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 أواًل : البيانات الشخصية
 201114 -980857 الرقم الوظيفي أنس الطيب احلسني رابح االسم

1975  اتريخ امليالد و أب لطفلني  متزوج احلالة االجتماعية سوداين  اجلنسية  
 دكتور أستاذ ) بروفيسور ( املرتبة العلمية

 جامعة امللك فيصل –كلية الرتبية   –قسم الرتبية وعلم النفس  جهة العمل
 علم النفس التخصص العام

 قياس وتقومي  التخصص الدقيق
 االختبارات واملقاييس التخصص الفرعي

 مدينة اهلفوف -مبىن كلية الرتبية  جبامعة امللك فيصل   52مبين رقم  4822مكتب رقم   مكان العمل 
     00249914120699/     00966530972291 اجلوال  0096613589359 هاتف العمل

 arabeh@kfu.ed.sa  anasrabeh75@gmail.com                الربيد االلكرتوين
 31982 الرمز الربيدي األحساء املدينة  400 ص. ب.  العنوان الربيدي

 1459منزل رقم  12قسم مل النفس جامعة النيلني/ السكن  شرق النيل حي املنشية شرق مربع  العنوان الدائم ابلسودان
 

 

 ثانيًا: المؤهالت العلمية
 

 التخصص البلد اســم اجلامعـــة التاريخ  الدرجـة
)بروفيسور( أستاذ  قياس وتقومي السودان جامعة النيلني  2017 

 قياس وتقومي السودان جامعة النيلني  2012 استاذ مشارك
 قياس وتقومي السودان جامعة النيلني  2008 الدكتوراه
 قياس وتقومي السودان جامعة النيلني  2005 املاجستري

 علم نفس السودان جامعة النيلني  2003 البكالوريوس
 اقتصاد السودان اخلرطوم 2003 البكالوريوس

 

 

  ثالثًا: التدرج الوظيفي والخبرات العملية
 

 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 حىت اآلن 30/8/2018 قسم الرتبية وعلم النفس – جامعة امللك فيصل –كلية الرتبية  أستاذ  )بروفيسور (

 30/8/2018  -  16/8/2013 قسم الرتبية وعلم النفس – جامعة امللك فيصل –كلية الرتبية  أستاذ مشارك 

mailto:arabeh@kfu.ed.sa
mailto:anasrabeh75@gmail.com
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 16/8/2013 – 25/6/2012 قسم علم النفس   –         جامعة النيلني     –   كلية اآلداب  أستاذ مشارك 

قسم علم النفس   –جامعة النيلني              –كلية اآلداب     استاذ مساعد  4/8/2008 – 25/6/2012 

قسم علم النفس   –جامعة النيلني              –كلية اآلداب      حماضر  4/8/2008إىل  13/9/2005من  

قسم علم النفس   –جامعة النيلني              –كلية اآلداب     مساعد تدريس  13/9/2005إىل  7/9/2003من  
 

 

  
 

 

 العالمية  /ةاإلقليميرابعًا: العضويات العلمية المحلية/ 
 

 الفرتة الزمنية دولة املقر العضوية

 حىت اآلن 2003من  السودان  -اخلرطوم   النفسية السوداناجلمعية عضو 

 حىت االن  2003من  السودان   -اخلرطوم   االيدز ابلتعليم العايلاالرشاد النفسي ملصايب جلنة تدريب مدربني يف عضو 

 حىت اآلن 2004من  اإندونيسي -جاكرات     العاملية لعلماء النفس املسلمنيرابطة العضو 

 حىت اآلن 2004من  مصر   -القاهرة   عضو رابطة األخصائيني النفسيني املصرية ) رامن(

السودان  -اخلرطوم   عضو املكتب التنفيذي ابجلمعية النفسية السودانية.  حىت اآلن 2005من  

