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ون يد اإللكبر  nalsowayan@yahoo.com البر

 د. نورة الصويان

 نبذة: 

ي العمل االجتماعي وقضايا تخصباحثة م، علم اجتماع جريمة وانحراف، أستاذ مشاركنورة الصويان، 
 
صة ف

ي العديد من اللجان وورش العمل المحلية 
 
المرأة. لي العديد من األبحاث والمنشورات المختلفة، وشاركت ف

 . واإلقليمية

 :المؤهالت العلمية

 ي علم  دكتوراه
 
 م 2009                                        جتماع                                                                                 ال ف

 ، المملكة العربية السعودية. الرياض، ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامع

                                                                                      م 2001                                        ماجستبر علم اجتماع 

 . ، المملكة العربية السعوديةالرياض، الملك سعود ة جامع

 م 1986                                                                                                                          علم اجتماع بكالوريوس 

 ، المملكة العربية السعودية. الرياض، إلمام محمد بن سعود اإلسالميةة اجامع

                                            م 1980                                                                                             زمالة باآلداب 

 . واليات المتحدة األمريكية، الوالية أوريجون، كلية لي   بنتون

ات العملية  : الخبر
 بية بالمجمعة ألقسام الطالبات  م2018 –م 2016                                ، المجمعة.           ةجامعة المجمع ،وكيلة كلية البر

  ي  م2017 –م 2012                                         .، المجمعةجامعة المجمعة ،مديرة تنفيذية لمركز التوجيه والرشاد الطالنر

 فة برامج الدراسات الجامعية  م2016 –م 2013                                                                      .سلمانمعهد الملك ، مشر

  بية، لدراسات العليا والبحث العلمي اوكيلة  م2015 –م 2013                                                             .المجمعة ،كلية التر

 بية، وكيلة شؤون الطالبات  م2012 –م 2010                                                                                   .المجمعة ،كلية التر

 ين ومدرسي  عضو اللجنة الدائمة  م2017 –م 2011                                                       .اللغةلشؤون المعيدين والمحاض 

 م2010 –م 2008                                      .الملك عبدالعزيز الطبيةالشؤون الصحية بمدينة ، مديرة الخدمات الجتماعية 

 ي ة اخصائية استقبال ونائب
 
ي لإلرشاد االجتماعي واالستشارات األرسي ،مديرة القسم النسان  م2008 –م 1997    . ةالمركز الخت 

 م1994 –م 1992                                                                                                 .األملمستشف  ، خصائية اجتماعيةأ 

  بية  ،صفوف أوليةمعلمة  م1992 –م 1983                                                                                       .والتعليموزارة التر

  ي  ،رياض أطفالمعلمة  م1982 –م 1980، الرياض.                                                                     معهد العاصمة النموذج 

  امج ي إعداد وتنفيذ عدد من الت 
 
ي االرشاد ف

 
،مجال تدريب مدربي   ف مهارات الحوار األرسي، الحوار  االجتماعي

، العالقات األرسية، العنف  ، كتابة البحث العلمي ي ، المهارات الحياتية األرسي، المجالالزوج  ي
ر
 . الحقوف

 : بحاث األكاديمية والمنشوراتاأل نبذة عن 

  م 2016      . االجتماعية وزارة الشؤون، برامجهم العالجيةبحث العوامل المؤدية الرتكاب الفتيات لجرائم القتل العمد وتحديد 

  ،ي األعمال التطوعية
 
ي تواجه مشاركة المرأة ف

 م2016                      . جامعة المجمعةبحث المعوقات االجتماعية والثقافية التر

  ي العلوم االجتماعية
 
ي الدراسات البينية ف

 
 م2016                  (.                دراسة تحليلية نقدية)بحث بناء المناهج التعليمية ف

 ي تطوير العلوم اإلنسانية
 
 م2014       .                    نسانية الواقع والمأمولردن العلوم اإل مجلة مؤتمر األ، دور البحث العلمي ف

 ي المجتمع السعودي
 
 م2011 .                          دار الزهراء(، كتاب قضايا ومشكالت مجتمعية معاضة )قراءه سوسيولوجية ف
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 : )يتبع( بحاث األكاديمية والمنشوراتاأل نبذة عن 

  ي  (،المعنقةللمرأة )كتيب دليل العنف األرسي
 م2010              . مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ،برنامج األمان األرسي الوطت 

  :م2009     . اإلسالميةمام محمد بن سعود جامعة اإل ، الفتياتاضطرابات الوسط االرسي وعالقتها بانحراف رسالة الدكتوراة 

