
 ن/الشبانات 

 عدد الحضور  الفئه املستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه   اسم املقدم نوع الحدث مسمى الحدث

 ورشة عمل ورش عمل تعريفية باملركز

 هيفاء بن شلهوب دأ.

 د. حصة السند  
 كلية الخدمة االجتماعية   هـ 13/2/1435

 أعضاء هيئة التدريس

20 

 الجماعةقسم خدمة  هـ 1435/  14/2 د. هند الجنهي 
23 

17 
 املجتمع تنظيم قسم خدمة هـ 1435/  14/2 حصة الجنهي د.

عن تفريغ البيانات 

 (spss)وتحليلها  برنامج 
 هـ 13/7/1435 سماح سالم  د. دوره تدريبية

 كلية الخدمة االجتماعية

 2.211معمل حاسب آلي رقم 
 12 أعضاء هيئة التدريس

 تصميم االستبيان

 االلكتروني 
 كلية الخدمة االجتماعية هـ 15/7/1435 د. منى الغامدي  دورة تدريبية

 2.211معمل حاسب آلي رقم 
 12 أعضاء هيئة التدريس

أولويات البحث العلمي في 

 املجتمع السعودي
 هـ 26/2/1437 أ.د ساره الخمش ي ورشة عمل

 

 كلية الخدمة االجتماعية    

قاعة                   مكتبة الكلية 

0.105.06 

 8 أعضاء هيئة التدريس

التوثيق العلمي وطرق 

 االشارة إلى مصادره
 د.حصه السند ورشة عمل

 ه 28/2/1437

 

 

كلية الخدمة االجتماعية    

قاعة                  مكتبة الكلية 

0.105.06 

 

 14 أعضاء هيئة التدريس

املشروعات البحثية  

 املتميزة
 هـ2/3/1437 أ.د هيفاء الشلهوب ورشة عمل

 

كلية الخدمة االجتماعية    

قاعة                  مكتبة الكلية    

0.105.06 

 

 15 أعضاء هيئة التدريس

جودة البحوث العلمية)في 

مجال العلوم 

 (االجتماعية

 لقاء علمي

 يوسف حصه د.أ

 العبدالكريم

 الناجم محمد مجيدة.  د

 الخمش ي صالح ساره د.

  العتيبي محمد نوف. د

 عبدالرحيم  صالح أمال د.أ

 هـ 25/6/1437

 

مسرح كلية الخدمة  

 االجتماعية

 

 أعضاء هيئة التدريس

 

 الطالبات
513 

آليات النشر العلمي في  

 
 
 األوعية املصنفة دوليا

سماح سالم  .د ورشة عمل  

 

هـ 27/6/1437  

 

مسرح كلية الخدمة  

 االجتماعية

 

 أعضاء هيئة التدريس

 
16 



 ن/الشبانات 

 عدد الحضور  الفئه املستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه   اسم املقدم نوع الحدث مسمى الحدث

 دوره تدريبية رائدات املستقبل

 

 هيفاء بن شلهوب دأ.

 

 هـ8/1/1438
مسرح كلية الخدمة  

 االجتماعية
 66 طالبات كلية الخدمة االجتماعية

آلية توظيف النظرية 

االجتماعية في البحث  

 العلمي االجتماعي

 هـ 19/1/1438 ا.د/ امال صالح عبدالرحيم دورة تدريبية
القاعة التدريبية الطابق 

 311االرض ي 

 كلية الخدمة االجتماعية

 16 أعضاء هيئة التدريس

برنامج العروض 

التقديمية لألبحاث 

العلمية واوراق العمل 

 preziباستخدام برنامج 

 ه.2/3/1438 د. منى الغامدي  دورة تدريبية
  –كلية الخدمة االجتماعية 

 211قاعة   –الدور الثاني 
 14 أعضاء هيئة التدريس

 لقاء علمي االبداع في البحث العلمي 

 ا.د/ عبدهللا السيف

 السويلما.د/ أسماء 

 د/جميله اللعبون 

 د/سعاد االحمدي

 د/النا بن سعيد

 د/عبدالعزيز العمار

 د/هند الشهراني

 د/لولوه البريكان

 هـ23/3/1438
مسرح كلية الخدمة  

 االجتماعية

 أعضاء هيئة التدريس

 

 الطالبات

300 

 خارطة:  العلمي النشر 

 النجاح الى الطريق 
  هـ30/3/1438 السراء ابراهيم /د.ا محاضرة

مسرح كلية الخدمة  

 االجتماعية

 

