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 م 2004ینایر  ,جامعة القاھرة ,دكتوراه في علم االجتماع بتقدیر امتیاز

 م 1997 أكتوبر القاھرة، جامعة امتیاز،ماجستیر في علم االجتماع بتقدیر  -
یونی��و  قط��ر،جامع��ة  ج��دا،بك��الوریوس ف��ي اآلداب تخص��ص عل��م االجتم��اع بتق��دیر جی��د  -

 م. 1990
  
 
  -شطة: األن

 حتى (االن) 2008عضو في لجنة جائزة المعلم المتمیز لیوم التمیز العلمي منذ  -
 اإلنس��انیةالبح��وث والدراس��ات  الم��دني، مرك��زدراس��ات تنظیم��ات المجتم��ع فری��ق رئ��یس  -

 والعلوم بجامعھ قطر. اآلداب واالجتماعیة، كلیھ
 األمریكی�ة المتح�دةی�ات بجامعھ میشغان في الوال االجتماعیةباحث زائر في معھد البحوث  -

 2014-2013 أكادیميلمده عام 
 2015-2014االنماء االجتماعي ، التطوعي، دارعضو في لجنھ جائزه العمل  -
 .2013-2010من  الطفل والمرأة لحمایةنائب رئیس مجلس ادارة المؤسسة القطریة  -
 عضو في الشبكة العربیة للمنظمات األھلیة.  -
 للتعل��یم، للس��نواتاالعل��ى  الطلب��ة، المجل��س بح��اثألعض��ة محك��م ف��ي المع��رض ال��وطني  -

2012،2013 
 الس���تراتیجیة الوطنی���ةعض���و ف���ي فری���ق عم���ل اع���داد اوراق م���ؤتمر تعزی���ز االلتزام���ات  -

 2013، األسرةاالعلى لشؤون  المرأة، المجلسالتماسك االسري وتمكین 
ی��و ف��ي الفت��رة م��ن یون لجن��ة ش��ؤون الم��رأة ب��المجلس األعل��ى لش��ؤون األس��رةعض��و ف��ي  -

 . 2009حتى ابریل 2004
خبی��ر المح��ور االجتم��اعي ف��ي فری��ق عم��ل اس��تراتیجیة األس��رة ,المجل��س األعل��ى لش��ؤون  -

  2007-2006األسرة.
 تاریخھ .حتى 2007منذ عام  رئیس مجلس أمناء مدرسة الفالح المستقلة االبتدائیة للبنات -
 2010ت ،الكوی العربیة، جامعھ والجزیرةمحكم ابحاث لمجلھ دراسات الخلیج  -
ح�ول موض�وع حمای�ة  2007محكم جائزة الشیخ خلیفة بن سلمان آل خلیف�ھ السادس�ة لع�ام  -

 .2008،نوالطفل، البحری المرأةمعلومات  زالعربیة، مركالطفولة وقضایاھا في البلدان 
 الس�لطان ق�ابوس، العلم�ي، جامع�ھالدراس�ات العلی�ا والبح�ث  بحثی�ھ عم�ادةمحك�م لمش�اریع  -

 .2009_2008العام الجامعي 



 
 

 المشاركة في اللجان :
 

عضو لجنھ االشراف على مشروع تطویر الطلبة المتمیزین بین جامع�ھ قط�ر وجامع�ھ  -
 2020-2019ابن خلدون التركیة ،

-2016،2016-2015عض�����و ف�����ي لجن�����ھ النظ�����ام الج�����امعي بجامع�����ھ قط�����ر ع�����ام  -
2017,2017-20182018-2019 

 ,2017-2016قطر ، جامعھ والعلوم،عضو في لجنھ التعینات بكلیھ اآلداب - -
والعل��وم ،جامع��ھ قط��ر  اآلداب،كلی��ھ  االجتماعی��ةرئ��یس لجن��ھ التعین��ات بقس��م العل��وم - -

،2016-2017 
والعل�وم ،جامع�ة قط�ر  اآلداب،كلی�ھ  االجتماعی�ةعضو في لجن�ھ الج�داول بقس�م العل�وم  -

2016-2017 
-2014كادیمی�ة رئیس لجنھ العالقات الخارجی�ة ،قس�م العل�وم االجتماعی�ة لألع�وام األ- -