  : ي القرارات األرسيةرسالة الماجستت 
 
 م2001                        .             جامعة الملك سعود، أثر عمل الزوجة عىل مشاركتها ف

 بية لدراسات كرسي (، العوامل واآلثار)بي   اآلباء واألبناء  الفجوة اء التر ي المجتمع السعوديخت 
 . األرسة ف 

 : لجان واإلسهامات العلميةالنبذة عن 

 ي المحاكم
 
 م2017          .         سبانيا أ ،المؤتمر الدولي للعالج األرسي (،ورقة عمل )االحتياجات التدريبية لألخصائيات/ين ف

  وع تقويم الجودة لمؤسسات التعليم األهىلي العالي  م2017 .                                                                                    مشر

 ي المجتمع) ورشة عمل
 
 م2017(، الرياض.                رصد القضايا والمشكالت واالحتياجات االجتماعية والظواهر السلبية ف

 فيه) ورقة عمل في المجتمع، الدوافع والموانع: ثقافة التر  م2016.                بالدولي للكتا رياضمعرض ال ه(،السعودي والتر

  م2015                            .    اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ،عمال الحماية االجتماعيةأورشة عمل التوعية عن 

 ي فعاليات الملتفر السنوي  مشاركة بورقة
 
ي عمل ف

 م2015                         .   جامعة الكويتباالجتماعية  العلوم  كلية ،الثان 

  م2013.                              الرياض، مركز التنمية االجتماعية ،وزارة الشؤون االجتماعية الفتيات،ورشة عمل حول هروب 

  ي
 
كة المياه  ،عالم الجديد ومهارات العالقات العامةإل االورشة المتقدمة ف  م2013.                                             الوطنيةرسر

  م2013 .                      الدرعية، وزارة الشؤون االجتماعية ،ورشة عمل مناقشة الالئحة التنفيذية لنظام الحماية من اإليذاء 

 بية اإل  ندوة ة الرابع للثقاف ،بنائنا بناءنا(أيجابية لألبناء )التر  م2013                                                             . ةمهرجان عنت  

 ي وزارة الشؤون االجتماعي
 
ي مركز اإلرشاد االجتماعي التابع لوكالة التنمية االجتماعية ف

 
ي ف

فة القسم النسان   .ة، الرياضمشر

    ي برنامج الباحث االجتماعي المتمت
 
فة عىل المتدربي   ف  .الواليات المتحدة االمريكية، إلينويجامعة  ،مشاركة كمشر

 )رئيسة اللجنة االستشارية النسائية للجنة رعاية أرس السجناء والمفرج عنهم وأرسهم )تراحم . 

 امج واألنشط اتيجية الخاصة بمعالجة قضايا ال لة لجنة الت   .األيتامستر

 عضو فريق تقييم المدارس السعودية بالخارج . ي
 ، جيبونر

 : وورش العملدورات التدريبية ال
 اتيجية الوطنية للطفولة ورش عمل ي ، تطوير االستر

 م2018مايو          .                                                  مركز الحوار الوطت 

 م2018أبريل              .                                                 ةللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسيا، المساعدة النفسية األولية 

    ي للتقويم واالعتماد األ ، تأهيل المراجعي   الخارجيي
 م2018أبريل                                                        . كاديمي المركز الوطت 

 وع نحو بناء استجابة أف  م2018مارس  .    جامعة هارفارد، زمات والكوارث من خالل التعلم عن بعد دارة األإل  (BBR) ضلمشر

 اير                                               .منظمة الصحة العالمية وهيئة حقوق اإلنسان، نسانوحقوق اإل  جودة الرعاية   م2018فت 

 ة نورة بنت عبد الرحمن، دراسات المرأة منهج البحث والتطبيق  م2018يناير   .                                              جامعة األمت 

 : عضوياتال

  ي تهدف
ي مبادرة بلدي التر

 
 . ل تفعيل المشاركة المجتمعية للمرأة للسعوديةإعضو مؤسس ف

  جامعة الملك سعود. بعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية 

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. بعضو الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية 

  ة نورة بنت عبد الرحمن.  (ترابط)عضو المجلس االستشاري لمركز االستشارات األرسية  بجامعة األمت 

 عضو جمعية االجتماعيي   الخليجية . 

  .ي جمعية أصايل التعاونية
 
 عضو مساهم ف

 ي جمعية مودة للحد من الطالق وآثاره. عضو عا
 
 مل ف

  .)عضو عامل الجمعية السعودية لمتالزمة داون )دسكا 


