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الشهادات
ليسانس اداب وتربية تخصص علم نفس تربوي كلية التربية جامعة عين شمس
بتقدير عام جيد جدا األول مع مرتبة الشرف
ماجستير في التربية تخصص علم نفس تربوي بتقدير إمتياز مع التوصية بتبادل
الرسالة مع الجامعات المصرية والعربية كلية التربية جامعة عين شمس
دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص علم نفس تربوي مع التوصية بتبادل الرسالة
مع الجامعات المصرية والعربية كلية التربية جامعة عين شمس
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
المنشورة:
البحوث
 -١فعالية بعض اساليب التواصل ( البينشخصي_الشخصي) في تحسين الوعي بامتحانات االنجاز االكاديمي لدي طالب
الجامعة
Systemic Assessment Relationship to Cognitive Structure and Percieved -٢
Academic Self-Judgment: An Experimental Study
 -٣بروفيالت طالبات جامعة القصيم في ضوء األهداف المفضلة شخصيا وعالقتها بالطفو االكاديمي والتدفق
الدراسي وقلق االختبار  :دراسة استكشافية
 -٤البنية العاملية والخصائص السيكومترية لمقياس االستعداد للتغير وعالقتها ببعض المتغيرات الديموجرافية لدي
عينة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية
 -٥منظور الزمن المستقبلي في ضوء االندماج االكاديمي والتحصيل الدراسي لدي عينة من طالبات جامعة القصيم
المؤلفات -١ :فصل في كتيب أساليب التقويم الحديثة
 -٢فصل عن التقييم اإللكتروني  -٣فصل عن القيم  -فصل عن الذكاءات النتعددة
 -٤فصل عن التعلم المنظم ذاتيا  - ٥جاري نشر كتاب سيكولوجية صانع القرار الفعال

سرية ذاتية

 أوال  :البيانات األساسية :


االسم :صبرين صالح تعلب عبد ربه

 تاريخ الميالد3791/8/ 31 :

 محل اإلقامة 31 :ش أمين الجندي من ش العشرين-عين شمس الشرقية
 أرقام التليفونات22766118096101- 23319611180 :

 عنوان مراسالت البريد اإللكترونيdr.sabrin2000 @gmail.com:

 الحالة االجتماعية :متزوجة

 الوظيفة الحالية :أستاذ مساعد بقسم علم النفس كلية التربية -جامعتي عين شمس والقصيم.

 ثانيا :المؤهالت العلمية:

 حاصل على ليسانس آداب وتربية تخصص علم نفس تربوى عام ،3779كلية التربية جامعة عين
شمس ،بتقدير عام جيد جداً األول مع مرتبة الشرف .

 دبلوم مهني فى التربية (تخصص علم نفس مدرسى) لعام  3778بتقدير عام ممتاز ،كلية التربية
جامعة عين شمس.

 دبلوووم صووا

فووى التربيووة (تخصووص علووم نفووس تربوووى) لعووام  3777بتقوود ر عووام جيوود جوودا ،كليووة

التربية جامعة عين شمس.

 ماجستير فى التربية تخصص علم نفس تربوى  0226بتقد ر إمتياز مع التوصية بتبادل الرساالة
مع الجامعات المصرية والعربية.

 دكتوووراا الفلسووفة فووى التربيووة تخصووص علووم نفووس تربوووى 0232مااع التوصااية بتبااادل الرسااالة مااع
الجامعات المصرية والمراكز البحثية.

 ثالثاَ  :التدرج الوظيفي

 معيد بقسم علم النفس التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس فى ابريل.3778
 مدرس مساعد علم نفس تربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس فى .0226 /0/02
 مدرس علم نفس تربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس فى .0232 /1 /09
 عضو دائم بوحدة الجودة بكلية التربية جامعة عين شمس من تاريخ 0231/3/02
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 رئيس شعبة تطوير االمتحانات بمركز القياس والتقويم بكلية التربية 0231/1/31
 نائب مدير مركز القياس والتقويم بكلية التربية -جامعة عين شمس.
 نائاااب ماااادير وحاااادة الجااااودة للشاااا و الف يااااة بكلي ووة التربي ووة – جامع ووة ع ووين ش وومس اعتب ووا ار م وون
.0231/32/3
 عضو فريق الدعم الف ي بمركز الجودة جامعة عين شمس.
 مدي ار لمركز القياس والتقويم بكلية التربية -جامعة عين شمس.
 عضو بلجنة الجداول واإلختبارات بقسم علم النفس كلية التربية – جامعة القصيم من عام 3116
حتي اآلن.
 عضو بلج ة الجداول بقسم علم النفس كلية التربية – جامعة القصيم.
 عضو بوحدة الجودة – قسم علم النفس -كلية التربية جامعة القصيم.
 عضو بوحدة التدريب والمقاييس ال فسية – بقسم علم النفس – كلية التربية جامعة القصيم.

