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رئيس وحدة التعليم االلكتروني وتقنية 

 المعلومات
 هـ 5/11/1435 -هـ 16/3/1431 جامعة الملك سعود -كلية المعلمين 

 هـ1423 -هـ 1422 جامعة الملك سعود -كلية المعلمين  رئيس مركز التوجيه واإلرشاد

قسم التربية وعلم النفس جامعة الملك  محاضر

 سعود
1422-1429 

 هـ1422 -هـ1418 قسم علم النفس جامعة الملك سعود معيد

  1418  مركز الكشف عن الموهوبين ورعايتهم مساعد باحث

   

  

 الجوائز و شهادات الشكر والمنح

 

  الجائزة من قبل وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية والتعليمية توتسلم  1437التميز البحثي لكلية التربية للعام جائزة 

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/111068 

 

  مير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل لسموالملكي األالجائزة من صاحب ا وتسلمت (1433)الفرع الثقافي  –جائزة أبها

 سعود. 

   األكاديمية والتعليميةبوكالة الجامعة للشؤون   -مركز التميز في التعلم والتعليم  –الفوز بمنحة التميز في التعلم والتعليم 

 عن التمييز في تدريس وبناء مقرر إلكتروني في التوجية و االرشاد.جامعة الملك سعود-

  خطاب شكر من قبل وكالة الجامعة للتطوير والجودة على المشاركة في عمليات قياس األداء بعمادة السنة التحضيرية 

 2017طار البحوث ى التعاون في إالمتحدة عل العربية كتاب شكر من جامعة االمارات   

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/111068
http://news.ksu.edu.sa/ar/node/111068


   كتاب شكر من الجامعة االسالمية على المشاركة في ندوة الدراسة الوطنية  لطرق معالجة بعض الظواهر السلبية 

  1437شهادة شكر وتقدير من ريئس قسم علم النفس على الجهود المبذولة في القسم 

  2009شهادات تقدير من الملحق الثقافي في استراليا عام 

 ية المعلمين درع وتكريم من قبل عمادة كل 

 

 الـخـبـرات الـعـمـلـيـة واالستشارية

 

 حتى االن هـ1439-1438 -وكالة الجامعة للتخطيط والجودة –عضو اللجنة الدائمة للدبلومات والبرامج التدريبية 

 حتى االن هـ1435جامعة الملك سعود من  -عضو مجلس كلية المجتمع

 االن ىحت 1435جامعة الملك سعود  –والموهوبين الطلبة المتفوقين  مستشار التفوق والبرامج المساندة في برنامج

 1438ريئس لجنة إعداد برامج المرشد الطالبي : وزارة التعليم : برئاسة وكيل الوزارة لتعليم بنين 

 سعود  آلمير مشعل بن خالد ستشار  بكلية المجتمع برئاسة اأعضو المجلس اال

 هـ1435كلية المجتمع ـــ جامعة الملك سعود من  –رئيس لجنة وحدة اإلرشاد الطالبي 

 هـ1435كلية المجتمع ـــ جامعة الملك سعود من  –رئيس لجنة الخطط والبرامج الدراسية 

 هـ1435 سعود جامعةالملكرئيس لجنة جائزة التميز في التدريس ـــ كلية المجتمع ـــ 

 هـ1435 سعود جامعةالملكرئيس اللجنة الفرعية لحماية الحقوق الطالبية ـــ كلية المجتمع ـــ 

 هـ1435 سعود جامعةالملكرئيس لجنة تأديب الطالب الفرعية ـــ كلية المجتمع ـــ 

 هـ1435 سعود جامعةالملكعضو لجنة مكافأة بدل التميز ـــ كلية المجتمع ـــ 

 هـ1435 سعود جامعةالملكعضو لجنة المعيدين والمحاضرين ـــ كلية المجتمع ـــ 

 هـ 1433جامعة الملك سعود من  –كلية التربية  –عضو مجلس قسم علم النفس 

 هـ1433جامعة الملك سعود  في العام   –كلية التربية  –عضو لجنة دور علم النفس في المجتمع 

