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 وإلء بدوي دمحم بدوي إإلسم

 إلجنسية
 

 مرصية

 أستاذ علم إلنفس إلمشارك بجامعة إلملك خالد إلوظيفة إلحالية

 أستاذ مساعد بقسم علم إلنفس بكلية إآلدإب جامعة إلمنوفية إلوظيفة

 علم نفس إإلكلينيك   إلتخصص إلدقيق

 1023660132 رقم إلهوية

 33666113523621 يإلهاتف إلسعود

 21/5/2612 تاري    خ إلميالد

ة -  ؤمبابة مكان إلميالد ز  جي 

وجة إلحالة إإلجتماعية ز  مي 

  
ز
ون يد إؤللكي   Wlaabadawy320@yahoo.com إلير

 

 

 
  
 إلتدرج إلوظيفز

 
 إلتاري    خ

 1331-1330 جامعة إلمنوفية.  –إآلدإب كلية   -معيدة بقسم علم إلنفس

 1331-1336 جامعة إلمنوفية.  –كلية إآلدإب   -مدرس مساعد بقسم علم إلنفس

 1323-1336 جامعة إلمنوفية.  –كلية إآلدإب   -مدرس بقسم علم إلنفس

 1312 -2-03 جامعة إلمنوفية.  –كلية إآلدإب   -إستاذ مساعد بقسم علم إلنفس

بية للبناتإلوظيفة إلحالية:   إإلن إل   1322 جامعة إلملك خالد-إبها-أستاذ مساعد كلية إلي 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية
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 املؤهالت

 

 

 
 
 

 إلمؤهل

 )تقدير جيد جدإ( 1331ليسانس آدإب تخصص علم إلنفس   

 جامعة إلمنوفية –كلية إآلدإب   -تمهيدي ماجستي  من قسم علم إلنفس

  
ز
 1336إآلدإب )تخصص علم نفس إؤلكلينيك  )تقدير ممتاز( ماجستي  ف

إت إلمعرفية لد"بعنوإن  مرض إلرصع  يدرإسة مقارنة لبعض إلمتغي 
إف أ. د/عبد إلمنعم شحاتة ، أ.د/ جير دمحم جير ، د /لمياء  وإألسوياء" ؤشر

 (1336إلحمرإوي)
 

)   إآلدإب )تخصص علم نفس ؤكلينيك  وعالج نفس 
ز
 دكتورإه ف

ف إألول   
مع إلتوصية بالطبع وإلتبادل  )تقدير ممتاز مع مرتبة إلشر
 (1336بالجامعات إلمرصية عام )

  لخفض تكرإر إلنوبات  يبعنوإن مد
ز
فعالية برنامج عالجر  سلوك  معرف

   يوبعض وإإلضطرإبات إلنفسية إلمصاحبة لد
 عينة مرصية من مرضز

إف أ. د/عبد إلمنعم  شحاتة ، د/ شادية نوبات إلرصع إلمستعصية" ؤشر
 (1336عالم ، د /لمياء إلحمرإوي)

 

 –كلية إآلدإب   -إستاذ علم إلنفس إإلكلينيك  إلمساعد قسم علم إلنفس
 جامعة إلمنوفية

 

 

 

 

 

 إلتاري    خ إلناشر  إإلسم

ز إلتنظيم  .2   ونوعية إلحياة لدتحسي 
 
عينة من  يإلذإن

  
 إلرصع.  مرضز

بية جامعة بنها مج  مجلة كلية إلي 
 (61( إلعدد )12)

 1320يوليو 

 يقلق إلمستقبل وعالقته بالضغوط إلنفسية لد .1
  
ز
 إلجامعة  طالبات إلدرإسات إلمسائية ف

مجلة كلية إإلدإب جامعة 
 ( 2662إلمنوفية إلعدد )

إكتوبر 
1321 

  إنفعال  لخفض إلقلق  يإرشاد فاعلية برنامج .0
ز
عقالن

ز أساليب موإجهة إلمشكالت لد إلزوجات  يوتحسي 
 إلمعنفات                      

مركز إإلرشاد إلنفس  بكلية 
بية ز شمس إلعدد -إلي  جامعة عي 

(01) 

1320     

عينة  يإلنمط إلسلوك  ) أ ( وعالقته بجودة إلحياة لد .2
بية بجامعة نجرإن.   من طالب كلية إلي 

إلعاشر  يإلسنو  إلمؤتمر إإلقليم  
  
ز
عالم متغي   بعنوإن )علم إلنفس ف

 جامعة طنطا-( كلية إإلدإب

1322 

  لخفض بعض إإلضطرإبات  .1
ز
فاعلية برنامج سلوك  معرف

عينة من  يإلنفسية إلمصاحبة لمشاهدة إلفضائيات لد
 طالبات جامعة إلملك خالد.. 

  م
ز
بية  جلة درإسات عربية ف إلي 
 (25وعلم إلنفس إلعدد )

مارس 
1322                  

 كتب متخصصة ( -اإلنتاج العلمي ) حبىث 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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بالفن إلتشكيل  لتنمية إلمهارإت  فاعلية برنامج تدريبر   .6
ز بمدينة  يإإلجتماعية لد عينة من إألطفال إلتوحديي 

 إبها 

  
ز
بية  مجلة درإسات عربية ف إلي 
 (25وعلم إلنفس إلعدد )

مارس 
1320 

برنامج قائم عل  إلمناعة إلنفسية لخفض قلق فاعلية  .5
ز    يإلمستقبل لد  إمهات إإلطفال إلتوحديي 

مجلة كلية إإلدإب جامعة 
 إلمنوفية

إكتوبر 
1326   

فعالية برنامج تدريبر  لتنمية إلمهارإت إإلستقاللية  .1
ز  وإإلجتماعية لألطفال دإون بمدينة  بمتالزمة إلمصابي 

 أبها 

إكتوبر  إلمنوفيةكلية إآلدإب جامعة 
1321   

ز إلكمالية وإألمرإض  .6   للعالقة بي 
 
إلنموذج إلبنان

عينة من  يإلسيكوسوماتية وإلضغوط إلنفسية لد
 طالبات إلجامعة 

مركز إإلرشاد إلنفس  بكلية 
بية ز شمس  -إلي   جامعة عي 

 321-، الصفحة65العدد ، 65المجلد  
386                  

1321      

مكونات إلذإكرة إلعاملة كمنبر  باألعرإض إلوسوإسية  .23
 عينة من طالبات إلجامعة يإلقهرية لد

 مجلة علم إلنفس
  128 230-187- العذد

1312 

ز  يتقييم إلوع  بالعمليات إلمعرفية لد .22 إلمصابي 
عينة  يباضطرإب إلوسوإس إلقهري مقارنة باألسوياء لد

 من طالبات إلجامعة

بوية  إلمجلة إلدولية للدرإسات إلي 
 :ص 2 إلعدد ،8 إلمجلد وإلنفسية

362-052 

 

1313 

 يؤدإرة إألزمات وعالقتها بالضغوط إلنفسية لد .21
إلقيادإت إإلكاديمية بجامعة إلملك خالد أثناء جائحة 

وس كورونا )كوفيد   (26في 
 

بوية جامعة سوهاج  مجلة إلعلوم إلي 

  985- 1031 -48ج

1312 

اإلتجاه نحو عالقته بإلوع  بسمات شخصية إلمدمن و  .20
   عينة من طالبات جامعة إلملك خالد  يإؤلدمان لد

ز
ف

ي )إلسنة إلدرإسية  .مستوي تعليم إإلب( -ضوء متغي 

بوية وإلنفسية  مجلة إلعلوم إلي 

ن العدد )  (6( م)42فلسطي 

03-1-
1311 

42. Level of awareness, knowledge, and 
attitudes toward epilepsy among students 

at king Khalid university, Saudi Arabia   

بوية  المجلة الدولية للدراسات التر
 والنفسية

 ديسمت   -العدد الثالث -41المجلد 

4144 

41. An Association of Social Anxiety with 

emotional regulation in patients with 

epileptic -psychogenic non

seizures(PNES): A Correlation Study 

Journal of Personality 
and Social Psychology 

 تحت النش  

ن اليقظة العقلية سمات  .46 الشخصية كمتغت  وسيط بي 
اء القهري مقارنة  ي الش  والمناعة النفسية لدي مضطرب 

