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 ثـانـيـاً : الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة
 

 لدرجـةا
تاريخ 

الحصول 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها مسمى الدرجة

  الدكتوراه

اآلداب تخصص  دكتوراه 2006
بتقدير  – علم النفس

امتياز مع مرتبة الشرف 
 األولي

الخصائص السيكومترية للصور المختصرة  جامعة حلوان
كاء الصورة الرابعة لمقياس ستانفورد بينيه للذ 

 ذكاء منخفضي اللدي مرتفعي و 

 الماجستير 

اآلداب  ماجستير 2000
– تخصص علم النفس

بتقدير ممتاز مع التوصية 
 بالتبادل بين الجامعات 

جامعة عين 
 شمس

دراسة مقارنة للصفحة النفسية لمقياس ستانفورد 
الصورة الرابعة بين المتفوقين  بينيه للذكاء

 المتأخرين دراسياً من تالميذ المرحلة اإلعداديةو 

 س الليسان
ليسانس اآلداب فى علم  1991

بتقدير جيد  – النفس
 جداً 

 
جامعة عين 

 شمس 

 

 
 واإلدارية الخبرات والمناصب العلمية ثـالـثـاً : 

 مستمرة الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

قياس و إحصاء و  ( معار ) أستاذ مساعد
 تقويم

كلية -قسم علم النفس 
 تربية جامعة الملك سعودال

 اآلنإلى  م   2010/ 12/ 11 من  
√ 



 √ و إلى اآلن   2006 / 11/ 26من    داب جامعة حلوانكلية اآل علم النفس بقسم مدرس

 11/ 25    إلى2000/ 5/ 23 من   داب جامعة حلوانكلية اآل علم النفس بقسممساعد  مدرس
/2006 

 

 5/ 22إلى       1995/ 1/ 29من   آداب جامعة حلوان بقسم علم النفس معيدة
/2000 

 

  1994/ 5 إلى    1993/  7  من  آداب عين شمس طالبة بحث

  1993/   6  إلى  1992/  7  ن  م آداب الزقاقزيق فرع بنها طالبة بحث

  العضويات العلمية والمهنيةرابـعـاً : 

نوع  التاريخ مسمى العضوية
 العضوية

 مستمرة الجهة

 √ القاهرة عاملة 2009 لمصرية )رانم(رابطة األخصائيين النفسيين اعضوية 

 √ المدينة المنورة عاملة 2014 - 2012 عضوية الجمعية السعودية للقياس و التقويم

ــــــة )   Journal of Positiveعضــــــوية مجل

Psychologist) 
 دبي عاملة 2015 -2014

√ 

 عضوية الجمعية النيوزلندية لعلم النفس االيجابي
New Zealand Association of Positive 

Psychology (NZAPP) 

 نيوزيلندا عاملة 2015 -9 -26
√ 

 

 
 اللجان العلمية:  خامساً 

 

نوع  التاريخ اسم اللجنة
 العضوية

 مستمرة الجهة

قسم علم النفس  منتهية 2012 لجنة الوثائق و المعلوماتعضوة 
بكلية التربية جامعة 
 الملك سعود

 

قسم علم النفس  منتهية 2011 ى المجتمع لجنة تفعيل دور قسم علم النفس فعضوة 
بكلية التربية جامعة 

 الملك سعود
 

قسم علم النفس  منتهية  2014- 2011 علم النفس )المقاييس( لجنة وحدة مختبرات و مقاييسعضوة 
بكلية التربية جامعة 

 الملك سعود
 

  آداب حلوان منتهية 2009 لجنة المكتبات عضوة 

وحدة ضمان  منتهية 2009 و تنمية البيئة  لجنة خدمة المجتمععضوة 
الجودة بآداب 

 حلوان
 

قسم علم النفس  عاملة 2018 -2013 والتقرير السنوي جنة التطويرمقررة ل
بكلية التربية جامعة 

 الملك سعود
√ 

 قسم علم النفس  منتهية 2015 -2014 عضوة لجنة تنسيق المقررات



بكلية التربية جامعة 
 الملك سعود

قسم علم النفس  منتهية 2015 جنة البحوث والندوات والمؤتمراتعضوة ل
بكلية التربية جامعة 

 الملك سعود
 

قسم علم النفس  منتهية 2018 -2015 مقررة وحدة االختبارات والمقاييس النفسية
بكلية التربية جامعة 

 الملك سعود
 

عضوة بلجنة الدراسة الذاتية لقسم علم النفس/ معيار البحث 
 العلمي

قسم علم النفس  منتهية 2018 -2016
بكلية التربية جامعة 

 الملك سعود
 

 -كلية التربية عاملة 2019 -2018 عضوة ببرنامج المتفوقين لكلية التربية
جامعة الملك 

 سعود

√ 

عضوة بلجنة الدراسات العليا )مناقشة التصورات الخاصة ببرامج 
 الدراسات العليا(

نفس قسم علم ال عاملة 2019 -2018
بكلية التربية جامعة 

 الملك سعود
√ 

 
 سادسا: الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير

 مصدرها تاريخ الحصول عليها المناسبة نوع الجائزة
 2005 في علم النفس البحوث المتميزة جائزة جائزة الدكتور لويس مليكة 

 
قسم علم النفس بجامعة عين 

 شمس
لويس مليكة جائزة الدكتور 

للبحوث المتميزة فى علم 
 النفس

قسم علم النفس بجامعة عين  2008 جائزة البحوث المتميزة في علم النفس
 شمس 

جائزة البشير معمرية في علم 
 النفس

شبكة العلوم النفسية العربية  2016ديسمبر  2016أفضل عمل علمي في علم النفس لعام 
 )مقرها تونس(

مركز التعليم والتعلم بجامعة  2018 الدورة الثالثة –منحة التميز في التعليم والتعلم  م والتعلممنحة التميز في التعلي
 الملك سعود

 

 ة والمحاضرات العامة وخدمة المجتمعيمسابعاً : الزيارات العل
 الجهة المستفيدة نوع المشاركة المكان تاريخها المشاركة

من فى الصورة الرابعة و برامج محاضرات إلقاء 
و هى محاضرات و برامج  – مقياس ستانفورد بينيه

تدريبية عديدة أقيمت بأماكن عديدة ، و ذلك 
عاون أعضاء الفريق األساسى الذى  إحدىلكونى 

د. لويس رائد القياس النفسى فى العالم العربى 
عن الشهيرة قومية الدراسة الفى حتى وفاته مليكة 

بينيه على  تقنين اإلصدار الرابع لمقياس ستانفورد
 المجتمع المصرى .

مركز الخدمة النفسية  1992-2000
 –بجامعة عين شمس 
رابطة األخصائيين 
 –النفسييين المصرية 

مركز التدريب بجامعة 
وزارات  –حلوان 

الصحة و الشئون 
االجتماعية و التعليم 

تقديم 
محاضرات 

 ورش عملو 
 دورات تدريبيةو 

هيئات التدريس 
نفسية تخصصات البال
التربوية و االجتماعية و 
األخصائيين النفسيين و 

طالبات الدراسات وطالب و 
العليا باألقسام النفسية 

 .بالجامعات 



 بالقاهرة
المشاركة فى التنمية المجتمعية لدور األيتام 

 بمحافظة حلوان
المنطقة المحيطة  2009

 بجامعة حلوان 
زيارات ميدانية و 

خدمات نفسية 
 و اجتماعية

دة وحدة ضمان الجو 
 بجامعة حلوان

 –منتدي العالم الثالث  1993 باحثة ميدانية فى بحث عن "محو أمية اإلناث" 
 مكتب الشرق األوسط

برنامج األمم المتحدة  باحثة ميدانية
 اإلنمائي

العمل فى تدريب طالب قسم علم النفس بجامعة 
حلوان فى دور الصحة النفسية المختلفة و مراكز 

