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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية √    √ √
 االنجليزية √ √ √
 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
/ كلية قسم االجتماع 

الدراسات اإلنسانية/ جامعة 

 األزهر  مصر

 81/2182/  81 أستاذ مشارك جامعة األزهر  مصر

قسم االجتماع / كلية 

الدراسات اإلنسانية/ جامعة 

 األزهر  مصر

 2188 دكتوراه جامعة األزهر  مصر

قسم االجتماع / كلية 

الدراسات اإلنسانية/ جامعة 

 األزهر  مصر

 2111 ماجستير جامعة األزهر  مصر

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة الكبري القاهرة في ميدانية دراسة العشوائية، المناطق في الفقر مواجهة في المدني المجتمع دور
 الماجتسير ميدانية اجتماعية دراسة ماؤي، بال أطفال بظاهرة وعالقتها والثقافية االجتماعية المتغيرات

 الزمالة 

 
 



 

 

 

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
جامعة اإلمام عبد الرحمن  2182 -81

 بن فيصل
 أستاذ مساعد

 الدراسات كلية اجتماع قسم 2182

 األزهر جامعة اإلنسانية
 أستاذ مشارك

 الدراسات كلية اجتماع قسم 2188

 األزهر جامعة اإلنسانية
 مدرس

 الدراسات كلية اجتماع قسم 2111

 األزهر جامعة اإلنسانية

 مدرس مساعد

 الدراسات كلية اجتماع قسم 2112

 األزهر جامعة اإلنسانية

 معيد

 
 اإلنجازات العلمية

 العلمية المنشورةاألبحاث  
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 الرابع الدولي المؤتمر

 حول العرب للعلماء

 والتنمية العلمي البحث

 الوطن في المستدامة

 ومواجهة العربي

 .2182 التحديات،

 وعالقتها والبيئية االجتماعية النفسية المشكالت بعض

 البيئة وتخطيط المعماري التصميم سوء بإدراك

 ضوء في الدخل لمحدودي الحكومية للمساكن السكنية

 .الديموجرافيا المتغيرات بعض

 د. فاطمة علي أبو الحديد

 د. مروة سيد مغربي
8 

 التربية كلية مجلة

 االجتماعية، للعلوم

 شمس عين جامعة

 .2182( القاهرة)

 يناير من والعشرون الخامس ثورة بعد الدولة دور

 للفالحين اإلنساني األمن تحقيق في(  م2188)

 تنظيم بشان(  م8112) لسنة 12قانون من المضارين

 .والمستأجر المالك بين العالقة

 د. فاطمة علي أبو الحديد

 د. سحر منصور سيد عمر
2 

 القرى أم جامعة مجلة

 االجتماعية للعلوم

 .2182( السعودية)

 لتأهيل المدنية؛ والمؤسسات الجامعة بين الشراكة

 ميدانية اجتماعية دراسة .الخريجين شباب

 د. فاطمة علي أبو الحديد

 
2 

 اآلداب كلية مجلة

 2182. بنها جامعة

 عند الذات صورة تكوين في الثقافية الرواسب أثر

 "المصري المجتمع في حالة دراسة" المطلقة المرأة

 2 الحديدد. فاطمة علي أبو 

 الشرق بحوث مجلة

 عين جامعة األوسط،

 شمس،

 .(القاهرة.)2182

 دراسة..)الصحراوي الظهير لتنمية  االجتماعية األبعاد

 .(المصرية المحافظات بعض على ميدانية

 د. فاطمة علي أبو الحديد

 د. سحر منصور سيد عمر
2 

 
 
 



 

 

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
 بال تعليم نحو) العلمي الملتقي 2189

 جامعة التربية، بكلية( عنف

 الفيصل، بن الرحمن عبد اإلمام

 .السعودية

 للمرشدة االجتماعية المسئولية

 التنمر مشكلة مواجهة في الطالبية

 .المدرسي

 د. فاطمة علي أبو الحديد

 د. دعاء عبد الحميد النجار
8 

..  التعزيز: الفكري األمن مصر والتوزيع، للنشر الدهبية 2182

...  االجتماعية المسئولية

 .المخاطر

 (سوسيولوجية مقاربة)

 د. فاطمة علي أبو الحديد

 أ. احمد عادل القضابي
 

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 بن عبدالرحمن االمام جامعه لطالبات المجتمعية المشاركة واقع

 التطوعي. العمل مجاالت في فيصل
 د. فاطمة علي أبو الحديد

 د. دعاء عبد الحميد النجار
 

 
 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
رابطة الجامعات اإلسالمية جامعة  مشاركة ببحث

 .2111األزهر 
)الشباب وتحديات العصر على ضفتي 

 المتوسط(
 

 االجتماعية للبحوث القومي المركز مشاركة ببحث

  : مع بالتعاون والجنائية

 واألمة الخير مصر مؤسسة

 المصرية

 وطن أزمة...  الشوارع أطفال

 ( المواجهة آلليات استراتيجية رؤية)
 

 
 

 العضويات واللجان المشارك فيها
  بالرياض االجتماعية والبحوث للدراسات الوطني المركز في عضو. 

