
  

  ن/الشبانات

 عدد الحضور الفئه المستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه  اسم المقدم نوع الحدث مسمى الحدث م

ورش عمل تعريفية  1
 ورشة عمل بالمركز

 د هيفاء بن شلهوبأ.
 كلية الخدمة االجتماعية  هـ13/2/1435 د. حصة السند 

 أعضاء هيئة التدريس

20 

 23 ماعةقسم خدمة الج هـ1435 /14/2 د. هند الجهني 

 تنظيم قسم خدمة هـ1435 /14/2 حصة الجهني د. 17
 المجتمع

عن تفريغ البيانات  2
 كلية الخدمة االجتماعية هـ13/7/1435 سماح سالم  د. دوره تدريبية (spss)وتحليلها  برنامج 

 12 أعضاء هيئة التدريس 2.211معمل حاسب آلي رقم 

تصميم االستبيان  3
 كلية الخدمة االجتماعية هـ15/7/1435 د. منى الغامدي  دورة تدريبية ني االلكترو

 12 أعضاء هيئة التدريس 2.211معمل حاسب آلي رقم 

أولويات البحث العلمي  4
 هـ26/2/1437 أ.د ساره الخمشي ورشة عمل في المجتمع السعودي

 

 كلية الخدمة االجتماعية   
مكتبة الكلية                 

 0.105.06قاعة 
 8 أعضاء هيئة التدريس

التوثيق العلمي وطرق  5
 السند هد. حص ورشة عمل االشارة إلى مصادره

 ه28/2/1437
 

 

كلية الخدمة االجتماعية   
مكتبة الكلية                 

 0.105.06قاعة 

 
 14 أعضاء هيئة التدريس

المشروعات البحثية  6
 هـ2/3/1437 أ.د هيفاء الشلهوب ورشة عمل المتميزة

 

كلية الخدمة االجتماعية   
مكتبة الكلية                   

 0.105.06قاعة 

 
 15 أعضاء هيئة التدريس

7 
جودة البحوث 

العلمية)في مجال 
 (العلوم االجتماعية

 لقاء علمي

 العبدالكريم يوسف حصه د.أ

 الناجم محمد مجيدة.  د

 الخمشي صالح ساره د.

  العتيبي محمد نوف. د

 عبدالرحيم صالح مالأ د.أ

 هـ25/6/1437
 

مسرح كلية الخدمة 
 االجتماعية

 
 أعضاء هيئة التدريس

 
 الطالبات

513 

آليات النشر العلمي في  8
سماح سالم  .د ورشة عمل األوعية المصنفة دوليا    

 

هـ27/6/1437  
 

مسرح كلية الخدمة 
 االجتماعية

 
 أعضاء هيئة التدريس

 

 
16 

 
 



  

  ن/الشبانات

 عدد الحضور الفئه المستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه  اسم المقدم ثنوع الحد مسمى الحدث م

 دوره تدريبية رائدات المستقبل 9
 

 د هيفاء بن شلهوبأ.
 

مسرح كلية الخدمة  هـ8/1/1438
 66 طالبات كلية الخدمة االجتماعية االجتماعية

10 
آلية توظيف النظرية 
االجتماعية في البحث 
 العلمي االجتماعي

 هـ19/1/1438 ا.د/ امال صالح عبدالرحيم ريبيةدورة تد
القاعة التدريبية الطابق 

 311االرضي 
 كلية الخدمة االجتماعية

 16 أعضاء هيئة التدريس

11 

برنامج العروض 
التقديمية لألبحاث 

العلمية واوراق العمل 
 preziباستخدام برنامج 

 –جتماعية كلية الخدمة اال ه.2/3/1438 د. منى الغامدي دورة تدريبية
 14 أعضاء هيئة التدريس 211قاعة  –الدور الثاني 

االبداع في البحث  12
 لقاء علمي العلمي

 ا.د/ عبدالله السيف
 ا.د/ أسماء السويلم
 د/جميله اللعبون
 د/سعاد االحمدي
 د/النا بن سعيد
 د/عبدالعزيز العمار
 د/هند الشهراني
 د/لولوه البريكان

ة مسرح كلية الخدم هـ23/3/1438
 االجتماعية

 أعضاء هيئة التدريس
 
 الطالبات

300 

 خارطة:  العلمي النشر 13
  هـ30/3/1438 السراء ابراهيم /د.ا محاضرة النجاح الى الطريق