 رابعاً :الخبرات

التدريسية:

 oتدريس معمل علم النفس سيكولوجية التعليم والتعلم ،الفروق الفردية ،والتقويم التربوى
لطالب الفرق المختلفة،والدبلوم العام صباحي ومسائي بقسم علم النفس،كلية التربية.
 oتدريس مقرر مبادئ علم النفس لجميع شعب الفرقة األولى عام وأساسى بكلية التربية.
 oتدريس

مقرر

الفروق

الفردية

لطالب

الفرقة

الثالثة

عام

شعبة

فرنسي،وانجليزي،وجغرافيا،وعربي ،وكذلك أساسى بكلية التربية.
 oتدريس مقرر سيكولوجية التعليم والتعلم لمعظم شعب الفرقة الثانية عام وأساسى بكلية
التربية.
 oتدريس مقررالتقويم التربوى لمعظم شعب الفرقة الرابعة عام وأساسى بكلية التربية.
 oتدريس مقررعلم النفس التجريبي لطالب الفرقة الثانية شعبة علم نفس تربوي.
 oمقرر سيكولوجية القيادة وصنع القرار.
 oتدريس مقرر علم النفس المهني لطالب الفرقة الرابعة شعبة علم نفس تربوي.
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 oتدريس مقرر مهارات دراسية لطالب الفرقة األولى أساسى ،والفرقة الثالثة عام من
شعب مختلفة ،بكلية التربية.
 oتدريس مقرر مهارات دراسية لطالب الدبلوم العام (نظام العامين /ونظام العام الواحد).
 oاإلشراف علي مشروع البحث لطالب الفرقة الرابعة علم نفس تربوي.
 oمقرر القياس والتقويم التربوي لطالبات الدبلوم العام في التربية– كلية التربية بنات-
جامعة القصيم.
 oمقرر أسس التوجيه واإلرشاد لطالبات السنة الثانية بالدبلوم العام في التربية– كلية
التربية بنات -جامعة القصيم
 oمقرر علم نفس الموهبة واإلبداع لطالبات المستوي السابع قسم علم النفس – كلية
التربية بنات -جامعة القصيم.
 oمقرر علم نفس الدافعية لطالبات المستوي السادس قسم علم النفس – كلية التربية بنات-
جامعة القصيم.
 oمقرر علم نفس الفروق الفردية لطالبات المستوي السادس قسم علم النفس – كلية
التربية بنات -جامعة القصيم.
 oمقرر مناهج البحث لطالبات المستوي الثاني قسم علم النفس – كلية التربية بنات-
جامعة القصيم.
 oمقرر مهارات اإلتصال لطالبات المستوي الثالث قسم علم النفس – كلية التربية بنات-
جامعة القصيم.
 oمقرر مدخل إلي علم النفس لطالبات (كلية التربية بنات-كلية التصاميم – الكلية العلمية
– الكلية األدبية) جامعة القصيم.
 oمقرر علم النفس التربوي لطالبات قسم علم النفس– كلية التربية بنات -جامعة القصيم.
 oمقرر مقاييس الشخصية لطالبات المستوي السابع قسم علم النفس – كلية التربية بنات-
جامعة القصيم.
 oمقرر مهارات التفكير وأساليب التعلم لطالبات المستوي األول قسم علم النفس – كلية
التربية بنات -جامعة القصيم.
 oمقرر علم نفس نمو طفولة ومراهقة لطالبات المستوي األول قسم علم النفس – كلية
التربية بنات -جامعة القصيم.
 oمقرر علم نفس جنائي لطالبات المستوي الخامس قسم علم النفس – كلية التربية بنات-
جامعة القصيم.
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 oمقرر علم نفس إجتماعي لطالبات المستوي الثاني قسم علم النفس – كلية التربية بنات-
جامعة القصيم.

 خامساً  :الدورات التدريبية الحاصل

عليها:

 دورة  TOTإعداد مدرب معتمد من الجامعة األمريكية.

 دورة  TOTفااي التقاااويم الم ااومي موون مشووروي تنوووير نمووم تقووويم النووالب واالمتحانووات بتوواريخ
.0233/30/06

 دورة  Career Desienمن معهد التعليم اإللكتروني بسويس ار 0231/1/01

 دورة المراجعاااة الخارجياااة لمؤسساااات التعلااايم العاااالي م وون الهيا ووة القومي ووة لض وومان ج ووودة التعل وويم
واالعتماد .0231

 شااهادة تقاادير وشااكر موون وحوودة الجووودة علووي الجهووود المتميوزة فووي أنشوونة وحوودة الجووودة والمشوواركة
الفعالووة فووي مشووروي التنوووير المسووتمر والتاديوول ل عتموواد بكليووة التربيووة جامعووة عووين شوومس بتوواريخ
.0230/30/01

 شهادة شكر وتقدير من وحدة التوجيه واإلرشاد النالبي بكلية التربية بنات جامعة القصيم

 دورة الساعات المعتمدة من وحدة الجودة بكلية التربية  -جامعة عين شمس 0231/1/12
 ورشة عمل البرامج والمقررات الدراسية من وحدة الجودة بكلية التربية .0231

 دورة تمهيدية إلعداد ب وك األس لة من (30/7-30/8- 0232/30/6ورشة عمل صاصة باعداد
االصتبو ووارات الموةو وووعية ،واعو ووداد الموق و و
واالمتحانات.