 التنمية الفكرية 

مراكز متنوعة منها  1998-2009
:بمستشفيات العباسية 
 و الدمرداش و حلوان 

قسم علم النفس جامعة  تدريب
 حلوان

مجمع الشئون  1434-6-26 انعكاسات التقنية الحديثة على األطفال 
 االجتماعية بالدرعية

إعداد و تقديم 
 محاضرة

لجنة التنمية االجتماعية 
 األهلية بالدرعية

مج ) مسارى (المشاركة فى برنا مبنى السنة التحضيرية  27-5-1434 
لجامعة الملك سعود 

 بشرق الرياض

تقديم محاضرة 
و اإلجابة على 

تساؤالت 
 الطالبات 

وكالة السنة التحضيرية 
للمسار االنسانى و 

االنتقالى بجامعة الملك 
 سعود

مجمع الشئون  1435-1-17 العنف األسرى و أثره على شخصية الطفل
 بالدرعية االجتماعية

إعداد و تقديم 
 محاضرة

لجنة التنمية االجتماعية 
 األهلية بالدرعية

ستشارات البحثية تقديم اال         األعوامخالل  
2013-  2017 

مركز بحوث الدراسات 
اإلنسانية بالمدينة 
الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

تقديم 
 استشارات

 بحثية

 طالبات الدراسات العليا
 يئة التدريسوأعضاء ه

تقديم االستشارات البحثية        وحدة مساندة الباحثين  2017  -2014 
التي تتبع عمادة 
 الدراسات العليا

تقديم 
استشارات 

بحثية للنشر 
 ISIالعلمي في 

الباحثون بجامعة الملك 
 سعود

إعداد و تقديم  كلية المعرفة بالدرعية 1436/ 2/ 24 نحو طفولة سعيدة
 محاضرة

االجتماعية األهلية  اللجنة
 بالدرعية

المشاركة في اللقاء العلمي السادس لطالب 
وطالبات جامعة الملك سعود بتحكيم المشاركات 

1436/ 1435المقدمة خالل العام الدراسي   

الفصل الثاني من 
/ 1435العام 

1436 

جامعة الملك سعود 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بعليشة                                                   

تحكيم بحوث 
 للطالبات

عمادة  -الشراكة الطالبية
ون الطالب بجامعة شئ

 الملك سعود. 
المشاركة في اللقاء العلمي السابع لطالب وطالبات 

جامعة الملك سعود بتحكيم المشاركات المقدمة 
1437/ 1436خالل العام الدراسي  

الفصل الثاني من 
/ 1436العام 

1437 

جامعة الملك سعود 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  بعليشة                                                   

تحكيم بحوث 
 للطالبات

عمادة  -الشراكة الطالبية
ون الطالب بجامعة شئ

 الملك سعود. 
المشاركة في لجنة المقابالت الختيار طالبات 

هـ قسم علم 1436-1435الماجستير للعام 

 النفس

الفصل الثاني من 
/ 1434العام 

1435 

قسم علم النفس بكلية 
جامعة الملك  -التربية
 سعود

تقييم الطالبات 
من خالل 

 استمارة للمقابلة

قسم علم النفس بكلية 
جامعة الملك  -تربيةال

 سعود
المشاركة في لجنة المقابالت الختيار طالبات 

هـ قسم علم 1437-1436الماجستير للعام 

 النفس

الفصل الثاني من 
/ 1435العام 

1436 

قسم علم النفس بكلية 
جامعة الملك  -التربية
 سعود

تقييم الطالبات 
من خالل 
 استمارة للمقابلة

قسم علم النفس بكلية 
جامعة الملك  -التربية
 سعود

المشاركة في لجنة المقابالت الختيار طالبات 

هـ قسم علم 1438-1437الدكتوراة للعام 

 النفس

الفصل الثاني من 
 1436العام 

1437 

قسم علم النفس بكلية 
جامعة الملك  -التربية
 سعود

تقييم الطالبات 
من خالل 
 استمارة للمقابلة

قسم علم النفس بكلية 
الملك جامعة  -التربية
 سعود



االشتراك في اعداد اختبار القبول للمتقدمات 

لبرنامجي الدكتوراة  والماجستير بقسم علم 

 النفس 

والمشاركة واإلشراف على تطبيق االختبار 

 على الطالبات

خالل األعوام 

1435- 1436 /

1436- 1437 /

1437- 1438 

قسم علم النفس بكلية 
جامعة الملك  -التربية
 سعود

مشاركة في 
إعداد اختبارات 
القبول واختبار 

الطالبات من 
 خاللها

قسم علم النفس بكلية 
جامعة الملك  -التربية
 سعود

المشاركة في لجنة المقابالت الختيار طالبات 

هـ قسم علم 1438-1437الماجستير للعام 

 النفس

الفصل الثاني من 
/ 1437العام 

1438 

قسم علم النفس بكلية 
جامعة الملك  -التربية

 ودسع

تقييم الطالبات 
من خالل 
 استمارة للمقابلة

قسم علم النفس بكلية 
جامعة الملك  -التربية
 سعود

 
 ثامناً : خبرات التدريس واالشراف على الرسائل العلمية

 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها

 قسم علم النفس السابع مقاييس الشخصية
تربية الملك 

 سعود 

 قسم علم النفس الخامس اء و القدراتمقاييس الذك
تربية الملك 

 سعود 

تربية الملك  قسم علم النفس الرابع علم النفس التربوى
 سعود 

 قسم علم النفس السادس  مناهج البحث فى التربية و علم النفس
تربية الملك 

 سعود 

 جميع األقسام االول مبادئ البحث التربوي
تربية الملك 

 سعود 

 قسم علم النفس الثانى النفسية و السلوكيةاالضطرابات 
تربية الملك 

 سعود 

تربية الملك  جميع األقسام   السادس التقويم التربوي 
 سعود 

 قسم علم النفس الثانى 1علم النفس االحصائى 
تربية الملك 

 سعود 

 الرابع 2علم النفس اإلحصائي 
 كلية خدمة المجتمع

 وكلية التربية
جامعة الملك 

 سعود 

جامعة الملك  كلية التربية الرابع علم النفس اإلحصائى
 سعود

 كلية اآلداب األول اإلحصاء اإلجتماعى التطبيقى
جامعة الملك 

 سعود 
 آداب حلوان قسم علم النفس السنة الرابعة االضطرابات النفسية و العقلية 

 آداب حلوان قسم علم النفس السنة الثالثة النصوص النفسية 

 السنة األولى  س العامعلم النف
قسمي علم النفس و 

 آداب حلوان الفلسفة

 جامعة حلوان  كلية الخدمة االجتماعية السنة األولى  علم النفس العام
 جامعة حلوان  كلية التمريض السنة الثانية  علم النفس العام
 آداب حلوان قسم علم النفس السنة الثالثة  القياس النفسي

 آداب حلوان قسم علم النفس السنة الثانية علم النفس الفارق



تربية الملك  قسم علم النفس المستوى الثامن  التدريب الميداني ) مؤسسات (
 سعود عليشة

 ماجستير التربية  اإلحصاء التربوي 
كلية التربية على  أقسام

 اختالفها 

جامعة الملك 
شرق  -سعود 
 وعليشة الرياض

والمدينة 
الجامعية 
الجديدة 

 رعيةبالد

كلية التربية على  أقسام ماجستير التربية طرق البحث التربوي
 اختالفها

المدينة الجامعية 
الجديدة 
للطالبات 
 بالدرعية

دكتوراة علم النفس )مسار  تطبيق ميداني في القياس والتقويم
 القياس والتقويم(

قسم علم النفس )مسار 
 القياس والتقويم( 

 مركز قياس

 م النفسماجستير عل خطة بحث
قسم علم النفس )مسار 

 القياس والتقويم(

قسم علم النفس 
بتربية الملك 

 سعود
 

 )الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات( التنمية المهنيةتاسعاً : 

