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      البيانات األساسية والتدرج الوظيفي:: أولا 
 

 :البيانات األساسية(  أ)
 حجاج غانم أحمد علي  ــم:ـــــــــــــــــــــــاالســــ  

 م1973/  8/  11ـالد : ـــــتاريخ الميـ . 

 جمهورية مصر العربية – قنا محافظة – مدينة قوص:  ــــــالد محل الميـ .    

 مسلمانة :  ــــــــــــــــــــــــــالدي. 

 أستاذ  الوظيفة الحالية  : 

  :علم النفس التربويبقسم  أستاذ التخصص. 

 ـــــــــــالعن ــوي:   وانــــ ــنفس الترب ــم ال ــا -قســم عل ــة بقن ــة التربي ــو  –كلي ــة جن جامع

 مصر-الوادي
                          

   

 :المؤهالت الدراسية(  ب)

 بتقــدير عــام جيــد جــدا  ، تخصــص    م1995دور مــايو والتربيــة  بكــالوريوا العلــوم ،

  األول على الكلية،   ، رياضيات

  ــة ــوم صــاص فــي التربي ــوبر دبل ــة م 1998دور أكت ــد جــدا  ، مــ  كلي ، بتقــدير عــام جي

 التربية بقنا ،    جامعة جنو  الوادي . 

  مـ  كليـة علـم الـنفس التربـوي ماجستير في التربية ، بتقدير عـام ممتـا، ، تخصـص

 . م 2001 سبتمبرالتربية بقنا ، جامعة جنو  الوادي ، 

  مـ  كليـة التربيـة بقنـا ،  علـم الـنفس التربـويدكتوراه في فلسـفة التربيـة، تخصـص
  .م2004 أبريل، جامعة جنو  الوادي 

 : التدرج الوظيفي (ج)

 أ.د/ حجاج غانم أحمد علي
 القياا واإلحصاء التربوي أستاذ 

 بقسم علم النفس التربوي

 جامعة جنو  الوادي)مصر(-كلية التربية

 بية بقنا لشؤون صدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل كلية التر

   hagaggg@yahoo.com  

     hagag.ali@edu.svu.edu.eg 

    00201027131211 موبايل 
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  1/  4مــ     جامعــة جنــو  الــوادي  -بقنــا بكليــة التربيــة  علــم الــنفسســم بقمعيــد  /
 م. 27/10/2001 م حتى  1996

  جامعــة جنــو  الــوادي                                -، كليــة التربيــة بقنــا   علــم الــنفسمــدرا مســاعد بقســم
 م.30/5/2004 م حتى   2001/  10/  28م  

  ــويمــدرا بقســم ــنفس الترب ــم ال ــا   عل ــة بقن ــة التربي ــوادي                                -، كلي ــو  ال ــة جن جامع
  .م2010 /9 /24 حتى   2004/  5/  31م  

  هـ. 14/5/1432-ه 13/10/1429م  -جامعة القصيم–أستاذ مساعد بكلية التربية 

 جامعـة جنـو  الـوادي     -، كلية التربيـة بقنـا  علم النفس التربويبقسم  أستاذ مساعد                           

 م. 21/1/2016حتى   م 2010 /9 /25م  

   ـــى ا ن15/5/1432جامعـــة القصـــيم مـــ  -بكليـــة التربيـــة  أســـتاذ مشـــار   هــــ  حت
 .هـ 23/11/1439

  ابتـداء   جامعـة جنـو  الـوادي -، كليـة التربيـة بقنـا  علم النفس التربويبقسم أستاذ
 م حتى ا ن. 22/1/2016م  

 : ب اإلداريةالمناص( د)

   30حتــى  2018-9-18مــدير وحــدو ت ــوير نظــم تقــويم ال ــال  واالمتحانــات ، مــ-
11-2019  . 

   2020-10-6وكيــل كليــة التربيــة بقنــا لشــؤون صدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة ، مــ 
 حتى تاريخه .

 

 
  

ا: األنشطة التدريسية :    ثانيا
 

 الكلية اسم المادو م

 الفئة المستهدفة

 بكالوريوامرحلة ال  1

 علم نفس الفروق الفردية  2
جامعة -كلية التربية بقنا
 مصر-جنو  الوادي

 بكالوريوا

 علم النفس التعليمي  3
جامعة -كلية التربية بقنا
 مصر-جنو  الوادي

 بكالوريوا

 مبادئ علم النفس  4
جامعة -كلية التربية بقنا
 مصر-جنو  الوادي

 بكالوريوا

 خاصةالتقييم والتشخيص في التربية ال  5
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم

 بكالوريوا

 صعوبات التعلم النمائية  6
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم

 بكالوريوا

 صعوبات تعلم القراءو والكتابة  7
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 بكالوريوا

 يالقدرات العقلية ونظريات التكوي  العقل  8
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 بكالوريوا

 بكالوريواجامعة -كلية التربية ببريدو االصتبارات والمقاييس  9
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 الكلية اسم المادو م

 الفئة المستهدفة

 السعودية-القصيم

 علم النفس التربوي  10
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 بكالوريوا

 مبادئ القياا والتقويم  11
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-مالقصي
 بكالوريوا

 علم النفس النمو  12
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 بكالوريوا

