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ً أو
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Faculty Member
Position: Assistant Prof.
Specialization:Educational Psychology(
Development & Learning) .
King Saud University- College of Education
– Department of Psychology.
Contact:Te:966114674808- 966114674795
Fax:966114674797

.** أس تاذ مساعد:املرتبة العلمية
)  عمل نفس تربوي ( منو وتعمل:التخصص
 لكية الرتبية –قسم عمل النفس-جامعة املكل سعود
 فاكس4674808  هاتف:وسائل التواصل
 بريد الكرتوين،4674797
Maasiri@ksu.edu.sa

Second, practical experiences :  اخلربات العملية:اثني ًا
-Experience in the field of academic work more
than 34 years.
-Mastery of individual work and collaborate with
others.
Mastery of computer applications in the field of
research and teaching.
Mastery to use learning management software
applications (BLACKBOA

. س نة34  خربة يف جمال العمل الاكدميي أكرث من. القدرة عىل العمل اذلايت والتعاون مع الاخرين المتكن من تطبيقات احلاسب الآيل يف جمايل البحث.والتدريس
 المتكن من اس تخدام تطبيقات برانمج ادارة التعمل.)BLACKBOARD(

Third: Qualifications: املؤهالت العلمية:اثلثا
- PhD in psychology from the Imam Mohammed bin
Saud University, Riyadh, (2002).
- Master of Psychology, King Saud University,
Riyadh, (1992).
- Bachelor of Arabic Language and Literature, from
King Saud University in Riyadh, (1984).

، دكتوراه يف عمل النفس من جامعة االمام محمد بن سعود.)2002( ،الرايض
، الرايض، من جامعة املكل سعود، ماجس تري يف عمل النفس(1992(
، من جامعة املكل سعود، باكلوريوس لغة عربية وأآداهبا.)1984(  عام، الرايض

Fourth, conferences and seminars  املؤمترات والندوات:رابع ًا
- Second International Conference on Measurement
21-19 ،  الرايض،  املؤمتر ادلويل الثاين للقياس والتقوميand Evaluation, Riyadh 0.21 to 19/02/1437.
) (حضور. هـ1437/ 02/
)Attending)
- Attendance of the seminar sessions to prepare the
 حضور جلسات ندوة اعداد معمل املرحةل الابتدائية يف اململكةteacher of the primary stage in Saudi Arabia, visions
 يف رحاب، رؤى عاملية وتطلعات وطن،العربية السعودية
and aspirations worldy, at King Saud University,
14 -13، املشاركة يف ورش الندوة،جامعة املكل سعود
participate in the symposium workshops,13-14 / 6/1435.
.ه1435/6/
- The First International Conference on Measurement
20 -18 ، الرايض،  املؤمتر ادلويل الول للقياس والتقوميand Evaluation, Riyadh 18-20 Muharram (1434) attend.
. هـ1434 ،حمرم
- Regional Conference of Psychology, King Saud
-2 ، رحاب جامعة املكل سعود، الندوة االقلميية لعمل النفسUniversity, from 0.2 to 4 Rabi 1430. (A member of the
.) ( جلنة صياغة التوصيات. هـ1430  ربيع الآخر4
drafting committee recommendations).
- Seminar of globalization and the priorities of
. ندوة العوملة وأولوايت الرتبيةeducation,
- Participation for scientific educational evaluation in
 املشاركة بورقة علمية عن التقومي الرتبوي يف املنتدىthe Educational meeting 1417.
.هـ1417 ، الرتبوي يف متوسطة الفهد ابلسلامينية

