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السجل المدني 1002016002 :
المؤهالت العلمية :
• دكتوراه في الفلسفة  :تخصص علم النفس االجتماعي – جامعةة أبةردين Aberdeen
– بريطانيا 2001م .
• ماجسةةةتير فةةةي ا دا  :تخصةةةص علةةةم نفةةةس النمةةةو – جامعةةةة أريزونةةةا – Arizona
الواليات المتحدة األمريكية 1992م بتقدير جيد جدا ً مع شهادة تقدير من سفير المملكة
بواشنطن .
• بكةةةالوريوس فةةةي علةةةم الةةةنفس  :جامعةةةة الملةةةع سةةةعود بالريةةةا – KSU
السعودية 1986م بتقدير جيد جدا ً مع مرتبة الشرف الثانية.

االهتمامات العلمية والبحثية :
• مجةةاالت علةةم الةةنفس االجتمةةاعي { النمةةو النفسةةي االجتمةةاعي – اهتمامةةات وحاجةةات
وميةةةول المةةةراهقين– الكفةةةاءة االجتماعيةةةة لةةةدي المةةةراهقين – المهةةةارات االجتماعيةةةة
وتنميتهةةا لةةدي المةةراهقين – االنتمةةاء الةةوطني لةةدي الشةةبا – المسةةلولية االجتماعيةةة
لدي الشبا }.
• علةةم الةةنفس الريا ةةي { تنميةةة وتطةةوير أداء الع ة كةةرة القةةدم السةةعودي – التعص ة
الريا ي – الوعي النفسي والغذائي لدي الالعبين – تأثير اإلعالم علة أداء الالعبةين
– الجوان النفسية واالجتماعية الملثرة في أداء الع كرة القدم السعودي }.
• قةةراءات فةةي علةةم الةةنفس الجنةةائي{ الخصةةائص النفسةةية واالجتماعيةةة المتعلقةةة بجةةرائم
المةةةراهقين والشةةةبا السةةةعودي – عالقةةةة السةةةجناء مةةةع بع ةةةهم الةةةبع وكةةةذلع مةةةع
العاملين في السجن}.
• قراءات في علم النفس األمني والعسكري { رفع الروح المعنوية لألفراد وال باط في
األمن العام – الحر النفسية – كيفية التعامل مع غوط العمل – كيفية التعامل بين
رجل األمن والجمهور (الدوريات األمنية والمرور ) } .
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المواد والمقررات الدراسية التي أقوم بتدريسها:
•
•
•
•
•
•

علةةم نفةةس النمـــــةةـو  --طةةال و طالبةةات دبلةةوم التوجيةةه واإلرشةةاد النفسةةي  +طةةال
دبلوم التربية الخاصــــة ( مسار إعاقة عقلية  +صعوبات تعلم ).
علةةم الةةنفس التربةةوي – طةةال دبلةةوم التربيةةة العةةام  +طاليةةات كليةةة التربيةةةا األقسةةام
األدبية.
التوجيه واإلرشاد النفسي – طال وطالبات الدبلوم العام في التربية.
نظريات التعلم  --طال و طالبات دبلوم التوجيه واإلرشاد النفسي.
اإلرشاد المهني  --طال دبلوم التوجيه واإلرشاد النفسي.
اإلشراف عل التدري الميداني – طال دبلوم التوجيه واإلرشاد النفسي.

الدراسات واألبحاث العلمية تحت اإلعداد :
•
•
•
•

النفسةةي والعقلةةي – عينةةة

العوامةةل النفسةةية واالجتماعيةةة المةةلثرة فةةي إدراع المةةر
مختارة مع اختالف المجتمع المحلي.
العوامل النفسية واالجتماعيةة المةلثرة فةي أداء العة كةرة القةدم السةعودي كمةا يراهةا
الالعبين والجهاز الفني والجمهور الريا ي.
الكفةةاءة االجتماعيةةة م المسةةلولية االجتماعيةةة م االنتمةةاء الةةوطني – كيةةف يعبةةر عنهةةا
طال الجامعة.
العالقة النفسية واالجتماعية بين الطالة واألسةتاذ كمةا يراهةا طةال وطالبةات الجامعةة
وأثرها عل الر ا النفسي.

