
م 2022-2019طلبة البرنامج المنشورة والمقبولة للنشر من بعض قائمة ببحوث   

 عنوان البحث، اسم المجلة، تاريخ النشر أو القبول، ومنفذ النشر.  االسم 

 محمد الخضر  

Psychometric properties of the Autism Treatment Evaluation Checklist in Saudi 
-Spectrum-Autism-in-https://www.researchgate.net/journal/Research ,Arabia

2020.9467-1750-isordersD 
 

Al Qudah, M.; Al Barashdi, H. ; Abu hashem, E.; Albursan, I.; Heilat. M.; 
Bakhiet, S.; & Al Khadher, M. ( 2020). Psychological Security, 
Psychological Loneliness, and Age as the Predictors of CyberBullying 
Among University Students. Community Mental Health Journal (ISI)(2020) 
56:393–403. Doi.org/10.1007/s10597-019-00455-z. 

 
Al. Qudah, M.; Albursan, I.; Hammad, H.; Alzoubi, A.; Bakhiet, S.; Almanie, 
A.; Alenizi, S.; Aljomaa, S.; Al-Khadher, M. (2021). Anxiety about COVID-19 
Infection, and Its Relation to Smartphone Addiction and Demographic 
Variables in Middle Eastern Countries. international Journal of 
Environmental Research and Public Health, 18:11016. 

.https://doi.org/10.3390/ijerph182111016 
 

 

Al Qudah, M.; Albursan, I.; Abu hashem, E.; Bakhiet, S.; 
Alfnan, A.; Aljomaa, S; & Al Khadher, M.(2020) Smartphone 
Addiction and Its Relationship with Cyberbullying Among 
University Students. International Journal of Mental Health 
and Addiction(ISI) (2019) 17:628–643. 
Doi.org/10.1007/s11469-018-0013-7. 

 
 

   تهاني الزهراني
المجلة   -فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بالدافعية العقلية لدى طلبة جامعة الملك سعود 

 مشترك مع المشرف د. محمد القضاة   -3/ 2021/8 -الدولية لتطوير للتفوق

 2019النشر   -بالتوافق الجامعي لدى طلبة جامعة ذمار وعالقته العنف  محمد محسن احمد العزب 

 مصلح العنزي  
مجلة كلية التربية  ن ،  لدى األحداث الجانحي  وة األنا  وق   قلق المستقبل وعالقته بتقدير الذات

 . 2020، 12امعة أسيوط ، العدد ج-

  مها العواد 

 أسماء عبدالملك أمين 

Word reading in English and Arabic in children, 
DOI:10.1017/S014271642000034X Applied 
Psycholinguistics, (2020) 

 إيناس علي الرابغي
اإلسهام النسبي ألنماط االستثارة الفائقة في التنبؤ باتخاذ القرار لدى الطلبة الموهوبين 

 ،مقبول للنشر٢٠٢٢جامعة بنها ،  -مجلة كلية التربية   والعاديين بجامعة جدة، 

 البندري السليمي                   

الذكاء الروحي وعالقته بتقدير الذات لدى طالب وطالبات قسم علم النفس في جامعة اإلمام  
غزة  ، مجلة جامعة األزهر ، بالمملكة العربية السعودية    بالرياضمحمد بن سعود اإلسالمية  

 . 2020 -20اإلنسانية ،وم سلسلة العل 

 تغريد الدخيل  
أثر وسائل االتصال الحديثة على مستوى التوافق الزواجي لدى عينة من األزواج  

 2021 ، 138المرتبطين حديثا ، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،  

 عزة  العمري  

لشعور بالذنب على البيئة الخصائص السيكومترية للنسخة العربية من مقياس الخوف من ا 
مشترك مع    -2021.، 138التربية وعلم النفس ،  السعودية ، مجلة دراسات عربية في 

 المشرف د. سلطان العويضة . 

