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نبذة مختصرة :
القسم :
علم النفس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

علم النفس التربوي

الرتبة

العلمية :

أستاذ

البريد االلكتروني

الجامعي :

wtban@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراة في علم النفس

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
المكونات الدافعية ( الفاعلية الذاتية ،التنظيم الذاتي للتعلم  ،طلب العون األكاديمي ،تأجيل اإلشباع ،أهداف اإلنجاز ،
المناخ المدرسي ،إدارة السلوك الصفي ،االستقواء وغيرها)..
المكونات المعرفية ( عمليات الذاكرة والتفكير والذكاءات)

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
السرية العلمية
أولً  :معلومات شخصية
السم :د .دمحم بن سليمان بن دمحم الوطبان
احلالة الجتماعية :متزوج
العنوان :القصيم بريده ص ب 8924
العنوان اللكًتوينwtban@qu.edu.sa :
التلفون احملمول5004848880 :
..........................................................................................................
اثنياً  :األعمال اليت قام هبا
 .1معيد يف قسم الًتبية و علم النفس جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية ابلقصيم 1814ىـ 1410 -ىـ
(1229م – 1220م).
 .9أستاذ علم النفس الًتبوي ادلساعد يف قسم علم النفس جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية 1899ىـ -
1891
 .4أستاذ علم النفس الًتبوي ادلشارك 1848 -1891ىـ
 .8أستاذ علم النفس الًتبوي 1884ىـ -وحىت اآلن
 .0رئيس قسم الًتبية اخلاصة 1894ه1894-ه
 .4عميد كلية الًتبية ه1848-1845ه
 .1عضو يف جلنة اختيار األساتذة واحملاضرين و ادلعيدين يف قسم الًتبية وعلم النفس – 1899ىـ 1894-ىـ.
 .4عضو جلنة إعادة صياغة و تطوير ادلخططات الدراسية يف قسم الًتبية وعلم النفس 1899ىـ  1890-ىـ
 .2عضو اللجنة الدائمة للدراسات العليا يف جامعة القصيم – 1894ه1845 -ه.
 .15عضو اللجنة الدائمة لصندوق الطالب يف جامعة القصيم1894 -ىـ
 .11عضو جلنة التطوير األكادميي يف جامعة القصيم1894 -ىـ
 .19عضو يف جلنة إعادة دراسة تسمية كلية الزراعة 1844ه.
 .14عضو يف جلنة وضع لوائح التعليم ادلوازي يف الدراسات العليا 1844
 .18عضو اللجنة الدائمة للخطط وادلناىج يف جامعة القصيم 1848 -1892ه.
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اثلثاً  :الشهادات احلاصل عليها
 .1دكتوراة فلسفة يف علم النفس الًتبوي من جامعة مشال كلورا دو  -الولايت ادلتحدة األمريكية – بتقدير
امتياز  9551م.
وعنوان رسالة الدكتوراه " Proportional Reasoning and working memory
"capacity among Saudi Adolescents: A Neo-Piagetian Investigation
 .9ماجستري علم النفس الًتبوي من جامعة مشال كلورا دو  -الولايت ادلتحدة األمريكية –بتقدير
امتياز 1224م.
 .4بكالوريوس علم النفس العام من جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية ابلقصيم 1814ىـ – بتقدير ممتاز
1229م.رابعاً  :دورات وندوات شارك فيها
.1
.9
.4
.8
.0
.4
.1
.4
.2

