كلية اآلداب
قسم الدراسات االجتماعية

األحباث العلمية املنشورة ألعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات االجتماعية

( )7171 -7102

الرقم

البحث

الباحث/الباحثة

سنة

اجمللة

اجمللد

العدد

النشر
0

التفكري اخلرايف بني االعتقاد والوضعية العلمية .

أ.د.آمال عبدالرحيم

7171

شؤون اجتماعية

73

641

7

الوعي املالي لدى األم وعالقته باالستقرار األسري .

د.خوله السبيت

7171

شؤون اجتماعية

73

641

3

املساندة األسرية وعالقتها جبودة احلياة لدى املسنات يف مدينةة

د.نوف آل الشيخ

7171

شؤون اجتماعية

73

641

4
5
6
2
8

الرياض باململكة العربية السعودية.
Exploring Motivations of Domestic Violence by Women
in Saudi Arabia.
A comparative study on the strategies adopted by the
United Kingdom, India, China, Italy, and Saudi Arabia to
contain the spread of the COVID-19 pandemic.
mplication of Public understanding of COVID-19 in Saudi
Arabia for fostering effective communication through
awareness Framework.
أثر الدورات التدريبية لريادة االعمال يف اكساب االسر املنتجه

د.فوزه العنزي

7171

Journal of Family violence

د.هبه الراشد

7171

Journal of Healthcare Leadership.

د.هبه الراشد

7171

Frontiers in Aging and Public health .

د.خولة السبيت

7102

جملة العلوم االجتماعية ،الكويت

املعارف واملهارات التسويقية من منظور اخلدمة االجتماعية .
الفرص والتحديات اليت تواجه خةدمات رعايةة املسةنات يف ضةوء د..مرضية الربديسي
 7131مة ة ةةن وجهة ة ةةه نظة ة ةةر مقة ة ةةدمي اخلة ة ةةدمات بة ة ةةدار الرعاية ة ةةة
االجتماعية مبدينة الرياض.

و منى العسكر

7102

جملة مركز تعليم الكبار
جامعه عني مشس القاهره .

الرقم

البحث

الباحث/الباحثة

2

معوقة ةةات بة ةةام بعثة ةةة أعضة ةةاء هيئة ةةة التة ةةدريس السة ةةعوديني يف

د.أمساء الرويلي

سنة

اجمللة

اجمللد

العدد

النشر

01

9162

اجلامعات االجنبية .
أهمية ةةة االنتمة ةةاء للة ةةوةن ودور اخلدمة ةةة االجتماعية ةةة يف تعزية ةةز

االجتماعيني بالشارقة
أ.يسمة العقيل

7102

00

ظاهرة التحرش اجلنسي باألةفال يف اجملتمع السعودي.

د.نورة القحطاني

07

م ةةدى ت ةةوفر ال ةةوعي ب ةةاألمن الس ةةيرباني ل ةةدى ة ةةالب وةالب ةةات

د.نورة القحطاني

7102

جملة شئون اجتماعية االمارات

اجلامعات السعودية من منظور اجتماعي.
7102

الةةدراما اليكيةةة وأثرهةةا يف الفتةةاه السةةعودية مةةن حيةةث اختيةةار
شريك احلياة  :دراسة مطبقة على ةالبات جامعة امللك سعود يف مدينة الرياض.

04

دور التعليم العالي يف حداث احلراك االجتماعي .

د.مأمون السر كرار

05

األستاذ اجلامعي املفضل لدى ةالبه .

02

جملة جامعة القضايف
جامعة العلوم اإلنسانية السودان

د .مأمون السركرار

06

جملة جامعة حلوان

ذلك.
7102

03

جملة شؤون اجتماعية الصادرة عن مجعية

جملة كلية اآلداب ،جامعة ام درمان

07

0

اإلسالمية السودان
7102

جملة جامعة القضاريف

2

3

جامعة العلوم اإلنسانية السودان

The correlation between the personal and family
characteristics of Saudi youth and the inclination
towards extremism
ضحايا اجلرائم االلكيونية ووعيهم حبدوثها .

