيــة األرقــى
الــور )1991( وحايــري )1997(؛ ليثبتــوا أن النســاء  جــاء حســن إبراهيــم )1986(، وبعــده كًلا مــن 
العربيــات ال يختلفــن عــن نظيراتهــن فــي الغــرب، فــي حرصهــن علــى اســتخدام اللهجــة المحليــة 
ــى قدرتهــن العاليــة للدفــع بالتغييــر اللغــوي فــي هــذه  ــا، إضافــة إل المرســمة والراقيــة اجتماعًي

اللهجــات. 
ــة  ــر المــرأة الســعودية علــى اللهجــات الســعودية المحليــة. فــي اآلون ســتناقش هــذه الورقــة، أث
األخيــرة، ُأجريــت مجموعــة مــن البحــوث اللغويــة االجتماعيــة، علــى اللهجــات فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، العيســى )2008(، الغامــدي )2014(، العمــار )2017( وحســين )2017(. وقــد احتــل أثــر الجندر 
جــزًءا كبيــًرا مــن هــذه البحــوث، والتــي أثبتــت لنــا أن المــرأة الســعودية، ال تختلــف عــن نظيراتهــا 
مــن النســاء فــي الغــرب والــدول العربيــة األخــرى، فــي ميولهــا الســتخدام اللهجــة األكثــر رقًيــا وفــي 

قيادتهــا للتغيــر اللغــوي.

الكلمات المفتاحية: 
الجندر، التباين، التغير، اللهجة، التغيير االجتماعي.
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عنوان البحث: 
تحليــل نقــدي لغــوي، لنصــوص النســاء الســعوديات قبــل وبعــد الســماح للمــرأة الســعودية 

بقيــادة الســيارة.

اسم الباحث: د. رانية مفرح أحمد آل مفرح

يعتــزم هــذا البحــث، تحليــل مجموعــة مــن النصــوص اللغويــة المكتوبــة، قبــل وبعــد إصــدار 
قــرار تمكيــن المــرأة الســعودية مــن قيــادة الســيارة؛ لتتبــع أثــر هــذا القــرار فــي األســلوب اللغــوي 

للكاتبــات الســعوديات.

ملخص البحث:
انفــردت المــرأة الســعودية، ولعقــود طويلــة بمنعهــا مــن قيــادة الســيارة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، حتــى أصــدر الملــك ســلمان قــراًرا بتاريــخ 6 محــرم 1439 هـــ الموافــق 26 ســبتمبر 2017، 
يمّكــن المــرأة الســعودية مــن قيــادة الســيارة. ســيتم فــي هــذا البحــث، تحليــل عشــرة مقــاالت 
لكاتبــات ســعوديات، تناقــش موضــوع المــرأة الســعودية وقيــادة الســيارة؛ بحيــث تكــون خمســة 
منهــا مكتوبــة قبــل 26 ســبتمبر 2017، وخمســة منهــا مكتوبــة بعــد 26 ســبتمبر 2017. علًمــا بــأن 
 )Critical Discourse Analysis( هــذا البحــث سيســتخدم منهــج التحليــل النقــدي اللغــوي
الــذي يركــز علــى تحليــل النصــوص مــن ثــاث نواحــي: تحليــل نصي، وتحليــل اســتطرادي، وتحليل 
ــة  اجتماعــي وثقافــي. يهــدف هــذا البحــث الــى تتبــع التغيــرات )إن وجــدت( فــي الجوانــب اللغوي
التاليــة: اختيــار المفــردات)Lexicalization( ، وأفعــال االقتبــاس )quoting verbs(، والمربــع 
 )Gender Relationality( وعاقة النســاء بالجنســين ، )ideological square( األيديولوجي
قبــل وبعــد الســماح للمــرأة الســعودية بقيــادة الســيارة. إضافــة إلــى ذلــك، فســيربط البحــث 
هــذه النصــوص بالوضــع االجتماعــي والثقافــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث ســيتتبع 
الســعودي،  المجتمــع  فــي  القبليــة  والطبيعــة  والدينيــة،  السياســية،  التغيــرات  أثــر  التحليــل 
والوضــع االقتصــادي، واالحــزاب األيدولوجيــة فــي المجتمــع الســعودي )كبــار الســن – صغــار الســن 
– الرجــال – النســاء- المحافظــون – المتفتحــون( علــى النصــوص اللغويــة للنســاء الســعوديات. 
الجديــر بالذكــر، أن تحليــل النصــوص باســتخدام منهــج التحليــل النقــدي اللغــوي، مــن شــأنه 
ــر قــرارات تمكيــن  ــة للكاتبــات الســعوديات، وتتبــع أث رســم صــورة واضحــة عــن التغيــرات اللغوي
المــرأة علــى النســاء الســعوديات بشــكل خــاص، وعلــى المجتمــع الســعودي بشــكل عــام. إضافــة 
ــات االجتماعيــة، وتحليــل  ــك، فســيقدم البحــث معلومــات فــي مجــاالت مختلفــة كاللغوي ــى ذل ال

ــن، والسياســة، وعلــوم اإلنســان. ــة، والدي النصــوص، والدراســات الجندري

الكلمات المفتاحية:
تحليــل الخطــاب – النقــد – اللغــة – تمكيــن – المــرأة – الســعودية – لغويــات – قيــادة الســيارة – 

المجتمــع - النســاء – الرجــال.
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عنوان البحث: 
شعر المرأة السعودية من اإلتباع إلى االبتداع.

اسم الباحث: د. منى بنت صالح الرشادة.

ملخص البحث:
تقــف هــذه الدراســة عنــد شــعر المــرأة الســعودية االتباعــي واالبتداعــي علــى حــد ســواء، مكاشــفة 

لعــدد مــن النقــاط األساســية، تحرًيــا إلجابــات عــن أســئلة تفــرض نفســها عــن:
االتجاهات الفنية التي طبعت الشعر النسائي السعودي بطابعها العام.

ظال المذاهب األدبية، ومدى انعكاسها، وتأثيرها على نتاج الشاعرة، شكًلا ومضموًنا.
دالالت تلك المذاهب األدبية التي تجلت بصورة واضحة في شعر المرأة السعودية. 

التوجه األدبي الذي انحازت إليه شاعرة المملكة.
ولتحقيــق أهــداف الدارســة؛ ســيتم االســتناد إلــى النصــوص الشــعرية مباشــرة، والقــراءة الفاحصة 

لهــا؛ الســتخاص ســماتها وخصائصهــا الفنية. 
وســتعتمد هــذه الدراســة المنهــج )الفنــي(؛ وذلــك مــن خــال اختيــار نمــاذج مــن الشــعر تجلــت 
ــه المذاهــب األدبيــة المختلفــة، وتحليــل تلــك األشــعار إلــى عناصرهــا الجماليــة؛ للتميــز بينهــا،  ب

ــروًزا عنــد الشــاعرة الســعودية. ــد االتجــاه األدبــي األكثــر ب وتحدي

الكلمات المفتاحية: 
ابتداع، اتباع، شعر، المرأة السعودية.
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عنوان البحث: 
مرويات المرأة في كتب التراث األدبي كتاب » زهر اآلداب وثمر األلباب » أنموذًجا

اسم الباحث: د. هيلة عبد الرحمن المنيع

ملخص البحث:
يقــدم هــذا البحــث، رؤيــة تحليليــة لحضــور المــرأة فــي الشــاهد أو الخبــر؛ مــن خــال كتــاب أدبــي  
ونقــدي متميــز فــي التــراث  العربــي، أال وهــو كتــاب: »زهــر اآلداب وثمــر األلباب«  للحصــري القيرواني(  

453هـ-1061م( 
ويهــدف البحــث؛ إلــى إبــراز المرويــات المتنوعــة للمــرأة وتحليــل اتجاهــات هــذه األخبــار والكشــف 

عــن الــرؤى الثقافيــة التــي يمكــن أن يقرأهــا المتلقــي مــن هــذه »المرويــات ».
وخلــص البحــث إلــى مجموعــة مــن الــرؤى والنتائــج، التــي تشــكل رافــًدا مــن روافــد إضــاءة دور 

المــرأة فــي الفكــر العربــي القديــم، وتتمثــل فــي اآلتــي :
بلغ عدد الشواهد أو )المرويات( التي قدمت فيها المرأة ما يقارب )60( شاهًدا .

قلة عدد المرويات مقارنة بمرويات الرجل، وبيان أسباب ذلك .
ظهــرت المــرأة فــي مرويــات الكتــاب وفــق أربعــة أنمــاط: المــرأة والشــعر، المــرأة والنثــر، المــرأة 

والنقــد، المــرأة الرمــز .
شــاركت المرويــات فــي اتجاهــات عــدة أبرزهــا: االتجــاه األدبــي، واالتجــاه النقــدي واالتجــاه االجتماعــي 

واالتجــاه السياســي .
المــرأة فــي الخبــر األدبــي، نمــوذج إيجابــي حــرص المؤلــف علــى تأكيــده؛ ممــا يدلــل علــى مكانــة 

المــرأة العربيــة، وأن اإلســام لــم يصــادر حــق المــرأة فــي المشــاركة الثقافيــة واألدبيــة.
وقد اعتمد البحث على المنهج االستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي.

الكلمات المفتاحية:
المرأة - المرويات – التراث - األدب.
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عنوان البحث:
تمثيات المرأة في األدب العربي.

اسم الباحث: د.صغير بن عريب العنزي.

