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--------------------------------------------------------------- 
 محافظة الحريق -نعام: مكان الميالد                هـ 1/7/1431الميالد تاريخ -

 التخرج من قسم علم النفس بجامعة الملك سعود والحصول على درجة البكالوريوس في علمم المنفس بتيمدير جيمد-

 .هـ1444-4-6بتاريخ  جدا مع مرتبة الشرف الثانية

 .هـ1444-6-7بتاريخ  عة الملك سعودبجام التعيين على وظيفة معيد في قسم علم النفس-

بمدينمة سمياتل   ELSهـ ودراسة اللغة اإلنجليزيمة معدمد 1444-7-14االبتعاث إلى الواليات المتحدة األمريكية في -

  University of Akron, Akron, Ohioبوالية واشنطن ومعدد اللغة اإلنجليزية التابع لجامعة اكرون بوالية اوهايو 

قسمم  م ممن1633-3-11بتاريخ  علم النفس الصناعي والتنظيميفي ( MS)ة ماجستير العلومالحصول على درج-

وذلمك بتيمدير ممتماز ممع مرتبمة  ((University of Bridgeport, Connecticut, USA الجامعمةنفس بم علمم المنفس

 .Phi Kappa Phi Honor Society)عضوية )الشرف 

   (University of Warwick, Coventry, UK)بالمملكمة المتحمدة االبتعماث إلمى قسمم علمم المنفس بجامعمة ووريمك -

 .م1661-14-14الموافق  1411-4-7بتاريخ  ه في علم النفس وذلك للدراسة لدرجة الدكتورا

ووريمممك بالمملكمممة المتحمممدة  جامعمممة نفمممي علمممم المممنفس مممم( .Ph.D)الحصمممول علمممى درجمممة دكتممموراه الفلسمممفة -

(University of Warwick, UK)  األطروحةوكان عنوان  . م1666-4-13 يخبتار: 

(Movement Interference In Visuo-Spatial Working Memory)  تحت إشرافProfessor John Annett 

 .هـ 1417-4-16التعيين على رتبة أستاذ مساعد بيسم علم النفس بكلية التربية وذلك بتاريخ - 

 

 
المجالس والخبرات اإلدارية  

 : واالستشارية
 

 

 الجهة طالبة االستشارة مسمى الخبرة

 الفترة

 

 
 إلى من

 1241-1-2 1245-1-5 جامعة الملك سعود رئيس قسم علم النفس  1

1 

رئيس الفريق االستشاري 
لتقييم وتعديل برنامج 
-البكالوريوس في علم النفس

 كلية عفت

معهد الملك عبداهلل للبحوث 
 واالستشارات

1241 1241 

 اآلن 1417-1-14 جامعة الملك سعود علم النفسعضو مجلس قسم  4

 1441-1-4 1414-1-4 جامعة الملك سعود عضو مجلس كلية التربية 4

4 
 لكرس ي  يالعلم   الفريق عضو

الملككككك   بككككك     ككككك   بككككك  

العزيككز للبةككبط يقابها ق كك  

 المع صرة

1241 -

1244 

اللجنة الفرعي ة لمعادل ة    عضو 6
لجن ة  )الشهادات الجامعية 

1241 -
1245 
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-(اإلنسانية واآلداب العلوم

 وزارة التعليم العالي

7 
الفري   ق االستش   اري  عضو

لمشروع تطوير قسم عل م  
النفس الممول م   وزارة  

 التعليم العالي

1241 

1244 

3 

وكال  ة -وزارة التعل  يم  مستشار متفرغ
-الوزارة لشؤو  البعث ات 

عض  و لجن  ة متابع  ة  
 المبتعثي 

9/4/1244 -
30/2/

1241 

قرارات لجنة متابعة  مدقق 6
 المبتعثي 

وكال  ة  -وزارة التعل  يم
 شؤو  البعثات

1244 30/2/
1241 

14 
مدقق قرارات ووثائق 
المتقدمي  لبرنامج خادم 
 الحرمي  الشريفي  لالبتعاث

وكال  ة  -وزارة التعل  يم
 شؤو  البعثات

1245 
30/2/

1241 

11 

المسئول ع  دراسة العديد 
م  المعامالت الهامة وذات 

بيعة الخاصة وإعداد الط
العروض الالزمة عنها 

لمعالي الوزير أو للجهات 
 العليا

وكال  ة  -وزارة التعل  يم
 شؤو  البعثات

1242 

30/2/
1241 

11 
وزارة  -لجن  ة المع  وقي  ممثل وزارة التعليم العالي

 الشؤو  االجتماعية
1242 

1241 

14 

االمانة -لدى هيئة الخبراء ممثل وزارة التعليم العالي
امة لمجل س ال وزراء   الع

لدراس  ة ق  رار مجل  س 
الخدمة العسكرية رقم رقم 

 1244/ 8/ 4وتاريخ  25
ه    المتعل  ق بمرافق  ة 
العس  كريي  لزوج  اتهم  

 المبتعثات

1242 -

1436 

14 

االمانة -لدى هيئة الخبراء ممثل وزارة التعليم العالي
العامة لمجل س ال وزراء   
لدراسة خط اب مع الي   
وزير الشؤو  االجتماعية 