عنوان المراسلة :
ص  157أبهةةةا  61411قسةةةم علةةةم الةةةنفس– جامعةةةة الملةةةع خالةةةد  ،المملكةةةة العربيةةةة
السعودية.
البريد االلكتروني E-mail : mido16666 @ yahoo .com :
جوال  0555743554 :فاكس 072418187 :

السجل الوظيفي :
 مةةن 12ا4ا1423هةةـ وحتة ا ن أسةةتاذ علةةم الةةنفس االجتمةةاعي المسةةاعد – قسةةم علةةمالنفس – جامعة الملع خالد .
 من  18ا12ا1406هـ وحت 11ا4ا 1423معيد بقسم علم النفس جامعة الملع خالد .2

األعمال اإلدارية :
 مدير مكت اإلرشاد األكةاديمي بكليةة التربيةة جامعةة الملةع خالةد منةذ الفصةل الدراسةياألول 1425هـ وحت ا ن.
 مةةدير مكتةة اإلرشةةاد األكةةاديمي بكليةةة التربيةةة – جامعةةة الملةةع سةةعود مةةن 1محةةرم1407هت وحت 1408هـ.
 مساعد مدير مركز البحوث التربوية كلية التربية – جامعة الملع سةعود  1408وحتة1409هـ
عضوية جمعيات عالمية :
 ع و جمعية المراهقين ببريطانيا منذ 1419هـ وحت ا ن. ع و جمعية علم النفس والهوية ببريطانيا منذ 1420هـ وحت ا ن. ع و جمعية الدراسات العليا في علم النفس االجتماعي ببريطانيا منذ 1420هـ وحتا ن.
 ع و جمعية علم النفس االجتماعي البريطانية من 1421هـ وحت ا ن. ع و جمعية علم النفس االجتماعي األوروبية منذ 1425هـ وحت ا ن. ع و جمعية علم النفس االجتماعي األسيوية منذ 1426هت وحت ا ن.ع وية لجان داخل الجامعة :
 مقرر لجنة اإلرشاد الطالبي بكلية التربية من 4ا8ا1425هـ وحت ا ن. ع و لجنةة المقابلةة للمتقةدمين لبرنةام الماجسةتير فةي التوجيةه واإلرشةادالنفسي للعام الجامعي 1426-25هـ .
 ع ةةو لجنةةة المعيةةدين والمبتعثةةين بقسةةم علةةم الةةنفس منةةذ 1424هةةـ وحت ةا ن.
 مقرر لجنة الجداول الدراسية بقسم علم النفس للعام 1425-24هـ . مقرر لجنة التربية الميدانية بقسم علم النفس لعام 1425-24هـ المشاركة فةي أعمةال لجنةة األعةداد الختبةار القبةول للماجسةتير بالكليةة لعةام1423هـ.
 مقرر لجنة الجداول الدراسية بقسم علم النفس لعام 1424-23هـ . ع و لجنة التدري الميداني بالقسم 1423هـ وحت ا ن . منسق الجداول الدراسية بكلية التربية 1423هـ. مقرر لجنة التدري االستشارات بقسم علم النفس لعام 1423هـ . ع ةةةو لجنةةةة دراسةةةة ملفةةةات المرشةةةحين للتعيةةةين علةةة وظةةةائف بالجامعةةةة7ا1423هـ
 مقةةةةرر لجنةةةةة المقةةةةابالت الشخصةةةةية لطةةةةال الةةةةدبلومات الخاصةةةةة بالكليةةةةة6ا1423هـ.
 ع و لجنة االختبارات بكليةة التربيةة للفصةل الثةاني 1423-22هةـ والفصةلاألول 1424-23هـ .
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ع و لجنة الجداول الدراسية بكلية التربية 1423هـ.
ع و ومقرر اللجنة الدائمة لدراسة العنف لدي الشةبا بتكليةف مةن المقةام
السامي لعامي 1424-23هـ.
ع ةةو ومقةةرر اللجنةةة الدائمةةة لدراسةةة ظةةاهرة انتشةةار المخةةدرات بمنطقةةة
عسير بتكليف من سمو أمير منطقة عسير لعامي 1425-24هـ
ع و لجنة مكافحة التدخين بالجامعة منذ 1426هـ وحت ا ن .

