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 الرديعان عمر بن د. خالد
 .م1958، اململكة العربية السعودية، اجلوف: مكان امليالد •

 ش ابن مشعل. .عنوان السكن: الرايض، حي االزدهار •
 (00966)  504260775 :(جوالحممول )       
  93628 .ب .عنوان املراسلة الثابت: ص •
 11683 ، رمز بريديالرايض       
  11451الرايض  2456نوان العمل: ص ب ع •
 جامعة امللك سعود. -كلية اآلداب          

 aboloai@hotmail.com:      بريد الكرتوين •

، كلية ، قستتتتد الدراستتتتاع االجمماعيةشتتتتار أستتتتماذ م :وظيفة احلاليةال •
  .اآلداب، جامعة امللك سعود

ع لبعض يف علد االجمما والدكموراه على بعض رستتتتتتاجل املاجستتتتتتمري  مشتتتتتترف •
 القسد.طالب وطالباع 

  مقرر جلنة الدراساع العليا بقسد الدراساع االجمماعية. •
 التخصص ومواد التدريس

 علد اجمماع )أنثروبولوجيا اجمماعية(. المخصص: •
العنف  علد االجمماع المطبيقي، علد االجمماع السياسي، علد االجمماع، مبادئقدمة يف االنثروبولوجيا، مواد المدريس: م •

 حلقة حبث، مناهج حبث اجمماعي. ،حبث اجمماعي فكر اجمماعي،  اجملممعاع املعاصرة،يف
 العلمية املؤهالت 

 (.م2001اململكة املمحدة ) -سوانزي -، جامعة ويلزعلد اجمماع دكموراه •
 (.م1985) املمحدةالوالايع  -بمسربج -نيماجسمري علد اجمماع، جامعة دوك •
 (.م1981) السعودية - لرايضا علد اجمماع، جامعةبكالوريوس  •

 جماالت االهتمام العلمية
، لستتتعودي، الماري االجمماعيمشتتتكالع الشتتتباب، اجملمم  االطالق، الفقر، العنف األستتتري،  األستتترة واملرأة، الكيفي، بحثالمناهج 

 عاونية، البدو والبداوة.سر املنمجة، اجلمعياع المنمو احلضري، برامج األء املمخلفة، مشكالع الاألحياء العشواجية، األحيا
 

 املنشورة  واألعمال البحوث
 .2005سبممرب  الكويت، جامعة ،33جملد  جملة العلوم االجمماعية، (2005) املرأة العاملة واإلنفاق األسري •
  .8200مركز حبوث كلية اآلداب، جامعة امللك سعود.  م(2008) : أسبابه ومساع املطلقنيالزفاف ما قبل طالق •

جملد  جملة البحوث األمنية، .(2008) : دراستتتتة وصتتتتفية على عينة من النستتتتاء يف مدينة الرايضاملرأة ضتتتتد ستتتتريالعنف األ •
 .2008 هد األمنية،كلية امللك ف  39، عدد 17

جملد  -جامعة عني مشس  -. حولياع كلية اآلدابالفقر: أهد النظرايع الستتتتتوستتتتتيولوجية وبرامج مكافحمه من منظور تنموي •
 .2012يناير  –عدد مارس  40

 



حترير  عن دار بريل اهلولندية،)فصتتتتتتتل من كماب صتتتتتتتدر  ال ليزية  (2005). وممانعمهد االستتتتتتتمقرار املكاين تكيف البدو م  •
  ال ليزية(.) (.، جامعة أكسفوردالدكمورة دون شايت

( املكمب 61اعية ). ستتتلستتتلة الدراستتتاع االجمم(2011) مشتتتروعاع األستتتر املنمجة وكيفية تطويرها يف دول جملس المعاون •
 املنامة. –ماعية بدول جملس المعاون المنفيذي جمللس وزراء الشؤون االجم

( املكمب  76)( ستتتتتلستتتتتلة الدراستتتتتاع االجمماعية 2012) اجلمعياع المعاونية يف دول جملس المعاون وآفاقها املستتتتتمقبلية. •
  املنامة. –المنفيذي جمللس وزراء الشؤون االجمماعية بدول جملس المعاون 

 أتليف جمموعة من الباحثني. )سابقا(، "السديري، أمري منطقة اجلوف بن أمحد نعبد الرمح"الفصل السادس عشر من كماب:  •
 (.2007) 356-345ص ص: بن صاحل الشبيلي. نعبد الرمححترير د. 

ر للدراساع والبحوث واإلعالم حبوث نفذع جلهاع حكومية مت إعدادها من قبل مركز أسبا عشرة املشاركة يف كمابة وإعداد •
 (.2016-2004 لرايض. )

 (.2005) للحوار الوطين زعبد العزيامللك  . مركزموسوعة اململكة أتليف املشاركة يف •

اجلزء  –( موستتوعة األستترة الستتعودية 2010) تعدد الزوجاع يف اجملمم  الستتعودي: مقاربة ستتوستتيولوجية وبعض الفرضتتياع •
 جامعة امللك سعود. –ألحباث األسرة  زعبد العزية صيمة بنت منشوراع كرسي األمري  األول،

احللقة النقاشية حول مهام وأدوار ( 2014) رؤية سوسيولوجية –واق  الرعاية االجمماعية وفئاهتا ومشكالهتا يف المجربة السعودية  •
 ق املؤمتر.ضمن أورا منشور .2014يناير  22-20الرعاية االجمماعية يف دول جملس المعاون. الكويت، 

 جامعة امللك سعود. –( مركز أحباث الشباب 2015)الدوراع المثقيفية ودورها يف احلد من الطالق  •

 59اخلدمة االجمماعية، العدد  ( جملة8201) تكرار دخول االحداث اجلاحنني دور املالحظة االجمماعية يف اململكة العربية السعودية •
 القاهرة. – اجلزء اخلامس

 جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية.8143حمرم  11العدد لة االجمماعية، جم( 2018)لزواج املمجولني بوصفه منطا زواج املسيار  •

 خدمة اجملتمع
 )عمل تطوعي(. (.2015 -2006من ) مركز حي االزدهار يفوالبحوث مقرر جلنة الدراساع  •

 أخرى معلومات
 (.2016-2001) من اللجان العلمية يف جامعة امللك سعود عضوية عدد •

 (.2018 -2007قسد الدراساع االجمماعية ) –مقرر جلنة الدراساع العليا  •

 1988تونس، منذ  –عضو اجلمعية العربية لعلماء االجمماع  •

 وحىت حينه(. 2008) الرايض -عضو جملس إدارة اجلمعية السعودية للدراساع االجمماعية •

 (.2011ع عام عضو اجلمعية السعودية للدراساع السكانية، )أنشأ •

 .2006-2002املركز الوطين للقياس والمقومي بوزارة المعليد العايل )ممعاون(. •

 (2016عضو مؤسس اجلمعية السعودية للعناية  ملسنني )وقار( ) •

 هت.1397 -1395بوزارة املعارف  موظف •

 الرايض  009661 -  46744470  فاكس:   0504260775     :)هاتف حممول( جوال
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