ملخص البحث:
التمثيــل هــو تقديــم الــذات أو اآلخــر، مــن خــال رؤيــة منتــج الخطــاب ومعتقداتــه، وتأتــي إشــكالّيته 
ــا ألفــكاره؛ األمــر  ًج ــا غيــر محايــد؛ بــل ملتبًســا بمقاصــد منتجــه ومصالحــه، ومروِّ مــن كونــه خطاًب
الــذي يســتدعي دراســة فاحصــة، لألســس التــي يســتند إليهــا ذلــك الخطــاب، والوقــوف علــى 

النتائــج المترّتبــة عليــه فــي الوعــي الجمعــّي. 
فــي هــذا الســياق المعرفــي، تناولــت الورقــة مســألة تمثيــل األدب العربّي القديم للمــرأة؛ بوصفها 
ــا بــات محــّل نظــر وتســاؤل،  ــة، وهــي هيمنــة أنتجــت خطاًب آخــر مهّمًشــا أمــام الهيمنــة الذكورّي
حــول مــدى حيادّيتــه، وأحقّيتــه فــي التحــّدث/ الكتابــة نيابــة عــن اآلخــر، ومشــروعّية الوســائل التــي 

عــّول عليهــا فــي ذلــك. 
وافترضــت الورقــة، أّن األدب مــن أهــم الـــُمسهمين فــي صناعــة )نمــوذج المــرأة المشــّوه(، الــذي مــا 
زال ياحقهــا، وقــد امتــّد حضــور هــذا النمــوذج فــي كتابــات األدبــاء أيًضــا؛ فخلــق كل ذلــك تمثيــًلا 

ــا منغرًســا فــي التصــورات العامــة، والممارســات المترتبــة عليهــا. نمطّيً
وتتعلــق إشــكالّية الدراســة، فــي كــون هــذا التمثيــل قــد شــّكل قــّوة ضاغطــة؛ ال علــى تكويــن 
الصــورة النمطّيــة عــن المــرأة فحســب، بــل علــى إخضاعهــا لمقتضيــات تلــك الصــورة أيًضــا، 
المــرأة،  تكويــن  أصــل  بيــن  الفصــل  يجعــل  مــا  وذلــك  لهــا؛  واستســامها  إياهــا،  وقبولهــا 

التــي نّمطتهــا الثقافــة عليهــا، أمــًرا علــى درجــة مــن التعقيــد. والمواصفــات 
تهــدف الورقــة، مــن وراء ذلــك؛ إلــى اإلســهام فــي غربلــة التصــّورات الســلبّية، التــي تقّدمهــا 
الثقافــة عــن المــرأة مــن خــال المنتــوج األدبــّي القديــم، وصــوًلا إلــى فهــم أكثــر عمًقــا لراهــن 
المشــكات، التــي تواجههــا المــرأة فــي العصــر الحالــي، ومامســة الحلــول انطاًقــا مــن معالجــة 

المرجعّيــات الثقافّيــة التــي أفرزتهــا أساًســا.

الكلمات المفتاحّية:
التمثيل- النقد الثقافّي- النسق الثقافّي- األدب العربّي القديم-  المرأة-األنوثة- الذكورة.



144

عنوان البحث: 
دور الصالونات الثقافية النسائية في بناء حيوية المجتمع.

اسم الباحث: 
د. أميمة منور عمر البدري.

ملخص البحث:
تؤكــد الدراســات االجتماعيــة الحديثــة، علــى أن مــن بيــن مؤشــرات تقــدم المجتمــع، هــو مســاهمة 
نســائه فــي النشــاط االجتماعــي واالقتصــادي؛ بــل أن هنــاك آراء تــرى أن أي خطــة تنمويــة، ال بــد أن 
تعتمــد فــي جهودهــا علــى مشــاركة المــرأة بجانــب الرجــل؛ بوصفهــا نصــف القــوى البشــرية فــي 

المجتمع.
وكانــت مشــاركة المــرأة فــي خدمــة المجتمــع ســمًتا عاًمــا للمجتمـــع اإلســامي، حيــث شــاركت فــي 
الرعايــة الصحيــة وتأميــن المســكن، وكافــة نواحــي الحيــاة االجتماعيــة. ونظــًرا للــدور المهــم الــذي 
تلعبــه المــرأة فــي المجتمــع، فقــد توجــه بعضهــن للبحــث عــن أماكــن خاصــة بهــن لاجتمــاع، 
فظهــرت المجالــس األدبيــة أو الصالونــات الثقافيــة فــي الوطــن العربــي كظاهــرة حضاريــة؛ وقــد 
أرجــع البعــض نشــأتها إلــى منتصــف القــرن الهجــري األول، وإلــى ســيدة تدعــى عمــرة )آل برجــل، 
2016(. وُيْرِجــع الباحــث كثــرة الصالونــات النســائية قديًمــا وحديًثــا، إلــى أن المــرأة ُحِرَمــت كثيــًرا مــن 
المشــاركة فــي الحــراك الثقافــي العــام، فآثــرت أن تدعــو هــي رجــال الفكــر واألدب إلــى بيتهــا حيــث 
صالونهــا أو مجلســها؛ لتتمكــن مــن المشــاركة التــي ُحِرَمــت منهــا، وبالتالــي فــإن نشــاط المــرأة 

المتميــز فــي مجــال الصالونــات فرضــه الواقــع الــذي هّمشــها. 
لقــد نجحــت الصالونــات األدبيــة فــي التعامــل مــع التغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة، وهــذا يؤكــد 
الحاجــة إليهــا، ويدعــم احتمــاالت بقائهــا واســتمرارها فــي المســتقبل. وفــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، ظهــرت الكثيــر مــن الصالونــات األدبيــة النســائية، فــي عــدد مــن مناطــق المملكــة 
الســديري،  ســلطانة  وصالــون  الخثــان،  ســارة  للســيدة  األربعائيــات  صالــون  مثــل  المختلفــة، 

وصالــون ســارة الخّزيــم، ورواق بكــة، وصالــون البدريــة الثقافــي، وغيرهــا.
وتخلص هذه الورقة لعدد من النتائج أهمها: 

ــم لهــذه الصالونــات لدعــم الحركــة الثقافيــة بالمملكــة، واســتقطاب األجيــال  التوجيــه الُمنظَّ
الشــابة، للمشــاركة فيهــا، والتفاعــل معهــا.

ضــرورة دعــم وزارة الثقافــة ووزارة اإلعــام للصالونــات األدبيــة والثقافيــة الخاصــة، وتشــجيعها، 
وخاصــة الصالونــات النســائية.

تخصيــص جائــزة ســنوية ضمــن فعاليــات معــرض الكتــاب الســنوي بالريــاض أو جــدة، لدعــم 
الثقافيــة المتميــزة، وفــق معاييــر محــددة. مبــادرات الصالونــات 

الكلمات المفتاحية:
رؤية 2030- مجتمع حيوي – الصالونات الثقافية- الصالونات النسائية
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عنوان البحث: 
ثنائية الفرح والحزن في قصائد التخرج – دراسة في البنية والداللة.

اسم الباحث: 
د.مريم آل جابر           د.منال المحيميد

ملخص البحث:
تتنــاول الدراســة صــورة الطالبــة )الخريجــة( فــي قصائــد الشــاعرات. اخترنــا أن يكــون النمــوذج 

م لشــاعرات قســم اللغــة العربيــة بجامعــة األميــرة نــورة.     المَقــدَّ
ورأينــا أن تلــك القصائــد تقــوم علــى الصــراع بيــن ثنائيتيــن: الحــزن والفــرح، تنتهــي عــادة بغلبــة 
األول علــى الثانــي، هــذا االمتــزاج بينهمــا أثــار التعجــب، وجعلنــا نســبر أغــوار تلــك القصائــد ونطرح 
تســاؤالت عــّدة، منهــا: هــل يجــوز للشــاعر أن ُيترنــم بالحــزن فــي مقــام فرائحــي؟ ال شــك أن هــذا 
الســؤال الــذي يتفــرع منــه أســئلة عــدة، منهــا: هــل هــو ســلوك شــعري يختــص بســيكولوجية 
المــرأة؛ أي الحــزن مــن النجــاح فــي مقــام فرائحــي؟  وكيــف صــورت الشــاعرة بهجــة الخريجــة؟ وهــل 
حملــت العناويــن تلــك الثنائيــة؟ مــرة أخــرى نثيــر الســؤال التالــي: كيــف نتنــاول قصائــد الخريجات؟ 
هــل ســنقتنع منهــا بمعانــي الســطح التــي تتوشــح عــادة بــرداء الحــزن، وعبــاءة الوعــظ؟ أم أنهــا 
التجربــة الشــعورية التــي تنتــاب الشــاعرة مــن فــراق صديقاتهــا وأســتاذاتها، وُأنســها علــى ارتيــاد 
ــى التحليــل  ــة، ينبغــي أن ننظــر إل بيئــة أزهــرت فيهــا مشــاعر المــودة واالنتمــاء! فــي هــذه الحال
ــإن  ــه ف ــد المدروســة! وعلي ــة مقــام االبتهــاج فــي القصائ متســًقا ومتناســًقا، بمســح أفقــي لرؤي
المهمــة ســتكون أصعــب؛ ألجــل أن نقنــع أنفســنا واآلخريــن، بــأن النتيجــة التــي ســنتوصل إليهــا 

تائــم مــا نصبــو إليــه. 
ــن لنــا بعــد تأمــل - تنــوع التجربــة الشــعرية التــي  تنطلــق دراســتنا مــن تلــك األســئلة - التــي تبيِّ
ــر باألحــزان والبــكاء علــى  تنقســم فيهــا قســمين: تجربــة الشــاعرة الخريجــة، الغالــب عليهــا الَتَدثُّ
ــة األخــرى، ففيهــا بعــض مظاهــر البهجــة ومائمتهــا للمناســبة، تتمثــل فــي  الفــراق؛ أمــا التجرب

قصائــد األســتاذات لطالباتهــن الخريجــات. 
وتعــود أهميــة الورقــة فــي خدمتهــا لدراســات المــرأة؛ أنهــا تجلــي صــورة الطالبــة الخريجــة فــي 
ــة، وتكشــف عنهــا امــرأة ناقــدة، »فجهــد القــارئ  ــة أدبي ــد، كمــا أنهــا تكشــف عــن موهب القصائ
يعــادل جهــد المؤلــف« ، أضــف إلــى ذلــك طرافــة الموضــوع، فالشــاعرة الخريجــة موضــوع وذات، 
لــم ُيطــرق مــن قبــل فــي الدراســات النقديــة، كمــا تجيــب الدراســة عــن ســّر لجــوء الشــاعرة إلــى 
التعبيــر عــن الحــزن، فــي مقــام تواصلــي عمــاده الفــرح، وتســتظهر دالالتــه وبنيتــه فــي القصيــدة، 

ــًدا- ســيميائية األهــواء.  ــك الســيميائية – تحدي ســاعدتنا فــي ذل

 )1( سارتر، جان بول، ما األدب؟، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د:ط(، 2000م، ص73 
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عنوان البحث: 
رأس المال الثقافي واالجتماعي واألبداع األدبي عند النساء السعوديات.