العربية للعلوم النفسيةعضو الشبكة  تونس   -تونس       حىت اآلن 2006من  

اململكة العربية السعودية  -هجد رابطة الرتبويني العرب  ملدة عامني مل اجدد 2008 

السودان -اخلرطوم   عضو مجعية اصدقاء األطفال املصابني ابلسلطان  حىت اآلن 2008 

السودان  -اخلرطوم   عضو رابطة واليا امور االطفال التوحديني واصدقائهم   حىت اآلن 2005من  

 
 

 خامسًا: الخبرات اإلدارية
 

 الفرتة الزمنية جهة العمل العمل 

 2013 - 2003منذ  اآلداب جامعة النيلنيكلية   عضو جملس قسم علم النفس

 2008 - 2005 اآلداب جامعة النيلنيكلية  مقرر جملس قسم علم النفس

 دورتني 2013 – 2008 اآلداب جامعة النيلنيكلية  رئيس  قسم علم النفس
اآلداب جامعة النيلنيكلية  عضو جملس كلية اآلداب جامعة النيلني  2008 – 2013  

اآلداب جامعة النيلنيكلية  عضو جملس احباث كلية اآلداب جامعة النيلني   2008 – 2013  

اآلداب جامعة النيلنيكلية  عضو جملس الدراسات العليا كلية اآلداب جامعة النيلني.   2008 – 2013  
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2013 – 2008 رأسه اجلامعة  عضو جملس جامعة النيلني )جملس االساتذة(  

 2011- 2009 النيلنيجممع االدارات ابجلامعة  استشاري مبركز حوار احلضارات بكلية اآلداب جامعة النيلني.
 حىت االن  2005 مبقر اجلمعية كلية نبته عضو املكتب التنفيذي ابجلمعية النفسية السودانية.

 2016 اندونيسيا عضو ابلرابطة العاملية لعلماء النفس املسلمني
 2007 - 2005 القاهرة عضو برابطة االخصائيني النفسني املصريني )رامن(

 2005 قاعة الشارقة جامعة اخلرطوم  عضو جلنة مؤمتر اجلمعية النفسية السودانية 
 2010 مبدينة العلوم التكنولوجية  رئيس جلنة نفاذ قانون ممارسة املهن النفسية ابجلمعية النفسية السودانية.

 لألمراضمبستشفى التجاين املاحي  مشرف على تدريب قسم علم النفس 
 2009 - 2003 ام درمان  النفسية والعقلية، اخلرطوم السودان.

 2013 -2011 مبقر االدارة ابخلرطوم  مدير ادراة الطالب املتدربني  جبامعة النيلني
 2010 - 2009 مكتب انئب مدير اجلامعة  عضو جلنة  حماربة العادات السالبة وسط الطالب 

 2010 - 2008 مكتب عميد الطالب  الثقايف السنوي لطالب جامعة النيلنيعضو جلنة تقييم املهرجان 
 2009 - 2008 جملس الوزراء ابخلرطوم  عضو جلنة رعاية الطفولة واملرأة مبجلس الوزراء  

والبحوث االقتصادية و االجتماعية بوزارة العلوم  تمستشار مبركز الدراسا
 2011 - 2009 مقر مركز البحوث ابخلرطوم  والتقانة ) دائرة العلوم الرتبوية والنفسية(

 2011 كوالملبور )اجلامعة االسالمية مباليزاي( عضو جلنة مؤمتر الرابطة العاملية لعلماء النفس املسلمني

 حىت االن 2013 مكتب رئيس القسم عضو جملس قسم الرتبية وعلم النفس 

 حىت االن  2013 مكتب رئيس اللجنة عضو جلنة الدراسات العليا ابلقسم 

 2014 – 2013 كلية الرتبية  جامعة امللك فيصل  عضو جلنة االرشاد الطاليب بكلية الرتبية 