 هـ1435 -هـ1434جامعة الملك سعود  من للعام  –كلية التربية  –والندوات عضو لجنة البحوث والمؤتمرات

 هـ1433 -1431جامعة الملك سعود من  –عضو مجلس كلية المعلمين

 1436 -1431عضو مجلس وحدات عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد، من  

 جامعة الملك سعود –مجموعات البحثية الدورة األولى لل –عمادة البحث العلمي  –رئيس مجموعة بحثية 

جامعة الملك سعود تحت إشراف  –الدورة الرابعة للمجموعة البحثية  -عمادة البحث العلمي –عضو مجموعة بحثية 

 أمريكا. –البرفسور سبستيان من جامعة وست فرجينا 

 جامعة الملك سعود  –عضو لجنة تقييم أعضاء هيئة التدريس



 "0406المركز الوطني للقياس والتقويم " نائب رئيس مركز االختبار رقم  -اختبار القدراتعضو مشارك في 

 التربية والتعليم  وزارة -عضو مشارك في إعداد اختبار الكفايات للمرشدين

 جامعة الملك سعود  –عضو مشارك في تنسيق اختبارات قسم التربية وعلم النفس

 وزارة التعليم العالي.–ات الحياتية لتطوير مهارات الطالب رئيس فريق عمل إعداد مشروع المهار

 عضو لجنة المقابالت الشخصية للطالب المستجدين المرشحين بالقبول في الكلية لعدة سنوات

 جامعة الملك سعود –عضو لجنة الحقوق الطالبية 

 جامعة الملك سعود –عضو اللجنة العامة لإلرشاد والتوجيه الطالبي

 جامعة الملك سعود –اللجنة العلمية بقسم التربية وعلم النفسعضو 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود –عضو لجنة اختبارات التعلم عن بعد 

 جامعة الملك سعود-بوكالة الجامعة للتطوير والجودة  –عضو اللجنة االستشارية لمركز القياس واألداء 

 اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات -عضو لجنة مشروع الحي يحمي شبابه من المخدرات

 عضو فريق تقييم " العمليات " في عمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود

الفصل  1435مركز الوطني للقياس والتقويم " قياس" لعام  –رئيس لجنة قياس الموهبة في مدرسة زيد بن الدثنة 

 الثاني

مركز خدمة المجتمع بكلية  -ء اختبار المعلمين) المعايير التربوية(مدرب في برنامج تدريبي لتأهيل الخريجين ألدا

 المعلمين

 

 

 

 البحوث واأنشطة الـعـلـمـيـة اأخرى

 الكتب والبحوث

  2012الطبعة الثانية -سس التربية الخاصة " الفئات، التشخيص، البرامج"  )مشترك( الرياض: مكتبة العبيكانأبعنوان :  كتاب 
 في عدة جامعات () مرجع دراسي 

 دار جامعة الملك سعود( الرياض : 2015كتاب بعنوان: التفكير الناقد: المدخل إلى التحصين الفرد  والمجتمعي:  ) 

 
جامعة الزقايق –دراسة عامليه )مشترك(.  مجلة كلية التربية  –الطمأنينة النفسية في ضوء بعض المتغيرات(2011العتيبي، خالد)

 1( جزء 66)

 
مجلة جامعة الملك سعود، العلوم ( . WGCT-SFجليسر للتفكير الناقد)-الخصائص السيكومترية الختبار واطسون(2012العتيبي، خالد)

 2012، 2، 24التربوية والدراسات اإلسالمية، 

اإلبداع وسمات الشخصية : دراسة مقارنة بين المعتمدين والمستقلين عن المجال اإلدراكي من طالب المرحلة ( 2011العتيبي، خالد) 

 .272-215 :36العدد الثانوية بالرياض. رسالة التربية وعلم النفس. 