اسم الباحث: 
انتصار الخثالن                       عفاف االنسي.

ملخص البحث:
هدفــت هــذه الدراســة؛ إلــى الكشــف عــن دور الــرأس مــال الثقافــي، فــي تكويــن مهــارات معرفيــة 
ولغويــة خاصــة، تســتفيد منهــا األديبــة الســعودية، ودور الــرأس مــال االجتماعــي فــي تحقيــق 
منافــع لألدبيــة فــي عملهــا األدبــي؛ وذلــك باســتخدام المنهــج الكيفــي، عــن طريــق إجــراء مقابــات 
متعمقــة مــع إحــدى عشــرة أديبــة ســعودية متخصصــة فــي العمــل األدبــي.   وتوصلــت هــذه 
الدراســة إلــى عــدة نتائــج أبرزهــا: إن غالبيــة األديبــات قــد أســتفدن مــن رأســمالهن الثقافــي؛ ســواء 
ــر الكتــب والمكتبــة؛ أو  المتجســد، مــن خــال التنشــئة األســرية، وتنميــة حــس المعرفــة، وتقدي
رأس المــال الثقافــي الموضوعــي مــن خــال وجــود هــذه الكتــب والمراجــع، كمــا أن شــغف األديبــة 
بالقــراءة وتعلــم مــا هــو جديــد، هــو مــن أكبــر مصــادر رأســمالهن الثقافــي؛ حيــث اتفقــت جميــع 
األديبــات أفــراد العينــة علــى ذلــك، أيًضــا الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالجانــب األدبــي، 
كان أحــد مــوارد رأس المــال االجتماعــي لــدي بعــض األديبــات، كمــا أن غالبيــة األدبيــات ذكــرن أن 
رأس المــال االجتماعــي لــم يفدهــن فــي ظهورهــن األدبــي وانتشــارهن؛ إال أن البعــض أشــرن، أنــه 

لــه دور مــن خــال التزكيــة أو العاقــات مــع اإلعــام.

الكلمات مفتاحية:
األديبة السعودية – رأس المال الثقافي – رأس المال االجتماعي- العمل األدبي.
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عنوان البحث: 
جماليات القصة القصيرة السعودية )النسخة األنثوية(     

اسم الباحث: د. مصطفى الضبع.

ملخص البحث: 
تقــوم الدراســة علــى قــراءة القصــة القصيــرة الســعودية، فــي نســختها األنثويــة، قــراءة جماليــة؛ 
ترصــد مــن خالهــا مجموعــة مــن العناصــر الفنيــة، التــي تكشــف عــن قــدرة الكاتبــة علــى الكتابــة 
باألشــياء، وليســت مجــرد الكتابــة عنهــا، وتعتمــد القــراءة علــى مجموعــة مــن النصــوص المختــارة 
مــن المدونــة الســردية الســعودية، وتتــوزع الدراســة علــى عــدد مــن العناويــن الفرعيــة: العنــوان 
– ســردية األشــياء – أســئلة النــص – المــكان – ســردية الرجــل – األنوثــة – جماليــات النهايــة، 
وتتضمــن الدراســة ببليوجرافيــا تجريبيــة، للمجموعــات القصصيــة القصيــرة الســعودية فــي 

نســختها األنثويــة. 
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عنوان البحث: 
التكافل اإلسامي في حياة أمهات المؤمنين.

اسم الباحث: د. مها بنت مفرح بن مانع آل محمود.

ملخص البحث:
تتنــاول هــذه الدراســة، دور أمهــات المؤمنيــن فــي المجتمــع اإلســامي خــال القــرن األول الهجــري، 
وحرصهــن وســعيهن للنهــوض بهــذا المجتمــع؛ فــي ضــوء منظومــة إســامية أخاقيــة، محاطــة 
فــي مضامينهــا بمــا أمــر اهلل بــه، وبمــا جــاء بــه محمــد ملسو هيلع هللا ىلص . وتبــرز أهميــة الدراســة؛ كونهــا تلقــي 
الضــوء مــن زاويــة جديــدة علــى دور أمهــات المؤمنيــن المجتمعــي – التكافــل اإلســامي فــي 
جوانبــه العلميــة واالقتصاديــة – وتتنــاول العديــد مــن الدقائــق والتفاصيــل، التــي تضفــي جــدة 

علــى تاريــخ تلــك الحقبــة بعيــًدا عــن الطــرح السياســي.
إلــى تنــاول موضــوع التكافــل اإلســامي بمفهومــه الشــامل، وبيــان  وتهــدف هــذه الدراســة، 
ــة تلــك الصــور التكافليــة اإلنســانية، التــي قدمتهــا أمهــات المؤمنيــن لمجتمعهــن؛ مــن  وَتْجِلَي
خــال الجانــب العلمــي واالقتصــادي للتكافــل اإلســامي. حيــث يتســاند الفــرد مــع الفــرد اآلخــر دون 
ــرز القواعــد اإلســامية وهــي: )التكافــل(، والتــي حــث  ــا مــن إحــدى أب اســتقالية مطلقــة، منطلًق
ــك مــن خــال  ــن العظيــم، وحــرص خالهــا علــى ســعادة الفــرد والمجتمــع؛ وذل عليهــا هــذا الدي
تنظيــم العاقــة التكافليــة المتبادلــة بيــن أطرافــه، والمبنيــة علــى قولــه تعالــى: )والمؤمنــون 
والمؤمنــات بعضهــم أوليــاء بعــض يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر ويقيمــون الصــاة 
ويؤتــون الــزكاة ويطيعــون اهلل ورســوله أولئــك ســيرحمهم اهلل إن اهلل عزيــز حكيــم( )2( وتعتمــد 
الدراســة فــي عرضهــا علــى المنهــج التاريخــي التحليلــي، القائــم علــى جمــع المــادة العلميــة مــن 
مصادرهــا األصليــة، وتحليلهــا، وتتبــع مــا جــاء فيهــا بالنقــد، واالســتنتاج، والتمحيــص؛ للوصــول 
إلــى الحقيقــة العلميــة. وقــد قســمت مــادة الدراســة إلــى عــدة مباحــث األول: مفهــوم التكافــل 
ــث:  اإلســامي فــي اللغــة واالصطــاح. المبحــث الثانــي: أهميــة التكافــل اإلســامي. المبحــث الثال
صــور مــن جهــود أمهــات المؤمنيــن التكافليــة، ويتضمــن، المطلــب األول: التكافــل العلمــي. 

ــي: التكافــل االقتصــادي. المطلــب الثان
ومــن المتوقــع أن تخــرج الدراســة بصــورة أكثــر وضوًحــا للشــراكة المجتمعيــة؛ المتمثلــة فــي 
صــورة  يمثلــن  وهــن  لمجتمعهــن،  المؤمنيــن  أمهــات  قدمتهــا  والتــي  اإلســامي،  التكافــل 
النعــكاس الماضــي علــى مــرآة الحاضــر، وأن هــذا الديــن العظيــم قــد حــرص منــذ ظهــوره، علــى 
مــا يكفــل ســعادة الفــرد والمجتمــع، ويرعــى مصالــح أطرافــه؛ ولذلــك ُيَعــُد اإلســام الراعــي األول 

لمنظمــات حقــوق اإلنســان فــي العالــم.

الكلمات المفتاحية:
التكافــل اإلســامي - مكــة المكرمــة - المدينــة المنــورة – خديجــة بنــت خويلــد – عائشــة بنــت 

أبــي بكــر – حفصــة بنــت عمــر.

 )2( سورة التوبة: اآلية 71. 
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عنوان البحث: 
»نماذج من إسهام المرأة في األوقاف وأثره على تنمية المجتمع في إقليم األحساء«

منذ بداية القرن الثاني عشر وحتى منتصف القرن الرابع عشر الهجريين

اسم الباحث:  نادية محمد العنزي
ملخص البحث:

تســعى الدراســة إلــى إبــراز دور المــرأة فــي أعمــال الخيــر بإقليــم األحســاء )منــذ بدايــة القــرن الثانــي 
عشــر وحتــى منتصــف القــرن الرابــع عشــر الهجرييــن(، حيــث أســهمت بدورهــا فــي إطعــام 
، والمابــس، وعتــق العبيــد، ووقــف المصاحــف علــى  الطعــام للمحتاجيــن والتصــدق بالحلــيَّ
بــع أن عنايــة المــرأة فــي  المســاجد واألفــراد، باإلضافــة إلــى وقِفهــا للعقــار بأنواعــه. ويلحــظ المتتَّ
األحســاء باألوقــاف بينــت مــدى تفاعلهــا وإســهامها فــي تنميــة المجتمــع، والدراســة فــي الواقــع  

ــراز  دورهــا وآثارهــا فــي تنميــة المجتمــع . تهــدف إلــى إب
وأيــادي  رائــًدا  دوًرا  لهــن  األحســاء  فــي  لنســاء  ونمــاذج  البحــث صــور  يبــرز  أن  المتوقــع  وِمــن   
بيضــاء فــي نفــع األســر والمجتمــع منــذ القــرن الثانــي عشــر وحتــى منتصــف القــرن الرابــع عشــر 
الهجرييــن، وأبــراز أنــواع األعمــال الخيريــة التــي كانــت موجــودة فــي فتــرة الدراســة وأثــره علــى 

التنميــة االجتماعيــة فــي األحســاء عهدئــذ.



150



151

المحور
المبادرات المجتمعية النسائية لمجتمع 

حيوي
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عنوان البحث: 
مساهمة الفتاة السعودية في المسؤولية المجتمعية ) دراسة وصفية (.

اسم الباحث: 
د. حنان إبراهيم        د. أمل محمد. 