 حىت االن 2016 مكتب رئيس جلنة اجلودة  عضو جلنة اجلودة ابلكلية 

 حىت االن  2017 مكتب رئيس اللجنة عضو جلنة  التقومي تطبيق املعيار الرابع ابلكلية 

 2017 - 2016 مكتب وكيل اجلامعة  عضو جلنة القياس والتقومي جامعة امللك فيصل 

 2018 - 2017 مكتب وكيل الكلية  عضو اللجنة العلمية مللتقي املوهبة مبركز املوهبة جبامعة امللك فيصل 

 2019 - 2018 مكتب وكيل الدراسات العليا  لكليةابعضو جلنة االبتعاث والدراسات العليا  بوكالة لدراسات العليا 
 

 سادسًا: اللغات 
 

 استماع" ،حتدث ،كتابة،  "قراءة مدى اتقان اللغة اللغة

 ابمتياز  العربية 

 جدا   جيد اللغة اإلجنليزية

 سابعًا: المنح والجوائز
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 اترخيها اجلهة املاحنة املنحة أو اجلائزة

 1995 دورة اسامة بن زيد جائزة الطالب املثايل يف السلوك واالنضباط

 2001 االقتصادية قسم االقتصاد البحتكلية الدراسات  جائزة أفضل حبث تكميلي

 2001 جملة الدولية للعلوم االجتماعية بشرق اسيا جائزة الباحثني املبدئني يف النشر 
 

 

 ثامنًا: االهتمامات البحثية
 

  

 اجملال

 علم النفس عرب الثقايف برامج  الكشف و رعاية املوهوبني  القياس والتقومي الرتبوي

 علم النفس االسالمي والتأصيل االختبارات املقاييس النفسية  العاملية النماذج االحصائية احلديثة  يف العلوم الرتبوية والنفسية 
 

 

 

األبحاث العلمية المحكمة المنشورة مرتبة زمنيًا  تاسعًا: 
  األحدث فاألقدم

 
 

ورقم عدد  اجمللة وأرقام  واتريخ النشرالناشر  عنوان البحث اسم الباحث ) الباحثني ( رقم
 الصفحات

1 
و    أنس الطيب الحسين

المعز حماد          
(. اجمللد الثالث 2018جملة تأصيل العلوم . ) نوعية احلياة للمعاقني حركيًا بوالية اخلرطوم ) منظور اسالمي(

 (21العدد الرابع ) ص 

2 
أنس الطيب الحسين و 

  موسى أمنه ياسين

الصحة النفسية لذوي االعاقة  احلركية مبراكز املعاقني مبحافظة 
 اخلرطوم حبري

(.  العدد 2018جملة جامعة سنار العلمية.  )

 (20السابع عشر  )ص 

3 
أنس الطيب الحسين و 

 عبد هللا حسين 

االنتاج العلمي وعالقته باملناخ النفسي االجتماعي  ألعضاء هيئة 
اجلامعات السودانيةالتدريس ببعض   

(. 2017اجمللة العلمية جامعة االمام املهدي. )

 (24العدد الثامن  )ص 

 أنس الطيب الحسين   4
املخاوف املرضية ملرضى السرطان وعالقتها بنوعية احلياة باملركز 

 القومي للعالج باألشعة والطب النووي
جملة البحث العلمي للعلوم واآلداب جامعة الدلنج 

 (25) ص  14( العدد 2017)

 أنس الطيب احلسني رابح 5
فاعلية برنامج العبق يف زيادة الذكاء للتالميذ املتدربني مبرحلة 

 االساس حمافظة حبري بوالية اخلرطوم السودانية
( 2016اجمللة الدولية لتطوير التفوق.)

 90-75( اجمللد السابع) ص 13العدد)
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6 
 و أنس الطيب احلسني

 حسن بكر الشريفخالد 

الداللة االحصائية وحجم التأثري بأختبار  )ت( لعينة من البحوث 
2013اىل  2011مبجلة العلوم الرتبوية والنفسية جبامعة البحرين من   

 2016)جملة الدراسات العليا جامعة النيلني

 (21.-1.) ص 15العدد  4 جملد

7 
Anas A. 

ELHUSSEIN  

Siddig M. 

