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 : المؤهالت العلمية

 جامعة وسكنسن ماديسون بالواليات المتحدة األمريكية علوم اجتماعية دكتوراه. 

 يكيةجامعة وسكنسن ماديسون بالواليات المتحدة األمر  علوم اجتماعية ماجستير. 

 السعودية –جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران  رياضيات بكالوريوس. 

 :الخبرات العملية

 جـدة  –قسم االجتماع بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الملك عبد العزيز  أستاذ مساعد– 
 .المملكة العربية السعودية

 جدة  –إلنسانية بجامعة الملك عبد العزيز قسم االجتماع بكلية اآلداب والعلوم ا أستاذ مشارك– 
 .المملكة العربية السعودية

 قسم االجتماع بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعـة الملـك عبـد العزيـز  أستاذ علم االجتماع– 
 .المملكة العربية السعودية –جدة 

  عضوية المجالس و الجمعيات

 عضو المجلس العربي للعلوم االجتماعية. 

 في العديد من الجمعيات العربية والعالمية عضوية. 

 :المؤتمرات و الندوات
 :شارك في العديد من الندوات العلمية الهامة

 ملتقى األجيال لعلم االجتماع. 

 تحديات وفرص: ندوة العولمة والعالم العربي. 

 ندوة مستقبل علم االجتماع في العالم العربي. 

 .وغيرها وغيرها من الندوات والمؤتمرات
 :المؤلفات و األبحاث

 :العديد من الكتب العربية واالنجليزية ومن الكتب العربية
 0595التحضر في الشرق األوسط، : كوستيلو. 

 

mailto:الالكتروني.Snaphy2000@hotmail.com


  ،0599بارك ويرجس. 

 0551التحضر في الجزيرة العربية، : جبريل. 

 0596علم اجتماع اللغة، : لوكمان. 

  ،0599تأليف مبادئ أساسية لحماية البيئة في اإلسالم. 

 0555أليف كبار السن عطاء بال حدود، ت. 

  ،9115مشكالت الزواج واألسرة في دول مجلس التعاون الخليجية. 

 الفقر في دول مجلس التعاون الخليجية واليمن. 

 :باإلضافة إلى العديد من المقاالت العربية ومنها
 "يز، مجلة كلية اآلداب، جامعة الملك عبد العز "األقليات المسلمة وحقوق اإلنسان. 

 "0599مجلة عالم الكتب الرياض، " المرأة العربية المسلمة في دراسات غربية. 

 "0556( 5)مجلة باحثات بيروت " كائن اجتماعي ثقافي يبحث عن هوية: الباحث. 

 "0556( 00)مجلة الكلمة، بيروت " تاريخها ومصادرها ومستقبلها: حقوق اإلنسان. 

 "0557( 7)، مجلة النص الجديد بيروت "رصورتنا كما يقدمها األدب العربي المعاص. 

 "0559مجلة مستقبل العالم اإلسالمي، مالطا " اإلسالم والغرب. 

 : المجال البحثي

 بحوث ودراسات اجتماعية. 

 
 

 