ملخص البحث:
والغربيــة؛  العربيــة  المجتمعــات  جميــع  فــي  حديًثــا  المجتمعيــة  المســؤولية  مفهــوم  ظهــر 
للمســاهمة فــي تحســين الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة، ولتحقيــق التماســك االجتماعــي بيــن 

ــراد المجتمــع. أف
وعبــر العصــور كانــت المــرأة المســلمة مثــل الرجــل، لهــا دور هــام وأساســي فــي مجــال العمــل 
العربيــة  المملكــة  فــي  وظهــرت  المجتمعيــة،  المســؤولية  مــن  جــزء  هــو  الــذي  التطوعــي، 
واقــع  مــن  أعمــال خيريــة وتطوعيــة؛  مارســن  الخيــري،  العمــل  فــي مجــال  رائــدات  الســعودية 
الشــعور العميــق بالمســئولية تجــاه مجتمعهــن، والشــعور باالنتمــاء لهــذا المجتمــع، والرغبــة 
فــي تحســين الظــروف المعيشــية، وتحقيــق مســتوى عالــي مــن الرفاهيــة المجتمعيــة ألفــراده.
وظلــت مشــاركة المــرأة الســعودية فــي إطــار التطــوع، وغاب عنهــا جانب المســؤولية المجتمعية، 
ــذي يشــترط أن يتــم العمــل التطوعــي فــي إطــار مؤسســي، وأن يتســم باالســتمرارية، وفــي  ال
ــل عنــد الرجــال بصــورة أوضــح مــن النســاء بالمملكــة.  ــا بــأن هــذا ُمَفعَّ إطــار خطــة منظمــة؛ علًم
ومــع انطــاق رؤيــة 2030، وفــي ظــل التحــوالت والتغيــرات التــي تحــدث فــي المجتمــع الســعودي، 
والتــي تدفــع المــرأة ليكــون لهــا دور مميــز فــي خدمــة مجتمعهــا، وتحمــل مســئوليات تجــاه 
الوطــن وتحقيــق أمنــه واســتقراره، حدثــت تغيــرات فــي دور المــرأة فــي المســئولية المجتمعيــة؛ 

لتتخــذ المســار الصحيــح المتعــارف عليــه.

الكلمات المفتاحية :
 ) مساهمة- الفتاة- السعودية -المسؤولية المجتمعية(
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عنوان البحث: 
مطبقــة  سوســيولوجية  دراســة   : التنمويــة  واألدوار  الخصائــص   : الســعودية  األعمــال  رائــدة 

الشــرقية. بالمنطقــة 

اسم الباحث: أ.د عائشة التايب.

ملخص البحث:
النظريــة لسوســيولوجيا  األدبيــات  مــن  انطلقــت  البحــث دراســة سوســيولوجية،  يمّثــل هــذا 
المــرأة، ليتنــاول بعــض  التنميــة وعلــم االجتمــاع االقتصــادي، واإلســهامات الفكرّيــة لدراســات 
إشــكاالت الريــادة النســائية لألعمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودّية. ويرتبــط هــذا البحــث 
بنتائــج دراســة ميدانيــة، ُأنجــزت بمدينــة الدمــام فــي الفصــل الثانــي مــن العــام الجامعــي 2017- 
2018م، شــملت عينــة قصدّيــة مــن رائــدات أعمــال مــن أعمــار مختلفــة، ومــن مســتويات تعليميــة 

متفاوتــة، وقطاعــات نشــاط مختلفــة.
 وهدفــت الدراســة لرســم المامــح األساســية للمنشــآت االقتصاديــة المــدارة مــن طرفهــّن. كمــا 
فــي محيطهــن  األعمــال  رائــدة  تؤديهــا  التــي  المجتمعيــة  األدوار  أهــّم  علــى  للوقــوف  ســعت 
االجتماعــي. وحاولــت تشــخيص أبــرز التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه المــرأة الســعودّية فــي 
مجــال ريــادة األعمــال. وتبّيــن أن المامــح العامــة لرائــدة األعمــال الســعودية، ترتبــط بكونهــا 
فــي غالبيــة الحــاالت متزوجــة ولهــا أبنــاء، ويفــوق عمرهــا 35 ســنة، وذات مســتوى جامعــي فــي 
تخصصــات علميــة متنوعــة. وتديــر فــي الغالــب منشــأة صغيــرة ومتوســطة الحجــم، بحجــم رأس 
مــال محــدود، وعــدد متوســط مــن العّمــال، وحصلــت عليهــا بمجهودهــا الخــاص. وعــن مامحهــا 
االجتماعيــة، بــرزت رائــدة األعمــال لــدى غالبيــة المســتجوبات، بوصفهــا مســتقرة أســرّيا، وتعتــرف 
بدعــم أســرتها ومحيطهــا االجتماعــي لهــا. وتتبــوأ إلــى جانــب دورهــا االقتصــادي والتنمــوي، أدوارا 

ــي. مجتمعيــة فاعلــة ضمــن نســيج الجمعيــات والمنظمــات فــي مجتمعهــا المحّل

الكلمات المفتاحية:
 رائدة األعمال- التنمية االقتصادية- ريادة األعمال- األدوار التنموية.
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عنوان البحث: 
المســئولية االجتماعيــة للمراكــز االجتماعيــة فــي تنميــة المــرأة الســعودية : دراســة ميدانيــة علــى 

مركــز الروضــة بمدينــة الدمــام.

اسم الباحث:
د. أسماء عمران       د. فاطمة أبو الحديد.

ملخص البحث: 
فــي  االجتماعيــة  للمراكــز  االجتماعيــة،  المســئولية  واقــع  تحديــد  إلــى  الدراســة؛  هــذه  هدفــت 
تنميــة المــرأة الســعودية؛ وذلــك مــن خــال تحديــد أبــرز البرامــج )االجتماعيــة، والصحيــة، والدينيــة، 
المــرأة،  الروضــة لتنميــة  التــي يقدمهــا مركــز  المهنــي(  والتعليميــة، والترفيهيــة، والتدريــب 
والمعوقــات التــي تواجــه المــرأة فــي الحصــول علــى خدمــات المركــز، وتقديــم رؤيــة مســتقبلية 
لوضــع المــرأة، وأهميــة مشــاركتها فــي التنميــة. ولتحقيــق األهــداف الســابقة؛ تــم االعتمــاد علــى 
المنهــج الوصفــي. وقــد تــم اســتخدام أداة االســتبيان للمــرأة المســتفيدة بواقــع 76 مفــردة، 
باإلضافــة إلــى اســتخدام دليــل مقابلــة مــع المســئولين عــن الخدمــات، مركــز الروضــة بمدينــة 
إقامــة  أهمهــا:  النتائــج  مــن  إلــى مجموعــة  الدراســة  توصلــت  وقــد  مفــردة.   17 بواقــع  الدمــام 
ــة،  مركــز الروضــة االجتماعــي، الكثيــر مــن األنشــطة والبرامــج الدينيــة، واالجتماعيــة، واالقتصادي
والثقافيــة، والتدريــب المهنــي، باإلضافــة إلــى دورات التنميــة البشــرية؛ هــذا مــن وجهتــي نظــر 
المســئولين والمســتفيدات؛ غيــر أنــه يوجــد الكثيــر مــن المعوقــات، التــي تحــد وتقلــل مــن أداء 
وفاعليــة المركــز، منهــا عــدم تناســب أوقــات البرامــج واألنشــطة، وعــدم وجــود وســائل إعاميــة 
تحفــز األفــراد علــى االشــتراك باألنشــطة. ولقــد اقترحــت الدراســة رؤيــة مســتقبلية؛ لتعزيــز أبعــاد 
المســئولية االجتماعيــة للمراكــز االجتماعيــة فــي تنميــة المــرأة الســعودية، مــن خــال مجموعــة 

مــن اآلليــات تــم ذكرهــا فــي متــن الدراســة. 
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عنوان البحث: 
ريادة المرأة السعودية في ترسيخ مفهوم المواطنة.

اسم الباحث: أ .د  أسماء عبدالله محمد الموسى.

ملخص البحث:
كثيــرا مــا تــردد كلمــة وطــن، ومواطنــة، وقــد ال يســتوعب البعــض مدلوليهمــا، أو ال يــدرك تمــام 
اإلدراك أبعــاد معنــى الوطــن، ومتطلبــات المواطنــة، ووســائل تنميتهــا، ودور المــرأة الســعودية 
فــي تحقيــق ذلــك؛ لــذا آثــرت البحــث ب ) ريــادة المــرأة الســعودية فــي ترســيخ مفهــوم المواطنــة(، 
وســينتظم هــذا البحــث فــي مقدمــة، وتمهيــد، وثاثــة مباحــث، وخاتمــة ، المقدمــة: فيهــا أهميــة 

البحــث، والتــي تتمثــل فيمــا يلــي:
ــة مــن منظــور إســامي،  ــوم المواطنـــ ــة تأصيــل دور المــرأة الســعودية، فــي ترســيخ مفهـ محاول

ــرات المتاحقــة للمجتمــع الســعودي. فــي ظــل المتغي
يأتــي تنــاول هــذا الموضــوع فــي ســياق تداعيــات العولمــة، وآثارهــا الســلبية على العالم اإلســامي 

عامــة، والمجتمــع الســعودي خاصــة، ودورهــا فــي إضعاف االنتمــاء الوطني.  
أهداف البحث: تتمثل فيما يلي:

تحديد مفهوم المواطنة في اإلسام.
فــي صناعــة  الســعودي، ودورهــا  المجتمــع  فــي  الصالحــة  المواطنــة  ترســيخ مفاهيــم وقيــم 

األجيــال.
قيــاس فعاليــة المــرأة الســعودية، فــي تنميــة وتطويــر المواطنــة كإطــار مرجعــي. 4ـ تســليط 

الضــوء علــى أهــم متطلبــات، وحقــوق المواطنــة الفاعلــة.
منهــج البحــث:  ســيعتمد البحــث علــى المنهــج التحليلــي؛ كأحــد مداخــل وتقنيــات المنهــج 
المواطنــة،  مفهــوم  تأصيــل  فــي  الشــريفة،  واألحاديــث  القرآنيــة  اآليــات  بتنــاول  الوصفــي، 

وحقوقهــا. ومتطلباتهــا 
التمهيد: مفهوم المواطنة. 

