
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك فيصل

 
 جامعة الملك فيصل – المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداعة العمل: جه

 
 
 
 

 

   البيانات الشخصية  1
 

 يسرى زكي عبود االســـــــــــم

 سورية الجنسيــــــــــة

 25/2/1972-سوريا-دمشق تاريخ ومكان الميـــــالد
 ولدي ثالثة اوالد متزوجة الحالة االجتــماعـيـــة

 
  فاألقدم(المؤهالت الدراسية )األحدث   2

 
 التاريخ عنوان الجهة المانحة الجهة المانحة لها الدرجة العلمية الرقم
 2007 كلية التربية/ جامعة دمشق جامعة دمشق دكتوراه 1
والجامعة  كلية التربية/ جامعة دمشق جامعة دمشق ماجستير 2

 االمريكية بيروت
2002 

 1996 كلية التربية/ جامعة دمشق جامعة دمشق ارشاد نفسيدبلوم  3
 1994 كلية التربية/ جامعة دمشق دمشق جامعة بكالوريوس 4

 

3  
 معلومات رسالة الدكتوراه

 
 

  

  
 

 عنوان رسالة الدكتوراه
" البطارية المتعددة المستويات دراسة ميدانية للبطارية CogAtرائز القدرات المعرفية " 

 وتعييرها في محافظة دمشق

 علم نفس التخصص العام

 في التربية وعلم النفسالتقويم والقياس  التخصص الدقيق
 

 السيرة الذاتية 



 

  فاألقدم( )األحدثالتدرج الوظيفي   4
 

 التاريخ جهة العمل الوظيفة الرقم
 وحتى األن 2017 في جامعة الملك فيصل المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع مشارك أستاذ 1
 2017 -2010 في جامعة الملك فيصل المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع أستاذ مساعد 2
 2010 -2007 كلية التربية/ جامعة دمشق أستاذ مساعد 3
 2007 -1998 ة التربية/ جامعة دمشقكلي محاضرة/ معيدة 4

 
 

  المهارات اللغوية  5
 

 اتقن اللغة اإلنكليزية محادثة وكتابة، ولدي شهادات معتمدة ومصدقة من مركز تعليم اللغات بدمشق مستوى متقدم
 
 
 

 نموذج ) ب ( اإلنتاج العلمي
 

 م األبحاث العلمية المحكمة المنشورة مرتبة زمنيًا األحدث فاألقد  1
 

 وتاريخ النشر الناشر نوان البحثع اسم الباحث رقم

1 
 يسرى زكي عبود
 ابراهيم الصباطي
 فتحي أبو ناصر

دراسة العالقة بين التحصيل الدراسي وبعض 

الجوانب غير المعرفية لدى طالب جامعة 

 الملك فيصل في ضوء بعض المتغيرات

مجلة الدولية لإلبداع والدراسات ال
 ,12015العدد، 13المجلد  التطبيقية

 221-207ص

2 
 يسرى زكي عبود

 مصموديالسليم 

بناء وتقنين مقياس الخصائص السلوكية 
للتعرف على الطالب الموهوبين بجامعة 

 الملك فيصل

، التربوية مجلة جامعة طيبة للعلوم
 2014 ،1العدد، 9المجلد 

 89-70ص 

3 

 رى زكي عبوديس
 ليلى بنت ناصر الزرعة

 عزالسعيد عبدالفتاحنيرة 
 البطراوي  ايمان
 الحسن عطية سمية

بناء وتطوير بطارية للكشف عن الموهوبين 
وتعييرها في  في مرحلة رياض األطفال

 محافظة االحساء

معات العربية للتربية مجلة اتحاد الجا
 ،3عدد ،12المجلد  النفس،وعلم 

 180-154ص ، 2014

 يسرى زكي عبود 4

االستثارات الفائقة والقدرة العالقة بين أنماط 
ية لدى عينة من الطالب الموهوبين مدرسال

محافظة والعاديين في المرحلة المتوسطة في 
 االحساء

جامعة  –مجلة كلية التربية 
 ،2، العدد 22مجلد ، اإلسكندرية
 263-225ص  ،2012

5 
تقويم األداء بجامعة الملك فيصل في ضوء  يسرى زكي عبود

 أبعاد بطاقة األداء المتوازن 
مجلة دراسات نفسية وتربوية )مجلة 

، 10، مج 2017علمية محكمة( / 
 . 115-92، ص ص 19ع 



 

6 

بعض الدالالت السيكومترية للصورة السعودية  يسرى زكي عبود
للكشف عن الموهوبين  SAGESمن اختبار 

