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 قسم علم النفس           
 
 التاريخ المكان عنوان المساهمة االسم م

حث تقديم دورة  بعنوان  أدوات جمع البيانات في الب د. وفاء نصار 1

 العلمي

 21/3/1441 كلية التربية المدينة الجامعية

المدينة الجامعية للطالبات بهو  فعالية الزهايمرمشاركة في تنظيم  د.وفاء نصار 2

 الجامعة

 هـ7-9/2/1441

تقديم محاضرة عن االساليب االحصائية لطالبات  د. وفاء نصار 3

 قسم المناهج وطرق التدريس ش

 29/3/1441 المدينة الجامعية كلية التربية

 هـ20/1/1441 مجلة جامعة القصيم تحكيم بحث بعنوان  االنتحار بالمنطقة الشرقية د. وفاء نصار 4

 7/2/1441 كلية التربية تقديم استشارة بحثية  د. وفاء نصار 5

مناقشة رسالة ماجستير بجامعة نايف بعنوان    د. وفاء نصار 6

فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي لتعزيز 

 األمن النفسي لدى المراجعات للعيادات النفسية

بعد عة نايف المناقشة عن مجا

 الكترونيا  

26/8/1441 

 تحكيم بحث بعنوان د. وفاء نصار 7

اتجاهات طالبات الجامعة نحو االنجاب في ضوء 

متغيرى التخصص األكاديمي والمستوى الدراسي 

)دراسة مطبقة علي طالبات جامعة اإلمام عبد 

 الرحمن بن الفيصل والكلية الجامعية(

 للمجلة العلمية بجامعة الملك فيصل

العلمية جامعة الملك  المجلة

فيصل  ارسل تحكيم البحث 

 الكترونيا

10/8/1441 

تقديم استشارات بحثية عن بعد باستخدام الفصول  د.وفاء نصار 8

االفتراضية  من خالل نظام ادارة التعلم البالك 

بورد تحت اشراف مركز بحوث كلية التربية قسم 

 الرجال

مركز بحوث كلية التربية قسم 

 ونيا عن بعدالرجال الكتر

 هـ7-9/9/1441

 مناقشة رسالة دكتوراة بقسم علم النفس د. وفاء نصار 9

بعنوان  النموذج البنائي للعالقات بين اإلبداع 

االنفعالي واالستقالل عن المجال اإلدراكي 

وأساليب المعاملة الوالدية لدى الطالب المتفوقين 

 دراسيا والعاديين في

 المرحلة الثانوية

الملك سعود عن طريق جامعة 

 المناقشة الكترونيا عن بعد

29/7/1441 

مناقشة رسالة ماجستير بقسم علم النفس جامعة  د. وفاء نصار 10

الملك سعود بعنوان  بعنوان  العالقة بين قدرات 

الذكاء الناجح واستراتيجات  التعلم المنظم ذاتيا  

المناقشة جامعة  الملك سعود 

 الكترونيا  عن بعد

 هـ20/7/1441
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 لدى طالبات جامعة الملك سعود

تأليف كتاب بعنوان مناهج البحث الكمي  د. وفاء نصار 11

 والنوعي والمختلط

 م2/4/2021 مكتبة الزهراء مدينة الرياض

مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان االسهام  د. وفاء نصار 12

