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 السیرة الذاتیة

 لدكتور عبد الناصر صالح محمد الیافعياألستاذ ا

برنامج الخدمة االجتماعیة، قسم العلوم ، أستاذ الخدمة االجتماعیة
، علوم االجتماعیة واإلنسانیةلاالجتماعیة، قطاع ا

 كلیة اآلداب والعلوم، جامعة قطر 
  

 عامة  اوالً: معلومات

 أبناء   5متزوج ولھ  :الحالة االجتماعیة

 + 974 44034771 :مكتب

 + 974 44034501 :فاكس

 قطر  –، الدوحة 2713 :العنوان 

   a.nasser@qu.edu.qa  :البرید االلكتروني 

  ثانیاً: التعلیم

 . 1984خدمة اجتماعیة، جامعة قطر، الدوحة قطر،  :بكالوریوس

 . 1989خدمة اجتماعیة، جامعة جنوب المسیسیبي، أمریكا ، :ماجستیر

 عنوان رسالة الماجستیر: 

 “The relationship between the Academic Performance of Students from 

Qatar Enrolled at American Institutions and Their Social Interaction and 

Perception of American Society”.   

 . 1994اجتماعیة، جامعة كنت، انجلترا ، دكتوراه: خدمة
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 أطروحة الدكتوراه:عنوان 

“An Evaluation of the Role of School Social Workers in the State of 
Qatar”. 

  
 ثالثاً: التدرج الوظیفي 

 1985 – 1989 قطر.  ، جامعةخدمة اجتماعیة -معید 

 1989 – 1994 خدمة اجتماعیة ، جامعة قطر. -مدرس مساعد 

 1994 – 2002  خدمة اجتماعیة ، جامعة قطر-أستاذ مساعد . 

 2002 – 2018  خدمة اجتماعیة ، جامعة قطر-أستاذ مشارك. 

 2018-  خدمة اجتماعیة، جامعة قطر. –أستاذ  

 رابعاً: الوظیفة الحالیة 

 ، كلیة اآلداب والعلوم،علوم االجتماعیة واإلنسانیةلأستاذ الخدمة االجتماعیة، برنامج الخدمة االجتماعیة، قطاع ا
 جامعة قطر 

 خامساً: الوظائف السابقة  

 .، كلیة اآلداب والعلوم، جامعة قطرالعمید المساعد لعلوم االجتماعیة واالنسانیة 2019-2021

 .، كلیة اآلداب والعلوم، جامعة قطرالعمید المساعد للشؤون االكادیمیة 2018-2019

 .رئیس قسم العلوم االجتماعیة، كلیة اآلداب والعلوم، جامعة قطر 2015-2018

 رئیس قسم الخدمة االجتماعیة، كلیة اإلنسانیات والعلوم االجتماعیة، جامعة قطر  1999-2002
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 سادساً: المقررات التي قام بتدریسھا 

  
 رمز المقرر  اسم المقرر  الساعات  

3 CH Social and Cultural Diversity SOWO 311 

  3 CH   Social Work Research Methods I  SOWO 360 

  3 CH   Integrative Seminar  SOWO 440 

  3 CH   Society & Human Rights  SOWO 361 

  3 CH   Social Work and the Law  SOWO 200 

  3 CH   School Social Work  SOWO 303 

  3 CH   Intro to Social Work  SOWO 101 

  3 CH   Social Work Research Methods II  SOWO 410 

  
  

  
 سابعاً: النشر العلمي 

  
Alyafei, Abdulnasser. (2018). Contextual Factors Affecting Social Work Career 

Choice among Qatari Students. European Journal of Social Sciences, 

56(1), (pp.102 - 114).   

Alyafei, Abdulnasser, & Soliman, Abdrabo. (2018). Usability of sustainable 

urban mobility in Qatar: exploring the prospective use of the Doha metro.  

British Journal of Humanities and Social Sciences, 19(2), 34-51.   

