ندوة االبتزاز

«املفهوم ـ الأ�سباب ـ العالج»
 2ـ  3ربيع الآخر 1432هـ  7 /ـ  8مار�س 2011م

دليل امل�شاركني واملعلقني

�أ  .د .علي بن عبد اهلل ال�صياح
ع�ضو اللجنة الإ�شرافية لندوة االبتزاز

1

2

3

4

احلمد اهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء
واملر�سلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أمّ ا بعد:
ف�إنه ي�سر ق�سم الثقافة الإ�سالمية بكلية الرتبية �أن ي�ضع بني
يدي الباحثني دليل امل�شاركني واملعلقني فـي ندوة االبتزاز (املفهوم ـ
الأ�سباب ـ العالج) ،والتي �أقيمت فـي جامعة امللك �سعود بتاريخ  2ـ
 3ربيع الآخر 1432هـ  7ـ  8مار�س 2011م ،وقد رتبت الأ�سماء ح�سب
اجلل�سات.
ً
جميعا ملا يحبه وير�ضاه.
ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يوفقنا
�إعداد
�أ .د .علي بن عبد اهلل ال�صياح
ع�ضو اللجنة الإ�شرافية لندوة االبتزاز

5

�أهداف الندوة
 – 1حتديد مفهوم االبتزاز.
 – 2التعرف على �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل االبتزاز ،والو�سائل امل�ستخدمة
فيه.
 – 3التوعية بالأخطار التي ترتتب على االبتزاز ،والتحذير منه.
 – 4التو�صل �إىل �أف�ضل الطرق امل�ؤدية ب�إذن اهلل للحد من االبتزاز ،والق�ضاء
عليه قبل انت�شاره.
 – 5تعزيز التعاون ،وتبادل اخلربات بني كليات اجلامعة من جهة ،وبني
اجلامعة واجلهات املعنية من جهة �أخرى للق�ضاء على االبتزاز.

حماور الندوة:
•املحور الأول :االبتزاز (املفهوم – الأ�سباب – العالج).
•املحور الثاين :دور م�ؤ�س�سات املجتمع فـي مواجهة االبتزاز وعالجه
(الرتبية والتعليم – القطاعات الأمنية – الإعالم).
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اجلهات امل�شاركة فـي الندوة
•املجل�س الأعلى للق�ضاء.
•وزارة الرتبية والتعليم.
•وزارة الإعالم.
•وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
•الرئا�سة العامة لهيئات الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
•هيئة التحقيق والإدعاء العام.
•كلية امللك فهد الأمنية.
•جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.
•املركز الوطني لأبحاث ال�شباب.
•كر�سي امللك عبد اهلل للح�سبة وتطبيقاتها املعا�صرة.
•مركز باحثات لدرا�سات املر�أة.
•مركز �آ�سية لال�ست�شارات الرتبوية والأ�سرية.
•رابطة ال�صحافة الإ�سالمية العاملية.
•وغريها...
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اجلل�سة الأوىل
املفهوم والواقع
رئي�س اجلل�سة:
•معايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن
العثمان.

امل�شاركون:
•معايل ال�شيخ الدكتور �صالح بن عبد اهلل بن حميد.
رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء.
•معايل الدكتور يو�سف بن �أحمد العثيمني.
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.
•معايل ال�شيخ عبد العزيز بن حمينّ احلمني.
الرئي�س العام لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
•معايل ال�شيخ حممد بن فهد �آل عبد اهلل.
رئي�س هيئة التحقيق واالدعاء العام.

التعليقات:
•الدكتور ف�ؤاد بن عبد الكرمي العبد الكرمي.
مدير عام مركز باحثات لدرا�سات املر�أة.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

عبد اهلل بن عبد الرحمن عبد اهلل العثمان.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

مدير جامعة امللك �سعود.

الرمز الربيدي

الريا�ض 11153

الربيد الإلكرتوين Alothman@ksu.edu.sa

ً
ثانيا :التعليم:
•البكالوريو�س 1405هـ جامعة امللك �سعود.
•املاج�ستري 1410هـ جامعة �أريزونا (الواليات املتحدة الأمريكية).
•الدكتوراه 1412هـ جامعة �أريزونا (الواليات املتحدة الأمريكية).