مسرح كلية الخدمة 
 االجتماعية

 
 34 أعضاء هيئة التدريس

البحث االجتماعي وتعزيز  14
 لقاء علمي الشراكة المجتمعية

 د/سمها الغامدي
 الصقعبي د/غاده

 ا.د/الجوهره الزامل
 ا/هيا المزيد
 ا/هيا الناصر

 د/هيله المكيرش
 د/أمل الفريخ
 د/حصه السند

مسرح كلية الخدمة  هـ23/6/1438
 االجتماعية

 
 

 أعضاء هيئة التدريس
 
 818 الطالبات



  

  ن/الشبانات

 

 عدد الحضور الفئه المستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه  اسم المقدم نوع الحدث مسمى الحدث م

15 
 العلمي التوثيق
 الى اإلشارة وطرق

 مصادره
 ه26/7/1438 د/ حصة السند دوره تدريبية

 
 قاعة دراسية

 
 30 طالبات كلية الخدمة االجتماعية

 25 طالبات كلية الخدمة االجتماعية قاعة دراسية ه26/7/1438 د/ هند الشهراني دوره تدريبية العلمي البحث اجراءات 16

خطوات ذكية  17
مسرح كلية الخدمة  هـ28/12/1438 أ.د. أسماء السويلم دوره تدريبية اجية بحثية قيمةإلنت

 االجتماعية
 

 28 أعضاء هيئة التدريس

18 
الصعوبات التي يواجها 
الباحث عند اعداد 
 خطة البحث      

د/فاطمة عبدالرازق  حلقة نقاش
 سليمان

 قسم  خدمة الجماعة هـ11/2/1439
 

 9 أعضاء هيئة التدريس

توظيف النظريات  19
  قسم  التخطيط االجتماعي هـ25/2/1439 ا.د/ غاده الطريف حلقة نقاش في البحث العلمي                                     

 12 أعضاء هيئة التدريس

النشر العلمي  20
  قسم  خدمة الفرد هـ2/3/1439 منال القحطانيد.  حلقة نقاش والمجموعات البحثية                                    

 22 أعضاء هيئة التدريس

21 
دارة المراجع العلمية إ

باستخدام برنامج 
mendeley 

 هـ11/3/1439 الغامدي ىد. من دوره تدريبية
 –كلية الخدمة االجتماعية 

 211قاعة  –الدور الثاني 

 

 11 أعضاء هيئة التدريس

األخطاء الشائعة في  22
  قسم  خدمة الفرد هـ19/3/1439 منال القحطانيد.  حلقة نقاش                              البحث العلمي       

 12 أعضاء هيئة التدريس

األخطاء الشائعة في  23
مسرح كلية الخدمة  ه15/5/1439 د. جيهان رمضان فعالية ركن باحثه البحث العلمي

 االجتماعية

 اعضاء هيئة التدريس

 طالبات
130 

بمؤسسات  الحوكمة 24
 12 اعضاء هيئة التدريس قسم  تنظيم المجتمع ه20/5/1439ـ د. نيرمين حلمي حلقة نقاش الرعاية االجتماعية                           

 هـ4/6/1439 د/ حصة السند دوره تدريبية مهارات البحث العلمي 25
 –ــــ كلية الخدمة االجتماعية 

قاعة  –مكتبة الكلية 
 ــــــ0.105.06

 
 42 طالبات كلية الخدمة االجتماعية

 



  

  ن/الشبانات

 عدد الحضور الفئه المستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه  اسم المقدم نوع الحدث مسمى الحدث م

الخدمة االجتماعية نحو مستقبل  26
 لقاء علمي أفضل

 ا.د .ساره الخمشي
 د. نوال العيبان

 الرضي جيهان . د
 المزيد هيا . د

ه23/6/1439  

 

 ة الخدمة االجتماعيةمسرح كلي

 اعضاء هيئة التدريس

 400 طالبات

27 
تخصصات العلوم اإلنسانية 
وتحديات النشر العلمي في 

 أفضلاألوعية المصنفة عالميا  
 لقاء علمي

 نورة الحساوي
 الحارثي حنان, د 
 األصقه آمنه. د 

 مسرح كلية الخدمة االجتماعية هـ24/6/1439
 

 60 اعضاء هيئة التدريس

 12 اعضاء هيئة التدريس قسم  تنظيم المجتمع ه3/7/1439 ا.د عبير علي نعناعي حلقة نقاش من الفكري والحوار المجتمعياال 28

تبويب المراجع العلمية: برامج  29
هـ4/7/1439 د.منى الغامدي دوره تدريبية وتطبيقات الدور  –كلية الخدمة االجتماعية  

