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دكتوراه علم النفس اإلرشادي•
2013 -جامعة اليرموك 

ماجستير في اإلرشاد النفسي•
2009 -جامعة مؤتة 

قيـد (دبلوم علم الـنفس اإلكلينيكـي •
2020  -) الدراسة 

بكالو��وس من  جامعة اإلمام محمد •
1998  -بن سعود اإلسالمية 

  المؤهالت العلمية

6من  1

.سابقاً  نايفمد�ر إدارة شؤون الطالب جامعة •
العر�يـة  نـايفأستاذ علم الـنفس اإلرشـادي المشـارك جامعـة •

.للعلوم األمنية
.2023–2019مكلف باإلشراف على مشا��ع خطة الجامعة •
.عضو اللجنة الوطنية لتع��ز الصحة النفسية•
).علم النفس الجنائي(مكلف في تصميم حق�بة وزارة العدل •
مكلــف فــي لجنــة أعمــال الجــودة فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة •

.واإلدا��ة 
). هيرك( مكلف في لجنة عمل اللجنة المؤقتة لورشة عمل •
.مكلف في اللجنة الوطنية لتع��ز الصحة النفسية•
علم النفس القضائي، علم النفس الجنـائي، علـم (قام بتد��س •

نفس النمو، علم النفس المعرفي، علم النفس الفسـيولوجي، 
علـــم نفـــس الشخصـــية، عـــالج المجـــرمين والضـــحايا، العـــالج 

لطلبــة ) النفســي وتعــد�ل الســلوك، اإلرشــاد وتأهيــل الجــاني
.مرحلتي الماجستير والدبلوم

ــنفس لمرحلــة • ــم ال ــرامج عل ــيم ب ــيف وتقي ــي توص ــف ف مكل
).نايفجامعة (الماجستير 

الوقايـة مـن ( مكلف عضو لجنة برنـامج الـدبلوم العـالي فـي •
 نــايفبالشــراكة مــع جامعــة ) المخــدرات والمــؤثرات العقليــة

.العر�ية للعلوم األمنية
ــز • مشــارك فــي تصــميم أداة مؤشــر أداء الجامعــات فــي تع��

.الصحة النفسية
معالج إرشادي وأسري في مركز المساندة النفسية واألس��ة •

).سنتين(
.الق��اتعضو جمعية األسرة سنتين محافظة •
.اللويحيعضو جميعه ساعد لمرضى التصلب •
.عضو جمعية نشأة•
.المتعدد اللويحيمؤسس ف��ق الدعم النفسي لمرضى التصلب •
اليوتيوبمؤسس قناة البوصلة النفسية على •
.مؤسس برنامج تحديد لالتجاه المهني•
.مؤسس برنامج بنك��اسي للوقاية من مرض السكري•
.عضو جمعية أسر التوحد•
مركــز النســيم ) مصــلح اســري ( عضــو محكمــة األحــوال الشخصــية •

)ثالث أعوام(
ــه لالستشــارات النفســية ( استشــاري أســري فــي منصــة • ) ل�ي

).عامين(
ــن • ــر م ــدم أكث ــخيص ) 4000( ق ــاالت التش ــي مج ــارة ف استش

.والعالج النفسي واإلصالح األسري
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دور قادة المدارس في فهم الجوانب النفسية واإلرشادية ألبعـاد •
ظــواهر التطــرف ذات العالقــة بقضــايا العنــف واإلرهــاب والغلــو 

). 2018العر�ية للعلوم األمنية  نايفبحث منشور جامعة (
أ�ر برنامج معرفي سلوكي في خفض االكتئاب لـدى عينـة مـن •

). 2014بحث منشور مارس ( الق��اتمرضى السكري بمحافظة 
االحتياجـــات التد���يـــة لالختصاصـــيين والمرشـــد�ن النفســـيين •

جامعـة المنصـورة، مجلـة ) 2017بحث منشور ينا�ر (بالمملكة 
.كلية آداب

العالقة االقترانية �ـين فاعليـة الـذات والمسـاندة االجتماعيـة •
بحـث منشـور، ديسـمبر (لدى عينة من سجناء الحقـوق الماليـة 

.مجلة الفكر الشرطي الشارقة)2017
إدمان اال�ترنت وعالقته بكل من االكتئاب والقلق االجتماعي •

لدى طالب السنة التحضي��ة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعد 
بحــث منشــور المجلــة األمنيــة كليــة الملــك فهــد (اإلســالمية 