ً
ثالثا :اخلربات العملية:
•مدير جامعة املك �سعود من  1428/3/3هـ وحتى الآن.
•وكيل وزارة التعليم العايل لل�ش�ؤون التعليمية من 1424/3/9هـ وحتى
1428/3/2هـ.
•وكيل جامعة امللك �سعود للدرا�سات والتطوير واملتابعة من 1423/6/3هـ حتى
1424/3/8هـ.
•عميد �ش�ؤون الطالب بجامعة امللك �سعود ورئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الطالب
من 1418/10/22هـ وحتى 1423/6/2هـ.
•وكيل عمادة �ش�ؤون الطالب للإ�سكان والتغذية ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
الطالب من 1415/2/1هـ وحتى 1418/10/21هـ.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

�صالح بن عبد اهلل بن حممد بن حميد.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء.

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي:
•رفع احلرج فـي ال�شريعة الإ�سالمية �ضوابطه وحتقيقاته.
•�أدب اخلالف.
•�أحداث ومواقف فـي طريق العزة.
•تلبي�س مردود فـي ق�ضايا حية.
•التوجيه غري املبا�شر فـي الرتبية وتغري ال�سلوك.
• ...وغريها.
ً
ثالثا :اخلربات العملية:
•ع�ضو هيئة كبار العلماء.
•رئي�س جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.
•ع�ضو فـي الهيئة الت�أ�سي�سية للمجل�س الأعلى العاملي للم�ساجد برابطة العامل
الإ�سالمي.
•ع�ضو الهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة.
•ع�ضو فـي جلنة التقومي ال�شامل للتعليم.
• ...وغريها.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

يو�سف بن �أحمد العثيمني.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.

ً
ثانيا :التعليم:
•بكالوريو�س :علم اجتماع من جامعة امللك �سعود (بتقدير ممتاز مع مرتبة
ال�شرف).
•ماج�ستري :علم اجتماع من �إحدى جامعات الواليات املتحدة الأمريكية.
•دكتوراه :علم اجتماع من �إحدى جامعات الواليات املتحدة الأمريكية.
•

ً
ثالثا :اخلربات العملية:

•ع�ضو جمل�س �أمناء مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة.
•رئي�س جلنة خدمات ذوي االحتياجات اخلا�صة.
•ع�ضو فـي املجل�س الأعلى ملكافحة الفقر.
•رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية العربية ال�سعودية للثقافة والفنون.
•وكيل الوزارة امل�ساعد للرعاية االجتماعية.
•الأمني العام مل�ؤ�س�سة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لوالديه للإ�سكان التنموي.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

عبد العزيز بن حمني بن �أحمد احلمني.

العمل احلايل

الرئي�س العام لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ً
ثانيا :التعليم:
•متخرج من كلية ال�شريعة بالريا�ض عام 1407هـ جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية.

ً
ثالثا :اخلربات العملية:
•م�ست�شار متفرغ بالديوان امللكي من 1427/7/28هـ.
ً
رئي�سا باملحكمة العامة مبحافظة الر�س من 1415/5/12هـ حتى عمل
•عمل
ً
قا�ضيا باملحكمة العامة مبحافظة العال من  1411/10/12هـ 1427/7/28هـ.
ً
ً
ق�ضائيا من 1408/1/1هـ.
مالزما
•عمل
ً
ً
•�أمينا عاما للجنة الإ�سكان التنموي مبنطقة الق�صيم.
•ع�ضو ًا باللجنة العليا مبكتب البحوث والدرا�سات.
ً
•رئي�سا للجمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي مبحافظة الر�س.
ً
•رئي�سا جلمعية الرب اخلريية مبحافظة الر�س.
ً
رئي�سا ملجل�س �إدارة مركز الت�آخي لرعاية امل�سنني مبحافظة الر�س.
•
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

حممد بن فهد بن عبد الرحمن العبد اهلل.

امل�ؤهل العلمي

ماج�ستري من املعهد العايل للق�ضاء.

العمل احلايل

رئي�س هيئة التحقيق والإدعاء العام.

ً
ثانيا :التعليم:
•ح�صل على ال�شهادة اجلامعية كلية ال�شريعة عام 1401هـ 1402 /هـ.
•ح�صل على �شهادة املاج�ستري من املعهد العايل للق�ضاء عام 1405هـ.

