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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة الدراسة

الجامعة

البلد

جامعة أوهايو

أمريكا
األردن
األردن

الدرجة

التخصص الدقيق

الدكتوراه

البحث التربوي والتقويم

2004-2007

املاجستير

القياس واالحصاء

1994-1991

الجامعة األردنية

علم النفس

1991-1988

الجامعة األردنية

البكالوريوس

(من-الى)
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الخبرات التدريسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة
األكاديمية

2022-2015

أستاذ مشارك

المؤسسة
جامعة االمام

البلد

القسم/الكلية
علم النفس /التربية

السعودية

2015-2014

أستاذ مشارك

جامعة قطر

العلوم النفسية /التربية

قطر

2014-2013

أستاذ مشارك

جامعة امللك سعود

علم النفس /التربية

السعودية

2013-2009

أستاذ مساعد

جامعة امللك سعود

علم النفس /التربية

السعودية

عبدالرحمن بن فيصل

خبرات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة العمل

الرتبة

المؤسسة

القسم/الكلية

البلد

2009-2008

مستشارقياس وتقويم

وزارة التربية والتعليم

مركزالقياس والتقويم

البحرين

المنشورات والمؤلفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجالت
المؤلفون
(بالترتيب)
Rababah, A., Khlaifat, D.,
Abdelfattah, F., Busaad,
Y., Alqaryouti, I., & AlAwamleh, A.
Hemdan, A.,
& Abdelfattah, F.,
Opoku, M.
Abu-Hilal, M., Alaeddin, J.,
Abdelfattah, F., Atoum,
& A., Dodeen, H.
Al Bahrani, M.

المجلة

العنوان
The Impact of Covid-19 On
Parents of Children with
Disability: Educational Needs
and Challenges.
Multi-informant assessment of
’high-achieving students
behavioral and emotional
strengths.
Does Pandemic Anxiety have
Effects on Emotionality,
Government Actions, and
Interpretation of the
Pandemic.

International Journal of
Instruction

Journal of Child and
Family Studies

Turkish Online
Journal of
Qualitative Inquiry
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العدد

سنة
النشر

)15 (4

2022

31

2022

)13(1

2022

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

2021

aheadofprint

Journal of Applied
Research in Higher
Education

2021

8 (1)

Cogent Psychology

2021

49

جامعة-مجلة العلوم االجتماعية
الكويت

2021

48 (1)

دراسات العلوم اإلنسانية
واالجتماعية

2020

11

2020

28 (1)

The International
Journal of Assessment
and Evaluation,

2018

11 (4)

International Journal of
Instruction

2017

13 (4)

2016

25 (2)

Digest of Middle
East Studies

7 (4)