 مبادئ القياا والتقويم  13
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 بكالوريوا

 مناهج البحث في التربية وعلم النفس  14
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم

 بكالوريوا

 المدصل إلى اإلحصاء النفسي  15
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم

 بكالوريوا

 علم نفس تعلم ال فل  16
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 بكالوريوا

 علم نفس الفروق الفردية  17
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 بكالوريوا

 تعلممهارات التفكير وأساليب ال  18
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 بكالوريوا

 االصتبارات والمقاييس  19
جامعة جنو  -كلية التربية بقنا

 الوادي
 بكالوريوا

 منهجية البحث العلمي  20
جامعة جنو  -كلية ال ب

 الوادي
 بكالوريوا

 مبادئ علم النفس  21
جامعة –كلية العالج ال بيعي 
 جنو  الوادي

 بكالوريوا

 لم نفس المعاقي ع  22
جامعة –كلية العالج ال بيعي 
 جنو  الوادي

 بكالوريوا

 مرحلة الدبلوم التربوي 

 القياا النفسي  23
جامعة -كلية التربية بقنا
 مصر-جنو  الوادي

 دبلوم تربوي

 علم النفس التعليمي والفروق الفردية  24
جامعة -كلية التربية بقنا
 مصر-جنو  الوادي

 دبلوم تربوي

 علم النفس التربوي   25
عمادو صدمة المجتمع 

-يمجامعة القص-ببريدو
 السعودية

 دبلوم تربوي

 القياا والتقويم التربوي  26
عمادو صدمة المجتمع 

-جامعة القصيم-ببريدو
 السعودية

 دبلوم تربوي

 ال فولة والمراهقة نمو علم نفس  27
-عمادو صدمة المجتمع 

 السعودية-جامعة القصيم
 دبلوم تربوي

 صعوبات التعلم والتأصر الدراسي  28
عمادو صدمة المجتمع 

-معة القصيمجا-ببريدو
 السعودية

 دبلوم تربوي

 االصتبارات والمقاييس النفسية  29
-عمادو صدمة المجتمع 

 السعودية-جامعة القصيم
 دبلوم تربوي

 قراءات في التخصص باللغة اإلنجليزية  30
جامعة -كلية التربية بقنا

 مصر-جنو  الوادي
 الدبلوم الخاص في التربية

 حلقة بحث في التخصص  31
جامعة -اكلية التربية بقن

 مصر-جنو  الوادي
 الدبلوم الخاص في التربية

 الدبلوم الخاص في التربيةجامعة -كلية التربية بقنا مناهج البحث في التربية الخاصة  32
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 الكلية اسم المادو م

 الفئة المستهدفة

 مصر-جنو  الوادي

 مرحلة الماجستير 

 قراءات نفسية باللغة اإلنجليزية  33
جامعة -كلية التربية بقنا

 مصر-جنو  الوادي
 ماجستير 

 التربوياإلحصاء   34
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 ماجستير

 مقدمة في اإلحصاء النفسي  35
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 ماجستير

 اإلحصاء االستداللي  36
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 ماجستير

 القياا والتقويم  37
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم
 ماجستير

 استراتيجيات إدارو السلو  الصفي  38
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-القصيم

 ماجستير

 حلقة بحث في تخصص علم النفس التربوي  39
جامعة -كلية التربية بقنا

 جنو  الوادي

 ماجستير

 مرحلة الدكتوراو

 االحصاء االستداللي المتقدم  40
جامعة -كلية التربية ببريدو

 السعودية-صيمالق

 دكتوراو

 

ا   : األنشطة البحثية والعلمية : ثالثا
  والدكتوراه: ررسالتا الماجستي (أ  )

  الماجستير: 
بعــا العوامــل النفســية و االجتماعيــة الكامنــة وراء اضــ را  عجــز االنتبــاه المصــحو    

   المســار بالنشــاا الحركــى الزائــد لــدا تالميــا المرحلــة االبتدائيــة :دراســة باســتخدام تحليــل
 .  2001 سبتمبر، م  كلية التربية بقنا ، جامعة جنو  الوادي  علم النفس التعليميتخصص 

  الدكتوراه: 
ــى التوافــ     ــرات عل ــبعا المتغي ــاتج ل ــة الخاصــة كن ــة لــدا معلمــى التربي ــر الكفــاءو الااتي أث

امعة جنو  م  كلية التربية بقنا ، ج علم النفس التربويتخصص    االجتماعى لدا تالمياهم
 .  2004 أبريل، الوادي 

  البحوث العلمية المنشورة: ( )
 

 جهة وسنة النشر عنوان البحث م
  فردي/
 مشتر 

قرار التصنيف الناتج ع  اريقتى  1
أنجوف و ندلسكاا فى تحديد درجة 

الق ع الصتبار محكى المرجع : دراسة 

 تجريبية

بية ، كلية التر -مجلة البحث فى التربية و علم النفس 
( 2004يناير) ،(3عدد) ،(17مجلد) ،جامعة المنيا

 .347 – 289، ص ص (2005)صادرو فى سبتمبر،

 
 

 