ً
ثالثا :اخلربات العملية:
•تعني فـي ال�سلك الق�ضائي برتبة مالزم ق�ضائي اعتبار ًا من 1402/9/ 20هـ حتى
تدرج فـي الوظائف الق�ضائية �إىل �أن ح�صل على رئي�س حمكمة اعتبار ًا من
1420/11/13هـ.
ً
رئي�سا لهيئة التحقيق واالدعاء العام باملرتبة
•�صدر الأمر امللكي الكرمي بتعيينه
املمتازة لهذا العام 1426هـ.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

ف�ؤاد بن عبد الكرمي العبد الكرمي.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

ع�ضو هيئة التدري�س بكلية امللك في�صل اجلوية.

�صندوق الربيد

261258

الرمز الربيدي

11342

الربيد الإلكرتوين Dr25252@hotmail.com

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•ق�ضايا املر�أة فـي امل�ؤمترات الدولية.
•العدوان على املر�أة فـي امل�ؤمترات الدولية.
•املر�أة امل�سلمة بني مو�ضات التغرير وموجات التغيري.
•عوملة الأ�سرة امل�سلمة.
•مفهوم العنف والتمييز �ضد املر�أة بني االتفاقيات الدولية وال�شريعة
الإ�سالمية.
• ...وغريها.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•مدير عام مركز باحثات لدرا�سات املر�أة.
•ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الفكرية
•ع�ضو املجل�س الت�أ�سي�سي للهيئة العاملية للمر�أة والأ�سرة
•ع�ضو املجل�س الت�أ�سي�سي ملكتب ال�سلطان للدفاع عن حقوق املر�أة
ً
�سابقا.
•جمل�س �إدارة مركز حي الروابي االجتماعي
• ...وغريها.
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اجلل�سة الثانية
�آثار االبتزاز على الفرد واملجتمع
رئي�س اجلل�سة:
•�سعادة الدكتور حمد بن حممد �آل ال�شيخ.
وكيل جامعة امللك �سعود للتطوير واجلودة.

امل�شاركون:

•الدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد.
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.
•الدكتور نزار بن ح�سني ال�صالح.
الأمني العام للمركز الوطني لأبحاث ال�شباب.
•الدكتورة بنية بنت حممد الر�شيد.
وكيلة عمادة �ش�ؤون الطالب ل�ش�ؤون الطالبات.

التعليقات:

•الدكتورة النا بنت ح�سن بن �سعيد.
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود ،كلية الآداب.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

حمـد بن حممـد بن حمـد �آل ال�شـيخ.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة ،جامعة امللك �سعود.

�صندوق الربيد

2459

الرمز الربيدي

الريا�ض 11451

الربيد الإلكرتوين alsheikh@ksu.edu.sa

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•البنادق والورود :الإنفاق الع�سكري وامل�ساعدات املالية والنمو االقت�صادي ،باللغة
الإجنليزية.
•الآثار االقت�صادية املتوقعة للأزمة املالية العاملية على اقت�صاديات دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية.
•املجتمعات الرعوية فـي باديتي ال�صمان و�شمال اململكة العربية ال�سعودية.
•التنمية البيئية امل�ستدامة لإقليم غابات جنوب غربي اململكة العربية
ال�سعودية.
• ...وغريها.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•ع�ضو جمل�س جامعة امللك �سعود.
•ع�ضو جمل�س عمادة البحث العلمي بجامعة امللك �سعود.
•ع�ضو جمل�س جمعية االقت�صاد ال�سعودية.
•رئي�س جمل�س معهد امللك عبد اهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية.
•رئي�س فريق عمل �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية لكلية �إدارة الأعمال بجامعة امللك
�سعود.
• ...وغريها.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

نوال بنت عبد العزيز بن عبد اهلل العيد.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الأمرية نورة بنت عبد
الرحمن.