Fifth: professional tasks  املهام املهنية:خامس ًا
-Assistant Professor at the Department of Psychology,
.هـ1423/11/9 أس تاذ مساعد يف قسم عمل النفسKing Saud University, 9/11/1423.
-Lecturer in the Department of Psychology
/11/8 – 1412/12/26  حمارض يف قسم عمل النفس26/12/1412- 08/11/1423.
.هـ1423
-Teacher assistant at the department of psychology,
/12/25 -1405/6/20  معيد يف قسم عمل النفسking Saud University., 20/6 / 1405-25 / 12/1412 ..
.ه1412
- Coordinator of the study plans and equivalent
-.هـ1438  مقرر جلنة اخلطط ادلراس ية ومعادةل املقرراتcourses since 1438- …
.....
- Coordinator of the Committee of Schedules courses ....... -1433 مقرر جلنة اجلداول يف قسم عمل النفس منذsince 1433-…….
- Coordinator of the Commission on learning and
 مقرر جلنة التعمل والتعلمي يف ادلراسة اذلاتية لقسم عمل النفسteaching in the self-study of the psychology
.هـ1438
department in 1438.
- Coordinator of educational psychology's trajectory
.ه1436 -1432 مقرر مسار عمل النفس الرتبوي والمنوand Alnmo1432- 1436.
-Member of the Supervisory Committee of parallel
.ه1437-1435  عضو اللجنة االرشافية للتعلمي املوازيeducation 1435-1437.
- Coordinator of the acceptance test for doctoral
 مقرر جلنة اختبار القبول لطالب ادلكتوراهstudents 1435/1436
.ه1436/1435

-Member of educational psychology's trajectory and
Development.
-Member of Human Resources Committee,
Department of Psychology 1436-1439.

-Member of the Committee of Graduate in college
Schedules 1435.
-Member of the Committee of teaching assistants
and scholarships 1431- 1433.
-A member of the Social Committee 1433
-Member of the Committee on Academic
Guidance 1432
-member of Committee of develop Psychology
programs,1432
- Coordinator of the Commission of plans,
programs and textbooks for the Department of
Psychology, 1430
-Member of the committee drafting the
recommendations of the regional seminar of
psychology, held at the university in 1430.
- Member of the Committee for Academic
Evaluation and Accreditation 1428
-Lecture presentation on Measurement and
Evaluation in Educational Forum, Riyadh 1416.
Member Team OF rationing WISC Intelligence
Test, 1409

. عضو مسار عمل النفس الرتبوي والمنو-1436 عضو جلنة املوارد البرشية بقسم عمل النفس..ه1439

 عضو جلنة جداول ادلراسات العليا يف اللكية.ه1435
.ه1433 -1431  عضو جلنة املعيدين واملبتعثني.ه1433  عضو اللجنة الاجامتعية يف القسم.ه1432  عضو جلنة االرشاد الاكدميي ابلقسم.ه1432. عضو جلنة تطوير برامج قسم عمل النفس مقرر جلنة اخلطط والربامج والكتب ادلراس ية ابلقسم.ه1430
، عضو جلنة صياغة توصيات الندوة االقلميية لعمل النفس.ه1430 املنعقدة يف اجلامعة عام
.ه1428  عضو جلنة التقومي والاعامتد الاكدميي ابلقسم-

 املشاركة مبحارضة عن القياس والتقومي يف املنتدى.هـ1416 الرتبوي يف متوسطة الفهد ابلرايض
 عضو فريق حبث تقنني اختبار وكسلر لذلاكء عىل البيئة.هـ1409 السعودية
.ه1407  عضو فريق حبث خصائص رجل املرور- Member of the Saudi Society for Educational and  عضو امجلعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفس ية (جسنتPsychological Sciences.
.)

Sixth, courses and workshops  ادلورات وورش العمل: سادس ًا

Designing electronic tests, "The Educational Center for
Professional Development, College of Education, Rajab
19, 1441 AH.
-Workshop (the outputs of the College of Education:
the possible and hoped 17/04/1437.
- A course in effective communication skills 18-19 /
6/1436
-Workshop employ smart halls in teaching 04/15/1436.

 دورة عن بعد بعنوان ( اعداد الاختبارات االلكرتونية) املركز رجب19 الرتبوي للتطوير والتمنية املهنية بلكية الرتبية
.هـ1441
 املمكن واملأمول:  ورشة معل (خمرجات لكية الرتبية.هـ1437/4/17
1436/6/19-18  دورة يف همارات االتصال الفعال/4/15  ورشة معل توظيف القاعات اذلكية يف التدريس.ه1436

- Course design and construction of the course, the
Deanship of skills development in 1434.
- Task Stream Training Course 1433..
- Smart use of the blackboard, the Deanship of eLearning 1432.
- Training on the use of Blackboard learning
management software, e-learning Deanship of 1431.
-Parametric - Non parametric Statistical tests Deanship
develop skills, 1430.
- The integration of information technology in
university teaching, Deanship develop skills,1430.
Webct use the computer center program, 1425.