ن   بالعاديي 

 
 

 

 (اإلنتاج العلمي )كتب متخصصة 
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 إلتاري    خ إلمهام 

 1326-1325 مستشارة مستشارة بعمادة خدمة إلمجتمع وإلتعليم إلمستمر بجامعة إلملك خالد

إت إلتدريسية مقررإت علمية تم تدريسها      مقرر 1  مقرر معمل تجريبر    2إلخير

إمج إؤلرشادية لدبلومه إلتوجيه وإؤلرشاد    2   مقرر إلفئات إلخاصة  0تخطيط إلير

   
ز
     مقرر 5    مقرر إلعالج إلنفس  6   مقرر قياس نفس     1مقرر إلذكاء إإلنسان

ز    مقرر 1تجارب فعلم إلنفس      مقرر 23   مقرر تاري    خ علم إلنفس6إلرشد وإلمسني 

  
ز
   20علم إلنفس   مقرر مدخل إل  21   علم نفس إلعام  22إلشخصية     تجارب ف

   مقرر إستخدإمات إلحاسب إإلل  
ز
     21  مقرر إإلرشاد وإلتوجيه   22علم إلنفس  ف

بو 26للدرإسات إلعليا   إلحاسب إإلل       مقرر علم 25 ي    مقرر علم إلنفس إلي 

  لدبلومه إلتوجيه  وإؤلرشاد 21  إلنفس إلفسيولوجر  
    26    مقرر إؤلرشاد إلمهبز

بو     مقرر علم نفس 12  مقرر علم نفس إلنمو13 يمقرر إلقياس وإلتقويم للدبلوم إلي 

     مقرر إلفئات إلخاصة 10     علم نفس إكلينيك  11  وإلتنظيم   إلصناع  

نماذج حاإلت  -16 -إضطرإبات إلمزإج وإلذهان-11 -زوإجر  إإلرشاد وإلعالج إل-12

 -نظريات إلشخصبة -11-إإلرشاد إلجماع  لدكتورإه إإلرشاد وإلتوجية -15 -وعالجها

بية وعلم إلنفس مناهج إلبحث -16   إلي 
ز
                                                                                                                    ف

 1311-1330 تدريس

 : إت إؤلكلينيكية: إلعالج إلنفس  معالج نفس   بالعيادة إلنفسية إلملحقة -2إلخير

  
بكلية إآلدإب جامعة إلمنوفية وذلك من خالل إلخدمة إلنفسية وإؤلرشادية إلب 

 تقدمها إلعيادة لطالب إلجامعة

 1323-1330 عالج نفس  

  إستخدإم -1
ز
ة ف . خير ، سوإء إلفردي أو إلجماع   1323-1330 عالج نفس   إلعالج إلتحليل 

  مجال إلعديد من إإلضطرإبات إلنفسية. -0
ز
  إلعالج بفنيات تعديل إلسلوك ف

ز
ة ف  1323-1330 عالج نفس   خير

2-(  
ز
  إلعالج إلسلوك  إلمعرف

ز
ة ف   حاإلت للقلق وإإلكتئاب CBTخير

ز
(، وخاصة ف

   يوإلوسوإس إلقهر 
إلرصع دإخل إلعيادة إلخارجية بكلية إلطب جامعة  ومرضز

 إلمنوفية

 1323-1330 عالج نفس  

  مجال إلتقييم إؤلكلينيك  باستخدإم إلعديد من إإلختبارإت 
ز
ة ف :خير إلتقييم إلنفس 

 -إلنفسية مثل: 

 Wechsler Adult Intelligenceإختبار وكسلر لذكاء إلرإشدين -أ -مجال إلذكاء: 

 1323-1330 عالج نفس  

ن النظرية والتطبيق.  -2 امج اإلرشادية بي  : بناء وتصميم الت  ي االستكتاب الجماعي الدولي
ن
مخت   المشاركة ف

بية )جامعة وهران  (4علم النفس وعلوم التر

 كتاب تاري    خ علم النفس .لطالب الفرقة الثانية كلية اآلداب جامعة المنوفية -1

 كتاب العالج النفسي لطالب الفرقة الرابعة كلية اآلداب جامعة المنوفية -3

 كلية اآلداب جامعة المنوفية  لطالب الفرقة الثانية كتاب علم نفس النمو من الطفولة الي الشيخوخة -2

 جامعة المنوفية كلية اآلداب  كتاب الفئات الخاصة لطالب الفرقة الثالثة -1

 اخلربات االكادميية

 

 اخلربات
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Scale (WAIS-R) .إختبار وكسلر لذكاء إألطفال  -بWechsler Intelligence 

Scale for Children (WISC-III) إختبار -بينيه للذكاء د -إختبار إستانفورد-ج

  
 .Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS)فاينالند للسلوك إلتكيفز

 :  -أ -لتشخيص إؤلكلينيك  مثل: إختبارإت إلشخصية وإ -مجال إلتشخيص إؤلكلينيك 

مقاييس  -بEysenck Personality Questionnaireإختبارإت أيزنك للشخصية 

 Hamilton Anxiety and Hamiltonهاملتون للقلق وإإلكتئاب وإلوسوإس 

Depressionإختبار إلشخصية إلمتعدد إألوجه -ج 

 1323-1330 عالج نفس  

 

 

 

 

 

 

 

 رسائل ماجستي  
  وعالقته بكل من إلكمالية  وإلقلق لد .2

 
 طالبات جامعة إلملك خالد  يإإلخفاء إلذإن

 1313 يإلطالبة نوإل إلهاجر 
  إلتنبؤ بالشخصية إلتجنبية لد إإلسهام إلنسبر   .1

ز
طالبات جامعة  يلصورة إلجسم وإلمساندة إإلجتماعية ف

  
 1313عجالن  إلملك خالد. للطالبة مبز

ز إلتدفق إلنفس  وإلكفاءة إلذإتية لبرنامج إفعالية  .0   سلوك  لتحسي 
ز
معلمات ذوى إإلحتياجات رشادى معرف

 إلخاصة بمدينة إبها
 

 رسائل دكتورإه
   ؤرشاديفاعلية برنامج  .2

ز
ه  سلوك   معرف ددين عل   يلد إلعصبر  لخفض إضطرإب إلشر

مرإكز  عينة من إلمي 
 1320إلسمنة وإلنحافة( إلطالبة/ رحاب دمحم نجيب ، جامعة كفر إلشيخ 

خاء وخفض إلتوتر إإلضحاك لال  فاعلية برنامج يعتمد عل   يمد .1 كرس    مقارنة بالتدريب عل   إلعضل  سي 
خاء(إلطالبة/ رإنيا مسعد إسماعيل ، جامعة كفر إلشيخ  1322إإلسي 

 رسائل علمية تم مناقشتها
طالبات جامعة إلملك خالد بمدينة إبها. رسالة ماجستي   يصورة إلجسم وعالقتها بالمهارإت إإلجتماعية لد .2

إف دكتور عل  إلعم يمقدمة من إلطالبة ند  1321 يإلوليد ري. إشر
إلمعاملة إلوإلدية كما تدركها طالبات إلمرحلة إلمتوسطة بمدينة جدة.  بأساليبإلتنمر إلمدرس  وعالقته  .1

 1326يمقدمة من إلطالبة عائشة إلشهر 
إب إلنفس  وعالقته بكل من أساليب إلتفكي  وإلمرونة إلنفسية لد .0   مدينة  يإإلغي 

ز
طلبة إلمرحلة إلثانوية ف

ي ، جامعة إلملك خالد،   1313أبها. إلطالبة خلود إحمد عامر عسي 
  وعالقته بالكفاءة إلمدركة ومستوي إلطموح لد .2

 
طالبات جامعة إلملك خالد. إلطالبة إيمان  يإلرفاه إلذإن

 1312حامد جامعة إلملك خالد 
 

 
 
 
 
 
 

ات العملية : الخت 
ً
 رابعا

 

 اإلشراف على رسائل مت مناقشتها
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 ورش إلعمل - إلمؤتمرإت –إلدورإت إلتدريبية 

حضور دورة تدريبية بعنوإن مهارإت إإلتصال بمركز 
ز   إلقادة إإلدإريي 

ز جامعة  مركز إعدإد إلقادة إإلدرإيي 
 إلملك خالد

13/5/2200 

حضور دورة تدريبية بعنوإن شهادة ممارس إلتعلم 
  
ز
ون  إإللكي 

بية جامعة إلملك خالد  1325 كلية إلي 

  
ز
إتيكيت إلعمل كلية إإلقتصاد  حضور دورة ف

ل  
ز   إلميز

 16/2/2200 كلية إإلقتصاد جامعة إلملك خالد

حضور دورة تدريبية بعنوإن مهارإت إلمرشدة 
 إإلكاديمية 

بية  15/2/2202 جامعة إلملك خالد كلية إلي 

بية حضور دورة برإمج إإلوفيس   22/1320 جامعة إلملك خالد كلية إلي 

حضور دورة تدريبية إلتحرش إلجنس  ضد 
 إإلطفال. 

