








تعــد األرسة احــدى املكونــات الرئيســة للمجتمــع ولــذا فــإن االهتــام بهــا والعمــل 

عــى تطويرهــا وتعزيــز قدراتهــا مــن أهــم مهــات املجتمعــات ويف اململكــة العربيــة 

الســعودية أولــت الحكومــة الرشــيدة عنايــة نوعيــة مســتدامة بــاألرسة فأنشــأت 

لهــذا الغــرض مجلســاً وعهــدت إليــه بــإدارة ملــف تنميــة األرسة يف اململكــة بجميــع 

مكوناتهــا مــن الكبــار والشــباب واألطفــال مــن الجنســن، وألن الجامعــات هــي 

املؤسســات التنمويــة األبــرز يف املجتمــع فقــد التقــت رغبــة املجلــس والجامعــات عــى 

عقــد ملتقــى لبحــث آليــات التعــاون املتبــادل بــن الجامعــات ومجلــس شــؤون األرسة.

وإنطالقــاً مــن ذلــك تــأيت الجلســات العلميــة يف هــذا امللتقــى لتناقــش اآلليــات 

ــوث  ــم ملخصــات البح ــرض لك ــن ويف مايــي نع ــاون بــن الجانب ــة للتع املقرتح

ــه  ــاوره وموضوعات ــش مح ــي تناق ــى والت ــذا امللتق ــة يف ه ــة املقدم واألوراق العلمي

ونعــرض كذلــك ســر املتحدثــن يف هــذه الجلســات العلميــة، آملــن أن توفــق هــذه 

ــات. ــس والجامع ــن املجل ــاون ب ــق للتع الجلســات يف رســم خارطــة طري

اللجنة العلمية للملتقى    

المقدمة



د. النا بنت حسن بن سعيد
جامعة امللك سعود

أســتاذ الخدمــة االجتاعيــة املشــارك، عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة امللــك ســعود، حاصلــة عــى 

دكتــوراه الفلســفة يف الخدمــة االجتاعيــة، بقســم الدراســات االجتاعيــة، عضــو مجلــس شــؤون 

األرسة رئيســة لجنــة املــرأة مبجلــس شــؤون األرسة.

       الخــرة يف مجــال التنميــة االجتاعيــة مــع التخصــص الدقيــق يف مجــال املــرأة والطفولــة، 

والخــرة اإلداريــة يف مجــال القيــادة وبنــاء فــرق العمــل وتطويــر األعــال والتخطيــط 

االســرتاتيجي ووضــع الخطــط واإلرشاف عــى تنفيذهــا. باإلضافــة إىل الخــرة العمليــة واملهنيــة 

يف مجــال اإلرشــاد واالستشــارات األرسيــة واالجتاعيــة لفــرتة متتــد ألكــر مــن 15 عامــاً كانــت 

مزيجــاً مــن العمــل املهنــي اإلرشــادي والعمــل التطوعــي امليــداين مــا ســاهم يف مالمســة واقــع 

االحتياجــات املجتمعيــة واملهنيــة، تــم خاللهــا تطبيــق أفضــل املارســات املهنيــة. يدعم ذلــك الخرة 

العلميــة العميقــة يف تخصــص الخدمــة االجتاعيــة والبحــث العلمــي والدراســات اإلنســانية. 



مستهدفات خطة مجلس شؤون األسرة في الجانب 
البحثي

ملخص الورقة:
تســعى هــذه الورقــة ملناقشــة مســتهدفات خطــة مجلــس شــؤون األرسة يف الجانــب البحثــي مــن 

ــا مســتقبال وكيــف ســيتم  ــرز البحــوث والدراســات املنفــذة واملخطــط له خــالل الحديــث عــن أب

االســتفادة مــن نتائجهــا يف معالجــة القضايــا األرسيــة؟ وكيــف عمــل املجلــس عــى بنــاء عالقــات 

تشــاركية بحثيــة بينــه وبــن الجامعــات املختلفــة؟ وتنطلــق أهميــة املوضــوع مــن كونــه يرتبــط 

مبناقشــة قطاعــن هامــن ومؤثريــن يف املجتمــع وهــا مجلــس شــؤون األرسة ومؤسســات التعليــم 

ــاول يف ذات  ــز البحــث العلمــي ويتن ــس شــؤون األرسة يف تعزي ــاول دور مجل ــث يتن ــايل، حي الع

الوقــت طبيعــة العالقــة مــع الجامعــات يف تطويــر البحــث العلمــي واالســتناد عليــه كمخــرج هــام 

يف رســم السياســات وبنــاء الخطــط واالســرتاتيجيات. 