 . جدل المواطنة واألسرة في السیاق العربي: الخلیج مثاالُ. إضافات 2018صالح) . الناصر الیافعي، عبد

 .  262-246، 42-41العربیة لعلم االجتماع ، ةالمجل

Alyafei, Abdulnasser. (2017). Community Participation in Sustainable Urban 

Development: An Applied Approach to the Impact of the New Barwa City 
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and the Neighboring Areas. European Journal of Social Sciences, 55(3), 

333-344.   

 ت االجتماعیة في المؤسسات االجتماعیة محددات دراسة المشكال 2016صالح. الیافعي، عبد الناصر

 . 351-308(، 4) 64في المجتمع القطري. مجلة كلیة التربیة جامعة طنطا ،

معوقات ممارسة العالج الجماعي في المؤسسات االجتماعیة في المجتمع  2014صالح . الیافعي، عبد الناصر

 . 2764-2723 ،37القطري .مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة ،جامعة حلوان. 

  

Sloan, L.M., Alyafei, Abdulnasser., Al-Mannai, S., Al-Kaabi, I. M., & Al-Kawari, 

K. (2011). Social Work Education in Qatar: New Beginnings.   In S. Stanley 

(Ed.). Social Work Education in Countries of the East: Issues and 

Challenges (pp. 413-424). Hauppauge, NY: Nova Publishers.  

 

الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة مع األحداث المنحرفین في النظام  2002صالح . الیافعي، عبد الناصر

 . 202-153القضائي القطري. مجلة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانیة جامعة قطر، 

الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة حول دور الرجل  2001ة. صالح. البوعینین، خول الیافعي، عبد الناصر

في دعم الحقوق االجتماعیة للمرأة في قطر. مجلدات المؤتمر العلمي الرابع عشر لكلیة الخدمة 

 . 215-153، 2001مارس  29-28االجتماعیة جامعة حلوان في الفترة من 

ر التغیر االجتماعي المرتبطة بالمشكالت دراسة تحلیلیة لمظاھ 2001صالح . الیافعي، عبد الناصر

االجتماعیة للمسنین في دولة قطر. مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة جامعة 

 . 184-131حلوان، 

. دراسة تحلیلیة ألدوار األخصائیین االجتماعیین 1998صالح، وغیث، أشرف محمود.  الیافعي، عبد الناصر

 لرعایة االجتماعیة بدولة قطر. مجلة كلیة اآلداب جامعة المنیا، العاملین بمؤسسات ا

 .136-97 ،10 
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 ثامناً: المنح البحثیة 

• Factors that influence Qatari family stability. Testing 

vulnerability and resilience models. (QNRF Research Grant 

OSRA2-0209-17021. Sponsored by Doha International 

Institute) 2017 ($ 23,548).   

اك مركز الدراسات صید األسم-األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة للصیادین في دولة قطر  •

 . (QR 199,000)، 2013 البیئیة. جامعة قطر

• The socioeconomic impacts of the establishment of the New 

Barwa City project on the neighboring areas. Environmental 

Studies Centre. Qatar: University of Qatar 2009, (QR 120,000).  

• The social and economic effects of the North Road on Alshamal 

community. Environmental Studies Centre. Qatar:  

University of Qatar (QR 120,000), 2008  

   تاسعاً: تطویر المناھج
  

 المساھمة في واالشراف على التالي: 

 مرحلة البكالوریوس -إعادة ھیكلة برنامج علم االجتماع  .1

 مرحلة البكالوریوس -برنامج علم النفس  إعادة ھیكلة .2

 مرحلة البكالوریوس -تطویر خطة برنامج الخدمة االجتماعیة  .3

 مرحلة البكالوریوس  -اعداد مقترح لبرنامج علم الجریمة والعدالة الجنائیة  .4

 اعداد خطة الماجستیر في برنامج الخدمة االجتماعیة   .5

6. SOWO 361 Society & Human Rights رر+ اعداد ) صاحب فكرة المقرر+ توصیف المق
  المادة العلمیة للمقرر

7. SOWO 360 Social Work Research Methods I ر+ اعداد ) تطویر توصیف المقر
 المادة العلمیة للمقرر

 SOWO 440 Integrative Seminar ) اعداد وتطویر توصیف المقرر(  .8
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 مل العلمیة وورش الع والندواتعاشراً: المؤتمرات 

