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شكر وتقدير
(شكرا لدعوتي للمشاركة ) 

أقدم جزيل الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم فعالية 

الملتقى األول للبحث العلمي 



تحرير المفاهيم 
من المهم تحرير بعض المفاهيم المرتبطة بالملتقى كمدخل عام

البـحث العلمــي

الباحث األكاديمي

المــراكز البــحثية

المجموعـــات البــحثية



المراكز والمجموعات البحثية

ما هي المراكز البحثية؟   ما هي المجموعات البحثية؟

ما أهمية المراكز البحثية؟                        ما أهمية المجموعات البحثية؟

ما دورهما في تفعيل وتنشيط البحث العلمي؟

ما هو دورهما وعالقتهما باالقتصاد الوطني؟
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مشاركتي في المجموعات البحثية المحلية

:محليا بمشروع بحث معنون بـــ

”دراسة استطالعية: دور المرأة في االحتساب عبر شبكات التواصل االجتماعي" 

تحت مظلة كرسي أبحاث المرأة وقضايا الحسبة   

م2016–2015جامعة حائل 



المجموعات البحثية المحلية
!.الموضوع ، واألهمية 1.

!.الخبرة والممارسة 2.

.!المحلية االستفادة والمميزات من المجموعات البحثية 3.

.!المحلية الصعوبات في المجموعات البحثية 4.

!.دور هذه الخبرة في البحث العلمي 5.



مشاركتي في المجموعات البحثية اإلقليمية

المخاطر االجتماعية في دول مجلس التعاون للخليج العربي

“نالممول من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون االجتماعية بدول مجلس التعاو"

2014-2013البحرين 



المجموعات البحثية اإلقليمية
!.الموضوع ، واألهمية 1.

!.الخبرة والممارسة 2.

.!اإلقليمية االستفادة والمميزات من المجموعات البحثية 3.

.!اإلقليمية الصعوبات في المجموعات البحثية 4.

!.دور هذه الخبرة في البحث العلمي 5.



مشاركتي في المجموعات البحثية الدولية

مثال لحداثة متعددة: المرأة والتعليم والتوظيف في السعودية 

Women, Education and  Employment in Saud Arabia: An Example of Multiple Modernity. ( Article)

Talha Fadaak & Ken Roberts. ( Article)

.في المملكة العربية السعودية–وعدم العمل –االنتقال من التعليم إلي العمل 

Transitions From Education to Work and Non-Work in Saudi Arabia. ( Article). 

Talha Fadaak & Ken Roberts

ووسائط اإلعالم الجديد، والترويح والسياسة في المملكة العربية السعودية( اليافعين ) الشباب 

Young adults, new media, leisure and politics in Saudi Arabia. ( Article).

Talha Fadaak & Ken Roberts .



المجموعات البحثية الدولية

!.الموضوع ، واألهمية 1.

!.الخبرة والممارسة 2.

.!الدولية االستفادة والمميزات من المجموعات البحثية 3.

.!الدولية الصعوبات في المجموعات البحثية 4.

!.دور هذه الخبرة في البحث العلمي 5.



الملخص

والمميزات من المجموعات البحثية خالصة االستفادة 

الصعوبات في المجموعات البحثية خالصة  

في البحث العلمي الخبرات هذه خالصة دور 

شكرا لحسن استماعكم ،،،