ــم  ــي تت ــة الت ــات األكادميي ــي والدراس ــث العلم ــى أن البح ــا ع ــة يف نتائجه ــدت الورق ــد أك وق

بــإرشاف مجلــس شــؤون األرسة تعــد عمــود فقــري لكثــر مــن املشــاريع واملبــادرات التــي ينفذهــا 

املجلــس، وأن الرشاكــة بــن املجلــس ومؤسســات التعليــم العــايل يف إعــداد هــذه األبحــاث مهمــة 

جــداً حيــث أنهــا تزخــر بالكفــاءات العلميــة التــي تعــد موطــن للمعرفــة ومنوهــا ومصــدر لإلبــداع 

واالبتــكار والتطويــر 



د. فيصل بن فرج المطيري
جامعة املجمعة

أســتاذ تعليــم الكبــار والتعليــم املســتمر املشــارك، عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة املجمعــة، املــرشف 

ــة،  ــة املجمع ــة بجامع ــؤولية االجتاعي ــد املس ــى مرص ــرشف ع ــة وامل ــل الجامع ــب وكي ــى مكت ع

واملــرشف عــى مكتــب تحقيــق الرؤيــة بالجامعــة، حاصــل عــى دكتــوراه الفلســفة يف الرتبيــة، مــن 

قســم السياســات الرتبويــة بجامعــة امللــك ســعود، كــا أنــه حاصــل عــى العديــد مــن الشــهادات 

ــهادة إدارة  ــي، ش ــم التعليم ــايل يف التصمي ــوم ع ــا دبل ــن أهمه ــة، م ــة واملهني ــة األكادميي العلمي

املشــاريع الربحيــة ) PMP ( وشــهادة إدارة املشــاريع التنمويــة )PMD( وتــدرج يف عــدد مــن 

الوظائــف األكادمييــة والتعليميــة، ولديــه العديــد مــن الخــرات العلميــة واألكادمييــة واإلداريــة، 

مــرشف عــى عــدد مــن املبــادرات التنمويــة مــن أهمهــا مبــادرة خــراء األهــداف العامليــة للتنميــة 

بجامعــة املجمعــة، وكذلــك مبــادرة الفحــص املبكــر لكبــار الســن الكتشــاف األمــراض التــي تســهم 

يف تفاقــم اإلصابــة بكوفيــد19، كــا قــام بنــرش العديــد مــن البحــوث العلميــة، يف املجــالت العلمية 

املحكمــة، ولديــه نشــاط علمــي بــارز حيــث حــر العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات والعلميــة يف 

الداخــل والخــارج.

وهــو عضــو يف العديــد مــن املجالــس واللجــان العاملــة، كــا أنــه عضــو يف العديــد مــن الجمعيات 

ــة  ــة العربي ــارج اململك ــل وخ ــة يف داخ ــة التعليمي ــة الحرك ــارز يف خدم ــارك يف ب ــة، ومش العلمي

الســعودية. كــا حصــل عــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة املتنوعــة، ونــال العديــد مــن جوائــز 

التكريــم.



برنامج مقترح لمحو األمية الرقمية لدى كبار السن 
كأحد متطلبات تنمية األسرة في ضوء بعض الخبرات 

العالمية

ملخص الورقة:
       هدفــت الدراســة إىل تقديــم برنامــج مقــرتح ملحــو األميــة الرقميــة لــدى كبــار الســن كأحــد 

متطلبــات تنميــة األرسة، ويف ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف اعتمــدت الدراســة عــى املنهــج الوصفــي 

ــا  ــن، ك ــار الس ــدى كب ــة ل ــة الرقمي ــوم محــو األمي ــل مفه ــن خــالل وصــف وتحلي ــي م التحلي

قدمــت أبــرز الجهــود الدوليــة الناجحــة يف مجــال محــو األميــة الرقميــة لــدى املتعلمــن الكبــار 

يف كل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وكنــدا، أوروبــا، وأيرلنــدا، وأســرتاليا، وفنلنــدا، واململكــة 

ــن  ــن م ــار الس ــدى كب ــة ل ــة الرقمي ــو األمي ــرتح ملح ــج املق ــة الرنام ــت الدراس ــدة.، وقدم املتح

خــالل تســعة محــاور رئيســة تضمنــت: )فلســفة الرنامــج- خطــة الرنامــج- األهــداف- املحتــوى- 

ــل  ــج- مداخ ــتخدام الرنام ــد اس ــدرب يف االعتبارعن ــا امل ــب يأخذه ــي يج ــارات الت ــض االعتب بع

ــة- التقويــم(. ــة واألنشــطة املصاحب واســرتاتيجيات التدريــس- الوســائل التعليمي



د. عبدالعزيز بن عبدالله الرشود
جامعة املجمعة

أســتاذ القانــون املشــارك، عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة املجمعــة، 

ــة ،  ــس الجامع ــايل رئي ــب مع ــى مكت ــام ع ــرشف الع ــار وامل املستش

حاصــل عــى درجــة دكتــوراة الفلســفة يف العدالــة الجنائيــة )قانــون 

ــون ـ  ــة والقان ــم الرشيع ــة قس ــة الجنائي ــة العدال ــن كلي ــايئ( م جن

ــة  ــة العام ــو النياب ــة، عض ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي جامع

ســابقاً، عضــو لجنــة تأديــب املحامــن بــوزارة العــدل. خــالل الفــرتة 

1439 وحتــى 1441هـــ، عضــو لجنــة شــؤون األرسة مبجلــس شــؤون 

األرسة، مــدرب متخصــص مبكافحــة االتجــار بالبــرش وتهريــب 

األشــخاص معتمــد مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة التابعــة لألمــم 

املتحــدة.