النسبي للتفكير االيجابي ومهارات حل 

المشكالت في التنبؤ يجودة الحياة لدى 

 طلبة الجامعة 

 م21/4/2021 أون لين عن طريق الزووم

مناقشة رسالة ماجستير بعنوان  التسويف  د. وفاء نصار 13

االكاديمي وعالقته بوجهة الضبط لدى 

طالبات السنة األولى المشتركة بجامعة 

 الملك سعود  

 م11/4/2021 أون لين عن طريق الزووم

مناقشة رسالة ماجستير بعنوان استخدام  د. وفاء نصار 14

شبكات التواصل االجتماعي وعالقته 

 بالمهارات االجتماعية لدى المسنين 

 م25/3/2021 أون لين عن طريق الزووم

مناقشة رسالة ماجستير بعنوان الحرمان  د. وفاء نصار 15

من الوالدين وعالقته بالنمو االجتماعي 

واالنفعالي لدى تلميذات المرحلة 

 االبتدائية 

 م5/5/2021 أون لين عن طريق الزووم

د.ربى عبد  16

 المطلوب

تقديم حلقة نقاش )فقدان اللغة ( ضمن مجموعة 

 اللغويات

 1441 /8/7 مختبر أبحاث اللسانيات

د. ربى عبد  17

 المطلوب

 20/3/1441 كلية التربية إدارة  فعالية سيجال /محاورات علمية بحثية

ر تقديم محاضرة بعنوان الضغوط النفسية بين التغيي د. رجاء مريم 18

 والتوازن

 24/3/1441 المدينة الجامعية للطالبات

 م٦/٣/٢٠٢١ ملتقى افتراضي مشاركة في مؤتمر د. فهدة الحسينان 19

بعنوان الميثاق األخالقي  تقديم محاضرة د. فهدة الحسينان 20

 لألخصائي النفسي

 ه٨/٦/١٤٤٢ افتراضي

المشاركة بمحاضرة مع لجنة اللقاءات  د. فهدة الحسينان 21

العلمية بعنوان اضطراب الصدمة بعد 

 الوالدة

 افتراضي

 ه٢٥/٣/١٤٤٢

ه١١/٣/١٤٤٢ افتراضيتطوير تقديم ورشة عمل في عمادة  د. فهدة الحسينان 22  
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  المهارات بعنوان الذكاء العاطفي

تقديم محاضرة للجنة التنشيط البحث  د.هيلة السليم 23

 العلمي

 1442شعبان //24 اون الين

تقديم ندوة لكلية علوم الرياضة والنشاط  د.هيلة السليم 24

 البدني

 26/7/1442 

 29/06/2019-23 أفريقيا -زنجبار  مدرسة كينوني في زنجباربناء فصول دراسية في  د. منيرة السميح 25

 ٢٤/٢/١٤٤١ ةاللجنة الثقافي –المدينة الجامعية  محاضرة عن العمل التطوعي د. منيرة السميح 26

 د. منيرة السميح 27

 

المشاركة في تفعيل اليوم العالمي للتطوع مع 

برنامج تمكين اإلذاعي التابع لمؤسسة األميرة 

 الخيريةالعنود 

 12/12/2019 إذاعة روتانا

 م15/4/2021 عن بعد تقديم لقاء علمي تعديل السلوك د.ايمان السيد 28

تقديم لقاء علمي االمراض النفس جسمية  د.ايمان السيد 29

 للطفل

 م11/4/2021 عن بعد

 18-17 بهو جامعة الملك سعود مؤتمر على قدر المسؤولية ا.مي الدخيل 30

 2020مارس//

 2020مارس//10 مدارس دور الذكر الحوار االسري ا.مي الدخيل 31

 المرأة ما بعد األربعين ا.عنود الطيار 32

 بيوم المرأة العالمي

 2020-مارس -8 البهو الرئيسي

 كيف تجلين طفلك شخصية محبوبة وناجحة ا.عنود الطيار 33

 محاضرة عن بعد

 1441-9-2 عن طريق زووم

طوال الفصل  عن طريق زووم مادى علم النفس التربوي تدريس ا.عنود الطيار 34

 الدراسي القاني

 المرأة ما بعد األربعين ا.عنود الطيار 35

 بيوم المرأة العالمي

 2020-مارس -8 البهو الرئيسي

 كيف تجلين طفلك شخصية محبوبة وناجحة ا.عنود الطيار 36

 محاضرة عن بعد

 1441-9-2 عن طريق زووم

طوال الفصل  عن طريق زووم تدريس مادى علم النفس التربوي الطيارا.عنود  37
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 الدراسي القاني