).2019األمنية 
التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته باإلدمـان لـدى عينـة مـن •

).رسالة ماجستير غير منشورة. (المدمنين في المستشفيات األمل
).مجلة علمية(ثقافية  إضاءاتمجلة . التشو�هات المعرفية•
الضـعف : ورقة عمل مقدمه لقسم التوجيـه واإلرشـاد بعنـوان•

.الدراسي األسباب والحلول
التوعية بأضـرار المخـدرات ورعايـة " مشارك في ورقة عمل بعنوان•

.الندوة التخصصية التاسعة كلية الملك األمنية" المتضر��ن

.رسائل ماجستير 20قام بمناقشة •

.رسائل ماجستير 20أشرف على •

مقيـــاس ماجســـتير  50حكـــم أكثـــر مـــن •
.ودكتوراه

.خطة بحث ماجستير 70ناقش أكثر من •

مناقشة أربعة مشا��ع تخ�ج•

.حّكم كتاب ترقية علمية•

.بحوث ترقية علمية 3حّكم •

  الماجستير ( الرسائل العلمية(
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  الدورات التدريبية

قاضـي  60تـد��ب (أصول علم اإلجرام والدوافع النفسـية للمجـرم •
).على مستوى المملكة، وزارة العدل في كشف سلوك الجاني 

.برنامج تأهيل األخصائي النفسي وزارة األوقاف الكويتية•
.في اإلرشاد المهني جامعة الكويت وهوالندبرنامج نظ��ة سوبر •
ثالث دورات على تشغيل وتط�يق جهاز كشف الكذب في معمـل •

.نايفعلم النفس جامعة 
.مدرب مدر�ين معتمد من المؤسسة العامة للتد��ب المهني•
.مدرب معتمد في أنماط الشخصية•
.حاصل على تد��ب من وزارة الصحة سنة وستة أشهر•
)نايفجامعة (نظام التعليم االلكتروني •
تعـد�ل السـلوك، االضـطرابات (مدرب معتمد في التر�يـة والتعلـيم •

).النفسية، النظ��ات المعرفية والسلوكية
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.مدرب معتمد في المقاييس النفسية•

ــلوك• ــد�ل الس ــالج: دورة تع ــخيص والع ــز . التش ــوهليمرك  الع
.عنيزةالخيري، 

.العر�ية للعلوم األمنية نايفجامعة –دورة تعد�ل السلوك •

).نايفجامعة (ورشة عمل التخطيط المهني �ين الواقع والمتوقع •

ورشــة عمــل االكتشــاف المبكــر للســلوك اإلجرامــي لألحــداث •
).نايفجامعة (وأساليب مواجهته وعالجه 

).نايفجامعة (ورشة عمل دراسة الحالة •

= سـلوكنا + مشاعرنا + أفكارنا (ورشة عمل نشاط تد��بي تثقيفي •
.للطلبة المستجد�ن نايفجامعة ) حصيلتنا الداخلية

تمكين المرأة القيادية: ورشة عمل بعنوان•

ـــحاصــل علــى دورة فــي • إلدارة الخطــة اإلســترا�يجية )  PMO(  الـــ
.العر�ية للعلوم األمنية نايفلجامعة 

).ال�ن أون(دورة نحو صداقة مع المراهقين والمراهقات •

).ال�ن أون( السيكوسوما�يةدورة االضطرابات •

).برنامج قضايا وطنية(آ�ار الشائعات النفسية على الفرد والمجتمع •

برنـامج ( آ�ار المر�يات النفسية واالجتماعية على تر�يـة الـنشء •
).قضايا وطنية 

جمعية ساعد  اللويحيورشة عمل الدعم النفسي لمرضى التصلب •
.األهلية

جامعــة  اللــويحيورشــة عمــل الــدعم النفســي لمرضــى التصــلب •
.الملك سعود

ــة • ــة جامع ــيمدورة تد���ي ــوان القص ــين : بعن ــي � ــلوك اإلجرام الس
.المراهقة والرشد

ــدة • ــد ج ــك فه ــة المل ــنفس اإلداري مكتب ــم ال ــف –دورة عل الوق
.العلمي

 واالبتعــاثدراســة حالــة فــي مركــز التــد��ب : ورشــة عمــل بعنــوان•
.الق��اتتعليم 

.الق��اتتعد�ل السلوك تحت رعاية جمعية األسرة بمحافظة •

.الق��اتكشف الذات تحت رعاية جمعية األسرة بمحافظة •

 الملحقيــة(ورشــة عمــل تد���يــة علــى مقيــاس وكســل للــذكاء •
).السعودية باألردن
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المركـــز األول لجـــائزة التميـــز فـــي •
منطقة الجوف