YOUSIF 

Mental abacus training enhance children’s  

creativity 
     6( اجمللد 2(  العدد )2015جملة امارباك .)

(205 – 210) 

 أنس الطيب احلسني   8
الذكاء الوجداني لذوي االعاقة البصرية يف ضوء متغريي أسباب 

 االعاقة ودرجتها بوالية اخلرطوم يف السودان
املفتوحة لألحباث والدراسات جملة جامعة القدس 

(.اجمللد السابع عشر العدد 2015.)ةوالنفسي

 (24الثاني)ص 

9 
 و   أنس الطيب احلسني
 منال عبد الرمحن

 الرضاء الوظيفي ودافعية االجناز للعاملني بوزارة التنمية االجتماعية 

 بوالية اخلرطوم

(. العدد 2015جملة دراسات جمتمعية. )

 (104 – 77الثالث عشر.)ص 

 أنس الطيب احلسني رابح 10
الذكاء العملي لألطفال املوهوبني مبقياس وكسلر لذكاء االطفال 

 الطبعة الثالثة وعالقته بالتحصيل يف الرياضيات 
جملة النيل االبيض للدراسات والبحوث. 

 (173  - 153(. العدد السادس )ص 2015)

11 
أنس الطيب الحسين رابح 

 و سهام اور ناصر

الطلبة ذوي االعاقة البصرية يف مستوى الذكاء العام واالبداع لدى 
 جامعة النيلني. مجهورية السودان.

( 2014اجمللة الدولية لتطوير التفوق.)

 (182-170( اجمللد اخلامس) ص 8العدد)

12 
 أنس الطيب الحسين  و 

 هبة هللا سليمان

مشاهدة القنوات الفضائية وعالقتها ببعض املشكالت السلوكية  لدى 
  داألطفال مبحلية أبو سععينة من 

اجمللة العلمية جبامعة االمام املهدية. 

 (70 – 43(. العدد الثالث ) ص 2014)

 أنس الطيب احلسني 13
التفكري االبتكاري وعالقته بسمات الشخصية لدى طالب املرحلة 

 الثانوية مبحلية حبري،
العدد (2013) جملة جامعة الزعيم األزهري

 72 –57 السادس

 أنس الطيب احلسني 14
وعالقتها  املخاوف املرضية ملرضى السرطان مبستشفى اخلرطوم

 بنوعية احلياة
( العدد 2013جملة  دراسات حوض النيل)

 (43-22السادس  ) ص 

 أنس الطيب احلسني 15
 تونس( 2011)اجمللة العربية للعلوم النفسية،  دالالت الصدق مبقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة.

 11 - 103الصيف  31.العدد 

 أنس الطيب احلسني 16
الذكاء الوجداني لدى العاملني ببعض اجلامعات يف والية اخلرطوم 

 السودانية،
. ، اليمن( 2012)اجمللة العربية لتطوير التفوق

 72 - 59( . 3العدد )

 أنس الطيب احلسني 17
السودانية اإلنرتنت عند طالب بعض اجلامعاتإدمان  . اجلزائر ،(2011)جملة دراسات نفسية 

 92 – 75. 06العدد
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18 
أنس عمر هارون اخلليفة و 

  الطيب احلسني

معدالت األداء يف الواليات السودانية على اختبار وكسلر لذكاء 
 األطفال، الطبعة الثالثة ،

، (2012)والنفسية جملة الدراسات الرتبوية

 6. اجمللد جامعة السلطان قابوس، سلطة عمان

 124 – 107.  2العدد 

19 
Omar Khaleefa; 

Elzbair Taha & 

Anas AlHussain 

Adaptation of the WISC    -111  

in SUDAN & Japan 

Gifted and Talented 

International(2007) Volume 

22, No.2111 &: Across 

Cultural study(127- 136) 