د.أمساء الرويلي

7102

جملة اخلدمة االجتماعية  ،اجلمعية

د.بنية الرشيد

7102

املصرية لألخصائيني االجتماعيني
International jouranal of humanities ans
social science

د.هند العتييب

7102

جملة الدراسات االتسانية – جامعه دنقال

60

البحث

الرقم

الباحث/الباحثة

سنة

اجمللة

اجمللد

العدد

النشر
08

دور األم العاملة يف تعزيز ثقافة االدخار لدى األبناء

د.هند العتييب

7102

جملة اخلدمة االجتماعية – مصر

02

التكية ة ةةف االجتمة ة ةةاعي للمبتعثة ة ةةات السة ة ةةعوديات يف عة ة ةةدد مة ة ةةن

د .بنية الرشيد

7102

جملة اآلداب  ،جامعة امللك سعود

اجلامعات السعوديات :

دراسة مطبقةة علةى بعةل الطالبةات املبتعثةات يف اجلامعةات

األمريكية .

71

دراس ةةة تقو ي ةةة لل ةةدور اإلعالم ةةي حلم ةةالت التوعي ةةة لس ةةرةان

د.بنية الرشيد

7102

جملة الطفولة واليبية  ،جامعة اإلسكندرية

الثةةدي يف نشةةر الةةوعي املةةرتبل بةةاملرض لةةدى منسةةوبات جامعةةة
امللك سعود يف ضوء بعل املتغريات .

70

احلوار األسري يف اجملتمع السعودي من منظور اجتماعي .

أ.مريم اللحيدان

7102

جملة اآلداب ،جامعه امللك سعود

30

3

77

دراسة تقيميية لدور جلان التنمية االجتماعية األهليةة مبدينةة

د.هدى حجازي

7102

جملة اآلداب ،جامعة امللك سعود

30

0

الرياض من وجهه نظر العاملني.

وهيفاء الدعيدع

73

خصائص العمالة املنزلية الناعمة وآثارها يف اجملتمع االماراتي

د.نورة القحطاني

74

أةفال الشوارع .

75

دراسة تقيمية لدور جلان التنمية االجتماعية االهلية مبدينة

76

7102

جملة شئون اجتماعية

وآخرين
د.صاحل اخلضريي

7102

جملة حلوان

د.هدى حجازي

7102

جملة كلية اآلداب  ،جامعه امللك سعود

الرياض من وجهه نظر العاملني .
ظة ةةاهرة التح ة ةرش اجلنسة ةةي باألةفة ةةال يف اجملتمة ةةع السة ةةعودي
(األسباب واآلثار) .

د.نورة القحطاني

7102

جملة جامعة القضاريف للعلوم اإلنسانية

0

30

الرقم

البحث

الباحث/الباحثة

72

املشةكالت االجتماعيةة واملهنيةة الةيت توجةه املةرأة العاملةة يف بيةةع

د..هند العتييب

سنة

اجمللة

اجمللد

العدد

النشر
املستلزمات النسائية :

7108

جملة شئون اجتماعية

35

038

دراسة مطبقة على عينة من العامالت السةعوديات يف الةالت

بيع املستلزمات النسائية مبدينة جدة

78

املرأة السعودية من التهميش اىل التمكني يف التعليم والعمل.

د.هند امليزر

7108

اجمللة العربية لدراسات األمنية

72

التأثريات امليتبة على السماح للمرأة بقيادة السةيارة يف اململكةة

د.نورة القحطاني

7108

اجلمعية املصرية لألخصائيني

وانعكاسة ةةاتها علة ةةى بكة ةةني املة ةةرأة السة ةةعودية يف القية ةةام بة ةةدورها

44

االجتماعييني ،جملة اخلدمة االجتماعية

االسري واالجتماعي.
قيادة املرأة للسيارة حتقيقاً للمساواة يف ضوء رؤية اململكة 7131

31

واآلثار امليتبة عليها وعالقتها ببعل املتغريات الد وغرافية.

30

تصة ة ةةور مقة ة ةةيح مة ة ةةن منظة ة ةةور املمارسة ة ةةة العامة ة ةةة يف اخلدمة ة ةةة

37
33

د.هند امليزر
د.هناء أمني

7108
7108

جملة اخلدمة االجتماعية،جامعة حلوان
جملة جامعه امللك خالد للعلوم االنسانية

72

0

االجتماعية لتحسني جودة ذوي االحتياجات اخلاصة .
جودة احلياة يف مدينة الرياض لدى امليددات على عيادة العقةم
يف مستشفى امللك خالد اجلامعي .
جة ةةودة احلية ةةاة االسة ةةرية لة ةةدى املسة ةةنني يف اجملتمة ةةع السة ةةعودي

أ.د.عزيزه النعيم

7108

ولولوه النعيم
د.مرضية الربديسي

جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية
والعلوم اإلنسانية

7102

وعالقتها ببعل املتغريات االجتماعية واالقتصادية .

