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أستاذ مساعد
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7417/1/71هـ  -مستمر
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7471هـ7411 -هـ

مساعد باحث

مركز الكشف عن الموهوبين ورعايتهم

7471

الـخـبـرات الـعـمـلـيـة واالستشارية
عضو اللجنة الدائمة للتدريب في مركز التدريب وخدمة المجتمع – وكالة الجامعة لتطوير األعمال 7414
عضو مجلس قسم علم النفس – كلية التربية – جامعة الملك سعود من 7411هـ
عضو لجنة دور علم النفس في المجتمع – كلية التربية – جامعة الملك سعود من 7411هـ
عضو لجنة المؤتمرات والندوات والبحوث – كلية التربية – جامعة الملك سعود من 7415هـ
عضو مجلس كلية المعلمين– جامعة الملك سعود من 7411 -7417
عضو مجلس وحدات عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد ،من  -7417حتى اآلن
عضو لجنة تقييم أعضاء هيئة التدريس– جامعة الملك سعود
نائب رئيس مركز " "0401الكفايات للجامعين و اللغة االنجليزية( المركز الوطني للقياس والتقويم)
عضو مشارك في اختبار القدرات -المركز الوطني للقياس والتقويم
عضو مشارك في إعداد اختبار الكفايات للمرشدين -وزارة التربية والتعليم
عضو مشارك في تنسيق اختبارات قسم التربية وعلم النفس– جامعة الملك سعود
رئيس فريق عمل إعداد مشروع المهارات الحياتية لتطوير مهارات الطالب –وزارة التعليم العالي.
عضو لجنة المقابالت الشخصية للطالب المستجدين المرشحين بالقبول في الكلية لعدة سنوات
عضو لجنة الحقوق الطالبية – جامعة الملك سعود
عضو اللجنة العامة لإلرشاد والتوجيه الطالبي– جامعة الملك سعود
عضو اللجنة العلمية بقسم التربية وعلم النفس– جامعة الملك سعود
عضو لجنة اختبارات التعلم عن بعد – جامعة اإلمام محمد بن سعود
عضو اللجنة االستشارية لمركز القياس واألداء – بوكالة الجامعة للتطوير والجودة-جامعة الملك سعود
عضو لجنة مشروع الحي يحمي شبابه من المخدرات -اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
عضو فريق تقييم " العمليات " في عمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود
مدرب في برنامج تدريبي لتأهيل الخريجين ألداء اختبار المعلمين( المعايير التربوية) -مركز خدمة المجتمع بكلية
المعلمين

الجوائز و شهادات الشكر والمنح

 .7جائزة أبها – الفرع الثقافي عن بحث "مشترك" بعنوان " االتجاه نحو أدوات اإلعالم الجديد في ضوء بعض المتغيرات
االجتماعية و النفسية لدى الناشئة في منطقة عسير"
 .1الفوز بمنحة التميز في التعلم والتعليم – مركز التميز في التعلم والتعليم  -بوكالة الجامعة للشؤون التعليمة واألكاديمية -
جامعة الملك سعود
 .1خطاب شكر من قبل وكالة الجامعة للتطوير والجودة على المشاركة في عمليات قياس األداء بعمادة السنة التحضيرية
 .4خطاب شكر من عميد عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد بجامعة اإلماام محماد بان ساعود علاى المشااركة فاي اختباارات
التعلم عم بعد
 .5شهادات تقدير من الملحق الثقافي في استراليا عام 1009
 .1درع وتكريم من قبل عمادة كلية المعلمين

البحوث واألنشطة الـعـلـمـيـة األخرى
الكتب والبحوث
1

كتاب بعنوان  :أسس التربية الخاصة " الفئات ،التشخيص ،البرامج" (مشترك) الرياض :مكتبة العبيكان-الطبعة الثانية 1071

2

كتاب بعنوان :التفكير الناقد :المدخل إلى التحصين الفردي والمجتمعي )2014( :دار جامعة الملك سعود للنشر