 أنس الطيب احلسني 20

بالسودان تكييف وتقنني مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة   

 

(  عدد 2011)جامعة الشارقة مجلة 

خاصة باملؤتمر الرابطة العاملية 

- 41لعلماء النفس املسلمين .  ) ص 

 اإلمارات العربية املتحدةدولة ( 59

21 

 و  عمر  الخليفة

 و  إخالص عشرية

و  جواهر عبد الرحمن

  أنس الحسين

برنامج العبق )اليوسيماس( وتنمية دقة األداء يف املنطق واآللة 
 احلاسبة

املجلة العربية للعلوم 

 32. العدد تونس ( 2012)النفسية،

 114 – 105شتاء  33 –

22 
اجالل عمر اخلليفة، 

موسى، اخالص عشرية و 
 أنس احلسني

للمتدربني أثر برنامج العبق يف تعزيز الذاكرة البصرية والسماعية 
  مبراكز اليومساس بوالية اخلرطوم 

. الطفولة العربية، الكويتمجلة 

 116 -101 ص .51العدد ( 2012)

 أنس الطيب احلسني 23
التدريب  مجلة دراسات    3 مؤشرات الثبات ملوذا/

 العدد الثامن.   (2012)واملعلومات،

 .83 -65ص 

24 
.الذكاء اللفظي لطالب اخلالوي )دراسة حالة خالوي كدباس أنس الطيب احلسني كلية  (2010)مجلة دراسات تربوية، 

التربية ، جامعة إفريقيا العاملية، 

 76 - 61 ص . العدد االول السودان

25 

العيلفونحلية العدواني لتالميذ مرحلة األساس مبالسلوك  أنس الطيب احلسني  

 يف ضوء بعض املتغريات 

، كلية (2009)مجلة العلوم التربوية

جامعة أم درمان اإلسالمية، التربية ،

 08  - 73 ص. العدد الرابع السودان

26 
عالقتها دافعية اإلجناز للمعلمات مبرحلة األساس )حملية الشهداء(. أنس الطيب احلسني

  ببعض املتغريات الدميغرافية 
 (2009) مجلة الدراسات اإلنسانية

 كلية التربية ، جامعة دنقال، السودان

 43 - 31العدد التاسع ص 

27 

تكييف مقايس وكسلر لذكاء االطفال ، الطبعة الثالثة يف السودان  أنس الطيب احلسني
 واليابان: دراسة عرب ثقافية 

( 2007)املجلة العربية للتربية الخاصة.

االكاديمية العربية للتربية الخاصة،  

. العدد الرياض،اململكة العربية السعودية

 189 -171الثاني ،
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28 
جامعة أم  (2008)مجلة كلية اآلداب  الذكاء الوجداني عند طالب كلية اآلداب جامعة النيلني،  أنس الطيب احلسني

العدد  درمان اإلسالمية، السودان

 73- 61السادس  ص 

29 
مجلة العلوم الجنائية واالجتماعية  مستوى الطموح لطالب جامعة النيلني )دراسة حالة كلية القانون(.  أنس الطيب احلسني

جامعة الرباط،  (2009)واإلنسانية

 51 – 33. العدد العاشر السودان

 

 

 

 و المناشط االستشارات العلميةعاشرًا: 
 

 العملعنوان 

 )السودان( 2003والبحث العلمي   العايل  وزارة التعليم  مكافحة االيدزبرانمج  أخصائي نفساين ومرشد متعاون
 2003 النيلني جامعة الطالب     عمادة  برانمج مكافحة االيدزاالجتماعي تدريب مدربني يف االرشاد النفسي 

 (2003). للبنات ، اخلرطومة االحفاد من هو الطفل التوحدي(. جامع)ورشة  ارشادية ألولياء امور االطفال التوحديني
 2004العلوم الطبية والتكنولوجية  اخلرطوم  وأكادمييةاخلريية إبرار ،منظمة  صدمةبعد ال يف صدمات ما متدربنيورشة 