مع من نتعامل وكيف -إدارة الدورايت مبنطقة القصيم 1894ىـ .
التطبيقات الًتبوية لنظرايت التعلم (دور الذاكرة العاملة يف العملية التعليمية) – إدارة التدريب الًتبوي و
البتعاث -اإلدارة العامة للتعليم(بنني) مبنطقة القصيم 1898ىـ
التطبيقات الًتبوية لنظرايت التعلم (التعلم التعاوين) – إدارة التدريب الًتبوي و البتعاث -اإلدارة العامة
للتعليم(بنني) مبنطقة القصيم 1898ىـ
التطبيقات الًتبوية لنظرايت التعلم (التعلم الستقبايل) – إدارة التدريب الًتبوي و البتعاث -اإلدارة العامة
للتعليم(بنني) مبنطقة القصيم 1890ىـ
التطبيقات الًتبوية لنظرايت التعلم (التعلم ابلكتشاف) – إدارة التدريب الًتبوي و البتعاث -اإلدارة العامة
للتعليم(بنني) مبنطقة القصيم 1890ىـ
الفعال يف البيئة التدريبية -إدارة التدريب الًتبوي اإلدارة العامة للتعليم(بنات) مبنطقة القصيم
أساسيات التعلم ّ
1890ىـ
الفعال يف البيئة التدريبية -إدارة التدريب الًتبوي اإلدارة العامة للتعليم(بنات) مبنطقة القصيم
مناذج من التعلم ّ
1890ىـ -
أمناط الشخصية دلايرز – برجز -إدارة التدريب الًتبوي اإلدارة العامة للتعليم(بنات) مبنطقة القصيم 1890ىـ
األمناط الشخصية الشائعة -إدارة التدريب الًتبوي اإلدارة العامة للتعليم(بنات) مبنطقة القصيم 1890ىـ -