فعالية التعلم النشط باستخدام إستراتيجية خرائط العقل في تنمية مهارات التفكير االستداللي والدافعية (2014العتيبي، خالد) 

 194-179: 2، 10 .للعلوم التربوية جامعة طيبة جامعةالداخلية للتعلم . مجلة 
 

ا وأساليب مهارات نمذجة العالقة السببية بين (2015العتيبي، خالد)  التعلم والتحصيل اأكاديمي لطالب التعلم الموجه ذاتي ًّ

 .268-255:  11، المجلد 3. المجلة االردنية للعلوم التربوية ، العدد كلية المجتمع بجامعة الملك سعود

http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2015/Vol11No3/1.pdf 

لطلبة الجامعيين. مجلة جامعة الملك خالد التفكير االستداللي و حل المشكالت االجتماعية لدى ا(2015العتيبي، خالد) 

 193-166: 24للعلوم التربوية ، العدد ،

 عينة لدى اإلنجاز أهداف لتوجهات كمنبئات اأكاديمية توفاعلية الذا والكمالية المعرفة ماوراء مهارات(2016خالد)العتيبي، 
جامعة اإلمارات العربية . 1، العدد  40مجلد  . المجلة الدولية لالبحاث التربوية . التربية كلية في لعلياالدراسات ا طالب من

 المتحدة 
http://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/vol40/iss1/2/ 

 

 
 الكويتجامعة .بعاد الذكاء الوجداني وقدرتها التنبؤية باالبعاد النوعية للصداقة. المجلة التربوية أ(2017العتيبي، خالد)

  1العدد    125مجلد

 

النفسية لدى عينة من  والسعادةالشخصية  الحكمةالنموذج البنائي للعالقة بين االحتراق النفسي و(2017خالد)العتيبي،

2 العدد   45. مجلدالكويتجامعة المعلمين. مجلة العلوم االجتماعية.   

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jss/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=2255 

 

( ٌسبل تعزيز سلوك المواطنة : مراجعة نظرية وتطبيقات من كلية المجتمع . 2018العتيبي، خالد و الصغير ، صغير)

ليمية في تعزيز الوحدة الوطنية . جامعة الجوف.المؤتمر الثاني للوحدة الوطنية دور المؤسسات التع  

 

 فاعلية الذات اإلبداعية لدى الهيئة اإلشرافية في التعليم العاموعالقتها بة اإلبداعية يالقيادا( للنشرالعتيبي، خالد و العيسى ، ريم)مقبول 

 . مجلة العلوم التربوية. جامعة الملك سعود.في ضوء بعض المتغيرات

 ISIالبحوث باللغة االنجليزية ومنشورة في مجالت مصنفة في  
 

 

Alotaibi, K (2016)The learning environment as a mediating variable between self-directed 

learning readiness and academic performance of a sample of saudi nursing and medical 

emergency students. Nursing Education Today(ISI Journal Impact factor 1.364) 

http://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/vol40/iss1/2/


http://www.nurseeducationtoday.com/article/S0260-6917(15)00460-8/abstract 

 

 

Alotaibi ,K (2016)Psychometric Properties of Creative Self-Efficacy Inventory Among 

Distinguished Students in Saudi Arabian Universities.Psychological Reports. 118, (3) (ISI Journal 

Impact factor 0.98) 

 

 البحوث باللغة االنجليزية 

 

KhaledAlotaibi ,SultanAlmutary   , The Effect of Training Program for Staff Members to Develop Their 
Skills of Using Virtual Classrooms at King Saud University .Psychology  ResearchMay 2012, Vol. 2, No. 5, 
151 

 

AhmadAlmassaad ,KhaledAlotaibi ,The Attitudes and Opinions of Tutees and TutorsTowards Using 
CrossPsychology Research ,April 2012, Vol. 2, No. 4, 247-259 

 

 

KhaledAlotaibi,  et al (2017) Relationship Between Self-Regulated Learning and Academic 

Achievement for a Sample of Community College Students at King Saud University. Education 

Journal . 6, 1: 28-37 http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.edu.20170601.14.pdf 

  

 المشاريع البحثية 

 
مشروع:  المهارات الحياتية لتنمية مهارات الطالب، وقد فائز المشروع بموافقة وزارة التعليم العالي، ونفذ في كلية المعلمين عام 

م2009-2010  

 
جامعة اإلمام  -في المجتمع السعود  اأسرة لدراسات مشروع بحثي: الطالق النفسي لدى اأسرة السعودية . كرسي خبراء التربية