 بالمرحلة االبتدائية والمتوسطة

)مجلة علمية محكمة( مجلة أماراباك 
)االكاديمية االمريكية العربية للعلوم 

، ع 8، مج 2017/والتكنولوجيا( 
 .152-133 ، ص ص27

 
 مقبولة للنشر األبحاث العلمية المحكمة ال  2

 
 
 

الناشر وتاريخ قبول  نوان البحثع الباحثاسم  رقم
 النشر

 يسرى زكي عبود 1

فاعلية برنامج تدريبي قائم على تنمية مهارات الكتابة 
اإلبداعية استنادًا إلى نموذج ويليام جوردون لتأليف 

موهوبات في المرحلة األشتات لدى عينة من الطالبات ال
 المتوسطة في محافظة األحساء

مجلة اتحاد الجامعات 
العربية للتربية وعلم 

 2014،النفس
24/9/2014 

2 

 يسرى زكي عبود
 أمين عبد الناصر

 غازي شقرون 
 مصموديالسليم 

 رامي شهاب

تقنين وتطوير بطارية للكشف عن الموهوبين في 
االبتدائي الرياضيات في رياض األطفال والصف األول 

 في محافظة االحساء

جامعة  ،مجلة كلية التربية
 2013،الفيوم
23/4/2013 

الذكاءات المتعددة لدى عينة من طلبة جامعة الملك  يسرى زكي عبود 3
 فيصل في ضوء متغيري التخصص والجنس

مجلة جامعة الملك فيصل 
 2011 ،التربوية

9/4/1434 

 يسرى زكي عبود 4

الذكاء االنفعالي كمنبئ بمركز الضبط والتحصيل 
الطالبات الموهوبات والعاديات في الدراسي لدة عينة من 

 المرحلة الثانوية في محافظة األحساء

مجلة العلوم التربوية، 
جامعة اإلمام محمد بن 

اإلسالمية، سعود 
12/7/1439 

 موافق على نشره

 يسرى زكي عبود 5

أثر استخدام مقاييس التقدير المتدرجة على التحصيل 
ومهارات التقويم الدراسي والكفاءة الذاتية األكاديمية 

 الذاتي لدى طالبات كلية التربية في جامعة الملك فيصل

مجلة رسالة الخليج، 
 موافق على نشره

 26/3/2018ببتاريخ 
 

 وندوات علمية متخصصة محكمةاألبحاث العلمية المقدمة لمؤتمرات   3
 
 
 
 
 
 

 الناشر وتاريخ قبول النشر عنوان البحث الباحثين()اسم الباحث  رقم



 

1 

 يسرى زكي عبود

التقويم البديل كاتجاه حديث 

 في تقويم أداء الطالب

 

 1838-1803ص ، الرابع جزءال
المؤتمر الدولي )المعلم وعصر 

( كلية الفرص والتحديات: المعرفة
 الملك خالد جامعة، التربية

 يسرى زكي عبود 2
تعليم الموهوبين ورعايتهم عن 

 بعد
 "تصور مقترح"

المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين 
والمتفوقين تحت شعار نحو استراتيجية 

جامعة في  وطنية لرعاية المبتكرين
 عربية المتحدةاالمارات ال

19/21/5/2015 
 518-499ص ص 

 

 الموهوبون ذوو اإلعاقة يسرى زكي عبود 3
المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة 

 2/4/2018-1والتأهيل، الرياض 
 16/7/1439-15الموافق 

 

 األبحاث العلمية المقدمة للمؤتمرات العلمية والندوات غير المحكمة   4
 

 الناشر وتاريخ قبول النشر عنوان البحث اسم الباحث رقم

 يسرى زكي عبود 
على أثر استخدام مقاييس التقدير 

 لطالب الجامعةالتحصيل الدراسي 

 جامعة الملك سعودمؤتمر 
التعليم ما بعد الثانوي الهوية 

-26ومتطلبات التنمية بتاريخ 
27/6/1439  

 التقويم البديل للموهوبين والمبدعين يسرى زكي عبود 2

الملتقى العلمي الثالث للمركز 
الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع 

 في جامعة الملك فيصل
 7/4/1437-6تاريخ: 

 
 
 
 
 

 يسرى زكي عبود 3
 مشكالت اإلرشاد األكاديمي

دراسة استطالعية آلراء عينة من 
 فيصلطالبات جامعة الملك 

مؤتمر اإلرشاد األكاديمي في 
التعليم العالي لدول مجلس 

جامعة . التعاون الواقع والمأمول
 20. جدةفي  عبد العزيزالملك 

- 2هـ الموافق 1437 1/  21-
3  /11 2015  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 او قيد النشرالمؤلفات العلمية المنشورة   5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتاريخ النشرالناشر  نوان المرجعع اسم المؤلف  رقم
 قيد النشر الموهوبين مزدوجي الخصوصية فريق المركز 