وت    اريخ ...رق    م
بخصوص تفعي ل دور  ...

 ...لجنة المعوقي 

1242 

1436 

14 

االمانة -لدى هيئة الخبراء ممثل وزارة التعليم العالي
العامة لمجل س ال وزراء   
لدراسة توصيات اللحن ة  
المشكلة بموج ب االم ر   

1242 

1436 



 
م ب /4124السامي رق م  
 1248/ 2/ 11وت  اريخ 

ه  بشأ  دراسة اح وال  
م  السعوديي  والسعوديات 

ذوي االحتياجات الخاصة 
 في دولة االرد 

16 
لدى وزارة الداخلية لدراسة  ممثل وزارة التعليم 

وقاي  ة المبتعث  ي  م     
 المخدرات

1245 
30/2/

1241 

17 
ل  دى وزارة الخارجي  ة   ممثل وزارة التعليم

لدراس  ة قض  ايا الن  زاع 
 االسري في دول االبتعاث

1241 -
30/2/

1241 

لة الوزارة لشؤو  ممثل وكا 13
 االبتعاث في لجنة االيفاد

/30/2 1242 لجنة االيفاد بوزارة التعليم
1241 

16 
عضو لجنة وزارة التعليم 
المنتدبة الى الملحقية الثقافية 
في امريكا لدراسة موضوع 

  Onlineالدراسة ع  بعد 

 1242 وزارة التعليم

 

14 

بن اء  مع وزارة الداخلي ة   ضابط اتصال وزارة التعليم
على برقية معالي ال وزير  

وت  اريخ  11844رق  م 
 ه 11/4/1241

1241 -

 

11 

أمي  اللجنة المشكلة بقرار 
معالي وزير التعليم رقم 

وتاريخ  14251
 ه 11/4/1241

لتقييم وتنفي ذ التوص يات   
المتعلقة بأوضاع المبتعثي  
وفقًا لالمر الس امي رق م   

وت       اريخ  9214
ه  واالم ر  11/4/1242

وتاريخ  1114السامي رقم 
 ه 11/4/1241

1241 -

 

11 

تقديم ورشة عمل متابعة -
المبتعثي  وتفعيل دور 

االشراف الدراسي بالملحقية 
الثقافية في االرد  عام 

3311 

 1242 وزارة التعليم

 

14 

تقديم ورشة عمل متابعة -
المبتعثي  وتفعيل دور 

االشراف الدراسي بالملحقية 
الثقافية في بمصر عام 

3313 

 1242 رة التعليموزا

 

14 
تقديم ورشة عمل متابعة -

المبتعثي  وتطوير االشراف 
الدراسي بالملحقية الثقافية في 

 1241 وزارة التعليم
 



 
 3311االرد  عام 

14 

رئيس  لجنة وزارة التعليم 
المنتدبة الى الملحقية الثقافية 
في بريطانيا لدراسة موضوع 
الدراسة في فروع الجامعات 

 البريطانية 

 1245 وزارة التعليم

 

16 
لبرنامج خ ادم الح رمي     عضو اللجنة الرئيسة

الش   ريفي  لالبتع   اث 
 الخارجي بوزارة التعليم

1245 -
1241 

2

7 

عضو فريق عمل زيارة 
كاوست  -جامعة الملك عبداهلل

لالطالع على برامجها 
خصوصًا مايتعلق باالبتعاث 

 وآليات متابعة مبتعثيها

 1241 وزارة التعليم

 

2

8 

ضابط اتصال وزارة التعليم 
مع المؤسسة العامة 
العامة للصناعات العسكرية
  للصناعات الحربية

برن  امج  -وزارة التعل  يم
 بعثك-االبتعاث وظيفتك

1241 

1/2/1241 

 
 

  :تدريس العديد من الميررات لطالب البكالوريوس والدبلوم والدورات والدراسات العليا ومندا- 

