السيرة الذاتية
المعلومات األساسية:
د .عادل بن حسين بن أحمد المبارك.

االسم:

الجنسية:

سعودي.

الحالة االجتماعية:

متزوج.

التخصص:

التخصص العام :علم النفس.

اللغات:

اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

التخصص الدقيق :علم النفس اإلرشادي.

العمل:

عضو هيئة تدريس.

العنوان:

ص .ب 2458 .الرياض ،الرمز البريدي 11451

جامعة الملك سعود ،كلية التربية ،قسم علم النفس.

رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني:

المملكة العربية السعودية.

المكتب+96614674769 :

السكرتير+96614674795 :

الفاكس+96614674797 :
dradelm@yahoo.com

المؤهالت العلمية:
 .1دكتوراه الفلسفة في علم النفس اإلرشادي من جامعة بتسبرج ،بمدينة بتسبرج ،والية بنسلفانيا،
بالواليات المتحدة األمريكية عام 1420/9/11هـ.

 .2ماجستير اآلداب في علم النفس اإلرشادي من جامعة والية ميتشجن ،بمدينة شرق النسنج،
والية ميتشجن ،بالواليات المتحدة األمريكية ،عام 1408/4/20هـ.

 .3بكالوريوس التربية في علم النفس من جامعة الملك سعود ،بمدينة الرياض ،بالمملكة العربية
السعودية ،عام 1403/5/6هـ.

المهام المهنية:
 .1أستاذ ساعد  -قسم علم النفس 1421\3\18هـ إلى اآلن.
 .2معيد بكلية التربية  -قسم علم نفس 1403\6\5هـ إلى 1421/3/17هـ
 .3شاركت في اإلشراف على عدد من رسائل الماجستير.
 .4تدريس العديد من مقررات علم النفس لدرجة البكالوريوس والماجستير (والدكتوراه ،و
 .5المشاركة في العديد من اللجان.
 .6مستشار بوحدة الخدمات النفسية.
 .7اإلشراف على طالب التدريب الميداني في مجاالت التدريب المتاحة.

اللجــــان التي شاركت فيها:
نـوع العضوية

مـسـمـى اللـجـنـة

تاريخ االلتحاق

1

أمين

أمين مجلس قسم علم النفس

1426هـ إلى اآلن

2

عـضـو

مجلس قسم علم النفس

1421هـ إلى اآلن

3

عـضـو

لجنة مسار علم النفس اإلرشادي والعيادي

1421هـ

4

عـضـو

لجنة الـتـدريب الـمـيـداني

1421هـ-إلى اآلن

5

مـقـرر

اللجنة االجتماعية وتطوير القسم

1421هـ 1423-هـ

6

عـضـو

اللجنة االجتماعية وتطوير القسم

1424هـ1425-هـ

7

عـضـو

لجنة البحوث والندوات والمؤتمرات

1421هـ1422-هـ

8

عـضـو

لجنة استقبال الوفود الرسمية لالحتفاء بمرور عشرين عاما 1422هـ

على تولي خادم الحرمين الشريفين المغفور الملك فهد بن

عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم

9

مـقـرر

لجنة اإلرشاد األكاديمي

1423هـ1426-هـ

10

عـضـو

لجنة الحاسب اآللي

1425-1424هـ

11

عـضـو

لجنة اإلرشاد بالكلية

1423هـ1426-هـ

الخبرات االستشارية:
مستشار بوحدة الخدمات النفسية ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود من عام

1421هـ إلى اآلن.

الجمعيات العلمية:
عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية.
عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
عضو جمعية اإلرشاد األمريكية.

اإلشراف على رسائل الماجستير التالية:
" .1عالقة قلق االختبار بكل من مفهوم الذات والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية" بنيان
بن باني الرشيدي1426-25 ،هـ (إشراف مشترك).

" .2وجهة الضبط اإلندفاعية لدى المتعاطين للكحول وغير المتعاطين" حمد بن سعد الزهراني،
1426هـ (إشراف مشترك).

 .3مقارنة بعض األساليب المعرفية لدى الطلبة المتفوقين والمتأخرين دراسياً في المرحلة المتوسطة
بمدينة الرياض" عبدهللا بن عبدالعزيز الزعل1426 ،هـ (إشراف مشترك).

" .4وصمة (المرض النفسي) وعالقتها بمفهوم الذات وبعض الجوانب االجتماعية عند فئات من المرضى
النفسيين" عزيزة بنت حمد المغيولي1427 ،هـ (إشراف مشترك).

" .5مفهوم الذات لدى المتخلفات عقلياً القابالت للتعلم المدمجات في المدارس العادية وغير المدمجات"
سارة بنت سليمان السليم-1428-27،هـ (إشراف مشترك).

" .6إساءة المعاملة في مرحلة الطفولة كما تدركها طالبات الجامعة وعالقتها بأعراض اإلكتئاب" ماجدة
بنت أحمد المسحر1428 ،هـ (إشراف مشترك).

البحوث المنشورة في دوريات علمية متخصصة ومحكمة:
 .1عادل المبارك .)2017 .المعوقات التي تواجه المرشدين الطالبيين بالمدارس الثانوية الحكومية
واألهلية من وجهة نظر المرشدين الطالبيين ووكالء ومدراء المدارس .المجلة المصرية للدراسات

المصرية.248-205 ،)96(27 ،

 .2عادل المبارك ،بنيان الرشيدي( .ديسمبر" .)2004 ،مستوى التفكير الالعقالني لدى طالب كليات
المعلمين في المملكة العربية السعودية" مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية ،جامعة

األزهر :جمهورية مصر العربية :العدد ( ،)126الجزء (.)2

 .3عادل المبارك ،بنيان الرشيدي( .يناير 2005م)" .ممارسة المرشدين لمهامهم اإلرشادية من وجهة
نظر طالب كلية المعلمين بحائل" مجلة العلوم التربوية ،جامعة قطر ،قطر :العدد .7