 عامدة تطوير املهارات، دورة تصممي وبناء املقرر ادلرايس.ه1434
.ه1433  التدريبيةTask Stream  دورة.هـ1432  عامدة التعمل االلكرتوين،  اس تخدام الس بورة اذلكية،Blackboard  التدريب عىل اس تخدام برانمج ادارة التعمل.هـ1431 عامدة التعمل االلكرتوين
 عامدة تطوير، الاختبارات االحصائية البارامرتية والالابرامرتية.ه1430 املهارات
 عامدة تطوير، دمج تقنية املعلومات يف التدريس اجلامعي.ه1430 املهارات
.ه1425  مركز احلاسب الآيلWeb CT  اس تخدام برانمج-

Seventh: Research published and accepted for  البحوث املنشورة واملقبوةل للنرش:سابع ًا
publication.
- Asiri,Mohammad, Alqudah, Mohammad, Al
bursan,Ismaial, Alsubheen, Ali. "Metamemory Skills
and their relationship with Self-efficacy among King
Saud University students" Al-Quds Open
University,Vol.No,23.
-Alqudah, Mohammad & Asiri,Mohammad.(2017) "
Motivations to Enroll in High Study programs with
Major Education in Jordan
(Field Qualitative Study at Alyarmouk
University)"Arab Journal for Quality Assurance in
Higher Education, Vol. 10
-Asiri,Mohammad Ali.(2016)"Thinking styles and
Mental Motivation Among Education College
Students at King Saud University", International
Interdisciplinary Journal of Education,vol.5.no.5.
-Alqudah, Mohammad & Asiri,Mohammad. (2015)"
"The Relationship between Self-regulated Learning
and Mental Motivation among Students in the
Education at king Saud University" Education
Research Center, College of Education.

، اسامعيل، الربصان، محمد، القضاة، محمد عيل، العسريي) " همارات ماوراء اذلاكرة وعالقهتا2017(.  عيل،الصبحيني
ابلفاعلية اذلاتية دلى طلبة جامعة املكل سعود" جمةل جامعة
اجملدل،"القدس املفتوحة للحباث وادلراسات الرتبوية والنفس ية
.)23(العدد،الثامن
" )2017 ( . محمد عيل، محمد فرحان و العسريي، القضاةادلوافع وراء االقبال املزتايد لاللتحاق بربامج ادلراسات العليا
 دراسة ميدانية نوعية يف جامعة:للتخصصات الرتبوية يف الردن
 اجملدل العارش،الريموك" اجملةل العربية لضامن جودة التعلمي اجلامعي
.
 )"أساليب التفكري وادلافعية2016(.  محمد عيل،  العسرييالعقلية دلى طلبة لكية الرتبية جبامعة املكل سعود" اجملةل الرتبوية
.  العدد اخلامس، اجملدل اخلامس،ادلولية
")2015 ( . محمد عيل، محمد فرحان و العسريي، القضاةالعالقة بني التعمل املنظم ذاتي ًا وادلافعية العقلية دلى طالب لكية
.الرتبية جبامعة املكل سعود" مركز حبوث لكية الرتبية