 34 أعضاء هيئة التدريس

البحث االجتماعي  

وتعزيز الشراكة 

 املجتمعية

 لقاء علمي

 د/سمها الغامدي

 د/غاده الصقعبي

 ا.د/الجوهره الزامل

 ا/هيا املزيد

 ا/هيا الناصر

 د/هيله املكيرش 

 د/أمل الفريخ

 د/حصه السند 

 هـ23/6/1438
الخدمة  مسرح كلية 

 االجتماعية

 

 

 أعضاء هيئة التدريس

 

 الطالبات
818 



 ن/الشبانات 

 

 

 عدد الحضور  الفئه املستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه   اسم املقدم نوع الحدث مسمى الحدث

 وطرق  العلمي التوثيق 

 مصادره الى اإلشارة
 ه 26/7/1438 د/ حصة السند  دوره تدريبية

 

 قاعة دراسية

 

 االجتماعيةطالبات كلية الخدمة 
30 

  البحث اجراءات

 العلمي
 ه 26/7/1438 د/ هند الشهراني  دوره تدريبية

 

 قاعة دراسية

 

 طالبات كلية الخدمة االجتماعية
25 

خطوات ذكية  

 إلنتاجية بحثية قيمة
 هـ 28/12/1438 أ.د. أسماء السويلم دوره تدريبية

مسرح كلية الخدمة  

 االجتماعية

 

 أعضاء هيئة التدريس
28 

الصعوبات التي 

يواجها الباحث عند  

 اعداد خطة البحث       

 خدمة الجماعة قسم  هـ 11/2/1439 د/فاطمة عبدالرازق سليمان حلقة نقاش

 

 9 أعضاء هيئة التدريس

توظيف النظريات في  

 البحث العلمي                                      
 التخطيط االجتماعي قسم  هـ 25/2/1439 ا.د/ غاده الطريف حلقة نقاش

 

 أعضاء هيئة التدريس
12 

النشر العلمي 

 واملجموعات البحثية                                     
 خدمة الفرد  قسم  هـ2/3/1439 منال القحطاني د.  حلقة نقاش

 

 أعضاء هيئة التدريس
22 

دارة املراجع العلمية إ

باستخدام برنامج 

mendeley 

 هـ 11/3/1439 د.منى الغامدي دوره تدريبية
  –كلية الخدمة االجتماعية 

 211قاعة   –الدور الثاني 

 

 11 أعضاء هيئة التدريس

األخطاء الشائعة في  

 البحث العلمي                                     
 خدمة الفرد  قسم  هـ 19/3/1439 منال القحطاني د.  حلقة نقاش

 

 أعضاء هيئة التدريس
12 

األخطاء الشائعة في  

 العلميالبحث 
 ه 15/5/1439 د. جيهان رمضان فعالية ركن باحثه 

مسرح كلية الخدمة  

 االجتماعية

 اعضاء هيئة التدريس

 طالبات

130 

الحوكمة بمؤسسات 

 الرعاية االجتماعية                            
 تنظيم املجتمع قسم  ه 20/5/1439ـ د. نيرمين حلمي حلقة نقاش

 اعضاء هيئة التدريس
12 

 هـ4/6/1439 د/ حصة السند  دوره تدريبية مهارات البحث العلمي

 –ــــ كلية الخدمة االجتماعية 

قاعة   –مكتبة الكلية 

 ــــــ0.105.06

 

 42 طالبات كلية الخدمة االجتماعية



 ن/الشبانات 

 

 عدد الحضور  الفئه املستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه   اسم املقدم نوع الحدث مسمى الحدث

االجتماعية نحو الخدمة 

 مستقبل أفضل
 لقاء علمي

 نوال العيبان .د،  ساره الخمش ي.د ا.

 املزيد هيا . د،  الرض ي جيهان . د، 

 ه 23/6/1439

 
 مسرح كلية الخدمة االجتماعية

 اعضاء هيئة التدريس

 طالبات
400 

تخصصات العلوم اإلنسانية 

وتحديات النشر العلمي في 

  
 
األوعية املصنفة عامليا

 أفضل

 لقاء علمي
  ،   الحارثي حنان, د ،  نورة الحساوي 

 األصقه آمنه. د
 مسرح كلية الخدمة االجتماعية هـ 24/6/1439

 

 60 اعضاء هيئة التدريس

االمن الفكري والحوار  

 املجتمعي
 تنظيم املجتمع قسم  ه 3/7/1439 نعناعيا.د عبير علي  حلقة نقاش

 اعضاء هيئة التدريس
12 

تبويب املراجع العلمية: 

 برامج وتطبيقات
الدور   –كلية الخدمة االجتماعية  هـ4/7/1439 د.منى الغامدي دوره تدريبية