بية  1320 جامعة إلملك خالد كلية إلي 

بية طب إإلسنان  حضور دورة مهارإت إلبحث إلعلم    16/6/2201 جامعة إلملك خالد كلية إلي 
 

ونية  بية حضور دورة طرق إلبحث عل  إلموإقع إإللكي   0/1/1320 جامعة إلملك خالد كلية إلي 

تيجر     إلتخطيط إإلسي 
ز
بية  حضور دورة تدريبية ف  1320 جامعة إلملك خالد كلية إلي 

إمج عمادة إلبحث إلعلم    1325 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية حضور ندورة إلتعريف بير

حضور دورة تدريبية بعنوإن  إإلقتباس وإلتوثيق 
 للمرإجع  إلعلم  

 6/2/1326 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية

دورة تدريبية بعنوإن  إلقوإعد إلعامة لكتابة حضور 
  إلبحث إلعلم  

 20/2/1326 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية

إد  حضور دورة تدريبية بعنوإن نسخ وتصدير وإستي 
 مقرر درإس  

بية جامعة إلملك خالد  11/21/1326 كلية إلي 

حضور دورة تدريبية بعنوإن إلتعامل مع مركز 
 إلتقديرإت

بية   1/21/1326 جامعة إلملك خالدكلية إلي 

حضور دورة تدريبية بعنوإن تعزيز دإفعية إلطالب 
  
ز
ونية ف  إلمقررإت إإللكي 

بية جامعة إلملك خالد  1/22/1326 كلية إلي 

حضور دورة تدريبية بعنوإن مهارإت إنجاز 
  
ز
ون  باستخدإم نظام مانك   إإلستبيان إإللكي 

 23/2/1325 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية

حضور دورة تدريبية بعنوإن محركات إلبحث 
 إلعلمية 

 1325 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية

 2/1325 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية حضور دورة تدريبية بعنوإن إيبسكو 

 1325 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية حضور دورة تدريبية توثيق إلمرإجع 

  
ز
ون  1325 إلرقمية إلسعوديةإلمكتبة  للبحوث إلعلمية  إلتحكيم إإللكي 

 1/2/1325 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية حضور دورة تدريبية بعنوإن تسهيل شبكات إلتعلم 
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 2201 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية  حضور دورة تدريبية بعنوإن  مهارإت إلبحث إلعلم  

ونية   1326/ 21/23 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية حضور دورة تدريبية بعنوإن إإلستبانات إإللكي 

 1321 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية حضور دورة تدريبية بعنوإن إعدإد إإلستبانات 

 2/1/1325 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية دورة محركات إلبحث

 2/2/1321 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية دورة تحليل إلبيانات إلكمية

 6/2/1325 إلرقمية إلسعوديةإلمكتبة  حضور دورة تدريبية بعنوإن تحليل إإلستبانات 

 23/2/1325 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية دورة قاعدة إلعلوم إؤلنسانية

 إلدول  
 2/2/1321 إلمكتبة إلرقمية إلسعودية دورة مهارإت إلنشر

 1336 جامعة إلمنوفية دورإت تنمية قدرإت أعضاء هيئة إلتدريس

  
ز
ز بعنوإن إلعالج  دورة تدريبية ف ز إلنفسيي  رإبطة إألخصائيي 

  إلسلوك  لالضطرإبات إلجنسية إلمحاضز )د/ زكريا 
ز
إلمعرف
 فاخور(

  
ز
ز  ف ز إلنفسيي   1322 رإبطة إألخصائيي 

  إلسلوك  دإخل إلرإبطة 
ز
  مهارإت إلعالج إلمعرف

ز
دورة ف

 )د/عالء فرغل  
 (إلمحاضز

  
ز
ز  ف ز إلنفسيي   0/1336 رإبطة إألخصائيي 

أخالقيات وآدإب إلمهنة بمركز تنمية قدرإت أعضاء دورة 
 هيئة إلتدريس

 1336 جامعة إلمنوفية

دورة أساليب إلبحث إلعلم  بمركز تنمية قدرإت أعضاء 
 هيئة إلتدريس جامعة إلمنوفية

 1336 جامعة إلمنوفية

دورة إلتدريس إلفعال بمركز تنمية قدرإت أعضاء هيئة 
 إلتدريس جامعة إلمنوفية

 1336 إلمنوفيةجامعة 

دورة مهارإت إلتفكي  بمركز تنمية قدرإت أعضاء هيئة 
 إلتدريس جامعة إلمنوفية

 1336 جامعة إلمنوفية

دورة إلساعات إلمعتمدة بمركز تنمية قدرإت أعضاء هيئة 
 إلتدريس 

 1321\6 جامعة إلمنوفية

  أنماط إلتعليم إلمختلفة بمركز 
ز
دورة مهارإت إإلتصال ف

 تنمية قدرإت أعضاء هيئة إلتدريس 
 1321\6 جامعة إلمنوفية

  إلتعليم  بمركز تنمية قدرإت 
ز
دورة إستخدإم إلتكنولوجيا ف

 أعضاء هيئة إلتدريس 
 1321\6 جامعة إلمنوفية

دورة تنظيم إلمؤتمرإت بمركز تنمية قدرإت أعضاء هيئة 
 إلتدريس 

 1321\6 جامعة إلمنوفية

دورة نظم إإلمتحانات بمركز تنمية قدرإت أعضاء هيئة 
 إلتدريس 

 1321\6 جامعة إلمنوفية

وعات إلتنافسية بمركز تنمية قدرإت  دورة إدإرة إلمشر
 أعضاء هيئة إلتدريس 

 1321\6 جامعة إلمنوفية

  
ز
ز بعنوإن إلعالج  دورة تدريبية ف ز إلنفسيي  رإبطة إألخصائيي 

)إ.د/صفوت فرج(   إلسلوك  للقلق إلمعمم إلمحاضز
ز
 إلمعرف

  
ز
ز  ف ز إلنفسيي   2/1331 رإبطة إألخصائيي 

  
ز
ز بعنوإن إلعالج  دورة تدريبية ف ز إلنفسيي  رإبطة إألخصائيي 

  إلسلوك  لالكتئاب إلمحاضز )إ.د/عبد إلستار 
ز
إلمعرف

  
ز
ز  ف ز إلنفسيي     21/1331 رإبطة إألخصائيي 
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 إبرإهيم(

  باستخدإم إكسل
 
إلمكتبة إلرقمية جامعة إلملك  إلتحليل إإلحصان

 خالد
1325 

إلمكتبة إلرقمية جامعة إلملك  مهارإت إلنشر إلعلم  إلدول  
 خالد

1321 

ونية    غلوبال  حضور دورة تصميم إلشهادإت إإللكي 
 
ن منار إإلتقان سي 

 لألستشارإت
6- 1313 

عمادة إلبحث إلعلم  جامعة إلملك  دورة إختيار إلمجالت إلمصنفة للتخصصات إؤلنسانية 
 خالد

23/5/1313 

  
 