  
نـــــوع 

  المشـــاركة 
 رقم  اسم النشاط   مكان انعقاده  تاریخ انعقاده 

الجمعیة القطریة  2/5/1995-24/4/1995  متحدث 
لرعایة وتأھیل 
  المعاقین

العوامل المؤثرة في تحدید دور المتطوع 
  وأنماط سلوكھ

 1 

 2   طالبيتوجیھ وإرشاد   وزارة التربیة والتعلیم 2/6/1996   متحدث
دور األخصائي االجتماعي في المجال   مؤسسة حمد الطبیة 6/12/1996   متحدث

  الطبي
 3 

 4   مشاكل الشباب وعالجھا  مركز شباب أم صالل 8/11/1996   متحدث
 -22/6/1996  معد ومتحدث

 17/6/1996 
الھیئة العامة للشباب 
  والریاضة

 5   إدارة األنشطة الشبابیة

 6   مشكالت واحتیاجات المسنین جمعیة الھالل األحمر  8/12/1997   متحدث
    القطري  

 -18/10/1997  متحدث
 29/10/1997 

 7   دور األخصائي االجتماعي في مدارس قطر  وزارة التربیة والتعلیم

 -18/10/1997  متحدث
 29/10/1997 

 8   نیةالمیداكیفیة تصمیم البحوث االجتماعیة   وزارة التربیة والتعلیم

 -21/3/1998  معد ومتحدث
 23/3/1998 

جمعیة الھالل األحمر 
  القطري

تنمیة مھارات العاملین في مجال العمل 
  االجتماعي

 9 

جمعیة الھالل األحمر  10/12/1999   متحدث
  القطري

 10  رعایة المسنین 

جمعیة الھالل األحمر  3/12/2000   متحدث
  القطري

 11  العمل واألزمات النفسیةالمرأة بین  

 12  الرعایة االجتماعیة لألحداث المنحرفین   قسم رعایة األحداث 10/4/2000   متحدث
برنامج الدورة التدریبیة للعاملین في    قسم رعایة األحداث 2/5/2000-23/4/2000  معد ومتحدث 

  مجال األحداث
13 

المجلس األعلى لشؤون  28/10/2000   متحدث
  األسرة

 14  المسن وبرامج الرعایة االجتماعیة 

 -28/3/2001  مشارك
 29/3/2001 

كلیة الخدمة االجتماعیة 
  بجامعة حلوان، القاھرة

 الخدمة االجتماعیة بین الجھود   
  التطوعیة واالحتراف المھني

15 

المجلس األعلى لشؤون  15/5/2001   متحدث
  األسرة

 16  واالنفتاحاألسرة وتحدیات العولمة  

  - 10/4/2001  مشارك
12/4/2001 

 17  المؤتمر الدولي للعلوم االجتماعیة  جامعة الكویت 

 -20/11/2001  مشارك
 22/11/2001 

دور المدن  والمسنون،مؤتمر المدینة    مصر-القاھرة
مرشح -والبلدیات في رعایة المسنین 

  من المجلس األعلى لشؤون األسرة

18 

 للمسنین) الجمعیةمؤتمر األمم المتحدة    أسبانیا-مدرید Nov-02   خبیر
ن ح ممرش-العالمیة الثانیة للشیخوخة

  المجلس األعلى لشؤون األسرة

19 
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  - 13/7/2002  مشارك
17/7/2002 

منھجیة إعداد وتحلیل وضع الطفولة في     القاھرة، مصر
دول الخلیج العربي مرشح من المجلس 

  األعلى لشؤون األسرة

20 

 -2/11/2002  مشارك
 6/11/2002 

UNICEF Gulf  
Office, Dubai,  
 UAE 

Early Childhood Care and   
Development (ECCD)  