 فردى

دراسة الكفاءو المعرفية للتحاور فى  2

ضوء بعا المتغيرات الشخصية و 
 االكاديمية لدا اال  كلية التربية

 14-13كلية التربية بقنا –المؤتمر العلمى الثالث 

  .  2005   ابريل 

 فردى

فعالية برنامج مقترح لتخفيف حدو  3

المرغوبية االجتماعية عند االستجابة 

 (16مجلد)،  المجلة المصرية للدراسات النفسية

  . 181- 133 ،  ص ص 2006أكتوبر  ، (53عدد)

 فردى
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 جهة وسنة النشر عنوان البحث م
  فردي/

 مشتر 

لمقاييس التقرير الااتى :دراسة 

 تجريبية

 

اإلسهامات النسبية لبعا المتغيرات  4

م  الاكاء السائل و األسرية في كل 
الاكاء المتبلور  و الاكاء العام لدا 

تالميا المرحلة االبتدائية باستخدام 
 البروفيالت

كلية التربية ،  -مجلة البحث فى التربية و علم النفس 

،  (2007أبريل) ،(4عدد) ، (20مجلد)،  جامعة المنيا
 . 274 – 188 ص ص 

 
 

 مشترك
مع أد. 
ياسر 
عبدهللا 
حفني 
 حسن

المشكالت المرتب ة بت بي  أسلو   5

التقويم التربوا الشامل فى المدارا 
االبتدائية م  وجهة نظر المعلمي  

ذوا المعارف الكافية ع  هاا 

األسلو  و عالقة ذلك ببعا 
 المتغيرات اإلسمية

 

كلية التربية ،  -مجلة البحث فى التربية و علم النفس 

 ،  (2007وليو)ي ،(1عدد) ،  (21مجلد)،  جامعة المنيا
 . 73-1 ص ص

 

 

 فردى

نموذج الحتمية التبادلية الثالثى بي    6
البيئة المدرسية والدافعية الدراسية و  

التحصيل الدراسى لدا تالميا المرحلة 

 االعدادية.

 (24مجلد)،  جامعة أسيوا-مجلة كلية التربية
 . 203 – 146 ، ص ص  (2008يوليو )، ( 2عدد)

 

         
مع 
 مشترك
مع أد. 
ياسر 
عبدهللا و 
أد. عالء 
الدين 
 أيوب

دراسة سيكومترية ألساليب التعلم  7

 المقاسة فى ضوء نموذج كولب

كلية التربية ،  -مجلة البحث فى التربية و علم النفس 

،  2010، أبريل  1، العدد 23المجلد ،  جامعة المنيا
  . 204 – 101 ص ص

 فردى

تأثير عدد بدائل ليكرت على  8

خصائص السيكومترية للمقياا ال
النفسي و افتراضات التصميم العاملي 

 ثنائي االتجاه

 29العدد -مركز اإلرشاد النفسي-مجلة اإلرشاد النفسي

 . 131 – 56 ، ص ص م 2011، سبتمبر 

 مشترك
مع أد. 
ياسر 
عبدهللا 
حفني 
 حسن

مؤشر أساليب التعلم المبني في ضوء  9

سلفرمان:صصائصه -نموذج فلدر

يكومترية وقرار تصنيفه وارتبااه الس
بأساليب تعلم نموذج ريد وداللته 

 التنبؤية بالتحصيل األكاديمي.

،العدد 26المجلد -مجلة البحث في التربية وعلم النفس

 .99 – 35، ص ص  م 2013،أبريل، الجزء األول، 1

 فردي

فعالية برنامج مبني على نظرية  10
العبء المعرفي في ،يادو الكفاءو 

راسية والدافعية لدراسة مقرر الد

اإلحصاء لدا اال  كلية التربية ذوي 
 الخلفية األدبية

،العدد 26المجلد -مجلة البحث في التربية وعلم النفس
 .  55-6 ، ص ص م 2013،أكتوبر، الجزء األول، 2

 فردي

تحيز االصتبار النفسي في ضوء األداء  11

بي  المجموعتي   DIFالفارق للبند 

ي  وغير المتكافئتي  للتو،يع المتكافئت

، 38مجلة كلية التربية، جامعة عي  شمس، العدد 

 . 967-899 ، ص ص   2014الحزء الرابع، 

 فردي
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 جهة وسنة النشر عنوان البحث م
  فردي/

 مشتر 

-الملتوي باستخدام أساليب مانتل

هانزل واالنحدار اللوغاريتمي 

 والمحكمي 

 التوجهات لتنمية مقترح برنامج فعالية 12
 على وأثره االنجاز ألهداف السداسية
 لدى األكاديمي الطموح مستوى
 القصيم بجامعة التربية كلية طالب

,  25المجلد -المجلة المصرية للدراسات النفسية
 . 180-125 , ص ص 2015, يناير,  86العدد 

 فردى

 البنود تحزيم وطرق مستويات 13
 التوزيعية والخصائص واألحادية

  البارامترات لعدد العينة حجم ونسبة
N/q  العاملي التحليل ىعل كمؤثرات 

 نفسية مقاييس لثالثة التوكيدي

,  25المجلدد -المجلة المصرية للدراسات النفسية

,  25المجلدددددد ,  2015, أكتدددددوبر,  89العددددددد 

 . 179-83ص ص , أكتوبر,  89العدد 
 

 مشترك
مع أد. 
ياسر 
عبدهللا 
حفني 
 حسن

التفكير البنائي واالبتكارية االنفعالية  14
اديمي كمؤثرات ووجهة الضبط األك

على التوافق مع الحياة الجامعية لدى 
 طلبة كلية التربية بجامعة القصيم

دراسدات عربيددة فدي التربيددة وعلدم الددنفس,  مجلدة

-235, الجدزء األو,,  2017, يوليدو  87العدد 

280 . 