 المدني النفسي في المجالاإلرشاد نفس  476-1                 ث في علم النفس، مناهج البحنفس  1-461

 ،علم النفس الصناعي والتنظيمي نفس 431 -4                            علم النفس التربوي،نفس  4-111

 .نفس اإلرشاد والتوجيه المدني 476 -6         نفس مبادئ البحث التربوي 114 -4

 نفس طرق البحث التربوي 441 -3        التوجيه التربوي والمدنينفس  7-414

 

 :االهتمامات البحثية-

 و قياسها و عالقتها باألداء و املهارات اإلنسانية (  Visual Imagery)التصور أو التخيل البصري  –

 التدريب و تطبيقات بعض نظريات التعلم يف برامج التدريب -

 الدافعية يف مكان العمل –

ترمجة وتقنني مقياس االستكشاف الذاتي جلون هوالند على البيئة السعودية، دراسة ) امليول املهنية و قياسها-

 (حتت اإلعداد

 الجمعيات العلمية

 APA  American Psychological Association األمريكيةعضو جمعية علم النفس -

 (جستن)عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية -

 Society for Industrial-Organizationalالتنظيمي -عضو الجمعية األمريكية لعلم النفس الصناعي-

Psychology SIOP 

 

 

 :المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل
-A workshop on the “Theoritical &Applied Aspects of Imagery”:Crewe &Alsager college of higher 

education, UK, 1992. 
 

-A workshop on Systat. University Of Warwick, October 1992,  Coventry, England.  



 
 

-The international workshop on Imagery and Motor Processes. University of Leicester, 10
th

-11
th

 

September, 1992. Leicester, UK. 

 

-Annett, John & Al-helal, Hussein. Why does movement disrupts the VSSP. Paper submitted to the 

Fifth European Workshop on Imagery and Cognition. Saarbrucken, Germany, 23-27 July, 1994. 

 

 .هـ1411ذي اليعدة  16-13جامعة الملك سعود -كلية التربية-ندوة التعليم العالي األهلي-

   14/14/1441-11الموافق -3/1414/ 17-16ندوة مدرسة المستيبل -

 14/4/1414-16األسس والمنطليات : ندوة بناء المناهج-

 11/4/1444-14، الموافق 1/4/1414-1ندوة العولمة وأولويات التربية -

 14/11/1444-14الموافق  4/11/1414-1دوة تنمية أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ن-

-3-14" اإلرشماد النفسمي للمعلممين"للجمعيمة السمعودية للعلموم التربويمة والنفسمية بعنموان إدارة اللياء الشدري -

1414  

 عودجامعة الملك س -Introduction to WebCT      16-17/14/1414دورة -

 جامعة الملك سعود - WebCT: Quizzing and Assessment   3-11-1414دورة -

 تحت اإلعداد. ترجمة وتينين ميياس االستكشاف الذاتي للميول المدنية لجون هوالند على عينة سعودية-

 جامعة الملك سعود  -اللياء العلمي الثاني لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات السعودية-

-11-11، 1413-11-1" ندوة قواعد المعلومات االلكترونية والنشر العلممي: مصادر المعلومات االلكترونية لياء-

 جامعة الملك سعود 1447

الموافمق  1417-1-13التي عيدت بكلية التربية الثالثماء " الصرع ودور المعلم"المشاركة في تنظيم وادراة ندوة -

13-4-1446 

 1413 القطاعات األمنية في الجوانب النفسيةبرنامج تأهيل منسوبي تحكيم -
 1413-11-44جامعة الملمك سمعود  -كلية التربية" مستيبل التعليم التربوي في الجامعات السعودية"ورشة عمل -

 "  مدى الحاجة إلى مراجعة المعايير المعتمدة إلعداد المعلم وتفعيلدا"وميرر إحدى جلسات تلك الورشة وهي 

علمم المنفس وقضمايا التنميمة الفرديمة والمجتمعيمة : العليا المنظمة للندوة اإلقليمية لعلمم المنفسنائب رئيس اللجنة -

 .بجامعة الملك سعود 1444محرم /16-13المنعيدة خالل الفترة 

األكاديميمة وتديئتدما لالعتمماد األكماديمي المنعيمدة خمالل ( األقسمام)تطموير البمرامج "حضور ورشمة عممل بعنموان -

 بجامعة الملك سعود 6/1/1444-4الفترة من 

 1/6/1444-1التمي عيمدت خمالل الفتمرة ممن " الجودة وتطبيياتدا فمي التعلميم العمالي"حضور ورشة عمل بعنوان -