  ) Workshopمرشح من المجلس
 األعلى لشؤون األسرة(

21 

االجتماع التحضیري لمؤتمر األمم    لبنان-بیروت 7/2/2002-5/2/2002   خبیر
العالمیة  للمسنین) الجمعیةالمتحدة 

مرشح من المجلس -الثانیة للشیخوخة
 -األسرةاألعلى لشؤون 

22 

 -22/12/2003  مشارك
 24/12/2003 

تعزیز الصحة النفسیة للفتاة والمرأة     اإلسكندریة، مصر
  العربیة

23 

 -26/2/2006  محاضر
 28/2/2006 

-شیراتونفندق 
  /قطرالدوحة

دراسة تدابیر خفض الطلب على 5.  
  المخدرات والمؤثرات العقلیة

24 

 25  صراع األجیال.   فندق الماریوت 27/6/2006   محاضر
 26 مشاورات حول االستراتیجیة الوطنیة    فندق الریتز 3/11/2007   مشارك

   السنلكبار    
 -26/10/2007  مشارك

28/10/2007 
San Francisco, 

USA 
Annual Meeting of Social   

 Work 
27 

 مدرسة المرخیة 30/12/2008  معد + إدارة
االبتدائیة المستقلة 

 للبنات

 28  حقوق الطفل 

 مدرسة المرخیة 5/5/2010  محاضر
االبتدائیة المستقلة 

 للبنات

 التطلعات االجتماعیةأثر التعلیم على  
  للمرأة القطریة

29 

–فندق المیلینیوم  13/3/2010  متحدث
 الدوحة

حوار الجالیات في قطر في ظل التنوع  
  الدیني

30 

 مدرسة المرخیة 17/3/2010  محاضر
االبتدائیة المستقلة 

 للبنات

 31  السلوك اإلنساني والبیئة االجتماعیة 

محمد كلیة أحمد  21/10/2009  محاضر
 العسكریة

 32  الشباب والعالقات االجتماعیة المتناقضة 

مركز الشفلح لألطفال  21/3/2009  محاضر
ذوي االحتیاجات 

 الخاصة

 33  فضل دور األم 

 -26/12/2010  مشارك
27/12/2010 

 34  "العدالة الجنائیة للطفل"  فندق جراند ریجنسي

Organizer  
and 

15/5/2011- 
19/5/2011 

Hospitals of 
Hamad Medical  

Corporation 

 Social Work Week 2011  35 
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مركز المؤتمرات  5/2/2012  مشارك
الدولي للمعارض 

 والمؤتمرات

المسؤولیات االجتماعیة للشركات  
ودورھا في تطبیق سیاسة توطین 
  الوظائف في دولة قطر

36 

 Attendance 9/6/2012 College of 
Engineering – 

Qatar  
University 

Program Assessment   
workshop by ABET 

37 

فندق االنتركونتیننتال  11/1/2012   مشارك
  الدوحة، قطر

 38  "حمایة الطفل من مخاطر األنترنت" 

الصالون الثقافي  25/1/2012   رئیس جلسة
لوزارة الثقافة والفنون 

  والتراث

 39  سنة على الربیع العربي 

Speaker  
(Diversity,  

Values, and 
ethics in 

social work  
practice) 

15/4/2012- 
 17/4/2012 

Hamad Medical  
Corporation 

Cross-Cultural Social Work   
practice 

40 

 -20/5/2013  حضور
 21/5/2013 

فندق روكوفورتیھ 
  ،ابوظبي

 41  إدارة المخاطر االجتماعیة 

 42 رؤیة الشباب القطري لبعض مالمح   مركز قطر الوطني  6/2/2014   مشارك
   المستقبل  للمؤتمرات  

 -12/3/2014  حضور
 13/3/2014 

مكتب تقییم البرامج 
االكادیمیة ومخرجات 

  التعلیم

 43  2014 األكادیميملتقى التقییم   

 Attendance  1/4/2014 - 3/4/2014 University of  
Kentucky,  

Lexington , KY,  
 USA 

National conference on  
undergraduate research ,  

NCUR 2-14 , Lexington, KY,  
 USA 

44 

 -15/10/2014  مشارك
 16/10/2014 

 –فندق فورسیزون 
  الدوحة.