 (2004)املوهوبني مبدارس القبس تطبيق مقياس وكسلر لذكاء االطفال الطبعة الثالثة ابملخيم االثرائي الثاين لرعاية االطفال 
2005)قسم علم النفس( ايل مدينة االبيض  اإلشراف علي الرحل العلمية الطالبية  

لعدد من اجلامعات جبمهورية  مصر العربية ) جامعة القاهرة، االزهر الشريف، عني مشس ،   إلشراف علي الرحل العلمية الطالبية
2005االسكندرية، الزقازيق، مركز سيت لذوي االعاقة العقلية، مركز املعادي لتوجيه واالرشاد النفسي(   

.السودان  ) الراشدين واألطفال(للذكاء  يف كيفية تطبيق مقاييس وكسلر  خمتص مدرب   
2007استخدام االختبارات واملقاييس النفسية( ملعلمي الرتبية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم والية اخلرطوم  ورشة تدريبية )  

 2009متعاون يف جمال القياس النفسي مبستشفى التجاين املاحي لالمراض النفسية والعقلية، اخلرطوم السودان.
 ذوي االعاقات ) العقلية، البصرية، احلركية( ولذوي احلاجات اخلاصة )املوهوبني. للذكاءس وكسلر ياستشاري يف مقاي

 الكشف -استخدامات مقاييس وكسلر ودالالهتا لذوي االحتياجات اخلاصة )اإلعاقة العقليةعقد عدة دوارة يف 
 ذوي صعوابت التعلم. و عن األطفال املوهوبني واملتميزين(

 ، قاعة املعلم ، وزارة الرتبية والتعليم والية اخلرطوم السلوكية وسط تالميذ مرحلة االساس بوالية اخلرطوم( املشكالت ورشة 
 .2009  السودان يف االنتخاابت حنو العام الراي اجتاهات: بعنوانمبركز دراسات املستقبل  ورشة عمل

 (2013 – 2005) متعددةاملشاركة يف عدة برامج تلفزيونية خبصوص قضااي جمتمعية 
 (، وادي النيل،(FM104املشاركة يف عدت برامج إذاعية )آم درمان، البيت السوداين، الرايضية

 ()اجملال الرايضي(.(FM 99.3ألطبية 
 (.، هنر النيلزرقالبعض والايت السودان )مشال كردفان، كسال، النيل ابتوعية واإلرشاد النفسي لقوافل  داملشاركة يف عد
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 الحادي عشر: المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية

 

 اترخيه مكان انعقاده املشاركة مدى عنوان املؤمتر
 2005 اخلرطوم  ورقة علمية حمكمة الخرطوم ،السودان املؤتمر الثاني لجمعية النفسية السودانية ، مؤتمر اقليمي

 2005 عمان حضور  مؤتمر السابع لرعاية االطفال املوهوبين  بالدول العربية 
 2007 اخلرطوم  ورقة علمية حمكمة ،السودانمدني   لسودانية ، مؤتمر اقليميلجمعية النفسية ا لثاملؤتمر الثا

 2006 اخلرطوم  ورقة علمية حمكمة املوسم الثقافي بكلية اآلداب،
 2007 القاهرة  ورقة علمية حمكمة  النفسيين املصرية )رانم( األخصائيينلعلم النفس، رابطة  اإلقليمياملؤتمر 

املؤتمر الثاني للرابطة العاملية لعلماء النفس املسلمين، ،دولة اإلمارات العربية 

 فبراير 4   /2 املتحدة الفترة من
 ورقة عملية حمكمة

جامعة 

 الشارقة
2009 

 2011 كواالملبور ورقة علمية حمكمة ماليزيا للرابطة العاملية لعلماء النفس املسلمين، ،دولة  لث الثااملؤتمر 

 2011 اخلرطوم  ورقة علمية حمكمة مؤمتر وزارة الرتبية والعليم لتطوير الربامج املناهج التعليمية
 

 

 

 

 النشراتريخ  دار النشر املُؤَلف 

 2015 ملتنيبادار  االحصاء يف العلوم النفسية والرتبوية

 2014 املعامل الثقافيةدار  مبادئ االحصاء الرتبوي )مشرتك د. حممد عبداملنعم(

 حتت الطبع مكتب الرشد  أسس ومبادئ القياس النفسي.