2015،2015-2016. 
 2015-2014عضو في لجنھ التواصل المجتمعي بكلیھ اآلداب والعلوم عام - -
 2015-2014جامعھ قطر عام –عضو في لجنھ التعینات بكلیھ اآلداب والعلوم - -
 2016-2015عضو في لجنھ التعینات في برنامج علم االجتماع،- -
-2014اع بقس��م العل��وم االجتماعی��ة عض��و ف��ي لجن��ھ الج��داول برن��امج عل��م االجتم��- -

 2016-2015و2015
 االجتماعی��ةعض��و ف��ي لجن��ھ مخرج��ات ال��تعلم برن��امج عل��م االجتم��اع ،قس��م العل��وم - -

،2014-2015 
والعل��وم ،قس��م  اآلداب،كلی��ھ  االجتماعی��ةرئ��یس لجن��ھ مش��اریع التخ��رج ،بقس��م العل��وم - -

 2013-2012، االجتماعیةالعلوم 
-2012،2012-2011،جامع�ھ قط�ر ، االجتماعی�ةلعل�وم منسق لجن�ھ الج�داول بقس�م ا- -

2013. 
 االجتماعی��ةعض��و ف��ي لجن��ھ مخرج��ات ال��تعلم ،برن��امج عل��م االجتم��اع ،قس��م العل��وم  -

 2012-2011،جامعھ قطر 
 2012-2011عضو في لجنھ خدمھ المجتمع ،كلیھ اآلداب والعلوم ،جامعھ قطر ،- -
 2012-2011ماعیة ،جامعھ قطر ،منسق لجنھ االرشاد االكادیمي ،قسم العلوم االجت- -
 2012-2011منسق لجنھ األنشطة الطالبیة ،قسم العلوم االجتماعیة ،جامعھ قطر ،- -
-2009،جامع��ھ قط��ر  االجتماعی��ة،قس��م العل��وم  االس��تراتیجیةعض��و ف��ي لجن��ھ اع��داد - -

2010 
-2009،جامع��ھ قط��ر  االجتماعی��ة، قس��م العل��وم  األكادیمی��ة الخط��ةمنس��ق لجن��ھ تقی��یم - -

2010 
 2010-2009منسق لجنھ الجداول ، قسم العلوم االجتماعیة ،جامعھ قطر - -
 2010-2008قطر ، العامة، جامعھعضو في لجنھ برنامج المتطلبات - -



-2008العل�وم االجتماعی�ة ،جامع�ھ قط�ر ، التوص�یفات، قس�معضو في لجنھ مراجعھ - -
2011 

قط�ر  ی�ة، جامع�ھاالجتماعالعل�وم  االجتم�اع، قس�معضو ف�ي لجن�ھ ج�وده برن�امج عل�م - -
،2009-2010 

عضو في اللجنة العلمیة لمعھد الدراس�ات المس�حیة االجتماعی�ة واالقتص�ادیة ،جامع�ھ - -
 2010-2008قطر ،

 . 2009-2004، لجنة شؤون المرأة بالمجلس األعلى لشؤون األسرةعضو في لجنة  -
 . 2015-2014، لجنھ جائزه العمل التطوعي، دار االنماء االجتماعيعضو في  -
 حتى اآلن. – 2008، نة جائزة المعلم المتمیزلج -
،اللجن�ھ الوطنی�ھ للتربی�ھ والثقاف�ھ والعل�وم وزاره  2030لجنھ التعلیم للجمی�ع عضو في  -

 حتى اآلن. – 2017،  التعلیم والتعلیم العالي
 .حتى اآلن – 2007، مجلس أمناء مدرسة الفالح المستقلة االبتدائیة للبناترئیس  -

 
  -األبحاث المنشورة:

تقری��ر المنظم��ات األھلی��ة والمخ��اطر الت��ي تتع��رض لھ��ا االس��رة العربی��ة ،الش��بكة العربی��ة -
 2013للمنظمات االھلیة &ومعھد الدوحة الدولي للدراسات االسریة ،

االجتماعی��ة ف��ي المجتم��ع القط��ري ،المجل��س االعل��ى –دراس��ة مراك��ز التنمی��ة المجتمعی��ة  
 2012لشؤون األسرة،

 2010ألسرة القطریة، المجلس األعلى لشؤون األسرة،دراسة الشراكة في ا-
دراس��ة ح��ول وظ��ائف الدول��ة ف��ي المجتم��ع القط��ري دراس��ة لل��دور التح��دیثي للدول��ة م��ن    -