 العنوان
/ندوة/ رمؤتم

 الجهة المنظمة المكان التاريخ ورشة

مركز الحساب  18/6/2011-14 دورة TOT)دورة المدرب المحترف)
العلمي بجامعة 

 القاهرة

مركز الحساب العلمي بجامعة 
 القاهرة

/ 7/ 25 -21 دورة دورة تدريب المدربين
1436 

 2قاعة مهارات 
بعمادة تطوير 

 المهارات

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

قمت بإعداد و تقديم ورشة بعنووان 
" فنيوووووويت ت بيوووووو  و ت ووووووحي  و 

تختبووووويرات و المقوووووييي  تفسووووير اا
 النفسية "

  -قسم علم النفس 17/3/1434-16 ورشة عمل
جامعة  –كلية التربية 

 الملك سعود

 لجنة التدريب الميدانى بالقسم

دورة بعنووان  قموت بإعوداد و تقوديم
التحليووووح ائح وووويدا بيسووووتتخدام " 

ل يلبوووووووووووويت  "SPSSبرنوووووووووووويم  
 الدراسيت العليي

-28 دورة
29/12/1433 

 3قاعة مهارات 
بعمادة تطوير 

 المهارات

بجامعة  عمادة تطوير المهارات
 الملك سعود

قموت بإعوداد و تقوديم دورة بعنووان 
" التحليووووح ائح وووويدا بيسووووتتخدام 

 لل يلبيت "SPSSبرنيم  

-20-19 دورة
22/5/1434 

مركز تنمية المهارات 
 الطالبية

بجامعة  عمادة شئون الطالب
 الملك سعود

بعنووان قموت بإعوداد و تقوديم دورة 
" التحليووووح ائح وووويدا بيسووووتتخدام 

للمعيوووووووودات و  "SPSSبرنوووووووويم  
 المحيضرات

مبنى عمادة  4/7/1434-2 دورة
التعامالت االلكترونية 

 بعليشة و االتصاالت

لصالح   عمادة تطوير المهارات
ة مساندة المعيدات وحد

 المبتعثاتو 



قموت بإعوداد و تقوديم دورة بعنووان 
 " التحليووووح ائح وووويدا بيسووووتتخدام

 للموظفيت "SPSSبرنيم  

 17/7/1434-15 دورة
25-27/5/2013 

مبنى عمادة 
التعامالت االلكترونية 
 و االتصاالت بعليشة

 عمادة تطوير المهارات

بجامعة الملك   عمادة تطوير المهارات

   سعود

بجامعة  17مبنى  24/7/1434-22 دورة
 الملك سعود بالملز

 عمادة تطوير المهارات

قوديم دورة بعنووان قموت بإعوداد و ت
" التحليووووح ائح وووويدا بيسووووتتخدام 

 للموظفيت "SPSSبرنيم  

( 56معمل ) 27/4/1435-25 دورة
 بالمكتبة المركزية

 عمادة تطوير المهارات

قموت بإعوداد و تقوديم دورة بعنووان 
" التحليووووح ائح وووويدا بيسووووتتخدام 

 للموظفيت "SPSSبرنيم  

-29/7 دورة
أو   1/8/1434

8/6/2013 

دة مبنى عما
التعامالت االلكترونية 
 و االتصاالت بعليشة

 عمادة تطوير المهارات

قموت بإعوداد و تقوديم دورة بعنووان 
" التحليووووح ائح وووويدا بيسووووتتخدام 

 للموظفيت "SPSSبرنيم  

/ 4/ 17،20 دورة
1435 

معمل مركز التميز 
البحثى بالمدينة 

الجامعية الجديدة 
 بالدرعية

 كرسى العبيكان

رة بعنووووووان أعوووووددت و قووووودمت دو
 "البحث العلما. مفيهيم و آلييت "

كلية العلوم التطبيقية  10/11/1433-9 دورة
 جامعة الملك سعود

 بعليشة

عمادة تطوير المهارات مع 
 برنامج الشراكة الطالبية

أعوووووددت و قووووودمت دورة بعنووووووان 
 "إعداد البحث العلما "

-27 دورة
29/11/1433 

مركز أقسام العلوم و 
 الدراسات الطبية

 بالملز

 عمادة تطوير المهارات

قدمت حيلقوة نقويع عون أعددت و  
ت ميم ااتختبيرات و المقييي  فوا 

 البحوث النفسية و التربوية

جامعة  –كلية التربية  11/11/1432 حلقة نقاش
 -الملك سعود 

 عليشة

مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليم العلوم و الرياضيات ) 

 أفكر (

بعنووووووان  قووووودمت دورةأعوووووددت و 
 مهيرات كتيبة البحث النوعا

جامعة  –كلية التربية  1/2/1433 دورة
 -الملك سعود 

 عليشة

مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليم العلوم و الرياضيات ) 

 أفكر (

قووووودمت دور بعنووووووان أعوووووددت و 
ااتختبوووويرات النفسووووية و التربويووووة 

 مفهومهي و بنيدهي

ة جامع –كلية التربية  11/4/1432 دورة
 -الملك سعود 

 عليشة

مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليم العلوم و الرياضيات ) 

 أفكر (

قوودمت محيضوورة عيمووة أعووددت و 
 بعنوان كونا سعيدة 

لجنة النشاط الطالبي بقسم  مبني الندوات  24/11/1433 محاضرة
علم النفس كلية التربية جامعة 

 الملك سعود

أعددت و قدمت حلقة نقويع عون ) 
وقيت البحث العلمو  فو  عيلمنوي مع

 العرب  (

كلية التربية جامعة  11/1/1434 حلقة نقاش
 الملك سعود

مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليم العلوم و الرياضيات ) 

 أفكر (

المشيركة فا إعداد و تقديم ورشوة 
عمووووح بعنوووووان " نحووووو سوووولوكييت 

 جيمعية إيجيبية "

جامعة الملك  -كز االرشاد مر  كلية اآلداب 10/6/1433 ورشة عمل
 سعود عليشة

هـ 17/4/1432 ورشة عمل شاركت فى ورشة تطوير قسم علم النفس  قسم علم النفس بتربية الملك  عليشة 
 سعود

مركـــــــــــز بحـــــــــــوث الدراســـــــــــات  عليشة  23/5/2011 ورشة   ISIالتدريب على استخدامات قواعد بيانات 
 اإلنسانية بجامعة الملك سعود



ة للحد من البطالة لخريجات رؤية مستقبلي
 الجامعات السعودية

 ندوة
14-15 

/3/2011  
مركز بحوث األقسام اإلنسانية  عليشة 

 جامعة الملك سعود 

عمادة تطوير المهارات بجامعة  عليشة 5/2011/ 8-7 دورة البحث فى قواعد البيانات و المكتبات الرقمية 
 الملك سعود

عمادة تطوير المهارات بجامعة  الملز 24/4/2011-23 دورة تقييم مخرجات التعلم 
 الملك سعود

الذكاءات المتعددة لتطوير العملية 
 االبتكارية و االبداع فى العمل

 دورة
30/4-1/5/2011 عمادة تطوير المهارات بجامعة  الملز 

 الملك سعود

8/5/2011 دورة القاعة الذكية  عمادة التعليم اإللكتروني  عليشة 
 والتعلم عن بعد

16/5/2011 دورة  إدارة نظام التعلم اإللكتروني عمادة التعليم اإللكتروني  عليشة 
 والتعلم عن بعد

 األزمات و الكوارث 
 دورة 

16-
17/5/2010  

مركز ضمان الجودة بجامعة  جامعة حلوان
 حلوان

 نظم االمتحانات و تقويم الطالب
-9 دورة

11/12/2007  

ء مشروع تنمية قدرات اعضا جامعة حلوان
 هيئة التدريس

4/12/2007-2 دورة نظم الساعات المعتمدة  مشروع تنمية قدرات اعضاء  جامعة حلوان 
 هيئة التدريس

 معايير الجودة فى العملية التعليمية 
 دورة 

28-
30/10/2007  

مشروع تنمية قدرات اعضاء  جامعة حلوان
 هيئة التدريس

7/3/2006-5 دورة  مهارات االتصال  مشروع تنمية قدرات اعضاء  جامعة حلوان 
 هيئة التدريس