 حتت الطبع مكتب الرشد اإلحصاء التحليلي يف علم النفس.

 حتت الطبع دار  املعارف االنسانية املعريف.علم النفس 

 

 

 

 

 

 الدكتوراه املاجستري الدبلوم البكالوريوس

   االحصاءئيةالنماذج  االختبارات واملقاييس النفسية.  علم النفس املعريف علم النفس النمو

  علم النفس املعريف واإلدراك.  ياإلكلينيكعلم النفس  علم النفس املعريف

  علم النفس عرب الثقايف.  علم النفس اإلسالمي علم النفس الفروق الفردية

 الثاني عشر: التأليف والنشر

 

 الثالث  عشر: المقررات التدريسية
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  القياس النفسي   الصحة النفسية اإلحصاء الوصفي

  سيكولوجية املوهوبني   صعوبات التعلم (1القياس النفسي )

  االحصاء الرتبوي املتقدم  يالفسيولوجعلم النفس  االستداليل اإلحصاء التحليلي

   علم النفس الشواذ علم النفس اإلسالمي

   علم النفس الفروق الفردية (2القياس النفسي )

   االختبارات واملقاييس مهارات التفكري 

   القياس النفسي االسري مبادي االحصاء الرتبوي 

   علم النفس الرتبوي  القياس والتقويم الرتبوي 

 

 

 الخامس عشر: المناقشة واإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه

 السنه اسم الطالب اوال  : جبامعة امللك فيصل اإلشراف على رسائل املاجستري التالية:

افق وعالقتها الدية الو  املعاملة أساليب اإلحساء بمحافظة األسري  بالتو  2014 خالد عبد الرحمن الفهيد 

افية بمحافظة االحساء   2015 بدر سعود العواد الذكاء الوجداني  لتالميذ وطالب هجر صالصل وعالقته باملتغيرات الديمغر

الذكاء الوجداني وعالقته بمستويات السلوك العدواني لدى عينة من طالب وطالبات املرحلة 

 بالنماص الثانوية

عوضه عوض أنور 

 االسمري
2016 

األحساءمحافظة ية الذاتية الوالدية وعالقتها بجودة الحياة لدى والدي األطفال التوحديين باعلالف  حسين أحمد علي الغزال 

 
2017 

 س  ا
 
  اإل جتماعية   املسؤولية  ب وعالقته   يجتماع  اإل   التواصل   دام شبكات  تخ

 
  ى عينة  د  ل

 
 عة  جام   الب  من ط

  امللك  
 
يصلف  

مقبول مشني احمد 

 الغامدي

 

2018 

افق الزواجيوعالقتها  الصالبة النفسية مدارس الهيئة امللكية بالجبيل الصناعية من معلمي عينةلدى  بالتو محمد عبدالرحمن  

 صالح الغوينم
2018 

فيصلالوحدة النفسية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى طالبات اإلسكان الداخلي بجامعة امللك  نوف سعد عالي  

 المطيري
 تحت االشراف

امليول املهنية وعالقتها بأنماط الشخصية وفق نظرية هوالند لطالب الثالث ثانوي بمحافظة االحساء  فيصل فضي سويد  

 الرشيدي

 تحت االشراف

افق الزواجي وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة من املرشدين  واملرشدات التو

 الطالبيين في مدينة الظهران

عوض سمعان سالم 

 الزهراني

 تحت االشراف

 

 

 السنه جبامعات اخرى اإلشراف على رسائل املاجستري التالية:اثنيا : 

 2010 إدمان اإلنترنت  لدى طالب بعض الجامعات السودانية وعالقته بالوحدة النفسية
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 2010 بوزارة الرعاية االجتماعية وعالقته بتقدير الذاتالرضاء الوظيفي لدى العاملين 

 2010 الذكاء الوجداني  للموظفين بالجامعات )الحكومية واالهلية( وعالقته ببعض املتغيرات.