   رابطة خريجي الدراسات االجتماعيةعضو في. 

  
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 8 مبادئ علم اجتماع SOCS  172 N تدريس

 2 االنحراف االجتماعي والجريمة SOCS 208 N تدريس

 2 التغير االجتماعي SOCS 404 N تدريس

 2 والعولمةالثقافة  SOCS 415 N تدريس

 2 علم االجتماع الصناعي والمهني SOCS 403 N تدريس



 

 

 

 2 علم االجتماع األسرة والطفولة SOCS 204 N تدريس

 9 علم اجتماع السكان SOCS 203 N تدريس

 1 علم االجتماع الطبي SOCS 202 N تدريس

 1 مشروع  التخرج SOCS 416 N تدريس

 81 السعوديالمجتمع العربي  SOCS 303 N تدريس

 88 التنمية االجتماعية واالقتصادية SOCS 407 N تدريس

 82 علم اجتماع التنظيم والتخطيط SOCS 411 N تدريس

 13 تاريخ الفكر االجتماعي  SOCS 201 N تدريس

 
 

 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر
 م عنوان المقرر رقم المقرر شرح المقرر

 علم وعالقة ونشأته، االجتماع، بعلم تعريف على حتويي

 ، االجتماعية العمليات األخرى، االجتماعية بالعلوم االجتماع

 .المختلفة االجتماعية النظم االجتماعية، المشكالت

SOCS  172 N مبادئ علم اجتماع 
8 

باالنحراف االجتماعي  تعريف  يهدف المقرر إلى: دراسة 
والجريمة ، وتطوره وموضوعاته ومجاالته ، وأنماط الجريمة 
وعوامل وقوعها ، والفرق بيت االنحراف األولي والثانوي ، 

النظريات العلمية المفسرة للجريمة " النظرية النفسية ـ البيولوجية 
ـ االجتماعية ـ االقتصادية " ، مع إعطاء أمثلة من االنحراف 

مة في المجتمعات الخليجية وبخاصة المجتمع السعودي ، والجري
ثم السياسات الوقائية والعالجية لمكافحة الجريمة ، اإلسالم 

 .والجريمة

SOCS 208 N االنحراف االجتماعي والجريمة 

2 

التعريف بالتغير االجتماعي ، عالقة  يهدف المقرر إلى: دراسة
التقدم االجتماعي والتطور التغير االجتماعي بالتغير الثقافي ، 

االجتماعي ، العوامل التي تؤدي إلى التغير االجتماعي ، 
المفسرة للتغير االجتماعي ، عالقة التغير االجتماعي   االتجاهات

بالتحديث ، مفهوم النسق االجتماعي ، نظريات التغير االجتماعي 
 " النظريات التقليدية ـ النظريات الحديثة

".  

SOCS 404 N التغير االجتماعي 

2 

 وآلياتها، أهدافها أنواعها، ، العولمة مفاهيم  علي المقرر يحتوي

 المجتمع الثقافة، األقليات) بها المتصلة والمفاهيم  الثقافة

 ، العولمة وتحديات العربية الثقافة ،(الفرعية الثقافة الفرعي،

 .الثقافية والقيم العربية الشخصية فى دراسة

 

SOCS 415 N الثقافة والعولمة 

2 

موضوع علم االجتماع الصناعي  يهدف المقرر إلى: دراسة
وميادين الدراسة فيه ، نشأة علم االجتماع الصناعي وتطوره ، 

الصناعة من حيث النشأة وتطورها وأثرها في المجتمع المحلي ، 
التصنيع ومشكالته ، تجربة التصنيع في المجتمعات   مقومات

، التنظيمات الصناعية الرسمية وغير الرسمية ، النامية والمتقدمة 
العالقات اإلنسانية في المجتمع الصناعي ، مفهوم المهنة ، نظرة 
الشباب إلى المهنة ، المهنة بين الواقع والمأمول ، المهنة والتغير 

 .االجتماعي
 

SOCS 403 N علم االجتماع الصناعي والمهني 

2 



 

 

 

بعلم االجتماع األسري من التعريف  يهدف المقرر إلى: دراسة
حيث موضوعه وأهدافه وميادين الدراسة فيه ، عالقة علم 

االجتماع األسري بالعلوم االجتماعية األخرى ، األسرة كنظام 
األسرة ووظائفها ، المشكالت التي تواجه   اجتماعي ، أنماط

األسرة ومن أهمها مشكلة العنف األسري ، األطفال ومدى 
سرة ونمط العالقات داخل األسرة ، كيفية تأثيرهم بتركيبة األ

التغلب عليها ، نظام األسرة وعالقته بالنظم االجتماعية األخرى ، 
التغير االجتماعي واألسرة وتأثير التغير والتكنولوجيا على األسرة 

، الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة مشكالت األسرة 
 .والطفولة