الحماية الجنائية لألطفال من الجرائم اإللكترونية في 
المملكة العربية السعودية

ملخص الورقة:
يتنــاول البحــث حــق الطفــل يف اســتغالل الفضــاء الســيراين بطريقــة آمنــة يف اململكــة العربيــة 

ــة،  ــة الجنائي ــل الحاي ــا تفعي ــن خالله ــم م ــي يت ــة الت ــة والتقني ــات النظامي ــعودية، واآللي الس

وتفعيلهــا مــن خــالل مؤسســات الدولــة وخصوصــاً الجامعــات ومجلــس شــؤون األرسة واملشــاركة 

ــة ملختلــف الجهــات. املجتمعي

وتوصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا: أن اململكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول الســباقة يف 

ــة، مبــا يتفــق مــع الرشيعــة  ــم اإللكرتوني ــة لألطفــال مــن الجرائ ــة الجزائي ســن أنظمــة للحاي

اإلســالمية وقيــم املجتمــع, وذلــك مــن خــالل ســن نظــام مكافحــة الجرائــم املعلوماتيــة، ومجلــس 

شــؤون األرسة. 

ــم  ــن الجرائ ــال م ــة األطف ــة لحاي ــددة ورصيح ــة مش ــن أنظم ــرورة س ــة ب ــت الدراس أوص

اإللكرتونيــة، وإيجــاد ســبل متطــورة لحجــب املواقــع غــر املرشوعــة، والنظــر يف وضــع قواعــد 

قانونيــة تحــدد مــدة اســتخدام األطفــال لشــبكة اإلنرتنــت، ومنــع األطفــال دون ســن التميــز مــن 

دخولهــا، ورضورة تفعيــل دور الجامعــات ومؤسســات الدولــة )مجلــس شــؤون األرسة( فيــا يتعلــق 

بقضايــا الطفــل، ونــرش األحــكام القضائيــة املتعلقــة بالجرائــم اإللكرتونيــة املرتكبــة ضــد األطفــال 

عــر الوســائل اإللكرتونيــة لنــرش الوعــي بخطورتهــا.



أ . هيلة بنت محمد المكيرش
مجلس شؤون األرسة

املســاعد التنفيــذي ملجلــس شــؤون األرسة، حاصلــة عــى ماجســتر 

إدارة وإرشاف تربــوي، والدبلــوم العــايل يف اإلرشــاد األرسي، لديهــا 

ــد  ــى العدي ــة ع ــة، وحاصل ــة واملهني ــرات العلمي ــن الخ ــد م العدي

مــن الــدورات التدريبيــة، كــا أنهــا عضــو يف العديــد مــن اللجــان، 

ــة  ــة شــؤون األرسة يف املناطــق، عضــو لجن ــا عضــو لجن مــن أهمه

ترشــيح أعضــاء ورؤســاء اللجــان وحوكمتهــا، كــا قدمــت عــدد مــن 

ــل،  ــك ورش العم ــارضات، وكذل ــاء مح ــت بإلق ــل، وقام أوراق العم

كــا قامــت باملشــاركة يف الوفــود الرســمية داخــل وخــارج اململكــة .



التعريف بمجلس شؤون األسرة

ملخص الورقة:
تسعى هذه الورقة إىل التعريف مبجلــــس شــــؤون األســــرة باعتباره مؤسســــة وطنيــــة أنشــــئت 

مبوجــــب قــــرار  » تنظيــــم مجلــس شــؤون األســرة » الصــادر مــــن مجلــس الــوزراء رقــم 

)443 ( وتاريخ 20 / 10 / 1437 هـ امتداداً لحــــرص واهتمــــام الدولــــة بكيــــان األســــرة الســعودية 

وأفرادهــــا كونهــــا النــــواة األولــى واألساســية للمجتمــــع، والتــي يعــول عليهــــا الكثيــر فــي 

بنــــاء مجتمــــع ســــليم وفاعــــل , قــــادر علــــى مواجهــــة التحديــــات والتحــــوالت , ويحمــــي 

أعضــــاء األســــرة مــــن كل املهــــددات واملخاطــــر  املحتملــة التــــي ميكــن أن تعيــــق مســرتها 

فــي البنــاء والتنميــة,  حيــث يعمــل علــى الرقــي باألســرة الســعودية  مــن خــالل التعــاون 

مــــع الشــــركاء والجهــــات التنفيذيــة مــن الــوزارات والهيئــــات ذات العالقــة ليوفــر لهــا ُسبل 

الحيــــاة الكرميــــة فهــو بتنظيمــــه الحالــي جهــــة تتولــى اإلشــراف علــــى تطبيــق الجهــات 

لألنظمــــة املتعلقــة باألســرة .



