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االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

 النمو، التفكير، الجوانب المعرفية:االهتمامات البحثية

: )االنتاج العلمي (االبحاث المنشورة
ـ1
Rana TH. Momani and Salem Ali Gharaibeh, Investigating the construct validity
of Sternberg’s triarchic abilities test level – H (Arabic version), International
.Journal of Advanced and Applied Sciences, Taiwan, 2017, 4 (11), pp. 28-34
http://science-gate.com/IJAAS/Articles/2017-4-11/05%202017-4-11-pp.2834.pdf
ـ2
Salem Ali Salem Algharaibeh, Metacognitive Skills as Predictors of Cognitive
Failure, American Journal of Applied Psychology, United States of America,
.2017, Vol. 6, No. 3, pp. 31-37

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajap.20170603.11.pdf
3ـ سالم علي سالم الغرايبه ،العالقة بين تقدير الذات وبعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة جامعة القصيم
في ضوء بعض المتغيرات ،دراسات – العلوم التربوية ،الجامعة االردنية – االردن.69 – 96 ،)1( 44 ،2112 ،
https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/viewFile/6447/7950?target=_blank
 .4سالم علي سالم الغرايبه ،البنية العاملية لمقياس ما وراء الذاكرة (نسخة سعودية) والفروق فيها تبعا لمتغير النوع،
المجلة التربوية الدولية المتخصصة ،االردن 11( 9 ،2119 ،الجزء الثاني).444 – 432 ،
http://www.iijoe.org/v5/IIJOE_25_10_05_2016.pdf
9ـ سالم علي سالم الغرايبه ،القدرة التنبؤية للذكاء الثالثي بمهارة اتخاذ القرار لدى طلبة كلية التربية في جامعة
القصيم ،المجلة التربوية الدولية المتخصصة ،االردن 4( 9 ،2119 ،الجزء االول).16 – 1 ،
http://www.iijoe.org/v5/IIJOE_01_04_05_2016.pdf
 .9سالم علي سالم الغرايبه ورنا ثاني ضامن المومني ،أثر استخدام الخرائط الذهنية كأسلوب للتدريس مقارنة
بالطريقة التقليدية في تحصيل عينة من طالب جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية ،مجلة دراسات الخليج
والجزيرة العربية ،مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ،الكويت.62 – 99 ،)192( 41 ،2119 ،
 2ـ سالم علي سالم الغرايبه ومنى بنت عبداهلل السديري ،كفاءة التمثيل المعرفي وعالقتها بمهارة حل المشكالت لدى
طالبات جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية ،المجلة التربوية ،مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ،الكويت،
(مقبول للنشر بتاريخ2119 /1 /31 :م).
4ـ سالم علي سالم الغرايبه وعبد الشكور بن علي المشيقح ،الذكاءات المتعددة كمتنبئات بفعالية الذات االكاديمية
والتوافق االكاديمي لدى طلبة الجامعة ،المجلة التربوية ،مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت ،الكويت( ،مقبول للنشر
بتاريخ2119 /11 /21 :م).
 -6سالم علي سالم الغرايبه ،وعدنان يوسف العتوم ،فعالية برنامج تدريبي في كشف العالقة بين الذكاء االجتماعي
واالنفعالي لدى طلبة الصف العاشر االساسي -مجلة العلوم التربوية والنفسية – جامعة البحرين ،البحرين،)1( 13 ،2112 ،
.314 – 221
 -11سالم علي سالم الغرايبه ،الذكاء العاطفي لدى الموهوبين والعاديين من طلبة المرحلة المتوسطة في منطقة
القصيم -دراسة مقارنة ،مجلة الجامعة االسالمية بغزة – سلسلة العلوم االنسانية ،غزه.969 – 992 ،)1( 16 ،)2111 (،
 -11سالم علي سالم الغرايبه ،وخالد عبداهلل الحموري ،اساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة القصيم
وعالقتها بمستواهم الدراسي -دراسة ميدانية لدى عينة من الطلبة في جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية،
مجلة العلوم التربوية والنفسية  -جامعة دمشق ،سوريا (مقبول للنشر بتاريخ  2111/2/21الرقم  /3619/و.د ).
 -12خالد عبد اهلل الحموري ،وسالم علي سالم الغرايبه ،العوامل المؤثرة سلبا في التحصيل االكاديمي لدى طلبة السنة
التحضيرية في جامعة القصيم في ضوء المستوى الدراسي من وجهة نظر الطلبة انفسهم ،مجلة اتحاد الجامعات
العربية ،االردن.346 – 399 ،)92( ،)2111( ،
 -13احمد خالد خزاعله ،و سالم علي سالم الغرايبه ،الضغوط النفسية التي تواجه الطلبة في جامعة القصيم .مجلة
دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ،الكويت.392 – 323 ،)141( ،)2111( ،
 -14سالم علي سالم الغرايبه ،قياس الدافعية وتحديد مكوناتها وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة جامعة
القصيم ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،االردن.169 – 123 ،)99( ،)2111( ،
 -19سالم علي سالم الغرايبه ،قياس استراتيجيات التعلم ذاتي التنظيم وتحديد ابعادها وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى
عينة من الطلبة الجامعيين ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،االمارات العربية المتحدة2 ،)2111( ،
(.119 – 61 .)2
 -19سالم علي سالم الغرايبه ،مهارات التفكير واساليب التعلم ،مكتبة دار الزهراء ،الرياض( )2116( :منشور ومحكم
ألغراض الترقية في جامعة القصيم بخطاب رقم /226ع تاريخ 1431/9/14هـ.
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استاذ مشارك