الربيد الإلكرتوين Nwal_al3eed@hotmail.com

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•حقوق املر�أة فـي �ضوء ال�سنة النبوية – فاز بجائزة الأمري نايف العاملية لل�سنة
النبوية –.
•«الأحكام الكربى» البن كثري.
•برنامج فعلي فـي التوبة �إىل اهلل� ,أولئك لهم الأمن ،ماذا بعد احلج والعمرة؟،
كيف تن�صر نبيك؟ ،احلرية بني الفو�ضى والتقييد؟ ،التي�سري على الن�ساء فـي
احلج فـي �ضوء ال�سنة النبوية ،موقف امل�سلم من الفنت فـي �ضوء حديث }عبد
اهلل بن عمرو بن العا�ص {� ،ضوابط التكفري فـي �ضوء ال�سنة النبوية.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•ع�ضو جلنة تطوير مناهج احلديث فـي مدار�س التعليم العام.
•ع�ضو جمال�س ت�أديب الكليات.
•ع�ضو الن�شاط الثقافـي فـي ق�سم الدرا�سات.
•ع�ضو ا�ست�شاري فـي �إدارة امل�ساجد ،وم�ؤ�س�سة الإعمار ,وجمعية حتفيظ القر�آن.
•ع�ضو جمعية ال�سنة النبوية التابعة جلامعة الإمام.
• ...وغريها.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

نزار بن ح�سني حممد ال�صالح.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

الأمني العام امل�ساعد للمركز الوطني لأبحاث
ال�شباب.

الربيد الإلكرتوين nizar@ksu.edu.sa

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•كتاب ال�ضغوط النف�سية وعالقتها بال�صحة.
•كتاب علم نف�س النمو.
•بحث عن العالقة بني الأ�ساليب املعرفية وال�سلوك احلركي للطالب.
•بحث قيا�س القدرة احلركية والتمثيل املعرفـي لدى الأطفال الذين لديهم ا�ضطراب
حركي.
•ن�شر بحث عن العالقة بني الأ�ساليب املعرفية ووقت زمن الرجع.
• ...وغريها.
•

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:

•ع�ضو جمل�س �إدارة معهد امللك عبد اهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�شارية.
•م�ست�شار نف�سي �أ�سري بوزارة ال�شئون االجتماعية.
•رئي�س فريق درا�سة املتغريات النف�سية واالجتماعية ملتعاطي املخدرات.
•رئي�س الفريق العلمي لدرا�سة ظاهرة �سفر ال�شباب.
•م�ست�شار نف�سي ملوقع الإ�سالم اليوم (.)Islamtoday.net
• ...وغريها.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

بنية بنت حممد بن �سعود الر�شيد.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

وكيلة عمادة �شئون الطالب ل�شئون الطالبات ،جامعة
امللك�سعود.

�صندوق الربيد

6210

الرمز الربيدي

الريا�ض 11442

الربيد الإلكرتوين Benayehm@ksu.edu.sa

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•ا�ستخدام املقايي�س فـي درا�سة احلاالت.
•ال�سلوك العدواين للأطفال ذوي الظروف اخلا�صة.
•�أثر ممار�سة خدمة اجلماعة فـي �إ�شباع بع�ض احلاجات النف�سية االجتماعية
ً
عقليا.
للأطفال املتخلفني
•التغريات االجتماعية والنف�سية التي حتدث للأطفال ذوي الظروف اخلا�صة
وارتباط ذلك بتكيفهم االجتماعي.
•املر�أة والأ�سهم.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•ع�ضو اللجنة الت�أ�سي�سية للجمعية ال�سعودية للدرا�سات االجتماعية.
•ع�ضو املجل�س الت�أ�سي�سي جلمعية مودة للمطلقات.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

النا بنت ح�سن بن �سعد بن �سعيد.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الدرا�سات االجتماعية
بجامعة امللك �سعود.

الربيد الإلكرتوين lana@ksu.edu.sa

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•فقر الأطفال� ،سماته وخ�صائ�صه وعالقته بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل
باململكة العربية ال�سعودية.
•مدى االت�ساق بني �أ�ساليب املمار�سة املهنية للأخ�صائيات االجتماعيات فـي املجال
املدر�سي.
•كيفية فهم نف�سية املدمن ،والأ�سلوب الأمثل للتعامل معه.
•�أهمية م�ساعدة الأطفال على التعامل مع م�شاعرهم.
•مرحلة املراهقة والتغريات امل�صاحبة لها.
• ...وغريها.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•ع�ضوه عاملة بجمعية النه�ضة الن�سائية اخلريية.
•ع�ضوه عاملة باجلمعية ال�سعودية لعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية.
•ع�ضوه عاملة بجمعية الدرا�سات االجتماعية.
•ممثلة جلنة اجلودة واالعتماد الأكادميي ق�سم الدرا�سات االجتماعية ،جامعة امللك
�سعود.
•امل�شرفة على املوقع الإلكرتوين لق�سم الدرا�سات االجتماعية.
• ...وغريها.
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اجلل�سة الثالثة
دور م�ؤ�س�سات املجتمع
فـي مواجهة ظاهرة االبتزاز وعالجه
رئي�س اجلل�سة:
•�سمو الأمري الدكتور �سعود بن �سلمان �آل �سعود.
الأ�ستاذ بجامعة امللك �سعود.

