
 العيدان أبراهيم عبدهللا مها -: االسم -

 سعود الملك جامعة /االجتماعية الدراسات قسم/  اآلداب كلية/  مساعد أستاذ/  الحالي العمل -

 العلمية الدرجات -

 هـ1387/  الرياض – سعود الملك جامعة /اجتماعية دراسات بكالوريوس -1

 هـ1405/  الرياض – سعود الملك جامعة/  اجتماعية دراسات ماجستير -2

 هـ1434/  الرياض – سعود الملك جامعة/  االجتماعية الفلسفة في دكتوراه -3

 الدقيق التخصص -

 والمرأة االجتماعي التغير

 الوظيفي السجل -

 هـ1499 -1395/  البنات لتعليم العامة الرئاسة/  كاتبة -1

 هـ1405 -1399/  سعود الملك جامعة/  معيدة -2

 هـ1434 -1405/  سعود الملك جامعة/  محاضرة -3

/  سعود الملك جامعة/  للبنات االجتماعية الدراسات مركز في العامة العالقات مديرة -4
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 هـ1436 -1434/  سعود الملك جامعة/   األعالم لقسم وكيلة -5

 بها القيام تم التي العمل وورش األبحاث -

 الملك جامعة طالبات من عينة على دراسة, الفتيات بين عجاباأل ظاهرة عن دراسة -1

 ( خليفة هند. د مع مشترك)  م2010/هـ1431, النسائية األقسام, سعود

 -1405 من البترول وبعد البترول قبل السعودية المرأة دور تغير عن تتبعيه دراسة -2

 .هـ1434

 .العلمية المعرفة في األسطورة دور عن دراسة -3

. د مع مشترك)  المنزلية للتجارة السعودية المرأة ممارسة ومعوقات دوافع عن دراسة -4

 (. النعيم عزيزة



 االجتماعية الشؤون وزارة في والكمي الكيفي المنهج أدوات عن عمل ورشة -5

 هـ1420 /العزيز عبد الملك مكتبة في المرأة عمل عن ندوة في المشاركة -6

 أوجه عن دراسة)  الميداني البحث مادة في الطالبات بمشاركة األبحاث من مجموعة -7

 حضور عن الطالبات تغيب سبب – سعود الملك جامعة لطالبات الجامعية المكافأة صرف

 في طالبات عل تطبيقية دراسة المراهقة مرحلة في وأبنتها األم بين العالقة مدى -المحاضرات

 تواجه التي االجتماعية المعوقات – الموظفة الزوجة راتب صرف أوجه – المتوسطة المرحلة

 (سعود الملك جامعة في المتزوجة الطالبة

 الموازي -الماجستير لطالبات التخرج مشروع أبحاث من مجموعة على األشراف -8

 

 عليها الحصول تم التي الدورات -

 االختبارات بناء أسس. التعليم ومهنة الذات تطوير في تساهم التي الدورات من مجموعة

 استراتيجيات و التعلم أدارة نظام في دورات, اآللي الحاسب في دورات,  تفسيرها وطرق

 و األكاديمية القيادة اساسيات و الجامعي التدريس في التقنية دمج و(  التعاوني التعلم)  التعلم

 و المصغر التدريس و الطالب تعلم ودعم والمريحة اآلمنة التعلم بيئة و االفتراضية الفصول

 مهارات دمج عن و الكترونيا المقررات رفع عن عمل ورش إلى باإلضافة, الفعال التدريس

 للنشر المقدمة البحوث كتابة كيفية عن و والتقويم التدريس في العليا التفكير

 والندوات المؤتمرات -

 /1/ 6 -4  سعود الملك جامعة البشرية المهارات تنمية في الجامعة دور ندوة – م2002

 هـ1423

 جامعة(  السعودية الجامعات لخريجات البطالة من للحد مستقبلية رؤية)  ندوة – م2011

 هـ1432/  4 /10-9 سعود الملك

 -17الرياض بمنطقة األهلية االجتماعية التنمية للجان األول الملتقى - م2011

 هـ19/1/1433

 هـ17/5/1433 -15 الشرعية المحاكم في األسرية للقضايا العلمي الملتقى - م 2012

 الرياض -السعودية العربية المملكة -العدل وزارة

 هـ1434 /3/3-2 /للمنافسة النمو من المملكة في للفتاة العالي التعليم ندوة - م2013



 بعنوان عمل ورقة/  االجتماع لعلم الشرقية الجمعية - الخفي العمل مؤتمر -  2014

 األمريكية المتحدة الواليات -بالتمور/  للمرأة الرسمي غير االقتصاد

 

 التحديات/ العالمية االجتماع علم جمعية  -العدل عدم مواجهة مؤتمر – م2014

 اليابان – يوكوهاما/  العالمي االجتماع لعلم

 

 بعنوان عمل ورقة/  االجتماع لعلم الشرقية الجمعية - الحدود تجاوز مؤتمر -م2015

 نيويورك/  المختلفة األجيال خالل من السعودية المرأة لدور االجتماعي التغير

 األمريكية المتحدة الواليات

 

 استشراقيه رؤى: ومهنيا أكاديميا اإلنسانية العلوم)  األول الدولي المؤتمر - م2015

 سعود الملك جامعة(  هـ18/1436 -17) 

 هـ24/12/1436-23(  وتطويره إعداده المستقبل معلم) الدولي المؤتمر -م2015

 

 :الجامعة وخارج الجامعة داخل النشاطات -

 .االجتماعية للدراسات السعودية الجمعية في عضوة -1

 .سعود الملك جامعة في البحوث مركز يعدها التي لميةالع الندوات جميع حضور -2

 ,العزيز عبد الملك مكتبة مثل الرياض مدينة في تقام التي الندوات بعض حضور -3

 حول العدل وزارة ندوات, الرياض بمنطقة األهلية االجتماعية التنمية لجان, الخيرية الجمعيات

 .الخ.00000  الشرعية المحاكم في األسرية القضايا

 سعود الملك جامعة طالبات لدى السلوكية المشكالت واقع)  عن العمل ورشة في المشاركة -4

) 

 هـ1431 /12 /1 االجتماعية الدراسات قسم مقررات عمل ورشة في المشاركة -5



 الدراسات مركز في هـ1432 -1433 الدراسي العام في القياس اختبارات في المشاركة -6

 عليشة في للبنات الجامعية

 هـ24/2/1436 المجتمع خدمة في اإلنسانية لألقسام التطوعية الحملة في المشاركة -7

 م2014 /12 /16 الموافق

 هـ1436 /9/7-7(  قارئ جيل نحو)  الكتاب معرض ندوة في المشاركة -8

 الميداني البحث مادة في البكالوريوس طالبات بحوث على األشراف -9

 التخرج مشروع مادة في الموازي الماجستير طالبات بحوث على األشراف -10
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