 ه9/2/1441-7 جامعة الملك سعود فعالية معرض اليوم العالمي للزهايمر نوال الموسى 38

 ه7/4/1441 جامعة الملك سعود فعالية التوعية بمخاطر انجراف التربة نوال الموسى 39

 هـ16/2/1441 المعر ض الدولي للمخبوزات والسلياك التكيف نوال الموسى 40

 هـ10/2/1441 جامعة الملك سعود المجلس الحواري صحتك الغالية عن )االنتحار( نوال الموسى 41

 هـ8/3/1441 جامعة الملك سعود الدعم النفسي لمرضى السلياك نوال الموسى 42

ببرامج التواصل عن بعد تقديم استشارات إلحدى الروضات نوال الموسى 43  

 ) واتس اب(

-1440الفصل األول 

 ه1441

بحث مشترك بعنوان) التنبؤ بأبعاد التفكير  نوال الموسى 44

االبتكاري من خالل متغيرات اليقظة الذهنية 

والشرود الذهني المتعمد والعفوي لدى طالبات 

 الجامعة(

موافقة النشر  المجلة السعودية للعلوم النفسية

هـ8/3/1441  

 نشرها في جستنتم 

 18-17 بهو جامعة الملك سعود مؤتمر على قدر المسؤولية ا. نوال الموسى 45

 2020مارس//

 هـ6/7/1441 مركز الملك سلمان االجتماعي قدري ذاتك وحققي أهدافك نوال الموسى 46

 هـ14/7/1441 مركز الملك سلمان االجتماعي التكيف والسلياك نوال الموسى 47

 عن الناشئ المضطرب السلوك تعديل الموسىنوال  48

 كورونا جائحة ظل في المشاعر أزمة
 هـ6/1/1442 قاعة زووم

 هـ13/1/1442 قاعة زووم بالنفس الثقة نوال الموسى 49

اليوم العالمي للطفل من أجلك طفلي  نوال الموسى 50

 كورونا واألطفال
 هـ10/4/1442 قاعة زووم

 هـ1442 قاعة زووم االسترخاء نوال الموسى 51

المسئولية االجتماعية تجاه مرضى  نوال الموسى 52

 السلياك
 18/7/1442 قاعة زووم

 هـ26/9/1442 قاعة زوم الوالدين والصحة النفسية نوال الموسى 53

 20/1/1442 جامعة الملك سعود الحصص اإلرشادية  ا.عقيلة العنزي 54
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 *مالحظة : الشواهد متوفرة وسيتم إرفاقها في ملفات مستقلة 

 

 

 25/8/2020 برنامج)زوم(افتراضي  ورقة عمل ا.عقيلة العنزي 55

 1443 213مدرسة  التعامل مع الضغوط النفسية استراتجيات ا.عقيلة العنزي 56

بعض المشكالت السلوكية واالنفعالية في  ا.عقيلة العنزي 57

 مرحلة المراهقة 
 1443 213مدرسة 

 1442 عن بعد قلق االختبارات محاضرة  ا.عقيلة العنزي 58

 21/2/1441 جامعة الملك سعود اللقاء السنوي للمرشدات االكاديميات ا/نوف الشريم 59

 ا.نوف الشريم 60

 

 كلية التربية دورة مقياس وكسلربليفو لذكاء الراشدين

 جامعة الملك سعود

25-26/2/2020  

 ساعات 8

 18-17 بهو جامعة الملك سعود مؤتمر على قدر المسؤولية ا. جميلة دربشي 61

 2020مارس//

برنامج إرشادي لتنمية مفهوم الذات لدى طالبات  ا/موضي العيد 62

 صعوبات التعلم

 هـ 14/4/1441 109المدرسة االبتدائية 

 1441-4-18 المدينة الجامعية للطالبات فعالية انجراف التربة ا. هند المحارب 63

 2/1441/ 9-7 المدينة الجامعية للطالبات فعاليةالزهايمر هند المحارب ا. 64

 2/1441/ 9-7 المدينة الجامعية للطالبات فعاليةالزهايمر العنود الطيار ا. 65
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 التاريخ املكان عنوان املسامهة االسم م