3
4
5
6
7
8
9
10

بحث منشور بعنوان :الطمأنينة النفسية في ضوء بعض المتغيرات– دراسة عامليه (مشترك) .مجلة كلية التربية –جامعة الزقايق ()11
جزء 7
بحث بعنوان :الخصائص السيكومترية الختبار واطسون-جليسر للتفكير الناقد( . )WGCT-SFمجلة جامعة الملك سعود ،العلوم التربوية
والدراسات اإلسالمية1071، 1 ،14 ،
بحث بعنوان :اإلبداع وسمات الشخصية  :دراسة مقارنة بين المعتمدين والمستقلين عن المجال اإلدراكي من طالب المرحلة الثانوية
بالرياض .رسالة التربية وعلم النفس .جستن
مشروع :المهارات الحياتية لتنمية مهارات الطالب ،وقد فائز المشروع بموافقة وزارة التعليم العالي ،ونفذ في كلية المعلمين عام -1009
1070م
المشاركة بعدد من التطلعات والمقاالت لتنمية مهارات التفكير في مجلة موهبة التي تصدر عن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية
الموهبة واإلبداع.
Khaled Alotaibi, Attitudes Towards the Use of the Internet. Psychology Research, ISSN 2159-5542 March
2012, Vol. 2, No. 3, 151-159
Khaled Alotaibi, Sultan Almutary , The Effect of Training Program for Staff Members to Develop Their
Skills of Using Virtual Classrooms at King Saud University. Psychology Research May 2012, Vol. 2, No. 5,
151
Ahmad Almassaad, Khaled Alotaibi, The Attitudes and Opinions of Tutees and Tutors Towards Using
Cross Psychology Research ,April 2012, Vol. 2, No. 4, 247-259

11
71
71
14
75

Khaled Alotaibi (2012).Mobile learning . International Journal of Multidisciplinary Thought, CD-ROM.
ISSN: 2156-6992 ::2(2):407–411 (2012) Copyright c 2012 by UniversityPublications.net
بحث " مشترك" مقبول للنشر بعنوان "األسس النفسية للنصيحة في ضوء التفكير اإلبداعي والناقد :رؤية نفسية" ،مجلة التربية  ،جامعة
األزهر 1071،
بحث محكم" مشترك" فائز بجائزة أبها الثقافية بعنوان " االتجاه نحو أدوات اإلعالم الجديد في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية و
النفسية لدى الناشئة في منطقة عسير"
تحكيم عدد من األبحاث بعمادة البحث العلمي – جامعة جازان
عضو هيئة التحكيم لكراسي األمير نايف بن عبد العزيز لألمن الفكري -جامعة الملك عبد العزيز
الدورات التدريبية
" V.10 Certificateمن شركة انتل العالمية في الفترة من 7419/1/71 -1/9هـ

1

دورة مدرب معتمد فى دورة األساسيات" Trainer
جامعة الملك سعود.

2

دورة في دمج مهارات التفكير في المنهج – مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين

3

دورة في اإلحصاء البارمتراي والالبارمتري ( -)SPSSعمادة تطوير المهارات – جامعة الملك سعود

4

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

4

دورة في أساسيات الجودة  -عمادة تطوير المهارات – جامعة الملك سعود

5

دورة في التخطيط االستراتيجي – الخبر -الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي

6

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

7

ورشة عمل النشر في  ISIبجامعة الملك سعود -عمادة البحث العلمي

8

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

9

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

10

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

11

Knowledge Management for Higher Education at West Virginia University ,3,1,2012

71

دورة في الفصول  –Elluminateعمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد -جامعة الملك سعود

المؤتمرات
1

حضور ندوة مدرسة المستقبل -مكتب التربية لدول الخليج العربي

2

حضور المؤتمر اإلقليمي للموهبة  - 1001 /1 /10-11جدة

3

المشاركة في ندوة أقسام علم النفس في مؤسسات التعليم العالي السعودية – جامعة اإلمام محمد بن سعود2009/03/12-

4

حضور المؤتمر الدولي األول للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  71-71مارس  1009تحت شعار صناعة المستقبل

5

حضور المؤتمر الدولي الثاني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  14-17مارس  1077تحت شعار تعلم فريد لجيل جديد

6

المشاركة في الندوة الثالثة حول الجودة في التعليم الجامعي بالعالم اإلسالمي  1070|71 |11-10بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية

7

E-learning Korea conference 2011/09/06

8

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

9

The Sebel Surry Hills, Sydney
المؤتمر الدولي األول للجودة الشاملة في التعليم – الرياض1077 -

77

ندوة التميز في التعلم والتعليم باللغة االنجليزية1077

71

المشاركة في مؤتمر دولي عن التخصصات األكاديمية في الس فيقاس بورقة بعنوان" التعلم النقال  "Mobile Learningفي
 71/01/1071برعايةInternational Journal of Arts and Sciences
تقديم بحث بعنوان  Developing Critical thinkingفي المؤتمر الدولي السادس عشر للتفكير في لنتقون – نيوزلندا The 16th
ICOT13 | Conference on Thinking International
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 .114تقديم بحث بعنوان  Academic self efficacyفي مؤتمر متخصصين علم النفس بجامعة University of Riverside

المقررات التي قدمت بتدريسها لمرحلة البكالوريوس
1

علم النفس التربوي بجامعة الملك سعود و بجامعة ام القرى

2

علم النفس النمو

3

البحث التربوي

4

التوجية واالرشاد الطالبي

5

أصول التربية العامة

6

التربية الخاصة

7

التقويم التربوي

8

اصول التربية اإلسالمية

9

تدريس مسار العلوم التربوية لطالب -المعلمين

اإلشراف ومناقشة الرسائل
مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " االفكار العقالنية و الال عقالنية لدى الطالب الصم في منطقة عسير" جامعة الملك خالد ( مناقش خارجي)
مناقشة رسالة ماجستير بعنوان " االغتراب النفسي و التفكيار االباداعي لادى عنياة مان الجاانجين فاي دول الكويات" جامعاة الخلايج العرباي -البحارين (
مناقش خارجي)
مشرف على عدد من رسائل الماجستير

المشاركات المجتمعية وخدمة المجتمع
 .1المشاركة في اليوم العالمي لإلعاقة -بوزارة الصحة في العام  1434هـ ساعتين من خالل الرقم المجاني للوزارة

" أنظر :التقرير الصحفي عن
 .1المشاركة في برنامج "صحتي ...مدرسي" بوزارة الصحة في العام  1434هـ
http://press.moh.gov.sa/showdetails.asp?artid=88822&artype=1
المشاركة"
 .1استضافة في برنامج صباح السعودية – القناة األولى – التلفزيون السعودي إلقاء بعنوان " تهيئة الطالب للحياة الجامعية"
http://www.youtube.com/watch?v=xGiASU18aQ4
 .4استضافة في برنامج صباح السعودية – القناة األولى – التلفزيون السعودي إلقاء بعنوان " التأثير النفسي لأللوان"
http://www.youtube.com/watch?v=VrKutjd83Ag
 .5استضافة في برنامج عن التحرش الجنسي – قناة سكاي نيوز عربية إلقاء بعنوان " التحرش الجنسي"
http://www.youtube.com/watch?v=xGiASU18aQ4
 .1المشاركة في برنامج التوعية عن التحرش الجنسي -بوزارة الصحة في العام  1434هـ ساعتين من خالل الرقم المجاني
للوزارة
 .1استضافة في برنامج الملتقي بقناة سما دبي حديث على التحرش الجنسي باألطفال
http://www.youtube.com/watch?v=5sllJ3WmVN0
 .1استضافة في برنامج لمن يهمه األمر تقديم الدكتور العقيد جاسم ميرزا مدير التوعية في شرطة دبي يوم األربعاء  74مارس
 1074م ( حلقة إذاعية مباشرة بعنوان األطفال والسلوكيات السلبية بإذاعة نور دبي – مؤسسة دبي لإلعالم)
 .9استشارات نفسية واجتماعية متنوعة مجانية لعدد من الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض
 .70تقدم محاضرة عامة عن إدارة التعليم اإللكتروني
 .77تقديم دورة عن مهارات استخدام السبورة الذكية لطالب كلية المعلمين " معلمي المستقبل" التربية الميدانية
 .71تقديم محاضرة عامة بمناسبة اليوم الوطني بثانوية أرطاوي الرقاص
 .71تقديم خدمات االستشارات اإلحصائية وتحكيم أدوات القياس لطالب وطالبات مرحلة الماجستير والدكتوراه