امل�شاركون:

ممثل عن اجلهات الأمنية:
•�سعادة الدكتور فايز بن عبد اهلل ال�شهري.
الأمني العام امل�ساعد للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
ممثل عن وزارة الإعالم:
• �سعادة الأ�ستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع.
امل�ست�شار امل�شرف العام على التلفزيون.
ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم:
•�سعادة الدكتورة منى �إبراهيم الفارح.

التعليقات:

امل�شرفة املركزية بالوزارة.

•الأ�ستاذ الدكتور �سليمان بن قا�سم العيد.
امل�شرف العام على كر�سي امللك عبد اهلل للح�سبة وتطبيقاتها املعا�صرة.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

�سعود بن �سلمان بن حممد �آل �سعود.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود ،ق�سم
الثقافةالإ�سالمية.

�صندوق الربيد

7480

الرمز الربيدي

الريا�ض 11462

الربيد الإلكرتوين saudbensalman@hotmail.com

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•كتاب �أزمة اخلليج بني املبادئ والأهواء.
•ال�سعوديون :النموذج والر�سالة.
•الأ�صول الفل�سفية للربالية وموقف الإ�سالم منها.
•الأ�صولية درا�سة عقدية مقارنة.
•العوملة.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•نائب رئي�س اجلمعية ال�سعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق واملذاهب.
•ع�ضو اجلمعية العلمية ال�سعودية للدرا�سات الفكرية.
•ع�ضو اجلمعية العلمية ال�سعودية لعلوم القر�آن.
•ع�ضو اجلمعية العلمية ال�سعودية للعلوم ال�سيا�سية.
•رئي�س اللجنة اال�ست�شارية فـي ق�سم الثقافة الإ�سالمية.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

فايز بن عبد اهلل ال�شهري.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

مركز الدرا�سات والبحوث  /كلية امللك فهد الأمنية.

الربيد الإلكرتوين fayez@alriyadh.com

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•م�ؤلف م�شارك لكتاب العالقات العامة فـي الأجهزة الأمنية.
•م�ؤلف م�شارك فـي كتاب الإعالم الأمني.
•ال�صحافة الإلكرتونية.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
• ( The Online News Associationفرجينيا).
•جمعية االنرتنت الدولية .(California) Internet Society -
•جمعية تعليم ال�صحافة وو�سائل االت�صال اجلماهريي ).(Colorado
•اجلمعية ال�سعودية لعلوم الإعالم واالت�صال.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهــزاع

امل�ؤهل العلمي

ماج�ستري �إعالم

العمل احلايل

م�ست�شار وزير الثقافة والإعالم امل�شرف العام على
التلفزيون

�صندوق الربيد

57137

الرمز الربيدي

الريا�ض 11574

الربيد الإلكرتوين hazzaa81@hotmail.com

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي:
•درا�سة عن �إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية
•درا�سة عن ن�شر املبادئ واملفاهيم الإن�سانية حلقوق الإن�سان
•دور وزارة الثقافة والإعالم للوقاية من الأمرا�ض املزمنة
•موقف و�سائل الإعالم من الق�ضية الفل�سطينية
•�ضوابط التناول الإعالمي

ً
ثانيا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•املتحدث الر�سمي با�سم وزارة الثقافة والإعالم.
•ع�ضو جمل�س منطقة الريا�ض.
•ع�ضو جلنة ال�سياحة فـي منطقة الريا�ض.
•رئي�س جلنة املخالفات ال�صحفية وخمالفة حقوق امل�ؤلف.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

امل�ؤهل العلمي
العمل احلايل

منى بنت �إبراهيم الفارح.
دكتوراه.
مديرة الإدارة العامة للتوجيه والإر�شاد فـي وزارة
الرتبيةوالتعليم.

