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أنشئ قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك سعود عام ١٣٩٢هـ . وكانت أهداف القسم في البداية ترتبط 

والتربوي  المهني  ا¬عداد  في  والمساهمة  العام  التعليم  مدارس  في  النفس  علم  لمادة  ومعلمات  معلمين  بإعداد 

للمعلمين والمعلمات في التخصصات ا خرى إال أنه حصل بعد ذلك بعض التعديل في أهداف القسم. فنظرÚ لالكتفاء 

من معلمي مقرر علم النفس في المرحلة الثانوية تم إدخال بعض التعديالت على برامج القسم ا كاديمية وأصبح 

والصناعة  النفسية  الصحة  مثل  عديدة  مجاالت  في  للعمل  المؤهلين  النفسيين  المتخصصين  تخريج  على  التركيز 

وا¬رشاد والتوجيه ومؤسسات الرعاية االجتماعية والفئات الخاصة. 

     واستجابة للتطورات التعليمية واحتياجات التنمية وبرامج النمو في المجاالت المختلفة طور القسم إمكاناته العلمية 

الدراسات  أو  البكالوريوس  مستوى  على  سواًء  النفس  علم  في  متكامًال   Àبرنامج ليكون  الدراسية  وخططه  وبرامجه 

التعليم  مجاالت  في  للعمل   Àومهني  Àعلمي المؤهلين  النفسيات  وا خصائيات  النفسيين  المتخصصين  لتخريج  العليا 

والصحة النفسية والصناعة وا¬رشاد والتوجيه ومؤسسات الرعاية االجتماعية والفئات الخاصة. 

 د. سليمان بن صالح الجمعه

الرؤية:
          يسعى قسم علم النفس أن يصبح رائدÚ على المستويين المحلي والدولي في مجال: إعداد المختصين النفسيين ومعلمي علم النفس والباحثين, وتقديم 

االستشارات النفسية والبحثية , وإعداد الدراسات العلمية.

الرسالة: 
         إعداد الكوادر العلمية في مجال علم النفس من اختصاصيين أو معلمين أو باحثين, وتشجيع الدراسات العلمية, وتوفير الخدمات النفسية  فراد المجتمع 

وتقديم االستشارات للقطاعين الحكومي وا هلي. يتم ذلك من خالل برامج القسم المختلفة على مستوى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، وما يوفره 

القسم من إمكانات مادية وبشرية.
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ا هداف :
١ ــ   تعميق المفاهيم ا¬سالمية وإبراز معطياتها في شتى المقررات النفسية واعتبار ذلك ضرورة يجب التأكيد عليها. 

ومؤسسات  ومعاهد  والجامعات  العام  التعليم  مدارس  في  النفس  لعلم  الوظيفية  المجاالت  في  للعمل  المؤهلين  النفسيين  المتخصصين  إعداد  ـــ    ٢

وا¬رشاد  التوجيه  مثل  مختلفة  مهام   داء  الصناعية  والمؤسسات  النفسية  الصحة  ومستشفيات  المدنية  الخدمة  وإدارات  الخاصة  والفئات  المعوقين 

الطالبي والتوجيه والتدريب المهني واالختيار الوظيفي وغيرها من المهام التي توكل للمتخصص النفسي. 

٣ ـــ  إعداد الطالب للدراسات العليا التخصصية التي تهيئ للتدريس والبحث والعمل العيادي واالستشاري في المدارس والجامعات ومؤسسات الصحة النفسية 

والمنشآت الصناعية واالجتماعية وغيرها .

ـ  المساهمة في إعداد الطالب الذين ينتمون إلى تخصصات أخرى ويتضمن برنامجهم دراسة مقررات في علم النفس كجزء من إعدادهم العلمي أو المهني  ٤ـ 

كطالب التربية واÔداب والعلوم الطبية التطبيقية وطب ا سنان والتمريض والحاسب اÔلي . 

ومديري  لمعلمي  والتربوية  النفسية  المقررات  تدريس  طريق  عن  التربوية  ومعاهدها  والتعليم  التربية  وزارة  معلمي  كفاءة  مستوى  رفع  في  المساهمة  ــ    ٥

مدارس التعليم العام من الجنسين الذين يلتحقون بالدورات التدريبية التي تعقدها كلية التربية في كل عام دراسي. 

٦ ـــ  القيام بالبحوث العلمية والميدانية والتجريبية في مختلف المجاالت النفسية بهدف إثراء المعرفة النفسية وتقديم الحلول المالئمة للمشكالت النفسية 

واالجتماعية . 

٧ ــ  تقديم االستشارات المتخصصة في المجاالت التي يمارس فيها القسم نشاطه  ي من الجهات الحكومية أو ا هلية. 

٨ -  المساهمة في التوعية والتثقيف وذلك بإلقاء المحاضرات العامة بناء على دعوات توجه إليه من جهات مختلفة سواء كانت حكومية أو غير حكومية. 

٩ ـــ  تقديم الخدمات النفسية واالرشادية والعالجية للطالب والمواطنين على حد سواء في مجاالت العالج النفسي وا¬رشاد التعليمي والتوجيه المهني. 
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دوام كامل/جزئي 
الدرجة  الجامعة التي 

تخرج منها  التخصص الدقيق  التخصص 
العام  الرتبة الجنسية 

أسماء أعضاء هيئة التدريس

دوام جزئي دوام كامل انثى ذكر االسم

x دكتوراه جامعة ميتشجان علم النفس ا¬رشادي علم النفس أستاذ سعوzدي x فهد عبد ا· الدليم 1
x دكتوراه جامعة واشنطن القياس و التقويم علم النفس أستاذ سعودي x عبدالرحمن  الطريري 2
x دكتوراه جامعة بتسبيرج علم نفس غير العاديين علم النفس أستاذ سعودي x سعيد بن عبد ا· الدبيس 3

x دكتوراه جامعة ووريك علم النفس الصناعي 
والتنظيمي علم النفس أستاذ سعودي x عادل صالح عبد الجبار 4

x دكتوراه جامعة ميتشجان علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ سعودي x دخيل عبد ا· الدخيل ا· 5
x دكتوراه جامعة نوتنجهام علم نفس العيادي علم النفس أستاذ سعودي x عبدا· بن صالح الرويتع 6
x دكتوراه جامعة مانشستر علم النفس االرشادي علم النفس أستاذ سعودي x سلطان موسى العويضة 7
x دكتوراه جامعة الزقازيق القياس والتقويم علم النفس أستاذ مصري x السيد محمد ابو هاشم 8
x دكتوراه جامعة أوهايو علم النفس ا¬رشادي علم النفس أستاذ  سعودي x فهد بن عبدا· الربيعة 9
x دكتوراه جامعة اليرموك علم نفس التربوي  علم النفس أستاذ  أردني x محمد فرحان القضاة 10
x دكتوراه جامعة أم القرى علم نفس التربوي  علم النفس أستاذ  سعودي x خالد ناهس العتيبي 11
x دكتوراه جامعة نيوكاسيل علم النفس الجنائي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x عبدالعزيز محمد حسين 12