 45  ترسیخ مفھوم التنمیة المستدامة  

 Attendance  23/3/2014  Dubai, UAE Strategic Planning in Higher   
 Education 

46 

 مدرسة النھضة  15/3/2015   محاضر
االبتدائیة المستقلة 

  للبنات

استخدام نظریة الدور في تحلیل دور  
االخصائي االجتماعي في المجال 

  المدرسي

47 

عضو اللجنة 
  التنظیمیة للمؤتمر

10/3/2015 -  
11/3/2015 

ابن خلدون، جامعة 
  قطر

مؤتمر السنوي الدولي الخامس للعلوم  
 االجتماعیة، ظاھرة التطرف في العالم: 

  مقاربة الفھم

48 

 Attendance 17/1/2015- 
 18/1/2015 

Qatar  
University 

The ACE Leadership   
Academy for Department  

Heads 

49 
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  -18/2/2015  مشارك
19/2/2015 

 الملتقى االجتماعي حول الرعایة الالحقة   المنامة، مملكة البحرین
  للحدث الجانح في دول مجلس التعاون

50 

 قاعة عائشة ام  Wed 4/20/2016  منظم 
، جامعة 202المؤمنین 

 قطر 

 51 فعالیة یوم االسرة القطریة  

 52  قیم المواطنة في دول الخلیج العربي   االمارات الشارقة، 7/12/2016   مشارك
 كلیة االدارة واالقتصاد Mon 12/26/2016  منظم 

- D107   ، بنین (
 جامعة قطر

 53 فعالیة الجریمة والعدالة الجنائیة  

،  117مدرج المكتبة  Thu 10/19/2017  منظم 
 جامعة قطر

 54 فعالیة الصحة النفسیة في دولة قطر  

كلیة العلوم االجتماعیة  8/2/2018-6/2/2018   مشارك
 الكویتجامعة  –

فعالیة الملتقى السنوي الرابع الذي اقامتھ  
كلیة العلوم االجتماعیة بالتعاون مع 
وزارة الداخلیة تحت شعار " االمن 

الفكري في المجتمع الخلیجي: المنظور 
  االجتماعي واإلعالمي"

55 

  
  

 الحادي عشر: خدمات، استشارات 

  
  – 2011منتصف الفترة من (مراجعة قطاع الحمایة االجتماعیة في االستراتیجیة الوطنیة لدولة قطر -

 ، وزارة التخطیط التنموي. )2016
  

 الثاني عشر: اللجان داخل وخارج الجامعة 

  
 داخــل الـجـامـعـة.  .1

 دور المتقدم الفترة الزمنیة  مالحظات
 رئیس/عضو

دائمة/
 مؤقتة 

 اسم اللجنة 

   1996-95 
 1999-98 

 عضو لجنة اإلرشاد األكادیمي لألدبي العام دائمة  عضو 

   1996 
 1997 

عضو لجنة الندوة العلمیة بقسم الخدمة  دائمة  عضو 
 االجتماعیة

   1997-96 
 2001-2000 

عضو لجنة المكتبات بقسم الخدمة  دائمة  عضو 
 االجتماعیة

   1997 
 1998 

عضو في وحدة التعلیم المستمر وخدمة  دائمة  عضو 
 1998-97المجتمع للعام الجامعي 

   1997 
 1998 

 جامعة قطر-مقرر لجنة التعلیم المستمر دائمة  مقرر 
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ابریل  22   
1998 

سبتمبر  5
2004  

 عضو في مجلس وحدة البحوث دائمة  عضو 
مركز الوثائق  واالقتصادیة،االجتماعیة 

 جامعة قطر.-والدراسات اإلنسانیة

   2002-2001 
 2004-2003 

كلیة العلوم -مقرر لجنة النشاط الریاضي دائمة  مقرر 
 جامعة قطر-االجتماعیة واالنسانیة