2017عام  محمد بن سعود في   

 
 

 الدورات التدريبية

1 
 -9/7من شركة انتل العالمية في الفترة من  Trainer  Certificate"    V.10دورة مدرب معتمد فى دورة اأساسيات" 

 .هـ جامعة الملك سعود13/7/1429

 عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبينمؤسسة الملك  –دورة في دمج مهارات التفكير في المنهج  2

 جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات  -(SPSSدورة في اإلحصاء البارمترا  والالبارمتر  ) 3

 جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات  -دورة في تنمية الذات  4

 سعودجامعة الملك  –عمادة تطوير المهارات   -دورة في أساسيات الجودة  5

 الهيئة الوطنية لالعتماد اأكاديمي -الخبر –دورة في التخطيط االستراتيجي  6

 ورشة عمل إدارة المشروعات والمجموعات البحثية عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود 7

 عمادة البحث العلمي -بجامعة الملك سعود  ISIورشة عمل النشر في  8

 جامعة الملك سعود-عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد –اإللكتروني دورة في إدارة نظام التعلم  9

 جامعة الملك سعود-عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد  –دورة في استخدام السبورة الذكية والتفاعلية  10



 جامعة الملك سعود -والتعلم عن بعدعمادة التعلم اإللكتروني  –دورة في إدارة الفصول االفتراضية الذكية والتفاعلية  11

12 Knowledge Management for Higher Education atWest VirginiaUniversity,3,1,2012 

 جامعة الملك سعود -عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد –Elluminateدورة في الفصول  13

 الملك سعود جامعة –عمادة تطوير المهارات  -دورة في إدارة الوقت  14

 جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات  -التدريس بأسلوب حل المشكالت  15

 جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات -النشر العلمي في الدوريات العالمية 16

 جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات في التعليم   Googleاستخدام أدوات قوقل  17

 جامعة الملك سعود –عمادة تطوير المهارات  -دورة المنهج الجامعي و تعزيز مهارات التوظيف  18

  

  

 المؤتمرات

 مكتب التربية لدول الخليج العربي -حضور ندوة مدرسة المستقبل 

 جدة - 2006/ 8/ 30-26حضور المؤتمر اإلقليمي للموهبة  

 2009/03/12-جامعة اإلمام محمد بن سعود –مؤسسات التعليم العالي السعودية المشاركة في ندوة   أقسام علم النفس في  

 تحت شعار صناعة المستقبل   2009مارس  18-16حضور المؤتمر الدولي اأول للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  

 شعار تعلم فريد لجيل جديد تحت 2011مارس  24-21حضور المؤتمر الدولي الثاني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  

 بجامعة نايف العربية للعلوم اأمنية 2010|12| 22-20المشاركة في الندوة الثالثة حول الجودة في التعليم الجامعي بالعالم اإلسالمي  

 E-learning Korea conference 2011/09/06 

 
The National Higher Education. Executive Officers’Forum. 10& 11 November 2010 

TheSebelSurry Hills, Sydney 

 2011 -الرياض –المؤتمر الدولي اأول للجودة الشاملة في التعليم  

 2011ندوة التميز في التعلم والتعليم باللغة االنجليزية 

 

" في   Mobile Learningالمشاركة في مؤتمر دولي عن التخصصات اأكاديمية  في الس فيقاس بورقة بعنوان" التعلم النقال

 International Journal of Arts and Sciencesبرعاية  2012/03/13

 5/5/2012بتاريخ  University of Riversideيد بجامعة حضور المؤتمر في جامعة ريفرسا

 

 Federal University ofحضور المؤتمر الثاني للتدريس الجامعي: التقييم والتخطيط في سياق العولمة في البرازيل 
Uberlandia بورقه بعنوان  23/3/2013بتاريخEualuation in Higher Education. 