معار لجامعة 
تبوك دكتوراه جامعة النكستر علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x فالح محروث شامان العنزى 13

x دكتوراه جامعة اليرموك علم النفس التربوي  علم النفس أستاذ مشارك أردني x أحمد محمد الغرايبة 14
x دكتوراه جامعة بن ستيت علم نفس التربوي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x محمد سليمان الحيدري 15

x دكتوراه جامعة ا مام محمد 
بن سعود ا¬سالمية علم نفس غير العاديين علم النفس أستاذ مشارك سعودي x ابراهيم بن حمد النقيثان 16

x دكتوراه جامعة مانشستر علم نفس  التربوي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x علي بن عبدا· العفنان 17
x دكتوراه جامعة يورك علم النفس االجتماعي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x حمود بن هزاع الشريف 18

x دكتوراه جامعة كورتين علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مشارك سعودي x عبدا· بن أحمد الزهراني 19
x دكتوراه القياس والتقويم علم النفس أستاذ مشارك سعودي x عبدا· صالح السعدوي 20

x دكتوراه جامعة عمان العربية القياس والتقويم علم النفس أستاذ مشارك أردني x إسماعيل سالمة البرصان 21
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x دكتوراه جامعة اليرموك علم النفس ا¬رشادي علم النفس أستاذ مشارك أردني x علي موسى الصبحيين 22
x دكتوراه جامعة القاهرة علم نفس المعرفي علم النفس أستاذ مشارك مصري x هشام محمد العسلي 23

x دكتوراه جامعة ليدز علم النفس 
الفسيولوجي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x سليمان بن صالح الجمعة 24

x دكتوراه جامعة بتسبرج علم النفس ا¬رشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عادل بن حسين المبارك 25

x دكتوراه جامعة ا مام محمد 
بن سعود ا¬سالمية علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x محمد بن علي العسيري 26

x دكتوراه جامعة ا مام محمد 
بن سعود ا¬سالمية علم النفس ا¬رشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x علي بن عبد ا· البكر 27

x دكتوراه جامعه سري علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبد الرحمن سعود الرشيد 28
x دكتوراه جامعة اليرموك القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد أردني x وائل محمد مبارك 29
دكتوراه  القياس والتقويم  علم النفس أستاذ مساعد سعودي x صالح علوان الشمراني 30
x دكتوراه جامعة النكستر علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x أحمد كساب الشايع 31

x دكتوراه جامعة بنسلفانيا القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد سعودي x سيف فهد القحطاني 32

x دكتوراه جامعة ا مام محمد 
بن سعود ا¬سالمية القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبدالمحسن رشيد المبدل 33

x دكتوراه جامعة ووريك علم النفس الصناعي 
والتنظيمي علم النفس أستاذ مساعد سعودي x حسين بن سعود ال هالل 34

x دكتوراه  القياس والتقويم  علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عيد رديني جار ا· الحربي 35
 x دكتوراه القياس والتقويم  علم النفس أستاذ مساعد سعودي x عبدا· بن احمد الغامدي 36

x بكالوريوس جامعة الملك 
عبدالعزيز علم النفس المعرفي علم النفس محاضر سعودي x سعد على الغامدى 37

x بكالوريوس جامعة الملك سعود القياس والتقويم علم النفس محاضر سعودي x فيصل أحمد العبدالقادر 38
x بكالوريوس جامعة الملك سعود علم النفس االلعيادي علم النفس محاضر سعودي x عزام صالح السحيباني 39

مبتعث بكالوريوس جامعة الملك سعود علم نفس اجتماعي اÔداب محاضر سعودي x خليفة حميد الفضلي 40
x بكالوريوس جامعة الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس معيد سعودي x سلطان الدرعان 41
x بكالوريوس جامعة الملك سعود القياس والتقويم  علم النفس معيد سعودي x عبد ا· سالم الحربي 42

مبتعث بكالوريوس جامعة ا مام محمد 
بن سعود ا¬سالمية علم النفس المعرفي علم النفس محاضر سعودي x عبدا· فهد الدوواد 43
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علم النفس العيادي علم النفس معيد سعودي x محمد خميس السبيعي 44
علم النفس العصبي علم النفس معيد سعودي x عبدا· إبراهيم الوائلي 45

x دكتوراه فلوريدا -  الواليات 
المتحدة ا مريكية القياس والتقويم علم النفس أستاذ مشارك سعودية x إقبال زين العابدين درندري 46

x دكتوراه

جامعه سان 
فرانسيسكو 

  الواليات المتحدة 
ا مريكية

علم نفس االرشادي علم النفس أستاذ مشارك سعودية x حنان حسن عطا ا· عطا 
ا· 47

x دكتوراه عين شمس علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مشارك مصرية x وفاء محمود نصار عبدالرازق 48

x دكتوراه قناة السويس علم النفس معرفي  علم النفس أستاذ مشارك مصرية x أمل محمود السيد محمود 
الدوه 49

x دكتوراه ويلز- بريطانيا علم النفس معرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x ربى عبدالمطلوب محمد 
معوض 50

x دكتوراه الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x نجالء احمد عبدا· السويل 51
x دكتوراه المنصورة علم نفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد مصرية x إيمان حسين السيد حسن 52
x دكتوراه شيفلد- بريطانيا علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عبير علي محمد الجهني 53
x دكتوراه طيبة علم النفس التربوي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عفاف سالم ماهل المحمدى 54

x دكتوراه حلوان  القياس والتقويم علم النفس أستاذ مساعد سعودية x سامية بكري علي 
عبدالعاطي 55

x دكتوراه برونل علم نفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x فاطمة محمد النزاوي 56

x دكتوراه ساوث هامبنتون  
بريطانيا علم نفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x عفاف محمد محسن 

الكثيرى 57

x دكتوراه ا¬مام محمد بن 
سعود القياس والتقويم  علم النفس أستاذ مساعد سعودية x جواهر محمد زيد الزيد 58

x دكتوراه جامعه الملك سعود علم النفس االرشادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x منيره عبدا· محمد 
الشمسان 59

x دكتوراه بريطانيا علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x سمية عبدا· النجاشى 60

x دكتوراه علم النفس الصناعي 
والتنظيمي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x رجاء محمود مريم 61

x دكتوراه بريطانيا-جامعة 
نوتنغهام علم النفس المعرفي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x البندرى سلطان حمدى 