المبحث األول: متطلبات المواطنة الفاعلة.
المبحث الثاني: دور المرأة السعودية تنمية وترسيخ المواطنة.

المبحث الثالث: حقوق المواطنة الفاعل. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

أهم النتائج المتوقعة من البحث:
ريــادة المــرأة الســعودية، فــي ترســيخ المتطلبــات اإليمانيــة، واألخاقيــة، والوجدانيــة، واالنفعاليــة، 
واالجتماعيــة، والعقليــة، باعتبارهــا المؤسســة االجتماعيــة األولــى، التــي يرتكــز عليهــا المجتمــع 

فــي تنشــئة وتشــكيل أبنائــه.
التعايــش  لتحقيــق  والشــباب؛  والمعلميــن،  الطــاب،  لــدى  للمواطنــة،  الوســطي  الفكــر  بنــاء 

الســعودي. المجتمــع  فــي  اإليجابــي 
العلــم بمتطلبــات، وواجبــات، المواطنــة الفاعلــة، والوقــوف ضــد األفــكار والمعتقــدات الدخيلــة 

والهدامــة.
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عنوان البحث: 
اإلنتــاج الفكــري للباحثــات الســعوديات فــي الخدمــة االجتماعيــة، ومســاهمته بتنــاول قضايــا 

المــرأة.

اسم الباحث: 
أ.د. خليل عبد المقصود عبد الحميد                أ. د. هند عقيل الميزر.

ملخص البحث:
ــر ســريعة؛ حيــث انتقــل مــن  ــة، بمراحــل تغيُّ ــة ســنة الماضي مــر المجتمــع الســعودي خــال المائ
المــرأة  أحــوال  الســياق، تطــورات  نفــس  الحداثــة، وفــي  بعــد  مــا  إلــى مرحلــة  البــداوة  مرحلــة 
ــة التعليــم الرســمي للمــرأة الســعودية فــي عــام 1960؛ إال  الســعودية؛ وعلــى الرغــم مــن أن بداي
أن أعــداد الطالبــات اآلن، أصبحــت أعلــى مــن أعــداد الطــاب الذكــور فــي الجامعــات الســعودية. 
المــرأة  بهــا  التحقــت  التــي  االجتماعيــة  التخصصــات  مــن  االجتماعيــة،  الخدمــة  وتعتبــر مهنــة 
الســعودية، ومــن خــال مســارها األكاديمــي، فقــد قامــت بإجــراء العديــد مــن الدراســات واألبحــاث؛ 
كأحــد متطلبــات وظيفتهــا األكاديميــة، وقــد تنوعــت الموضوعــات التــي تناولتهــا الباحثــات 
اإلنتــاج  الخدمــة االجتماعيــة، والتســاؤل هنــا حــول، مــا اســهامات  الســعوديات فــي تخصــص 

البحثــي للباحثــات الســعوديات فــي الخدمــة االجتماعيــة فــي تنــاول قضايــا المــرأة؟ 
ملخص البحث: وتهدف الدراسة إلى:

حصر اإلنتاج البحثي للباحثات السعوديات في الخدمة االجتماعية.
حصر اإلنتاج البحثي للباحثات السعوديات في الخدمة االجتماعية الخاصة بقضايا المرأة.

تحديد خصائص القضايا المرتبطة بالمرأة، التي تناولتها الدراسات والبحوث.
تحديــد أهــم قضايــا المــرأة التــي يجــب االهتمــام بهــا فــي البحــوث المســتقبلية. )رؤيــة المملكــة 

2030 وتأثيرهــا علــى قضيــة المــرأة- التوجــه نحــو الخصخصــة وتأثيــره علــى قضايــا المــرأة(.
تساؤالت الدراسة:

ما طبيعة اإلنتاج البحثي للباحثات السعوديات فى الخدمة االجتماعية؟
ما طبيعة اإلنتاج البحثي للباحثات السعوديات فى الخدمة االجتماعية الخاص بقضايا المرأة؟

ما خصائص القضايا المرتبطة بالمرأة التى تناولتها الدراسات والبحوث؟
مــا أهــم قضايــا المــرأة التــي يجــب االهتمــام بهــا فــى البحــوث المســتقبلية؟ )رؤيــة المملكــة 2030 

وتأثيرهــا علــى قضيــة المــرأة- التوجــه نحــو الخصخصــة وتأثيــره علــى قضايــا المــرأة(.
تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ مــن خــال اســتخدام تحليــل محتــوى اإلنتــاج 
الفكــري للباحثــات الســعوديات فــي الخدمــة االجتماعيــة، عــن طريــق حصــر الدراســات والبحــوث 
المنشــورة فــي قواعــد البيانــات العربيــة فــي المكتبــة الرقميــة الســعودية.  أوضحــت النتائــج، 
أن غالبيــة الدراســات التــي قامــت بهــا باحثــات الخدمــة االجتماعيــة، تناولــت قضايــا مهنيــة عامــة، 
ــا المرتبطــة  ــة المرتبطــة بالمــرأة؛ فيمــا تنــاول القليــل مــن الدراســات، القضاي ــا التقليدي والقضاي
ــا  ــى:  تصــور لخطــة بحثيــة تســاهم فــى دعــم قضاي ــة 2030. وتوصلــت الدراســة إل بتوجهــات رؤي

المــرأة؟

الكلمات المفتاحية: 
الخدمة االجتماعية- اإلنتاج الفكرى- قضايا المرأة- السعودية. 
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المحور
المرأة والفن
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عنوان البحث: 
فاعلية برنامج ألثراء الثقافة الفنية للمرأة السعودية بمنطقة الجوف.

اسم الباحث:  
سناء دخل الله العرجان.

ملخص البحث:
يهــدف البحــث: إلــى إثــراء الثقافــة الفنيــة للمــرأة الســعودية. وتربيــة الــذوق العــام واالرتقــاء بــه. 
والتعــرف علــى بعــض المهــارات الفنيــة والحــرف اليدويــة؛ باســتخدام الخامــات المختلفــة. وتعميــق 
الخبــرة الفنيــة مــن خــال التجربــة العمليــة. وتنميــة الحــس الجمالــي والتشــكيلي لــدى الحاضــرات 

والمشــاركات. 
ــراء المكتبــة العلميــة  ــف بالثقافــة الفنيــة كجــزء مــن الثقافــة العامــة. وإث أهميــة البحــث: التعري
العربيــة؛ وذلــك لنــدرة الدراســات والبحــوث التــي أجريــت فــي هــذا المجــال علــى حــد علــم الباحثــة. 
وإمكانيــة االســتفادة مــن نتائــج البحــث فــي وضــع خطــط؛ لتطويــر إمكانيــة مشــاركة المــرأة فــي 

مجــاالت جديــدة.
يتبــع البحــث المنهــج: الشــبة تجريبــي. ومــدة البرنامــج ســتة أســابيع، بواقــع )3( لقــاءات فــي 

األســبوع الواحــد. يتنــاول اللقــاء موضوعــات نظريــة وعمليــة فنيــة متنوعــة. 
مجتمــع البحــث: يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الســيدات الســعوديات، أمــا العينــة فتتكــون 

مــن )20( ســيدة جامعيــة، تتــراوح أعمارهــن مــا بيــن )25-35( ســنة مــن محافظــة دومــة الجنــدل.
أسفر البحث الحالي عن النتائج اآلتية: تطبيق البرنامج ساهم بدرجة كبيرة في:

إكساب مفاهيم فنية لدى المشاركات؛ حيث بلغ المتوسط بعد تطبيق البرنامج 
)2.64 من 3(.

تربية الذوق واالرتقاء به؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي بعد تطبيق البرنامج )2.66 من 3(.
إكساب المهارات الفنية الجديدة؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي بعد تطبيق البرنامج 

)2.64 من 3(.
تنميــة الحــس الجمالــي والتشــكيلي لــدى المشــاركات؛ حيــث بلــغ المتوســط الحســابي بعــد 

تطبيــق البرنامــج )2.71 مــن 3(.
تنميــة الحــس الجمالــي والتشــكيلي لدى المشــاركات، حيث بلغ المتوســط الحســابي الســتجابات 

أفــراد عينــة الدراســة بعــد تطبيــق البرنامــج )2.63 من 3(.

الكلمات المفتاحية: 
)الثقافة، الفنية، المرأة، السعودية(.
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عنوان البحث:  
عقبــات فــي مواجهــة المســرح النســائي نحــو تحقيــق التنميــة الثقافيــة واالجتماعيــة للمــرأة 
المنــورة  المدينــة  . »تجربــة فرقــة مســرح أوكســجين فــي  الســعودية علــى ضــوء رؤيــة 2030  

« أنموذجــا 

اسم الباحث: وفاء بنت محمد الطيب إدريس.

ملخص البحث:
إن مــن أهــم المبشــرات التــي دخلــت عالــم المــرأة الســعودية، هــو برنامــج »التحــول الوطنــي 
2020«، الــذي يعمــل علــى تعزيــز دور ومكانــة المــرأة فــي المجتمــع الســعودي، ويؤكــد علــى دعــم 
ف فــي اآلداب والفنــون. المؤسســات اإلبداعيــة، كهيئــة الثقافــة وهيئــة الترفيــه؛ لدورهــا المَشــرِّ
والمســرح هــو الفــن الــذي يعتمــد علــى تقديــم عــروض مســرحية مختلفــة؛ تهــدف إلــى تســليط 

الضــوء علــى واقــع المجتمــع، ومداواتــه بالفــن، وهــو الركــب لــم تتخلــف عنــه المــرأة الســعودية.
مــن هــذا المنطلــق، دأبــت المــرأة الســعودية علــى خلــق حــراك ثقافــي فنــي، تمخــض عــن نشــوء 
فــرق مســرحية نســوية، ســاهمت فــي إبــراز دور المــرأة ثقافًيــا وفنًيا. بــرزت بعض الفرق المســرحية 
النســوية فــي معظــم مناطــق المملكــة، ومــن ضمنهــا فرقــة مســرح أوكســجين، التــي قدمــت 

عروًضــا بــارزة وجــادة خــال الســنتين الماضيتيــن 2017- 2018 .
من هنا سوف تتطرق الدراسة إلى الحديث عن اآلتي:
أهمية دور المرأة في نشر ثقافة الفن في السعودية

الحديث عن نساء رائدات سعوديات في مجال الفن والمسرح خاصة.
العوامل التي يمكن أن تسهم في خلق مسرح نسائي متوازن ثقافًيا، واجتماعًيا، وترفيهًيا.