برنااا مر اديااا مي لتنهياااة مف اااو  الااا ا  لاااد   ا/موضي العيد 1

 ط لب   صعوب   التعلم
 ها 14/4/1441 109الهددسة االبتدائية 

 21/2/1441  ج معة الهلك سعوم اللق ء السنوي للهريدا  االك ميهي    ا/نوف الشريم  2

 1441-4-18 الهدينة الج معية للط لب   فع لية انجراف التربة هند الهح دبا.  3

 2/1441/ 9-7  الهدينة الج معية للط لب   الزه يهر فع لية  هند الهح دب ا. 4

 2/1441/ 9-7  الهدينة الج معية للط لب   الزه يهر فع لية  العنوم الطي د ا. 5

 م. منيرة السهيح  6

  

  

بناا ء فلااوا مداسااية فااي مددسااة كينااوني فااي 

 زنجب د
 29/06/2019-23 أفريقي  -زنجب د  

 م. منيرة السهيح  7

 
اللجناااااة  –الهديناااااة الج معياااااة  مح ضرة عن العهل التطوعي

 الثق فية
24/2/1441 

 م. منيرة السهيح  8

 
الهشاا دكة فااي لفعياال اليااو  العاا لهي للتطااو  ماا  

التاا ب  لهسسسااة اةمياارة برناا مر لهنااين اي اعااي 

 العنوم الخيرية

 12/12/2019 ا اعة دول ن 

لقاااديم مودة  بعناااواا  أموا  جهااا  البي نااا   فاااي  م. وف ء نل د 9

 البحث العلهي 
 21/3/1441 كلية التربية الهدينة الج معية 

الهدينااة الج معيااة للط لباا   ب ااو  مش دكة في لنظيم فع لية الزه يهر   م.وف ء نل د  10

 الج معة 
 ها7-9/2/1441

لقاااديم مح ضااارة عااان االسااا لي  اال لااا ئية     م. وف ء نل د 11

 لط لب   قسم الهن هر وطرق التدديس ش
 29/3/1441  الهدينة الج معية كلية التربية 

ب لهنطقااااة  لحناااايم بحااااث بعنااااواا  االنتحاااا د  م. وف ء نل د   12

 الشرقية 
 ها20/1/1441  مجلة ج معة القليم 

لقاااديم استشااا دة بحثياااة بعناااواا الدداسااا       م. وف ء نل د 13

السااا بقة واالسااا لي  اال لااا ئية  للب  ثاااة ناااود  

 بن ييحة 

 7/2/1441  كلية التربية 
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لقااديم استشاا دة بحثيااة بعنااواا اموا  البحااث       م.وف ء نل د   14