العتيبى 62
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x دكتوراه  house of معهد
london علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x حنان محمد الفايز 63

x دكتوراه جامعة نيو كاسل- 
بريطانيا علم النفس العيادي علم النفس أستاذ مساعد سعودية x غاده عبدا· على الخضير 64

مبتعثة ماجستير كالغاري- البرتا- كندا علم النفس  علم النفس محاضر سعودية x فهده عبدا· عبدالعزيز 
الحسينان 65

مبتعثة ماجستير جامعة أكستر علم النفس علم النفس محاضر سعودية x موضي سلمان فهيد 
السبيعي 66

مبتعثة ماجستير جامعة كلومبيا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x ندى محمد عبدالرحمن 
العيفان 67

مبتعثة ماجستير  - bowling green stat
أمريكا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x هند عبدالعزيز عبدالرحمن 

المحارب 68

مبتعثة ماجستير معهد بروك- كندا علم النفس علم النفس محاضر سعودية x هيله عبدا· موسى سليم 69

ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس علم النفس معيدة سعودية x أمل سعود رحيل الطويلعى 
العنزي 70

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس غير عاديين علم النفس محاضر سعودية x أمل عمر سعيد الوعيل 71

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس العيادي علم النفس محاضر سعودية x إيمان عبدالرحمن عقل ناصر 
الرواف 72

ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس التنظيمي 
الصناعي علم النفس محاضر سعودية x ساره عبدالعزيز محمد 

المليحى 73

مرافقه زوج ماجستير جامعه الملك سعود علم النفس العيادي علم النفس محاضر سعودية x مى سليمان على الدخيل 74
ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس نمو علم النفس محاضر سعودية x نوال محمد سعد الموسى 75
ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس علم النفس محاضر سعودية x نوره صالح سليمان النفيسه 76

ماجستير جامعه سيري القياس  والتقويم علم النفس محاضر سعودية x نوره صالح عبدالرحمن 
المحيمي 77

ماجستير جامعه الملك سعود علم نفس النمو علم النفس محاضر سعودية x وفاء عبدالعزيز محمد الشارخ 78

ماجستير جامعة ادياليد 
استراليا علم النفس العيادي علم النفس معيدة سعودية x نسيبه محفوظ محمد 

باطرفى 79
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العدد ١١ تشرين الثاني ٢٠١٧
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  DOI: 10.1017/S0021932016000432

 Bakhiet, S; Albursan, I; Al Qudah, M; Abduljabbar, A; Aljomaa,
S;  Toto, H; & Lynn, R
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الدولي  المعهد  مجلة  في  للنشر  مقبول  بحث 
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د. محمد علي  العسيري  باحث رئيس 
أ.د. محمد فرحان القضاة
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39
Can Twitter act as a tool of psychological resistance?
The use of #StopEnslavingSaudiWomen among Saudi Arabian 
women.
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Telemedicine (ARCTT – ISSN: 1554-8716)
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أحمد الشايعيناير ٢٠١٩بنية اعراض اضطراب ثنائي القطب15
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فالح العنزي، احمد الشايعنوفمبر ٢٠١٨صورة عربية من مقياس كارثية ا لم16

ترجمة عربية لقائمة جمعية علم النفس البريطانية الفضل الممارسات في اعداد صياغة 17
أحمد الشايعاكتوبر ٢٠١٨الحالة

18
مدي فاعلية برنامج عالجي معرفي سلوكي في خفض مستوي االكتئاب لدي عينة من 

مريضات االكتئاب المراجعات
بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بالرياض .

 د إيمان حسين السيد ( رئيسي ) ديسمبر ٢٠١٨
أ / منال العزي  ( مشارك )

 عبدالعزيز بن حسين جماد أول ١٤٤٠هـاتجاهات أفراد المجتمع السعودي نحو السياحة الداخلية19

د/ علي موسى الصبحيين وآخر في التحكيم مشكالت الطلبة الصم في المرحلة الثانوية 20

علي موسى الصبحيين فريق بحثانجز ٥٠٪ المسئولية االجتماعية وعالقتها بااليجابية لدى طلبة جامعة الملك سعود 21

علي موسى الصبحيين٤٠٪الرضا عن الحياة والشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة االجانب في جامعة الملك سعود22

علي موسى الصبحيين فريق بحثفي التحكيم الذكاء ا خالقي وعالقته بمهارة النزاعات لدى طلبة جامعة الملك سعود 23

على موسى وآخر٦٠٪كتاب : دليل ا¬جرائي لعوائل مرضى زهايمر 24

 هشام حنفي العسلي نهاية العام الحاليالقيم الرئيسة في ا مثال الشعبية المصرية25

 ربى عبدالمطلوب وساره المنيع  نهاية الفصل ا ول الذاكرة بين طلبة الدراسات القرآنية وطلبة الكليات ا خرى االخرى26

 البندري العتيبي و أشواق الشهري ٢٨-١١-١٤٤٠أثر اختالف أسلوب المعالجة المعرفي على االنتباه البصري27

حمود بن هزاع الشريف & جمال الدين زغلولة١٤٤٠/٩/١الصالبة النفسية ا كاديمية28

حمود بن هزاع الشريف١٤٤٠/١٢/٢٩مفهوم الصالبة النفسية وعالقته بمفاهيم مشابهة – دراسة استعراضية29

حمود بن هزاع الشريف١٤٤٠/١٢/٢٩اختبار البنية العاملية لمقياس كوستا وماكري للعوامل الخمسة30

حمود بن هزاع الشريف١٤٤٠/١٢/٢٩اختبار صالحية عدة مقاييس مختصرة لقياس العوامل الخمسة31

32 Nonsymbolic representation and its relation to mathematical competence in
 children and adultsسمية النجاشي  ١٤٤٠/٢هـ

33 The role of working memory components in solving strategies in mental
 arithmetic(تم إرساله) عائشة علي وسمية النجاشي ١٤٤٠/١٠هـ

34?Do ERP signals differentiate between old and recently acquired word in L2هدى علي وسمية النجاشي ١٤٤٠/٣هـ
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 One year from 14th كتاب علم نفس المثاقفة تحت الترجمة35
Septemper, 2018Heyla A Selim 

36
 Book chapter: Cultural Considerations on Online Interactions. In

 Cyberpsychology: Second Edition. Oxford University Press (Deadline August 2017,
 (for publication in 2018