الحديث عن اإلرهاصات األولى لبزوغ أول مسرح نسائي في السعودية.
أهم العوامل التي أسهمت في نجاح عدة عروض نسائية ناجحة لعام 2017م، 2018م

الحديث عن عقبات المسرح النسائي في السعودية، تجربة فرقة مسرح أوكسجين أنموذًجا.

النتائج المتوقعة من الدراسة:
أهميــة التركيــز علــى البرامــج الثقافيــة والفنيــة، التــي تســهم فــي توعيــة المــرأة الســعودية 

بأهميــة دورهــا فــي االرتقــاء بالمجتمــع ثقافًيــا وفنًيــا.
أهمية إنشاء دور ومعاهد فنية وثقافية، تحت رعاية الهيئات الثقافية والترفيهية.

ضرورة إشراك المرأة ثقافًيا وفنًيا في الفعاليات واأليام الثقافية داخل وخارج المملكة.
ضــرورة  توفيــر منــاخ وغطــاء اجتماعــي مائــم، للمــرأة الســعودية العاملــة فــي مجــاالت فنيــة 

والســينما. كالمســرح 
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عنوان البحث:  
اسهامات صفية بن زقر في خدمة الثقافة والفن السعودي.

اسم الباحث: نادية عبدالوهاب خوندنه.

ملخص البحث:
ــن زقــر )1940(، مــن أوائــل رواد الفــن التشــكيلي فــي المملكــة العربيــة  تعتبــر الســيدة صفيــة ب
ــم  ــال الحقــة، لخــوض غمــار هــذا الفــن الراقــي، والتــي ل ــق ألجي ــن مهــدوا الطري الســعودية، الذي
الفنيــة والعلميــة  بالدراســة  بــل صقلتهــا  الفطريــة فقــط؛  باالعتمــاد علــى موهبتهــا  تكتــِف 
المتخصصــة فــي بريطانيــا، كمــا كان لهــا دور كبيــر بالتعريــف بمكانــة الفــن فــي المملكــة؛ بإقامــة 

ــد مــن العواصــم الغربيــة. المعــارض الشــخصية فــي العدي
تهــدف هــذه الورقــة العلميــة، إللقــاء الضــوء علــى عطائهــا الكبيــر، خــال خمســين عاًمــا فــي 
خدمــة الفــن والثقافــة، والمحافظــة علــى التــراث لمختلــف مناطــق الوطــن الغالــي، والمثابــرة 
لتأســيس محبــة الفــن وتقديــره للجيــل الجديــد. ولتحقيــق هــذه األهــداف الســامية؛ افتتحــت عــام 
2000 »دارة صفيــة بــن زقــر«، علــى شــرف صاحــب الســمو الملكــي األميــر ماجــد بــن عبــد العزيــز 
رحمــه اهلل، والتــي تعتبــر إلــى جانــب كونهــا متحًفــا ألعمالهــا الفنيــة؛ مؤسســة تراثيــة وثقافيــة، 
تقــدم المحاضــرات المتنوعــة فــي اآلداب والفنــون للمهتميــن، وتوفــر المصــادر والمراجــع العلميــة 
للباحثيــن والدارســين، وتقــام فيهــا الــدورات التعليميــة، وورش العمــل للموهوبيــن، وكذلــك 
المملكــة  تــراث  مــن  تســتمد موضوعاتهــا  والتــي  للناشــئين،  ســنوية  فنيــة  إقامــة مســابقة 
العربيــة الســعودية. كمــا أســهمت بــن زقــر فــي إثــراء المنتــج الثقافــي للمملكــة؛ بتأليــف كتابيــن 
مــت لجهودهــا خارجًيــا وفــي الوطــن؛ حيــث قلَّدهــا خــادم  عــن الفــن والتــراث الســعودي. وقــد ُكرِّ

ــز ــز حفظــه اهلل، وســام الملــك عبدالعزي الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزي
عام 1438.

ســيعتمد البحــث علــى المنهــج التاريخــي الوصفــي، ويهــدف لتحقيق مزيد من التعريــف بالفنانة؛ 
لتكــون مصــدر إلهــام إلبــداع الشــباب، اللذيــن هــم االســتثمار الحقيقــي للوطــن، وبســواعدهم 

يتــم تحقيــق رؤيــة 2030. 

الكلمات المفتاحية:
الفن السعودي، ريادة، التراث، الثقافة، صفية بن زقر. 
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عنوان البحث: 
المرأة السعودية كفنانة و »كثيم« تشكيلي.

اسم الباحث: عبدالحميد  عباس حواري.

ملخص البحث:
ــم، تشــّكل  ــداع الفنــي، فكباقــي نســاء العال المــرأة الســعودية ليســت اســتثناء فــي مجــال اإلب
ــة فــي نشــوء وتطــّور المفاهيــم التــي ُتبنــى عليهــا العاقــات اإلجتماعيــة، مــا جعلهــا  حجــر زاوي
ــع فــي البحــث  ــًرا عنــد انغــاق هــذه المفاهيــم، وآخــر المســتفيدين حيــن تنفتــح. نتتّب األكثــر تأث
مســيرة المــرأة الســعودية فــي مجــال اإلبــداع الفنــي، مــن الّصفــر حضــوًرا، إلــى طــرق بــاب العالميــة. 
ــي نفســه. راصديــن اإلزاحــة الحتميــة فــي المفاهيــم  ــة المنجــز الفّن قفــزة تفــوق بأهميتهــا أهمّي
والقيــم الثقافيــة، وانعكاســاها علــى المجــاالت اإلبداعيــة مســتعينين ببعــض اإلحصائيــات مــن 

مختلــف مناطــق المملكــة. كّل ذلــك بمنهجيــات توافــق أجــزاء البحــث المختلفــة.
ســيعالج البحــث فــي الجــزء الثانــي منــه، المــرأة الســعودية كموضــوع أو ثيــم، أو كرمــز فنــي، فــي 
المنتــج الفّنــي الســعودي، مــن خــال تفكيــك وتحليــل بعــض األعمــال الفنيــة المختــارة. بهــدف 
إغــاق الدائــرة فــي موضــوع المــرأة الســعودية والفــن التشــكيلي، مــن أجــل اســتكمال حضورهــا 

بــكّل تجلياتــه فــي هــذا المجــال، كمــا فــي أي مجتمــع إنســاني آخــر. 

الكلمات الّدالة:
 المرأة السعودية، الفن التشكيلي، الرمز الفني، مفاهيم، عاقات إجتماعية، إبداع.
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عنوان البحث: 
توظيف الطباعة الفنية لترويج المشاريع الصغيرة للمرأة السعودية.

اسم الباحث: 
أ.د/ أنوار عبد الكريم القمري       أ.م.د/ مريم محمد العمري    

ملخص البحث:
تحمــل رؤيــة الســعودية 2030، مفاتيــح تمكيــن المــرأة الســعودية، ومعالجــة البطالــة، وتعزيــز قــدرة 
االقتصــاد علــى توليــد فــرص عمــل متنوعــة. وضمــن اهتمامــات أهــداف هــذه الرؤيــة، رفــع نســبة 
مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل. وتــدور مشــكلة البحــث حــول إتاحــة الفــرص للمــرأة فــي إدارة 
المشــاريع الصغيــرة فــي مجــال إنتــاج أعمــال فنيــة ونفعيــة مطبوعــة. وأهميــة البحــث تأتــي مــن 
تعــدد وتنــوع معالجــات فنــون الطباعــة؛ حيــث يســتطيع معهــا الفنــان أن يصــل إلــى قلــب وعقــل 
المســتهلك، فــي حــوار متنــوع ومتكامــل، وطباعــة الشاشــة الحريريــة لهــا إمكانــات واســعة فــي 

تحقيــق هــذه الفكــرة، وإدارة مشــاريع ناجحــة تحقــق الهــدف.
بتقنيــات  تنفذهــا  التــي  الصغيــرة  المشــاريع  إدارة  المــرأة  أن تســتطيع  البحــث،  أهــداف  ومــن 
الطباعــة )عامــة(، وتقنيــات طباعــة السيلكســكرين )خاصــة(، علــى الخامــات المختلفــة مثــل 
األقمشــة، والســيراميك، والخشــب، والباســتيك؛ إلنتــاج المابــس، واألغطيــة، والتحــف، وغيرهــا 
ــف القليــل جــًدا  مــن المنتجــات، التــي تبــاع باألســواق بأســعار باهظــة، وهــي فــي الوقــت نفســه تَكلِّ

ــع البحــث المنهــج التاريخــي والوصفــي والتجريبــي. مــن المــال. ويتب
واالقتصاديــة،  التطويريــة،  والمبــادرات  والتوصيــات؛  البرامــج،  النتائــج،  أهــم  البحــث  وســيضم 
والتنمويــة، التــي تعــزز مشــاركة المــرأة فــي البنــاء والتنميــة، وتمكنهــا مــن القيــام بدورهــا 

واالقتصــاد. المجتمــع  تنميــة  فــي  لإلســهام  التنمــوي؛ 
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عنوان البحث: 
نموذج مقترح إلنشاء متحف افتراضي للفنانات السعوديات في الفنون البصرية المعاصرة.