  Seminar & Conference دائمة  عضو  2012  2009 /   
Committee: CAS, QU 

 -Strategic Plan Committee دائمة  عضو  2010  2009 /   
CAS, QU 

 ,Curriculum Committee- CAS دائمة  عضو  2010  2009 /   
QU 

 ,Schedule Committee- CAS دائمة  عضو  2013  2009 /   
QU 

 ,Admission Committee- CAS دائمة  رئیس  2013  2009 /   
QU 

   / 2010  2013 liaison officer for 
social sciences  

department 

 -Enhancement Committee دائمة 
CAS, QU 

 Seminar & Conference دائمة  رئیس  2011 /   
  2012   Committee- CAS, QU 

 ,Open Day committee- CAS دائمة  عضو  2012   
QU 

 Scholarship program for the دائمة  عضو  2012   
Social Work students- CAS, 

QU 
قسم العلوم -لجنة تطویر التوصیفات دائمة  رئیس  2012   

 االجتماعیة
 لجنة مخرجات التعلم دائمة  عضو  2013  2012 /   

CAS, QU-PLO Committee 
 Academic Program Review دائمة  عضو  2013  2013 /   

APR 
 CAS Task Force on the دائمة  عضو  2015  2014 /   

Development of Criteria for the 
New Faculty Appraisal  system- 

CAS, QU 
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  Ad-hoc Faculty Evaluation دائمة  عضو  2015  2014 /   
Appeal review- CAS, QU 

عضو لجنة التعینات في كلیة اآلداب  دائمة  عضو  2015  2014 /   
 والعلوم

رئیس لجنة القبول في برنامج الخدمة  دائمة  رئیس  2015  2011 /   
 االجتماعیة

قسم العلوم -لجنة العالقات الخارجیة دائمة  عضو  2015  2014 /   
 االجتماعیة

لجنة البحث العلمي وتطویر القدرات  دائمة  عضو  2015  2014 /   
 العلوم االجتماعیة قسم-البحثیة

قسم العلوم  -لجنة الندوات العلمیة دائمة  عضو  2015  2014 /   
 االجتماعیة

العلوم  قسم- تواالنتدابیالجنة التعینات  دائمة  عضو  2015  2014 /   
 االجتماعیة

العلوم  قسم-األكادیميلجنة االعتماد  دائمة  عضو  2015  2014 /   
 االجتماعیة

العلوم  قسم-التخرجلجنة مشاریع  دائمة  عضو  2015  2014 /   
 االجتماعیة

 عضو فریق تطویر جامعة قطر دائمة  عضو  2006/2005  
 2007ینایر  

 إلى

سبتمبر  1
2009 

 مجلس ھیئة التدریس بجامعة قطر  دائمة  عضو 

 مجلس الكلیة  دائمة  عضو  2017-2016  
 2018-2017/    

فریق تطویر خطة برنامج الخدمة  دائمة  عضو  2015-2007  
 االجتماعیة  

قطر  جامعة-المؤسسيلجنة مراجعة المسح  دائمة  عضو  2013-2012    

لجنة مراجعة الھیكلة التنظیمیة واالداریة لكلیة  مؤقتة  عضو  2018/2017  
 اآلداب والعلوم 

  
 خــارج الـجـامـعـة.  .2

  
 دور المتقدم  الفترة الزمنیة  مالحظات 

 رئیس/عضو
  

 اسم اللجنة  دائمة/مؤقتة 
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. ممثل جامعة قطر في اللجنة 1 مؤقتة  ممثل  1997   
 باإلعداد الخاصةالقطریة 
وع باألسب لالحتفال والتنسیق