 م 2002 ,جامعة قطر اإلنسانیة,والدراسات  الوثائق ، مركز1990حتى  1971
عربی���ة ال ، الش���بكةتقری���ر ح���ول دور التنظیم���ات األھلی���ة ف���ي تمك���ین الم���رأة بدول���ة قط���ر -

 م. 2004 ,للمنظمات األھلیة
 قط��ر،لأللفی��ة بدول��ة  اإلنمائی��ةات األھلی��ة ف��ي تحقی��ق األھ��داف تقری��ر ح��ول دور التنظیم�� -

 .م2005 ,الشبكة العربیة للمنظمات األھلیة
المجل�ة الدولی�ة ل�آلداب والعل�وم اإلنس�انیة ، االبعاد االجتماعیة للشراكة في االسرة القطریة -

  2017 ول مارس العد األ،واالجتماعیة
مجل�ة كلی�ة ، على األس�رة القطری�ة التماسك االسري في المجتمع القطري: دراسة إمبریقیة -

 ا2017 العدد الثالث یولیو  67المجلد ،التربیة
 واالجتماعی�ة االقتص�ادیة المس�حیةباحث مشارك في بحث حصار قطر ،معھد الدراس�ات   -

 2018،جامعھ قطر ،
- Occupational Values and Reported Behavior s of Medical 

Professionals in Qatar, European Journal of Social Sciences,vol57 
no 3 December 2018. 

، اسھام علم االجتماع في مجال ذوي اإلعاقة في المجتمع القطري: دراسة تحلیل مضمون -
 .2019، یونیو 129العدد  مجلة االداب بكلیة االداب جامعة بغداد

في قطر ،معھد الدوحھ الدولي لدراسات  األسرةالحصار على  مشارك ،تأثیرباحث  -
 2018، األسرة



 
 
 
 

 -األبحاث غیر المنشورة:
•  
باحث مشارك في دراس�ة ب�رامج الم�رأة المتخصص�ة ف�ي الفض�ائیات العربی�ة المجل�س  •

 .2010االعلى لشؤون األسرة ،
م��ع القط��ري،المجلس مس��ح االحتیاج��ات التنموی��ة ف��ي المجت دراس��ة باح��ث مش��ارك ف��ي •

 2009لشؤون األسرة، األعلى
الحض����انات ف����ي الھیئ����ات وال����وزارات  إنش����اءباح����ث مش����ارك ف����ي بح����ث مش����روع  •

 2008،األسرةلشؤون  األعلى،المجلس الحكومیة
 اإلنس�انحق�وق  إدارة، باحث مشارك ف�ي بح�ث العن�ف األس�ري ف�ي المجتم�ع القط�ري •

 .2008،قطر،الداخلیة،وزارة 
 :ـــّولة (منـــــح)أبـــحــــاث مــمـ

 لایر قطري. 60000، المجلس األعلى لشؤون االسره، الشراكھ لدى االسره القطریھ •
 لایر قطري. 60000، المجلس األعلى لشؤون االسره، التماسك لدى االسره القطریھ •
لایر  40000، المجلس األعل�ى لش�ؤون االس�ره، مراكز التنمیھ االجتماعیھ /المجتمعیھ •

 قطري.
 دوالر امریكي. 4000، واج في دول الخلیج العربي (تقریر )حالھ الز •
 3000، المجل��س العرب��ي للطفول��ھ والتنمی��ھ، الش��راكھ ل��دى الطف��ل ف��ي البل��دان العربی��ھ •

 دوالر امریكي.
 

 المؤتمرات والندوات:
المش��اركھ ح��ول االبع��اد االجتماعی��ھ للس��ریھ ف��ي الع��الج النفس��ي ،جمعی��ھ أص��دقاء  •

 2019بر أكتو 14الصحھ النفسیھ ،
المش��اركة بورق��ھ عم��ل ح��ول ح��ق مش��اركھ الطف��ل ف��ي المجتم��ع القط��ري ،تنظ��یم  •

 14-12المنظم����ة الدولی����ة لحمای����ھ الطف����ل ،بالمعھ����د العرب����ي للتخط����یط الكوی����ت 
 2019فبرایر

المشاركة في ورشة العمل التفاعلیة بعنوان "النخلة: التقالید والمعارف والممارس�ات  •
الثقاف��ة والریاض��ة ووزارة البلدی��ة والبیئ��ة واللجن��ة والمھ��ارات" بالتع��اون م��ع وزارة 