د. يوسف بن عمر الراشد
جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل

وكيــل عــادة خدمــة املجتمــع والتنميــة املســتدامة، حاصــل 

عــى الدكتــوراة يف السياســات الرتبيــة )التعليــم املســتمر( كليــة 

الرتبيــة جامعــة امللــك ســعود، عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة 

للمواصفــة  مراجعــن  فريــق  رئيــس  عبدالرحمــن،  اإلمــام 

القياســية ISO 9001:2015 معتمــد مــن الســجل الــدويل ملراجعــي 

البالغــن  تعليــم  مؤسســات  إدارة  يف  متخصــص  الجــودة، 

والجامعــات وتعليــم الكبــار والتعليــم املســتمر، شــارك يف العديــد 

مــن املؤمتــرات والنــدوات، وقــدم العديد مــن املحــارضات وورش 

العمــل، عضــو يف العديــد مــن الجمعيــات واللجــان األكادمييــة 

ــة. ــة والتنموي والعلمي



الدور المجتمعي لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
في تمكين االسرة األسرة في المنطقة الشرقية

ملخص الورقة:
هدفــت الورقــة إىل تســليط الضــوء عــى األدوار املجتمعيــة املنوطــة بجامعــة االمــام عبدالرحمن بن 

فيصــل، ومــدى مســاهمتها يف متكــن األرسة يف املنطقــة الرشقيــة مــن خــالل تفعيــل الــرشاكات. 

ــن  ــي م ــادة الوع ــدور واضــح يف زي ــة ب ــت الجامع ــة: قام ــج اآلتي ــل للنتائ ــة العم وخلصــت ورق

خــالل برامــج موجهــة لــألرسة باملنطقــة الرشقيــة، باإلضافــة اىل الســعي الــدؤوب يف عقــد رشاكات 

مــع مجموعــة مــع عــدد مــن الجمعيــات املختصــة بشــؤون األرسة، وتلخصــت أهــم التوصيــات يف 

التأكيــد عــى تعميــم تجربــة الجامعــة عــى الجامعــات األخــرى، وتصميــم وتنفيــذ برامــج تتيــح 

تعزيــز االهتــام بــاألرسة. 



د. فاطمة بنت محمد فارسي
جامعة األعامل والتكنولوجيا

األعــال  بجامعــة  األعــال،  إدارة  بكليــة  مســاعد  أســتاذ 

والتكنولوجيــا بجــدة، حاصلــة عــى درجــة الدكتــوراه مــن 

جامعــة أم القــرى، مشــارك يف املؤمتــرات والنــدوات، كــا أن 

لديهــا حضــور يف مجــال التدريــب وورش العمــل، ولديهــا عــدد 

مــن البحــوث واملؤلفــات املنشــورة. 



تعزيز قيم االنضباط واإلتقان داخل األسرة من خالل 
تطبيق الجامعات لنظام التعليم عن بعد

ملخص الورقة:
ــة  ــد كوســيلة بديل ــات لنظــام الدراســة عــن بع ــت الجامع ــا اتجه ــار جائحــة كورون يف ظــل انتش

لحضــور الطــالب وكان لهــذا االتجــاه تأثــر عــى الطالــب واألرسة ككل؛ لذلــك ســتناقش ورقــة 

ــؤون األرسة يف  ــس ش ــرتاتيجيات مجل ــم اس ــيلة لدع ــذه الوس ــن ه ــتفادة م ــة االس ــل إمكاني العم

تعزيــز مبــدأ االنضبــاط واإلتقــان وقــد انتهجــت ورقــة العمــل ثــالث وســائل، وهــي: مجموعــة 

النقــاش البؤريــة؛ وذلــك للغــوص يف مــدى تفاعــل أفــراد األرسة مــع نظــام التعليــم عــن بعــد، 

وتــم اســتخدام االســتبيانات املوجهــة لتأكيــد أي مــن توصيــات مجموعــة النقــاش البؤريــة مناســبة 

ــن  ــن م ــراد آخري ــود أف ــر بوج ــدون تأث ــراد األرسة ب ــن أف ــرى م ــة أخ ــر رشيح ــة نظ ــن وجه م

أرس أخــرى، وتــم ختــام ذلــك بتطبيــق تقنيــة دلفــي للحصــول عــى مقرتحــات مــن وجهــة نظــر 

مجموعــة مــن أســاتذة الجامعــات، وخرتهــم خــالل الفــرتة الســابقة عنــد تطبيــق نظــام التعليــم 

عــن بعــد، وانطباعاتهــم عــن تفاعــل أرس الطــالب.



د. وفاء بنت حمد التويجري 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

عضــو اللجنــة النســائية للتنميــة املجتمعيــة مبنطقــة الريــاض، 

حاصلــة عــى الدكتــوراه يف اإلدارة الرتبويــة مــن جامعــة امللــك 

ســعود، عملــت مديــرة للفــرع النســايئ مركــز الحــوار الوطنــي، 

ومســاعد األمــن العــام مبركــز امللــك عبدالعزيــز للحــوار 

الوطنــي، وكيلــة مســاعدة مكلفــة برئاســة هيئــة حقــوق اإلنســان، 

مشــاركة فاعلــة يف املبــادرات والرامــج واملشــاريع التنميــة، لديهــا 

العديــد مــن الرامــج التطويريــة، وهــي عضــو يف العديــد مــن 

املجالــس واللجــان وفــرق العمــل.