 .بجامعة الملك سعود

المشاركة بورقة عمل ميدممة لحليمة نيماش حمول أقسمام علمم المنفس بجامعمات المملكمة العربيمة السمعودية ضممن  -

التي عيمدت " الواقع واستشراف المستيبل: علم النفس في مؤسسات التعليم العالي السعودية أقسام"فعاليات ندوة 

 14/4/1444-14بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية خالل الفترة من 

 The Annual Convention of theحضور التجمع السنوي لرابطة علم النفس األمريكية -

American Psychological Association (APA convention)    الذي عقد خالل الفترة م
 .بمدينة تورنتو الكندية 6-9/8/9009
التي عقدت بجامعة  Team-Based Learningحضور دورة التعلم م  خالل فرق العمل -

 (1/33/2112-2) 3311/ 31/33-33الملك سعود م  
الملك عبداهلل ب  حضور والمشاركة في تنظيم ورشة عمل ع  الخطة اإلستراتيجية لكرسي -

 .ه  3313-3-1عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة المنعقدة بجامعة الملك سعود بتاريخ 
 The Use of Conceptحضور دورة استخدام خارطة المفاهيم في التدريس الجامعي -

Mapping in College Education  1431/ 1/2التي عقدت بجامعة الملك سعود بتاريخ 
 2131-3-38الموافق 

 بكلية التربية 3313-2-32و  3313-2-31حضور دورة أساسيات الجودة المنعقدة بتاريخ -
 

 Teaching with Active Learning (Prof. Williamالتدريس بالتعلم النشط  حضور دورة -

Buskist ) 2131-2-23الموافق  3313/ 32/31التي عقدت بجامعة الملك سعود يوم الثالثاء 



 
 

 & Improving Student Learningتحسي  تعلم الطالب وتحفيزهم  رة حضور دو-

Motivation (Prof. Regan Gurung ) 31/31التي عقدت بجامعة الملك سعود يوم األحد /
 2131-2-32الموافق  3313

Assessing Student Learning (Prof. William Hill )تقويم تعلم الطالب  حضور دورة -
 2131-2-21الموافق  3313/ 33/31لملك سعود يوم االثني  التي عقدت بجامعة ا

التي عقدت في رحاب جامعة الملك " اإلعالم والهيئة"حضور والمشاركة في تنظيم حلقة نقاش -
 3313-33-22سعود بتاريخ 

دور مراكز التعلم والتعليم في تطوير التعليم "حضور والمشاركة في تنظيم ورشة عمل -
محرم  28مركز التميز في التعلم والتعليم بجامعة الملك سعود بتاريخ التي نظمها " الجامعي
 2133يناير  1الموافق  3312

التي نظمها فريق " تقويم مخرجات قسم علم النفس"حضور والمشاركة في تنظيم ورشة عمل  -
 . 3312ربيع الثاني  31مشروع تطوير قسم علم النفس بتاريخ 

 

 :اللجان-
 تاريخ االلتحاق  جنةمسمى الل نوع العضوية 

لجنة  مساهمات قسم علم النفس في خدمة  مقرر 1
    المجتمع

1211+1219 

  1218+1211 لجنة الخطط الدراسية   عضو 4

 1241، 1218  لجنة المعيدي  والمبتعثي    عضو 4

 1218 لجنة الكتب الدراسية عضو 2

 1219 لجنة اإلرشاد األكاديمي عضو 5

 1241+1241 والندوات والمؤتمرات   لجنة البحوث عضو 1

لجنة تحديد احتياجات كلية التربية م  الوظائف  مقرر 1
 التعليمية واإلدارية  

1241 

 1241 اللجنة الفرعية ألسبوع الجامعة والمجتمع  عضو 8

 1241-1241 لجنط إ  اد  رن مج ال كتوراه  اةم  لم النفس  عضو 

مسار علم  لجنة تحديد وتوصيف مقررات مقرر 9
النفس االجتماعي لبرنامج الدكتوراه في علم 

 النفس

1241-1241 

لجنة تحديد وتوصيف مقررات مسار علم  عضو 11
النفس التربوي لبرنامج الدكتوراه في علم 

 النفس

1241-1241 

 1244+1241 لجنة الجداول بالقسم عضو 11

 1242+1244 لجنة الجداول بالقسم مقرر 14

العلمية لندوة التعليم العالي األهلي  اللجنة  عضو 14
 ومقرر إحدى الجلسات

1241 

لجنة دراسة خطاب وزارة التعليم العالي المتعلق  مقرر 12
 بالباراسيكولوجي كفرع من فروع علم النفس

 

