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 ، كلية التربية ، قسم علم النفس  ) مناقش داخلي(

 والدكتوراة  مشرف حالياً على عدد من رسائل الماجستير

 التحكيم العلمي في الجامعات السعودية والمجالت العلمية

 

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

 بحوث( 5جامعة أم القرى ) –تحكيم ترقية لدرجة استاذ مشارك في قسم علم النفس 
 

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

 2016بجامعة األمام محمد بن سعود االسالمية ية وتحديدات العصر الثالثة  لقسم علم النفس : الهو الدولية لندوة مقدم  ل تحكيم بحث

 تحكيم بحث في مجلة العلوم التربوية بجامعة الملك خالد 

 الملك فيصل بجامعة بحث  في مجلة العلمية  تحكيم

 

 

 المشاركات المجتمعية وخدمة المجتمع

 

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

 

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 

 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"             
 

 لقاء بعنوان " تهيئة الطالب للحياة   التلفزيون السعودي –القناة األولى  –استضافة في برنامج صباح السعودية

 الجامعية" 

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

 

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

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

  لقاء بعنوان " التحرش الجنسي"   قناة سكاي نيوز عربية –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  

  في برنامج الطلبة المتفوقين اكاديمياً ، عمادة    ساعات على يوم 5تقديم دورة في تنمية مهارات التفكير الناقد لمدة

 تطوير المهارات ، جامعة الملك سعود

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

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

 

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

 إدارة التعليم اإللكتروني نظام  م محاضرة عامة عن يتقد 

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

 تقديم محاضرة عامة بمناسبة اليوم الوطني بثانوية أرطاوي الرقاص               

 

  

  تقديم خدمات االستشارات اإلحصائية وتحكيم أدوات القياس لطالب وطالبات مرحلة الماجستير والدكتوراه 

 

 

 