خسم علم النفس /كلية التربية  /جامعة  3112/1/12ولغاية االن
القصيم

أستاذ مساعد

خسم علم النفس /كلية التربية  /جامعة 3112/1/12 – 3112/9/3
القصيم

رئيس خسم وعلو هيئة تدريس
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3112 - 3112م

مساعد ببث وتدريس

جامعة اليرموك /األردن
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التاريخ

العام الةامعي
منبة دعم مالي مي عمادو الدراسات العليا في جامعة القصيم ععي الببعث المنشعور فعي مةلعة 1539/1531هـ
اتباد الةامعات العربية ،العدد ( )25والذي يبمل عنوان  :الشععور بالوحعدو ومركعض اللعبا
لدى طلبة جامعة القصيم .العام الةامعي 1539/1531هـ ( منشور في مةلة اتباد الةامعات
العربية – العدد .) 25
منبة دعم مالي مي عمادو الببث العلمي والدراسات العليا في جامعة القصيم عي الببث العام الةامعي
المنشور في مةلة الةامعة االسالمية – غضو ،المةلد  19العدد ( )1والذي يبمل عنوان1521/1539 :هـ
الذكاء العاطفي لدى الموهوبيي والعادييي – دراسة مقارنة.
منبة دعم مالي مي عمادو الدراسات العليا في جامعة القصعيم ععي الببعث المقبعو للنشعر فعي العام الةامعي
مةلة دراسات الخليج والةضيرو العربية– جامعة الكويع والعذي يبمعل عنعوان :اثعر اسعتخدام 1521/1521هـ
اسععلوا الخععرائا الدماغيععة كتريقععة تععدريس مقارنععة بالتريقععة التقليديععة لععدى عينععة مععي طلبععة
الةامعة.
منبة دعم مالي مي عمادو الدراسات العليا في جامعة القصيم عي الببث الذي يبمعل عنعوان :العام الةامعي
العالخة بيي تقدير الذات وبعض اسعتراتيةيات العتعلم المعنمم ذاتيعا لعدى طلبعة جامععة القصعيم1525/1522 .هـ
والمقععدم للنشععر فععي مةلععة دراسععات – العلععوم التربويععة :الةامعععة االردنيععة( .مقبععو النشععر فععي
مةلة دراسات – العلوم التربوية – الةامعة االردنية بتاريخ 3112/1/2م)