 211قاعة  –الثاني 

 أعضاء هيئة التدريس
24 

امللتقى الثاني ملشاريع تخرج  

الخدمة  طالبات كلية 

االجتماعية منصات بحثية  

 ”تقنيات –"رؤية 

 لقاء علمي

أ.د / سهام ،  د / مضاوي الشعالن

م/ ،  م / نوره عبدهللا الغنيم،  كعكي

 ايمان عبدالرحمن العمر

 مسرح كلية الخدمة االجتماعية هـ2/8/1439

  اعضاء هيئة التدريس

 583 طالبات

باألبحاث   2030توظيف رؤية 

 العلمية
 خدمة الفرد  قسم  هـ 14/8/1439 د. هيا املزيد حلقة نقاش

 اعضاء هيئة التدريس
14 

التغير االجتماعي العوامل 

 والنظريات
 التخطيط االجتماعي قسم  هـ 21/2/1440 البريكان هد. لولو  حلقة نقاش

 اعضاء هيئة التدريس
10 

الخدمة االجتماعية 

 االلكترونية
 تنظيم املجتمع قسم  هـ 21/2/1440 م/ساهره ال سفر حلقة نقاش

 اعضاء هيئة التدريس
12 

تحديد املوضوعات البحثية  

 من البيئة التعليمية 
 قسم خدمة الفرد  هـ 26/3/1440 منال القحطاني د.  حلقة نقاش

 اعضاء هيئة التدريس
23 

 22 اعضاء هيئة التدريس التخطيط االجتماعي قسم  ه14/6/1440 ا.د هيفاء الشلهوب حلقة نقاش اخالقيات  البحث العلمي 

التعريف بأهداف وخدمات 

مركز أبحاث كلية الخدمة  

 االجتماعية

 15 اعضاء هيئة التدريس قسم خدمة الجماعة  هـ22/2/1441 د. عواطف يحيى القحطاني حلقة نقاش



 ن/الشبانات 

 

 عدد الحضور  املستهدفة  الفئه مكان االنعقاد  تاريخه   اسم املقدم نوع الحدث مسمى الحدث

التعريف بمهام وأهداف 

 مركز األبحاث 

 حلقة نقاش

 

 د. إكرام الصالح

 هـ 23/2/1441

 

 قسم خدمة الفرد 

 

 

 

 اعضاء هيئة التدريس

 

20 

آلية التقديم على مركز  االبحاث  

 بكلية الخدمة االجتماعية 

وآلية التمويل السريع لألبحاث 

 من العمادة

 13 التخطيط االجتماعي قسم  د. الجوهرة الزامل 

البرامج واملشروعات البحثية  

املقدمة من عمادة البحث  

 ميالعل

 13 تنظيم املجتمع قسم  ا.د عبير علي نعناعي

البحث العلمي كأداة لتنفيذ 

رؤية اململكة العربية 

 2030السعودية 

 12 اعضاء هيئة التدريس التخطيط االجتماعي قسم  ه  1441/  3/ 22 د. حصة السند  حلقة نقاش

اليات الكشف عن املجالت  

 .isi العلمية املصنفة 

scopus 

 15 اعضاء هيئة التدريس قسم خدمة الجماعة هـ 23/3/1441 د.فاطمة فؤاد محمود حلقة نقاش

جودة البحث العلمي بين 

 النظرية والتطبيق 
 التخطيط االجتماعي قسم  هـ 29/3/1441 ا.د هيفاء الشلهوب حلقة نقاش

 اعضاء هيئة التدريس
11 

 حلقة نقاش نظرية التمثيل املسرحي
 د.وجدان إبراهيم املقيل

 قسم خدمة الجماعة ه 30/5/1440
 اعضاء هيئة التدريس

12 

تصميم البرامج التدريبية في 

 بحوث الخدمة االجتماعية

 عبدالحميد رمضان د.جيهان حلقة نقاش
 هـ3/6/1441

 اعضاء هيئة التدريس قسم خدمة الفرد 
20 

 وشروط العلمي البحث

 الدولي النشر 

 عبدالرازق  فاطمة.د حلقة نقاش
 هـ8/7/1441

 اعضاء هيئة التدريس قسم خدمة الجماعة
12 

اإلطار التكاملي البحث  

وتخصص الخدمة 

االجتماعية وعلم النفس 

 وعلم االجتماع

 

 حلقة نقاش

 

 د.نوف محمد العتيبي
 هـ7/8/1441

 

 قسم خدمة الجماعة

 

 اعضاء هيئة التدريس
12 