 وجه  البي ن   ولحليل   للب  ثة بشر  أب ن مي  
 16/2/1441  كلية التربية 

لقاااديم استشااا دة بحثياااة بعناااواا االسااا لي        م.وف ء نل د   15

 اال ل ئيةللب  ثة منيرة  التويجري 
 1441/ 23/2 كلية التربية 

لقاااديم استشااا دة بحثياااة بعناااواا االسااا لي        م.وف ء نل د   16

 اال ل ئية للب  ثة ند  الف يز  
 1441/ 29/2  كلية التربية 

لقاااديم استشااا دة بحثياااة بعناااواا االسااا لي        م.وف ء نل د   17

 اال ل ئيةللب  ثة ف طهة يعيبي  
 1441/ 29/2  كلية التربية 

لقااديم استشاا دة بحثيااة بعنااواا ثطااة البحااث       م.وف ء نل د   18

 وعن صره   للب  ثة مي بن يليل  
 1441/ 15/3  كلية التربية 

لقااديم استشاا دة بحثيااة بعنااواا ثطااة البحااث       م.وف ء نل د   19

 للب  ثة مع ء مفرح الفيفي  
 1441/ 16/3  كلية التربية 

لقااديم استشاا دة بحثيااة بعنااواا ثطااة البحااث       م.وف ء نل د   20

 للب  ثة ميم القريي  
 1441/ 28/3  كلية التربية 

لقااديم استشاا دة بحثيااة بعنااواا ثطااة البحااث       م.وف ء نل د   21

 للب  ثة منيرة  التويجري 
 1441/ 5/4  كلية التربية 

لقااديم استشاا دة بحثيااة بعنااواا ثطااة البحااث       م.وف ء نل د   22

 للب  ثة س د  السديس  
 1441/ 5/4  كلية التربية 

لقاااديم استشااا دة بحثياااة بعناااواا  مراجعاااة       م.وف ء نل د   23

 عن صر ثطة البحث ايه ا ب يونس  
 1441/ 6/4  كلية التربية 

لقااديم استشاا دة بحثيااة بعنااواا ثطااة البحااث       م.وف ء نل د   24

 للب  ثة هد  ب نلي  
 1441/ 7/4  كلية التربية 

  االساااتب نة لقاااديم استشااا دة بحثياااة بعناااواا       م.وف ء نل د   25

 بن ئ   ثب ل   وصدق   للب  ثة س دة العريفي 
 1441/ 26/4  كلية التربية 

لقااديم مح ضاارة بعنااواا اللااسوط النفسااية بااين  م. دج ء مريم  26

 التسيير والتوازا 
 24/3/1441 الهدينة الج معية للط لب   

 لحنيم بحث بعنواا    د. وفاء نصار 27

الج ه   ط لب   الج معة نحو االنج ب في ضوء 

متسير  التخلص اةك ميهي والهستو  الدداسي 

الهجلاااة العلهياااة ج معاااة الهلاااك 

فيلااال  ادسااال لحنااايم البحاااث 

 النتروني   

10/8/1441 
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ط لب   ج معة ايم   عبد  )مداسة مطبقة علي