3

منبة دعم مالي مي عمادو الدراسات العليا في جامعة القصيم عي الببث الذي يبمعل عنعوان :العام الةامعي
القعدرو التنبييععة للععذكاء الثالثععي بمهععارو اتخععاذ القععرار لععدى طلبععة كلععة التربيععة بةامعععة القصعيم1522/1525 .هـ
(مرسل للنشر في المةلة االردنية في العلوم التربوية – جامعة اليرموك باالردن).
منبة دعم مالي مي عمادو الدراسات العليا في جامعة القصيم عي الببث الذي يبمعل عنعوان :العام الةامعي
ما وراء الذاكرو لدى المتفوخيي والمتا ريي تبصيليا مي طلبة جامعة القصيم في ضوء النوع 1526/1522هـ
والمستوى الدراسي ( .خيد االعداد).

2

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

التاريخ

علو المةلس االستشاري لبرنامج علم النفس – كلية التربية بةامعة القصيم

الفصل االو
1522/1526
هـ

منسق الدراسات العليا في خسم علم النفس  -كلية التربية  -جامعة القصيم.

1522/1523
إلى أالن

علو لةنة الدراسات العليا في خسم علم النفس – كلية التربية – جامعة القصيم

1522/1523
إلى أالن

رئيس لةنة معادلة المقررات في خسم علم النفس – كلية التربية – جامعة القصيم.

1523/1521
الى االن

علو لةنة الختعا والمنعاهج والكتعل الدراسعية فعي خسعم علعم العنفس– كليعة التربيعة – جامععة 1523/1521
1522/1523
القصيم.
علو لةنة االرشاد االكاديمي في خسم علم النفس– كلية التربية – جامعة القصيم.

1521/1521
الى االن

علو لةنة إعادو هيكلة كلية التربية في جامعة القصيم.

1522

2

رئيس لةنة ملف الةودو في خسم علم النفس – كلية التربية – جامعة القصيم.

1523/1521

رئيس لةنة ملف المادو في خسم علم النفس – كلية التربية – جامعة القصيم.

1523/1521
1522/1523

رئيس لةنة النشاطات العلمية والثقافية – خسم التربية وعلم النفس – جامعة القصيم

1521/1539

علو لةنة تاديل التلبة – كلية الضرخاء األهلية

/9/2
 3112ولغاية
/9/2
.3112
3112/ 9/2
الى
3112/9/2

علععو اللةنععة العلميععة للمععيتمر الععدولي الثالععث لخبععراء اإعاخععة – جمعيععة عنيععضو للخععدمات
اإنسانية  -تاهيل

 1 – 6مارس
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31 – 11
جمادى اال ر
1529هـ
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محكم

تاريخ وجهة النشر

مبكم

 ،3119دار الضهراء :الرياض

االنتاج العلمي :ثانيا :االبحاث المنشورة

التسلسل
الغرايبه ،سالم ( .)3116القدرو التنبيية للذكاء الثالثي بمهارو اتخاذ القرار لدى طلبة كلة التربية بةامعة القصيم .المجلة
1
التربوية الدولية المتخصصة.19-1 ،3116،)5(2 ،
الغرايبه ،سالم ( .)3116البنية العاملية لمقياس ما وراء الذاكرو (نسخة سعودية) باستخدام التبليل العاملي االستكشافي
3
والتوكيدي والفروق فيها تبعا لمتغير النوع.551-523 ،3116 ،)11(2 ،
5

