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 : البيانات الشخصية:  أولً 
 

 

 9439476311 رقم السجل ادلدين بالعيس العتيبيسميره محارب  ىيئة التدريساسم عضـو 
 1757726 رقم ادلنسوب الرتبية وعلم النفس القسم كلية اآلداب والعلوم اإلدارية للبنات  الكلية

 يالبريد اإللكترون - تاريخ ادليالد غًن متزوجة  احلالة االجتماعية
@uqu.edu.sasmotibia 

   

sam_afa@hotmail.com 

 

 - فاكس - ىاتف عمل 4242231642   جوال

 
 

 

 : المؤىالت العلميةثانياً : 
 

 اجلامعة و الكلية التخصص  تاريخ احلصول عليو ادلؤىل
 كلية العلوم التطبيقية واذلندسية  جامعة أم القرى ـ األحياء مع األعداد الرتبوي  البكالوريوس
 كلية الرتبية لألقسام األدبية مبكة  –وكالة كليات البنات  وكالة كليات البنات علم نفس تربوي  ادلاجستًن
 كلية الرتبية لألقسام األدبية مبكة  -جامعة أم القرى  علم نفس تربوي ىـ9176-3-93 الدكتوراه

 

 : الدرجات العلميةثالثاً : 
 

 لالستعمال الرسمي اجلهة تاريخ احلصول عليها الدرجة العلمية
  جامعة أم القرى ه 9134 -9 – 75 استاذ مشارك 
  جامعة أم القرى  ىـ9134-9-6 أستاذ مساعد

  كلية الرتبية األقسام األدبية  ىـ9173-3-74 زلاضر
  كلية الرتبية األقسام األدبية ه9192 – 99 – 75 معيد

 

 

mailto:smotibia@uqu.edu.sa
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 : المهام اإلدارية التي ُكـلِّف بها العضو:  رابعاً 

 

 لالستعمال الرسمي فرتة التكليف ادلهام اإلدارية م

  ىـ9241-ىـ 9241 / اآلداب / العلوم التطبيقية التربية  كليةلجان الختبارات والسير لقسم التربية وعلم النفس في  رئيسة عامة ل 9

  ىـ9241ىـ إلى عام 9291من عام  سير في الختبارات الفصلية لجان مسئولة 7

  ىـ9291ىـ و9291 لجان رصد الدرجات لقسمي اللغة العربية والدراسات السالميةمشاركة في  3

رئيسة لجنة توصيف المقررات بقسم علم النفس بكلية التربية لتوصيف مقررات علم النفس في ضوء معايير الجودة لالنتهاء إلى دليل  1
 خاص بصورة منتظمة ومعيارية توفر كل المعلومات والبيانات المتعلقة بكل مقرر . 

  ىـ9249

  ىـ9244 -ىـ 9249 لجنة المؤتمرات والندوات بالقسم مسئولة 2

عضوة لجنة تحكيم البحوث المقدمة من الطالبات بكلية اآلداب والعلوم اإلدارية للمؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات التعليم  3
 العالي

  ىـ9244

  9241 -1434 ػضٕ في نجُخ انجٕدح انُٕػيخ  4

  ْـ 1431 -1435 ٔانذكزٕساِ( قجٕل طبنجبد انذساصبد انؼهيب )انًبجضزيشنجُخ في  ػضٕ 5

   نهقضى نجُخ انزقٕيى انزاري في ػضٕ 6

 

 : في خدمة الجامعة و المجتمعالعضو  التي شارك فيهاالمشاركات :  اً خامس
 

 لالستعمال الرسمي الفرتة  نوع ادلشاركة اسم ادلشاركة م

  ىـ9245-ىـ 9249  باجلمعية اخلًنية النسائية مبكة عضوه 9

ضمن نشاطات وفعاليات القسم يف مشروع ) مكة  تقدمي زلاضرة بعنوان ) العوامل النفسية ادلؤدية للجرمية (  7
 بال جرمية (

  ىـ9249- 1-2
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مبركز التطوير  -بكلية اآلداب والعلوم االدراية تقديم دورة بعنوان )الذكاء ....مهارات التعامل مع الذات ومع اآلخرين ( . 3
 وخدمو اجملتمع

  ىـ 9139/  2/  73

  ىـ 9137 -9139  بالمجلس العربي للموىوبين عضوه 1

سرتاتيجيات ادلعرفية لدى ادلرتفعات و ادلنخفضات تقدمي زلاضرة بعنوان ) اال 2
 (حتصيليا .... رؤية شاملة

  ىـ9133- 1 – 71 بكلية العلوم التطبيقية

انًذَي  انذفبع –( 2114زشاك في يهزقٗ ) َحٕ يجزًغ آيٍ شاال 3

 ٔجًؼيخ انشقبئق ثجذح

ٔسقخ ػًم ثؼُٕاٌ " انؼًم انزطٕػي 

 سؤيخ َفضيخ اجزًبػيخ."