تكامل األدوار بين المؤسسات التنموية والجامعات 
)اللجنة النسائية وجامعة المجمعة أنموذجًا(

ملخص الورقة:
هــذه الورقــة تســعى إىل الكشــف عــن واقــع تجربــة رشاكــة فعالــة يف خدمــة املجتمــع بــن اللجنــة 

ــة، باعتبارهــا منوذجــاً لرشاكتهــا  ــة مبنطقــة الريــاض وجامعــة املجمع ــة املجتمعي النســائية للتنمي

مــع الجامعــات، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــى الســؤال الرئيــس املتمثــل يف البحــث يف بيــان 

أثــر الرشاكــة بــن اللجنــة النســائية للتنميــة املجتمعيــة مبنطقــة الريــاض والجامعــات، مــن خــالل 

منــوذج رشاكــة اللجنــة مــع جامعــة املجمعــة.

وقــد اتبعــت الورقــة املنهــج الوصفــي الــذي يعتمــد عــى دراســة الواقــع أو الظاهــرة كــا توجــد 

يف الواقــع، مــن خــالل وصفهــا وصفــا دقيقــا والتعبــر عنهــا مبــا يناســبها مــن الكــم أو الكيــف، 

وقــد توصلــت لعــدد مــن النتائــج البــارزة متثلــت يف تعــدد مجــاالت التعــاون، ومــن أهمهــا املجــال 

املؤســي التنظيمــي، ومجــال الدراســات، ومجــال التدريــب، ومجــال التوعيــة والتثقيــف، ومجــال 

الــرشاكات، ومجــال إطــالق املبــادرات، ومجــال نقــل الخــرات، ومجــال اإلصــدارات، ومجــال البيئــة 

ــر هــذه  ــم أث ــادرات املســتقبلية لتعظي ــج وضــع الخطــط واملب ــاً مــن هــذه النتائ ــم انطالق وقــد ت

الرشاكــة يف جانــب تحقيــق النفــع للمجتمــع.



أ.د. محاسن إبراهيم شمو شاع الدين 
جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن

التدريــس  هيئــة  عضــو  التدريــس،  وطــرق  املناهــج  أســتاذ 

يف جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن، حاصلــة عــى 

ــا  ــا، لديه ــل يف بريطاني ــة ه ــن جامع ــة م ــورة يف الرتبي الدكت

خــرات أكادمييــة وعلميــة وعمليــة، فهــي مستشــار عــادة خدمة 

املجتمــع والتعليــم املســتمر، مستشــار ومؤســس مشــارك يف إنشــاء 

دبلــوم تعليــم اللغــة الصينيــة لألعــال بجامعــة األمــرة نــورة 

بنــت عبــد الرحمــن، مدير وحــدة البحــوث والدراســات املجتمعية 

التطبيقيــة- عــادة خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر – جامعــة 

ــد الرحمــن مــارس/ 2018، رئيــس قســم  ــت عب ــورة بن األمــرة ن

التعليــم  يف  التمُيــز  مبركــز  واالستشــارات  البحــوث  وحــدة 

ــرة  ــة األم ــارات بجامع ــة امله ــر وتنمي ــادة التطوي ــم. بع والتعلُ

نــورة، 2016-2018. كــا شــاركت وحــرت العديــد مــن النــدوات 

ــة. ــدورات التدريبي ــل وال ــات وورش العم ــرات، وامللتقي واملؤمت



تصور مقترح للتكامل بين الجامعة ومجلس شؤون 
األسرة من خالل البحث العلمي

ملخص الورقة:
كشــفت النتائــج دور األرسة يف تعزيــز ودعــم التعليــم الجامعــي ومتويلــه وإدارتــه وقيادتــه بنجــاح. 

وعليــه، تــويص الباحثــة بــرورة انفتــاح الجامعــة عــى محيطهــا وبخاصــة األرسة كعنرص اســايس 

ومكــون رئيــس يف العمليــة التعليميــة، وارتكــزت الدراســة عــى بعــض اختصاصــات مجلس شــؤون 

األرسة. وعليــه، تــويص الباحثــة بتفعيــل االختصاصــات األخــرى التــي مل تشــملها الدراســة الحاليــة 

يف اســتحداث خطــط جديــدة لتكامــل األدوار بــن الجامعــة ومجلــس شــؤون األرسة، ويف ضــوء 

املتغــرات املتســارعة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19 وأثرهــا عــى نســيج األرسة تــويص الباحثــة 

بتحديــث تقييــم احتياجــات األرسة بعــد الجائحــة، وإجــراء البحــوث والدراســات العلميــة، وإذكاء 

ــس  ــن املجل ــر الطرف ــعودية بتضاف ــم األرسة الس ــة لدع ــطة الالزم ــج واألنش ــتحداث الرام واس

والجامعــة.



د. مسفر بن جبران آل رفعة 
جامعة امللك خالد

ــة  ــس بجامع ــة التدري ــو هيئ ــارك، عض ــة املش ــول الرتبي ــتاذ أص أس

الجامعــة  مــن  الدكتــوراه  درجــة  عــى  حاصــل  خالــد،  امللــك 

ــة  ــة والعلمي ــرات األكادميي ــن الخ ــد م ــه العدي ــالمية، ولدي اإلس

ــة  ــد مــن األبحــاث أوراق العمــل التخصصي ــه العدي ــة، لدي والعملي

ويف مختلــف مجــاالت التنميــة، وشــارك يف العديــد مــن املؤمتــرات 

والنــدوات، كــا أنــه عضــو يف عــدد مــن الجمعيــات العلميــة 

واملهنيــة .