 

 فردي

استخدام  نموذج موكن الالبارامتري  15
في بناء مقياس اإليجابية الجامعية 

 معة القصيملدى طلبة جا

بمدددؤتمر ح نحدددو مجتمدددع ويجدددابي...وفق  منشدددور

, جامعدددة 2019 ينددداير ح 2030رؤيدددة المملكدددة 

 المملكة العربية السعودية.-القصيم

 فردي

 

  مناقشة رسائل الماجستير في التربية: (ج) 

تخصص موهبـة  -السعودية–ماجستير    كمناقش صارجي  بجامعة الملك فيصل رسالة مناقشة  .1

الب حامد عزيز الشـهري بعنـوان   بعـا مهـارات الـتعلم المـنظم ذاتيـا  كمنبئـات ألداء وإبداع لل 

 م.2014-6-22ال ال  الموهوبي  ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية، بتاريخ 

تخصـــص علـــم الـــنفس  -الســـعودية–ماجســـتير    كمشـــرف  بجامعـــة القصـــيم رســـالة مناقشـــة  .2

اإلدراكيـة  ال القـة التعبيريـة والسـرعةالسـديري بعنـوان   التربوي لل البة سـعاد عبـدص صـال  

 م.2015-5-14، وعالقة كل منهما بنمط السي رو الدماغية لدا االبات جامعة القصيم  

تخصـــص علـــم الـــنفس  -الســـعودية–ماجســـتير    كمشـــرف  بجامعـــة القصـــيم رســـالة مناقشـــة  .3

تنميــة بعــا  رنــامج تــدريبي فــيفاعليــة بالتربــوي لل البــة ميمونــة ســليمان الجنــاحي بعنــوان   

اســتراتيجيات الــتعلم المــنظم ذاتيــا و ثــره علــى مهــارات اتخــاذ القــرا ر لــدا االبــات كليــة التربيــة 

 م.2015-6-2، بجامعة القصيم 

تخصـص علـم الـنفس  -السـعودية–ماجستير    كمناقش داصلي  بجامعـة القصـيم رسالة مناقشة  .4

  مهـارات مــا وراء الــتعلم وعالقتهــا بأبعــاد العــزو  التربـوي لل الــب متعــب ســالم الحربــي بعنــوان
 م.2015-6-3،  السببي للنجاح والفشل األكاديمي والتفكير الناقد لدا اال  جامعة القصيم

تخصـــص علـــم الـــنفس  -الســـعودية–ماجســـتير    كمشـــرف  بجامعـــة القصـــيم رســـالة مناقشـــة  .5

ت التعلم المنبئـة بمهـارات التفكيـر التربوي لل الب احمد عبدالرحم  العقا  بعنوان   استراتيجيا

 م.2015-12-24،  الناقد لدا اال  جامعة القصيم

تخصــص علــم الــنفس  -الســعودية–  كمشــرف  بجامعــة القصــيم  مناقشــة رســالة الماجســتير  .6

ــوي  ــوان :الترب ــدالعزيز  محمــد العجــالن بعن ــم عب ــة /ري ــدا المعلمــات  لل الب ــاكاء اإلجتمــاعي ل ال

، لصف واتجاهات التفاعل مع االبات المرحلة الثانوية بمحافظة البكيريـةوعالقته بأسلو  إدارو ا

 هـ.23/8/1437
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تخصـص علـم الـنفس  -السـعودية–ماجستير    كمناقش داصلي  بجامعـة القصـيم رسالة مناقشة  .7

التربوي لل الب فهد ب  علي الخضـيري بعنـوان   الضـبط الـااتي والـاكاء وعالقتهمـا بالتحصـيل 

 م.2017-3-15،    جامعة القصيماألكاديمي لدا اال

تـأثير حجـم العينـة  كمشرف لرسـالة الماجسـتير  لل البـة / مـال عبـدص السـيف بعنـوان : مناقشة  .8

وعدد بدائل ليكرت على مؤشرات جودو الم ابقة وحاالت هيوود للحل العاملي التوكيدي لمقيـاا 
 . 4/2018، بتاريخ  االتجاه نحو دراسة علم النفس

تخصـص  -مصـر–جامعـة أسـوان -ماجسـتير    كمنـاقش صـارجي  بكليـة التربيـةلة رسـامناقشة  .9

دراســة تحليليــة لــبعا بعنــوان     عبــدالغني أحمــد عثمــان علــم الــنفس التربــوي لل البــة فاامــة

-15،  األساليب المعرفية وعالقتها باالتجاهات الدراسية وبعا المتغيـرات لـدا اـال  الجامعـة

 م.3-2020

 -مصــر– جنــو  الــواداجامعــة -تير    كمنــاقش صــارجي  بكليــة التربيــةماجســرســالة مناقشــة  .10

فاعليـة برنـامج بعنـوان     اعتمـاد حسـ  محمـد إسـماعيلتخصص علـم الـنفس التربـوي لل البـة 