 الر هن بن الفيلل والنلية الج معية( 

 للهجلة العلهية بج معة الهلك فيلل 

لقاااديم استشااا دا  بحثياااة عااان بعاااد ب ساااتخدا    د.وفاء نصار  28

الفلاااوا االفتراضاااية  مااان ثاااةا نظااا   امادة 

الااتعلم الاابةر بااودم لحاام ايااراف مركااز بحااو  

 كلية التربية قسم الرج ا  

مركااز بحااو  كليااة التربيااة قساام 

 الرج ا النتروني  عن بعد   
 ها7-9/9/1441

بقسم علم النفس  من قشة دس لة مكتوداة    د. وفاء نصار 29  

بعنواا  النهو ج البن ئي للعةق   بين ايبدا   

االنفع لي واالستقةا عن الهج ا ايمداكي 

هتفوقين  وأس لي  الهع ملة الوالدية لد  الطةب ال

 مداسي  والع ميين في

 الهر لة الث نوية  

ج معااة الهلااك سااعوم عاان طرياا  

 الهن قشة النتروني  عن بعد 
 29/7/1441 

من قشاااة دسااا لة م جساااتير بقسااام علااام الااانفس  م. وف ء نل د   30

ج معاااة الهلاااك ساااعوم بعناااواا  بعناااواا  العةقاااة 

بااين قااددا  الاا ك ء الناا جح واسااتراليج    الااتعلم 

 الهنظم  الي   لد  ط لب   ج معة الهلك سعوم 

ج معااة  الهلااك سااعوم الهن قشااة 

 النتروني   عن بعد  
 ها20/7/1441 

مناقشةةر رلةةاار مارلةةامر  رامفةةر نةةام   فنةةو         نل دم. وف ء  31

فاعلمةةةر  رنةةةامد  رشةةةادل مفرفةةةي لةةةلو ي ااف مةةة  

  ألم   انفلي ادى  امر رفات الفماد ت  انفلمر

ج كعااة ناا يم الهن قشااة عاان بعااد 

 النتروني ً  
 26/8/1441 

لقااديم استشاا دة بحثيااة بعنااواا عن صاار ثطااة       م.وف ء نل د   32

 البحث  للط لبة ند  الهطيري  
 1441/ 23/8 كلية التربية 

لقاااديم ودياااة بعناااواا اثتيااا د موضاااو        م.وف ء نل د   33

 البحث  
 1441/ 1/6  كلية التربية 

 لقاااديم استشااا دة بحثياااة بعناااواا  اساااتب نة      م.وف ء نل د   34

 للب  ثة س دة العريفي   
 1441/ 26/4  كلية التربية 

لقاااديم استشااا دة بحثياااة بعناااواا االسااا لي        م.وف ء نل د   35

 اال ل ئية للب  ثة ل  ني الج ني   
 1441/ 9/6 كلية التربية 

لقااديم استشاا دة بحثيااة بعنااواا اعاادام ولحناايم       م.وف ء نل د   36

 الهقي س  للب  ثة منيرة  التويجري 
 كلية  التربية 

 عن بعد 
 5/9 /1441 
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م.دباااااا  عبااااااد   37

 الهطلوب  
لقااديم  لقااة نقاا ش )فقااداا اللسااة ( ضااهن      

 مجهوعة اللسوي    
 1441/ 8/7 مختبر أبح   اللس ني      

م. دباااااا  عبااااااد  38

 الهطلوب  
 20/3/1441 كلية التربية   امادة  فع لية سيج ا /مح ودا  علهية بحثية  

 ا.نوف الشريم 39

 
 كلية التربية مودة مقي س وكسلر بليفو ل ك ء الرايدين 

 ج معة الهلك سعوم
 25-26/2 /2020  

 س ع   8

 18-17  الهلك سعومب و ج معة  مسلهر عل  قدد الهسسولية   ا.مي الدثيل 40

 2020م دس//

 2020م دس//10  مدادس مود ال كر الحواد االسري  ا.مي الدثيل 41

 الهرأة م  بعد اةدبعين ا.عنوم الطي د 42

 بيو  الهرأة الع لهي
 2020-م دس -8 الب و الرئيسي 

 كيم لجلين طفلك يخلية محبوبة ون جحة  ا.عنوم الطي د   43

 مح ضرة عن بعد 
 1441-9-2  عن طري  زوو  

طااااااواا الفلااااااال   عن طري  زوو   لدديس م م  علم النفس التربوي  ا.عنوم الطي د   44

 الدداسي الق ني

 الهرأة م  بعد اةدبعين ا.عنوم الطي د   45

 بيو  الهرأة الع لهي
 2020-م دس -8 الب و الرئيسي 

طفلك يخلية محبوبة ون جحةكيم لجلين   ا.عنوم الطي د   46  

 مح ضرة عن بعد 
 1441-9-2  عن طري  زوو  

طااااااواا الفلااااااال   عن طري  زوو   لدديس م م  علم النفس التربوي  ا.عنوم الطي د   47

 الدداسي الق ني

مودة لدديبياااة برنااا مر اديااا مي لتعاااديل سااالور  ا. هند الهح دب 48

 االطف ا الهع قين
 1441/7/1 مركز الوف ء للت هيل

  9/2/1441-7 ج معة الهلك سعوم فع لية معرض اليو  الع لهي للزه يهر نواا الهوس  49

  7/4/1441 ج معة الهلك سعوم فع لية التوعية بهخ طر انجراف التربة نواا الهوس  50
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 *مالحظر :  اشو هد ماوفرة ولمام إرفاقها في ملفات ملاقلر  