 

 و   2114/  3/  5

 ْـ1435/  5/ 4

 

  2112-1431 ثجبيؼخ أو انقشٖ ثبنزاْش دٔسح اصبنيت حم انًشكالد  4

  

 : األنشطة العلمية:  سادساُ 
 

 :  الماجستير والدكتوراهأ : 
 

 القيمة التنبوئية لبعض االسرتاتيجيات ادلعرفية بالتحصيل األكادميي لدى طالبات ادلرحلة الثانوية مبكة .  ادلاجستًنعنـوان رسالة 

 ات مبكة .منذجة العالقات بٌن األساليب ادلعرفية وقدرات الذكاء االنفعايل لدى عينة من طالبات القسمٌن العلمي واألديب بكليات الرتبية للبن عنـوان رسالة الدكتوراه

 

 

 ب : اإلنتاج العلمي ) المنشور/  المقبول للنشر(  :
 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنـوان اإلنتاج العلمي م

أساليب ادلعاملة الوالدية وعالقتها باخلوف االجتماعي والتحصيل األكادميي لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى  9
 مبكة ادلكرمة .

 11العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية  4191

 11العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية  4199العالقة بٌن وجهو الضبط والسلوك العدواين والتحصيل األكادميي لدى عينو من طالبات جامعو أم القرى مبكة  7
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 .ادلكرمة
3 THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE 

DISSONANCE AND THE BIG-5 FACTORS MODEL 
OF THE PERSONALITY AND THE ACADEMIC 

ACHIEVEMENT IN A SAMPLE OF FEMALE STUDENTS 

AT THE UNIVERSITY OF UMM AL QURA 

2012 Education 

العدد  1التربوية والنفسية, المجلدمجلة الدراسات  4195 .احملددات السيكومرتية دلقياس التنافر الذىين لدى طالبات جامعة أم القرى مبكة ادلكرمة 1
4 

 24, المجلد مجلة العلوم الجتماعية 4195 التنافر ادلعريف وعالقتو بكل من مفهوم الذات والتحصيل االكادميي  2
 
 

  

  :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها :جـ   
 

 لالستعمال الرسمي ادلرحلة رقم ادلقرر اسم ادلقرر م

  بكالوريس 4511441 -4 علم النفس الرتبوي  9

  بكالوريس 4511911 -4 علم نفس النمو  7

  بكالوريس بكلية التربية للبنات سابقا التقومي الرتبوي 3

  بكالوريس 4511499 -4 مدخل علم النفس 1
  ماجستبر نفس 112 جتارب نفسية يف التعلم  5

  ماجستبر نفس 441112  عمليات عقلية معرفية  3
  دبلوم 441219 ارشاد وتوجيو 7
  دبلوم 441111 التقومي الرتبوي ساس 9
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  ماجستير 441149 مبادئ التقومي الرتبوي  10

  دكتوراة 441114 نظريات التعلم والتعليم  99

  ماجستير  علم نفس التعلم  97

 : ت التدريبية الدورا :جـ          
 

  

 لالستعمال الرسمي تاريخ النعقاد النعقادمكان  اسم الدورة م
  م7444-1 -9 ادلركز الثقايف السعودي جبدة دورة يف اللغة االجنليزية  9
  ىـ9134-1 -5 كلية خدمة اجملتمع والتعليم ادلستمر جبامعة أم القرى  spssدورة يف الربنامج التحليلي اإلحصائي  7
  ه 9139/  3/  72 - بكلية اآلداب والعلوم اإلدارية وخدمو اجملتمع ـمبركز التطوير  دورة تقدير الذات  3
  ىـ9131-97-7 مركز الوسائل وتقنيات التعليم جبامعة أم القرى السبورات الذكية  1

 
 :الندوات و ورش العمل  و المؤتمرات :د 

 