قائم على الاكاء الناج  في تنمية مهارات اتخاذ القرار الصتيار التخصص الدراسي لدا عينة مـ  

 م.2020-9-5 بتاريخ، االبات الثانوية العامة

تخصـص علـم  -مصـر– جنو  الـواداجامعة -  بكلية التربيةكمشرف    دكتوراورسالة مناقشة  .11

األداء التفاضـلي لـبعا االصتبـارات بعنـوان      محمـد أحمـد ،ينـب بـاللالنفس التربـوي لل البـة 

 م.2020-10-14 بتاريخ، اال  الجامعةبعا ب رق إحصائية مختلفة لدا  النفسية

 
   :وأستاذ تحكيم اإلنتاج العلمي للترقية لوظائف أستاذ مشارك (د)

 

 ختلفة بالمملكة العربية السعودية ، والعراق وعمان.تم تحكيم االنتاج العلمي لعدد م  الزمالء بجامعات م

    تحكيم كتب: (هـ)

 تم تحكيم عدو كتب بجامعات مختلفة بالمملكة العربية السعودية.

  :لتحكيم بالمجالت العلميةا (و)

 * محكم بالمجلة التربوية لجامعة الكويت.

 *محكم بالمجلة الدولية لألبحاث التربوية باإلمارات.

 *محكم بمجلة كلية التربية بقنا.

 جامعة القصيم.–*محكم ساب  بمجلة العلوم التربوية واإلنسانية بكلية التربية 

 السعودية.-جامعة الملك سعود-النفسوعلم  *محكم  ساب  بمجلة رسالة التربية

  تحكيم عدد من المقترحات البحثية: (،)
في الفترو م   والسل ان قابوا مقترحا  بحثيا  بجامعتي ال ائف والجوف عشري تم تحكيم ما ال يقل ع  

 تاريخه.حتى  2011عام 

  : الكتب المؤلفة والتي لها رقم إيداع ومنشورة من ناشرين معروفين(  ح) 

 فردي/مشتر  الناشر نوان الكتا ع م
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علم النفس التربوا:تحليل نظرا و سيكومترا لخمسة مقاييس  1

 فى التربية العادية و الخاصة

-عالم الكتب

 2005-القاهرو

  

 فردي

–عالم الكتب  بحوث معاصرو فى القياا النفسى و علم النفس التربوا 2
 2007-القاهرو

 فردي

-عالم الكتب spss باستخدام االحصاء التربوا :يدويا  و  3

 2008-القاهرو

 فردي

-عالم الكتب علم النفس المدرسى :بحوث و مقاييس معاصرو 4

 2009-القاهرو

 مشتر 

-عالم الكتب التحليل العاملي: نظريا  و عمليا  في العلوم اإلنسانية والتربوية 5

 2012-القاهرو

 فردي

قرابة للنشر  التربية في عالم متغير 6
–ع والتو،ي

 2012-الرياض

مع أكثر  مشتر 
م  عشري  

،ميال  بأرجاء 

 الوا  العربي

مركز النشر  مناهج البحث في الميادي  الت بيقية 7
جامعة -العلمي

تحت -القصيم

 ال بع

 فردي-ترجمة

 

 

ا: أنشطة المشاركة في أعمال المتحانات  :   رابعا

) البكـالوريوا والدراسـات العليـا (  :حلتـيالمشاركة في أعمال المراقبة على امتحانات ال ال  فى مر -1

 ..  م2007/2008م حتى العام الجامعي 2004/2005العام الجامعي   م بكلية التربية بقنا 

المشــاركة فــي أعمــال الكنتــرول الخاصــة بامتحانــات ال ــال  فــى مرحلتــي) البكــالوريوا والدراســات  -2

     ..م2008/2009م حتى العام الجامعي 2004/2005العام الجامعي   م العليا (  بكلية التربية بقنا 

العـام  مـ /الخاصة بامتحانات اال  التأهيل التربوي بكليـة التربيـة بقنـا  المراقبةالمشاركة في أعمال  -3

 .م2007/2008م حتى العام الجامعي 2004/2005الجامعي  

يـة ببريـدو مـ  العـام البكـالوريوا بكليـة التربالخاصة بامتحانات اـال   المراقبةالمشاركة في أعمال  -4

 حتى ا ن.2008/2009الجامعي 

المشاركة في أعمـال المراقبـة الخاصـة بامتحانـات اـال  الـدبلوم التربـوي ودبلـوم التوجيـه واإلرشـاد  -5

 م حتى ا ن.2009/2010جامعة القصيم م  العام الجامعي -بعمادو صدمة المجتمع

م حتــــى عــــام  2008/2009لجــــامعي عضــــو لجنــــة االصتبــــارات واالصتبــــارات البديلــــة مــــ  العــــام ا -6

 م. 2013/2014

ــامج  -7 ــي برن ــول ف ــدمي  للقب ــات المتق ــري لل ــال  وال الب ــار التحري ــة تصــحي  أوراق االصتب عضــو لجن

 .ماجستير علم النفس

 م. 2018-أكتوبر 18-عضو لجنة اصتيار  المدراء والوكالء بمديرية التربية والتعليم -8

 . 2018/2019  كلية التربية الجدد للعام الجامعي رئيس إحدا لجان االصتبارات الشخصية ل ال -9