الوطنی��ة القطری��ة للتربی��ة والثقاف��ة والعل��وم، ومنظم��ة األم��م المتح��دة للتربی��ة والعل��م 
 . 2018والثقافة (یونسكو) ، 

 . 2018 جامعھ قطررئیس جلسة مؤتمر "أزمة الخلیج وآثارھا" : مقاربات علمیة، •
 . 2018،جامعھ قطرمائدة مستدیرة ،  -اعيرئیس جلسة الھویة والتغییر االجتم •
رئ��یس الجلس��ة ف��ي م��ؤتمر التعل��یم والمس��ؤولیة المجتمعی��ة م��ع مؤسس��ة الفیص��ل ب��ال  •

 . 2018حدود ، 



 واإلنس��انیة االجتماعی��ةف��ي االجتم��اع ال��دوري للیونس��كو لبرن��امج العل��وم  المش��اركة •
 باریس  2017نوفمبر  9-7،باریس 

ق االنس��ان االبع��اد والممارس��ات ،قس��م العل��وم ف��ي تنظ��یم ن��دوه ح��ول حق��و المش��اركة •
والعل�وم ،ولجن�ھ حق�وق االنس�ان ،جامع�ھ  والثقافة للتربیة الوطنیة واللجنة االجتماعیة

 2017قطر دیسمبر 
 .2017اكتوبر 23في ندوه قطر بعد الحصار ،جامعھ حمد بن خلیفھ  المشاركة •
فس��یة والجس��دیة ح��ول ض��غوط العم��ل واث��ره عل��ى الص��حة النبورق��ھ عم��ل  المش��اركة •

 النفس�یة الصحةوانعكاساتھا على  العاملة المرأةفي ندوه صراع األدوار لدى للمرأة ،
،  النفس��یة الص��حة،جمعی��ھ أص�دقاء  2017أكت��وبر 10ف��ي المجتم��ع القط�ري ، للم�رأة
 قطر 

االجتماعی��ات  لالخص��ائیاتبورق��ھ عم��ل الملتق��ى النفس��ي واالجتم��اعي   المش��اركة •
 . الدوحة 2017-4-23 اإلعدادیة رفیدة،مدرسھ 

الواق�ع والتطلع�ات ،ف�ي ورش�ھ  الخلیجی�ة المواطنةفي ورقھ عمل  بعنوان  المشاركة  •
،اب�وظبي  ب�أبوظبيالتعلیم  ووزارةلمجلس التعاون  العامة األمانة، الخلیجیة المواطنة

 2017مارس  28-29
ف�ي دول�ھ قط�ر  المشاركة بمقترح بحث�ي ح�ول التح�دیات الت�ي تواج�ھ المجل�س البل�دي •

البح��وث  مس��ارات بح�ث جدی��ده ف��ي العل�وم ف��ي قط�ر ،مرك��ز البینی�ةمنت�دى البح��وث ،
ابری���ل 28والعل���وم جامع���ھ قط���ر  اآلداب،كلی���ھ  واالجتماعی���ة اإلنس���انیةوالدراس���ات 

2016 
 البش���ریة التنمی���ةف���ي تق���اریر  القطری���ة الم���رأةالمش���اركة بورق���ھ عم���ل ح���ول تعل���یم  •

والعل��وم  اآلداب،كلی��ھ  واالجتماعی��ة اإلنس��انیةل��وم المؤش��رات والتح��دیات ،مرك��ز الع
 2016ابریل  16،جامعھ قطر 

 Mss Annual Meeting Mid2016 ,Mid westالمش��اركة ف��ي م��ؤتمر  •
Sociological association،23-26 شیكاغو ،امریكا2016مارس، 

 
رق��ھ عم��ل ح��ول مش��اركھ الش��باب ف��ي تنظیم��ات المجتم��ع الم��دني ،ف��ي وب المش��اركة •

 العربی�ة باألم�اراتالشباب الخلیجي وتحدیات العصر ،وزاره تنمی�ھ المجتم�ع مؤتمر 
،جامع���ھ  االجتماعی���ةالعم���ل والش���ؤون  ل���وزارةوالمكت���ب التنفی���ذي الت���ابع  المتح���دة
 2016فبرایر 18-17 الشارقة، ةالقاسمی