 لالستعمال الرسمي تاريخ النعقاد مكان النعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل م
  ىـ9134-3-74 جامعة أم القرى البحث العلمي مهاراتو وتطبيقاتو اإلحصائية يف رلال ادلناىج واألشراف الرتبوي 9
  ىـ91/99/9134-97 جامعة أم القرى العمل من أجل االعتماد األكادميي 7
3 

 ادلؤدتر العلمي العريب الّسابع لرعاية ادلوىوبٌن وادلتفّوقٌن
 ادلوىوبٌن" أبنائنا برعاية ... تتحقق "أحالمنا

 
 األردن –عمَّان 

 

 
  ،7494دتوز )يوليو(  76 -28

حٕس انُفضيخ انج -انثبنش نقضى ػهى انُفش  يانًؤرًش انؼهً 1
 . خٔرطجيقبرٓب انًيذاَي

 -قضى ػهى انُفش  – خكهيّ انؼهٕو االجزًبػي

 جبيؼّ انكٕيذ
 ْـ14 32/  4/   26 - 22

 

2 
 . ٔانُفضيخ خديبٌ ٔػالقزّ ثبالضطشاثبد انؼقهياال

  7499 -1 -73 ورشة عمل يف جامعة الكويت
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3 
 . قيبس االكزئبة نذٖ انًشاْقيٍ

  7499 - 1 -74 ورشة عمل يف جامعة الكويت

4 
 خ .يٓبساد انزًُيّ انزاري

  7499 - 1 -74 ورشة عمل يف جامعة الكويت

5 
  7499 - 1 – 75 ورشة عمل يف جامعة الكويت خ .انجيذ ٔانًذسصكيف ركشف رٖٔ صؼٕثبد انزؼهى في 

نكزبثّ انًشاجغ ٔفقب الخش أصذاس   Endonteيٓبساد اصزخذاو  6

 . ( 2111) انطجؼّ انضبدصّ   ABAدنيم َشش 

  7499 - 1 – 75 ورشة عمل يف جامعة الكويت

أدٔاس ٔيضئٕنيبد انًؼهى في  –حضٕس انًؤرًش انشاثغ إلػذاد انًؼهى  10

انزؼهيى انؼبو ٔانؼبني رجبِ ظبْشح انؼُف ٔانزطشف في ضٕء يزغيشاد 

 انؼصش ٔيطبنت انًٕاطُخ .

 7499 -6 – 74 جامعة أم القرى
 

حضٕس انًؤرًش انؼهًي انشاثغ نطالة ٔطبنجبد انزؼهيى انؼبني ثًكخ  99

 انًكشيخ 

 

 77/3/9131-96 جامعة أم القرى
 

انفبع انًذَي ٔجًؼيخ  –( 2114انًشبسكخ ثًهزقٗ ) َحٕ يجزًغ آيٍ  97

 انشقبئق ثجذح

  ه9132 – 2 – 1 بارك حياة جبدة 

93 
 .انًشبسكخ ثًؤرًش انشجبة ٔانًٕاطُخ 

 1436ِ  

91 
 حضٕس يؤرًش انًؼهى انخبيش 

  1432ِ جامعة أم القرى 

 
 
 
 

 :اإلنجازات و األنشطة العلمية األخرى 
 

 .على عدد من الرسائل العلمية لطالبات الدراسات العليا ) ماجستير( األكاديمي الشراف -

 .(القيمة التنبؤية دلهارات ما وراء ادلعرفة باسرتاتيجيات التعلم ادلنظم ذاتيا والتحصيل االكادميي لدى طالبات جامعة أم القرى) مساح عمر السلمي
 (من دافعية االجناز والتحصيل االكادميي لدى طلبة جامعة أم القرى.الكمالية و عالقتها بكل ) ىبو عبداحلي االنصاري

 .(بعض االساليب ادلعرفية وعالقتها بأساليب اختاذ القرار لدى عينة من الطالبات ادلوىوبات والعاديات بادلرحلة الثانوية) مىن عبداهلل باقازي
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 اطفال الروضات باألحساء يف ضوء بعض ادلتعًنات.( فاطمة عدنان الشخص ) الذكاء الجتماعي وعالقتو حبل ادلشكالت لدى
 .(قوة األنا وأساليب اختاذ القرار يف ضوء بعض ادلتغًنات لدى عينة من موظفات جامعة أم القرى مبكة ادلكرمة) نورة أمحد صاحل الضبيبان 

