
 
 

 الهـــويش خلف االسم :   د. فاطمة

   .    الجنسية : سعودية 

 الحالة االجتماعية :  متزوجة .

 

 : الـوظـيفـة الحالية

 أستاذ علم النفس المساعد بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية بجامعة الملك فيصل . -

 جستن . –عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية  -

 عضو الجمعية السعودية للطب النفسي . -

 عضو برابطة األخصائيين النفسين المصرية . -

 بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني . مدربة -

 . باألحساءمستشارة نفسية بمركز التنمية األسرية  -

 

 الشهادات األكاديمية :

جادا  مرتفام مام مرتباة      هاـ   بتقادير جياد   4141الرياض عاام  علم النفس من جامعه الملك سعود بتخصص في التربية  بكالوريوس -

 الشرف .

 هـ   بتقدير ممتاز .4141التربية وعلم النفس تخصص صحة نفسية عام ماجستير في  -

هاـ   مام التوصاية بطباعاة الرساالة علا  نفقاة وكالاة كلياات          4141دكتوراه في التربية وعلام الانفس تخصاص صاحة نفساية عاام        -

 الجامعات . البنات وتداولها بين

 

 الخبرة التدريسية و اإلدارية :

 والتربية العملية.         علم النفسمبادئ مادة  -مادة صحة نفسية  -مادة علم نفس تربوي -تدريس مادة علم نفس النمو  -    

 ـ    عضو كنترول باالختبارات . 

 . باألحساءـ    مرشدة أكاديمية لطالبات كلية التربية األدبية 

 سئولة لجنان سيـر .م   -

 عضو لجنة مقابلة المعيدات في الكلية .  -

 . هـ4141عام إل  نهاية . باألحساءكلية التربية األدبية برئيسة قسم الدراسات اإلسالمية     -   

 هـ .4141عام إل  نهاية  باألحساءكلية التربية األدبية بـ    رئيسة كنترول قسم الدراسات اإلسالمية 

 تطوير البرامج الدراسية بقسم التربية وعلم النفس بجامعة الملك فيصل . عضو لجنة -

 عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بقسم التربية وعلم النفس بجامعة الملك فيصل . -

 عضو لجنة التطوير االستراتيجي بكلية التربية بجامعة الملك فيصل . -

مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله  رعاية والمقام تحت   باألحساء م4144المشرفة المقيمة لبرنامج موهبة الصيفي المحلي لعام  -

 . للموهبة واإلبداع ) موهبة (

 مشرفة وحدة التوجيه واإلرشاد بعمادة شؤون الطالب للطالبات بجامعة الملك فيصل . -

 

   :والتأليفاألبحاث 

 وعة من األبحاث العلمية التي نشرت بالدوريات والمجالت العلمية المختلفة .عمل مجم  -   

 هـ .4144تأليف كتاب " مدخل إل  علم النفس : المبادئ والمفاهيم " مطابم الحسيني   اإلحساء   -   

 مكتباة الرشاد   الريااض      تأليف كتاب " علم النفس النمو " بمشاركة د . فادياا حماام و د. نفيساة العادل و د . ت رياد جليادان        -

 هـ .4141

أسماء الحسااين    دار الزهااراء   ـ.علااي احمااد مصااطف   و د. محمااد بساايوني ود.اا  د " بمشاركة  علم النفس التربويتأليف كتاب "  -    

 هـ .4141الرياض   

    

 لية والدولية.و الندوات العلمية و المؤتمرات المح وورش العمل  المشاركة  بعدد من الدورات التدريبية -

و اثر الخادم  وتعديل السلوك والتخلص من المشكالت النفسية  كبناء الذات المحاضرات الدورات التدريبية و عدد من تقديم  -

 .والتعامل مم المريض النفسي عل  األبناء والتوحد والبطالة واإلمراض النفسية والعقلية 

   .  ومجلة ال رفة التجارية اشراقة الجامعة   ومجلة أفـاق تربوية  المشاركة بعدد من المقاالت بصحيفة رسالة الكليات  و -

 