   أساليب وطرق إلتعلم إلذإن

  زمن  إؤلرشاد ملتف 
ز
إلجامع  ف

إلجائحة بالتعاون مع كلية إلصيدلة 
 جامعة إلملك خالد

1313 

   إؤلرشاد إلجامع  وإلتعلم عن بعد
  زمن  إؤلرشاد ملتف 

ز
إلجامع  ف

إلجائحة بالتعاون مع كلية إلصيدلة 
 جامعة إلملك خالد

1313 

إتيجر  للجامعات   غلوبال  إلتخطيط إإلسي 
 
ن منار إإلتقان سي 

 لالستشارإت
1313 

  إلبالك بورد
ز
 1313-23 وزإرة إلتعليم إلتوظيف إألمثل إلدوإت إلتقييم ف

ونية    تصميم إإلختبارإت إإللكي 
ز
ون  1313 عمادة إلتعلم إإللكي 

  إلمنتديات
ز
   إإلبدإع ف

ز
ون  1313 عمادة إلتعلم إإللكي 

  مركز إلتقديرإت
ز
   متابعة أدإء إلطالب ف

ز
ون  1313 عمادة إلتعلم إإللكي 

عمادة إلبحث إلعلم  جامعة إلملك  دورة إختيار إلمجالت إلمصنفة للتخصصات إؤلنسانية 
 خالد

23/5/1313 

  إلمجلةطرق لنشر  1
ز
إلمكتبة إلرقمية جامعة إلملك  بحثك وقبوله ف

 خالد
22- 1313 

وع تطوير مهارإت أعضاء    إألول حو مشر
إللقاء إلتعريفز

 هيئة  إلتدريس
 1312 جامعة إلملك خالد

إضية   إلفصول إإلفي 
ز
 1-1312 جامعة إلملك خالد مهارإت متقدمة ف

 1312 جامعة إلملك خالد إستخدإم وتفعيل كونكت يارد

 1312 جامعة إلملك خالد إإلنفوجرإفيك إلتعليم  

إفية  1312 جامعة إلملك خالد تصميم إلعروض إلتعليمية إإلحي 

  إلبالك بورد
ز
 1312 جامعة إلملك خالد إلمهارإت إلمتقدمة ف

ز  إإلكاديمية إإلوروبية للتدريب  TOTإعدإد مدربي 
 وإلتطوير

6-20-5-1313 

ونية يإلمحتو مناهج إلبحث ومنهج تحليل   1312 منصة إلباحث إلجديد إإللكي 

  
وع إلبحب  ونية إلكتابة إلعلمية وإدإرة إلمشر  1312 منصة إلباحث إلجديد إإللكي 
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جامعة إلكويت مجلس إلتعاون  للتدريس عن بعد on note إستخدإم برنامج  
 إلخليجر  

1313 

إير  مؤتمر إلشارقة ورشة وعيك حماية ووقاية من إلمخدرإت  1312فير

إمجر   عمادة إلتطوير وإلجودة جامعة  متطلبات إإلعتماد إلير
 إلملك خالد

0-1312 

نامج وإلمقررإت عمادة إلتطوير وإلجودة جامعة  توصيف إلير
 إلملك خالد

0-1312 

جماتية ز إلوضعية وإلبنائية وإلير  1312 جامعة إلملك خالد إلبحث إلعلم  بي 

Who's Doing What?: The Epidemiology of 
Adolescent Substance Use 

 

 Addiction Technology 
Transfer Center 

 إلوإليات إلمتحدة إألمريكية

 

 1312مارس  2

  إلعالم إلعرنر  
ز
  إلعلوم إؤلنسانية ف

ز
: منهج إلبحث إلنوع  ف

 إلوإقع وإلتحديات
إلفهرس إلعرنر  إلموحد جامعة 

 إلملك عبد إلعزيز
25-0-1312 

ز إلورشة إلتدريبية  كي 
طريقتا دلفاي ومجموعة إلي 

  إلعلوم إلسلوكية وإإلجتماعية
ز
 وإستخدإماتهما ف

ونية  1312 منصة إلباحث إلجديد إإللكي 

  
ز
إن   إإلمن إلسيير

ز
 1312-0-02 جامعة إلملك خالد مقدمة ف

  إلعالج
ز
 إلجودة ف

"Quality in Treatment" 
international Society of 

Substance Use 
Professionals 

1-1312 

 :   إلعالم إلعرنر 
ز
  إلعلوم إؤلنسانية ف

ز
منهج إلبحث إلنوع  ف

 إلوإقع وإلتحديات
 إلفهرس إلعرنر  إلموحد
 جامعة إلملك عير إلعزيز

0-1312 

  إلعلوم إإلجتماعية: ؤشكالية  ندوة
ز
إلبحث إلعلم  ف

 إلمنهجية أم منهجية إؤلشكالية
 إلفهرس إلعرنر  إلموحد
 جامعة إلملك عير إلعزيز

0-1312 

Substance Use Screening Tools for 
Adolescents  أدوإت فحص إستخدإم إلموإد إلمخدرة

ز   للمرإهقي 

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Screening, Brief Adolescent 
Intervention, and Referral 

Project SBIRT  to Treatment 

03-0-1312 

 Substance Use Screening: A Adolescent  
Review of b Brief Validated Tools 

ز مرإجعة  فحص إستخدإم إلموإد إلمخدرة لدي إلمرإهقي 
 مخترصة إلدوإت إلتحقق من صحتها

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

22-0-1312 

  The Impact of Substance Use on the
Developing Adolescent Brain 

 تأثي  إلموإد إلمخدرة عل  تطوير دماغ إلمرإهق

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

22-0-1312 

 Integrating Screening and Brief Intervention 
for Alcohol and Other Drugs in Behavioral 

Settings Serving College StudentsHealth  
  إعدإدإت 

ز
دمج إلفحص وإلتدخل للمخدإرت وإلكحول ف

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

21-0-1312 
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  تخدم طالب إلكلية
 إلصحة إلسلوكية إلب 

Substance Use Interventions for 
Adolescents and Transitional Age 

Youth 
ز وشباب  تدخالت إستخدإم إلموإد إلمخدرة للمرإهقي 

 إلسن إإلنتقال  

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

21-0-1312 

Adolescents, Young Adults and Opioid 
Use: When Is It  a Problem? What to 

Do? 
  تكون إلمرإهقون وإل

شباب وإستخدإم إلموإد إإلفيونية: مب 
 إلمشكلة وما يجب إلقيام به؟

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

21-0-1312 

  Use Substance of Intersection the Addressing
 Prevention, for Strategies Suicide: and

Treatment and Intervention, 

  إتيجيات معالجة تقاطع إستخدإم إلموإد وإإلنتحار : إسي 
 للوقاية وإلتدخل وإلعالج

 

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

12-0-1312 

 Tailoring Conversations and Treatment to 
Adolescents and Young Adults at Risk for 

Substance Use Disorders 
ز وإلشباب  تخصيص إلمحادثات وإلعالج للمرإهقي 

ز لخطر إضطرإبات إستخدإم إلموإد إلمخدرة  إلمعرضي 

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

 1312مارس  20

Integrating Suicide Prevention into the SBIRT 
Model 

at the University of NORC 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

 1312مارس  20

Who's Doing What?:  The Epidemiology 
of Adolescent Substance Use 

 

Addiction Technology 
Transfer Center 

 مارس 20

Screening, Brief Intervention, and Referral 
to Treatment (SBIRT) - two part video 

conference (4 hours total) 

 

Addiction Technology 
Transfer Center 

9:00am - 
March 15, 2021 

 

Motivational Interviewing Foundations: 
Relational Skills 

 

Institute for Research, 
Education and Training in 

Addictions (IRETA) 

 

Brief Intervention for Adolescents Part II: BNI 
Using MI and CBT Strategies 

 

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

 مارس 11

Clinical and Ethical Issues Managing Suicide 
Risk with Individuals Using Substances 

technology  mental health
center network transfer 

 1312مارس  25
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Brief Intervention for Adolescents Part I: BNI 
Using MI Strategies 

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

21 

Discussing Options and Referring Adolescents 
to Treatment 

 

at the University of  NORC
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

 1312مارس  11

Integrating Alcohol, Marijuana, E-Cigarette & 
Opioid Use Prevention with Wellness  

