
 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التـعليم

 جـامعـة الـملك فيـصـل

  عمادة الدراسات العليا

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

Deanship of Graduate Studies 

 
 التربيةالكلية : 
 التربية وعلم النفسالقسم : 

 
 
 
 

  Personal Information/البيانات الشخصية  1
 

 د. عبدالحميد بن أحمد عبدالرحمن النعيم  Name/ــماالســـــ  

 Universityالجامعة /  

 

 الملك فيصل

 التربية College/الكلية  

 التربية وعلم النفس Departmentالقسم/  

المرتبة العلمية   
Academic Rank 

 أستاذ مساعد

 و أب لخمسة أوالد متزوج يةماعـاالجت الحالة  

   Address/ناالــعـنـــو  
 0505926996 الجوال     

 
 

    Qualifications /المؤهالت الدراسية  2
 

 الدرجة العلمية  
Degree 

 التخصص
Specialization 

 الجهة المانحة لها
Name of the University 

 تاريخ الحصول 

 هـ4/9/1404 جامعة الملك سعود علم النفس بكالوريوس  

توجيه وإرشاد  ماجستير  

 نفسي

 هـ17/8/1418 جامعة الملك فيصل

 هـ11/8/1423 جامعة ريدنج ببريطانيا علم النفس التربوي دكتوراة  

      

      

  هيئة التدريسألعضاء  السيرة الذاتيةنموذج 
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 التخصص ومجاالت االهتمام  3
Area of Specialization/Interest  

 

 

 العام التخصص  
General Area of 

Specialization  

 علم نفس

 الدقيق خصصالت  
Specific Area of 

Specialization 

 علم نفس تربوي

                                                                     حضور الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية –التدريس  مـجاالت االهتمام  

  العلمية  
Area of Interest 

في مجال بيئة الفصل التعليمية للمرحلة الجامعية و ما البحث العلمي 

قبل الجامعية ـ قلق التدريس ـ التوجيه واإلرشاد. عالقة البحث 

 بالكفاءة التدريسية ـ األيتام و مجهولي األبوين.
 

 
 

   Career record /السجل الوظيفي  4
 

 / Date التاريخ  Position/جهة العمل وعنوانها  Job/الوظيفة  

 هـ16/12/1404 كلية التربية جامعة الملك فيصل معيد  

 هـ28/11/1423 كلية التربية جامعة الملك فيصل أستاذ مساعد  

     

     

     

 

  Administrative work and committees /األعمال اإلدارية واللجان   5
 

 Date/لتاريخا  Name of the job/مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

 هـ7/8/1425 وكيل عمادة البحث العلمي لمدة سنتين  

 هـ16/8/1427 رئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية لمدة سنتين  

 هـ11/10/1429 رئيس قسم التربية وعلم النفس لمدة ست سنوات متتالية  

وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة سنتين   

 اعتبارا من 

 هـ27/8/1430

 هـ27/8/1432 تجديد وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة سنتين  
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 هـ19/9/1433 عميد كلية التربية لمدة سنتين  

 هـ9/5/1429 عضو لجنة الخطط الدراسية بالكلية  

 
 هـ17/5/1431 اللجنة اإلشرافية للندوة العلمية األولى للموهبة واإلبداععضو   

 هـ16/10/1431 عضو اللجنة العلمية االستشارية لمشروع تدريب المعلمين  

 هـ12/1/1433 مشرفا تنفيذيا لبرنامج الدبلوم العام في التربية  

 
 

في مجالت محكمة/  االبحاث العلمية المنشورة  6
Research articles published in refereed journals 

 

 

اسم الباحث   

/)الباحثين(
Author(s) 

و رقم والتاريخ  رقم العدد مكان النشر وو عنوان البحث والناشر

 الصفحة 
Article title, journal name, place of publication, page no, year of 

publication , volume no  

لحميد النعيم ، عبدا  

 أحمد
م(. الخصائص السيكومترية لمقياس بيئة الفصل التعليمية للمرحلة 2009) 

. جامعة حلوان . المجلد  مجلة دراسات تربوية و اجتماعيةالجامعية. 

 . 70 – 35( . ص ص 2(. العدد ) 15)

 

غنيم محمد   

عبدالسالم، النعيم 

 ، عبدالحميد أحمد

فصل التعليمية لدى طالب كلية التربية جامعة ال(. القيمة التنبؤية لبيئة م2010) 

. المجلد )  المجلة المصرية للدراسات النفسيةالملك فيصل باإلحساء. 

 . 49 – 1(. ص ص 68( . العدد )  20

غنيم محمد   

عبدالسالم، النعيم 

 ، عبدالحميد أحمد

صل في عمليات التعلم لدى طلبة كلية التربية بجامعة الملك في  النشر( . ) مقبول

 المجلة العلمية بجامعة الملك فيصلضوء متغيري التخصص  والجنس. 

 (. 14.العدد ) 

 

النعيم، عبدالحميد   

 أحمد
هـ (. دوافع ممارسة األيتام مجهولي األبوين للعنف في دور رعاية 1435) 

المركز الوطني  (.139سلسة البحوث والدراسات رقم ) األيتام. 

اعي. وزارة الشئون االجتماعية. الرياض: للدراسات والتطوير االجتم

 المملكة العربية السعودية.

 

 

 

 

 

 

 



 3  

النعيم، عبدالحميد   

أحمد، الشريف، 

 خالد حسن

. مكتبة الرشد. الرياض علم النفس التربوي:  المفهوم  والنظرياتهـ(. 1437) 

 : المملكة العربية السعودية. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 د. عبدالحميد بن أحمد النعيم: أو الممتحن اسم المشرف

 
 التوقيع:..............................................................