 المؤتمر اإلقليمي السابع لعلم النفس
 مؤتمر 

25-
27/4/2010  

 قسم علم النفس جامعة طنطا 

-29/10 مؤتمر المؤتمر اإلقليمي الثاني لعلم النفس
1/12/2010 

رابطة األخصائيين النفسيين  الرابطة
 )رانم(

كلية اآلداب جامعة  2009 محاضرة حميية حقو  الملكية الفكرية 
 حلوان

وحدة ضمان الجودة بكلية 
 اآلداب جامعة حلوان

آليووووويت و سييسوووووة الكشوووووف عووووون 
 ال الب المتعثرين 

كلية اآلداب جامعة  2009 محاضرة
 حلوان

وحدة ضمان الجودة بكلية 
 اآلداب جامعة حلوان

 ريقة عمح  وفحيت علوا الويوب 
 لعضو هيدة التدري 

داب جامعة كلية اآل 2009 ورشة عمل
 حلوان

وحدة ضمان الجودة بكلية 
 اآلداب جامعة حلوان

 عمادة تطوير المهارات عليشة 15/5/1433 دورة التعليم المبنا علا حح المشكالت

 عمادة تطوير المهارات عليشة 18/4/1433 دورة التغذية الراجعة اداة لتعلم أفضح

 مادة تطوير المهاراتع عليشة 12/4/1433 دورة التدري  القيدم علا التتخ ص

 عمادة تطوير المهارات عليشة 23/5/1433 دورة كفيييت التدري  ااحترافا 

 عمادة تطوير المهارات عليشة  21/12/1433 دورة ت وير ملف التدري  

 عمادة تطوير المهارات عليشة 19/12/1433 دورة ت ميم و بنيء المقرر الدراسا 

 عمادة تطوير المهارات عليشة 22/5/1433 دورة بيدة التعلم اآلمنة و المريحة



Enagaging students in 

discussion and group 

activities 

 عمادة تطوير المهارات عليشة 15/10/1432 دورة

 عمادة تطوير المهارات الملز 16/5/1433 دورة  لتقييم ال الب    rubricsنظيم 

 –كلية اآلداب  14/6/1433 ورشة عمل جمع البيينيت و ت ميم ااستبينة
جامعة الملك سعود 

 عليشة -

 مركز البحوث النسائية

جامعة  –كلية التربية  28/4/1433-26 دورة TASKSTREAMبرنيم  
 الملك سعود

 قسم علم النفس

مبني عمادة التعلم  7/6/1432 دورة الف وح الذكية
 اإللكتروني بعليشة

 عمادة التعليم اإللكتروني

لكليوووووووووة إدارة  اللقووووووووويء العلمووووووووو 
 األعميئدارة األعميح

 –كلية اآلداب  10/6/1433 لقاء علمي
جامعة الملك سعود 

 عليشة -

مركز بحوث الدراسات 
 االنسانية

التربية بعنووان  اللقيء العلم  لكلية 
" التعلوووويم فوووو  القوووورن الحوووويد  و 

 العشرين : الواقع و المأموح "

عة جام – التربيةكلية  1434/  12/1 لقاء علمي
 -الملك سعود 

 عليشة

مركز بحوث الدراسات 
 االنسانية

الحقووووو  و اللقوووويء العلموووو  لكليووووة 
العلوووم السييسووية بعنوووان " القووينون 
و قضووييي المجتمووع بووين النظريووة و 

 الت بي  "

 –كلية اآلداب  27/12/1433 لقاء علمي
جامعة الملك سعود 

 عليشة -

مركز بحوث الدراسات 
 االنسانية

كلية التربية جامعة  1434-1-12 لقاء علمى   لكلية التربيةاللقيء العلم
 الملك سعود

مركز بحوث الدراسات 
 االنسانية

رتخ وووووووووة الووووووووودورة التوعويوووووووووة 
 االكترونية 

  ) سيلم ( ألمن المعلوميت

و عمادة التعامالت اإللكترونية  عن طريق اإلنترنت 1433-4-14 دورة
االتصاالت بالتعاون مع مركز 

 المعلوماتالتميز ألمن 

مت لبيت النشر الدولا و أسيسييت 
 الكتيبة العلمية

مركز بحوث أقسام  األقسام  كلية اآلداب 4/4/1433-5 دورة
 النسائية

ت وووووووير المحتووووووو  ائلكترونووووووا 
 courselabبيستتخدام 

مبني عمادة التعليم  25/1433-24 دورة
اإللكتروني و التعلم 

 عن بعد

عمادة التعليم اإللكتروني و 
 تعلم عن بعدال

التعووووورف علوووووا نظووووويم الف ووووووح 
 elluminate liveاافتراضية

مبني عمادة التعليم  23/10/1433 دورة
اإللكتروني و التعلم 

 عن بعد

عمادة التعليم اإللكتروني و 
 التعلم عن بعد

التقيووويم و ااتختبووويرات ائلكترونيوووة 
فووا نظوويم إدارة الووتعلم ائلكترونووا 

blackboard 

مبني عمادة التعليم  11/5/1433 دورة
اإللكتروني و التعلم 

 عن بعد

عمادة التعليم اإللكتروني و 
 التعلم عن بعد

 "محيضوورة عيمووة بعنوووان حضووور
" تتبووووع احتفوووويات  إدارة الغضووووب

 الجيمعة بيوم ال حة النفسية .

لجنة النشاط الطالبي بقسم  مبني الندوات  24/11/1433 محاضرة
 علم النفس كلية التربية جامعة

 الملك سعود

بعنووان  " محيضرة عيمة حضور 
برنيم  التأهيح النفس  ااجتمويع  

  لعالج  القل  "

لجنة النشاط الطالبي بقسم  مبني الندوات  24/11/1433 محاضرة
علم النفس كلية التربية جامعة 

 الملك سعود



دورة نظيم إدارة التعلم ائلكترونا 
BlackBoard 

ة التعليم مبني عماد 15/5/1433 دورة 
اإللكتروني و التعلم 

 عن بعد

عمادة التعليم اإللكتروني و 
 التعلم عن بعد

مبنى عمادة المهارات  12/1/1434 محاضرة نظرييت التعلم
 عليشة -

 عمادة تطوير المهارات

 عمادة تطوير المهارات مبنى عمادة المهارات 18/1/1434-17 دورة التدري  الفعيح

 ووووويد  اسوووووتتخدام البرنووووويم  ااح
SPSS ف  تحليح البيينيت 

مركز التميز لتطوير  19/5/1433-18 دورة
العلوم و الرياضيات 

كلية التربية جامعة   –
 الملك سعود

كرسى الشيخ العبيكان لتطوير 
تعليم العلوم و الرياضيات 

 بجامعة الملك سعود

ملتقوووووو  ااستشوووووويرات النفسووووووية ) 
 المنهجية و الت بي  (

فندق الفور سيزون  27/1/1434-25 ملتقى علمى
 بالرياض

 وزارة الصحة السعودية

حضوووور الملتقووو  السووونو  الثوووين  
للتوودري  الجوويمع  بعنوووان " تقيوويم 

 متخرجيت التعلم "

مبنى الندوات بمركز  29/3/1434-28 ملتقى علمى
الدراسات الجامعية 

 بعليشة

 عمادة تطوير المهارات

حضور اللقيء العلم  لكلية التربيوة 
التعليم ف  القرن الحويد  بعنوان " 

 و العشرين : الواقع و المأموح "

مبنى الندوات بمركز  12/1/1434 ملتقى علمى
الدراسات الجامعية 

 بعليشة

كلية التربية جامعة الملك 
 سعود

إعوووداد و تقوووديم ورشوووة بعنووووان " 
فنيوويت ت بيوو  و ت ووحي  و تفسووير 
 ااتختبيرات و المقييي  النفسية "

كلية التربية جامعة الملك  قسم علم النفس 17/3/1434-16 ورشة عمل
 سعود

مبنى عمادة المهارات  19/10/1434 دورة دعم تعلم ال الب
بالمدينة الجامعية  –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