 

Prevention Plus Wellness 12-0-1312 

SPORT (Alcohol/Drug) Prevention Plus 
Wellness Program Implementer Webinar  

 

Prevention Plus Wellness 25-0-1312 

Dialectical Behavior Therapy Interpersonal 
Effectiveness Skills'  

  إلعالج إلجدل  
ز
مهارإت فعالية إلعالقات إلشخصية ف

 إلسلوك  

 from the Mental Health
Technology Transfer Center 

(MHTTC) Network 

 1312-مارس  21

SPORT (Alcohol/Drug) Prevention Plus 
Wellness Video Program 

Prevention Plus Wellness 
 
 
 

21-0-1312 

Trauma-Focused Cognitive Behavioral 
Therapy: A Culturally Adapted Therapy to 

Work with Latino Families 

from the Mental Health 
Technology Transfer Center 

(MHTTC) Network 

 1312-مارس  12

Ourselves to BREATHE in Our Work from the Mental Health 
Technology Transfer Center 

(MHTTC) Network 

 1312-مارس  12

BREATHE Module 1: Reminding Ourselves to 
BREATHE in Our Work 

from the Mental Health 
Technology Transfer Center 

(MHTTC) Network 

 1312-مارس  10

Evidence-based Prevention Plus Wellness 
Model for Providers & Parents  

 

Prevention Plus Wellness 
 

 1312-مايو  21

How Prevention & Health Providers & Youth 
Benefit from Prevention Plus Wellness 

 

Prevention Plus Wellness 
 

 1312-مارس  11

The Role of Public Organisations in Providing 
Assistance to Users of Psychoactive 

Substances: The Experience of Ukraine 

international Society of 
Substance Use 

Professionals 

 1312-مارس  11

Ableism:The Causes and Consequences of 
Disability Prejudice 

Wiley 11  1312-مارس 

MOTIVATIONAL INTERVIEWING FOR 
BEHAVIOUR CHANGE 

HPCSA Accreditation Number: 

Ittc 21 مارس 
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MDB001/098/01/2021 Clinical Points: Level 1 
- 4 CPD Points 

of Trauma and Adverse  Exploring the Impact
Childhood Experiences on Substance Misuse 

and Substance Use Disorder Prevention 
 ."Efforts: HHS Region 5 

PTTC training 11 مارس 

Prevention and Treatment during the COVID-
19 Pandemic. 

international Society of 
Substance Use 
Professionals. ISSUP 

 1312-مارس  02

 
 One Session Youth Substance Use 
Prevention Plus Wellness Programs  

 

Prevention Plus Wellness 
 

 مارس 1

Dialectical Behavior Therapy (DBT) Distress 
Tolerance Skills 

 إلعالج إلجدل  إلسلوك  لالجهاد

from the Mental Health 
Technology Transfer Center 
(MHTTC) Network 

 1312إبريل  1

The Role of Nutrition in Addiction Recovery international Society of 
Substance Use 
Professionals 

 1312إبريل  1

Oriented Cognitive Therapy: -Recovery
Moving Individuals Towards A Meaningful 

Life 

the Mental Health from 
Technology Transfer Center 
(MHTTC) Network 

 إبريل 20

Clinical Guidance Training for Treating 
Pregnant and Parenting Women with Opioid 

Use Disorder and Their Infants 

the Centers for Medicare & 
Medicaid Services (CMS) of 
the U.S. Department of 
Health and Human Services 

 إبريل 21 -20

Prevention Plus Wellness  
Parent Training Programs 

Prevention Plus Wellness 12 إبريل 

Working with Latinos: Toward a Better 
Understanding of Evidence-Based Programs 

and Practice 

Prevention Technology 
 Center’s nationalTransfer 

(PTTC training) 

11-2-1312 

Participated in this South Africa ITTC training 
event 

 Addiction Technology 
Transfer Center 

 

 

creating a Prevention Focused Ethics Policy 
for Your  
Organization  

 

 Addiction Technology 
Transfer Center 

 

15-2-1312 

Vaping, Marijuana & Opioid Prevention Plus 
Wellness Programs & Training  

 

Prevention Plus Wellness 13 مايو 

DBT: Adolescent Adaptation Part II from the Mental Health 
Technology Transfer Center 

(MHTTC) Network 

 مايو 13
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ADHD in the Classroom: Supporting Racially & 
Ethnically Diverse Students & Families (Part 1) 

from the Mental Health 
Technology Transfer Center 

(MHTTC) Network 

 مايو 13

Prevention Plus Wellness Video Programs Prevention Plus Wellness 15 مايو 

What Teachers Should Know about ADHD: 
Supporting Diverse Students & Families (Part 
2) 

from the Mental Health 
Technology Transfer Center 

(MHTTC) Network 

 مايو 15

 2220-0-1 جامعة إلملك خالد إلصحة إلنفسية للجميع

MAT Waiver Eligibility Training with Special 
Emphasis on Pregnant and Post-Partum 
Women 

The West Virginia 
University School of 

Medicine Office of 
Continuing Medical 

Education 

1-6-1312 

SPORT 2 Prevention Plus Wellness Program & 
Training for Health & PE Teachers 

Prevention Plus Wellness 0 -6-1312 

The Continuing Evolution of Telehealth in 
Substance Use Disorder Treatment: Key 
Strategies for a Thriving Practice 

University of Cincinnati 26-6-1312 

has completed the MAT Waiver Training 
sponsored by the American Academy of 
Addiction Psychiatry which took place in New 
York, NY on June 2, 2021 (virtual). 

Providers Clinical Support 
System  

1-6-1312 

MAT Waiver Eligibility Training with Special 
Emphasis on Pregnant and Post-Partum 
Women 

The West Virginia 
University School of 

Medicine Office of 
Continuing Medical 

Education 

1-6-1312 

Half and Half MAT Waiver Training American Academy of 
Addiction Psychiatry 

03-6-1312 

Work Addiction: The Most Glorified Addiction 
Hidden in Plain Sight 

Institute for Research, 
Education and Training in 

Addictions 
NAADAC-IRETA has been 

 approved by PCB 

03-6-1312 

One Session Youth & Parent Substance Use 
Prevention Plus Wellness Programs  

 

Prevention Plus Wellness 21 -6-1312 

Substance Use Screening Tools for 
Adolescents  أدوإت فحص إستخدإم إلموإد إلمخدرة

ز   للمرإهقي 

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Screening, Brief Adolescent 
Intervention, and Referral 

SBIRT Project  to Treatment 

22-6-1312 
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  Use Substance of Intersection the Addressing
 Prevention, for Strategies Suicide: and

Treatment and Intervention, 

  إتيجيات معالجة تقاطع إستخدإم إلموإد وإإلنتحار : إسي 
 للوقاية وإلتدخل وإلعالج

 

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

22-6-1312 

Screening & Brief Intervention Practice for 
Youth Substance Use Prevention  

  

Prevention Plus Wellness 1 -6-1312 

Mental Health of Youth and Substance Use: 
Self-harm and Suicide in Young 

international Society of 
Substance Use 

Professionals 

12-6-1312 

Addressing the Role Stigma Plays in Death by 
Suicide 

from the Mental Health 
Technology Transfer Center 

(MHTTC) Network 

21-6-1312 

Discussing Options and Referring Adolescents 
to Treatment 

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

16-6-1312 

Evaluating Substance Use Prevention Plus 
Wellness Programs  

 

Prevention Plus Wellness 03 -6-1312 

Based Practice for Older Adult -Evidence
Mental Health and Substance Use: CBT Part 1 

 

Rush University Inter 

professional Continuing 

Education Chicago  

E4 Center of Excellence 

for Behavioral 

Health Disparities in 

Aging 

2-23-1312 

Evidence-Based Practice for Older Adult 
Mental Health and Substance Use: CBT Part 2 

Rush University Inter 

professional Continuing 

Education Chicago  

E4 Center of Excellence 

for Behavioral 

Health Disparities in 

Aging 

1-23-1312 

Older Adult Based Practice for -Evidence
Mental Health and Substance Use: CBT Part 3 