ھ نیس�لط  االجتماعی�ة التنمی�ةالمشاركة في مؤتمر اإلساءة والتماسك االسري ،وزاره  •
 ،جامع��ھ ظف��ار االجتماعی��ةالعم��ل والش��ؤون  ل��وزارةالمكت��ب التنفی��ذي الت��ابع عم��ان و

 .2015اغسطس 5-4،صاللھ ،
 للتنمی�ة،للتقریر الرابع لدولھ قط�ر  التنمیةفي  المرأةبورقھ عمل حول حق  المشاركة •

 . 2014للتخطیط التنموي   العامة األمانة،  التنمیةالمعنون بالحق في  البشریة
 Child Commercial Sexual Exploitation andتمر المش�اركة ف��ي م��ؤ •

Child Welfare. School of Social Work .University of Michigan. 
October 18.2013 



 Mss Annual Meeting Mid2013 ,Mid westالمش��اركة ف��ي م��ؤتمر  •
Sociological association،27-30 شیكاغو ،امریكا2013مارس، 

 
ثقاف��ة المجتم��ع وحق��وق الم��رأة ،ف��ي ورش��ھ عم��ل ح��ول  المش��اركة بورق��ة عم��ل ح��ول •

حقوق المرأة بین النص والواقع ،المؤسس�ة القطری�ة لحمای�ھ الطف�ل والم�رأة ،الدوح�ة 
،5-3-2013 

 
المش��اركة ف��ي منت��دى منظم��ات المجتم��ع الم��دني للطفول��ة الراب��ع ،المجل��س العرب��ي  •

 .2012یولیو4-3روت ،للطفولة والتنمیة ،وزارة الشؤون االجتماعیة اللبنانیة ،بی
المش��اركة بورق��ھ عم��ل ح��ول دور الم��رأة العربی��ة ف��ي الث��ورات ،الم��ؤتمر ال��دولي  •

:االنتفاضات العربیة مقاربات سوسیولوجیة ومقارنات جغرافیة ،الجامع�ة االمریكی�ة 
ف��ي بی��روت والجمعی��ة  الدولی��ة لعل��م االجتم��اع وجھ��ات آخ��ري ،الجامع��ة االمریكی��ة 

 .2012مارس 21-20،بیروت 
المشاركة بورقھ عمل حول اتجاھ�ات األس�رة القطری�ة نح�و نظ�ام الكفال�ة ف�ي ورش�ھ   •

 .2011 /7/2النتائج والحلول، قسم العلوم االجتماعیة ،جامعھ قطر ،–نظام الكفالة 
المش��اركة بورق��ة عم��ل ح��ول دور جامع��ة قط��ر ف��ي خدم��ة المجتم��ع ملتق��ي التنمی��ة  •

 مھنیة ،جامعة قطر.،مكتب التنمیة ال2011ینایر -19-18المھنیة 
الداخلی��ة  الم��دني: االبع��ادوتنظیم��ات المجتم��ع  ح��ول الدول��ةالمش��اركة بورق��ھ عم��ل  •

والخارجیة،  ف�ي م�ؤتمر تنظیم�ات المجتم�ع الم�دني ف�ي البل�دان العربیة،جامع�ھ قط�ر 
  2010نوفمبر3-2والمعھد الدولي للدراسات األسریة الدوحة 

ف�ي البل�دان العربیة)،المعھ�د  المرأةكین المشاركة بورقھ عمل  في مؤتمر ( تعزیز تم •
 .2010،أكتوبر 5،6الدولي للدراسات األسریة واألمم المتحدة،تونس 

المشاركة بورقھ عمل في ورشھ عمل الطالق قبل الدخول في المجتمع القطري قس�م  •
 2010ینایر16الشؤون الدولیة جامعھ قطر،

جتم��ع،المجلس األعل��ى المش��اركة ف��ي اجتم��اع الخب��راء لمش��روع مراك��ز تنمی��ة الم •
 .2009دیسمبر15-13لشؤون األسرة ،الدوحة،

 
المشاركة بورقة عمل حول البطال�ة ل�دى الش�باب القط�ري ،ورش�ة عم�ل البطال�ة ف�ي  •

دول مجل��س التع��اون ل��دول الخل��یج العربیة،األمان��ة العام��ة للتخط��یط التنموي،الدوح��ة 
 .2008اكتوبر21-23

ة العربی����ة ،ن����دوة أبع����اد التماس����ك المش����اركة ببح����ث ف����ي االحتف����ال بی����وم األس����ر •
 .2008األسري،مسقط ،فبرایر