 1244 األولالفصل 



 
 1244 لجنة الخطط والكتب الدراسية  عضو 12

 1244 لجنة اإلشراف على معمل الحاسب اآللي عضو 15

لجنة المعايير المهنية لمهنة األخصائي النفسي  عضو 11
 واألخصائي النفسي السريري  

 

1244 

مسودة دراسة لالمشّكلة قسم علم النفس لجنة  مقرر 11
مشروع تقويم عضو هيئة التدريس والمقرر 

 .  الدراسي

 1242صفر 

لدراسة توصيات مجلس  لجنة كلية التربية عضو 18

المتعلية بربط مخرجات التعليم  التعليم العالي

 .  باحتياجات سوق العملالعالي 

1244 

 اال -1245 مجلس كلية التربية عضو 19

الفريق االستشاري لتقييم وتعديل برنامج  رئيس 41
 كلية عفت-البكالوريوس في علم النفس

1241 

المنظمة لندوة قسم علم العليا اللجنة  نائب رئيس عضو 41
س وقض ايا التنمي ة الفردي ة    علم النف"النفس 

 " والمجتمعية

 

1248-1241 

اللجنة الدائمة لجائزتي مدير الجامعة للدراس ة   عضو 44
وعميد شئو  أعضاء هيئة التدريس والموظفي  

 للتدريب الخارجي

1248 -

بقس م عل م    األكاديميلجنة التقويم واالعتماد  رئيس 44
 النفس

1249-1241 

هيئة  أعضاءلمتعاقدي  م  لجنة زيادة رواتب ا عضو 42
 التدريس بكلية التربية

1249 

لجنة تحديد آليات تنفيذ نظ ام التق ويم بكلي ة     عضو 45
 التربية

 ه  1241

ت احتساب س اعات التربي ة   لجنة دراسة آليا عضو 41
 والتدريب الميداني بكلية التربية الميدانية

1241 

ك اديمي  قويم واالعتماد األاللجنة اإلشرافية للت عضو 41
 بكلية التربية

1249-1241 

الملك   بك     ك   بك   اللجنة العلمية لكرس ي  عضو 48

 العزيز للبةبط يقابها ق   المع صرة
1241-1244 

 1241-1241 اللجنة العليا للبرامج الموازية بكلية التربية عضو  49
تطبيق  ات تقني  ة " لن  دوة اإلش  رافيةاللجن  ة  عضو 41

التي " ي التعليم والتدريبتصال فالمعلومات واال
 نظمها قسم تقنية المعلومات بكلية التربية

1241-1241 

لجنة المعيدي  والمبتعثي  والتعيينات بقسم علم  عضو 41
 النفس

1241-1241 

فريق عمل وض ع مع ايير تحك يم الخط ة      رئيس 44
 بكلية التربية اإلستراتيجية

1241-1244 

 1244-1241لكوادر البشرية بكلية اللجنة الدائمة الستقطاب ا مقرر 44



 
 التربية

مشروع تطوير قسم عل م  االستشاري لفريق ال عضو 34
 الممول م  قبل وزارة التعليم العالي النفس

1241-1244 

 1244-1241 لجنة البحوث والندوات والمؤتمرات عضو 35
 1244-1241 لكلية التربية اإلستراتيجيةلجنة متابعة الخطة  عضو 36
لجنة المعيدي  والمبتعثي  والتعيينات بقسم علم  رمقر 37

 النفس
1241-1244 

دور مراك ز  "اللجنة التنظيمية لورشة عم ل   عضو 48
 "التعلم والتعليم في تطوير التعليم الجامعي

1241-1244 

لجنة )اللجنة الفرعية لمعادلة الشهادات الجامعية  عضو 49
 العاليوزارة التعليم -(العلوم اإلنسانية واآلداب

1241-1245 

البشرية والتعيينات بكلية التربي ة   لجنة الموارد مقرر 21
 جامعة الملك سعود-

حتى  1/1/1248
 اآل 

 جامعة-قسم علم النفس-لجنة االرشاد االكاديمي مقرر  21
 الملك سعود

41/14/1241 
41/14/1221 

-لجنة وحدة الشؤو  التعليمية كلي ة التربي ة   عضو  24
 عودجامعة الملك س

41/14/1241 
41/14/1249 

-قسم عل م ال نفس  -لجنة المعيدي  والمبتعثي  عضو  24
 جامعة الملك سعود

41/14/1241 
41/14/1221 

حتى  -1/1/1221 لجنة الموارد البشرية بقسم علم النفس مقرر 22
 اآل 

 
 

 

 