المركـــز األول لجـــائزة التميـــز فـــي •
ــــاد  ــــي اإلرش ــــودة ف ــــق الج تط�ي

.الق��اتمحافظة 

ــز • ــائزة التمي ــي ج ــر ف ــز العاش المرك
.على مستوى المملكة

خ�يــر اإلرشــاد النفســي واألســري •
.مرصد الخبراء الخليجيين

ممــارس متقــدم فــي علــم الــنفس •
.الجنائي مرصد الخبراء الخليجيين

مرشــح عضــوا فــي موقــع علمــاء •
ومبدعون معاصرون

  الجوائز واأللقاب
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إن  هوليـديفنـدق ) (تراحم(ندوة وزارة العمل والتنمية االجتماعية •
).االزدهار

نــدوة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بمناســبة اليــوم العــالمي •
).مجمع الوزارة(لال�تحار 

المتعـدد  اللـويحيلمرضى التصلب  التوعوية النقاشيةندوة الحلقة •
).اال�تركو�تننتالفندق (

.ط�يب )  300( ندوة بعنوان أنماط الط�يب النفسية تد��ب •
).نايفجامعة (إدارة برنامج اليوم العالمي للصحة النفسية •
).بالق��اتالكلية التقنية (األمن مسئولية الجميع : ندوة بعنوان•
االتجـاه المهنـي �ـين : بعنـوان بالق��اتمحاضرة في الكلية التقنية •

.النظ��ة والتط�يق
االتجـاه المهنـي �ـين النظ��ـة : ندوة في جامعـة الكويـت بعنـوان•

.والتط�يق
الضـعف (مـع أسـا�ذة جامعـة الجـوف بعنـوان  اليوتيوبلقاء على •

).الدراسي
). للمرشد�ن الطال�يين(الجودة الشاملة في اإلرشاد النفسي •
).نايفجامعة (ندوة التوأمة المتناظرة •
جمعيــة ( اللــويحيالمشــاركة فــي نــدوة مــرض التصــلب العصــبي •

).ساعد
" المشاركة في ندوة كلية الملك فهد األمنية التخصصية التاسـعة •

".التوعية بأضرار المخدرات ورعاية المتضر��ن منها
–المشــاركة فــي نــدوة ملتقــى العنــف واإلرهــاب برؤيــة نفســية •

.القضايا النفسية ذات العالقة بقضايا اإلرهاب والعنف والغلو

  الندوات والمحاضرات

6من  4
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ــة • ــر مــن خمســين دورة تد���ي قــّدم أكث
.تطوعية في مختلف تطو�ر الذات

  الدورات التطوعية

  المشاركات اإلعالمية

العنــف فــي : عنــوان الحلقــة). قنــاة الرســالة ( برنــامج اعتــدال •
.التا��خ البشري

ال  امــراض: عنــوان الحلقــة) قنــاة الرســالة (  ال��ــزبرنــامج زوايــا •
.يعالجها الط�يب

.غسيل الدماغ: عنوان الحلقة) قناة الرسالة ( برنامج اعتدال •
.االعتدال في الخالف: عنوان الحلقة) قناة الرسالة ( برنامج اعتدال •
اضــطرابات : عنــوان الحلقــة) قنــاة الرســالة (  ال��ــزبرنــامج زوايــا •

.تخص الفتيات
.الغضب: عنوان الحلقة) قناة السعودية ( برنامج صباح السعودية •
الـدعم : عنـوان الحلقـة) قناة السعودية( برنامج من السعودية •

.اللويحيالنفسي لمرضى التصلب 
أربع حلقات) قناة الواقع ( برنامج فصول حيا�نا •

 العلمية العضويات

عضو جمعية اإلرشاد النفسـي •
.جامعة نورة -



  المؤتمرات

  معلومات االتصال

اإلرشاد النفسيمشارك في أستاذ 

عبد الرحمن . د
العازميعبيد 

ية
ذات

 ال
رة

سي
ال

 + 9 6 6  5 0  4 9 5  5 3 7 1

 al_fh_adi@hotmail.com

 العر�ية للعلوم األمنية نايفجامعة  -ال��اض

مــؤتمر المواطنــة والهويــة واألمــن الــوطني الــدولي المقــام •
.في جامعة مؤتة في األردن