In pressHeyla A Selim

37
الخصائص السيكومترية لمقياس تورنتو – لêلكسيثيميا لدى عينة من طلبة جامعة الملك 

 تحت التحكيم سعود
د. عبدا· بن أحمد الزهرانيبجامعة االمارات

د. عبدا· بن أحمد الزهرانينوفمبر ٢٠١٨الصالبة النفسية وعالقتها بكل من إدراك الضغوط النفسية، والمساندة االجتماعية38

د. عبدا· بن أحمد الزهرانييناير ٢٠١٩االحتراق النفسي، والقلق، واالكتئاب، والضغط النفسي لدى العاملين في مهنة التمريض39

  ديسمبر - ٢٠١٨تشيروفوبيا في اوساط الطلبه الجامعيين 40
فهد عبد ا· الدليم

تقويم الخصائص السيكومترية والدقة التشخيصية لمقاييس صعوبات التعلم 41
عبدالمحسن رشيد المبدل١٤٤٠/٠١/٣٠المستخدمة في البحوث العربية ومدى توظيفها للتشخيص في مدارس التعليم العام

تكوين المفهوم البصرى وعالقته بعجز المتعلم وتحمل الغموض وبعض القياسات 42
 أمل محمود الدوه  يناير ٢٠١٩الفسيولوجية

تأثير البؤوره و الجار بؤورة لحركات العين اثناء القراءة الجهرية و الصامتة ” دراسة مقارنة بين 43
أمل محمود الدوه مايو ٢٠١٩من لديهم مهارة القراءة المرتفعة و المنخفضة ”

  ٢٠١٨ طرق ومناهج البحث في التربية وعلم النفس44
د. وفاء محمود نصار

د. وفاء محمود نصار ٢٠١٨-٢٠١٩ فاعلية برنامج تدريبي لزيادة الثقة بالنفس لدى طالبات المرحلة الثانوية 45

د. وفاء محمود نصار٢٠١٨ علم النفس التربوي 46

د.عادل بن حسين المبارك١٤٤١ه  (تحت ا¬جراء )Treatment Strategies for Substance…             (ترجــمـة كتاب)47
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المؤتمرات والندوات العلمية التي  تم المشاركة فيها برحاب الجامعة خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩ هـ 

عنوان المؤتمر و الندوة@م
االسم(باللغة العربية )

نوع المشاركة
عناوين ا وراق العلمية أو دورك في الجهة المنظمة

التنظيم تقديم ورقة تنظيم
حضورعلمية 

 مؤتمر  ” التعليم ما بعد الثانوي 1
 الجمعية السعودية للعلوم √أ.د. السيد محمد أبو هاشمالهوية ومتطلبات التنمية“

 عضو اللجنة العلمية    التربوية والنفسية (جستن)

علي موسى الصبحييندورة نظام إدارة التعلم بالك بورد2
عمادة التعلم 

ا¬لكتروني/ جامعة 
الملك سعود

x /عمادة التعلم ا¬لكتروني
جامعة الملك سعود

 ETC الحضور / شهادة رقم
600421017

3
الحضور والمشاركة في اليوم 

العالمي للصحة النفسية : الصحة 
النفسية في بيئة العمل .(3 ساعات)

علي موسى الصبحيين
 

وكالة الجامعة للشؤون 
اللجنة الدائمة للصحة xالتعليمية وا كاديمية/

النفسية
شهادة مشاركة / بال رقم من اللجنة 

الدائمة للصحة النفسية

ورشة عمل حول4
[  التدريس والتفكير] لمدة (٣) ساعات.

كلية التربية /جامعة علي موسى الصبحيين
بمناسبةxالملك سعود

حضور ونقاش في الورشة اليوم العالمي للمعلم

عمادة تطوير المهارات /علي موسى الصبحيينأدوات قوقل التعليمية 5
عمادة تطوير المهارات /xجامعة الملك سعود

دورة on line     من العمادةجامعة الملك سعود

6
مقدمة في إعداد المقومين 

والمراجعين المعتمدين
KSU-BoA

أ.د محمد القضاة 
أ.د. السيد أبو هاشم 

د علي موسى الصبحيين
د هشام حنفي العسلي

عمادة تطوير المهارات/
عمادة تطوير المهارات/ xوالجودة

والجودة 
دورة يومين نهاية الفصل الثاني ١٧/ 

 ١٨/ ٢٠١٨/٤

مركز التميز البحثي في √هشام حنفي العسليحلقات نقاش7
تطوير العلوم والرياضيات

استخدام المهام المعرفية ا ولية 
في دراسة الذكاء

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية 8
ومتطلبات التنمية

فهد الدليم، سليمان الجمعة، علي 
موسى

الصبحيين؛ أ. د. عبدالرحمن سليمان 
الطريري 

أ.د. السيد أبو هاشم 

الجمعية السعودية للعلوم حضور
النفسية والتربوية  ”جستن“    

التعليم ما بعد الثانوي: الهوية 
ومتطلبات التنمية

مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية 9
مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية كلية التربيةحضورسليمان الجمعةلكلية التربية

لكلية التربية

10
 فعالية برنامج اليوم العالمي للصحة 
النفسية – الصحة النفسية في دائرة 

العمل

سليمان الجمعة
حضورأ.د. السيد أبو هاشم

اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة 
النفسية بجامعة الملك 

سعود- تعزيز-

 فعالية برنامج اليوم العالمي للصحة 
النفسية – الصحة النفسية في دائرة 

العمل
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11

اللقاء العلمي االول:@مستقبل 
كلية التربية بجامعة الملك سعود 

وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ” نظرة 
استشرافية“-ضمن سلسلة لقاءات 

مبادرة – تحول ادوار كلية التربية وفق 
رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

سليمان الجمعة، احمد الغرايبة، 
اسماعيل برضان/ أ.د محمد القضاة

أ.د. السيد أبو هاشم
كلية التربيةحضور

@مستقبل كلية التربية بجامعة الملك 
سعود وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ” نظرة 

استشرافية“-ضمن سلسلة لقاءات 
مبادرة – تحول ادوار كلية التربية وفق 

رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

12
  @البحث والتطوير@ (R & D)- ضمن 
سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 

كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

سليمان الجمعة
كلية التربيةحضورأ.د. السيد أبو هاشم

  @البحث والتطوير@ (R & D)- ضمن 
سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 

كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

13
@( الهيكلة والحوكمة)- ضمن 

سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 
كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