ً
ثانيا :الدورات التدريبية احلا�صلة عليها فـي جمال احلا�سب الآيل واللغة
االجنليزية:
•�إدخال بيانات ومعاجلة الن�صو�ص «جمعية النه�ضة الن�سائية اخلريية» عام
1419هـ.
•�إعداد العرو�ض التقدميية با�ستخدام برنامج بور بوينت كلية الرتبية الأق�سام
العلمية «مركز احلا�سب الآيل» 1424هـ.
•مايكرو�سوفت �أوت لوك « MICROSOFT OUT LOOKمعهد حا�سب لتدريب
الكفاءات الفنية» 1425هـ.
•دورة اللغة االجنـ ــليزية امل�س ـ ـ ــتوى الرابع جمعية النه�ضة الن�سائية اخل ـ ـ ــريية
1422هـ.
•دورة اللغة االجنليزية امل�ستوى الرابع «مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر
جامعة امللك �سعود» 1421هـ.

ً
ثالثا :الدورات احلا�صلة عليها فـي جماالت �أخرى:
•تنمية املهارات الإ�شرافية «معهد الإدارة» 1423هـ.
•مهارات االت�صال كلية الرتبية الأق�سام العلمية «مركز التدريب والتطوير».
•التفكري والتخطيط اال�سرتاتيجي للقيادات الن�سائية 1425هـ.
•تنمية مهارات البح ـ ـ ــث الرتبوي «ال�شركة ال�سـ ــعودية لتنمية الكفاءات الب�شرية»
1428هـ.
•الربنامج الإح�صائي  SPSSال�شركة ال�سعودية لتنمية الكفاءات الب�شرية
1428هـ.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

امل�ؤهل العلمي
العمل احلايل
�صندوق الربيد

�سليمان بن قا�سم العيد.
دكتوراه.
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود ،ق�سم الثقافة
الإ�سالمية.
62922

الرمز الربيدي

الريا�ض 11595

الربيد الإلكرتوين Su1418@hotmail.com

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•املنهاج لنبوي فـي دعوة ال�شباب.
•منهج �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب فـي الدعوة �إىل اهلل.
•�صور من حياة ال�شباب فـي �صدر الإ�سالم.
•النظام ال�سيا�سي فـي الإ�سالم.
•الأمر باملعروف والنهي عن املنكر – احلث على فعله والتحذير من تركه.
• ...وغريها.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•نائب رئي�س اجلمعية العلمية ال�سعودية للدرا�سات الدعوية.
•ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية (ج�سنت).
•ع�ضو اجلمعية العلمية ال�سعودية للعقيدة والأديان واملذهب املعا�صرة.
•ع�ض ــو جم ــل�س �إدارة جلنة �ش ـ ــباب �أوربا ال�ش ــرقية فـي الندوة العاملية لل�شباب
الإ�سالمي.
•ع�ضو جلنة ت�أليف مقرر (�104سلم) «النظام ال�سيا�سي فـي الإ�سالم» بجامعة امللك
�سعود.
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اجلل�سة الرابعة
ً
ً
وحمليا
عامليا
امل�شكلة
رئي�س اجلل�سة:
•الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن �إبراهيم العجاجي.

عميد كلية الرتبية.

امل�شاركون:
•الدكتور حممد �سامي ح�سني د�سوقي.
رئي�س حمكمة ا�ستئناف مبحكمة ا�ستئناف القاهرة.
•الدكتورة �أ�سماء بنت را�شد الروي�شد.
امل�شرفة العامة على م�ؤ�س�سة وموقع �آ�سية الإلكرتوين.

التعليقات:
•الأ�ستاذ �أحمد بن عبد الرحمن ال�صويان.
رئي�س رابطة ال�صحافة الإ�سالمية العاملية.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

عبد اهلل بن �إبراهيم العجاجي.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

عميد كلية الرتبية.

الربيد الإلكرتوين aiajaji@KSU.EDU.SA

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•تقومي مقررات العلوم الإن�سانية بكلية امللك في�صل اجلوية.
•الرحالت العلمية املدر�سية� :أهميتها� ،أهدافها ،عالقتها بتحقيق �أهداف املنهج
الدرا�سي.
•اجتاهات املعلمني وامل�شرفني الرتبويني نحو تكامل املواد االجتماعية فـي املرحلة
االبتدائية فـي اململكة العربية ال�سعودية.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•ع�ضـو اجلـمعـية ال�سعودية للعلوم الرتبـوية والنف�سية.
•ع�ضو اجلمعية الوطنية للدرا�سات االجتماعية بالواليات املتحدة الأمريكية.
•ع�ضو منظمة الإ�شراف الرتبوي وتطوير املناهج بالواليات املتحدة الأمريكية.