المـــؤتمر الـــدولي دور التعلـــيم فـــي الوقايـــة مـــن اإلرهـــاب •
ــدة فــي ترســيخ قــيم التعــايش : والتطــرف تجــارب العــالم الرائ

.  م 2019/  4/  9 نايفوالسلم جامعة 

ـــة • ـــوم الجنائيـــــــ ــع للعلــــــــــــــــــــــــ ــدولي الراب ــؤتمر ال الم
.م2018/  11/  29 -27  نايفجامعـــــــــــة 

.م 2018/  9/ 25 نايفمؤتمر األمن الصحي بجامعة •

المؤتمر العربي الدولي الثالـث لعلـوم األدلـة الجنائيـة والطـب •
).م2017/ 11/ 23-21هـ 1439/ 5/3-3ال��اض (الشرعي 

 نايفملتقى دعـــــم وتشجيـــــــع ثقافـــــة الحـــــــوار بجامعة •
خ�يــرًا وخ�يــرة مــن الــدول  693م بمشــاركة 2018/  3/  13

.العر�ية

نحـو بنـاء مراكـز  استشـرافيةرؤيـة  مالمـح: (ورشة عمل بعنوان•
م2020/ 11/ 15�وم األحد الموافق ) الفكر

) سياسـات تصـميم األنشـطة التد���يـة: (ورشة العمـل بعنـوان •
م2020/  11/   4األربعاء 

) أساســـيات كتابـــة الورقـــة العلميـــة: (ورشـــة عمـــل بعنـــوان•
م2020/  11/   30 الموافق اال�نين �وم

) استخدام العينات فـي البحـوث العلميـة: (ورشة عمل بعنوان•
م 2020/  10/  25

آلية وإجراءات االستفادة من منح ودعم البحـوث : (ورشة عمل•
م2020/  10/  5) العلمي

  تيمز “ منصة ورش العمل عبر”

6من  5

 اللجان

الوقايـة ( مكلف في لجنة دراسة برنامج الدبلوم العالي فـي •
).من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 

مكلف في لجنة أعمال الجودة في كلية العلـوم االجتماعيـة •
.واإلدا��ة 

).هيرك(مكلف في لجنة عمل اللجنة المؤقتة لورشة عمل •

.مكلف في اللجنة الوطنية لتع��ز الصحة النفسية•

  المجالس

مجالس القسم في قسم علم •
.النفس سابقًا 

مجـــالس القســـم فـــي قســـم •
.الوقاية من الج��مة

.مجالس شؤون الطلبة•
.مجالس الخطة اإلسترا�يجية•



  معلومات االتصال

اإلرشاد النفسيمشارك في أستاذ 

عبد الرحمن . د
العازميعبيد 

ية
ذات

 ال
رة

سي
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 + 9 6 6  5 0  4 9 5  5 3 7 1

 al_fh_adi@hotmail.com

 العر�ية للعلوم األمنية نايفجامعة  -ال��اض

). نايفجامعة (ممارس جودة أكاديمي •

).جامعة نورة(النفسي عضو جمعية اإلرشاد •

). نايفجامعة (أساسيات كتابة الورقة العلمية •

). نايفجامعة (نحو بناء مراكز الفكر  استشرافيةمالمح رؤية •

). نايفجامعة (العلمية استخدام العينات في البحوث •

جامعة ( العلمي آلية التقديم للجنة الدائمة ألخالقيات البحث •
). نايف

).نايفجامعة (العليا إسترا�يجية التد��س في برامج الدراسات •

جامعـة ( العليـا ط�ق تقويم مخرجات التعلم لبرامج الدراسـات •
). نايف

العلميـة ورشة عمل آلية االسـتفادة مـن مـنح ودعـم البحـوث •
). نايفجامعة (

). نايفجامعة ( التد��س ورشة عمل جائزة التميز في •

). نايفجامعة ( المقررات بناء وتصميم محتوى •

). نايفجامعة ( التعلم نظام إدارة •

). نايفجامعة ( تصميم مقرر الكتروني •

). نايفجامعة ( ط�ق تقويم مخرجات التعلم •

). نايفجامعة ( الدراسية توصيف البرامج والمقررات •

).وزارة الصحة ( تع��ز الصحة النفسية في �يئات العمل •

ورشة عمل تطوعية لمختلـف المنصـات  60تم تقديم أكثر من •
.والمراكز التد���ية

   2021مشاركات

6من  6

 التواصل االجتماعي

 drabdulrhman

 @drabdrhmanazmi

 drabdurhmanazm