اسم الباحث: 
د. اعتدال المقرن          أ. حنان الغماس            أ. أفراح بابكير

ملخص البحث:
شــهد الفــن الســعودي تطــوًرا ملحوًظــا فــي مجاالتــه المختلفــة؛ علــى الرغــم مــن عمــره الــذي 
ــة مهمــة، أثبتــت بهــا إرادتهــا  ــا، وضعــت خالهــا المــرأة لنفســها مكان ــم يتجــاوز الســتين عاًم ل
وتميزهــا بغــزارة منتجهــا اإلبداعــي. فظهــرت أعمالهــا علــى مســتوى عالــي مــن الفكــر والتنفيــذ، 

وكانــت مشــاركاتها المحليــة والعالميــة فــي المعــارض الفنيــة أكبــر شــاهد علــى ذلــك. 
وتوثيقــه،  وتطويــره،  بالفــن،  النهــوض  إلــى  تســعى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن  وبمــا 
وحمايــة الحقــوق الملكيــة الفكريــة والفنيــة، ونظــًرا لنــدرة وجــود المتاحــف الفنيــة فــي المملكــة، 
باإلضافــة إلــى حاجــة المهتميــن والباحثيــن لمثــل هــذه المتاحــف، تمثلــت مشــكلة البحــث فــي 
إنشــاء نمــوذج مقتــرح لمتحــف افتراضــي للفنانــات الســعوديات فــي الفنــون البصريــة المعاصــرة. 
ــات الســعوديات،  وتظهــر أهميــة البحــث فــي إنشــاء قاعــدة بيانــات لمجموعــة مــن أعمــال الفنان
مــن الســتينات وحتــى الوقــت الحالــي، مصنفــة حســب مجــاالت الفنــون البصريــة المعاصــرة، 
وإنشــاء أول متحــف فنــي افتراضــي للفنانــات الســعوديات؛ يســهم فــي العمــل علــى تحقيــق 
رؤيــة المملكــة 2030، التــي تهتــم بصناعــة الفــن إنشــاء المتاحــف الفنيــة .كمــا يهــدف البحــث 
ــة  ــات الســعوديات، فــي مجــاالت الفنــون البصري إلــى جمــع وتصنيــف مجموعــة مــن أعمــال الفنان
المعاصــرة؛ لســد النقــص فــي الدراســات األكاديميــة، ولحاجــة المكتبــة العربيــة والفنيــة لهــذا 
النــوع مــن البحــوث؛ كذلــك يهــدف البحــث إلــى إنشــاء منصــة إلكترونيــة للفنانــات الســعوديات 
بــع البحــث  فــي الفنــون البصريــة المعاصــرة؛ لتســهيل الوصــول إليهــا إقليمًيــا وعالمًيــا. ويتَّ
المنهــج الوصفــي فــي بنــاء قاعــدة بيانــات، عــن مجموعــة مــن الفنانــات الســعوديات، مصنفــة 
ــع البحــث المنهــج التجريبــي، مــن خــال  ِب حســب مجــاالت الفنــون البصريــة المعاصــرة، كذلــك يتَّ
تصميــم نمــوذج مقتــرح لمتحــف افتراضــي للفنانــات الســعوديات. كمــا أن نتائــج هــذا البحــث 
الفنــون  فــي مجــاالت  وأعمالهــن  الســعوديات، وســيرتهن،  بالفنانــات  التعريــف  فــي  تســاهم 
البصريــة المعاصــرة، وعرضهــا فــي متحــف افتراضــي بطريقــة ســهلة ومنظمــة؛ لتوافــق الرؤيــة 

الوطنيــة 2030 فــي رفــع عــدد المتاحــف التــي تعــزز اإلرث الثقافــي الســعودي.

الكلمات الدالة:
 – التشــكيلي  التصويــر   - البصريــة  الفنــون  االفتراضيــة-  المتاحــف  الســعوديات-  الفنانــات   
الطباعــة الفنيــة – الرســم الرقمــي - التصويــر الفوتوغرافــي - النحــت - الفــن المفاهيمــي- الخــط 

العربــي.
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المحور
المرأة والثقافة اإلسالمية  
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عنوان البحث: 
دور المرأة السعودية في تنمية الثقافة اإلسامية لدى المجتمع.

اسم الباحث: د. نايف بن جمعان جريدان.

ملخص البحث:
يهــدف هــذا البحــث، لمعرفــة دور المــرأة فــي تنميــة الثقافــة اإلســامية لــدى أفــراد المجتمــع، 
بمنهــج وصفــي تأصيلــي، مــن خــال ثاثــة مباحــث، أجابــت عــن أســئلة ثاثــة: األول: ماهيــة الثقافــة 
اإلســامية المــراد مــن المــرأة نشــرها. والثانــي: المقومــات التــي يجــب أن تتوفــر فــي المــرأة للقيــام 

بهــذه المهمــة. والثالــث: واجبــات المــرأة لنشــر الثقافــة اإلســامية. 
وخلــص البحــث إلــى عــدة نتائــج، مــن أهمهــا: أن المــراد مــن الثقافــة التــي ُيطلــب مــن المــرأة 
نشــرها وتعزيزهــا بيــن أفــراد المجتمــع، كل مــا يتعلــق بكليــات الشــريعة اإلســامية، مــن ترســيخ 
مــن  المســتقاة  ــة  اإليمانيَّ واألخــاق  ة،  اإلســاميَّ ــريعة  الشَّ أحــكام  وتطبيــق  وحيــد،  التَّ لعقيــدة 

ة. ــنَّ الكتــاب والسُّ
وإن مــن أهــم المقومــات والمنطلقــات، التــي يجــب أن تتوفــر فــي المــرأة؛ حتــى تقــوم بهــذه 
فيهــا،  والوجدانيــة  الشــخصية  الصفــات  واكتمــال  الشــرعية،  المقومــات  مــن  تبــدأ  المهمــة، 
وإلمامهــا بالمســائل الشــرعية، التــي يحتاجهــا أفــراد المجتمــع، ووعيهــا بالــدور المنــوط بهــا، مــع 

اســتلهامها للنمــاذج الرائــدة للصحابيــات رضــي اهلل عنهــن.
ويتمثــل دور المــرأة فــي نشــر الثقافــة اإلســامية لــدى مجتمعهــا بدايــة، مــن نشــرها ألهميــة 
العامــة،  اآلداب  العقديــة، ونشــر  المفاهيــم  ترســيخ  ثــم  والمجتمــع،  للفــرد  اإلســامية  الثقافــة 
وتعزيــز الســلوكيات والقيــم األخاقيــة، إضافــة إلــى غــرس حــب الديــن واالنتمــاء إليــه، وكذلــك 
االهتمــام بنشــر القضايــا المعاصــرة التــي تخــص المــرأة، واســتغالها الفــرص لنشــر الثقافــة، عــن 

طريــق العمــل فــي مختلــف المجــاالت المجتمعيــة. 
الثقافــة  فــي نشــر  القيــام بواجبهــا،  المــرأة علــى  إرشــادية، تســاعد  برامــج  والتوصيــة بطــرح 
إيجــاد  علــى  والعمــل  منظــم،  عمــل مؤسســي  خــال  مــن  مجتمعهــا،  أفــراد  بيــن  اإلســامية 
موســوعة علميــة، تضــم مجموعــة القيــم الثقافيــة اإلســامية، عبــر دراســة اجتماعيــة متخصصــة، 

تحــدد أولويــة هــذه القيــم فــي الطــرح وحاجــة المجتمــع إليهــا. 

الكلمات المفتاحية: 
المرأة السعودية، تنمية الثقافة اإلسامية، دور المرأة في المجتمع.



169

عنوان البحث: 
تحرير المرأة، رؤية إسامية، ودراسة تأصيلية.

اسم الباحث: ليلى علي أحمد الشهري.

ملخص البحث:
إن الديــن اإلســامي الحنيــف – عقيــدة، وشــريعة، ومنهــج حيــاة – دعــا إلــى كل مــا مــن شــأنه 
إعــاء كرامــة اإلنســان بوجــه عــام؛ ســواء المــرأة أو الرجــل، وحريتــه، وتحقيــق أســمى درجــات الرقــي 
والتكريــم، وتحريــم كل أشــكال القهــر واالســتبداد، والنهــي واالبتعــاد عنــه. وقــد أعطــى اإلســام 
للمــرأة كل مــا يناســب قوتهــا العقليــة وتركيبهــا الجســمي، وســاوى بينهــا وبيــن الرجــل فــي 
التكاليــف الدينيــة، وخاطبهــا بذلــك اســتقاًلا، تشــريًفا لهــا، وإبــراًزا لشــخصيتها، وأعطاهــا مثــل 

مــا للرجــل مــن الحريــات والحقــوق؛ إال مــا اســتثناه الشــرع.
وقــد شــغلت قضيــة تحريــر المــرأة، حيــًزا مهًمــا مــن تفكيــر النــاس فــي العصــر الحالــي، وكثــرت 
المطالبــة بهــا، حتــى ُعقــدت مــن أجــل هــذه القضيــة المؤتمــرات والنــدوات، التــي تطالــب برفــع 
الظلــم عــن المــرأة وإعطائهــا حقوقهــا، التــي حرمتهــا منهــا األعــراف والتقاليــد؛ ســواء مــن ِقبــل 
الرجــل ومــن قبــل المجتمــع إمــا ظلًمــا أو جهــًلا مــن المــرأة بحقوقهــا؛ وحيــث إن اإلســام كان لــه 
قــدم الســبق فــي منحهــا حريــات كثيــرة، وضمنهــا لهــا بتشــريعاته الحنيفيــة العادلــة، فقــد جــاء 
هــذا البحــث معبــًرا عــن موقــف اإلســام مــن حريــة المــرأة، وأنــه األصــل فــي الدعــوة لهــا؛ ليتناســب 
وفطرتهــا مــع الحفــاظ عــل مكانتهــا وكيانهــا، وإبطــال مــا يظنــه األغلــب مــن النــاس وخصوًصــا 
المــرأة، مــن أن دعــوة تحريرهــا والمطالبــة بحقوقهــا هــي دعــوة غربيــة، وأنهــم أول مــن دعــا 
لتحريــر المــرأة مــن قيودهــا المجتمعيــة الجائــرة؛ بأســلوب ومنهــج وصفــي تحليلــي؛ لتقديمــه 

للمؤتمــر العلمــي األول لدراســات المــرأة الســعودية بجامعــة األميــرة نــورة.  
إن أهميــة دراســة وتنــاول هــذا الموضــوع، تأتــي مــن االتجــاه الســائد فــي البحــث عــن دور المــرأة 
فــي المجتمــع، والمطالبــة بحقوقهــا المشــروعة، والمنــاداة برفــع الظلــم عنهــا. وذلــك بتوضيــح 
وبيــان، أن معظــم حقوقهــا التــي تطالــب بهــا، قــد ضمنهــا اإلســام لهــا بتشــريعاته الحنيفــة. وأن 
مــا عاشــته المــرأة فــي األعــوام الســابقة مــن التخلــف، والقهــر، والتبعيــة، فــي الكثيــر مــن جوانــب 
حياتهــا، ال عاقــة لــه بالديــن، وال بــاإلرادة السياســية؛ ولكنــه يرجــع إلــى الموروثــات الباليــة، مــن 

عــادات وتقاليــد مارســها الرجــل والمجتمــع ضدهــا، مــا أنــزل اهلل بهــا مــن ســلطان.