 

 22/3/2013حضور المؤتمر الدولي للتخصصات اأكاديمية بجامعة نيفادا تحت رعاية مجلة العلوم واالداب الدولية بتاريخ 



  تقديم بحث بعنوانDeveloping Critical thinking   نيوزلندا  –في المؤتمر الدولي السادس عشر للتفكير في لنتقونThe 16th 

ICOT13|  Conference on ThinkingInternational 

 

 . Tucson,Arizonaحضور المؤتمر الدولي الرابع التنمية وتقييم الكفاءة بين الثقافات وتأهيل المعلمين للتدريس جامعة ايرزونا 

 26/1/2014بتاريخ 

 

 13جمعية النهضة النسائية بدبي في تاريخ  .في مؤتمر يدا بيد لنحميهموعلينا. تقديم محاضرة بعنوان التحرش الجنسي باأطفال ما لنا 
 .2014-مارس  –

 

 15/7/2014حضور المؤتمر الدولي لعلم النفس بجامعة نيفادا في تاريخ 

 

 

  31/10/2014للعلوم االجتماعية واالنسانية في ايطاليا بتاريخ حضور المؤتمر الدولي 

  

  
 21/1/2015بتاريخ   Cornell Universityحضور المؤتمر الدولي للعلوم االنسانية والتربوية بجامعة 

 
 

 17/4/2015بتاريخ   Massey Urفي جامعة  حضور المؤتمر الثامن عشر السنو  للجمعية النيوزالندية للتعلم التعاوني

 المقررات التي قدمت بتدريسها 

 علم النفس التربو   بجامعة الملك سعود و بجامعة ام القرى 1

 علم النفس النمو 2

 طرق البحث التربو  ) مرحلة الماجستير(  3

 التوجية واالرشاد الطالبي 4

 أصول التربية العامة 5

 التربية الخاصة 6

 التقويم التربو   7

 اصول التربية اإلسالمية 8

 المعلمين  -تدريس مسار العلوم التربوية لطالب  9

 . مناهج البحث ) مرحلة الدكتوراة ( 10 

 . أخالقيات المهنة 11 

 اإلشراف ومناقشة الرسائل

جامعة الملك خالد   "االفكار العقالنية و الال عقالنية لدى الطالب الصم في منطقة عسير "مناقشة رسالة ماجستير بعنوان 
 (مناقش خارجي)

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=on+thinking+conference&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Ficot2013.core-ed.org%2F&ei=aj0RUaPrEIKLhQfTs4HIBA&usg=AFQjCNEee2tRxfZbEdW5sINs7f6CmocDEw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=on+thinking+conference&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Ficot2013.core-ed.org%2F&ei=aj0RUaPrEIKLhQfTs4HIBA&usg=AFQjCNEee2tRxfZbEdW5sINs7f6CmocDEw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=on+thinking+conference&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Ficot2013.core-ed.org%2F&ei=aj0RUaPrEIKLhQfTs4HIBA&usg=AFQjCNEee2tRxfZbEdW5sINs7f6CmocDEw


جامعة  "االغتراب النفسي و التفكير االبداعي لدى عنية من الجانجين في دول الكويت "مناقشة رسالة ماجستير بعنوان 
 (مناقش خارجي)البحرين  -الخليج العربي

) في ضوء نوعية التعليمالفروق في الذكاء المبتلور وسعة الذاكرة العاملة و الذكاء العاطفي  "مناقشة رسالة ماجستير بعنوان 
 جامعة القصيم ، كلية التربية ، قسم علم النفس  ) مناقش خارجي( "التحفيظ و العام(

جامعة  "جامعةا الملك سعودمهارات المحاجة وعالقتها بمهارات التفكير الناقد لدى طلبة  "مناقشة رسالة ماجستير بعنوان 
 الملك سعود ، كلية التربية ، قسم علم النفس  ) مناقش داخلي(

 مستوى تعزيز في وأثره المعلمات لدى التفكيراالبداعي مهارات تطوير فيتدريبي  برنامج مناقشة رسالة دكتوراة  بعنوان فاعلية
 )مناقش خارجي(البحرين  -جامعة الخليج العربي "واالستعداد.  االبداع

