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د.فيصل عبدالفتاح

السرية الذاتية
البيانات الشخصية :فيصل أمحد حسن عبدالفتاح
مكان الوالدة وتارخيها :األردن9191 ،
العنوان احلايل
قسم علم النفس  /كلية التربية

جامعة امللك سعود ،ص.ب8542 .
الرياض 99549

اململكة العربية السعودية

هاتف املكتب+199 95965622 :

هاتف متحرك+199 404565939 :

بريد الكتروينfabdelfattah@ksu.edu.sa :

املؤهالت:
 8336– 8334دكتوراه يف البحث التربوي والقياس والتقومي ،جامعة أوهايو ،الواليات املتحدة األمريكية
9115-9119

ماجستري يف القياس والتقومي ،اجلامعة األردنية ،األردن

9119-9126

بكالوريوس يف علم النفس ،اجلامعة األردنية ،األردن

اخلربات التدريسية:
جامعة امللك سعود ،قسم علم النفس ( – 8331ما زلت على رأس العمل)
البكالوريوس :اإلحصاء النفسي (2نفس ،)152اإلحصاء النفسي( 1نفس )151
دبلوم التأهيل :القياس والتقومي التربوي
الدراسات العليا :طرق البحث التربوي (نفس  ،)501االحصاء التربوي (نفس  ،)503االحصاء النفسي متقدم (نفس ،)505
تطبيقات القياس يف جمال غري العاديني (نفس  ،)531االحصاء النفسي املتقدم ( ،)201االحصاء النفسي املتقدم )205( 1
وزارة التربية والتعليم ،البحرين ( )8331-8332القياس والتقومي التربوي للمعلمني الدارسني بدبلوم التأهيل بإدارة التدريب.
قسم علم النفس ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ( )9116 -9119مبادىء اإلحصاء النفسي والتربوي
قسم علم النفس ،اجلامعة األردنية ( )9110-9119مساعد حبث وتدريس ملقرر علم النفس التجرييب
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اخلربات العملية:
 -1002اآلن

أستاذ مساعد يف البحث التربوي والقياس والتقومي

جامعة امللك سعود

1002-1002

مستشار قياس وتقومي

وزارة التربية والتعليم ،البحرين

1005-2225

أخصائي خمترب علم النفس

جامعة اإلمارات العربية املتحدة

2225-2223

أخصائي إرشاد تربوي

وزارة التربية والتعليم ،األردن

اخلربات اإلدارية واالستشارات:
مشرف وحدة التقومي بكلية التربية  – 8393اآلن
مستشار غري متفرغ لسعادة وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة  - 8331اآلن

اللجان اليت أشارك هبا:
 )2جلنة تقومي األداء وخمرجات التعلم ( املعيار الثاين لالعتماد األكادميي من معايري اإلنكيت)  -1020اآلن
 )1جلنة كتابة التقرير املؤسسي لالعتماد األكادميي  -1020اآلن
 )1اللجنة الدائمة للدراسات العليا بكلية التربية  -1002اآلن
 )3جلنة املختربات بقسم علم النفس 1020 -1002
اللجان اليت شاركت هبا يف وزارة التربية والتعليم مبملكة البحرين:
 )2جلنة التسريع والترفيع األكادميي للطلبة املتفوقني (رئيس فريق) 1002-1002
 )1عضو جلنة تقييم مدارس املستقبل مبشروع امللك محد 1002-1002
 )3جلنة تطوير أدوات القياس إلدارة التربية اخلاصة (رئيس فريق) 1002-1002
 )4جلنة تقييم مركز املوهوبني 1002

التطوير املهين والدورات:
دورة تدريبية عن استخدامات نظام TaskStreamيف االعتماد األكادميي لكلية التربية
دورة تدريب أعضاء هيئة التدريس ،عمادة تطوير املهارات 1020 -1002
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سيمنارات الكترونية متعددة يف بناء ،وحترير ،وتوزيع وطرق عرض البيانات وحتليلها لالستبيانات االلكترونية  1020باستخدام
األنظمة االلكترونية مثل )(TaskStream, Tk20, Live Text
دورة تدريبية يف األدوات املساعدة يف اختاذ القرارات ،مكتب األمم املتحدة ،املنامة ،البحرين 1002