Rush University Inter 

professional Continuing 

Education Chicago  

E4 Center of Excellence for 
Behavioral 

Health Disparities in Aging 

21-23-1312 

Marijuana, Vaping & Opioid Prevention Plus Prevention Plus Wellness 20 -23-1312 
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Wellness: One Session Programs for Youth  

Treatments for Stimulant Use Disorder: 
Evaluation of the Evidence 

American Academy of 
Addiction Psychiatry 

 1312-إكتوبر  22

Advanced Ethics Planning Series: Session 
Two– Social Justice and Ethics 

Prevention Technology 
Transfer Center’s national 

26-23-1312 

 23 ،  مهارإت أساسية للباحث إلنوع 
 

إلفهرس إلعرنر  إلموحد مكتبة 
 جامعة إلملك عبد إلعزيز

1-22-1312 

Based Practice for Older Adult -Evidence
Part 4Mental Health and Substance Use: CBT  

Rush University Inter 

professional Continuing 

Education Chicago  

E4 Center of Excellence for 
Behavioral 

Health Disparities in Aging 

11-23-1312 

Wellness Models for Substance Use 
Prevention  

 

Prevention Plus Wellness 11 -23-1312 

Understanding Overdose Risk and the Science 
of Medications to Treat Opioid Addiction 

 

Addiction Policy Forum, the 
Justice Community Opioid 

Innovation Network 
(JCOIN), and Just 

Leadership USA 
 

20-10-2021 

MAT Course for Prosecutors: Understanding 
Overdose Risk and Medication Efficacy 

Addiction Policy Forum, the 
Justice Community Opioid 

Innovation Network 
(JCOIN), and Just 

Leadership USA 
 

21-10-2021 

CLA and JCOIN Course: Implementing 
Medications for Addiction Treatment (MAT) 

in Correctional Settings 

Addiction Policy Forum, the 
Justice Community Opioid 

Innovation Network 
(JCOIN), and Just 

Leadership USA 
 

26-10-2021 

An Overview of Positive Change and Post-
traumatic Growth Following an Episode of 

Psychosis 
 

from the Mental Health 
Technology Transfer Center 
(MHTTC) Network and 

 

0-22-1312 

Addressing the Stigma Around Substance Use 
Disorder: A Course for JudicialLeaders 

Addiction Policy Forum, the 
Justice Community Opioid 

Innovation Network 
(JCOIN), and 

JustLeadershipUSA 

22-22-1312 
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 لتنمية مهارإت إعضاء هيئة إلتدريس برنامج إلجدإرإت
 جدإرة تعزيز إلقيم إلمؤسسية

جدإرة إلتوإصل مع إإلخرين وإلتأثي  ضمن إلمنظومة 
  إإلكاديمية

 جدإرة تطوير إلمنظومة إإلكاديمية
 

 جدإرة تحليل إلمعلومات وإتخاذ إلقرإرإت
 جدإرة إلتخطيط للمنظومة إألكاديمية

ز جودة إلعمليات   إإلكاديميةجدإرة تحسي 

جامعة إلملك خالد بالتعاون مع 
ي ز كة تمي   شر

1-0-1312 

A focus on early symptoms, diagnosis and 
management of neurotransmitter-related 

disorders (Part B) 

PTC Team 11-23-1312 
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 Prevention Plus Wellness 

 

27-10-2021 

let’s get to know about 

“GoToWebinar 

GoToWebinar 32-01-3130 

The road less travelled: A focus on 

early symptoms, diagnosis and 

management of neurotransmitter-

related disorders 

PTC Therapeutics 32-01-3130 

Materials for E4 Center’s 

Culturally-Responsive Cognitive 

Behavioral Therapy (CBT) with 

Older Adults part 5 

E4 Center of Excellence for 

Behavioral 

Health Disparities in Aging 

 

Rush University Inter 

professional Continuing 

Education Chicago 

29-01-3130 

Healthy Youth Lifestyle Behaviors, 

Substance Use & Other Risk 

Behaviors 

 

Prevention Plus Wellness 

 

2-00-3130 

Discussing Options and Referring 

Adolescents to Treatment 

NORC at the University of 

Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

9-00-3130 

Brief Intervention for Adolescents 

Part II: BNI Using MI and CBT 

Strategies 

NORC at the University of 

Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

01-00-3130 

Blueprint for Healthy Youth 

Development 

Prevention Technology Transfer 

 Center’s national

(PTTC training) 

9 – 00-3130 

Healthy Lifestyle Behaviors & 

Youth Mental Health 

Prevention Plus Wellness 

 

 ًىفوبز 01

 ،العالج بالقراءة: مقاربت نفسيت

 

جاهعت الولك هكتبت الفهزص العزبي الوىحذ 

 عبذ العشيش

9 – 00-3130 

Community Engagement During 

COVID-19: A Webinar for 

Substance Use Prevention 

Practitioners". 

Prevention Technology 

Transfer Center’s national 

(PTTC training) 

 0202نىفمبر  4

Screening & Brief Intervention 

Practice for Youth Substance Use 

Prevention & Wellness 

 

Prevention Plus Wellness 

 

 نىفمبر 21

ويينيغ  ومجمىعتإيفاد  - منصت يميتها في البحث العلمراساث السابقت وأهدال

 تراتيجياس

05-22-0202 

 

 اجتياس بزًاهج العالج الوعزفي السلىكي للذهاى

CBTp-PRIMER (Self-Paced) 

from the Mental Health 

Technology Transfer Center 

(MHTTC) Network and 

 3130ديسوبز  0
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substance abuse and mental 

illness on America's 

communities. 

  E4 Learning Community Families 

Aging with Mental Health and 

Substance Use 

Rush University Inter 

professional Continuing 

Education Chicago 

0-03-3130 

Improving Clinical Practice with 

Patients who have Stimulant Use 

Disorder (StUD): Performance in 

Practice (PIP) and Self-Assessment 

(SA) Activity 

American Academy of 

Addiction Psychiatry 

3-03-3130 

A Framework for Whole-Person 

Care in Behavioral Health 

from the Mental Health 

Technology Transfer Center 

(MHTTC) 

3-03-3130 

الذراساث والبحىث البيٌيت في العالن العزبي:  
 الفزص والتحذياث

جاهعت الولك هكتبت الفهزص العزبي الوىحذ 
 عبذ العشيش

7-03-3130 

Positive Youth Development for 

Preventing Substance Use & 

Promoting Wellbeing 

Prevention Plus Wellness 
 

2-03-3130 

Alcohol is STILL a Drug: An 

Exploratory Webinar Series 

from the Mental Health 

Technology Transfer Center- 
Prevention Technology Transfer 

Center’s national- ATTC 

Products and Resources 

Catalog.  

7-03-3130 

Schools and Prevention 
Professionals Working Together to 
Create Trauma-Responsive 
Environments 

Prevention Technology Transfer 
Center’s national (PTTC training) 

9-21-1212 

Schools and Prevention 
Professionals Working Together to 
Create Trauma-Responsive 
Environments 

 

from the Mental Health 
Technology Transfer Center 
(MHTTC) 

9-21-1212 

The Link Between Sleep and Mood: 
Improving Sleep and Mental Health 
During the COVID-19 Pandemic 

from the Mental Health 
Technology Transfer Center 
(MHTTC) 

0202-20-8 

Stress and Cigarette Smoking 

among Black and Latinx Adults 

with Psychiatric Disorders 

 University of California San 

Francisco 

 

9-03-3130 

Monitoring & Evaluating Substance 

Use Prevention Plus Wellness 

Programs 

 Prevention Plus Wellnes 01-03-3130 

Lessons Learned and the Future of 
HIV Telehealth in 2022 

 PVI, Peer View Institute for 
Medical Education 

7-03 

Who's Doing What?:  The Addiction Technology Transfer 22 -21 



21 
 

Epidemiology of Adolescent 
Substance Use 

 