و كرام بن سعيد

34

واقع استخدام الشباب السعودي لوسائل التواصل االجتماعي

د.حسني احلكمي

7108

35

األنشةةطة الالصةةفية ودورهةةا يف وقايةةة الطةةالب مةةن اال رافةةات

د.حسني احلكمي

7108

الفكرية.

52
75

جملة مركز تعليم الكبار  ،جملة مركز
تعليم الكبار،جامعة عني مشس القاهرة
جملة كلية االداب امللك سعود
كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعه حلوان

3

71
44

الرقم

البحث

الباحث/الباحثة

36

تنمية وعي اعضاء هيئة التدريس العلوم االجتماعية مبؤشةرات

د.المد سعيد

سنة

اجمللة

اجمللد

العدد

النشر

32
38
32
41
40

جودة عالية االداء .
االشكاليات املنهجية يف البحوث الكيفية والكمية والدور املأمول

7108

السن
د.ابراهيم عبده

7108

جملة جامعه القصيم

للدراسات العربية املعاصرة لعلم االجتماع .
ورقة عمل  " :التعليم والتدريب االلكيوني مةن منظةور اخلدمةة د.عصام فتح الباب

7108

جملة االخصائيني االجتماعيني  ،القاهرة

االجتماعية " .
الش ة ةةراكة اجملتمعي ة ةةة لرعاي ة ةةة الط ة ةةالب املوه ة ةةوبيني يف ض ة ةةوء

د.عصام فتح الباب

7108

جملة االخصائيني االجتماعيني

اخلدمة االجتماعية .
أسباب الوقوع يف اجلر ة لدى العمالة الوافةدة (دراسةة وصةفية أ.حسن ابراهيم عني

7108

جملة البحوث األمنية

مطبقة على عينة من نزالء السجون مبدينة الرياض) .
احلةةرف والصةةناعات التقليديةةة مقاربةةة سوسةةيولوجية ملعوقاتهةةا

منجي القردلي

7108

اجلمعية املصرية لألخصائيني االجتماعيني

52

وعوامل تنميتها .

47

تطور مفهوم األمن الفكري وسبل مواجهة التطرف واإلرهاب

منجي القردلي

7108

43

مش ةةروع اجل ةةابري يف بن ةةاء نظري ةةة خلدونية ةة يف عل ةةم االجتم ةةاع

منجي القردلي

7108

44

جملة جامعه ام القرى للعلوم االجتماعية

جملة كلية اخلدمة االجتماعية
جامعه حلوان

اإلسالمي .
الفكر االجتماعي يف ةار نظرية ابن خلدون .

جملة الدراسات اإلنسانية
جامعة دنقال (السودان)

منجي القردلي

7108

جملة كلية اخلدمة االجتماعية
جامعه حلوان

71

الرقم

الباحث/الباحثة

البحث

سنة

اجمللة

اجمللد

العدد

النشر
45
46

اجتاهةةات ةلبةةة الدراسةةات العليةةا يف اخلدمةةة االجتماعيةةة

ةةو

د.هند امليزر

7108

العدالة االجتماعية

منشور يف مجعية اخلدمة االجتماعية
بريوت

قيادة املرأة للسيارة حتقيقاً للمساواة يف ضوء رؤية اململكة 7131

د.هند امليزر

7108

،واآلثة ةةار امليتبة ةةة عليهة ةةا مة ةةن وجهة ةةه نظرهة ةةا وعالقتهة ةةا بة ةةبعل

جملة اخلدمة االجتماعية
جامعة حلوان

املتغريات .

42
48
42

دور الصةةحف اإللكيونيةةة يف حةةل بعةةل املشةةكالت االجتماعيةةة

جامعه امللك سعود

صحيفة سبق أُمنوذجاُ .
مسةةات األسةةر البديلةةة املتميةةزة يف احتضةةان الفتيةةات جمهةةوالت
Crafting Continuity and Change in Saudi Society

51
50

الةةتغري االجتمةةاعي ودور املةةرأة يف اجملتمةةع السةةعودي:

53

د.أمساء الرويلي

7108

النسب.