الم��ؤتمر اإلس��المي  ةالق��رار، منظم��واتخ��اذ  الم��رأةالمش��اركة ف��ي اجتم��اع خب��راء  •
 .2008ینایر ،كواالمبور،

الخلیج��ي، ف��ي دول مجل��س التع��اون  والم��رأةالمش��اركة بورق��ة عم��ل ح��ول التعل��یم 
اكت����وبر حت����ى 30 الھ����اي ؛باوروب����اءمجل����س التع����اون  فعالی����ات أی����ام نض����م

 . 2007نوفمبر1



 أی�ام,ض�من فعالی�ات  األس�رةالخلیجیة في  المرأةعمل حول دور  المشاركة بورقة •
 .2006نوفمبر 9-7,برلین  مجلس التعاون باوروباء

المشاركة بورقة عمل ف�ي م�ؤتمر التربی�ة وحق�وق الطف�ل ف�ي ال�وطن العرب�ي ب�ین  •
 ةلمرك�ز رعای�ة وتنمی�ة الطفول�ة ,جامع� التشریع والتطبیق ,المؤتمر العلمي الثالث

 .2006المنصورة ,مصر ,مارس 
المشاركة بورقة عمل في الحوار الوطني حول منظم�ات المجتم�ع الم�دني ,مكت�ب  •

 .2006,األمم المتحدة ,الدوحة,مارس  باإلعاقةالمقرر المعني الخاص 
مش�اركة     المشاركة بورقة عمل في مؤتمر المراة العربیة بین الماضي والحاضر ال •

 .2006والدیمقراطیة,جامعة جورجتاون ,الدوحة ,مارس 
المشاركة بورقة عمل في مؤتمر تنظیمات المجتمع المدني وتمكین الم�راة ,مرك�ز  •

 .2006معلومات المراة والطفل ,البحرین,فبرایر,
المش���اركة ف���ي الن���دوة الدولی���ة (م���نح الس���لطة للم���راة ف���ي مج���ال الحی���اة العام���ة  •

 اس�طنبول, یونی�و) أفریقی�االكبی�ر وش�مال  األوسطي منطقة الشرق والدیمقراطیة ف
2005. 

المش���اركة ف���ي م���ؤتمر الدوح���ة الع���المي لرعای���ة المس���نین ف���ي ظ���ل التح���والت  •
 .2005 , الدوحة, ابریلالمعاصرة

الت���ي اقامتھ��ا ش���بكة الن��وع االجتم���اعي والتنمی���ة  اإلقلیمی���ةالمش��اركة ف���ي الن��دوة  •
 , ت���ونسات:افض���ل التج���ارب واالس���تراتیجیات)انج���د(من الدراس���ات ال���ى السیاس

 .2004,سبتمبر
 

 ش:الدورات والور
 

المشاركة في ورشھ توظیف نماذج جوج�ل ف�ي التط�ویر المھن�ي والبح�ث العلم�ي  •
 2016-10-2،مكتب التنمیة المھنیة ،جامعھ قطر ،

 2016-9-4المشاركة في ملتقى التقییم لكلیھ اآلداب والعلوم ،جامعھ قطر  •
ي ورش���ھ اس���تراتیجیة التط���ویر العلم���ي ف���ي جامع���ھ قط���ر ،قاع���ھ المش���اركة ف��� •

 2016-6-29المؤتمرات بجامعھ قطر ،
المشاركة ف�ي ورش�ھ قل�ب الحج�رة الص�فیة ،مكت�ب التنمی�ة المھنی�ة ،جامع�ة قط�ر  •

27-10-2014  
االجتم�اعي م�ن خ�الل تق�دیم  التأھیلفي برنامج التعلیم المستمر بمركز  المشاركة •

لرعایة الطفل ف�ي المجتم�ع القط�ري  والمؤسسیةتشریعیة محاضره حول االطر ال
 2013-9-4 الدوحة،
 6-4تق��دیم دوره تدریبی��ھ ح��ول من��اھج البح��ث االجتم��اعي (المن��اھج الكیفی��ة) ،  •

 ،قسم البحوث والدراسات ،دار االنماء االجتماعي  2012مارس 
-1) المشاركة في ورشة عمل حول (دراسة مشاركة االطفال في البلدان العربی�ة •