بالتحصيل وعالقتها بمستويات المعالجة المعرفية لدى طالبات المرحلة  االنفعاالت المرتبطة "مناقشة رسالة ماجستير بعنوان 
 جامعة القصيم ، كلية التربية ، قسم علم النفس  ) مناقش خارجي(. الثانوية في مدينة الرياض

الذاتية والدافعية العقلية لدى طالبات  جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، قسم مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " الفاعلية 
 علم النفس  ) مناقش داخلي(
مل التجاوزي لتحسين مستوى اليقظة العقلية وخفض الضغط أأثر برنامج تدريبي في الت  "مناقشة رسالة دكتوراة  بعنوان

 أبها )مناقش خارجي( -جامعة الملك خالد "النفسي
التربية اإلسالمية في تنمية دافعية تعلم  اللغة العربية  ورمنظ نامج تدريبي مستند ر فاعلية  ب "مناقشة رسالة دكتوراة  بعنوان

 )مناقش خارجي( قسم التربية -الجامعة اإلسالمية بالمدنية المنورة "لدى طالب المرحلة المتوسطة بمنطقة القصيم 

التفكير االستداللي و الذكاء العملي لدى الطالبات المتفوقات وغير علية  مناقشة رسالة دكتوراة  بعنوان" فا
 البحرين )مناقش خارجي( -جامعة الخليج العربيالمتفوقات في ضوء بعض المتغيرات بدولة الكويت" 

المعرفية لدى طالبات فاعلية الذات اإلبداعية و مهارات ماوراء الذاكرة و عالقتهما بالمرونة مناقشة رسالة دكتوراة  بعنوان"
 جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، قسم علم النفس  ) مناقش داخلي( المرحلة الجامعية"

 "برنامج سكامير في تنمية عادات العقل و الدافعية إلنجاز لدى الطالبات الموهوبات فاعلية مناقشة رسالة دكتوراة  بعنوان"
 جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، قسم علم النفس  ) مناقش داخلي(

 جامعة الملك سعود. –كلية التربية  –قسم علم النفس  –مناقشة عدد من الخطط العلمية لدرجة الماجستير والدكتوراة 
 راةمشرف حاليًا على عدد من رسائل الماجستير والدكتو 

 التحكيم العلمي في الجامعات السعودية والمجالت العلمية

 

 مراجع خارجي لبرنامج ماجستير علم النفس بجامعة حائل  لمعايير االعتماد اأكاديمي والجودة 
 

 بحوث( 5جامعة أم القرى ) –ستاذ مشارك في قسم علم النفس أتحكيم ترقية لدرجة 
 

 بحوث( 4جامعة حائل  )  –تحكيم ترقية لدرجة استاذ مشارك في قسم علم النفس 
 

 بحوث( 8جامعة الخليج العربي  ) –بداع  مشارك في  قسم الموهبة وتربية اإلتحكيم ترقية لدرجة استاذ 
 

 بحوث( 6جامعة الخليج العربي  ) –تحكيم ترقية لدرجة استاذ مشارك في  قسم التربية الخاصة  



 

 بحوث( 9)األردن - جامعة البلقاء التطبيقية–تحكيم ترقية لدرجة استاذ  في علم النفس التربوي  
 

 بحوث( 5)دولة الكويت –الكويت جامعة –في علم النفس التربوي  مشارك تحكيم ترقية لدرجة استاذ  
 

 2016بجامعة اأمام محمد بن سعود االسالمية ية وتحديدات العصر الثالثة  لقسم علم النفس : الهو الدوليةلندوة مقدم  ل تحكيم بحث

 جامعة اأميرة نورة بنت عبدالرحمن  –تحكيم مشروع بحثي ممول من عمادة البحث العلمي 

 جامعة االمارات العربية المتحدة  -تحكيم بحوث في المجلة الدولية لالبحاث التربوية

 ث في مجلة العلوم التربوية بجامعة الملك خالد وبحعدة تحكيم 

 الملك فيصل بجامعة ث  في مجلة العلمية وتحكيم بح

  جامعة الملك سعود –تحكيم بحث في مجلة رسالة التربية وعلم النفس

 جامعة الملك سعود  –في مجلة العلوم التربوية  عدة بحوثتحكيم 

 بن عبدالعزيز جامعة اأمير سطام –في مجلة العلوم التربوية عدة بحوث تحكيم 

 