مبنى عمادة المهارات  21/10/1434 دورة  مهيرات التدري  اابداع 
بالمدينة الجامعية  –

دة للطالبات الجدي
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

كتيبووووة مقترحوووويت المشووووروعيت و 
 المن  البحثية

مبنى عمادة المهارات  26/10/1434 دورة
بالمدينة الجامعية  –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

التخووراد  الذهنيووة " ت بيقوويت علوو  
 التدري  الجيمع  "

-28 دورة
29/10/1434 

نى عمادة المهارات مب
بالمدينة الجامعية  –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

برنوووويم  ) األوح ( نحووووو توووودري  
 جيمع  متميز

برنامج لبداية العام 
الجامعى 

1434/1435 

بمدينة  26مبنى  1434/ 11/ 2-3
الطالبات الجديدة 

لجامعة الملك سعود 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

 عمادة تطوير المهاراتبمدينة  26مبنى  9/11/1434 دورة بنيء ملف المقرر



الطالبات الجديدة 
لجامعة الملك سعود 

 بالدرعية

ائشووووراف العلموووو  علوووو   ووووالب 
 الدراسيت العليي

بمدينة  26مبنى  23/11/1434 دورة
الطالبات الجديدة 

لجامعة الملك سعود 
 بالدرعية

 طوير المهاراتعمادة ت

أعددت و قدمت حلقة نقويع عون ) 
اعتبوويرات عمليووة فوو  ت ووميم سوولم 

 ( Rubricالتقدير 

كلية التربية جامعة  1/12/1434 حلقة نقاش
الملك سعود بمدينة 

 الطالبات بالدرعية

مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليم العلوم و الرياضيات ) 

 أفكر (

و  15 دورة مهيرات التدري  الجيمع  الفعيح
18/1/1435 

مبنى عمادة المهارات 
بالمدينة الجامعية  –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

مبنى عمادة المهارات  26/3/1435 دورة أتخالقييت مهنة التدري  الجيمع 
بالمدينة الجامعية  –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

مبنى عمادة المهارات  27/3/1435 دورة ل  التفكير النيقدمسيعدة ال الب ع
بالمدينة الجامعية  –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

أعددت وقودمت دورة عون التحليوح 
 spssائح يد  للبيينيت بواس ة 

مبنى المكتبة المركزية  27/4/1435-25 دورة
بالمدينة الجامعية 

الجديدة للطالبات 
 لدرعيةبا

 عمادة تطوير المهارات

أعددت وقودمت دورة عون التحليوح 
 spssائح يد  للبيينيت بواس ة 

-18 دورة
 م 20/3/2014

النادى العلمى لطالب وطالبات  مبنى النوادى العلمية
الدراسات العليا والذى يتبع 

 عمادة الدراسات العليا

أعددت وقودمت دورة عون التحليوح 
تخدام ائح ووووويد  للبيينووووويت بيسوووووت

 spssبرنيم   

معمل الحاسب اآللى  20/4/1435-17 دورة
لمركز التميز البحثى 

فى تطوير تعليم 
 العلوم والرياضيات

مركز التميز البحثى فى تطوير 
تعليم العلوم والرياضيات 

 )أفكر(

 م6/5/2014 دورة لتقييم ال الب Rubric  نظيم 
 هـ 7/7/1435

مبنى عمادة المهارات 
امعية بالمدينة الج –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

مهووويرات النهيديوووة ال موووواد ت وووميم
Capstone 

مبنى عمادة المهارات  12/7/1435 دورة
بالمدينة الجامعية  –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

 عمادة تطوير المهاراتنى عمادة المهارات مب 15/7/1435 دورةإعووووداد دراسووووة الجوووودو  الميليووووة 



بالمدينة الجامعية  – للمشيريع البحثية
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

تقووووووووديم البحوووووووووث والمل ووووووووقيت 
 بيلمؤتمرات

/ 12/ 22 -21 دورة
1435 

مبنى عمادة المهارات 
بالمدينة الجامعية  –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

مبنى عمادة المهارات  1436/ 1/ 17 دورة إعداد فلسفة التدري 
بالمدينة الجامعية  –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

حضووووور دورة "أسوووو  الترجمووووة 
 التحريرية ف  الوس  األكيديم "

لكلية اللغات  4مبنى 1436/ 2/ 17 دورة
 والترجمة

 عمادة شئون المكتبات

حضور ورشة عمح  بعنوان "آليوة 
 "ISIالنشر ف  

مركز بحوث  1436/  23/2 ورشة عمل
 الدراسات االنسانية

 31مبنى القاعات المشتركة 
بالمدينة الجامعية الجديدة 

 بالدرعية

حضوووور دورة "حقوووو  وواجبووويت 
 ال يلبة الجيمعية"

مبنى عمادة المهارات  1436/ 5/ 21 دورة
بالمدينة الجامعية  –

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 اراتعمادة تطوير المه

إعووووداد وتقووووديم  دورات  التحليووووح 
ااح ووووووويدا بواسووووووو ة برنووووووويم  

SPSS 

أيام  9خالل  دورات
متفرقات بالفصل 

الدراسي األول للعام 
1435 /1436 

عمادة شئون 
المكتبات بجامعة 

 الملك سعود

مبنى المكتبة المركزية بالمدينة 
 الجامعية الجديدة للطالبات

مركز الترجمة بجامعة  1436/ 6/ 10 دورة حضور دورة "المترجم والمعجم"
 الملك سعود

 26بمبني  1قاعة مؤتمر
بالمدينة الجامعية الجديدة 

 للطالبات

حضوووووور حلقوووووة نقووووويع "قواعووووود 
 المعلوميت" 

مركز بحوث  1436/ 6/ 17 حلقة نقاش
الدراسات االنسانية 
 بجامعة الملك سعود

للقاعات المشتركة  31مبنى 
بالمدينة الجامعية الجديدة 

 طالباتلل

حضووووور المووووؤتمر الوووودولا  اح ح 
لكليوووووة اآلداب بعنووووووان " العلووووووم 
اانسوووينية أكيديميووويي ومهنيووويي. رؤ  

 استشراقية" 

/ 6/ 18 -17 مؤتمر
1436 

كلية اآلداب بجامعة 
 الملك سعود

للقاعات المشتركة  31مبنى 
بالمدينة الجامعية الجديدة 

 للطالبات

حضور " تحكيم الكتب المترجموة: 
 اآللييت" ت وير 

مركز الترجمة بجامعة  1436/ 7/ 1 ورشة عمل
 الملك سعود

 26بمبني  1قاعة مؤتمر
بالمدينة الجامعية الجديدة 

 للطالبات

حضوووووور نووووودوة "المواءموووووة بوووووين 
متخرجووويت التعلوووويم بكليوووة التربيووووة 

 واحتييجيت سو  العمح"

كلية التربية بجامعة  1436/ 7/ 10 ندوة
 الملك سعود

معة الملك كلية التربية بجا
 سعود

 Digital Gamesحضور دورة "

In College Learning" 

لعمادة  20مبنى 1436/ 7/ 15 دورة
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 

 عمادة تطوير المهارات



 للطالبات بالدرعية

 Open" دورة حضوووووووووور

Educational Resources for 

the University Teaching" 

لعمادة  20نىمب 1436/ 7/ 14 دورة
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

 Smartphoneحضووور دورة "

Applications in Teaching" 

لعمادة  20مبنى 1436/ 7/ 18 دورة
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

اسوووووتتخدام أدوات حضوووووور دورة "
 جوجح فا التعليم"

لعمادة  20مبنى 1436/ 7/ 23 دورة
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

حضوووووور دورة "التعلووووويم الممتوووووع 
 بمميرسة التدريب"

لعمادة  20مبنى 1436/ 11/ 4 دورة
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 
 ات بالدرعيةللطالب

 عمادة تطوير المهارات

حضووووور دورة " التقيوووويم المبيشوووور 
بووين المعلووم وال يلووب عوون  ريوو  

Poll Everywhere" 

لعمادة  20مبنى 1436/ 11/ 12 دورة
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