 احمد القرني  

لمفردة ،  ختبارات في نظرية االستجابة ل دلة االق معالجة القيم المفقودة على دقة معا أثر طر
مشترك مع المشرف د. السيد    2021 (.2) 29ة ، ، جامعة القاهر  التربويةمجلة العلوم  

   أبو هاشم 

 خالد الحارثي  
الفروق في العوامل الخمس الكبرى للشخصية لمستخدمي شبكات اإلعالم االجتماعي من  

2020( ، 31)124التربية ببنها ،  طالب وطالبات الجامعة ، مجلة كلية  

 خالد الغامدي  
منظم ذاتيا في مستوى االنهماك في التعلم لدى طالب  نبؤية لمكونات التعلم ال القدرة الت

 2021(، 13)المرحلة الثانوية في مدينة حائل ، المجلة العربية للتربية النوعية 

 محمد الجبيلي  
جنس ونوع التعليم الثانوي في االندماج المدرسي لدى طلبة  مدى تضمن الذكاء االنفعالي وال 

 . 2020(،  28)المرحلة الثانوية بمحافظة اإلحساء ، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة ، 

 سيد  الحسين حسن  
بال   االستراتيجيات وعالقتها  االنفعال  لتنظيم  الذالمعرفية  تالميذاتي  هناء  المرحلة    لدى 

 - 2019،  11 المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية ، االبتدائية

https://www.researchgate.net/journal/Research-in-Autism-Spectrum-Disorders-1750-9467.2020
https://www.researchgate.net/journal/Research-in-Autism-Spectrum-Disorders-1750-9467.2020
https://doi.org/10.3390/ijerph182111016


 عبد الكريم المطيري  
ثانوية  القتها بمستوى الطموح لدى عينة من طالب المرحلة الأساليب المعاملة الوالدية وع

.  2019 عية ، المجلة العربية للتربية النو بمحافظة حفر الباطن ،  0 

 مود السمحة  ح
ية ، مجلة  بتدائمهنية لدى معلمي ومعلمات المرحلة االء الروحي وعالقته بالصالبة الالذكا

 .  2019، 13رسالة التربية وعلم النفس،  

 وفاء الكثيري  
الملك   لدى طالب وطالبات جامعة  الوالدية  التنشئة  واتجاهات  االجتماعية  الكفاءة  مهارات 

 . 2019،  11سعود ، 

 بدور العنزي  
ه نجو الحياة للتغلب على الضغوط النفسية لدى المطلقات بمركز الضمان االجتماعي  التوج 

. 2019(، 13)4مدينة الرياض، المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية ، ب  

 ابتسام هديان  
الرضا عن  الفروق في مصادر اشباع الحاجات النفسية المدركة لدى مرتفعي ومنخفضي 

 . 2021( ، 8علوم التربوية والنفسية ، مرسى مطروح، العدد )جلة الالحياة ، م 

 نائلة القحطاني  
لبات  البنية العاملية ألداء ملف األعمال اإللكتروني لمقرر التربية الصحية والنسوية لدى طا

. 2021( ،  4)29القاهرة ، مجلة العلوم التربوية جامعة المرحلة الثانوية ،    

 القرني   ظافر

ستجابة  الفق نظرية اأثر طرق تقدير المعلم في االختبار التكيفي على دقة تقدير القدرة و 
، مشترك مع  2022( ،  7)38،   أسيوطالمجلة العلمية لكلية التربية / جامعة  للفقرة ،

   المشرف د. عبد الرحمن الطريري 

 خلود باسماعيل  
مستوى األعراض النفسية لدى الطلبة الموهوبين والعاديين بجامعة الملك سعود ، المجلة  

 . 2022-2021ية ، العربية للعلوم التربوية والنفس 

 أمل العتيبي 
عالقة الذكاءالروحي بمستوى التحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة السنة الثالثة في  

 .   2021الجامعة ، 

 منى علي المري

عرض عن كتاب: دليل النشر للجمعية األمريكية لعلم النفس (النسخة السابعة) المجلة  
/ المقارنة بين طريقتي مانتل هانزل  2020الدولية لألبحاث التربوية جامعة اإلمارات 

ومؤشر فرق المساحة بين منحنيي خصائص الفقرة في الكشف عن األداء التفاضلي للفقرة  
 2022التربوية، مقبول للنشر ، المجلة الدولية للبحوث 

 ريم جميل عبدالرزاق 

لبحث تخرج الماجستير   2021العالمي  ABAIتقديم ملخص علمي في مؤتمر 
 Identifying the General Attitudes of Psychologists andبعنوان

Behavior Analysts Towards Telehealth Services in the Field 
of Applied Behavior Analysis for individuals with 
Disabilities 

 