 211قاعة  –الثاني 
 

 24 أعضاء هيئة التدريس

30 
الملتقى الثاني لمشاريع تخرج 
طالبات كلية الخدمة االجتماعية 

 ”تقنيات –منصات بحثية "رؤية 
 لقاء علمي

 د / مضاوي الشعالن
 أ.د / سهام كعكي

 م / نوره عبدالله الغنيم
 م/ ايمان عبدالرحمن العمر

 مسرح كلية الخدمة االجتماعية هـ2/8/1439

 

التدريساعضاء هيئة   

 طالبات

583 

باألبحاث  2030توظيف رؤية  31
 14 اعضاء هيئة التدريس قسم  خدمة الفرد هـ14/8/1439 د. هيا المزيد حلقة نقاش العلمية

التغير االجتماعي العوامل  32
 10 اعضاء هيئة التدريس قسم  التخطيط االجتماعي هـ21/2/1440 البريكان هد. لولو حلقة نقاش والنظريات

 12 اعضاء هيئة التدريس قسم  تنظيم المجتمع هـ21/2/1440 م/ساهره ال سفر حلقة نقاش الخدمة االجتماعية االلكترونية 33

تحديد الموضوعات البحثية من  34
  قسم خدمة الفرد هـ26/3/1440 منال القحطانيد.  حلقة نقاش البيئة التعليمية

 اعضاء هيئة التدريس
23 

35  
 22 اعضاء هيئة التدريس قسم  التخطيط االجتماعي ه14/6/1440 ا.د هيفاء الشلهوب حلقة نقاش العلمياخالقيات  البحث 

التعريف بأهداف وخدمات مركز  36
 15 اعضاء هيئة التدريس قسم خدمة الجماعة  هـ22/2/1441 د. عواطف يحيى القحطاني حلقة نقاش أبحاث كلية الخدمة االجتماعية

 



  

  ن/الشبانات

 

 عدد الحضور الفئه المستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه  اسم المقدم لحدثنوع ا مسمى الحدث م

التعريف بمهام وأهداف مركز  37
 األبحاث

 حلقة نقاش
 

 د. إكرام الصالح

 هـ23/2/1441
 

 قسم خدمة الفرد
 

 

 

 اعضاء هيئة التدريس

 

20 

38 

آلية التقديم على مركز  االبحاث  
 بكلية الخدمة االجتماعية

ويل السريع لألبحاث من وآلية التم
 العمادة

 13 قسم  التخطيط االجتماعي د. الجوهرة الزامل 

39 
البرامج والمشروعات البحثية 
المقدمة من عمادة البحث 

 ميالعل
 13 قسم  تنظيم المجتمع ا.د عبير علي نعناعي

البحث العلمي كأداة لتنفيذ رؤية  40
 12 اعضاء هيئة التدريس قسم  التخطيط االجتماعي ه 1441/  3 /22 د. حصة السند اشحلقة نق 2030المملكة العربية السعودية 

اليات الكشف عن المجالت  41
 15 اعضاء هيئة التدريس قسم خدمة الجماعة هـ23/3/1441 د.فاطمة فؤاد محمود حلقة نقاش isi. scopus العلمية المصنفة 

جودة البحث العلمي بين النظرية  42
 11 اعضاء هيئة التدريس قسم  التخطيط االجتماعي هـ29/3/1441 ا.د هيفاء الشلهوب لقة نقاشح والتطبيق

 12 اعضاء هيئة التدريس قسم خدمة الجماعة ه30/5/1440 د.وجدان إبراهيم المقيل حلقة نقاش نظرية التمثيل المسرحي 43

تصميم البرامج التدريبية في  44
 بحوث الخدمة االجتماعية

 20 اعضاء هيئة التدريس قسم خدمة الفرد هـ3/6/1441 د.جيهان عبدالحميد رمضان حلقة نقاش

 النشر وشروط العلمي البحث 45
 الدولي

 12 اعضاء هيئة التدريس قسم خدمة الجماعة هـ8/7/1441 عبدالرازق فاطمة.د حلقة نقاش

46 
اإلطار التكاملي البحث وتخصص 
الخدمة االجتماعية وعلم النفس 

 جتماعوعلم اال
 اعضاء هيئة التدريس قسم خدمة الجماعة هـ7/8/1441 د.نوف محمد العتيبي حلقة نقاش

 
12 

 

 



  

  ن/الشبانات

 عدد الحضور الفئه المستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه  اسم المقدم نوع الحدث مسمى الحدث م