 ،المجلس العربي للطفولة والتنمیة ،القاھرة 2012فبرایر 2



-27المشاركة في الدورة التدریبیة  الخاصة بتدریب المدربین، المرحل�ة الثانی�ة،  •
 ،دار اإلنماء االجتماعي ،الدوحة2010یونیو30

-19 المرحلة االولى، لمدربین،الخاصة بتدریب ا التدریبیة  دورةالمشاركة في ال •
 .الدوحةاالجتماعي ، اإلنماء ،دار2010یونیو23

، 27/5/2010-24المشاركة في ورشھ عمل حول مناھج تحلی�ل الم�ادة المس�حیة  •
،معھ���د الدراس���ات المس���حیة االجتماعی���ة واالقتص���ادیة ،جامع���ھ قط���ر &جامع���ھ 

 میشیغان،الدوحة
-25المش��اركة ف��ي ورش��ھ عم��ل ح��ول  بن��اء واس��تخدام  اداه المس��ح االجتم��اعي •

ھد الدراس�ات المس�حیة االجتماعی�ة واالقتص�ادیة ،جامع�ھ قط�ر ،مع 27/1/2010
 &جامعھ میشیغان،الدوحة. 

-27المش��اركة ف��ي ورش��ھ عم��ل ح��ول التق��ویم التك��ویني م��ن اج��ل تعل��یم أفض��ل •
 ،مكتب التنمیة المھنیة وعملیة التطویر،جامعھ قطر.28/4/2009

نی�ة وعملی�ھ ، مكتب التنمی�ة المھSpss، ،19_21/4/2009المشاركة في ورشھ عمل  •
 التطویر،جامعھ قطر.

-18المش�����اركة ف�����ي ورش�����ھ عم�����ل ح�����ول تص�����میم مل�����ف المق�����رر الكترونی�����اً، •
 المھنیة وعملیھ التطویر،جامعة قطر. التنمیة  ،مكتب19/1/2009

المش��اركة ف��ي ورش��ھ عم��ل ح��ول إع��داد الوح��دات المتكامل��ة م��دخل لتنظ��یم محت��وى  •
 یھ التطویر،جامعھ قطر.،مكتب التنمیة المھنیة وعمل15/1/2009-14المقرر،

بالجامع�ة األمریكی�ة بالق�اھرة  االجتماعی�ةف�ي دورة تدریبی�ة بمرك�ز البح�وث  المشاركة •
یمھ�ا یمن�اھج البح�ث ف�ي توجی�ھ السیاس�ة وتق حول دور، 24/7/2008- 4/5/2008من

 مع التطبیق على قطاع الصحة والسكان.
 .2008،ینایر،جامعة قطرSpss برنامج اإلحصاءالمشاركة في ورشة عمل في  •
المش��اركة ف��ي دورة تدریبی��ة ح��ول دم��ج قض��ایا الن��وع االجتم��اعي ف��ي االس��تراتیجیات  •

 .2007مایو األردنوالخطط الوطنیة؛االسكوا،
ف��ي التعام��ل م��ع المس��نین,المجلس  الوج��دانيالمش��اركة ف��ي ورش��ة تدریبی��ة ف��ي ال��ذكاء  •

 .2006,قطر نوفمبر األسرةلشؤون  األعلى
ستراتیجیات تنمیة مھارات التفكی�ر وح�ل المش�كالت,جامعة المشاركة في ورشة حول ا •

 .2006قطر,مایو
 . 2006ورشة عمل حول مھارات المعلومات ,جامعة قطر ,فبرایر  •
العربی�ة, ال�دول  , جامع�ة) األس�ريورشة عمل للخبراء حول (آلیات وابع�اد التماس�ك - •

 .2005 القاھرة, نوفمبر
العرب��ي للدراس��ات  , المجل��سة المس��تدامة )دورة ح�ول (دور الم��راة العربی��ة ف��ي التنمی�� •

 .2005 العربیة, القاھرة, ابریلالعلیا والبحث العلمي التحاد الجامعات 
 .2005, مایوقطر , جامعةتقویم الطالب الجامعي أسالیبورشة عمل  •
 .2005, ابریلقطر , جامعةالتعلیم الجامعي الحدیث أسالیبورشة عمل  •



 , جامع�ةالبحوث والدراسات االجتماعی�ة مركز دین،المساعدورة المعیدین والمدرسین  •
 .1997 القاھرة, ابریل