 الطالبات ادلوىوبات والعاديات يف ادلرحلة الثانوية مبكة ادلكرمة.( أمل عجيان اجللوي ) ادلعتقدات ادلعرفية وعالقتها بأساليب التعلم والتحصيل الدراسي لدى

 .(أصبنيت انزفكيش ٔػالقزٓب ثبصزشاريجيبد انزؼهى انًُظى راريب ٔانذافغ انًؼشفي نذٖ طالة ٔطبنجبد انًشحهخ انثبَٕيخ ثًكخ انًكشيخ) صجٗ ػجذسثّ ًَب انضهًي

 خ.(انزؼهى انضطحيخ ٔانفؼبنخ ٔػالقزٓب ثبنزفكيش انُبقذ ٔانزحصيم األكبديًي نذٖ طبنجبد جبيؼخ أو انقشٖ ثًكّ انًكشياصزشاريجيبد ) احالو ػجذانشحًٍ يحًذ انًجَُٕي
 .(جذح صؼخ انزاكشح انؼبيهخ ٔػالقزٓب ثفبػهيخ حم انًشكالد نذٖ طبنجبد انًشحهخ انثبَٕيخ يٍ انؼبديبد ٔانطبنجبد رٔاد صؼٕثبد انزؼهى ثًذيُخ) َبيفّ فٓى يحًذ انضهًي

 

 منها :العلمية رسائل المناقشة العديد من       

طائف( أحمد التميمي بعنوان )جودة أداء المعلمة وعالقتها بالدافعية للتعلم من وجهة نظر الطالبات لدى طالبات الصف الثالث ثانوي بمحافظة الرسالة الطالبة سوزان  -
 ىـ  9244- 1- 42بإشراف:عابد النفيعي وذلك بتاريخ الثالثاء 

( بإشراف شادية التل وذلك في الفصل  المتغيرات بعضب  قتهاالوع  القرى  أم  جامعة  طلبة  لدى  لتفكيرا  وأساليب  التعلم  أساليببعنوان ) الحارثي أحمد  رسالة الطالبة فاطمة -
 ( 4194 -ىـ 9244عام الدراسي الثاني 

الب وطالبات قسم اللغة لدى عينة من طرسالة الطالبة أشواق عبدالعزيز جان بعنوان )عالقة العجز المتعلم وأساليب عزوه بمهارة فهم المقروء باللغة النجليزية  -
 ىـ9244وذلك بالفصل الدراسي الثاني لعام النجليزية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة( بإشراف: إنشراح المشرفي 

الهامي (بأشراف :  رسالة الطالبة أروى المولد بعنوان )التجاىات نحو المعلمات وعالقتها بالنتماء المدرسي لدى طالبات الصف األول الثانوي بمحافظة جدة -
 ىـ 9245 – 5 -91عبدالعزيز وذلك بتاريخ الثنين 

 الكبديًي في ضٕء ثؼض انًزغيشاد نذٖ طبنجبد جبيؼخ او انقشٖانًٓبساد انحيبريخ ٔػالقزٓب ثبنزكيف ارسالة الطالبة وداد عايد الحربي  -

جٕدح انحيبح انُفضيخ ٔػالقزٓب ثبنحبجبد انُفضيخ ٔانزحصيم انذساصي نذٖ طبنجبد جبيؼخ او انقشٖ ثًُطقخ يكخ رسالة الطالبة إيمان سعود الشريف  -

 انًكشيخ. 

 ا بالسيادة المخية لدى طالبات جامعة أم القرى في ضوء بعض المتغيرات.( أمل سالم الطويرقي )الذكاءات المتعددة وعالقتهرسالة الطالبة  -

 .(رسالة الطالبة نعيمة سليمان الردادي ) التصنيف الذاتي وعالقتو بفاعلية الذات األكاديمية والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة أم القرى -

قتها بأساليب التعلم والتحصيل الدراسي لدى الطالبات الموىوبات وغير الموىوبات بالمرحلة الثانوية رسالة الطالبة شيماء علي القاضي ) مهارات ما وراء المعرفة وعال -
 بمكة المكرمة.(
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 هـ3418/    /  التاريخ:                    :  توقيعال           د: / سميره محارب العتيبي   االسم:   

 