سليمان الجمعة
كلية التربيةحضورأ.د. السيد أبو هاشم

@( الهيكلة والحوكمة)- ضمن 
سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 

كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

14
@( تطوير البرامج االكاديمية)- ضمن 
سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 

كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

سليمان الجمعة، احمد الغرايبة
كلية التربيةحضورأ.د. السيد أبو هاشم

@( تطوير البرامج االكاديمية)- ضمن 
سلسلة لقاءات مبادرة – تحول ادوار 

كلية التربية وفق رؤية المملكة  ٢٠٣٠-

15
صيغ تطوير كليات التربية لتفعيل 

التكامل مع وزارة التعليم في إعداد 
المتدربين 

د. اسماعيل البرصان
X    أ.د. السيد أبو هاشم

الجمعية النفسية والتربوية 
(جستن ) – جامعة الملك 

سعود 
حضور

16

مؤتمر التميز في تعليم وتعلم 
العلوم والرياضيات – التطور المهني 

–آفاق مستقبلية –جامعة الملك 
سعود

أ.د محمد القضاة د. اسماعيل 
البرصان، 

أ.د. السيد أبو هاشم 
    X حضور جامعة الملك سعود

حضور جامعة الملك سعودX    أ.د محمد القضاة اليوم العالمي للصحة النفسية 17

18
صيغ تطوير كليات التربية لتفعيل 

التكامل مع وزارة التعليم في إعداد 
المتدربين 

X    أ.د محمد القضاة 
الجمعية النفسية والتربوية 
(جستن ) – جامعة الملك 

سعود 
حضور

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم 19
هيله عبدا· السليمالعلوم والرياضيات 

تقديم ورقة
عرض 

مسجل 

مناهج البحوث النوعية في باستخدام 
شبكات التواصل االجتماعية: 

NVivo كنموذج
watch?v=yL8gwM91wJk&t=1364s
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هيله عبدا· السليممبادرة كلنا آدم20
إعداد 

وتقديم 
محاضرة

ا نشطة الطالبية (مسرح الجامعة)الجامعة- النشاط الطالبي

حقيبة تدريبيةعمادة تطوير المهاراتXحنان محمد علي الفايزضغوط العمل (ورشة)21

مهارات االستعدادت لالمتحانات ( 22
حقيبة تدريبيةعمادة تطوير المهاراتXحنان محمد علي الفايزورشة)

حقيبة تدريبيةعمادة تطوير المهاراتXحنان محمد علي الفايزتعزيز الثقة بالنفس(ورشة)23

Xحنان محمد علي الفايزأنماط الشخصية (ندوة)24
لجنة تعزيز الصحة النفسية 
بالتعاون مع مركز التوجيه 

واالرشاد
ورقة علمية عن اضطرابات الشخصية

25TOT حنان محمد علي الفايزدورة تدريب مدربينX عمادة تطوير المهارات مع
المعهد المريكي

ملتقى  البحث العلمي صندوق و 26
*أمل الدوه أدوات البحث العلمي

مركز بحوث الدراسات 
العلمية و الطبية بجامعة 

الملك سعود 

27
ورشة عمل كتابة وتوثيق المراجع 

APA-6 مركز بحوث الدراسات *أمل الدوه
ا¬نسانية 

28ISI عمادة البحث العلمي *أمل الدوه آلية الكشف عن مجالت

29
ملتقي البحث العلمي كيفية بناء 

السجل البحثي واشهاره في شبكة 
قواعد البيانات البحثية

عمادة البحث العلمي*أمل الدوه 

30
ملتقي البحث العلمي توجهات 

البحث العلمي في المملكة وفق 
رؤية 2030

عمادة البحث العلمي *أمل الدوه 

التعليم ما بعد الثانوي الهوية 31
الجمعية السعودية للعلوم √√د. وفاء محمود نصار ومتطلبات التنمية 

التربوية والنفسية (جستن )

عضوة في لجنة العالقات العامة في 
القسم النسائي بكلية التربية وتنظيم 

االستقبال للحضور وتجهيز القاعات  
واالساسات  والترتيبات واالعالن وغيرها 

فيما يتعلق بالتنظيم والعالقات 
العامة 

مؤتمر المرأة في التنمية نحو اقتصاد 32
جامعة الملك سعود المدينة √د. وفاء محمود نصار مزدهر 

حضور ومشاركة الجامعية للطالبات 

اللقاء العلمي الرابع لمبادرة كلية 33
حضوركلية التربية √د. وفاء محمود نصار التربية 
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34
ورشة عمل تفعيل فرص الشراكة 

البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث 
الواقع والمأمول  

حضورعمادة البحث العلمي  √وفاء محمود نصار 

دورة اساسيات نظام إدارة التعلم 35
حضورعمادة تطوير المهارات√د.وفاء محمود نصار االلكتروني 

36
حلقة نقاش التجارب الناجحة في 

النشر العلمي في أوعية علمية عالمية 
مرموقة 

حضورمركز البحوث بكلية التربية √

فاعلياات وجلسات اللقاء العلمي 37
حضورعمادة البحث العلمي  √وفاء محمود نصار الثالث حول محور الهيكلة والحوكمة  

38
اللقاء العلمي الثاني لمبادرة البحث 

والتطوير اسبوع البحث العلمي ”بحث 
علمي رصين وفق رؤية المملكة 2030“ة  

حضوركلية التربية   √وفاء محمود نصار 

ورشة عمل بعنوان ”التأهيل النفسي 39
إعداد د.عادل ين حسين المباركواالجتماعي“ 25 /3 /1439هـ

تقديم
قسم علم النفس/ كلية 

التربية

إعداد وتقديم 
ورشة عمل 

”التأهيل النفسي واالجتماعي

40
الهوية ومتطلبات التنمية المؤتمر 

الثامن عشر
26  - 27 /6 /1439هـ  

حضورد.عادل ين حسين المبارك
الجمعية السعودية للعلوم 
التربوية والنفسية (جستن) 

جامعة الملك سعود.
حضور

41

تطوير البرامج ا كاديمية وفق رؤية 
2030

اللقاء العلمي الرابع برعاية وكيل 
الجامعة للشؤون ا كاديمية 

والتعليمية الثالثاء
 1 /8 /1439هـ (17 /4 / 2018م )

كلية التربيةحضورد.عادل ين حسين المبارك
حضورجامعة الملك سعود

42

مشاركة في ورشة عمل
تطوير البرامج ا كاديمية وفق رؤية 

2030
ورشة تجويد الممارسات ضمن اللقاء 
العلمي الرابع برعاية وكيل الجامعة 

للشؤون ا كاديمية والتعليمية الثالثاء  
1 / 8 /1439 هـ (17 /4 /2018م)