الشراكة بين الجامعات ومجلس شئون األسرة لمواجهة 
التحديات التي تواجه األسرة السعودية في تربية أبنائها 

»تصور مقترح«

ملخص الورقة:
تهــدف هــذه الدراســة لتقديــم تصــور للرشاكــة بــن الجامعــة و مجلــس شــئون األرسة ملواجهــة 

ــة اســتخدم الباحــث  ــق هــدف الدراس ــا, ولتحقي ــة أبنائه ــي تواجــه األرسة يف تربي ــات الت التحدي

املنهــج الوصفــي معتمــدا عــى جمــع الحقائــق والبيانــات حــول مجموعــة مــن  التحديــات التــي 

تواجــه األرسة باململكــة العربيــة الســعودية يف تربيــة أبنائهــا, أهمهــا: نشــأة ظواهــر وتقاليــد تحــت 

مســمى حريــة الفكــر واالعتقــاد, وتعزيــز مجموعــة مــن املفاهيــم الخاطئــة يف بنــاء األرسة, والغزو 

ــة,  ــان األرسة باململك ــدد كي ــات يه ــذي ب ــة وال ــوات الفضائي ــد عــر القن ــايف الواف الفضــايئ والثق

وشــيوع ثقافــة االســتهالك بــن أفــراد األرسة, ويــدور البحــث حــول ثالثــة محــاور ؛ املحــور األول: 

ــاين:  ــور الث ــة, واملح ــئون األرسة باململك ــس ش ــة ومجل ــن الجامع ــة ب ــري للرشاك ــل النظ التأصي

العــرض والتحليــل ملجموعــة مــن التحديــات التــي تواجــه األرسة الســعودية, واملحــور الثالــث: إعداد 

تصــور مقــرتح  لتفعيــل الرشاكــة بــن الجامعــة و مجلــس شــئون األرسة ملواجهــة التحديــات التــي 

ــة  ــة الداعمــة للرشاك ــات اإلجرائي ــاً مجموعــة مــن اآللي ــا, متضمن ــة أبنائه تواجــه األرسة يف تربي

بــن الجامعــة ومجلــس شــئون األرسة باململكــة, منهــا: إقامــة ورش عمــل بالتعــاون بــن الجامعــة 

ومركــز شــئون األرسة يحــارض بهــا بعــض أســاتذة الجامعــة, ودعــم الجامعــة ملركــز شــئون األرسة 

مبجموعــة مــن الدراســات حــول األرسة.  



د. هال بنت مزيد التويجري 
مجلس شؤون األرسة

ــن  ــزي، األم ــوراه يف االدب اإلنجلي ــة الدكت ــى درج ــة ع حاصل

الســعودية،  العربيــة  باململكــة  األرسة  شــؤون  ملجلــس  العــام 

ــن  ــؤولية عــن متك ــة مس ــة حكومي ــس شــؤون االرسة جه ومجل

ــار الســن، عملــت يف  األرس مبــا يف ذلــك األطفــال والنســاء وكب

ــة  ــدويل، ومنظم ــك ال ــة، والبن ــة واالجتاعي ــة االقتصادي اللجن

ــم  ــج األم ــدة، وبرنام ــم املتح ــرأة يف األم ــة امل ــف، ولجن اليونيس

املتحــدة اإلمنــايئ ، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة التعــاون 

ــة  ــة العربي ــت اململك ــة، مثل ــدول العربي ــة ال اإلســالمي ، وجامع

الســعودية يف العديــد مــن الفعاليــات الدوليــة، مــن أهمهــا لجنــة 

ــة العنــف والتحــرش يف عــامل  حقــوق اإلنســان / ســيداو، ولجن

ــة ــل الدولي ــة العم ــل، ومنظم العم



مالمح االستراتيجية الوطنية لألسرة 

ملخص الورقة:
ــة لــألرسة، حيــث تبــن أن هــذه  تهــدف هــذه الورقــة إىل إيضــاح مالمــح االســرتاتيجية الوطني

االســرتاتيجية تنطلــق مــن كــون األرسة تقــع يف قلــب املنظومــة االجتاعيــة يف اململكــة العربيــة 

الســعودية، ومســتمدة ذلــك مــن مبــادئ اإلســالم والنظــام األســايس للحكــم ورؤيــة اململكــة 2030 .  



د. محمد بن سرار اليامي 
جامعة نجران

ــة  ــس بجامع ــة التدري ــو هيئ ــارك، عض ــن املش ــول الدي ــتاذ أص أس

نجــران، حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الدعــوة وأصــول 

ــاوز  ــرة تتج ــه خ ــاءة لدي ــب كف ــرى، صاح ــة أم الق ــن جامع الدي

ــى  ــق أع ــم بتحقي ــة . مهت ــة واملهني ــب العملي ــاً يف الجوان 27 عام

مقاييــس الجــودة يف التعليــم والتأهيــل والبحــث ، متخصــص يف 

تطويــر برامــج التدريــب ، ولديــه تأهيــل خــاص يف إدارة املشــاريع 

التنمويــة، يعمــل عــى الدعــوة إىل شــيوع الفكــر الوســطي املعتــدل، 

ولديــه إســهامات يف إيجــاد مخرجــات علميــة وفــق معايــر الجــودة 

الشــاملة يف مجــاالت التعليــم والبحــث يف املجــال الرشعــي علميــاً 

ــا.  وفكري



سمات التحديات الثقافية الفكرية لألسرة السعودية 
2030

ملخص الورقة:
ــراد األرسة  ــة أف ــف كاف ــاج إىل تكات ــي تحت ــات الت تواجــه األرسة الســعودية مجموعــة مــن التحدي