30

� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

حممد �سامي ح�سني د�سوقي.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

رئي�س حمكمة ا�ستئناف مبحكمة ا�ستئناف القاهرة.

الربيد الإلكرتوين

m_s_dessouky@yahoo.com

ً
ثانيا :اخلربات العملية:
•م�ست�شارا بق�صر العدل بدولة الكويت ملدة �ستة �سنوات منذ عام 2003م.
•قا�ضيا من الدرجة الأوىل بدولة الكويت وتر�أ�س الدائرة املدنية والتجارية الأوىل
باملحكمة الكلية بدولة الكويت فـي 2006/11/1م.
•م�ست�شارا مبحكمة اال�ستئناف العايل بجمهورية م�صر العربية على �سبيل
التذكار لكونه معار ًا خارج البالد فـي 2006/7/11م.
•نائبا لرئي�س حمكمة اال�ستئناف مبحكمة ا�ستئناف القاهرة فـي 2008/8/22م.
•رئي�سا ملحكمة اال�ستئناف مبحكمة ا�ستئناف القاهرة فـي 2010/7/22م وال يزال
ي�شغل هذه الوظيفة حتى الآن.
•التدري�س �أ�ستاذا زائرا غري متفرغ للقانون لدى العديد من اجلامعات امل�صرية
واجلامعات اخلا�صة لطلبة كليات احلقوق بها وذلك لطالب ال�سنة النهائية بكلية
احلقوق ملواد القانون اجلنائي والإجراءات اجلنائية وقانون املرافعات املدنية
والتجارية.
• �شارك فـي دورة تدريبية �إقليمية حول «ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ص»
واملنظمة ب�إ�شراف معهد الكويت للدرا�سات الق�ضائية واملنظمة الدولية لقانون
التنمية الإيطالية (.)IDLO

31

� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

�أ�سماء بنت را�شد بن عبد الرحمن الروي�شد.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

امل�شرفة العامة ملركز �آ�سية لال�ست�شارات الرتبوية
والأ�سرية.

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•كيف تربي املر�أة ذاتها؟.
•ق�ضايا و�أمور مهمة للمر�أة امل�سلمة.
•م�شروع احلياة من جديد.
•م�س�ؤولية املر�أة فـي الدعوة �إىل اهلل.
•كوين مركز ًا.
• ...وغريها

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•ع�ضوه فـي اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية – ج�سنت.
•ع�ضوه فـي اجلمعية ال�سعودية لعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية.
•ع�ضوه فـي اجلمعية العلمية ال�سعودية لل�سنة وعلومها.
•ع�ضوه فـي اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الدعوية.
•ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه فـي اجلمعية العلمية ال�سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودية لعلـ ـ ـ ـ ــوم العق ـ ــيدة والأديان والفـرق
واملذاهب.
• ...وغريها.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

�أحمد بن عبد الرحمن ال�صويان.

امل�ؤهل العلمي

بكالوريو�س.

العمل احلايل

رئي�س رابطة ال�صحافة الإ�سالمية،رئي�س حترير
جملة البيان

الرمز الربيدي

 26970الرمز الربيدي (الريا�ض )11496

الربيد الإلكرتوين alsowayan@gmail con

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•منهج �أهل ال�سنة واجلماعة فـي تقومي الرجال وم�ؤلفاتهم.
•احلوار �أ�صوله املنهجية و�آدابه ال�سلوكية.
•منهج التلقي واال�ستدالل بني ال�سنة واملبتدعة.
•نحو منهج �شرعي فـي تلقي الأخبار وروايتها.
•االفتقار �إىل اهلل ..لب العبودية.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•رئي�س حترير جملة البيان.
•رئي�س حترير التقرير االرتيادي (اال�سرتاتيجي) ال�سنوي.
•رئي�س رابطة ال�صحافة الإ�سالمية.
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اجلل�سة اخلام�سة
جتارب واقعية يف االبتزاز
رئي�س اجلل�سة:
•الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن �صالح الرباك.

رئي�س ق�سم الثقافة الإ�سالمية.

امل�شاركون:
•ال�شيخ �أحمد بن عبد اهلل الربقان.

املتخ�ص�ص باجلرائم املعلوماتية.