كلية التربيةحضورد.عادل ين حسين المبارك
جامعة الملك سعود

مشاركة في ورشة عمل
(تجويد الممارسات)

43

دورة إعداد المراجعين المعتمدين 
 KSU-BOA

١٥-١٤٣٩/٨/١٦هـ
إعداد المراجعين المعتمدين

KSU-BOA 

عمادة تطوير المهارات، حضورد.عادل ين حسين المبارك
حضور الدورةجامعة الملك سعود

التقرير السنوي61



المؤتمرات والندوات العلمية التي تم  المشاركة فيها داخل المملكة خالل العام الجامعي    ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ

م
عنوان المؤتمر و الندوة@

(باللغة العربية )
االسم

نوع المشاركة

عناوين ا وراق العلمية أو دورك في التنظيمالجهة المنظمة
تقديم ورقة تنظيم

حضورعلمية 

المؤتمر الثاني للوحدة ١
سبل تعزيز المواطنة :  مراجعة نظرية  و جامعة الجوفتقديم خالد ناهس الرقاصالوطنية

تطبيقات من كلية المجتمع بالرياض

ملتقى الطائف ا ول ٢
√أحمد الشايعللعالج والقياس النفسي

مستشفى 
الصحة النفسية 
بالطائف                

العالجات النفسية المبنية على الشواهد 
كمطلب للعمل النفسي العيادي اÔمن: 

مراجعة حديثة لêدبيات

المجلس الصحي Xحنان محمد علي الفايزنقل المعرفة٣
السعودي

المؤتمر الدولي الخامس ٤
Pعبدالمحسن المبدللäعاقة التأهيل

مركز الملك 
سلمان  بحاث 

االعاقة

تقويم البيانات السيكومترية والتشخيصية 
لمقاييس صعوبات التعلم في البحوث العربية 

 COSMIN  باستخدام قائمتي كوزمين
QUADAS وكواداس

وواقع استخدامها في مدارس التعليم 
العام

٥
ممارسات وتطبيقات 

القياس النفسي بالمملكة 
العربية السعودية

Pعبدالمحسن المبدل

اللجنة الوطنية 
لتعزيز الصحة 

النفسية / المركز 
الوطني للقياس 
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المؤتمرات والندوات العلمية التي تم المشاركة فيها خارج المملكة خالل العام الجامعي   ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ
عنوان المؤتمر و الندوة@

االسم(باللغة العربية )
نوع المشاركة

عناوين ا�وراق العلمية أو دورك في الجهة المنظمة
التنظيم تقديم ورقة تنظيم

حضورعلمية 

١

Two-Day Workshop
 DBT Skills with Multi-Problem

 Adolescents: Skills Updates, Teaching
Strategies, and Engaging

Teens and Caregivers
June 7-8, 2018| New Haven, CT

üفهد عبد ا· الدليم
  Behavioral Tech

 –A Linehan
.InstituteTraining Co

2Building Learning Communities 2018. USAاحمد محمد الغرايبةXحضور ومناقشة

٣
المؤتمر الثامن عشر للجمعية السعودية 

للعلوم التربوية والنفسية «التعليم ما بعد 
الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية“

د / إيمان حسين 
 منسقة كلية التربية×السيد شحاته

٤Cognitive section conference 2018 سمية النجاشي@

 Non-symbolic number representation
 and its relation to number line estimation

 and mathematical competence in
 children and adults

٥Gatineau, Canada
Lune, 2018 26-28هيله عبدا· السليمPaperCYPSY23

 Can Twitter act as a tool of psychological
?resistance

 The use of #StopEnslavingSaudiWomen
.among Saudi Arabian women

http://w3.uqo.ca/cyberpsy/
 CYPSY23program.pdf

٦City of Guelph in Canada in 1-5 July, 2018هيله عبدا· السليمPoster City of Guelph in
Canada in 2018

IACCP
From barriers to bridges:

Psychological and Sociocultural 
Adaptation among Saudi Sojourner 

students

مركز ضمان الجودة √وفاء محمود نصارحضور دورة بعنوان ادارة ا زمات ٧
جامعة االزهر  بمصر

مركز ضمان الجودة √وفاء محمود نصارتنمية المهارات االدارية والقيادية 8
جامعة االزهر  بمصر

مركز ضمان الجودة √وفاء محمود نصارحضور دورة بعنوان التخطيط االستراتيجي9
جامعة االزهر  بمصر

مركز ضمان الجودة √وفاء محمود نصارحضور دورة بعنوان اإدارة الوقت 10
جامعة االزهر  بمصر
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الرحالت والزيارات العلمية الداخلية والخارجية التي تمت خالل العام الجامعي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  

مكانهاعنوان الرحلة أو الزيارة (داخلية أو خارجية ) م
عدد 

المشتركين

من الطالب

أسماء أعضاء 
هدف الزيارة هيئة التدريس

احمد محمد والية توليدوا وبوسطن زيارة علمية للواليات المتحدة االمريكية١
الغرايبة

مناقشة مشاريع بحثية مع بعض العلماء البارزين والذين لهم 
ISI اسهامات واضحة في النشر العلمي بمجالت

حضور مؤتمر في والية بوسطن - اميركا  

مناقش خارجي لرسالة دكتوراه 2
جامعة الملك خالد 

 كلية التربية  السعودية 
ممتحن خارجي لرسالة دكتوراه في مجال التخصص أ.د محمد القضاة 

المدارس بمدينة الرياضتطبيق المهام التعليمة لمقرر علم النفس التربوي 

طالبات 
شعبتي مقرر 
علم النفس 

التربوي

زيارة مبكرة لتطبيق المهمة االدائية في مقرر علم النفس د. وفاء نصار
التربوي 

رحلة للسجون النسائية مقرر الجنائي٣
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خدمات التي تم تقديمها لمؤسسات المجتمع وهيئاته خالل العام الجامعي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ  
الجهة المستفيدةالجهة المنظمة اسم مقدم الخدمةنوع الخدمة@ المقدمة@@م

أ. د. عبدالرحمن مقال أسبوعي على مدى السنة في جريدة االقتصادية1
الجمهور العامجريدة االقتصاديةسليمان الطريري

المجلس العلمي – جامعة الباحة جامعة الباحة أ.د محمد القضاة محكم لكتاب علمي في مجال علم النفس التربوي 2

المجلس العلمي – جامعة االمام جامعة االمام أ.د محمد القضاة محكم ¬نتاج علمي  لعضو هيئة تدريس متقدم به إلى درجة االستاذية 3