2
5
2
6
2
1
9
11
11
13
12
15
12

الغرايبه ،سالم والمومني ،رنا ( .)3112اثر استخدام اسلوا الخرائا الذهنية كتريقة تدريس مقارنة بتريقة المباضرو
التقليدية في تبصيل عينة مي التلبة الةامعييي – دراسة تةريبية .مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية – مةلس
النشر العلمي  -جامعة الكوي .92 – 62 ،)122( 51 ،
الغرايبه ،سالم والعتوم ،عدنان ( .)3113فعالية برنامج تدريبي في كشف العالخة بيي الذكاء االجتماعي واالنفعالي لدى طلبة
الصف العاشر االساسي .مجلة العلوم التربوية والنفسية – جامعة البحرين .215 – 321 ،)1(12
الغرايبه ،سالم ( .)3111الذكاء العاطفي لدى الموهوبيي والعادييي مي طلبة المرحلة المتوستة في منتقة القصيم -دراسة
مقارنة .مجلة الجامعة االسالمية بغزة – سلسلة العلوم االنسانية .296 – 262،) 1( ، 19
الخضاعلة ،احمد والغرايبه ،سالم ( .)3111اللغوط النفسية التي تواجه التلبة في جامعة القصيم .مجلة دراسات الخليج
والجزيرة العربية  -جامعة الكوي .222 – 232 ،)151 ( ،
البموري ،الد والغرايبه ،سالم ( .)3111العوامل الميثرو سلبا في التبصيل االكاديمي لدى طلبة السنة التبليرية في جامعة
القصيم في ضوء المستوى الدراسي مي وجهة نمر التلبة انفسهم .مجلة اتحاد الجامعات العربية– 262 ،)22( ،
.219
الغرايبه ،سالم ( .)3111خياس استراتيةيات التعلم ذاتي التنميم وتبديد ابعادها وعالختها بالتبصيل الدراسي لدى عينة مي
التلبة الةامعييي .مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية.116 – 91 ،)3(2 ،
الغرايبه ،سالم ( .)3111خياس الدافعية وتبديد مكوناتها وعالختها بالتبصيل الدراسي لدى عينة مي طلبة جامعة القصيم .مةلة
اتباد الةامعات العربية.192 – 122 ،)22( ،
الغرايبه ،سالم ( .)3119الشعور بالوحدو ومركض اللبا وعالختهما بالمستوى الدراسي والتخصص لدى طلبة جامعة القصيم.
مجلة اتحاد الجامعات العربية .222 – 392 ،)25( ،
الغرايبه ،سالم والبموري ،الد (خيد النشر) .اساليل مواجهة اللغوط النفسية لدى طلبة جامعة القصيم وعالختها بمستواهم
الدراسي .مجلة العلوم التربوية والنفسية  -جامعة دمشق .مقبو للنشر بتاريخ  3111/3/31الرخم  /2916/و.د )
الغرايبه ،سالم (خيد النشر) .العالخة بيي تقدير الذات وبعض استراتيةيات التعلم المنمم ذاتيا لدى طلبة جامعة القصيم في ضوء
بعض المتغيرات .مجلة دراسات – العلوم التربوية ،الةامعة االردنية (مقبو النشر بتاريخ 3112/1/2م)
الغرايبه ،سالم والسديري ،منى (خيد النشر) .كفاءو التمثيل المعرفي وعالختها بمهارو حل المشكالت لدى طالبات جامعة القصيم
في المملكة العربية السعودية المجلة التربوية – الكويت (مقبو للنشر 3116/1/21
الغرايبه ،سالم والمشيقح ،عبدالشكور (خيد النشر) .الذكاءات المتعددو كمنبئات بفاعلية الذات األكاديمية والتوافق األكاديمي لدى
طلبة الةامعة .المجلة التربوية – الكوي .
Rana TH. Momani and Salem Ali Gharaibeh, Investigating the construct validity of Sternberg’s
triarchic abilities test level – H (Arabic version), International Journal of Advanced and
Applied Sciences, Taiwan, 2017, 4 (11), pp. 28-34.
http://science-gate.com/IJAAS/Articles/2017-4-11/05%202017-4-11-pp.28-34.pdf
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Salem Ali Salem Algharaibeh, Metacognitive Skills as Predictors of Cognitive Failure, American
Journal of Applied Psychology, United States of America, 2017, Vol. 6, No. 3, pp. 31-37.
http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajap.20170603.11.pdf
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االنتاج العلمي :ثالثا :البرامج التدريبية واالثرائية
(اسم البرنامج)
برنامج لتنمية مهارات الذكاء االنفعالي مبني على نمرية جولمان ) (Golemanفي الذكاء االنفعالي.
برنععامج لتنميععة مهععارات الععذكاء االجتمععاعي مبنععي علععى نمريععة سععتيرنبير ) (Sterenbergاللععمنية فععي الععذكاء
2