•الدكتورة مو�ضي بنت حممد الدغيرث.
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود ،كلية الرتبية.

التعليقات:
•الدكتور �أحمد بن عثمان املزيد.
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

عبد اهلل بن �صالح بن علي الرباك.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود ـ ق�سم
الثقافةالإ�سالمية.

�صندوق الربيد

2458

الرمز الربيدي

الريا�ض 11451

الربيد الإلكرتوين Barrak75@hotmail

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•العلو للعلي العظيم للإمام الذهبي.
•موارد ابن تيميه العقدية فـي م�ؤلفاته.
•توثيق �أ�سانيد كتب العقيدة من ق – 1ق.4
•املفقود من كتاب ال�سنة للطرباين.
•املفقود من كتاب ال�سنة للخالل.
• ...وغريها.
•

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:

•ع�ضو جمل�س الإدارة (اجلمعية ال�سعودية للدرا�سات الفكرية) جامعة الق�صيم.
•اجلمعية ال�سعودية لعلوم العقيدة والأديان واملذاهب (اجلامعة الإ�سالمية).
•اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية (ج�سنت) جامعة امللك �سعود.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

�أحمد بن عبد اهلل بن �سليمان الربقان.

امل�ؤهل العلمي

بكالوريو�س.

العمل احلايل

رئي�س مركز هيئة الن�سيم.

ً
ثانيا :اخلربات العملية:
•مندوب الهيئة فـي اللجان العامة.
•الدورات احلا�صل عليها:
 – 1دورة �إعداد املحت�سب.
 – 2دورة التعامل مع ال�سائح.
 – 3دورة نظام اجلرائم املعلوماتية.
 – 4دورة فـي نظام الإجراءات اجلزائية.
 – 5الدورة الأمنية.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

مو�ضي بنت حممد الدغيرث.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

جامعة امللك �سعود .ق�سم علم النف�س كلية الرتبية.

الربيد الإلكرتوين maldghaither@ksu.edu.sa

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•درا�سة مقارنة للتفكري االبتكاري لدى عينة من التلميذات الالتي التحقن
والالتي مل يلتحقن بريا�ض الأطفال.
•املهارات االجتماعية من منظور �إ�سالمي وعالقتها بكل من الذكاء الوجداين
والتح�صيل الدرا�سي وال�سن.

ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•ع�ضوه فـي اجلمعية ال�سعودية الرتبوية النف�سية (ج�سنت).
•اجلمعية ال�سعودية ملتالزمة داون.
•رئي�سة وحده البحث العلمي كليه الرتبية 1430هـ.
•ع�ضو فـي اللجنة الدائمة للدرا�سات والتطوير التابعة للمجل�س العلمي
1431هـ.
•ع�ضو فـي جلنه اخلطة الإ�سرتاتيجية لوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
العلمي 1431هـ.
• ...وغريها.
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� ً
أوال :املعلومات ال�شخ�صية:
اال�سم

�أحمد بن عثمان بن �أحمد املزيد.

امل�ؤهل العلمي

دكتوراه.

العمل احلايل

ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود ـ ق�سم الثقافة
الإ�سالمية.

�صندوق الربيد

6736

الرمز الربيدي

الريا�ض 11452

الربيد الإلكرتوين aalmazyd@ksu.edu.sa

ً
ثانيا :الإنتاج العلمي (البحث �أو الكتاب):
•تعظيم اهلل جل جالله.
•املخالفات العقدية املتعلقة باحلج.
•درا�سة ال�سمي اهلل الرازق والرزاق وما فـي معناهما من �أ�سماء اهلل و�أثر ذلك على
زيادة الإميان.
•حممد ر�سول اهلل واحلقوق والقيم وعالج م�شكالت الب�شرية.
•حما�سن العقيدة الإ�سالمية.
ً
ثالثا :ع�ضوية اللجان والهيئات:
•ع�ضو م�ؤ�س�س للهيئة العاملية للتعريف بالر�سول �صلى اهلل علية و�سلم ون�صرته.
•ع�ضو اجلمعية ال�سعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق واملذاهب.
•ع�ضو اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية (ج�سنت).
•ع�ضو جلنة التطوير واجلودة ملتطلبات اجلامعة من مقررات الثقافة الإ�سالمية
(جلنة دائمة بجامعة امللك �سعود).
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