Supervision and discussion of scientific : االرشاف ومناقشة الرسائل العلمية:اثمن ًا
messages
- Member of the committee discussing the master's
 سارة الشهيل،  عضو جلنة مناقشة رساةل املاجس تري للطالبةthesis of Sarah Alshehail intitled( The ffectiveness
بعنوان (فعالية التدريب ابس تخدام برانمج الكورت يف تمنية
of a Training Using CORT Program in eveloping
)همارات التفكري الناقد دلى التلميذات ذوات صعوابت التعمل
Critical Thinking of Girls with Learning
isabilitie,1443H.
- Member of the committee discussing the master's
،عضو جلنة مناقشة رساةل املاجس تري للطالبة هتاين الزهراينthesis of Tahani Al-Zahrani, entitled (Creative
بعنوان(فاعلية اذلات االبداعية وعالقهتا ابدلافعية العقلية دلى
Self-Efficacy and its Relation to Mental Motivation
.ه1442 ،الطلبة املتفوقني جبامعة املكل سعود
Among Superior Students at King Saud
University, 1442 AH.
-Member of the committee discussing the master's
 زينب القصاب، عضو جلنة مناقشة رساةل املاجس تري للطالبةthesis of Zainab Al-Qassab, entitled (The
هـ1442 ) بعنوان(منو اخليال وأبعاده دلى التلميذات الكفيفات
Development of Imagination and its Dimensions
to the Blind Female Students,) 1442 AH
-Member of the committee discussing the master's
 أبرار الهوميل،عضو جلنة مناقشة رساةل املاجس تري للطالبة
thesis of, Abrar Fahad AL. huwaymil, entitled
بعنوان(جودة احلياة الاكدميية وعالقهتا ابلتفكري االبداعي دلى
Quality of Academic Life and its Relationship to
طالبات جامعة املكل سعود
Creative Thinking Among Female Students at
King Saud University.
-Member of the Committee to discuss the  عضو جلنة مناقشة رساةل املاجس تري للطالب دحان الفرايصMaster's thesis titled (beyond memory and its
بعنوان( ما وراء اذلاكرة وعالقهتا ابلعوامل امخلسة الكربى
relationship to the five factors of the great
.هـ1440 )للشخصية دلى طلبة اجلامعة
personality of university students) 2018
-Member of the discussion committee of the
 عضو جلنة مناقشة خطة طالب ادلكتوراه أمحد الغامدي بعنوانdoctoral student Ahmed Al-Ghamdi titled
(منوذج بنايئ لالنفعاالت املرتبطة ابلتحصيل وفاعلية اذلات
(structural model of emotions related to
.هـ1440 )الاكدميية وتوهجات أهداف االجناز
achievement and academic self-efficacy and
directions of achievement goals) 2018
-Member of the committee to discuss the Master
 عضو جلنة مناقشة رساةل املاجس تري للطالب حمسنThesis of the student Mohsen Al-Qahtani titled
القحطاين بعنوان( التغريات يف وظائف الانتباه يف مرحليت
(Changes in the functions of attention in
.هـ1440 )املراهقة والش باب
adolescence and youth) 2018
-Member of the committee to discuss the master
 عضو جلنة مناقشة رساةل املاجس تري للطالبة أسامء الكثرييthesis of the student Asma al-Kathiri titled "The
بعوان(العالقة بني الفاعلية اذلاتية وادلافعية العقلية دلى
relationship between self-efficacy and mental
.هـ1439/1438  الفصل الثاين،طالبات جامعة املكل سعود
motivation of the students of King Saud
University, 2018

-Member of the discussion committee of the
master's plan for the student, Nada Al-Maqshi
titled "self-directed learning skills and its relation
to academic self-efficacy among the best students
at King Saud University,2018

 ندى املقويش، عضو جلنة مناقشة خطة املاجس تري للطالبةبعنوان ( همارات التعمل املوجه ذاتي ًا وعالقهتا بفاعلية اذلات
.الاكدميية دلى الطالبات املتفوقات جبامعة املكل سعود
. هـ1440

-Supervising master's research for the student
Mounira Al-Mady, titled (Self-Regulated
Learning and its relation to self-efficacy among
the first year students in King Saud
)University.
-Supervising the master research for the
student Elham Shaheen, titled "Skills of metacognitive and its relation to the thinking styles
"of third secondary students in Riyadh

االرشاف عىل حبث املاجس تري للطالبة منرية املايض بعنوان( التعمل املنظم ذاتي ًا وعالقته بفاعلية اذلات دلى طالبات الس نة
. )الوىل املشرتكة يف جامعة املكل سعود

student, Sumaya al-Bawardi titled (the skill of
professional decision making and its relation to
the patterns of identity of the Saudi students in
Riyadh city)
- Supervising the master's research for the
student, yousra Hakami titled (Self-efficacy and
the relationship to critical thinking and meta
memory skills among high school female
students.