Center 

 Integrating Screening and Brief 
Intervention for Alcohol and Other 

Drugs in Behavioral Health 
Settings Serving College Students 

وإلكحول  للمخدرإتدمج إلفحص وإلتدخل 
  تخدم 

  إعدإدإت إلصحة إلسلوكية إلب 
ز
ف

 طالب إلكلية

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

22-21-1312 

Tailoring Conversations and 
Treatment to Adolescents and 

Young Adults at Risk for Substance 
Use Disorders 

NORC at the University of 
Chicago launched the 

Adolescent SBIRT Project 

21-21 

Stimulants: A Focus on Effective 
Treatment Interventions and 
Recovery SupportsAssignment 

The Institute for Research, 
Education and Training in 

Addictions  
39-9 

Sex, Gender, and Screening for 
Alcohol Use – Time for a Change 

 

The Institute for Research, 
Education and Training in 

Addictions 

01-03 

ة إلذإتية ف للتدريب جامعة تبوك مهارإت كتابة إلسي   2121-1-6 مركز محي 

Evidence-Based Substance Misuse 

Prevention: How to Conduct a 

Successful Search 

Prevention Technology 

Transfer Center’s national 

(PTTC training) 

11-1-2022 

One-Session Evidence-Based 

SPORT & InShape Prevention 

Plus Wellness Programs & 

Training 

 

Prevention Plus Wellnes January 19, 2022 

The Challenges of Poly substance 

Use: Treatment and Management 

of Alcohol and Opioid Use 

Disorder Comorbidity 

American Academy of 

Addiction Psychiatry-  PCSS 

presentation 

20/1/2022 

Improving Clinical Practice with 

Patients who have Opioid Use 

Disorder (OUD): Performance in 

Practice (PIP) Activity 

American Academy of 

Addiction Psychiatry-  PCSS 

presentation 

20/1/2022 

Online Registries for Evidence-

Based Substance Misuse Prevention 

Learning Lab 

Prevention Technology 

Transfer Center’s national 

(PTTC training) 

20/1/2022 

PCSS Exchange Session 1 – Explore, 
Part 1 

American Academy of 

Addiction Psychiatry-  PCSS 

presentation 

January 13, 2022 

PCSS Clinical Roundtable: Harm 

Reduction" 

American Academy of 

Addiction Psychiatry-  PCSS 

January 18, 2022 
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presentation 

 Advanced Ethics Planning Series: 

Equity in Data and Evaluation – 

Webinar 

Prevention Technology 

Transfer Center’s national 

(PTTC training) 

January 18, 2022 

Pearls for Pain Management in 

the Traumatic Injury Population 

Experiencing Substance Use 

Disorders 

American Academy of 

Addiction Psychiatry 

ASPMN®/PCSS presentation 

January 19, 2022 

 Substance Use and Homelessness: 

New Perspectives from Research 

and Practice 

international Society of 

Substance Use Professionals. 

ISSUP 

January 25, 2022 

One Evidence-based Model for 

Integrating Youth Substance Use 

Prevention with Sport, Physical 

Activity & Health Promotion 

Prevention Plus Wellness January 26, 2022 

Making the Case for Trauma-

Informed Care in Schools. 

from the Mental Health 

Technology Transfer Center 

(MHTTC) 

January 25, 2022 

Substance Use Screening Tools for 

Adolescents  أدواث فحص استخذام الوىاد
 الوخذرة للوزاهقيي

NORC at the University of 

Chicago launched the 

Adolescent Screening, Brief 

Intervention, and Referral to 

Treatment  SBIRT Project 

January 25, 2022 

Advanced Ethics Planning Series 

Session Three: Equity in Data and 

Evaluation - Learning Lab 

Prevention Technology 

Transfer Center’s national 

(PTTC training) 

January 25, 2022 

 2022-1-31 هٌصت ساهي أكاديويت عتاد صٌاعت الوعلىهت االحصائيت

 2022-2-18 هٌصت ايفاد االكاديويت أساليب التقىين والتحليل في البحج العلوي

Non-Opioid Symptom 

Management Strategies for 

Populations Prescribed Opioid 

ASPMN®/PCSS presentation 26-1-2022 

 Alcohol is STILL a Drug from the Mental Health 

Technology Transfer Center 

(MHTTC)- Prevention 

Technology Transfer Center’s 

national (PTTC training) 

Addiction Technology Transfer 

Center(ATTC) 
 

1-2-2022 

 PCSS Exchange Session 3  American Academy of 

Addiction Psychiatry 

- PCSS presentation 

11-2-2022 
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PCSS Clinical Roundtable: Impact 

of COVID on Substance Use 

Disorders". 

American Academy of 

Addiction Psychiatry 

- PCSS presentation 

11-2-2022 

Screening & Brief Intervention for 

Youth Substance Use Prevention 

& Wellness 

Prevention Plus Wellness 9-2-2022 

PCSS Clinical Roundtable: 

Treating Pain and Addiction in 

Serious Illness 

American Academy of 

Addiction Psychiatry 

- PCSS presentation 

18-2-2022 

the A JLUSA Course: Addressing 
Stigma around Substance Use 
Disorders 

Addiction Policy Forum, the 
Justice Community Opioid 

Innovation Network (JCOIN), 
and Just Leadership USA 

 

23-2-2022 

Barriers to Support for People 
Experiencing Problem 
Substance Use and 
Homelessness 

international Society of 
Substance Use Professionals 

23-2-2022 

Supportive Housing Models That Work: 
Serving Individuals with Serious Mental 
Illness, Serious Emotional 
Disturbances, Substance Use 

Occurring Disorders-Disorders or Co 

SAMHSA’s Homeless and 
Housing Resource Center ∙ 

Policy Research, Inc. 

24-2-2022 

Acute Pain Management in 
the Individual with Opioid 
Use Disorder 

American Academy of 

Addiction Psychiatry 

- PCSS presentation 

9-3-2022 

Evidence-Based Treatment of 
Depression 

The University of North Dakota 
School of Medicine & Health 

Sciences 

1-3-2022 

When It’s Time To Come Down, 
Weaning Opioids With Compassion 

American Society for Pain 

PCSS  -Management Nursing

presentation 

15-3-2022 

Management in the  Acute pain 
individual with opioid use disorder 

Society for Pain American 

PCSS  -Management Nursing

presentation 

9-3-2022 

When It’s Time To Come Down, 
Weaning Opioids With 
Compassion 

American Academy of 

Addiction Psychiatry 

- PCSS presentation 

21-3-2022 

Preventing Substance Use Disorder 
training Related Stigma 

Washington 
DBH Training Institute 

17-3-2022 

Order in chaos: medical aspects of 
disaster mangment 

Burjeel Hospital Online 
 held virtually CME Program

 Abu Dhabi 

8th March 
2022  

Preventing Substance Use Disorder 
training Related Stigma 

 
 This event was sponsored; The 

Central East (PTTC) is funded through 

17-3-2022 
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a cooperative agreement from the 

Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration’s (SAMHSA), 

Center for Substance Abuse 

Treatment, (CSAT), to The Danya 

Institute. The Danya Institute is an 

approved  education provider 

through NAADAC 

   

   مؤمترات:

  تحكيم بحوث إلمؤتمر إلعلم  إلرإبع لطالب
 وطالبات إلتعليم إلعال  بالمملكة

 1320 تحكيم

 إلمؤتمر إؤلقليم   إلمشاركة ببحث وإلحضور
  عالم متغي  (

ز
)بعنوإن علم إلنفس ف  إلعاشر

 1322 مشاركة

  تحكيم بحوث إلمؤتمر إلعلم  إلخامس
 لطالب وطالبات إلتعليم إلعال  بالمملكة

 1326 تحكيم

  بية حضور مؤتمر إلعلم وإلمعرفة كلية إلي 
 جامعة إلملك خالد 

 1326 حضور 

  حضور مؤتمر إلدرإسات إلعليا جامعة إلملك
 خالد 

 1321 حضور

  إلدول  بعنوإن دور  
إضز حضور مؤتمر إإلفي 

  موإجهة إزمة  إلعلوم 
ز
بوية ف إلنفسية وإلي 

وس جامعة إلمنوفية  كورونا في 

 1313 حضور

  بجامعة  
ز
إن حضور مؤتمر إإلرشاد إلسيير

 إلملك عبد إلعزيز

 1313-22 حضور

   فات ألقسام حضور مؤتمر رؤساء ومشر
 إلعلمية بجامعة إلملك عبد إلعزيز

 1313 حضور

   نامج إلعلم   مؤتمر  إلير
ز
للمؤتمر إلمشاركة ف

  إإلول بعنوإن مكافحة 
إضز إلدول  إإلفي 

: "جامعة  ز إلمخدرإت وتأهيل إلمدمني 
 إلشارقة

إير  2021 مشاركة بورشة عمل  11و 10فير

 للرؤي إلتعاونية حول  إلمؤتمر إلسنوي
 (CPA) إؤلدمان

 Collaborative Perspectives on 
Addiction Meeting. 