عمادة الدراسات العليا جامعة الملك سعود أ.د محمد القضاة مقرر لجنة مناقشة لطالبات دكتوراه عدد (٢) 4

قسم علم النفس-جامعة الملك جامعة الملك سعود أ.د محمد القضاة عضو لجنة مقابالت الدكتوراه / الفصل الثاني 2018 م5
سعود

جامعة الملك سعود وجامعات أخرى مجلة العلوم التربوية – جامعة الملك سعود أ.د محمد القضاة محكم  ربع أبحاث علمية 6

قسم علم النفس  جامعة الملك سعودأ.د محمد القضاة أمين مجلس قسم علم النفس والخدمات االلكترونية المتعلقة فيه 7

مقرر لجنة البحث العلمي في الدراسة الذاتية ، وعضو لجنة الجودة 8
قسم علم النفس – كلية التربية – جامعة الملك سعود .أ.د محمد القضاة واالعتماد في القسم

مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث – بريطانيا أ.د محمد القضاة عضو هيئة التحرير في مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث(جسر)  9

المجلة االكاديمية للبحوث والدراسات“احمد محمد الغرايبةعضو هيئة تحرير ”المجلة االكاديمية للبحوث والدراسات“ 10

قسم علم النفس،جامعة الملك سعودقسم علم النفس،جامعة الملك سعوداحمد محمد الغرايبةعضو جمعية علم النفس، جامعة الملك سعود.11

كلية التربية، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةمقرر لجنة الجودة NCAAA  المحور الحادي عشر12

مقرر للجنة االجتماعية وتطوير مرافق القسم، قسم علم النفس، 13
قسم علم النفس، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةجامعة الملك سعود.

كلية التربية، جامعة الملك سعوداحمد محمد الغرايبةعضو لجنة التقرير السنوي في الكلية، كلية التربية.14

احمد محمد الغرايبة15

قسم علم النفس، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةعضو لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي، 16

ممثل القسم في خدمات القسم االلكترونية (وحدة المقررات 17
قسم علم النفس، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةااللكترونية)، ، قسم علم النفس، جامعة الملك سعود.
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عضو لجنة االختبار الشامل لمرحلة الدكتوراة ، قسم علم النفس، 18
قسم علم النفس، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةجامعة الملك سعود.

مقرر لجنة الجودة NCAAA  المحور الحادي عشر، قسم علم 19
قسم علم النفس،كلية التربية، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةالنفس،كلية التربية، جامعة الملك سعود.

احمد محمد الغرايبةمحكم البحاث علمية20

مجلة العلوم االجتماعية
مجلة التربية وعلم النفس

مجلة جستن
مجلة دراسات

قسم علم النفس،كلية التربية، جامعة الملك سعود.احمد محمد الغرايبةمناقشة خطط ورسائل جامغية21

اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية – اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية – وزارة الصحةأحمد الشايعتحكيم برامج وابحاث علمية22
وزارة الصحة

د إيمان حسين السيد دورة تدريبة لêخصائيين وا خصائيات النفسيات23
قسم الصحة النفسية بمستشفى مستشفى الملك سلمان – قسم الصحةشحاته

الملك سلمان

الطالب والمحامونجامعة دار العلوم - الرياضعبدالعزيز بن حسيندورة تدريبية بعنوان: العوامل النفسية في فحص شهادة الشهود24

محاضرة ضمن فعاليات اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية25
الطالب والموظفونجامعة الملك سعود - الرياضعبدالعزيز بن حسين”أساليب تعزيز الموظفين“

أقسام أكاديمية تقدم دراسات عليا في جامعات محلية عبدالعزيز بن حسينتحكيم أدوات بحث ومقاييس نفسية26
مختلفة

عدد من طالب الدراسات العليا بجامعات 
محلية

27
لجنة الصحة النفسية / اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية

(تعزيز) مجموعة مقاالت حول الصحة النفسية  ومرض زهايمر لدى كبار 
السن وطرق االرشاد والعالج

علي موسى الصبحيين
الطالب وأعضاء الهيئة التدريسيةوكالة الجامعة للشؤون التعليمية وا كاديميةقسم علم النفس

محاضرة حول مشكالت ا بناء واÔباء /ديوان حي الوادي ديوان 28
مجتمعي في الحي الذي أسكن

علي موسى الصبحيين
الجيران وسكان الحي هيئة الديوانقسم علم النفس

استشارات نفسية / مركز ا¬صالح ا سري في حي الوادي 29
[استشارات أسرية].

علي موسى الصبحيين
المجتمع المحلي مدير المركز وا عضاءقسم علم النفس

التدريس من خالل كليكرز 30
االستجابة السريعة

الطالبمركز التميز في التعلم والتعليمعلي موسى الصبحيين
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31 Child Psychology crash courseكلية الرياض لطب ا سنان د. ربى عبدالمطلوب

د. اسماعيل البرصانعضو لجنة مناقشة لخطط ورسائل  دكتوراه وماجستير في القسم 32
عمادة الدراسات العليا -طلبة الدراسات قسم علم النفس – جامعة الملك سعود أ.د محمد القضاة

العليا 
المجلس العلمي – جامعة القصيمجامعة القصيمد. اسماعيل البرصانمحكم لجائزة التميز البحثي جامعة القصيم 33

محكم ¬نتاج علمي  لعضو هيئة تدريس متقدم به إلى درجة أستاذ 34
المجلس العلمي – جامعة االمام عبد جامعة االمام عبد الرحمن الفيصلد. اسماعيل البرصانمشارك

الرحمن الفيصل

عماددة البحث العلمي،جامعة الملك مجلة العلوم التربوية/جامعو الملك سعودد. اسماعيل البرصانمدير تحرير مجلة العلوم التربوية/جامعة الملك سعود35
سعود

عضو الهيئة االستشارية لمجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث 36
المعهد الدولي للدراسة والبحثمجلة جسر لالبحاثد. اسماعيل البرصان(جسر)/لندن

د. اسماعيل البرصانمحكم البحاث علمية 37
مجلة رسالة التربية وعلم النفس

مجلة جامعة طيبة
مجلة جامعة االمير سطام

جامعة الملك سعود وجامعات اخرى 

قسم علم النفس  جامعة الملك قسم علم النفس  جامعة الملك سعودد. اسماعيل البرصانمقرر لجنة االختبارات / قسم علم النفس38
سعود

قسم علم النفس  جامعة الملك قسم علم النفس – كلية التربية – جامعة الملك سعود .د. اسماعيل البرصانعضو لجنة مكافأة التميز في الكلية39
سعود