االجتماعي.
تصميم برامج تدريبية في تنمية مهارات التفكير.

11

التحكيم العلمي
تحكيم عددد ببيدر مدن االبحداث فدي جهدات علميدة مختلفدة مثدل :مجلدة دراسدات الخلديج والجزيدرة العربيدة – مجلد
النشددر العلمددي بجامعددة الكويددت ومجلددة العلددوم التربويددة والنفسددية بكليددة التربيددة – جامعددة القصدديم ومجلددة العلددوم
االنسانية واالدارية  -جامعة المجمعة – المملكة العربية السعودية عمدادة البحدث العلمدي فدي جامعدة الملد فيصدل
(االحسددا ) وعمددادة البحددث العلمددي فددي جامعددة المل د الددد (ابهددا) ومدينددة المل د عبددد العزيددز للعلددوم والتقنيددة
(الرياض) والمؤتمر العلمي الرابع لطلبة التعليم العالي في المملكة العربية السدعودية و المدؤتمر العلمدي الخدام
لطلبة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية و المؤتمر العالمي بعندوان :المدرةة فدي السديرة النبويدة والمدرةة
المعاصرة  :المملكة العربية السعودية ةنموذجا ً – بلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية بجامعة القصيم

13

المهارات البحثية والشخصية:
اتقان مهارات الببث العلمي.
إتقعان المهعارات األساسعية فعي العديعد معي مةعاالت الباسعوا مثعل Word, Excel, PowerPoint, Internet,
.Dos. 6.22
اتقان التبليل االحصائي باستخدام برنامج البضمة االحصائية في العلوم االجتماعية . SPSS
اتقان العمل ضمي فريق
مهارات التواصل

12

الدورات التدريبية
الجهة المنظمة

اسم الدورة

مركض النةار الثقافي

دورو الكمبيوتر والبرمةيات الةاهضو بتقدير ( ممتاز).
DOS. 6.22 , Windows 3.11 , Word 6.0 ,
Excel 5.0
عمعععععادو التتعععععوير األكعععععاديمي
إعداد خوالل الببوث الكترونيا
جامعة القصيم
تتبيقات برنامج البضم االحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSعمعععادو التتعععوير االكعععاديمي –
جامعة القصيم
في الببث العلمي
عمععععادو تتععععوير المهععععارات –
دمج تقنية المعلومات واالتصا في التعليم الةامعي
جامعة الملك سعود – الرياض
معهعععععد الببعععععوث والخعععععدمات
مهارات وتقنيات الببث في المصادر االلكترونية واالنترن
االستشعععارية – جامععععة االمعععام
دمحم بي سعود االسالمية .
التقعععويم بملفعععات االنةعععاز ( التقعععويم المتمركعععض حعععو المعععتعلم عمععععععادو التتععععععوير الةععععععامعي
والةععودو النوعيععة – جامعععة ام
) Portfolio
القرى – مكة المكرمة
عمععععادو التتععععوير االكععععاديمي-
مهارات الببث النوعي َQualitative Research Skills
جامعة القصيم
6