Journal of Emerging
Trends in
Educational
Research and Policy
Studies

2016

Education Sciences

املجلة األردنية في العلوم
التربوية

The predictive validity of
entrance scores and short-term
performance for long-term
success in engineering
education
Does self-compassion relate to
the fear of the future during
the 2020 coronavirus
pandemic? A cross-cultural
study.
القلق النفس ي ومعتقدات املؤامرة وتأثير وسائل
.اإلعالم في املخاوف أثناء جائحة كورونا
)19 - اآلثار النفسية لجائحة كورونا (كوفيد
 دراسة:على املواطن العربي واستجاباته لها
.مسحية مستعرضة في عدة دول عربية
Exploring Feelings of Worry
and Sources of Stress during
COVID-19 Pandemic among
Parents of Children with
Disability: A Sample from Arab
Countries.
Suitability of Adapted Student
Ratings of Instruction:
Indicators of University
Teaching Effectiveness.
Linking homework to
achievement in mathematics:
An examination of 8th grade
Arab participation in TIMSS
2015.
القيمة للدافعية في-مالءمة نموذج التوقع
تفسير العالقات بين االتجاه والكفاءة
والجهد مع التحصيل الدراس ي في اإلحصاء
.وتوقعه
The Intersection of Citizenship
Status, STEM Education, and
Expected Labor Market
Participation in Gulf
Cooperation Council Countries.
Lost in Memorization: The Case
of Science Instruction in KSA
Schools and the Argument for a
Promotion of Science Literacy
Based on Formative
Assessment Practices.
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Abdelfattah, F., Obeidat,
O., Salahat, Y., BinBakr,
M. & Al Sultan, A.
Jansen, P., Siebertz, M.,
Hofmann, P., Zayed, K.,
Zayed, D., Abdelfattah, F.,
Fernández-Méndez, L. &
Meneghetti, C.
 فيصل؛، جهاد؛ وعبدالفتاح،عالء الدين
 حمزة؛، ماهر؛ ودودين،وأبو هالل
. عدنان، منى؛ والعتوم،والبحراني
 ماهر؛، فيصل؛ وأبو هالل،عبدالفتاح
 جهاد؛، حمزة؛ وعالء الدين،ودودين
. عدنان، منى؛ والعتوم،والبحراني
Abdelfattah, F., Rababah,
A., Alqaryouti, I.,
Alsartawi, Z., Khlaifat, D.,
& Awamleh, A.

Abdelfattah, F.

Abdelfattah, F. & Lam, J.

 فيصل،عبدالفتاح

Wiseman, A. W.,
Abdelfattah, F. A. &
Almassaad, A.

Al Shannag, Q., Schreier,
H., Abdelfattah, F., &
Alshaya, F.

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

2016

2016

2015

26

14 (2)

9 (1)

Journal of
adolescence
International
Journal of Science
and Mathematics
Education

مجلة الدراسات التربوية
 جامعة السلطان-والنفسية
قابوس

2015

35

Learning and
Instruction

2015

52

American Educational
Research Journal

2015

107

2015

16

Journal of Educational
Psychology

مجلة العلوم التربوية والنفسية

2014

3

International
Perspectives in
Psychology: Research,
Practice, Consultation

2014

34

South African Journal of
Education

2014

35

املجلة الدولية لألبحاث
التربوية

2013

41

رسالة التربية وعلم النفس

international note: Prediction
of mathematics work ethic and
performance from behavioral,
normative, and control beliefs
among Qatari adolescents.
Gender difference in teachers’
mathematical knowledge for
teaching in the context of
single-sex classrooms.
املمارسات التقويمية ملعلمي العلوم بمرحلة
التعليم املتوسط في ضوء تصنيف األداء حسب
.االختبارات الدولية
Dimensional Comparison
Theory: Paradoxical relations
between self-beliefs and
achievements in multiple
domains.
The Internal/External Frame of
Reference Model of SelfConcept and Achievement
Relations: Age-Cohort and
Cross-Cultural Differences.
The Big-Fish-Little-Pond Effect:
Generalizability of Social
Comparison Processes Over
Two Age Cohorts from
Western, Asian, and Middle
Eastern Islamic Countries.
املمارسات التقويمية التكوينية والختامية
ملعلمي الرياضيات في املرحلة املتوسطة
.باململكة العربية السعودية
Mathematics and science
achievements predicted by
self-concept and subject value
among 8th grade Saudi
students: Invariance across
gender.
Test-taking skills of secondary
students: the relationship with
motivation, attitudes, anxiety
and attitudes towards tests.
معارف ومهارات معلمي الرياضيات والعلوم
السعوديين باملرحلة املتوسطة حول أساليب
التقويم
ّ
البنية العاملية ملقياس التوجهات املهنية
مللتحقي برامج إعداد املعلمين في إطار معايير
االعتماد األكاديمي
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Areepattamannil,
S., Abdelfattah,
F., Mahasneh, R., Khine,
M., Welch, A., Melkonian,
M., & Al Nuaimi, S.
Haroun, R., Ng, D.,
Abdelfattah, F., &
AlSalouli, M.
 فيصل؛، أمحمد؛ وعبدالفتاح،تيغزة
. عثمان، عبدهللا؛ والتركي،والسعدوي
Marsh, H., Lüdtke, O.,
Nagengast, B., Trautwein,
U., Abduljabbar, A.,
Abdelfattah, F., & Jansen,
M.
Marsh, H., Abduljabbar,
A., Parker, P., Morin, A.,
Abdelfattah, F.,
Nagengast, B., Möller, J.,
& Abu-Hilal, M.
Marsh, H., Abduljabbar,
A., Morin, A., Parker, P.,
Abdelfattah, F.,
Nagengast, B., & AbuHilal, M.
، إسماعيل؛ والرويس،البرصان
 فيصل،عبدالعزيز؛ وعبدالفتاح
Abu-Hilal, M., Abdelfattah,
F., Shumrani, S., Dodeen,
H, Abduljabber, A., &
Marsh, H.