الكلمات الداللية:
 تحرير – حرية – المرأة – المسلمة – اإلسام.
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عنوان البحث: 
تقسيم أدوار األنوثة والذكورة بين اإلسام والثقافة المجتمعية.

اسم الباحث: د. مضاوي بنت سليمان البسام.

ملخص البحث:
تعالــج هــذه الدراســة، مــا تعانيــه المجتمعــات العربيــة واإلســامية، مــن لبــس واضــح فــي قضيــة 
ــل المــرأة أدواًرا وأعبــاء كثيــرة؛ تحــت دعــوى أن اإلســام  تقســيم أدوار األنوثــة والذكــورة؛ فتــارة ُتحمَّ
قــد جــاء بذلــك، وتــارة ُتقصــى مــن أدوار رئيســة يســتأثر بهــا الرجــل؛ تحــت دعــوى أن اإلســام قــد 
ــه  ــى بيــان مــا جــاء ب ــك، فهــل جــاء اإلســام بهــذا التقســيم؟. ويهــدف البحــث إل منعهــا مــن ذل
اإلســام مــن أدوار خاصــة بالمــرأة وأدوار خاصــة بالرجــل، وتمييــز مــا هــو مــن صلــب اإلســام ومــا هــو 
دخيــل عليــه؛ نتيجــة ثقافــة وعــادات مجتمعيــة. وتبــرز أهميــة البحــث بكونــه يعالــج قضيــة تمييــز 
الرجــل علــى المــرأة فــي الوظائــف واألدوار، وإعطــاء المــرأة فرصتهــا الوظيفيــة، التــي وهبتهــا لهــا 
الشــريعة اإلســامية، وتنقيــة المجتمعــات العربيــة واإلســامية، مــن رواســب العــادات والثقافــات 
التــي أضــرت بالمــرأة، وإبــراز حفــاوة اإلســام بالمــرأة، وإكرامــه لهــا؛ مــن خــال مــا ميزهــا بــه مــن أدوار 
ووظائــف، تتفــوق بهــا علــى الرجــل تــارة وتســاويه بهــا تــارة أخــرى، وكونــه مســاهمة جزئيــة فــي 
تمكيــن المــرأة الســعودية وفــق رؤيــة 2030. والمنهــج المتبــع فــي البحــث هــو المنهــج االســتقرائي 

التحليلــي النقــدي.

 الكلمات الدالة:
 األنوثة، الذكورة، أدوار، المرأة، تقاليد.
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عنوان البحث: 
جهود المرأة السعودية في خدمة العقيدة.

اسم الباحث: ا.د. أسماء السويلم   ا. نجالء المطيري.

ملخص البحث:
أهداف البحث: 

التعريف بأهمية دور المرأة في خدمة العقيدة وتكامله مع الجهود الرسمية والمجتمعية.
رصد وسائل وجهود المرأة السعودية في خدمة العقيدة.

أهمية البحث: 
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة؛ فــي كونهــا تبــرز مكانــة المــرأة الســعودية فــي المجتمــع، وأهميــة 

دورهــا فــي التربيــة والتعليــم.
ستقدم هذه الدراسة تغذية راجعة في مجال مناشط المرأة السعودية في خدمة العقيدة.

حدود البحث:
الحــدود الموضوعيــة: جهــود المــرأة الســعودية فــي مجــال خدمــة العقيــدة، وســيتم انتخــاب أبــرز 

النمــاذج وأكثرهــا أثــًرا. 
الحدود الزمانية: عرض الجهود من عام 1400ه حتى 1438هـــــ.

مشكلة البحث:
 فــي ظــل جهــل بعــض النــاس، وحصرهــم لــدور المــرأة فــي تربيــة األوالد، وعزلهــا عــن دورهــا 
المهــم أيًضــا، والــذي تقــوم بــه فــي اســتراتيجيات وطنيــة كبــرى، مثــل ترســيخ العقيــدة والحفــاظ 
ــرز دورهــا، ويذكــر هــذه الجهــود  ــي هــذا البحــث ليب ــك، يأت ــة مــن خــال ذل ــة الوطني ــى الهوي عل

ــة 2030. ــة والجماعيــة، ويقتــرح عــدًدا مــن المناشــط والوســائل؛ بمــا يتناســب مــع رؤي الفردي
منهج البحث:

المنهج االستقرائي. 
أبرز النتائج: 

دور المرأة الفاعل والمؤثر في غرس العقيدة؛ مما يستدعي مزيد العناية به واالهتمام.
عاقــة  ذوات  أو  معلمــات،  أو  أمهــات،  كــن  ســواء  التربيــة؛  علــى  القائمــات  بتأهيــل  االهتمــام 

لتعليــم.  با
العقيــدة  برامــج فاعلــة وعمليــة لغــرس  وضــع خطــط إســتراتيجية واضحــة مدروســة، لعمــل 

والمتابعــة. اإلشــراف  تتولــى  التــي  المؤهلــة  النســائية  القيــادات  وإعــداد  الصحيحــة، 

الكلمات المفتاحية:
 العقيدة – المرأة – السعودية – رؤية 2030- دور -جهود – المرأة السعودية. 



172

عنوان البحث: 
المرأة والشورى في اإلسام )المرأة السعودية في مجلس الشوى أنموذًجا(

اسم الباحث: د. علي بن صالح العمري.

ملخص البحث:
انطاًقــا مــن مكانــه المــرأة  المســلمة ودورهــا فــي المجتمــع، وتكريــم اإلســام لهــا، فقــد كــن 
يحظيــن باستشــارة النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم - وصحابتــه الكــرام، ونالــت الكثيــر مــن النســاء 
المصلحــة،  تحقــق  فــي  ودورهــا  الســعودية  المــرأة  وألهميــة  بهــا،  واألخــذ  مشــورتهن  قبــول 
واالســهام فــي بنــاء مســيرة التنميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، منــذ عهــد المؤســس 
- طيــب اهلل ثــراه- إلــى هــذا العهــد الزاهــر، فقــد ُحظيــت باهتمــام كبيــر مــن مجلــس الشــورى 
وأعضائــه؛ نظــًرا لمــا تمتلكــه مــن قــدرات كبيــرة عمليــة وعلميــة؛ ممــا مّكنهــا مــن الوصــول إلــى 
مواقــع فاعلــة، وتحقيــق الكثيــر مــن اإلنجــازات المتنوعــة، األمــر الــذي قــّدم صــورة مشــّرفة عــن 
المــرأة الســعودية وإنجازاتهــا، والقــرار التاريخــي الــذي صــدر فــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز -رحمــه اهلل- بالســماح للمــرأة بــأن تكــون عضــًوا فــي مجلــس 
الشــورى، يمثــل رؤيــة جديــدة للــدور الفعلــي للمــرأة الســعودية، فــي المشــاركة فــي إبــداء الــرأي 

واتخــاذ القــرار .
ومــن هــذا المنطلــق، تنــاول موضــوع الدراســة المــرأة والشــورى فــي اإلســام )المــرأة الســعودية 
فــي مجلــس الشــورى أنموذًجــا(، ولذلــك اقتضــت طبيعــة الدراســة، أن تشــتمل علــى مقدمــة، 

ــة فصــول، وخاتمــة، وفهــارس. وثاث
عنــي الفصــل األول بالمــرأة والشــورى فــي اإلســام، تنــاول فيــه المــرأة فــي عصــر النبــوة، وعصــر 
الخافــة الراشــدة، والعصــر األمــوي، وقــد تضمــن عرًضــا لنمــاذج مــن النســاء المستشــارات، وآليــة 
استشــارتهن، والنتائــج التــي ترتبــت علــى تلــك االستشــارة. واختــص الفصــل الثانــي، بالشــورى 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ســلط الضــوء فيــه علــى الشــورى منــذ قيــام الدولة الســعودية 
المجلــس  مهــام  واســتعراض  الســعودي،  الشــورى  مجلــس  تأســيس  إلــى  وصــوًلا  األولــى، 
واختصاصاتــه. أمــا الفصــل الثالــث مــن هــذه الدراســة، فقــد ركــز علــى المــرأة الســعودية والشــورى، 
اشــتمل علــى آليــة انضمامهــا للمجلــس، والتعريــف بمهامهــا واختصاصاتهــا، ودورهــا فــي دعــم 

مســيرة التنميــة مــن خــال عضويتهــا فــي المجلــس. 
وقــد توصــل الباحــث فــي نهايــة الدراســة إلــى نتائــج مهمــة، تــم عرضهــا فــي الخاتمــة حتــى 
اكتملــت الصــورة عــن المــرأة والشــورى، واســهاماتها المجتمعيــة، ومشــاركتها فــي إبــداء الــرأي 
واتخــاذ القــرار؛ كــون المــرأة الســعودية تمثــل أحــد أركان الوطــن المهمــة، مــن خــال مــا حققتــه 

مــن انجــازات متواليــة فــي هــذا المجــال.

الكلمات الدالة:
 المرأة - مجلس الشورى – المادة – التنمية.
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المؤتمر األول لدراسات
المـــرأة  السعــودية