تحليل البرنامج االحصائي  47
 spssباستخدام برنامج 

 عن بعد هـ22/4/1442-15 د/ محمد السيف دوره تدريبية
 أعضاء الهيئة التدريسية
 طالبات الدراسات العليا

31 

 عن بعد هـ23/4/1442 أ.د/حمدي منصور دوره تدريبية بناء المقاييس العلمية 48

 
 أعضاء الهيئة التدريسية
 طالبات الدراسات العليا

43 

49 
تحليل أداة المقابلة االلكترونية 
باستخدام برنامج ماكس كيو 

 maxqdaداتا

 عن بعد هـ17/7/1442 د/محمد السيف دوره تدريبية

 
 أعضاء الهيئة التدريسية
 طالبات الدراسات العليا

16 

توظيف النظرية في البحث  50
 عن بعد هـ23/7/1442 أ.د/ مجيده الناجم دوره تدريبية العلمي

 
 أعضاء الهيئة التدريسية
 طالبات الدراسات العليا

91 

 عن بعد ه26/2/1442 أ.د الجوهرة الدريس حلقة نقاش ة للترقيةاالعتبارات األساسي 51
 

 12 أعضاء هيئة التدريس

المرأة السعودية في عهد  52
 عن بعد هـ10/3/1442 أ.د هيفاء الشلهوب حلقة نقاش التمكين رؤى مستقبلية

 
 22 أعضاء هيئة التدريس

53 
في التغلب على  أكاديميةتجارب 

 العلمية الترقيةتحديات 
 عن بعد هـ3/3/1442 د/ وجدان إبراهيم المقيل قة نقاشحل

 

 11 أعضاء هيئة التدريس

54 
التدريب الميداني عن بعد الى 

 أين ؟؟
 عن بعد هـ10/3/1442 د/ نوال العيبان حلقة نقاش

 
 12 أعضاء هيئة التدريس

اساسيات النشر العلمي في  55
 المجالت العلمية المصنفة

 عن بعد هـ9/4/1442 محمودد/ فاطمة فؤاد  حلقة نقاش
 130 اعضاء هيئة التدريس

56 
بين  واالختالفالبحث العلمي 

الطبية  االجتماعيةالخدمة 
 اإلكلينيكية االجتماعيةوالخدمة 

 
 حلقة نقاش

 
  هـ9/4/1442 أ.د فوزية الزبير

 عن بعد

 
 12 اعضاء هيئة التدريس

 42 اعضاء هيئة التدريس عن بعد 18/7/1442 د نوف المالكى حلقة نقاش قيم العطاء نورة 57

 أعضاء الهيئة التدريسية عن بعد ه11/8/1442 أ.د عبير النعناعي حلقة نقاش كيفية كتابة االوراق العلمية 58
 8 طالبات الدراسات العليا

 



  

  ن/الشبانات

 

 عدد الحضور الفئه المستهدفة  مكان االنعقاد  تاريخه  اسم المقدم نوع الحدث مسمى الحدث م

 ه13/2/1443 أ.د/ حسن القرني محاضرة لعلمي فنون وممارساتالبحث ا 59
 
 عن بعد

 
 أعضاء الهيئة التدريسية
 طالبات الدراسات العليا

78 

معايير جودة بحوث الخدمة  60
 هـ12/3/1443 أ.د/مصطفى فرماوي محاضرة االجتماعية بين التنظير والتطبيق

  عن بعد
 أعضاء الهيئة التدريسية

لعلياطالبات الدراسات ا  

213 

61 
النظريات االجتماعية واستراتيجيات 

 تطبيقها
 )حلقة نقاش(

  هـ19/3/1443 أ.د/ غادة الطريف حلقة نقاش
 عن بعد

 
 19 أعضاء الهيئة التدريسية

 استراتيجيات التدريس الحديثة 62
 )حلقة نقاش(

 5 ةأعضاء الهيئة التدريسي عن بعد هـ4/4/1443 م/ رنا سعدالله السلمي حلقة نقاش

63 
مقاومة التغيير أثناء التدخل 

 المهني
  عن بعد هـ14/7/1443 محمد نعبد الرحمأ.د/ رأفت  محاضرة

 أعضاء الهيئة التدريسية
 طالبات الدراسات العليا

88 

مناهج وادوات البحث العلمي  64
 ومتطلبات البحوث العلمية

 الدراسات العلياطالبات  عن بعد هـ6/8/1443 د. نور الدائم حسين الخضر محاضرة
 77 طالبات البكالوريوس