Dodeen, H., Abdelfattah,
F. & Alshumrani, S
، السيد؛ وعبدالفتاح،أبو هاشم
 نضال،فيصل؛ واألحمد
 أمحمد، فيصل؛ وتيغزة،عبدالفتاح

دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department

2013

2013

التاريخ

12

28

Journal of Baltic Science
Education

European Journal of
Psychology of Education

2013

105

Journal of Educational
Psychology

2012

12

International Journal of
Testing

2011

9

Individual Differences
Research

2011

23

2010

1 (10)

2010

38

2009

6 (1)

المدينة/البلد

مجلة جامعة امللك سعود العلوم
التربوية والدراسات اإلسالمية
Educational Research

Social Behavior and
Personality
International Journal of
Applied Educational
Studies

Linking teachers’ quality and
student achievement in the
Kingdom of Saudi Arabia and
Singapore: The impact of
teachers’ background variables
on student achievement.
Construct validity of selfconcept in TIMSS’s student
background questionnaire: a
test of separation and
conflation of cognitive and
affective dimensions of selfconcept among Saudi eighth
graders
Factorial, convergent and
discriminant validity of TIMSS
math and science motivation
measures: a comparison of
Arab and Anglo-Saxon
countries
e Effects of Teachers’
Qualifications, Practices, and
Perceptions on Student
Achievement in TIMSS
Mathematics: A Comparison of
Two Countries
Psychometric Properties of the
Wechsler Abbreviated Scale of
Intelligence (WASI) with an
Arab Sample of School
Students
قوة االختبار اإلحصائي وحجم األثر في
البحوث التربوية والنفسية
The effect of student use of the
free-body diagram
representation on their
performance.
The Relationship between
Motivation and Achievement in
Low-stakes Examinations
Response Latency Effects on
Classical Test Theory Indices
and Pass/Fail Decisions

المؤتمر

العنوان
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Al Shannag, Q, Tairab, H.,
Dodeen, H., &
Abdelfattah, F.

Abu-Hilal, M.,
Abdelfattah, F.,
Alshumrani, S.,
Abduljabbar, A., & Marsh,
H.

Marsh, H., Abduljabbar, S.,
Abu-Hilal,M.,Morin, A. J.,
Abdelfattah, F., Leung, K.
C., Xu,M. K., Nagengast, B.
& Parker, P.

Dodeen, H., Abdelfattah,
F., Shumrani, S. & Abu
Hilal, M.

Abu-Hilal, M., Al-Baili, M.,
Saratawi, A., Abdelfattah,
F. & Qaryouti, I.
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املؤتمر العربي الثاني لضبط الجودة في التعليم العالي

 البحرين:املنامة

املؤتمر العربي األول لضبط الجودة في التعليم العالي

 األردن:عمان

فحص التوجهات املهنية مللتحقي
برامج إعداد املعلمين "تجربة
."جامعة امللك سعود

Dodeen, H.,
Abdelfattah,
F., & Darabie,
M.
Abdelfattah,
F., &
Abduljabbar,
A.
Al Shannag,
Q., Tairab, H.,
&
Abdelfattah,
F.