ــاف  ــد، والتف ــل واح ــب رج ــى قل ــمل ع ــع الش ــع وجم ــراد املجتم ــف أف ــب، وتكات ــا إىل جن جنًب

ــة الســديدة  الجميــع حــول والة األمــر مــن األمــراء والعلــاء، لتحقيــق الرؤيــة الرشــيدة والنقل

التــي تتوجــه أنظــار الدولــة إليهــا يف 2030م.وقــد اخــرتت يف هــذه الورقــة الحديــث عــن ســات 

ــار جمــة  ــا لهــذه التحديــات مــن آث ــة لــألرسة الســعودية يف 2030م مل ــة الفكري ــات الثقافي التحدي

عــى الفــرد واملجتمع.وقــد جــاءت هــذه الورقــة يف مقدمــة ومتهيــد وأربعــة مباحــث، وتحــت كل 

مبحــث مجموعــة مــن املطالــب، ثــم أختــم الورقــة مبجموعــة مــن النتائــج التــي تــم التوصــل إليها، 

مــع ذكــر التوصيــات الالزمــة، ثــم أختــم البحــث بالفهــارس الالزمة.وقــد جــاء البحــث بعنــوان: 

ــة لــألرسة الســعودية يف 2030«. ــة الفكري ــات الثقافي »ســات التحدي



د.خلود بنت مبارك الحربي 
جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن

أســتاذ الدراســات اإلســالمية املســاعد، عضو هيئــة التدريــس بجامعة 

ــوراه يف  ــى الدكت ــة ع ــن، حاصل ــد الرحم ــت عب ــورة بن ــرة ن األم

الثقافــة اإلســالمية، مهتمــة بالقضايــا الثقافيــة والحضاريــة، عضــو 

يف اللجــان واملجالــس العلميــة واألكادمييــة والتنمويــة. 



التحديات الثقافية أمام األسرة السعودية واستراتيجيات 
التحصين

ملخص الورقة:
يف ضــوء املتغــرات املتســارعة، واجهــت األرسة الســعودية املعــارصة تحديــات عديــدة، تهــدد 

وظيفتهــا الرتبويــة والثقافيــة، وتتكــون هــذه الدراســة مــن محوريــن، يهــدف املحــور األول إىل 

ــور  ــدف املح ــم، ويه ــر والقي ــايل الفك ــعودية يف مج ــام األرسة الس ــة أم ــات الثقافي ــان التحدي بي

ــات،  ــة للتحدي ــاين إىل اقــرتاح اســرتاتيجيات لتحصــن األرسة؛ لــي تحقــق االســتجابة الفاعل الث

ــي. ــي التحلي ــج الوصف ــتخدام املنه ــابقن باس ــن الس ــة املحوري ــت الدراس ــد تناول وق

ومــن أهــم نتائجهــا، أن أهــم التحديــات الثقافيــة التــي تواجــه األرسة الســعودية: تحديــات قيميــة 

وفكريــة، وخطــورة التأثــر بالقيــم الوافــدة بشــكل مفــكك وتجزيئــي، ورضورة تأطرهــا بإطــار 

ــة  ــن يف مواجه ــرتاتيجي للتحص ــط االس ــر، ورضورة التخطي ــة التأث ــن إيجابي ــاري يضم حض

العقبــات املتجــددة أمــام األرسة الســعودية، وأن اســرتاتيجيات التحصــن تتــم عــى ثالثة مســتويات: 

ــة  ــن باألنظم ــن األرسة(، والتحص ــة )تحص ــة الثقافي ــرد(، والبيئ ــن الف ــردي )تحص ــاء الف البن

واملؤسســات، ويف ضــوء النتائــج قدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات.



د.مها بنت جريس الجريس 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

أســتاذ الثقافــة اإلســالمية املشــارك، عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة 

ــوراه يف  ــى دكت ــة ع ــالمية، حاصل ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام محم اإلم

الثقافــة اإلســالمية، لديهــا العديــد مــن الخــرات األكادمييــة 

ــرع  ــالمية ف ــة اإلس ــم الثقاف ــة قس ــا وكيل ــة، منه ــة والعملي والعلمي

ــة الدراســات  ــة، وكيل ــة الجــودة يف الكلي ــة لجن ــات، وعضوي الطالب

ــة،  ــدروس العلمي ــة وال ــة التوعي ــة لجن ــة، وعضوي ــا يف الكلي العلي

امللــك عبداللــه للدراســات اإلســالمية املعــارصة  وكيلــة مركــز 

ــد مــن النــدوات  وحــوار الحضــارات، كــا شــاركت وحــرت العدي

ــس  ــان واملجال ــن اللج ــدد م ــو يف ع ــي عض ــرات، وه واملؤمت



تحديات األسرة المعاصرة في ظل العولمة )التحديات 
الثقافية والتربوية(

ملخص الورقة:
تعيــش املجتمعــات املعــارصة حالــة غــر مســبوقة مــن التغــرات والتحــوالت، التــي تفرضهــا أمنــاط 