 

 المشاركات المجتمعية وخدمة المجتمع

 

ة العمل والتنمية رعضو مؤسس لجمعية تطوعية " غرس القيم وتعديل السلوك "  قيمنا: وزا 

 االجتماعية . الرياض 

 

- 26لقاء بعنوان "سنة أولى دراسية" يوم االحد الموافق  -روتانا  -قناة الرسالة –استضافة في برنامج نافذة نفسية  

12-1438  

https://www.youtube.com/watch?v=eiXK10G0A1k 

 

التليفزيون السعودي لقاء بعنوان "كيف تختار تخصصك الجامعي  -القناه األولى –استضافة في برنامج صباح السعودية 

  1436-10- 10" يوم االحد الموافق 

https://www.youtube.com/watch?v=nB5JiEk12ew&feature=youtu.be&a 

 

 1039584عدد  2015/04/16ي قضية االسبوع عاصفة الحزم مجلة اليمامة بتاريخ مشارك ف

 

http://www.alriyadh.com/alyamamah/article/1039584 

  2014/11/27مشارك في تحقيق صحفي هل نحن سعداء في عصر مواقع التواصل االجتماعي بتاريخ 

http://www.alriyadh.com/alyamamah/article/997936 

  وزارة الشؤون االجتماعية –مستشار نفسي في مركز واعي لالستشارات االجتماعية 

https://www.youtube.com/watch?v=eiXK10G0A1k
https://www.youtube.com/watch?v=eiXK10G0A1k
https://www.youtube.com/watch?v=nB5JiEk12ew&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=nB5JiEk12ew&feature=youtu.be&a


 هـ   ساعتين من خالل الرقم المجاني للوزارة  1434بوزارة الصحة في العام  -المشاركة في اليوم العالمي لإلعاقة 

 هـ1435مستشار مركز واعي  ، جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي

 هـ    " أنظر: التقرير الصحفي عن  1434المشاركة في برنامج "صحتي... مدرسي" بوزارة الصحة في العام

 artype=1&http://press.moh.gov.sa/showdetails.asp?artid=88822المشاركة"             
 

 التلفزيون السعوديلقاء بعنوان " تهيئة الطالب للحياة الجامعية"  –القناة األولى  –استضافة في برنامج صباح السعودية 

http://www.youtube.com/watch?v=xGiASU18aQ4 

 

 التلفزيون السعوديلقاء بعنوان " التأثير النفسي لأللوان"  –القناة األولى  –استضافة في برنامج صباح السعودية 

http://www.youtube.com/watch?v=VrKutjd83Ag 

  قناة سكاي نيوز عربيةلقاء بعنوان " التحرش الجنسي"  –استضافة في برنامج عن التحرش الجنسي 

http://www.youtube.com/watch?v=xGiASU18aQ4 

هـ   ساعتين من خالل الرقم المجاني  1434بوزارة الصحة في العام  -المشاركة في برنامج التوعية عن التحرش الجنسي

 للوزارة

 استضافة في برنامج الملتقي بقناة سما دبي حديث على التحرش الجنسي باألطفال

http://www.youtube.com/watch?v=5sllJ3WmVN0 

 

 14استضافة في برنامج لمن يهمه األمر تقديم الدكتور العقيد جاسم ميرزا مدير التوعية في شرطة دبي  يوم األربعاء 

 مؤسسة دبي لإلعالم( –نور دبي  م ) حلقة إذاعية مباشرة بعنوان األطفال والسلوكيات السلبية بإذاعة 2014مارس 

 استشارات نفسية واجتماعية متنوعة مجانية  لعدد من الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض 