)جمعية علم إلنفس إؤلدمان( للجمعية 
 .(APA) ألمريكية لعلم إلنفسإ

Society of Addiction Psychology 

March 17 - 19, 2021 
 

2nd Healthcare & biological 
science research  

    HBSRAدنر  
إير 12-11  فير

  إلمؤتمر إلعلم  إلدول  " إلجامعات إلعربية
 1312-6-5 إلجامعات إلعربيةإتحاد 
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 إلجمعية –إللجنة 

 
 نوع إلعضوية

   
 
 سابقاعضو لجنة إلشئون إإلكاديمية بعمادة خدمة إلمجتمع إلشطر إلنسان

 عضو

   
 
إتيجر  بعمادة خدمة إلمجتمع إلشطر إلنسان ف وحدة إلتخطيط إإلسي  مساعد مشر

 سابقا

ف  مساعد مشر

 بية بجامعة إلملك خالد  سابقا   إإلرشاد إلطالنر  كلية إلي 
ز
 عضو لجنة إلجودة ف

 عضو

  موإجهة تحديات جائحة كورونا
ز
 " ودورها ف

 محور إلوقاية

إلمؤتمر إلسنوي إألول حول: إلمخدرإت 
وإلمؤثرإت إلعقلية وتدإعياتها عل  إألشة 

إتة ليبيا(  وإلمجتمع)جامعة صير

 
 مشاركا بورشة عمل

-2021 21إل   2021-11-9
11- 

Addiction Policy Forum’s 2021 
National Leadership Conference, 

 Addiction Policy Forum 2-1  1312نوفمير 

The 3rd Clinical Psychology 

  إلثالث لعلم إلنفس إلعيادي
 إلملتف 

إلتقييمات إلنفسية وإلتدخالت إلعالجية 
 لالنتحار

قية إلصج  مجمع إرإدة  تجمع إلشر
 وإلصحة إلنفسية بالدمام

 1312 -إكتوبر  11-16-03

  
ز
إلمؤتمر إلدول  إلمعاش إليوم  للطفولة ف

إتظل إلخصائص إلنمائية أية   تأثي 
 لمؤسسات إلتنشئة إإلجتماعية

  علم إلنفس وعلوم 
ز
مخير إلبحث ف

بية إلجزإئر جامعة وهرإن   1إلي 
 1312نوفمير -13-12

based principles for -evidence
effective drug demand 

reduction. 

international Society of  the

 Substance Use Professionals
(ISSUP) International 

Conference 2021  الجمعية الدولية
  لمتخصصي استخدام المواد

1-23-21-1312 

  ضوء رؤية إلمملكة 
ز
ز ف رعاية إلموهوبي 

1303 

عطاء االدارة العامة للتعليم االهلي بشركة 
 2022 العلمية

9-11\ 1\2122 

 Addiction Scientific 
Day Virtual Conference. 

 

Abu Dhabi-Abdulla Bin 
Darwish Building- MENA 

 Conference LLC 
27th February, 

2022 

إير  23-6 معهد إإلدإرة إلعامة إلسعودية مؤتمر إإلبتكار ومستقبل إلعمل إلحكوم    1311-فير

  زمن جائحة كورونا وما بعدها: مقاربة  
ز
ف

إلحياة إألشية، وإلتعليم، وإلتنمية 
 إلمستدإمة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 في جامعة الشارقة

 1311مارس  12-11

 العضىيات واللجان املشاركة فيها
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 بية بجامعة إلملك خالد  عضو لجنة إإلختبارإت كلية إلي 
 عضو

 قسم علم إلنفس سابقا عضو لجنة إلخطط وإلمناهج 
 عضو

 بية بجامعة إلملك خالد سابقا  عضو لجنة إإلعذإر قسم علم إلنفس كلية إلي 
 عضو

 بية بجامعة إلملك خالد سابقا  عضو لجنة إلتظلمات قسم علم إلنفس كلية إلي 
 عضو

 وكيلة قسم علم إلنفس جامعة إلملك خالد سابقا 
 عضو

   بية سابقا  يمستو  عل   عضو لجنة إلبحث إلعلم  كلية إلي 
 عضو

  لجنة تعديل إستمارة تقييم إعضاء هيئة إلتدريس بجامعة إلملك خالد  
ز
عضو مشارك ف

 سابقا

 عضو

 

 

 

 

 

 تنمية مهارإت إإلخصائية إلنفسية جامعة إلملك خالد -2

 تنمية مهارإت إلمرشدة إلطالبية طالبات دبلوم جامعة إلملك خالد -1

 إإلمرإض إلنفسية جامعة إلملك خالدتشخيص  -0

 مهارإت إلعالج إلنفس  جامعة إلملك خالد -2

 تنمية إلثقة بالنفس جامعة إلملك خالد -1

6-   
 جامعة إلملك خالد عناض إلتوإصل إلمهبز

5-   
   ثف 

 جامعة إلملك خالد بنفسك وإنطلف 

ز جودة إلحياة وإساليب إلموإجهة جامعة إلملك خالد -1  تحسي 

 مهارإت تطوير إلذإت -6

 شطر إلطالبات -يات ممارسة مهنة إلمعالج إلنفس  عمادة خدمة إلمجتمع وإلتعليم إلمستمرإخالق -23

 شطر إلطالبات -تشخيص إإلمرإض إلنفسية عمادة خدمة إلمجتمع وإلتعليم إلمستمر -22

يعة وإصول إلدين   1312-23-12إلصحة إلنفسية وعالقتها بالذكاء إإلجتماع    -21  كلية إلشر

بية جامعة إلملك خالد               1311          إإلكلينيكيةإخالقيات إلممارسة  -20  كلية إلي 

ة إإلختبارإت وتقديم ورقة عمل بعنوإن  -22   كيف نصل بأبنائنا  لألمان إلنفس  في 
إضز   إللقاء إإلفي 

ز
إلمشاركة ف

إتيجيات إلنفسية وإلصحيحة للتغلب عل قلق إإلختبارإت  )إإلدإرة إلعامة للتعليم بمنطق (إإلسي   ة عسي 

بية     إلرصع إسبابه وعالجه -21  1311-0-16كلية إلي 

  لالعاقة جمعية جسي  جامعة إلملك سعود    -26
 
 2220-1-13إهمية إلعالج إلسلوك  وإلدوإن

 1311-1عليم إلمستمر إلنفسية وعالقتها بالسلوك إإلجرإم  عمادة خدمة إلمجتمع وإلتإإلضطرإبات  -25

 دورات مت تقذميها
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ية  0مبادرون )إلصحة إلنفسية لمنسونر  إلجامعة    تعزيز  -21  (1311-1إدإرة إلموإرد إلبشر

 

  :حورإت صحفية 

   بعنوإن جنون إلعظمة...دإء إلحكام وإلمشاهي  
 1322مايو  12 -  21166جريدة إلسياسة إلعدد  -حوإر صحفز

 بعنوإن  
  جريدة إلسياسة إلعدد  حوإر صحفز

 1321إبريل  16 -  21603إلخوف إلمرضز

   بعنوإن تجسس إلمرإة عل  
 إبريل 1322إلرجل مجلة زهرة إلخليج  حوإر صحفز

 بعنوإن من إلرجل إلذ  
 يوليو 1321يجذب إنتباه إلمرأة مجلة زهرة إلخليج  يحوإر صحفز

 بعنوإن إإلكتئاب  يقف خلف ؤحساس إإلنسان بالعج  
 1313ز وإلكسل. جريدة إفاق أكتوبر حوإر صحفز
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