حضوووور دورة " الت وووميم للموووواد 
 كترونية"التعليمية اال

لعمادة  20مبنى 1436/ 11/ 23 دورة
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

حضوووور الموووؤتمر الووودولا "معلوووم 
 إعداده وت ويره( -المستقبح

/ 12/ 24-23 مؤتمر
 هـ 1436

6- 7 /10 /
 م 2015

بامدينة  26مبنى 
الجامعية الجديدة 

 للطالبات

جامعة الملك  -ية التربيةكل
 سعود

حضور المؤتمر السوعود  الودولا 
 2015الثينا عشر للنشر العلما 

/ 12/ 30 -28 مؤتمر
 هـ 1436

11- 13 /10 /
 م 2015

مدينة لبا 26مبنى 
الجامعية الجديدة 

 للطالبات

عمادة البحث العلمي بجامعة 
 الملك سعود

حضوووووور ورع عموووووح الموووووؤتمر 
للنشوووور السووووعود  الوووودولا الثووووينا 

 2015العلما 

/ 12/ 30 -28 ورش عمل 
1436  

 

  82و 81القاعات 
بالمدينة الجامعية 
 الجديدة للطالبات

عمادة البحث العلمي بجامعة 
 الملك سعود

ظرة سووجيح: المنوويحضووور برنوويم  
األولوووو  بعنوووووان " أيهمووووي أفضووووح 
 البحث النوعا أم البحث الكما"؟

مناظرة علميةبين 
 الباحثين والباحثات

مبنى القاعات  1437/ 1/ 23
المشتركة بالمدينة 
الجامعية الجديدة 

 للطالبات

مركز بحوث الدراسات 
 االنسانية بجامعة الملك سعود

كلية التربية بجامعة  1437/ 2/ 3 لقاء علمي قيفلة أتخالقييت البحث العلما
 الملك سعود

مركز بحوث الدراسات 
 االنسانية بجامعة الملك سعود



الووودولا الثوووينا حضوووور الموووؤتمر 
للقيووووي  والتقووووويم تحووووت عنوووووان 

 "قيي  نوات  التعلم"

/ 1/ 21 -19 مؤتمر علمي
1437 

فندق انتركونتيننتال 
 بالرياض

المركز الوطني للقياس والتقويم 
 )قياس(

حضور دورة "التحليح ااح ويدا 
 15بواقوع  spssبيستتخدام برنويم  
 سيعة تدريبية.

ة لعماد 20مبنى 1437/ 3/ 4 -2 دورة
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

حضووور دورة فووا "الرؤيووة العيمووة 
والت بي  ل ر  التدري  لمشيركة 

 "21المتعلم بيلقرن 

Overview and 

Application of 

Pedagogical Methods to 

engage 21 st Century 

Learner 

لعمادة  20ىمبن 1437/ 3/ 10 دورة
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

حضوووور ورشوووة "متخرجووويت كليوووة 
 الممكن والمأموح" -التربية

مبنى كلية التربية رقم  1437/ 4/ 17 ورشة عمل
( بالمدينة 2)

الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

كلية التربية بجامعة الملك 
 ودسع

لعمادة  20مبنى 1437/ 4/ 24 دورة حضور دورة "الف وح المقلوبة"
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

حضوووووووور دورة "ائدارة الفعيلوووووووة 
 للف وح والتعيمح مع ال الب"

لعمادة  20مبنى 1437/  4/ 30 دورة
بالمدينة  –المهارات 
لجديدة الجامعية ا

 للطالبات بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

حضووور مووؤتمر "المووؤتمر الوودولا 
 عن الرحمة فا ائسالم"

/ 4/ 29 -28 مؤتمر
1437 

المدينة الجامعية 
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

قسم الثقافة االسالمية بكلية 
 جامعة الملك سعود -التربية

حضوووور دورة "مهووويرات الحوووديث 
 وائلقيء"

لعمادة  20مبنى 1437/ 5/ 19 دورة 
بالمدينة  –المهارات 

الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

 عمادة تطوير المهارات

حضووووور المووووؤتمر السوووويبع عشوووور 
للجمعية السوعودية للعلووم التربويوة 
والنفسية )جستن( بعنوان "التكيموح 
 التربو  بين التعليم العيم والعيلا"

/ 5/ 23 -21 مؤتمر
1437 

1- 3 /3 /
2016 

للقاعات  31مبنى 
المشتركة بالمدينة 
الجامعية الجديدة 
 للطالبات بالدرعية

الجمعية السعودية للعلوم 
 التربوية والنفسية )جستن(

حضووووووور مووووووؤتمر اللعووووووب األوح  
بعنوووووان "األ فوووويح بووووين األلعوووويب 
االكترونيوووووة والتقليديوووووة.. رؤيوووووة 

 مستقبلية"

/ 5/ 23 -21 مؤتمر
1437 

1- 3 /3 /
2016 

حتفاالت مبنى اال
والمناسبات بالجامعة 

والمعرض  26
المصاحب بالبهو 
 الرئيسي للجامعة

قسم رياض األطفال بكلية 
 التربية جامعة الملك سعود

مركز بحوث الدراسات مبني القاعات  1437/ 6/ 22 ورشة عمل Safeحضووووور ورشووووة عمووووح 



Assign  لتحديد نسبة ااقتبي  فا
 واجبيت ال يلبيت.

( 31المشتركة )
بالمدينة الجامعية 

 ديدة للطالباتالج

 االنسانية  بجامعة الملك سعود

حضووووور ورشووووة عمووووح "تكوووووين 
 وإدارة الفر  البحثية".

مبني القاعات  1437/ 6/ 25 ورشة عمل
( 31المشتركة )

بالمدينة الجامعية 
 الجديدة للطالبات

مركز بحوث الدراسات 
 االنسانية  بجامعة الملك سعود

  الجوويمعا قوو  التوودريتحضووور مل
الثيلووث تحووت شووعير "الووتعلم النشوو  

 لتحسين متخرجيت التعلم"

/ 7/ 29 -26 قى علميتمل
1437 

المدينة الجامعية 
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

حضوووور ورشوووة عموووح "ت بيقووويت 
 التعلم بيلجواح"

المدينة الجامعية  1437/ 6/ 28 ورشة عمل
للطالبات  الجديدة
 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

 ريقووة  76حضووور ورشووة عمووح "
 للتعلم النش "

المدينة الجامعية  1437/ 6/ 29 ورشة عمل
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

حضوووووور لقووووويء بأسوووووبو  البحوووووث 
العلما بعنوان )الرييدة فوا البحوث 

 العلما(

مبني القاعات  1437/ 7/ 13 ندوة علمية
( 31المشتركة )

بالمدينة الجامعية 
 الجديدة للطالبات

مركز بحوث الدراسات 
 االنسانية  بجامعة الملك سعود

حضوووور الموووؤتمر العلموووا الووودولا 
األوح للقيوووووي  والتقوووووويم بجيمعوووووة 

بعنوووان "التقووويم  م وور -الزقوويزي 
االكترونوووووووا فوووووووا المؤسسووووووويت 

 -الفووووووورص -يميوووووووة )الواقوووووووعالتعل
 التحدييت(.