 
 
 

 مشروعات منجزة   6
 
 
 

 تاريخ األعداد عنوان المشروع اسم معد المشروع رقم
 2011 وطني لتحديد احتياجات الموهوبين بالمملكةالمشروع ال يسرى زكي عبود 1

 

 يسرى زكي عبود
فريق المركز الوطني 
ألبحاث الموهبة 

 واإلبداع

دراسة مسحية ألبرز االتجاهات والممارسات والسياسات 
والتجارب في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول 

 الخليج والعالم بمجال الموهوبين
2016-2017 

 

 علمية واستشارات وأعمال مهنية  رتقاري  7
 

 المكان والتاريخ عنوان العمل اسم القائمين رقم

 مستشارة بمركز قياس عبودزكي يسرى  1
مركز قياس/ الرياض 

2008-2017 

 يسرى زكي عبود 2
ورعاية باكتشاف محاضرات تعريفية ال عدد منالقاء 

 .الملك فيصل عةجامفي  وبينالموه
كلية التربية جامعة الملك 

 2017-2012فيصل 

 يسرى زكي عبود 3
دارة التربية والتعليم في إ تحكيم مسابقة الروبوت الدولية على مستوى المملكة.

 2016-2014، األحساء

 يسرى زكي عبود 4
شراف على أبحاث الطالب المشاركين في المؤتمر اال

ضافة إلى تحكيم الطالبي الثالث والخامس، باإل
 االبحاث في المؤتمر.

كلية التربية جامعة الملك 
 2015-2014 ،فيصل

5 
تدريب أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الملك فيصل  يسرى زكي عبود

المستوى  SPSSدورات على برامج ال عدد منفي 
 .المتقدمدئ و تالمب

عمادة التطوير الجامعي في 
 جامعة الملك فيصل

2010-2016 

6 

 يسرى زكي عبود
تدريب طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل 

المستوى  SPSSفي عدد من الدورات على برامج 
 المبتدئ والمتقدم.

عمادة التطوير الجامعي في 
، جامعة الملك فيصل

2010 -2016 
 



 

7 
 يسرى زكي عبود

تدريب طالبات الماجستير على برنامج الكورت، 
 وبرنامج سكامبر، وتحليل سوات.

عمادة التطوير الجامعي في 
 جامعة الملك فيصل

2012- 2015   

8 
 يسرى زكي عبود

تدريب أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الملك 
 فيصل على بناء االختبارات التحصيلية وتقويم الكفايات

معي في عمادة التطوير الجا
، جامعة الملك فيصل

2014-2016 

 يسرى زكي عبود 9
تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على كيفية االشتراك 

 بالمشروعات التنافسية والنشر العلمي

عمادة التطوير الجامعي في 
جامعة الملك 

 2015-2014،فيصل

 تدريب أعضاء الهيئة التدريسية على برنامج الكورت يسرى زكي عبود 10
ادة التطوير الجامعي في عم

 2014،جامعة الملك فيصل

 ورشة عمل بالجودة بعنوان خطط العمل بالرياض يسرى زكي عبود 11
الفترة الواقعة بين ، الرياض
27-30/4/2012 

 يسرى زكي عبود 12

حضور ورش التدريب التي أقامتها جامعة أوهايو 
 Ohio university & king Faisalبعنوان" 

University professional development 
workshops certification of achievement 

جامعة الملك ، كلية التربية
 فيصل
2014 

 يسرى زكي عبود 13
لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي  محاضراتال عدد من

 وتنمية الموهبة ورعايتها في كلية العلوم
كلية العلوم/ جامعة الملك 

 2014، فيصل

 ديسرى زكي عبو  14
ورشة تدريبية بعنوان التقويم البديل لتحسن تعلم 

 الطالب، ألعضاء الهيئة التدريسية
، عمادة التطوير الجامعي

2016 

االرشاد  ، دورالمشاركة في برنامج موهبة الصيفي يسرى زكي عبود 15
 النفسي

كلية الطب / جامعة الملك 
 2016-2013فيصل/ 

 
 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية  9
 
 
 

 مدى المشاركة تاريخ انعقادهمكان و  سم المؤتـمــــرا رقم

1 
المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين 

 والمتفوقين
 جامعة االمارات العربية المتحدة

19/5/2015 
ورقة عمل بعنوان "تعليم الموهوبين 

 ورعايتهم عن بعد"
 

2 
الملتقى العلمي الثالث للمركز 
 الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع

-6 ،جامعة الملك فيصل
7/4/1437 

ورشة عمل بعنوان "التقويم البديل 
 للموهوبين والمبدعين"



 