 ملللعالعربي الخلیجي الرابع 
ي ف عقداالجتماعي الذي 

 عمان بسلطنةقط مس
 المكلف العمل. عضو في فریق 2 مؤقتة  عضو  2000   

 التنمیة زمراك مشروع بدراسة
للمجلس األعلى  االجتماعیة

 لشؤون األسرة
ورئیس لجنة الندوات  . عضو3 مؤقتة  رئیس   2000مارس   

 ضالتح ةي اللجنواألمسیات ف
یریة العلي ا لالحتف ال 

 يي الخلیجوع العرببباألس
 مس للعمل االجتماعي االخ

ن فلي الس كبارلجنة  و. عض4 مؤقتة  عضو  2002-2000   
 األعلى لشؤون األسرة  المجلس

 لف المكلفق العمل و فری. عض5 مؤقتة  عضو  2002   
اتیجیة لة االسترابدراس 

 طر ة قالوطنیة للطفولة فلي دول
 المكلف العمل. عضو في فریق 6 مؤقتة  عضو   2002   

االستراتیجیة الوطنیة  بدراسة
 لتقدم المرأة في دولة قطر 

 إلى  -2003  
 2007 

 الدراسة المحلیة اللجنة. عضو 7 مؤقتة  عضو  
الطلب على المخدرات  خفض

التابعة لوزارة الداخلیة بدولة 
 قطر.

 العام الدراسي   
2006/2007- 

2010/2011 
 

مدرسة اء أمن مجلس. عضو 8 مؤقتة  عضو 
  للبنات  ةالمرخیة االبتدائی

تكمال ة اسعضو لجن. 9 مؤقتة  عضو  2012  2011 –  
التنفیذیة لتفعیل  اإلجراءات
 العملي الجانبذات  التوصیات
 یھاإل توصلتالتي  التطبیقي

ورشة العمل "العدالة الجنائیة 
 للطفل"
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 العام الدراسي   
 2013-2012 

 ءنائب رئیس مجلس أمنا.10 مؤقتة  عضو 
مدرسة الوجبة االعدادیة 

 المستقلة للبنات 
 لعم لورشة التحضیریة اللجنة 11 مؤقتة  عضو  2018   

 یاتلسلوكفللي  الحاصلة المتغیرات
 مستخدمي الطریق  

  
  

 الثالث عشر: لمحة عامة 

م����ن المج����الت ال����دكتور عب����د الناص����ر الی����افعي ش����ارك بفاعلی����ة ف����ي تحك����یم ع����دد م����ن األبح����اث لع����دد 

ھ وج���� عل����ى االجتماعی����ة العل����ومل ج����اوم خصوص����ا االجتماعی����ة الخدم����ة ج����الي ماإلقلیمی����ة والدولی����ة ف����

الی���افعي ف���ي ع���دد م���ن الم���ؤامرات والن���دوات وورش العم���ل عل���ى المس���تویات  ال���دكتورك ار. وش���ومالعم���

و الحض����ور. ولل����دكتور الی����افعي أ فھیةو الع����روض الش����أقلیمی����ة، والدولی����ة ب����أوراق العم����ل المحلی����ة، واإل

ال��ى ع��دد  إض��افةة قط��ر ف��ي دول��المؤسس��ات  ىة عل��ى مس��توة والمھنی��حض��ور متمی��ز ف��ي اللج��ان العلمی��

ن الجامعی���ة. ویمتل���ك ال���دكتور الی���افعي ع���دد م���ن المھ���ارات البحثی���ة االكادیمی���ة كتحلی���ل ام���ن اللج��� ملح���وظ

 الی�����افعي لل�����دكتور. األك�����ادیمي للباح�����ث الض�����روریة الحاس�����وبیةالبیان�����ات الكمی�����ة والكیفی�����ة والمھ�����ارات 

وبخاص���ة ف���ي تناول���ھ  ةوالمق���روءوالمس���موع  المرئ���ي ع���الماال ىمس���تو عل���ىزاً ممی��� إعالمی���ا حض���ورا

ذات الت���أثیر االجتم���اعي واالقتص���ادي  المس���تدامة التنمی���ةللقض���ایا الت���ي تھ���م المجتم���ع القط���ري وقض���ایا 

مش���اركاتھ الفاعل���ة  عل���ى والتق���دیرعل���ى البیئ���ة. كم���ا ن���ال ال���دكتور الی���افعي ع���دد م���ن ش���ھادات الش���كر 

  . داخل الجامعة أو خارجھا سوأة
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