2

 .15أساليب مجع البياانت يف العملية اإلرشادية -إدارة التدريب الًتبوي اإلدارة العامة للتعليم(بنات) مبنطقة
عنيزه1890 -ىـ.
خامساً  :ادلواد اليت درسها يف اجلامعة:
 .1علم النفس العام – لطلبة علم النفس و علم الجتماع وأصول الدين جبامعة اإلمام دمحم بن سعود
اإلسالمية ابلقصيم.
 .9علم النفس الًتبوي  -لطلبة علم النفس جبامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية ابلقصيم.
 .4مبادئ اإلحصاء النفسي  -لطلبة علم النفس جبامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية ابلقصيم.
 .8اختبارات و مقاييس  -لطلبة علم النفس جبامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية ابلقصيم.
 .0اختبارات شخصية  -لطلبة علم النفس جبامعة اإلمام دمحم بن سعود ا اإلسالمية ابلقصيم.
 .4اإلشراف على عدة جمموعات من طالب قسم علم النفس يف التدريب ادليداين يف جمال اإلرشاد
الطاليب.
 .1اإلشراف على عدة جمموعات من طالب اللغة العربية و الشريعة و اللغة الجنليزية و اجلغرافيا يف
التدريب ادليداين يف التدريس.
 .4القياس والتقومي-طالب التكميلي يف علم النفس الًتبوي
 .2نظرايت التعلم – طالب وطالبات ادلاجستري يف علم النفس الًتبوي.
.15اإلحصاء الستدليل -طالب وطالبات ادلاجستري يف علم النفس الًتبوي.
 .11نظرايت النمو -طالب وطالبات ادلاجستري يف علم النفس الًتبوي.
.19قراءات ابللغة اإلجنليزية يف علم النفس الًتبوي -طالب وطالبات ادلاجستري يف علم النفس الًتبوي
.14القياس والتقومي-طالب الدبلوم الًتبوي.
سادساً  :البحوث والدراسات:
 : .1د.دمحم بــن ســليمان الوطبــان .توجهــات أىــداف طــالب اجلامعــة التحصــيلية وعالقتهــا ابس ـًتاتيجيات الــتعلم
العمي ـ والســطحي والتحصــيل األكــادميي لــدى طــالب جامعــة القصــيم.جملة ادلــنهج العلمــي والســلوك .مجعيــة
ادلرشدين النفسيني ابلتعاون مع قسم علم النفس أبدب جامعة طناطا.مصر.أكتوبر.9558العدد()4
 .9د.دمحم بن سليمان الوطبان و د.مجال دمحم علـي .الفـروق يف احلاجـات النفسـية األساسـية لـدى طلبـة وطالبـات
اجلامعة يف اجملتمع السعودي  .جملة كلية الًتبية  .جامعة الزقاري  .مصر .يناير.9550العدد()82
 .4د.دمحم بن سليمان الوطبان.أتثري اختالف بعض العوامل اخلمس الكربى للشخصية على مكوانت التفكري
البتكاري لدى عينة من طالب اجلامعة.جملة دراسات الطفولة  .معهد الدراسات العليا للطفولة  .جامعة
عني مشس.مصر.يناير.9554العدد()45
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 .8د.دمحم بن سليمان الوطبان.اثر اخـتالف مسـتوايت الكفـاءة الذاتيـة علـى توجهـات األىـداف التحصـيلية لـدى
ط ـ ـ ــالب اجلامع ـ ـ ــة .جمل ـ ـ ــة عل ـ ـ ــم ال ـ ـ ــنفس ادلعاص ـ ـ ــر والعل ـ ـ ــوم اإلنس ـ ـ ــانية  .مرك ـ ـ ــز البح ـ ـ ــوث النفس ـ ـ ــية جبامع ـ ـ ــة
ادلنيا.مصر.يناير(.)9554العدد()11
 .0د.دمحم بن سليمان الوطبان.مهارات ما وراء ادلعرفة لدى مرتفعي ومنخفضي الفعالية الذاتية من طالب جامعة
القصيم .رسالة الًتبية وعلم النفس .اجلمعية السعودية للعلوم الًتبوية والنفسية.جامعة ادللك سعود.ادلملكة
العربية السعودية..
 .4د .دمحم بن سليمان الوطبان( .)9554أمناط طلب العون التدريسي وفقاً دلستوى الكفاءة الذاتية التدريسية
وتوجهات األىداف التحصيلية ومستوى اخلربة التدريسية لدى ادلعلمني وادلعلمات .حبث مقدم لرسالة الًتبية
وعلم النفس .اجلمعية السعودية للعلوم الًتبوية والنفسية.
 .1د .دمحم سليمات الوطبان( .)9554توجهات األىداف لدى مرتفعي ومنخفضي الكفاءة الذاتية التدريسية
من ادلعلمني وادلعلمات :دراسة على منطقة القصيم .اجمللة الًتبوية جامعة الكويت.
 .4آمل صاحل الشريدة؛ دمحم بن سليمان الوطبان .سعة الذاكرة العاملة(مرتفع-منخفض) ومستوى جتهيز
ادلعلومات(سطحي-عمي ) يف الفهم القرائي لدى تالميذ وتلميذات الصف اخلامس البتدائي يف منطقة
القصيم.جملة كلية الًتبية ،جامعة بنها،مجهورية مصر العربية9519(.م).844-421 ،)29(94.
 .2دمحم بن سليمان الوطبان .ابعاد الكفاءة التدريسية الشخصية للمعلم دراسة مقارنة وفقاً للجنس وسنوات اخلربة
وادلرحلة التعليمية.جملة جامعة القصيم-فرع العلوم العربية واإلنسانية .السعودية1848(.ه) .اجمللد(،)4
العدد(.010-814،)1
 .15دمحم بن سليمان الوطبان .بعض ادلتغريات الشخصية وادلعرفية بوصفها منبئات أبمناط طلب ادلساعدة
األكادميية لدى طالب اجلامعة .مقبول للنشر يف جملة كلية الًتبية جبامعة األزىر .مصر .وذلك يف
العدد( )101ديسمرب .9519
 .11دمحم بن سليمان الوطبان؛ آمل صاحل الشريدة .سعة الذاكرة العاملة ومستوى جتهيز ادلعلومات كمنبئات لفهم
النص ادلقروء لدى طالب الصف اخلامس البتدائي وطالباتو يف منطقة القصيم ابستخدام النمذجة البنائية.
 .19دمحم بن سليمان الوطبان .توجهات أىداف اإلجناز(منوذج  )9×9بوصفها منبئات ابنفعالت التحصيل(منوذج
 )9×9لدى طالب اجلامعة يف ادلملكة العربية السعودية .جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية جبامعة اجملمعة
 .14دمحم بن سليمان الوطبان .بنية توجهات أىداف اإلجناز يف ضوء النموذج الرابعي والنموذج السداسي لدى
طالب جامعة القصيم وطالباهتا ابستخدام النمذجة البنائية .جملة العلوم الًتبوية بكلية الًتبية جامعة ادللك
سعود.
سابعاً :العضوية يف اجلمعيات العلمية
 -1عضو اجلمعية النفسية األمريكية منذ عام 9554-1224
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