  : 23-08-2015سس النفسية للنصيحة . مجلة الفكر . األنشر مقالة بعنوان 

http://fikrmag.com/article_details.php?article_id=128 

 نشر مقالة بجرية الرياض بعنوان "  الهئية العامة للترفية مؤشر بناء المجتمع "

http://www.alriyadh.com/1503314  م2016مايو  23 -هـ 1437شعبان  16االثنين بتاريخ 

   لقاء صفحي عن التفوق واالبداع والموهبة في نشرة الفصلية لبرنامج الطلبة المتفوقين اكاديميا 

https://dsp.ksu.edu.sa/sites/dsp.ksu.edu.sa/files/attach/newsletter1.pdf 

 

  "تقديم محاضرة عامة لطالب كلية المجتمع عن االستعداد الدراسي في كلية المجتمع " اللقاء التعريفي 

  هـ 1436في عام  تقديم محاضرة عامة بمناسبة اليوم الوطني بثانوية أرطاوي الرقاص

 ، في كلية المعلمين  إدارة التعليم اإللكترونينظام  م محاضرة عامة عن يتقد

 

 

 التي قدمها :الدورات 
  تقديم دورة في تنمية مهارات التفكير الناقد  للموهوبين ) طالب وطالبات ( برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين ، بقاعة

   662http://news.ksu.edu.sa/ar/node/118التدريب في كلية العلوم ، جامعة الملك سعود

http://press.moh.gov.sa/showdetails.asp?artid=88822&artype=1
http://www.youtube.com/watch?v=xGiASU18aQ4
http://www.youtube.com/watch?v=xGiASU18aQ4
http://www.youtube.com/watch?v=VrKutjd83Ag
http://www.youtube.com/watch?v=VrKutjd83Ag
http://www.youtube.com/watch?v=xGiASU18aQ4
http://www.youtube.com/watch?v=xGiASU18aQ4
http://www.youtube.com/watch?v=5sllJ3WmVN0
http://www.youtube.com/watch?v=5sllJ3WmVN0
http://fikrmag.com/article_details.php?article_id=128
http://fikrmag.com/article_details.php?article_id=128
http://www.alriyadh.com/1503314
http://www.alriyadh.com/1503314
https://dsp.ksu.edu.sa/sites/dsp.ksu.edu.sa/files/attach/newsletter1.pdf
https://dsp.ksu.edu.sa/sites/dsp.ksu.edu.sa/files/attach/newsletter1.pdf
http://news.ksu.edu.sa/ar/node/118662


 

  ساعات على يومان ، عمادة تطوير المهارات ، جامعة الملك  10تقديم دورة في تنمية مهارات  التفكير االيجابي  لمدة

 سعود

  

  ساعات يوم تدريبي ، كلية المجتمع  ، جامعة الملك سعود 5تقديم دورة في خرائط العقل في التعلم  لمدة 

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/113294 

 

  ساعات على يومان ، عمادة تطوير المهارات ، جامعة الملك سعود 10تقديم دورة في تنمية مهارات التفكير الناقد لمدة 

 

  برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين ساعات على يومان في  10تقديم دورة في تنمية مهارات التفكير الناقد لمدة ،

 عمادة تطوير المهارات ، جامعة الملك سعود

 

 1435نادي الطالبي بكلية العلوم بعنوان التفكير الناقد واساليب تنميته تقديم دورة في ال 

  استخدام السبورة الذكية لطالب كلية المعلمين " معلمي المستقبل" التربية الميدانيةتقديم دورة عن مهارات 

 

  1438شهور  بعنوان تطوير الذات ، مركز التدريب وخدمة المجتمع ، جامعة الملك سعود 3دورة لمدة تقديم 

التدريب وخدمة المجتمع ، جامعة الملك شهور  بعنوان: حل المشكالت وإتخاذ القرارات ، مركز  3دورة لمدة تقديم           

 1438سعود

ساعة( ) مقدمة مسنوبي القوات البرية( ، مركز التدريب وخدمة المجتمع  40دورة مهارات التعامل مع الجمهور )تقديم               

  1439، جامعة الملك سعود 

  5ساعات ، عمادة تطوير المهارات ، جامعة الملك سعود في تاريخ  5تقديم دورة في تنمية مهارات التفكير الناقد لمدة- 

7- 1439  

 

 

 

 

 

http://news.ksu.edu.sa/ar/node/113294
http://news.ksu.edu.sa/ar/node/113294