شــعبة تكنولوجيــا تعلــيم للعــام الجــامعي -رئــيس لجنــة االصتبــارات الشخصــية ل ــال  الدبلومــة المهنيــة -10

2018/2019  . 
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 جامعة جنو  الوادي.-وحدو  ت وير نظم تقويم ال ال   واالمتحانات  بكلية التربيةساب  ل مدير  -11

 . 2019/2020متحانات والمراقبة بكنترول الفرقة الرابعة تربية عام المشاركة في أعمال اال -12

ا :   الدورات التدريبية وورش العمل المشارك في حضورها:خامسا
  

 الفترو المقر إسم الدورو م

جامعة -مركز تنمية القدرات تفعيل وحدات التدريب 1
 جنو  الوادي

 6/7/2005إلى      5/7/2005

جامعة -ركز تنمية القدراتم الساعات المعتمدو 2

 جنو  الوادي

 12/6/2006إلى      11/6/2006

جامعة -مركز تنمية القدرات التدريس بالتقنية 3
 جنو  الوادي

 4/7/2006إلى       2/7/2006

جامعة -مركز تنمية القدرات اإلشراف على التربية العملية 4

 جنو  الوادي

 31/7/2006إلى      29/7/2006

جامعة -مركز تنمية القدرات المستوا الثانى-نجليزيةاللغة اإل 5
 القاهرو

 2006/ 10/8إلى     2006/ 5/8

-Eالمحتوا اإللكترونى  6

Content  
 

 .  15/11/2007 - 1/11/2007 شركة ميكروسوفت .

 

 و،ارو التعليم العالى . الرصصة الدولية لقيادو الكمبيوتر 7

 

10/ 1/ 2008 .  

االعتماد  مقدمة في التقويم و 8
 األكاديمي

-عمادو الت وير األكاديمي
 جامعة القصيم

 م 25/1/2009

جامعة -مركز تنمية القدرات االتجاهات الحديثة في التدريس 9

 القاهرو

 30/9/2014إلى  29/9/2014

جامعة -مركز تنمية القدرات التخ يط االستراتيجي 10

 القاهرو

 2/10/2014إلى  1/10/2014

جامعة -مركز تنمية القدرات مهنة الجامعية دا  وسلو  ال 11
 القاهرو

 2/10/2014إلى  1/10/2014

جامعة -مركز تنمية القدرات إدارو الوقت واالجتماعات 12

 القاهرو

 مـ20/1/2015إلى  19/1/2015

جامعة -مركز تنمية القدرات النشر الدولي للبحوث العلمية 13
 القاهرو

 مـ20/1/2015مـ إلى 19/1/2015

عداد المشروعات التنافسية إ 14

 لتمويل البحوث 

جامعة -مركز تنمية القدرات

 القاهرو

 مـ22/1/2015مـ إلى 21/1/2015

-عمادو الت وير األكاديمي توحيد سياسة ضبط الجودو 15
 جامعة القصيم

 م 26/2/2015

كرسي الملك سعود لدراسات  16

 التعليم العالي

 هـ21/1/1437 جامعة القصيم

 هـ 7/2/1437 جامعة القصيم-كلية التربية المهنيةالضغوا  17

 دورو تعريفية بنظام 18

Blackboard 

 هـ11/2/1437 جامعة القصيم-كلية التربية

19 Sage  م 23/2/2020 كلية التربية بقنا بنك المعرفة المصري 

 م29/6/2020 كلية التربية بقنا Wibexدورو  20

المشاركة في المؤتمر السادا  21

   الباحثي  للعلوم التربويةلشبا

 م 15/7/2020 كلية التربية بقنا

 Microsoftع  دورو  22
Teams 

 م 3/10/2020 التربية بقناكلية 
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ا   :خبرات كمدرب واستشاري لخدمة المجتمع والبحث العلمي:   سادسا

إلقاء بعا المحاضرات التثقيفية بمدرسة نجع السيد االبتدائيـة و المدرسـة الثانويـة الصـناعية  – 1

 م(. 2005)بمحافظة قنا للبنات و مركز الحكيم الشامل

ــو،ارو - 2 ــام بالتــدريب فــى برنــامج رفــع كفــاءو البــاحثي  االجتمــاعيي  بالوحــدات االجتماعيــة ب القي
حتـى  28/7/2007التضام  االجتماعى و المنعقد بقسم االجتماع بكلية االدا  بقنا فى الفتـرو مـ  

2/8/2007 . 