اجتاه الطالبة اجلامعية

57

د.امساء الرويلي

7108

جملة كلية اآلداب

31

3

و ممارسة الرياضية .
دراسةةة ميدانيةةة

أ.د عزيزة النعيم

7108

اجلمعية املصرية لألخصائيني االجتماعيني
Journal of Adolescence

د.خلود العبدالكريم

7108

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية

د.مها العيدان

7108

جملة علم االجتماع واخلدمة االجتماعية

مقارنة يف مدينة الرياض عرب اجيال خمتلفة قبل البيول واجليل احلالي .

واق ةةع اخلدم ةةة االجتماعي ةةة املدرس ةةية ودور القي ةةادات التعليمي ةةة

جامعه االمام
د.مرضية الربديسي

7108

واملشاركة اجملتمعية يف مساندتها
دور مشاريع وبرامج مجعيات الرب يف احلد من الفقر املؤنث .

جملة اخلدمة االجتماعية

جملة اخلدمة االجتماعية

جزء 7

52

اجلمعية املصرية لألخصائيني االجتماعيني
د.أمساء البنيان

7108

جملة اخلدمة االجتماعية – مصر

44

4

البحث

الرقم

الباحث/الباحثة

سنة

اجمللة

اجمللد

العدد

النشر
54
55
56

العوامة ةةل االجتماعية ةةة واالقتصة ةةادية املؤدية ةةة لة ةةزوا املسة ةةيار يف د.مأمون السر كرار

7108

اجملتمع السعودي  :دراسة مطبقة على أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود .
العوامةةل املةةؤثرة علةةى دافعيةةة اإلاةةاز لةةدى الشةةباب السةةعودي :

جملة اخلدمة االجتماعية
اجلمعية املصرية لألخصائيني االجتماعيني

أ.د هند خليفة

7108

37

جملة العلوم اإلنسانية  ،جامعة البحرين

دراسة على خرجيي اجلامعات وةلبة الدراسات العليا .
الص ةةعوبات الة ةةيت تواجة ةةه مق ةةدمي الرعاية ةةة االسة ةةرية يف مدينة ةةة
الرياض .

د.مرضية الربديسي

7108

ونورة العريفي

اجمللة العربية للعلوم االجتماعية

2

04

املؤسسة العربية لالستشارات العلمية
وتنمية املوارد البشرية  -مصر

52

أسة ةةاليب محاية ةةة النسة ةةاء السة ةةعوديات مة ةةن اسة ةةتقطاب وجتنية ةةد

د.نورة القحطاني

7108

جملة العلوم االجتماعية – الكويت

اجلماعات اإلرهابية هلةن عةرب وسةائل التواصةل االجتمةاعي مةن
وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعة السعودية .

58
52
61
60

تصة ة ةةور مقة ة ةةيح مة ة ةةن منظة ة ةةور املمارسة ة ةةة العامة ة ةةة يف اخلدمة ة ةةة

د.هناء أمني

7108

جملة جامعه امللك خالد للعلوم االنسانية

االجتماعية لتحسني جودة احلياة لذوي االحتياجات اخلاصة.
Is Tourism Marriage of Young Girls in Egypt a Form of
Child Sexual Abuse? A Family Exploitation Perspective

د.اوى الشرقاوي

7108

Journal of Child Sexual Abuse

دور شبكات التواصل االجتماعي يف السلوك االسةتهالكي لةدى

د.موضي العنزي

7108

جملة شئون اجتماعية

األسرة السعودية يف مدينة الرياض.
رؤي ةةة مس ةةتقبلية لتط ةةوير آلي ةةات املمارس ةةة العام ةةة املتقدم ةةة يف
اخلدمة االجتماعية لتفعيل التةدريب امليةداني لطةالب اخلدمةة
االجتماعية.

72
72

0
7

مجعية االجتماعيني
د.فاتن عامر

7108

جملة كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود

3

31

البحث

الرقم

الباحث/الباحثة

سنة

اجمللة

اجمللد

العدد

النشر
67
63
64
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