،عبدالفتاح
فيصل

،عبدالفتاح
 تطوير منظومة التقويم بكلية،فيصل؛ والنجار
التربية
عبدالوهاب؛
 إبراهيم،واملعيقل

الكتب
التاريخ

الطبعة

الناشر

2020

األولى

مطبعة جامعة اإلمام
.عبدالرحمن بن فيصل

2013

األولى

.مطبعة جامعة امللك سعود

المؤلفون

العنوان

)(بالترتيب

 مفاهيم وتطبيقات:اإلحصاء التربوي

فيصل عبدالفتاح

قواعد كتابة البحوث التربوية
والنفسية وتوثيقها

فيصل عبدالفتاح

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

) الجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية (جستن
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عضوية اللجان في الجامعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

 )1لجنة استحداث برنامج "بكالوريوس علم النفس اإلكلينيكي بكلية الصحة العامة /جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل" .2022 -2021
 )2وحدة البحوث األكاديمية بوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية /جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل .2022 -2020
 )3اللجنة املركزية للتقويم واالختبارات بوكالة الجامعة للشئون األكاديمية /جامعة األمام عبدالرحمن بن فيصل .2022 –2016
 )4لجنة متابعة األداء األكاديمي بوكالة الجامعة للشئون األكاديمية /جامعة األمام عبدالرحمن بن فيصل .2016 –2015
 )5لجنة إعداد دليل الدراسات العليا بكلية التربية /جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل .2017 –2016
 )5لجنة مراجعة برامج الدراسات العليا وإعداد معايير القبول ،كلية التربية /جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل .2018-2017
 )7لجنة الخطة االستراتيجية لكلية التربية /جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل .2017
 )8رئيس اللجنة األكاديمية واملناهج بكلية التربية  /جامعة قطر .2015 –2014
 )9رئيس لجنة االعتماد األكاديمي الدولي بكلية التربية /جامعة قطر .2015 –2014
 )10لجنة املنسقين ورؤساء األقسام واللجنة االستراتيجية بكلية التربية  /جامعة قطر .2015 –2014
 )11لجنة االعتماد األكاديمي الدولي  CAEPبكلية التربية /جامعة امللك سعود .2014 –2010
 )12لجنة االعتماد األكاديمي الوطني  NCAAAبكلية التربية /جامعة امللك سعود .2014 –2010
 )13اللجنة الدائمة للدراسات العليا بكلية التربية /جامعة امللك سعود .2014 –2010
 )14لجنة التدريب امليداني والخبرات املبكرة بكلية التربية /جامعة امللك سعود .2014 –2013
 )15لجنة كتابة التقرير املؤسس ي  ،NCATEبكلية التربية /جامعة امللك سعود .2012 –2010
 )16لجنة الدراسات العليا بقسم علم النفس  /جامعة امللك سعود .2014 –2012
 )17لجنة املختبرات بقسم علم النفس  /جامعة امللك سعود .2010 –2009

الدورات التدريبية التي التحق بها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ



حضور دورات تدريبية تم تنظيمها من عمادة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمام عبدالرحمن بن فيصل .2022 –2015



حضور دورات تدريبية تم تنظيمها من قبل مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر .2014



حضور عدة دورات تدريب وتأهيل ألعضاء هيئة التدريس ،عمادة تطوير املهارات بجامعة امللك سعود .2014 –2009
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دورة في برامج إعداد املعلمين املستقبلية ،AACTE ،فلوريدا ،الواليات املتحدة األمريكية.2013 ،



التحليل الثانوي للبيانات ) (Secondary Data Analysisفي معهد التربية ،سنغافورة.2013 ،



دورة تدريبية عن النشر العلمي في املجالت العاملية ،مركز التميز البحثي في العلوم والرياضيات ،الرياض.2012 ،



دورة ُم ّ
قيم خارجي في اختيار مدارس املوهبة ،مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة.2011 ،