قاعة المنتديات  2015/ 6/ 7 -6 مؤتمر
 بجامعة الزقازيق

مركز القياس والتقويم بجامعة 
 الزقازيق

حضوووووور موووووع المشووووويركة بحوووووث 

دور أسااااا      بعنووووووان " مشوووووتر 
ا تفك ااااااااااااااار و  ااااااااااااااا  ا  ت  ااااااااااااااارا  
ا د  وجراف اااااال فااااااان ا ت  ااااااا   ااااااا     
 "ا فكاااااارا  اااااادج ا ي   اااااال ا ج    اااااال

ر العلمووووا الوووودولا الثووووينا للمووووؤتم
 -للقيي  والتقويم بجيمعة الزقويزي 

 م ر

/ 7/ 31 -30 مؤتمر
2016 

قاعة المنتديات 
 بجامعة الزقازيق

مركز القياس والتقويم بجامعة 
 الزقازيق

حضوووور الموووؤتمر العلموووا الثيلوووث 
للجمعيووة العربيووة للقيووي  والتقووويم 
بيلتعوووويون مووووع المجلوووو  العربووووا 

ت عنوووان لألتخووال  والموا نووة تحوو
"التربية األتخالقية وبنويء األموة فوا 

 عيلم متغير"

أكاديمية طيبة  2016/ 10/ 1 مؤتمر
 مصر -بالعبور

الجمعية العربية للقياس 

والتقويم بالتعاون مع 

المجلس العربي لألخالق 

 والمواطنة

حضووووور النوووودوة العلميووووة األولوووو  
لجمعيووة العربيووة للقيووي  والتقووويم ل

المهنيوووة  بعنووووان "بووورام  التنميوووة
 للمعلمين فا الميزان"

كلية التربية بجامعة  2016/ 12/ 17 ندوة
 عين شمس

الجمعية العربية للقياس 
 والتقويم بجامعة الزقازيق

8th European Conference ينمشاركة ببحث June 28 th to  

1st July 
 Angers, 

France 
International 

Positive Psychology 



on Positive Psychology  في مؤتمر  ينمشترك
 دولي

Association (ippa) 

مشاركة ببحث  
مشترك في مؤتمر 

 دولي

June 28 th to  

1st July 
 Angers, 

France 
International 

Positive Psychology 

Association (ippa) 

أعددت وقدمت حلقة نقيع بعنووان 
"نوعية ااتختبيرات المستتخدمة فا 

بواسووو ة  تحليوووح البيينووويت البحثيوووة
 "SPSSبرنيم  

 1438/ 1/ 10 حلقة نقاش

11 /10 /2016 

مبنى القاعات 

( 31المشتركة )

 (11قاعة )

مركز حبوث الدراسات االنسانية 
 جبامعة امللك سعود

أعددت وقدمت حلقة نقيع بعنووان 
"اسووووووتتخدام الجووووووداوح والرسوووووووم 

 البيينية فا األبحيث"

 19 /1 /1438 

20 /10 /2016 

مبنى القاعات 

( 31لمشتركة )ا

 (11قاعة )

مركز حبوث الدراسات االنسانية 
 جبامعة امللك سعود

حضوووووور دورة تدريبيوووووة بعنووووووان 
"مهووووويرات التعيموووووح موووووع ال وووووم 

 وضعيف السمع"

المدينة الجامعية  1438/ 2/ 21 دورة تدريبية
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

 حضور ورشة عمح:

Student- Centered 

Learning 

 

المدينة الجامعية  2016/ 12/ 8 ورشة عمل
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

حضور برنيم  "سجيح" بعنووان " 
رسووووويدح الميجسوووووتير والووووودكتوراة 

 "2030تنظير أم تفعيح لؤية 

مبنى القاعات  1438/ 3/ 20 حلقة نقاش

 ( 31) المشتركة
مركز حبوث الدراسات االنسانية 

 جبامعة امللك سعود

حضوووور دورة بعنووووان "اانتحووويح 
 "Plagiarismالعلما 

المدينة الجامعية  1438/ 5/ 18 دورة تدريبية
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

حضوووووور دورة بعنووووووان "النشووووور 
لميووووة العلمووووا فووووا الوووودورييت العي

ISI" 

المدينة الجامعية  1438/ 6/ 23 دورة تدريبية
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

إعووداد وتقووديم حلقووة نقوويع بعنوووان 
"اتختيوووير ااتختبووويرات ااح ووويدية 
المسووووتتخدمة فووووا تحليووووح بيينوووويت 

 "SPSSالبحوث بواس ة برنيم  

الحاسب اآللى  معمل 1438/ 5/ 23 حلقة نقاش
لمركز التميز البحثى 

فى تطوير تعليم 
 العلوم والرياضيات

مركز التميز البحثى فى تطوير 
تعليم العلوم والرياضيات 

 )أفكر(

حضووووور مووووع المشوووويركة ببحووووث 
 Effictivenessبعنوان " مشتر 

of Mindfulness to Reduce 

Symptoms of Anxiety and 

Increase Level of 

Psychological Health 

Among University 

Students"  فووا المووؤتمر الوودولا
الثيلوووووث لل وووووب النفسوووووا بعنووووووان 

"Mental Health for 

Everyone" 

/ 3/ 2 -1 مؤتمر
2017 

فندق الماريوت 
 بالرياض

قسم الطب النفسي وكرسي 
سابك ألبحاث وتطبيقات 

الصحة النفسية بجامعة الملك 
 سعود

إعووداد وتقووديم ورشووة عمووح بعنوووان 
سووتبينيت كووأداة للتقووويم وتحليووح "اا

 "SPSSبيينيتهووي بواسوو ة برنوويم  

/ 2/ 28 ورشة عمل
2017 

قاعات كلية الطب 
 بجامعة  الملك سعود

قسم الطب النفسي وكرسي 
سابك ألبحاث وتطبيقات 

ية بجامعة الملك الصحة النفس



الموؤتمر الودولا كورشة قبلية تتبوع 
الثيلوووووث لل وووووب النفسوووووا بعنووووووان 

"Mental Health for 

Everyone" 

 سعود

حضووووووور محيضوووووورة بعنوووووووان " 
التحليووح النوووعا بواسوو ة برنوويم  

MAX QDA" 

/ 5/ 18 محاضرة
1439 

قاعة المكتبة المركزية 
 بجامعة الملك سعود

المكتبة المركزية بجامعة الملك 
 سعود

إعووداد وتقووديم ورشووة عمووح بعنوووان 
"اتختيوووير ااتختبووويرات ائح ووويدية 

يينوووويت المسووووتتخدمة فووووا تحليووووح الب
 "SPSSبواس ة برنيم  

 -19 ورشة عمل
20 /5 /

1439 
الموافق 

5- 6 /
2 /

2018 

معمل مركز بحوث 
الدراسات االنسانية 
 بجامعة الملك سعود

مركز بحوث الدراسات 
 االنسانية بجامعة الملك سعود

إعووداد وتقووديم حلقووة نقوويع بعنوووان 
"اتختيوووير ااتختبووويرات ائح ووويدية 
ت المسووووتتخدمة فووووا تحليووووح بيينووووي

 "SPSSالبحوث بواس ة برنيم  

/ 6/ 3 حلقة نقاش
1439 

( بكلية 72معمل )
التربية جامعة الملك 

 سعود

مركز التميز في تطوير تعليم 
 العلوم والرياضيات )أفكر(

حضووووور حلقووووة نقوووويع بعنوووووان " 
النشوووور العلمووووا فووووا مجووووالت اح 

(ISI للكلييت ائنسينية: التحدييت )
وآليوويت التعزيوووز" ضوومن فعيليووويت 

لتق  البحث العلما " بحث علما م
ر ووووووين وفوووووو  رؤيووووووة المملكووووووة 

2030" 

/ 6/ 6 حلقة نقاس
1439 
الموافق 

22 /2 /
2018 

( بمسرح 11قاعة )
 (26الجامعة مبنى )

مركز بحوث الدراسات 
 اإلنسانية

حضووور المووؤتمر العلمووا التخوويم  
والووودولا الثوووينا للجمعيوووة العربيوووة 
للقيووووي  والتقوووووويم بيلتعوووويون موووووع 

 يبوووووة تحوووووت عنووووووان  أكيديميوووووة
 "التقويم مدتخح لجودة التعليم"

/ 8/ 4 مؤتمر
2018 

أكاديمية طيبة 
 مصر -بالمعادي

الجمعية العربية للقياس 
ع أكاديمية والتقويم بالتعاون م
 طيبة

 Lessonsحضوور دورة بعنووان 

from Cognitive Science 

المدينة الجامعية  1439/ 12/ 23 دورة تدريبية
 الجديدة للطالبات

 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

 Courseحضووور دورة بعنوووان 

Design, Assessment and 

Delivery 

المدينة الجامعية  1439/ 12/ 24 دورة تدريبية
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