قسم علم النفس  جامعة الملك كلية التربية – جامعة الملك سعود .د. اسماعيل البرصانعضو لجنة الدراسات العليا في الكلية40
سعود

مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلم والرياضيات سمية النجاشي تقديم محاضرة ” ا¬طار النظري للبحث : االختيار والتطبيق“41
الباحثين (منشور على اليوتيوب)بكلية التربية 

طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك مركز بحوث الدراسات ا¬نسانية بجامعة الملك سعودسمية النجاشي تقديم ورشة عمل كتابة وتبويب المراجع في APA6 بواقع42
سعود 

موظفات وطالبات جامعة الملك سعودمركز الشراكة الطالبية بجامعة الملك سعود سمية النجاشي تقديم محاضرة بعنوان تقبل االختالف في مبادرة كلنا Ôدم 43

طالب وطالبات و االباء قناة الرسالةقناة الرسالةاستضافة في التليفزيون ” نافذة نفسية“  اختيار التخصص الدراسي44

تحكيم مقاييس و برامج تدريبية45

تحكيم البحوث للترقية لدرجات علمية و بحوث للنشر في المجالت46
الجامعات السعودية 

و جامعة الكويت و 
جامعة البلقاء

تدريس مقرر اللغة العربية المقرر من المدارس البريطانية للمرحلة 47
طالب GSCC  مرحلة الثانوية من الجيل مدارس النور- برايتون –المملكة المتحدةهيله عبدا· السليمالثانوية- الطالب المغتربين من العرب 

الثاني  سر مهاجرة

مشاركات في لقاءات و اجتماعات اللجنه الوطنيه لتعزيز الصحة 48
النفسيه بالمملكه- عضو المجلس االشرافي في اللجنه 
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حنان محمد علي مقررة لجنة التسجيل واالرشاد ا كاديمي49
قسم علم النفسقسم علم النفسالفايز

حنان محمد علي مقررة لجنة الوحدة النفسية50
قسم علم النفسقسم علم النفسالفايز

عبدالمحسن رشيد المشاركة في اعداد دليل جائزة التميز ”فرع الخدمات التعليمية“51
وزارة التعليمالجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسيةالمبدل

عبدالمحسن رشيد المشاركة في اعداد معايير التقويم واالعتماد المدرسي52
هيئة تقويم التعليمهيئة تقويم التعليمالمبدل

النادي الثقافي االجتماعي و ا ندية التخصصية بكلية أمل محمود الدوهمحاضرات توعوية53
طالبات الجامعة التربية 

ا مهات – والطالبات مركز الملك سلمان االجتماعي أمل محمود الدوه استشارات نفسية اجتماعية اسرية 54

تحكيم أبحاث  وذلك من خالل تقييم ومناقشة المشاركات المقدمة 55
الشراكة الطالبية عمادة شؤون الطالب بجامعة الملك د. وفاء محمود نصارفي اللقاء العلمي التاسع لطالب وطالبات جامعة الملك سعود 

سعود 
الجامعة والطالبات ومؤسسات 

المجتمع 

الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأفراد رسالة الجامعة اللجنة الدائمة لتعزيز الصحة النفسية د. وفاء محمود نصارتقديم مقالة بعنوان اساليب التعزيز وأثارها في الصحة النفسية 56
المجتمع 

تقديم خدمات من خالل االشتراك في لجنة العالقات العامة في 57
كلية التربية باالشتراك مع الجمعية السعودية للعلوم د. وفاء محمود نصارمؤتم  

النفسية  

الحضور للمؤتمر في القسم النسائي 
من المعلمات والمشرفات التربويات 

والمدارس والطالبات  

تقديم محاضرة عامة للطالبات الدراسات العليا بقسم رياض االطفال 58
طالبات الدراسات العليا   قسم رياض االطفال  د. وفاء محمود نصاربعنوان المقاييس واالختبارات النفسية   

تقديم حلقة نقاش بعنوان العينات في البحوث العلمية والنفسية 59
لجنة البحوث والندوات والمؤتمرات العلمية بقسم علم د. وفاء محمود نصاروأهميتها وأنواعها وطرق اختيارها    

النفس   

 عضوات هيئة التدريس بكلية التربية 
وطالبات الدراسات العليا  وطالبات 

البكالوريس   

المشاركة في لجان  وضع االختبار  وغجراءوالمقابلة في مرحلة 60
 طالبات الدراسات العليا  لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس   د. وفاء محمود نصارالدكتوراه بقسم علم النفس    

 طالبات الدراسات العليا – قسم علم لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس   د. وفاء محمود نصارالمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراة     61
النفس 

 طالبات الدراسات العليا – قسم علم لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس   د. وفاء محمود نصاراالشراف على عدد ٤ طالبات دراسات عليا ماجستير      ٦٢
النفس 

 طالبات الدراسات العليا – قسم علم لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس   د. وفاء محمود نصارللمساهمة والتعاون في انجاز الدراسة الذاتية لقسم علم النفس   ٦٣
النفس 
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 لجنة إعداد التقرير السنوي  ١٤٣٩/١٤٣٨ هـ

د.فايز بن عبدالعزيز الفايز      
د. بندر نواف  الجراح

 د. سلطانة بنت عبدالعزيز آل الشيخ
أ.د.السيد أبو هاشم

 د. وليد محمد السعد
 د.أحمد حسن البدور

د. عبير محمد العرفج
 د. فواز بن فهد أبو ونيان
 د.أحمد محمد الغرايبة
 د. يسري  أحمد عيسى

 د. حسن  بن إبراهيم الزهراني
 د.عبدالرحمن مقبل الشمري

أ.نجالء بنت محمد القاسم
 أ.ايمان بنت إبراهيم الريس

 أ.نهلة بنت عبد الرحمن السهلي
 أ.عبد المحسن عيسى ا حمد

 أ.صالح بن عبدا· الغامدي

وكيل الكلية للتطوير والجودة
ممثل إدارة الجودة في الكلية

مساعدة وكلية الكلية للتطوير والجودة
عضو قسم علم النفس

عضو قسم الدراسات االسالمية
عضو قسم المناهج وطرق التدريس
عضو قسم المناهج وطرق التدريس

عضو قسم التربية الفنية
عضو قسم علم النفس

عضو قسم التربية الخاصة
عضو قسم تقنيات التعليم

عضو قسم الدراسات القرآنية
عضو قسم الطفولة المبكرة

عضو قسم ا¬دارة التربوية
عضو قسم السياسات التربوية

مدير إدارة الكلية
سكرتير
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