دورات تدريبية ولقاءات عبر الشبكة عن استخدامات نظام  TaskStreamفي االعتماد األكاديمي .2011



ّ
سيمنارات الكترونية متعددة في بناء مهمات التعلم األدائية ،وتحرير وجمع البيانات من خالل االستبيانات اإللكترونية وطرق تحليلها
وعرضها باستخدام األنظمة اإللكترونية مثل.(TaskStream, Tk20, Live Text, Qualtrics) :



دورة تدريبية حول األدوات املساعدة في اتخاذ القرارات ،مكتب األمم املتحدة ،املنامة ،البحرين .2009

الدورات التدريبية التي أشرف عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ



زيادة االستشهادات للبحوث العلمية املنشورة .كلية التربية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2022



توجهات التقييم في التعليم العالي أثناء جائحة كورونا ،2021 ،جامعة الكويت.



دليل خطة البحث وأولويات البحث في الرسائل الجامعية (عدة مرات) .كلية التربية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 2020-2017



األدوات اإللكترونية في جمع البيانات وتحليلها ،كلية التربية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل .2016



تعزيز السمعة األكاديمية للباحثين ،كلية التربية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.2016 ،



استخدامات األساليب اإلحصائية في البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومساعدي البحث بكلية التربية /جامعة قطر.2015 ،



استخدامات نظام  TaskStreamفي االعتماد األكاديمي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية /جامعة امللك سعود.2014 –2011 ،



املالحظة واملقابلة كأدوات لجمع املعلومات :مركز التميز البحثي في العلوم والرياضيات ،جامعة امللك سعود .2011



تفعيل التقويم التكويني في التدريس ،وزارة التربية والتعليم ،البحرين .2009



جمع البيانات وتحليلها ،وزارة التربية والتعليم ،البحرين .2008



قضايا في االستبيانات اإللكترونية ،جامعة أوهايو .2006



تطبيق اختبار وكسلر املختصر للذكاء ،وزارة التربية والتعليم ،اإلمارات العربية املتحدة .2004



استخدام برنامج  SPSSوالتعامل مع البيانات الكمية ،وزارة التربية والتعليم ،اإلمارات العربية املتحدة .2004



تطبيق وتحليل بيانات االختبارات النفسية ( ،)Draw A man Testوزارة التربية والتعليم ،اإلمارات العربية املتحدة.2003 ،

االهتمامات البحثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استقصاء القضايا التربوية املستجدة املتعلقة بتحسين التحصيل الد اس ي ،وتوظيف منهجية تحليل ّ
ّ
الكمية
متقدمة للبيانات
ر
واسعة النطاق ،باإلضافة لألبحاث املرتبطة بتطوير طرق التدريس املتمركزة حول الطالب.

اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللغة العربية واللغة االنجليزية

نشاطات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



مقيم خارجي لبرنامج البكالوريوس في علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية



مقيم خارجي لبرنامج ماجستير في القياس والتقويم بجامعة البحرين



مراجع خارجي في مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهوبين



االشراف على إعداد بورتفوليو األداء ،وزارة التربية والتعليم بالسعودية.



تقييم منهاج املفكرون الصغار ،إدارة التعليم باملنطقة الشرقية ،السعودية



تقييم رأي املجتمع املحلي في قضايا تختص بالطفولة ،املركز الوطني للطفولة بالسعودية



تقييم البحوث االجرائية ومنشورات املعلمين ،املجلس األعلى للتربية ،قطر

الجوائز التي حصل عليها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز عن فئة البحث التربوي على مستوى الوطن العربي.

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الطالب

عنوان الرسالة

محمد املالحي

الصورة الذهنية لدوراملرشد املدرس ي وعالقتها باستفادة طلبة املرحلة الثانوية من
الخدمات اإلرشادية.

المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Human Resources Department
2- George Johanson, Professor
Educational Research and Evaluation,
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3- Gordon Brooks, Professor
Educational Research and Evaluation,
Educational Studies, McCracken Hall 302Q
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