الحيــاة الحديثــة يف ظــل العوملــة، وتواجــه األرسة املعــارصة الكثــر مــن الصعوبــات والتحديــات 

املتجــددة، التــي قــد متنعهــا مــن مارســة دورهــا الفاعــل تجــاه أفرادهــا، إلعدادهــم وتنشــئتهم 

ــي  ــة الت ــروف الصعب ــة الظ ــي ملواجه ــن الوع ــرٍ م ــاج إىل كث ــا تحت ــوازن، ك ــي ومت ــكل صح بش

تفرضهــا الحيــاة الحديثــة بــكل تحوالتهــا وتطوراتهــا. ويســعى البحــث إىل عــرض بعــض املحــاور 

والتوصيــات الالزمــة التخــاذ الجهــات املعنيــة لبعــض الخطــوات والقــرارات الصحيحــة، املتعلقــة 

مبوضــوع الدراســة، ووضــع الخطــط والتصــورات املســتقبلية ملواجهــة هــذه التحديــات بالتعــاون 

مــع املؤسســات التعليميــة والجامعــات عــى وجــه الخصــوص.



خالد بن عبد الرحمن الفاخري 
الجمعية الوطنية لحقوق االنسان

ــي،  ــي، وحقوق ــان، محام ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــو الجمعي عض

وإعالمــي، وكاتــب، مشــارك يف الرامــج التلفزيونيــة. ولــه مؤلفــات 

ــن  ــد م ــو يف العدي ــة، عض ــوق والحاي ــال الحق ــاالت يف مج ومق

املؤسســات  مــن  لعــدد  قانــوين  ومستشــار  القانونيــة،  الهيئــات 

الحكوميــة والتطوعيــة، وعضــو يف عــدد مــن الجمعيات، واملؤسســات 

ممثــل  واملهنيــة،  والعلميــة  والتنمويــة،  واملجتمعيــة  الحقوقيــة 

قانــوين للعديــد مــن املنشــآت، والهيئــات واملنظــات، محكــم معتمــد 

ومــدرب، ومحــارض قانــوين، حاصــل عــى العديــد مــن الشــهادات، 

ــة. ــرات الدولي ــن املؤمت ــد م ــارك يف العدي وش



لجان شؤون االسرة وآليات التمكين

ملخص الورقة:
ــأتها،  ــام لجــان شــؤون االرسة ونش ــة مه ــة عــن طبيع ــم ملحــة عام ــة إىل تقدي ــدف هــذه الورق ته

تقديــم ملحــة عــن أهــم األدوار التــي تقــوم بهــا لجــان شــؤون االرسة، تســليط الضــوء عــى االليــات 

املناســبة لتمكــن لجــان شــؤون االرسة وتفعيــل دورهــا، تســليط الضــوء حــول املعوقــات التــي قــد 

تســاهم يف عــدم متكــن لجــان شــؤون االرسة. 



د. غريبة بنت فريح الطويهر
كليات الرشق العريب

أســتاذ أصــول الرتبيــة املســاعد، عضــو هيئــة التدريــس بكليــات 

الــرشق العــريب، حاصلــة عــى الدكتــوراه يف أصــول الرتبيــة مــن 

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، لديهــا العديــد مــن 

ــة  ــت وكلي ــي عمل ــة، فه ــة والعملي ــة والعلمي ــرات األكادميي الخ

قســم الطالبــات بكليــات الــرشق العــريب، كــا عملــت بعضويــة 

مجلــس الدراســات التطبيقيــة وعضويــة مجلــس الدراســات 

ــابقاً  ــت س ــات، عمل ــاري للكلي ــس االستش ــة املجل ــا وعضوي العلي

مديــرة الجامعــة العربيــة مبدينــة حائــل، حاصلــة عــى العديــد 

ــد  ــو يف العدي ــي عض ــة، وه ــج التطويري ــدورات والرام ــن ال م

ــة.  ــة والعملي ــة والعلمي مــن اللجــان واملجالــس األكادميي



تطوير البرامج والتخصصات الجامعية وفق االحتياج 
التنموي لمجلس شؤون األسرة.

ملخص الورقة:
هــدف هــذا البحــث للكشــف عــن واقــع تطويــر الرامــج والتخصصــات الجامعيــة وفــق االحتيــاج 

التنمــوي ملجلــس شــؤون االرسة، ولتحقيــق هــذه األهــداف اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي 

ــة التدريــس  التحليــي كــا اســتخدمت أداة االســتبانة تكــون مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء هيئ

ــا)728(  ــغ عدده ــوائية بل ــة عش ــت يف عين ــد متثل ــة فق ــة الدراس ــا عين ــعودية أم ــات الس بالجامع

مفــردة توصلــت الدراســة للنتائــج التاليــة: أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة متوســطة 

ــؤون االرسة يف  ــس ش ــوي ملجل ــاج التنم ــع االحتي ــة م ــات املتفق ــج والتخصص ــع الرام ــى واق ع

ــعودية. ــات الس الجامع