 مسية البواردي،االرشاف عىل حبث املاجس تري للطالبةبعنوان( همارة اختاذ القرار املهين وعالقته بأمناط الهوية دلى
.).... طلبة اجلامعة السعوديني مبدينة الرايض) ( مس متر

-Supervising the master's research for the

،االرشاف عىل حبث املاجس تري للطالبة الهام شاهنيبعنوان(همارات ما وراء املعرفة وعالقهتا بأساليب التفكري دلى
.)طالبات الصف الثالث الثانوي مبدينة الرايض

االرشاف عىل حبث املاجس تري للطالبة يرسى حمكي بعنوان(فاعلية اذلات وعالقهتا ابلتفكري الناقد وهمارات ماوراء اذلاكرة
)...دلى طالبات الصف الثالث الثانوي) ( مس متر

Ninth : Research Interests Ninth  الاهامتمات البحثية:اتسع ًا

- Self-regulated learning, mental abilities, skills
and Styles of thinking, cognitive Styles,
achievement motivation, self-concept and selfefficacy, cognitive development of the child,
thought processes meta cognitive .

 همارات وأساليب، القدرات العقلية، التعمل املنظم ذاتي ًا مفهوم اذلات، دافعية التحصيل، الساليب املعرفية،التفكري
 معليات التفكري فوق، المنو املعريف للطفل، وفاعلية اذلات
.املعرفية

Eighth : Courses I taught.  مقررات توليت تدريسها:عارش ًا
Psy101, Introduction to Psychology.
Psy104, Introduction to Psychology.
Psy110, Developmental Psychology 1
Psy111, Developmental Psychology I

(2)
(3 )
(2)
(3)

) 2(
)3(
)2(
)3(

 املدخل اىل عمل النفس، نفس101
 املدخل اىل عمل النفس، نفس104
1 عمل نفس المنو،  نفس110
1 عمل نفس المنو، نفس111

Psy112, Developmental Psychology II (2)
) 2(
2 عمل نفس المنو، نفس112
Psy113, Principles of Educational Research(2)
)2(
 مبادئ البحث الرتبوي، نفس113
Psy131, Social Psychology.
(2 )
) 2(
 عمل النفس الاجامتعي، نفس131
Psy151, Educational Evaluation
(2 )
) 2(
 التقومي الرتبوي، نفس151
Psy221, Educational Psychology
(3 )
) 3(
 عمل النفس الرتبوي، نفس221
Psy222, Educational Psychology
(2 )
) 2(
 عمل النفس الرتبوي، نفس222
Psy323, Theories of learning
(3 )
) 3(
 نظرايت التعمل، نفس323
Psy461. Research Methods in Psychology (2 )
)2(
 مناجه البحث يف عمل النفس، نفس461
Psy501.Research Methods and Experimental
)3(
 مناجه البحث وتصممي التجارب، نفس501
Design(3)
Psy502, Methods of educational research (3 )
)3(
 طرق البحث الرتبوي، نفس502
Psy511. Educational Psychology (Advanced) (2) )2(
 عمل النفس الرتبوي متقدم، نفس511
Psy516, Advanced Studies in learning theories
)2(
 دراسات متقدمة يف نظرايت التعمل، نفس516
(2)
Psy520.Development and Its Theories. (2 )
)2(
 المنو ونظرايته، نفس520
Psy522, Characteristics and Development
)2(  خصائص ومشالكت المنو يف املراهقة، نفس522
problems in adolescence
(2 )
Psy523, Psychology adults
(2 )
)2(
 عمل نفس الكبار، نفس523
Psy540, Psychology ageing
(2 )
) 2(
 عمل نفس الكبار، نفس540
Psy599, Practical and applied studies (3)
)3(
 دراسات معلية وتطبيقية، نفس599
Psy690, Motivation and Achievement (2 )
) 2(
 ادلافعية والتحصيل، نفس690
Eleventh: The courses I teach now املقررات اليت أقوم بتدريسها حالي ًا:حادي عرش
Psy110, Developmental Psychology
(2)
) 2(
1 عمل نفس منو، نفس110
) 3( . القياس والتقومي لطفل ما قبل املرحةل االبتدائية، روض380
Psy502, Educational Research Methods (3)
)3(
 طرق البحث الرتبوي، نفس502
Thesis.
(4)
 الرساةل، نفس600