المؤسســات إلقــاء ورشــة عمــل بعنــوان : تنميــة مهــارات اســتخدام االصتبــارات و المقــاييس داصــل  3

 م( 2011) القصيم -بريدو-االجتماعية بدار التربية االجتماعية

-بريـدو-إلقاء ورشة عمل بعنوان : األساليب التربوية للتعامل مع األيتام  بدار التربية االجتماعيـة 4

 م(. 2014)القصيم بتاريخ 

ببريــــدو وعقلــــة الصــــقور بجامعــــة  -التــــدريس بــــدبلومات مختلفــــة بعمــــادو صدمــــة المجتمــــع 5

 .م(2015-2010)لقصيما

 (.2015- 2013)استشاري إحصائي بكلية التربية ببريدو 6

، ل ــال  واالبــات الدراســات العليــا  SPSSإلقـاء دورو عــ    تحليــل البيانــات البحثيــة باســتخدام  7

 .م14/11/2015جامعة القصيم، بتاريخ -بعمادو صدمة المجتمع

 جامعة القصيم.-إلقاء ندوو ع  إدارو الوقت للموظفات بكلية التربية  8

 . 4/2018جامعة القصيم  -إلقاء دورو تدريبية ع  منهجية البحث بعمادو صدمة المجتمع 9

 . 2018أكتوبر/-عضو لجنة اصتيار القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم 10

فــي حســا  ثبــات وصــدق االصتبــار النفســي ، بكليــة  SPSSتقــديم دورو تدريبيــة عــ   اســتخدام  11

 م. 2018-نوفمبر 12-11عة جنو  الوادي في الفترو م  جام-التربية

تقديم ورشة عمل ع   إعـداد االصتبـارات التحصـيلية فـي ضـوء جـدول  المواصـفات وتوصـيفات  12
 م. 2018ديسمبر  2جامعة جنو  الوادي بتاريخ –المقرر  ، بكلية التربية 

م علـم الـنفس التربـوي، كليـة تقديم ندوو ع  النماجـة البنائيـة والتحليـل العـاملي التوكيـدي ، بقسـ 13

 م. 2019ديسمبر  10جامعة جنو  الوادي بتاريخ –التربية 

إلقــاء محاضــرو عــ  الــتعلم الــااتي مــدا الحيــاو للمعيــدي  والمدرســي  المســاعدي  بــدورو إعــداد  14

 جامعة جنو  الوادي .–، كلية التربية بقنا  2020المعلم الجامعي فبراير 

كترونـي للمعيـدي  والمدرسـي  المسـاعدي  بـدورو إعـداد المعلـم إلقاء محاضرو عـ  التصـحي  اإلل 15

 جامعة جنو  الوادي .–، كلية التربية بقنا  2020الجامعي فبراير 

إلقــاء محاضــرو عــ  مخرجــات الــتعلم المســتهدفة وجــدول المواصــفات وبنــو  األســئلة للمعيــدي   16

جامعـة –لية التربية بقنا ، ك 2020والمدرسي  المساعدي  بدورو إعداد المعلم الجامعي أغس س 

 جنو  الوادي .
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ا : خطابات الشكر :  سابعا

ص ا  شكر م  سعادو مدير المكتبة المركزية بجامعة جنو  الوادي على إهـداء بعـا المؤلفـات  -1

 م(. 2008لمكتبة الجامعة)

جامعـة جنـو  الـوادي علـى إهـداء بعـا -ص ا  شـكر مـ  سـعادو مـدير مكتبـة كليـة التربيـة بقنـا -2

 م(.2008لمكتبة الكلية) المؤلفات

جامعـة جنـو  الـوادي علـى إهـداء -ص ا  شكر م  سعادو األستاذ الدكتور/عميد كلية التربية بقنا -3

 م(.2014بعا الكتب والمقاييس النفسية لمكتبة الكلية)

بعـا الدكتور /عميد شؤون المكتبات بجامعة القصيم علـى إهـداء  األستاذ ص ا  شكر م  سعادو -4

 م(. 2015)المركزية بجامعة القصيم للمكتبة المؤلفات

 . 2018-، مايوفي لجنة الدراسات العليا بالكليةجامعة القصيم للمشاركة -تكريم م  كلية التربية -5

 م. 2020تكريم م  كلية كلية بقنا للمشاركة في دورو إعداد المعلم الجامعي، فبراير ،  -6

 م. 2020الجامعي، أغس س ، تكريم م  كلية كلية بقنا للمشاركة في دورو إعداد المعلم  -7

 

ا   : العضوية اإلقليمية في التخصص: ثامنا

 .(1620) رقم العضوية  عضو عامل فى الجمعية المصرية للدراسات النفسية-1

   (.1404142بالجمعية العلمية السعودية للقياا والتقويم )رقم العضوية  منتسب عضو -2

ا   : النشاط الجتماعي بالجامعة: تاسعا
 .2007حتى عام  2005جامعة جنو  الوادا منا عام -مة فى ريادو  األسر  بكلية التربية بقناالمساه-1

 . 2006المساهمة فى ريادو اللجنة االجتماعية و الرحالت بالكلية عام -2

المساهمة فى ريـادو فـوج ال ـال  بالجامعـة بمعهـد إعـداد القـادو بحلـوان فـرع السـويس فـى الفتـرو مـ  -3

 .  23/7/2008إلى  18/7/2008

 . 2018كتوبر/أجامعة جنو  الوادي، –.المشاركة في يوم العصا البيضاء بكلية التربية 4

 . 2019.المشاركة في اللجنة الثقافية بكلية التربية عام 5

 :  تطوير المقررات الدراسية: عاشراا 

 م(2011)توصيف مقررات الماجستير التي أقوم بتدريسها وفقا  للنموذج اإللكتروني -1

-دبلــوم التوجيــه واإلرشـــاد-عضــو لجنــة مراجعــة توصــيفات بــرامج: بكـــالوريوا علــم الــنفس -2