3 
المؤتمر الدولي األول المعلم في 

 عصر المعرفة
 ،جامعة الملك خالد كلية التربية

29/2-1/3/1438  

لبديل كاتجاه التقويم ا: ورقة عمل
الطالب" ء حديث في تقويم أدا

 1838-1803ص  ،4مج

4 
للعلوم  السعوديةمؤتمر الجمعية 

 التربوية والنفسية )جستن( 
 سعود جامعة الملك

26/27/6/1439 

أثر استخدام مقاييس " ورقة عمل: 
على التحصيل الدراسي التقدير 

 "لطالب الجامعة
 
 
 

 الموهوبون ذوو اإلعاقة يسرى زكي عبود 5
المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة 

 2/4/2018-1والتأهيل، الرياض 
 16/7/1439-15الموافق 

 
  العلمية العضوية في الهيئات والجمعيات  10

 
 
 

 مستشارة في مركز قياس بالرياض. 1

 عضو في الجمعية السورية للصحة النفسية 2

 عضو في جمعية األميرة ثروت لذوي صعوبات التعلم في عمان. 3

 European Council for high ability عضو المجلس األوربي للقدرات االستثنائية 4
 
 
 
 

  المنح والجوائز  11
  

 
 

 التاريخ مكان الحصول عليها ائزةأسم الج
 ال يوجد

 

 نموذج ) ج ( األنشطة التدريسية
 

 األنشطة التدريسية   1
 

 العليا الدراسات الجامعية المرحلة المقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها الرقم

1 
حصاء السلوكي والتطبيقي لطالبات الماجستير في المركز الوطني اال

 للموهبة واالبداع/ جامعة الملك فيصل
  

2 
تطبيقات ميدانية في تربية الموهوبين لطالبات الماجستير في المركز 

 / جامعة الملك فيصلواإلبداعالوطني للموهبة 
  

   واإلبداعوطني للموهبة لمشاريع التخرج لطالبات الماجستير في المركز ا 3
   تعديل السلوك في جامعة الملك فيصل 4
   علم النفس التربوي في جامعة الملك فيصل 5
   التقويم والقياس في التربية الخاصة لطالب وطالبات الماجستير في كلية  6



 

 التربية /جامعة دمشق

7 
ية التربية /جامعة مقرر التقويم والقياس في التربية وعلم النفس / كل

 دمشق
   

   اختبارات الذكاء /كلية التربية /جامعة دمشق 8
   اختبارات الشخصية / كلية التربية /جامعة دمشق 9
    االحصاء التطبيقي 10

 

 شراف على رسائل الماجستير والدكتوراهاإل  2
 

 دكتوراه ماجستير التاريخ عنوان الرسالة الرقم
تبار ستانفورد بينيه على األطفال في تقنين اخ 1

 مرحلة رياض األطفال في محافظة دمشق
2009   

للكشف عن الموهوبين  TEMAتقنين اختبار  2
رياضيًا في المرحلة االبتدائية والمتوسطة في 

 محافظة دمشق

2009   

أثر تصميم وحدة عبر االنترنت قائمة على  3
مهارات البحث  االنموذج اإلثرائي الفاعل في تنمية

 العملي للطالبات الموهوبات

1436    

 
 
 
 
 

 نموذج ) د ( األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة المجتمع
 
 

 األعمال اإلدارية  1
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 عضوية اللجان  2
 

 

 التاريخ مسمى عضوية اللجنة وخدمة المجتمع
 ععضو لجنة تحكيم خطط رسائل الماجستير في المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبدا 

 في جامعة الملك فيصل
2010- 2012 

 مسمى العمل اإلداري 
 

 التاريخ

 لجنة تنظيم الملتقى العلمي الثالث للمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع
 7/4/1437-6 لامعة الملك فيصج

 
)الموهبة بين التعليم العام الرابع الملتقى العلمي ولجنة علمية في لجنة تنظيم 

 للمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع( ةواالستمراريوالتعليم العالي التكامل 
-25جامعة الملك فيصل بتاريخ 

25/3/1349 



 

 تحكيم مسابقة الروبوت الدولية على مستوى المملكة.
التعليم في ارة التربية و إد

 2016-2014، األحساء

 تدريب معلمات الموهوبات على كيفية التقويم البديل للطالبات الموهوبات
 إدارة الموهوبات في االحساء

2016 
 
 
 
 

 خدمة المجتمع  3
 
 
 
 

 التاريخ النشاط
" المقام المشاركة في تنظيم وا عداد معرض الجامعة والمجتمع يدًا بيد نحو واقع أفضل

 ة الملك فيصلبجامع
معرض الجامعة والمجتمع 

2010-2017 
 
 
 
 

 