SOCS 204 N سرة والطفولةعلم االجتماع األ 

2 

تعريف بعلم السكان ، نشأة علم السكان  يهدف المقرر إلى:
وتطوره ، عوامل الزيادة السكانية ، النظريات العلمية المفسرة 

للنمو السكاني ، الهجرة من حيث تعريفها وأشكالها 
ونتائجها ، السياسات السكانية ، السكان والتنمية ،   وعواملها

 .واالقتصادية المؤثرة في التركيب االجتماعيالعوامل االجتماعية 

SOCS 203 N علم اجتماع السكان 

9 

عن مفهوم علم االجتماع  يةتمهيد يهدف المقرر إلى: دراسة 
الطبي ، نشأة علم االجتماع الطبي وتطوره ومجاالت الدراسة فيه 
، المنظور االجتماعي المتكامل للصحة والمرض ، نظرة الطبيب 

والتنمية في البلدان النامية ، البناء االجتماعي  للمرض ، الصحة
للمؤسسات الصحية ، والتحليل االجتماعي للثقافة الصحية داخل 

المجتمع المدرسي من حيث العادات الغذائية والممارسات الصحية 
 .وأساليب العالج

SOCS 202 N علم االجتماع الطبي 

1 

البحث ،  يهدف المقرر إلى: دراسة أن يختار الطالب مشكلة
بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم ، يقوم الباحث بصياغة 

مشكلة البحث في عنوان محدد بصورة علمية ـ كيفية االطالع 
على الدراسات السابقة ـ كيفية تحديد المفاهيم األساسية للبحث ـ 

كيفية تحديد أهداف البحث ـ كيفية صياغة فروض وتساؤالت 
هجية البحث ) نوع الدراسة ـ نوع المنهج البحث ـ كيفية تصميم من

ـ أدوات جمع البيانات ـ عينة الدراسة ( كيفية إجراء جمع البيانات 
ـ كيفية تفريغ البيانات وتحليلها ـ استخراج النتائج ـ كيفية كتابة 
التقرير النهائي للدراسة وملخصها ـ كيفية كتابة المرجع وفق 

 .  دراسةالطرق العلمية ـ المالحق الخاصة بال

SOCS 416 N مشروع  التخرج 

1 

تعريف بالمجتمع السعودي من حيث  يهدف المقرر إلى: دراسة
حدوده ومقوماته وخصائصه االجتماعية ، ثم المجتمع السعودي 
بين الماضي والحاضر ، البناء االجتماعي للمجتمع السعودي ، 

االجتماعي الثقافي واالقتصادي للمجتمع السعودي ، التنظيم   البناء
والرعاية االجتماعية في المجتمع السعودي ، والتغير االجتماعي 

والعالقات االجتماعية ، آثار التغير في المجتمع السعودي ، 
 .مقومات التنمية ومؤشراتها في المجتمع السعودي

SOCS 303 N المجتمع العربي السعودي 

81 

نمية وأهميتها ، مفهوم التنمية ، أبعاد الت هدف المقرر إلى: دراسةي
العالقة بين التنمية االجتماعية واالقتصادية ، المداخل النظرية 

للتنمية االجتماعية ، النظم االجتماعية واالقتصادية وتجارب 
، المشاركة والتنمية االجتماعية ، أوجه المشاركة   التنمية

االجتماعية ومؤشراتها ودوافعها وخصائص المشاركين ، التنمية 
 .التغير االجتماعيومظاهر 

 

SOCS 407 N التنمية االجتماعية واالقتصادية 

88 



 

 

 

مفهوم التخطيط وفلسفته ، أنواع  يهدف المقرر إلى: دراسة
التخطيط ومبادئه ، مراحل التخطيط " مرحلة وضع خطة ـ التنفيذ 
ـ المتابعة ـ التقويم " ، دور التخطيط في عملية التنمية االجتماعية 

ودراسة التنظيم ، التطور التاريخي لعلم اجتماع االجتماع   ، علم
التنظيم ، النظريات االجتماعية المفسرة للتنظيمات ، تغيرات 
السلوك التنظيمي والتغير التنظيمي ، التنظيمات االجتماعية 

الرسمية وغير الرسمية ، التنظيم البيروقراطي ، النمو التنظيمي 
 .والثورة التنظيمية

SOCS 411 N اع التنظيم والتخطيطعلم اجتم 

82 

عن طبيعة الفكر االجتماعي  يةتمهيد يهدف المقرر إلى: دراسة 
اإلنساني وأصوله في الحضارات المختلفة ، نماذج من الفكر 

االجتماعي في مراحله المبكرة " الحضارات الهندية والمصرية 
واليونانية والرومانية " والفكر االجتماعي عند العرب والمسلمين 

" الفارابي ـ ابن سينا ـ ابن خلدون " ، الفكر االجتماعي في 
عصر الحديث " أوجست كونت ـ دور كاريم " ، وأخيراً الفكر ال

 . االجتماعي المعاصر

SOCS 201 N  تاريخ الفكر االجتماعي 

82 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

  البكالوريوس 22  

     

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 
 8 ممتاز

 2 
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