دورات ومحا رات في خدمة المجتمع :
-

-

كيفيةة التعامةل مةع الجمهةور  :دورة تثقيفيةة توعويةة قةدمت ألفةراد و ةباط
مرور منطقة عسير لمدة  3أيام شعبان 1423هـ.
الحةةر النفسةةية  :محا ةةرة قةةدمت فةةي مقةةر مركةةز ومدرسةةة سةةالح المشةةاة
بمنطقة عسير في 11ا11ا1423هـ.
الروح المعنوية وعوامل رفعها  :محا ةرة قةدمت فةي مقةر مركةز ومدرسةة
سالح المشاة بمنطقة عسير في 1ا1ا1424هـ.
خصائص المتفةوقين وأهميةة رعةايتهم بالنسةبة للمجتمةع  :محا ةرة ثقافيةة
قدمت بقسم علم النفس – جامعة الملع خالد في 21ا2ا1424هـ.
طبيعةةة المراهةةق وحاجاتةةه النفسةةية واالجتماعيةةة  :محا ةةرة قةةدمت بثانويةةة
الفيصل بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير في 12ا3ا1424هـ.
زيادة وعي رجل المرور  :محا ةرة قةدمت خةالل أسةبوم المةرور الخليجةي
التاسةةةع عشةةةر بعنةةةوان { قواعةةةد المةةةرور ةةةمان وآمةةةان } وذلةةةع بةةةالمركز
التوعوي بمرور منطقة عسير في 19ا1ا1424هـ .
طرق وأسالي التعامل مع النةزالء  :دورة خاصةة بةالعملين فةي السةجون –
قدمت بمقر سجن أبها في 23ا7ا1426هـ.
عوامةةل تسةةاعد عل ة رفةةع الةةروح المعنويةةة  :دورة تدريبيةةة لمنسةةوبي قةةوة
الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير ولمدة ثالثة أيام من محرم 1427هـ.
ندوة عةن الفقةر  :المشةاركة بالتنسةيق واإلشةراف علة الحةوار وقةد عقةدت
بمقر مركز التدري التربوي العام بةاإلدارة العامةة للتربيةة والتعلةيم بمنطقةة
عسير ( بنات ) االثنين 1ا11ا1425هـ.
ماذا يريةد التربويةون مةن المجتمةع ا ومةاذا يريةد المجتمةع مةن التربةويين ا
المشةةةاركة بورقةةةة عمةةةل بعنةةةوان م مفةةةاهيم اجتماعيةةةة نفسةةةية ( الكفةةةاءة
االجتماعيةةة  ،المسةةلولية االجتماعيةةة ) فةةي اإلطةةار التعليمةةي والتربةةوي .
وعقةةدت بمقةةر مركةةز التةةدري التربةةوي بةةاإلدارة العامةةة للتربيةةة والتعلةةيم
بمنطقة عسير في صفر 1425هـ.
غرس الثقة بالنفس  :محا رة تربوية توعويةة قةدمت لمنسةوبي الةدوريات
األمنية بمنطقة عسير في 1426 10هـ.
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لم شمل األسرة  :المشاركة في برنام تأهيل السجناء بمنطقة عسير وذلةع
بمحا رة بعنوان م جمع شمل األسرة أساس للحياة السعيدةم.
مثاليةةة األ وأثرهةةا عل ة االبنةةاء  ،القةةدوة الصةةالحة  :ورشةةة عمةةل قةةدمت
لنزالء سجن أبها في شعبان 1427هـ.
كيفية التعامل مع المراهقين  :حلقةة نقةاع علميةة قةدمت بقسةم علةم الةنفس
جامعة الملع خالد في 18ا10ا1425هـ.
أثر تغيير السياق االجتماعي المقةارن علة تقةويم الةذات لةدي المةراهقين –
دراسة عن المراهق السعودي محا ر علمية قةدمت بقسةم علةم الةنفس فةي
18ا10ا1422هـ.
مواجهةةة ال ةةغوط النفسةةية المةةلثرة عل ة العمةةل  :محا ةةرة وحلقةةة نقةةاع
قةةدمت لمنسةةوبي اإلدارة العامةةة للةةدوريات األمنيةةة بمنطقةةة عسةةير ( مةةدينتي
أبها وخمس مشيط ) يومي السبت واألحد 27-26ا7ا1425هـ .
علم النفس واألمةن  :محا ةرة هةدفت إلة رفةع مسةتوي وعةي رجةل األمةن
الثقافي حول ذاته  ،السبت 11ا10ا1425هـ بمقر مدينة تدري األمن العةام
بمنطقة عسير.
تكوينةةات المجةةرم الشخصةةية النفسةةية  :محا ةةرة قةةدمت للعةةاملين بسةةجن
مدينة أبها 4ا 1424هـ .
التأهيةةل النفسةةي واالجتمةةاعي للسةةجناء المفةةرج عةةنهم  :ورشةةة عمةةل قةةدمت
بسجن مدينة أبها في 21ا8ا1425هـ.
الوقوم في الجريمة  :األسبا والعالج  :محا رة قدمت للنزالء والعةاملين
بسجن مدينة أبها في 5ا1424هـ .
اإلدمان  :منظور نفسي  ،طبةي  ،شةرعي  ،امنةي اإلشةراف واإلدارة للنةدوة
وتقةةديم ورقةةة عمةةل بعنةةوان ( التفسةةير النفسةةي لإلدمةةان) المصةةاحبة لليةةوم
العةةةالمي الثةةةامن عشةةةر لمكافحةةةة المخةةةدرات تحةةةت شةةةعار م نعةةةم للحيةةةاة ال
للمخةةدرات وذلةةع بمقةةر مستشةةف أبهةةا الخةةاص بالتعةةاون مةةع اإلدارة العامةةة
للمكافحة المخدرات بمنطقة عسير في 8ا  1424هـ