   

 

 

 

 

  ها16/2/1441 الهعر ض الدولي للهخبوزا  التنيم والسلي ر نواا الهوس  51

الهجلاااااس الحاااااوادي صاااااحتك الس لياااااة عااااان  الهوس نواا  52

 )االنتح د(  
 ج معة الهلك سعوم

 ها10/2/1441

 ها8/3/1441 ج معة الهلك سعوم الدعم النفسي لهرض  السلي ر نواا الهوس  53

عن بعد ببرامر التواصل    لقديم استش دا  ي د  الروض    نواا الهوس  54  

 ) والس اب(
الفلاااااااااااااال اةوا 

1440-1441   

بأبعااا م التفنيااار  بحاااث مشاااترر بعناااواا) التنباااس  نواا الهوس  55

االبتناا دي ماان ثااةا متسياارا  اليقظااة ال هنيااة 

والشااروم الاا هني الهتعهااد والعفااوي لااد  ط لباا   

 الج معة(

موافقة النشر   الهجلة السعومية للعلو  النفسية

ها 1441/ 8/3  

 لم نشره  في جستن

 18-17  ب و ج معة الهلك سعوم مسلهر عل  قدد الهسسولية   ا.عقيلة العنزي 56

 2020م دس//
 18-17  ب و ج معة الهلك سعوم مسلهر عل  قدد الهسسولية   ا. جهيلة مدبشي 57

 2020م دس//
 18-17  ب و ج معة الهلك سعوم مسلهر عل  قدد الهسسولية   ا. نواا الهوس  58

 2020م دس//
 ها6/7/1441 االجته عيمركز الهلك سله ا  قددي  الك و ققي أهدافك نواا الهوس  59

 ها14/7/1441 مركز الهلك سله ا االجته عي التنيم والسلي ر نواا الهوس  60
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 *مالحظة : الشواهد متوفرة وسيتم إرفاقها في ملفات مستقلة  

   

 التاريخ املكان عنوان املسامهة  االسم م

 29/12/21 اوراب حبث منشور عن االضطراابت النفسية يف زمن الكورون  سلطان العويضة د. 1

 4/17/1442  التصنيف اهلرمي السيكوابثولوجيا  أ.د امحد حممد الغرايبة  2

 08/10/20 زوم  كورون على البيئة النفسية يف الوسط الرتبوي    اثر  جائحة  حممد القضاة  3

 22/07/21 االمارات  حتكيم ترقية علمية تطوعية ابللغة اإلجنليزية  حممد القضاة  4

 2/20/1441 زوم  ندوة سياسات التقوي  عبدالرمحن سليمان الطريري  5

 06/10/21 زوم  الناقددورة تدريبيـة يف التفكري  عبداحملسن رشيد املبدل  6

الصحة النفسية للطلبة اجلامعيني : تشخيص الواقع و   فهد الدليم 7
 املعاجلاتر 

 29/03/21 جامعة جازان 

عبدالعزيز حممد أمحد بن   8
 حسني

معهد استخبارات   مهارات االستجواب ولغة التواصل غري اللفظي)لغة اجلسد( 
 القوات املسلحة ابخلرج 

5/19/1443 

صاحل حممد  عزام بن   9
 السحيبان 

 09/10/21 زوم  دورة االضطراابت النفسية 

املساعدة يف حتكيم ادوات ومقاييس  البحوث والرسائل   وائل حممد امحد مبارك  10
 اجلامعية 

 07/04/20 جامعة امللك سعود 

مسامهة يف دورات ومشاركة يف مؤمترات وتقدي استشارات   د. ابراهيم النقيثان  11
 نفسية واربوية ونفسية وزاجية 

 3/12/1414 الرايض / العل 

 7/15/1441 زوم  حماضرة عن التغريات النمائية ملرحلة ما قبل املدرسة  حممد بن علي العسريي  12