 Activeحضووور دورة بعنوووان 

Learning and Interactivity 

المدينة الجامعية  1439/ 12/ 25 دورة تدريبية
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

حضووووووووووووووووور دورة بعنووووووووووووووووووان 
Improving Student 

Motivation 

المدينة الجامعية  1439/ 12/ 26 دورة تدريبية
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

جامعة عمادة تطوير المهارات ب
 الملك سعود

حضوووووور دورة بعنووووووان "حقوووووو  
 وواجبيت أعضيء هيدة التدري "

المدينة الجامعية  1440/ 1/ 3 دورة تدريبية
الجديدة للطالبات 

 بالدرعية

عمادة تطوير المهارات بجامعة 
 الملك سعود

/ 1/ 17 -16 يبيةدورة تدر حضوووووور دورة تدريبيوووووة بعنووووووان 

1440 
عمادة تطوير المهارات بجامعة المدينة الجامعية 



"دم  التقنية فا التدري  الجيمعا 
 )البال  بورد("

الجديدة للطالبات 
 بالدرعية

 الملك سعود

حضوووور دورة تدريبيوووة بعنووووان " 
تحليووووح المسووووير مووووع المتغيوووورات 

 المقيسة )الظيهرة("

مبنى القاعات  14440/ 2/ 30 دورة تدريبية
( 31المشتركة )

بالمدينة الجامعية 
 للطالبات

مركز بحوث الدراسات 
 اإلنسانية بجامعة سعود

حضوووور دورة تدريبيوووة بعنووووان " 
تحليح المسير موع المتغيورات ريور 

 المالحظة )الكيمنة("

مبنى القاعات  14440/ 3/ 14 دورة تدريبية
( 31المشتركة )

بالمدينة الجامعية 
 للطالبات

مركز بحوث الدراسات 
 اإلنسانية بجامعة سعود

دولا لتقوووويم حضوووور الموووؤتمر الووو
التعلويم بعنووان "مهويرات المسوتقبح 

 تنميتهي وتقويمهي"

 -26 مؤتمر
28/3 /

1440 
الموافق 

4- 6 /
12 /

2018 

فندق  -الرياض
 الفورسيزون

هيئة تقويم التعليم والتدريب 
 بالمملكة العربية السعودية

حضوووور ورشوووة تدريبيوووة بعنووووان 
"تنمية المهيرات البحثية وتقويمهي" 

الموووؤتمر الووودولا ضووومن فعيليووويت 
المنعقوود فووا  2018لتقووويم التعلوويم 

ربيووع 28 -26مدينووة الريووي  موون 
 6 -4هووووووا الموافوووووو  1440األوح 
 م   2018ديسمبر 

/ 28/3 ورشة تدريبية
1440 
الموافق 

6 /12 /
2018 

فندق  -الرياض
 الفورسيزون

هيئة تقويم التعليم والتدريب 
 بالمملكة العربية السعودية

بعنووووان حضوووور ورشوووة تدريبيوووة 
"مهووووويرات القيووووويدة الفعيلوووووة فوووووا 
المؤسسوووووويت التعليميووووووة" ضوووووومن 
فعيليووويت الموووؤتمر الووودولا لتقوووويم 

المنعقوود فووا مدينووة  2018التعلوويم 
ربيووع األوح 28 -26الريووي  موون 

ديسووومبر  6 -4هووا الموافوو  1440
 م   2018

/ 27/3 ورشة تدريبية
1440 
الموافق 

5 /12 /
2018 

فندق  -الرياض
 الفورسيزون

ويم التعليم والتدريب هيئة تق
 بالمملكة العربية السعودية

 
  كتب مؤلفة ومترجمةعاشرا:  

 النوع العنوان م
 النجليزيةكتاب قمت بترجمته  من ا ما تفتقده اختبارات الذكاء. علم نفس التفكير العقالنى 2
ابعـة مـن قياس و تقويم القدرات المعرفية لدى مرتفعى و منخفضى الذكاء من خالل الصورة الر  3

 مقياس ستانفورد بينيه
 قمت بتأليفه كتاب

 قمت بتأليفه كتاب اساليب المعالجة اإلحصائية لبيانات البحوث النفسية 5
 قمت بتأليفه كتاب معالم علم النفس الفارق  6
 قمت بتأليفه كتاب االضطرابات و األمراض النفسية . دليل تقييم صحة الفرد النفسية  7

 
 



ث منشورةبحو : حادي عشر  
    ه  لذك ء، ا صورة  -إي ر تفس را  تشت  ا درج   علن  ق  س ست  فورد  (.2013ع د ا   ين، س   ل )

.539 -493(، 4) 23دراسات نفسية )مصر(، . ا را  ل  
 

دور أس     ا تفك ر و    ا  ت  را  ا د  وجراف ل فن ا ت    (. 2016عث   ، عزة؛ وع د ا   ين، س   ل )
ا   ت ر ا  ل ن ا دو ن ا ث  ن  لق  س وا تقو م .  حث   شور  كت   فكرا  دج ا ي   ل ا ج    ل      ا 

ج   ل ا زق ز ق    وا  "ا ق  س وا تقو م وا   سس   ا ت ل   ل ا واقع وا ر ج  ركز ا ق  س وا تقو م   
.2016 و  ل  31 -30    ".ا  ستق ل ل  

 ستوج ا كف ءة (. 2016) سال ل  رعن و س، و  كرا؛  ع د ا   ين، س   لعث   ، عزة ض حن؛ و 
ا خالق ل  دج يال  ا ج      ا س ود ل وعالقته   ت  را  ا   ر وا ج س وا تخصص ا ك د  ن وا ح  ل 

ا   ت ر ا  ل ن ا ث  ث  لج   ل ا  ر  ل  لق  س وا تقو م    ت  و   ع    شور  كت    حث .االجت  ع ل
 أكتو ر 1  ت ر خ   واي ل    وا  " ا تر  ل ا خالق ل و   ء ا  ل فن ع  م  ت  ر"ا  جلس ا  ر ن  ألخالق وا

2016.  
 روف ل أس     ا تفك ر  لي   ل ا ج    ل ا س ود ل وفقً   (.2017عث   ، عزة؛ وع د ا   ين، س   ل )

، ج   ل ا ق هرة   وذج ست ر  رج فن ضوء     ا  ت  را  ا د  وجراف ل. حو      ركز ا  حوث ا  فس ل، 
.7، رس  ل 13حو  ل   

ف عل ل ا  قظل ا  قل ل فن خف  أعرا  ا قلق وز  دة  ستوج  (.2018عث   ، عزة؛ وع د ا   ين، س   ل )
 1، رس  ل 14   ل ا ق هرة، حو  ل ز ا  حوث ا  فس ل، جا صحل ا  فس ل  دج ي      ا ج   ل. حو      رك

. 
 

(. ف عل ل استخدام استرات ج       وراء ا ذاكرة 2018، سلوج علن )ع د ا   ين، س   ل  كرا، وح ص  ن
فن تحس   ا تذكر وا تحص ل ا ك د  ن وخف  قلق االخت  ر فن  قرر  ظر    ا شخص ل  دج ي      

.49 -23(، 97، )دراسات عربية في التربية وعلم النفسكل ل ا تر  ل  ج   ل ا  لك س ود.   
(.   دال  ا س  دة 2018د ا   ين، س   ل  كرا،  ح د، فتحن  هدا ) ع د ا خ  ق، أح د  ح د، ع 

مجلة كلية التربية، جامعة وعالقته     ح  ة ا ي  ل وا تد    دج ع  ل    يال  ا ج      ا س ود ل. 
)ج را ا  شر(.الزقازيق   

ا شخص ل االستخدام ا  شكل  ال تر   وعالقته  كل    خص ئص (. 2019ع د ا   ين، س   ل  كرا )
)ج را مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق وا  شكال  ا سر ل  دج ا  راهق    ستخد ن ا هواتف ا ذك ل. 
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