 م(.2013)ماجستير علم النفس التربوي
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عضو لجنة توصيف مقرر اإلحصاء للمعلمي  ضم  ص ة برنامج ماجستير مهنية منـاهج واـرق  -3

 م(2015)التدريس

وراو منــاهج واــرق عضــو لجنــة توصــيف مقــرر القيــاا والتقــويم ضــم  ص ــة برنــامج الــدكت -4

 م(.2015)التدريس

 م(.2015)عضو لجنة مراجعة الخ ط الدراسية لمرحلة البكالوريوا في علم النفس -5

 : عضوية اللجان والمجالس :  حادي عشر
 م( 2004/2005 )عضو لجنة ت وير المختبرات والمعامل بكلية التربية بقنا -1

 م(2005/2006 ) عضو لجنة المكتبات بكلية التربية بقنا -2

 م( 2007/2008 ) عضو مجلس قسم علم النفس بكلية التربية بقنا -3

 م( 2011حتى م   2008 )جامعة القصيم –عضو مجلس قسم التربية الخاصة بكلية التربية  -4

حتـى م   2008 )جامعة القصيم -كلية التربية–مسئول لجنة االصتبار البديل بقسم التربية الخاصة  -5

 .م( 2010عام 

 م(. 2010م حتى 2008) جامعة القصيم  -الميداني بقسم التربية الخاصةمسئول لجنة التدريب  -6

 . م(2010)جامعة القصيم عام  -كلية التربية-مسئول لجنة التخصيص بقسم التربية الخاصة -7

 .م 2010جامعة القصيم عام  -كلية التربية-عضو لجنة االعتماد األكاديمي بقسم التربية الخاصة -8

حتـى  م2011جامعة القصيم)-كلية التربية-بريدو-لة بقسم علم النفسمسؤول ع  االصتبارات البدي -9

 (.م 2014

حتـى  2012جامعـة القصـيم)-كليـة التربيـة-بريدو-ع  شؤون الدبلومات بقسم علم النفس لمسؤو -10
 (.م2013

 حتى تاريخه . 2011جامعة القصيم م  -عضو مجلس قسم علم النفس بكلية التربية -11

 م(2011)ات إجابة مجموعة مقررات المعرفيعضو لجنة تقييم أسئلة واستمار -12

 م(2011)عضو لجنة الخ ط والمناهج والكتب الدراسية -13

 م(2011)عضو لجنة إعادو التصحي  لمقرر التقويم التربوي إلحدا ال البات -14

 م(2014م  حتى  2011)عضو لجنة االصتبارات -15

 م( 2015/  2014)عضو لجنة الدراسات العليا -16

 م(. 2015/  2014)راتعضو لجنة الجداول واالصتبا -17

 م( 2014/2015)عضو اللجنة العلمية -18

 .م(2015)عضو الفري  البحثي لصياغة األوليات البحثية لقسم علم النفس -19

 لجن.م(2015)عضو الفري  البحثي إلعداد الخري ة البحثية لقسم علم النفس -20

  2018/2019جامعةةة جنةةوب الةةواد  –بقنةةا ة كليةةة التربيةة–عضــو بمجلــس قســم علــم الــنفس  -21
 والتقويم ضمن خطة برنامج الدكتوراة مناهج وطرق التدريسحتى تاريخه.

 : المؤتمرات العلمية: عشر ثاني
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ابريـل  14-13جامعـة جنـو  الـوادا، -كليـة التربيـة بقنـا–المساهمة فى فعاليات المؤتمر العلمى الثالث -1

 )تكوي  المعلم فى ضوء معايير الجودو الشاملة بكليات التربية(. 2005

ابريــل  5-4جامعــة جنـو  الــوادا، -كليـة التربيــة بقنـا–المسـاهمة فــى فعاليـات المــؤتمر العلمـى الرابــع  -2

 )جودو كليات التربية واإلصالح المدرسى(.2007

-المساهمة في فعاليات المؤتمر العلمـي السـادا لشـبا  البـاحثي  للعلـوم التربويـة ، بكليـة التربيـة بقنـا-3
  م. 15/7/2020جامعة جنو  الوادي، 

 عشر: المشاركة في مشروعات تطوير التعليم: ثالث
المساهمة فى برنامج ت وير التعليم م  صالل ورش العمل الخاصة ببحوث العمل المستندو إلى قرار فـى -1

 . 2006فبراير 

 . 2008المساهمة فى برنامج الجودو و االعتماد بالمدارا فى أغس س -2

 (. 2005ة لت وير كلية التربية بقنا )عام المساهمة فى مشروع ص ة استراتيجي-3

 (. 2006المساهمة فى مشروع إنشاء نظام داصلى للجودو و االعتماد بكلية التربية بقنا)-4

 .  2022حتى  2008المساهمة فى مشروع التخ يط االستراتيجي لفرص التعليم العالى م  -5

 المهارات الشخصية:   رابع عشر
 . SPSS, AMOS, LISREL.,Rائية المهمة مثل استخدام بعا البرامج االحص -1

 . WORD, EXCELاستخدام بعا برامج األوفس مثل  -2

 للتدريس ع  بعد . BLACKBORDاستخدام نظام البال  بورد  -3

 بعا مهارات البحث العلمي والترجمة. -4

 في التصحي  اإللكتروني. Remark Officeاستخدام برنامج -5

 

 

 