الدورات التدريبية اليت قمت بتقدميها:
املالحظة واملقابلة كأدوات جلمع املعلومات :مركز التميز البحثي يف العلوم والرياضيات ،جامعة امللك سعود 22-02-1022
تفعيل التقومي التكويين يف التدريس :وزارة التربية والتعليم ،البحرين 1002
مجع البيانات وحتليلها :وزارة التربية والتعليم ،البحرين 1002
التعامل مع اإلستبيانات اإللكترونية :جامعة أوهايو 1002
تطبيق اختبار وكسلر املختصر للذكاء :وزارة التربية والتعليم ،اإلمارات العربية املتحدة 1004
استخدام برنامج  SPSSوالتعامل مع البيانات :وزارة التربية والتعليم ،اإلمارات العربية املتحدة 1004

املؤمترات:
عبدالفتاح ،فيصل ( .)1022تقييم جودة الدراسات السابقة يف الرسائل اجلامعية .امللتقى العلمي األول لكلية الدراسات العليا جبامعة نايف
العربية للعلوم األمنية "جتويد الرسائل واألطروحات العلمية وتفعيل دورها يف التنمية الشاملة واملستدامة" .الرياض اململكة العربية السعودية.
عبدالفتاح ،فيصل والنجار ،عبدالوهاب و املعيقل ،إبراهيم ( .)1022تطوير منظومة التقومي بكلية التربية .املؤمتر العريب األول لضبط اجلودة يف
التعليم العايل .عمان ،األردن.
Hilal, M., Abdelfattah, F., Shumrani, S., Dodin, H., Abdeljaber, A., Marsh, H. (June 2011). The
relationships among self-concept, attitudes, level of aspiration and achievement in mathematics
and science. Paper presented at 6th SELF Biennial International Conference. Canada, June 19-22,
2011.
Shumrani , S., Hilal, M., Abdelfattah, F. (June 2011). Invariance of structure of self-concept and
attitudes of TIMSS's SBQ across gender. Poster presented at 6th SELF Biennial International
Conference. Canada, June 19-22, 2011.

األحباث املنشورة:
’Dodeen, H., Abdelfattah, F., Shumrani, S. & Abu Hilal, M. (2012). The Effects of Teachers
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Comparison of Two Countries. International Journal of Testing, 12(1), 61-77.
Abu-Hilal, M., Al-Baili, M., Saratawi, A., Abdelfattah, F. & Qaryouti, I. (2011). Psychometric
Properties of the Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) with an Arab Sample of
School Students. Individual Differences Research, 9(4), 219-230.
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 جملة جامعة امللك سعود "العلوم. قوة االختبار اإلحصائي وحجم األثر يف البحوث التربوية والنفسية.)1022  فيصل (مقبول للنشر،عبدالفتاح
.14  العدد األول من اجمللد.التربوية والدراسات اإلسالمية
. الرياض، كتاب حمكّم من قبل اجمللس العلمي جبامعة امللك سعود. قواعد كتابة البحوث التربوية والنفسية وتوثيقها.)1022(  فيصل،عبدالفتاح
Ayesh, A., Qamhieh, N., Tit, N., & Abdelfattah, F. (2010). The effect of student use of the free-body
diagram representation on their performance. Educational Research, 1(10) 505-511. (ISSN:
2141-5161)
Abdelfattah, F. (2010). The Relationship between Motivation and Achievement in Low-stakes
Examinations. Social Behavior and Personality, 38(2), 159-167.
Abdelfattah, F. (2009). Response Latency Effects on Classical Test Theory Indices and Pass/Fail
Decisions. International Journal of Applied Educational Studies, 6 (1), 30-45.
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