عدد الساعات
 111ساعة
 32ساعة
 11ساعات
12ساعة
 32ساعة
 11ساعة
 13ساعة

دورو اعداد المدربيي
توحيد معايير الةودو في التعليم
ادارو اللغوط
نمام البالك بورد  Blackboardالمستوى الثاني
مةمــــــــــــــوع الســــاعات التدريبيـــة

15
أوال

األنشطة التدريسية
على مستوى البكالوريوس
اسم المادة ( المقرر )

ثانيا

عمعععادو التتعععوير االكعععاديمي –  21ساعة
جامعة القصيم
عمعععادو التتعععوير االكعععاديمي –  1ساعات
جامعة القصيم
وكالععة كليععة التربيععة للةععودو –  2ساعات
كلية التربية – جامعة القصيم
 11ساعات
 321سععععععععععععععععاعة
تدريبية

لغة التدريس

الجامعة

علم النفس التربوي
علم نفس النمو  -التفولة والمراهقة

اللغة العربية
اللغة العربية

جامعة القصيم -السعودية
جامعة القصيم -السعودية

علم نفس النمو -رشد وشيخو ة
مهارات التفكير وأساليل التعلم
مبادئ القياس والتقويم
اال تبارات والمقاييس
علم النفس االجتماعي
علم النفس القلائي
صعوبات التعلم
علم النفس التربوي.
مبادئ علم النفس.
علم النفس المدرسي.
التفكير عند األطفا .
سيكولوجية النمو عند التفل.
التنشئة االجتماعية عند التفل
برامج أطفا ما خبل المدرسة
طرق دراسة التفل
إدارو التعلم الصفي.
مد ل إلى التربية.
القياس والتشخيص في التربية الخاصة
الصبة النفسية

اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية

جامعة القصيم -السعودية
جامعة القصيم -السعودية
جامعة القصيم -السعودية
جامعة القصيم -السعودية
جامعة القصيم -السعودية
جامعة القصيم -السعودية
الةامعة العربية المفتوحة  -فرع األردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن
كلية الضرخاء األهلية -االردن

على مستوى الدبلوم العالي
اسم المادة ( المقرر )

لغة التدريس

الجامعة

علم النفس التربوي
علم نفس النمو – التفولة والمراهقة

اللغة العربية
اللغة العربية

جامعة القصيم – عمادو دمة المةتمع
جامعة القصيم – عمادو دمة المةتمع

مبادئ الببث التربوي
مبادئ القياس والتقويم
اال تبارات والمقاييس النفسية

اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية

جامعة القصيم – عمادو دمة المةتمع
جامعة القصيم – عمادو دمة المةتمع
جامعة القصيم – عمادو دمة المةتمع
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ثالثا

على مستوى الماجستير
اسم المادة ( المقرر )

لغة التدريس

الجامعة

علم النفس التربوي – مستوى متقدم
نمريات النمو وتتبيقاتها

اللغة العربية
اللغة العربية

جامعة القصيم
جامعة القصيم

مقدمة الى علم نفس النمو – تكميلي
علم نفس الفروق الفردية
علم النفس المعرفي
مبادئ القياس والتقويم -تكميلي
التقويم التربوي

اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية

جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم

اإلشراف ومناقشة الرسائل العلمية
12
عنوان الرسالة
الذكاءات المتعددو وعالختها بكعل معي فعاليعة
الععذات االكاديميععة والتوافععق االكععاديمي لععدى
طالا جامعة القصيم
التالخععععة التعبيريععععة والسععععرعة االدراكيععععة
وعالخة كعل منهمعا بعنما السعيترو الدماغيعة
لدى طالبات جامعة القصيم
كفععععاءو التمثيععععل المعرفععععي وعالختهععععا ببععععل
المشعععكالت لعععدى عينعععة معععي طعععالا جامععععة
القصيم
ادراك بيئة العتعلم الصعفية وعالختهعا بعبعض
المتغيععرات الدافعيععة لععدى طالبععات المرحلععة
الثانوية
مععا بعععد التفكيععر المةععرد وعالختععه بكععل مععي
العععذكاء النعععاجح والتبصعععيل الدراسعععي لعععدى
طالبات كلية التربية بةامعة القصيم
العالخععة بععيي االسععتعداد للععتعلم الموجععه ذاتيععا
والعععذكاء الوجعععداني لعععدى طالبعععات المرحلعععة
الثانويعععة فعععي ضعععوء نعععوع التعلعععيم (ععععام –
اص) ومستوى التبصيل
التفاعععل بععيي تقععدير الععذات وأسععاليل الععتعلم
علععععى التبصععععيل الدراسععععي لععععدى طععععالا
المرحلة الثانوية في حائل
االبتكعععععار وعالختعععععه بعععععاالتضان االنفععععععالي
والتععععروي  -االنععععدفاع لععععدى طالبععععات خسععععم
التصاميم بةامعة القصيم
المعتقععععععدات حععععععو المعرفععععععة وعالختهععععععا
بالتبصععععيل الدراسععععي وبعععععض المتغيععععرات
الديموغرافية لدى طالا جامعة القصيم

الكلية/الجامعة
الدرجة العلمية سنة المنح
المانحة
ماجستير /مشرفا
ماجستير /مناخشا
دا ليا
ماجستير /مشرفا
ماجستير /مناخشا
دا ليا
ماجستير /مشرفا
ماجستير /مشرفا

ماجستير /مشرفا
ماجستير /مشرفا
ماجستير /مشرفا

1

النتيجة
مععنح التالععل الدرجععة
بتقععدير ممتععاز مرتفععع
مع التوصعيية بتباععة
ونشر الرسالة
معععنح الدرجعععة بتقعععدير
ممتاز

خسععم علععم الععنفس-
/2/12
1526هعععععععـ ،كلية كلية التربيعة-
 3112/1/1جامعة القصيم
م
خسععم علععم الععنفس-
/2/32
كليعععععععة التربيعععععععة-
1256هـ
جامعة القصيم
 1526/1/6خسععم علععم الععنفس -مععنح التالبععة الدرجععة
كليعععععععة التربيعععععععة -بتقععدير ممتععاز مرتفععع
هـ
مععع التوص عية بتباعععة
جامعة القصيم
ونشر الرسالة
خسععم علععم الععنفس -معععنح الدرجعععة بتقعععدير
1522هـ
كليعععععععة التربيعععععععة -ممتاز مرتفع
جامعة القصيم
خسععم علععم الععنفس -خيد االعداد
كليعععععععة التربيعععععععة-
خيد األعداد
جامعة القصيم
خسععم علععم الععنفس -معععنح الدرجعععة بتقعععدير
كليعععععععة التربيعععععععة -ممتعععععاز مرتفعععععع معععععع
1521
التوصعععععععية بتباععععععععة
جامعة القصيم
الرسالة
خسععم علععم الععنفس -معععنح الدرجعععة بتقعععدير
كليعععععععة التربيعععععععة -ممتاز
1521
جامعة القصيم
خسععم علععم الععنفس -خيد االعداد
كليعععععععة التربيعععععععة-
خيد األعداد
جامعة القصيم
خسععم علععم الععنفس -خيد االعداد
التربيععععة -جامعععععة
خيد األعداد
القصيم

المؤتمرات العلمية
16
الجهة المنظمة

المؤتمر

التاريخ

وزارو التعليم الععالي3115 -
المملكععععععععة العربيععععععععة
السعودية
وزارو التعليم الععالي3112 -
المملكععععععععة العربيععععععععة
السعودية
3112
كلية الشريعة
والدراسات االسالمية
– جامعة القصيم -
السعودية

الميتمر العلمي الخامس لتلبة التعليم العالي
الميتمر العلمي الرابع لتلبة التعليم العالي
ميتمر الفتوى واستشراف المستقبل
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طبيعة المشاربة
مبكما
مبكما
حلور