الدراسات واألبحاث العلمية:
 ظاهرة انتشار المخدرات بمنطقة عسير :األسبا والعالج (0)1426دراسة علمية ميدانية باالشتراع مع فريق عمل 0غير منشور 0جامعة
الملع خالد0
 العنف لدي الشبا  :أسبابهم مظاهرة  ،وا ثار المترتبة عليه0)1424( 0دراسة علمية ميدانية باالشتراع مع فريق عمل 0غير منشور 0جامعة
الملع خالد0
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The Effect of Changing the Social Comparative
Context on adolescents' self-evaluations : A study of
Saudi adolescents. Unpublished Ph. D. theses . The
university of Aberdeen, UK 2001.
:الملتمرات والندوات العلمية العالمية المشارع فيها
* المةةلتمر العةةالمي الثةةاني لةةدول أسةةيا والباسةةفيع فةةي اإلرشةةاد النفسةةي والةةذي
سةةةيقام فةةةي هةةةون كةةةون – الصةةةين وذالةةةع تحةةةت رعايةةةة الجمعيةةةة األسةةةيوية
7  الة5 والجمعية االسترالية المتخصصة في اإلرشاد النفسي م في الفتةرة مةن
. م بجامعة هون كون2011  يوليو8  ال6  هـ الموافق1432شعبان
* المةةةلتمر الةةةدولي السةةةابع والعشةةةرين فةةةي علةةةم الةةةنفس التطبيقةةةي الجمعيةةةة
29 االسترالية لعلم النفس ملبورن أستراليا مركز المعار والملتمرات من
هـ14 31  ا8 ا4
هـ إل14 31  ا7 ا
The 7th International Conference on Psychiatry
"Controversies in Psychiatric Practice "
Intercontinental Hotel, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia,
27 – 29 April 2011

Family Counseling in regard to a Positive Perception of
Mental Illness . A paper presented in the 2nd Asia Pacific
Rim International Counseling Conference – 2011 Hong
Kong – China
Social Factors affecting people's perceptions of mental
disorders and illness. A paper presented in the 2nd
international Conference on Mental Health
Kelowna - Canada 2011
Social factors affecting people's perceptions of mental
disorders and illness , An original paper is presented at
Annual International Conference on Cognitive and
Behavioral Psychology 13th – 14th February 2012, Singapore
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Social competence as an important indicative of positive
social development in adolescence , An original brief paper
presented at 3rd international conference on Behavioral,
Cognitive and Psychological Sciences (BCPS 2012)
BANGKOK, Thailand
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