 2010 الذكاء العاطفي لطالب كلية اآلداب وعالقته بمستوى الطموح

برنامج اليوس ي ماس)العبق( التفكير األبتكاري وعالقة باإلبداع لألطفال املتدربين على 

 بمحافظة الخرطوم

2010 

 2012 فاعلية برنامج اليوسماس لتعلم الرياضيات بمرحلة التعليم قبل املدرس ي بوالية الخرطوم

 2011 الذكاء لألطفال بمدارس املوهبة والتمييز وعالقته بالتحصيل الدراس ي

درمان التعليمي وعالقتها ببعض الضغوط النفسية لدى املرأة  العاملة بمستشفى ام 

افية  املتغيرات الديموغر

2011 

مرض ي السرطان لدى ة ونوعية الحياةاملخاوف املرضي ببعض املتغيرات وارتباطها   2012 

افق املنهي  2012 الذكاء الوجداني للعاملين بجامعة كسال وعالقته بالتو

 2013 السلوك القيادي وسط األطفالالكفايات الالزمة ملعلمات رياض القبس لتنمية 

 2012 الذكاء لتالميذ الصم وعالقته بالرياضيات بوالية الجزيرة

بوالية الخرطوملذوي اإلعاقة البصرية  وعالقته بالتدين الذكاء الوجداني   2013 

 بمحلية شرق النيل
ً
 2011 الصحة النفسية لذوي اإلعاقة الحركية بمركز املعاقين حركيا

 2013 نوعية الحياة وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم ملصابي االيدز بمستشفى كسال التعليمي

العبق ) برنامج على املتدربين الميذتال بين الذكاء درجات في فروق u.c mas وغير املتدربين. (  2013 

الخرطوم/مرحلة االساسالذكاء وعالقته بالتحصيل الرياضيات واللغة العربية لتالميذ املوهوبين بوالية   2011 

 2013 للذكاء لدى التالميذ أصحاب االضطرابات الكالمية بمدارس مرحلة األساس بمحلية الكاملين بوالية الجزيرة؟
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 السنه التالية: اإلشراف على رسائل الدكتوراه

 وعالقتها بالتحصيل الدراس ي والتكيف 
ً
معدالت الذكاء وسط التالميذ والطالب املسرعين دراسيا

 االجتماعي في التعليم الحكومي واألهلي في والية الخرطوم. الطالبة سهام على طه على 

2015 

فاعلية برنامج إرشادي مقترح لتخفيف السلوك العدواني لدى أطفال دور التربية واإلصالح. الطالب 

 زاهر عبد الرحمن عباس 

2016 

الوالء التنظيمي وعالقته بالصالبة النفسية وأساليب القيادة لدى العاملين بوزارة الصحة بوالية 

 جنوب دارفور . الطالب الطاهر علي الطاهر الدفعة 

2015 

املناخ االسري اإلبداعي للموهوبين وعالقته بدافعية االنجاز والثقة بالنفس بمدارس املوهبة والتميز  

 بوالية الخرطوم ) مشرف اساس ي(.

2016 

ألبداع العلمي واملناخ النفس ي االجتماعي ألعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات السودانية ا

  .وعالقتهما باإلنتاج العلمي

2015 

الحاجات واملشكالت النفسية لدى املوهوبين وعالقتها بدافعية االنجاز وتقدير الذات  بوالية الخرطوم 

.  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