االصتبو وواري) فو ووي امو ووار مشو ووروي تنو وووير نمو ووم التقو ووويم

c دورة التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي من الهياة القومية لضومان جوودة التعلويم
واالعتماد .0231

 دورة ن اواتج الااتعلم وخ ارائه الم ا هج لمؤسسااات التعلاايم العااالي موون الهياووة القوميووة لضوومان جووودة
التعليم واالعتماد .0231

 دورة  ICSDLالرخصااة الدوليااة لقيااادة الرمبيااوتر موون و ازرة االتصوواالت وتكنولوجيووا المعلومووات
.0228/7/1

 دورة التحليل اإلحصائي للبيانات  SPSSمن مركز القياس والتقويم بجامعة عين شمس.

 دورة إعداد المدرس الجامعى من مركز تنوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس .0229
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 دورة أخالقيااات وآداب المه ااة موون مركووز تنميووة قوودرات أعضووال دياووة التوودريس والقيووادات ومشووروي
تنوير كليات التربية من .0221/32/03-37

 دورة مهاااارات االتصاااال م وون مرك ووز تنمي ووة ق وودرات أعض ووال ديا ووة الت وودريس م وون  0227/3/03إل ووى
.0227/3/01

 دورة ن ااام اإلمتحاناااات وتقاااويم الطاااالب م وون مرك ووز تنمي ووة ق وودرات أعض ووال ديا ووة الت وودريس م وون 9
.0227/33/7

 دورة معايير الجودة في العملية التدريسية من مركوز تنميوة قودرات أعضوال دياوة التودريس مون 32
– .0227/3/ 30

 دورة ال شر العلمي من مركز تنمية قدرات أعضال دياة التدريس من .0228/0/9 – 1
 دورة إستخدام التكنولوجيا فى التودريس مون مركوز تنميوة قودرات أعضوال دياوة التودريس مون 31 33
.0228/1/

 دورة  TOFELفي اللغة اإلنجليزية من مركز تنوير تدريس اللغة اإلنجليزيوة بكليوة التربيوة جامعوة
عو و ووين شو و وومس صو و ووالة الفت و و ورة مو و وون  0221-7-1حتو و ووى  0221-32-1دورة ICDL

بتو و وواريخ

.0228/7/1

 دورة االشراف علي التربياة العملاي مون مركوز تنميوة قودرات أعضوال دياوة التودريس مون 30 – 32
.0226/6/

 دورة ت اااايم المااااؤتمرات العلميااااة مو وون مركو ووز تنميوووة قو وودرات أعضو ووال دياوووة التو وودريس مو وون 8 – 6
.0232/1/

 دورة صياغة األس لة من وحدة الجودة بكلية التربية -جامعة عين شمس .0231/1/08

 دورة تفعيل االرشاد األكاديمي ومتطلباته من مركز الجودة بجامعة عين شمس .0231/6/01

 دورة توصيف المقررت الدرساية ورباه ناواتج الاتعلم بيسااليب التادريس  0231/6/01مون مركوز
الجودة بجامعة عين شمس.

 دورة التخطيه اإلستراتيجي من الهياة القومية للجودة واإلعتماد.

 دورة "دائرة التعلم الطبيعية(الفورمات)" بعمادة التنوير الجامعي -جامعة القصيم نا ر 0236
 دورة "ب اء اإلستبيا إلرترونيا" بوحدة التدريب كلية التربية بنات جامعة القصيم.

 البرنامج التدريبي ألعضال دياة التدريس الجدد بعمادة التنوير الجامعي – جامعة القصيم.

 سادساَ  :الخبرات العلمية والمشروعات البحثية والجمعيات العلمية:

 المشوواركة ببح و التقيوويم المنمووومي فووي مااؤتمر دولاااي بعن ووان"المؤؤؤرتمر اإلفريقؤؤؤي اطول لتطؤؤؤوير
تدريس الكيمياء" المنعقد في أديس أبابا – في الفترة من 2122/22/7 :2122/22/2

5

 المش وواركة ف ووي تنم وويم وحض ووور الماااؤتمر الااادولي األوة للتااادريب والتطاااوير فاااي التعلااايم العاااالي
 0231/1/03من صالة وحدة ادارة المشروعات بالتعليم العالي-و ازرة التعليم العالي.

 المشاركة في حضور مؤتمرات قسم علم ال فس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس منذ عوام
. 0220

 المشوواركة كم سااق فريااق الجااودة بقساام علاام ال ا فس التربااوي  0231بكليووة التربيووة جامعووة عووين
شمس.

 عضو في الجمعية المصرية للدراسات ال فسية ،كلية التربية – جامعة عين شمس.

 المشاركة كعضو فريق في مشروع الجودة واالعتماد بكلية التربية جامعة عين شمس .0230

 م سق هدف مشترك وعضو فريق بمشروي تنوير نمم تقويم النالب واالمتحانات وبنوك األسالة
اإلكترونيووة التووابر لبرنووامو التنوووير المسووتمر والتاديوول لالعتموواد بووالتعليم العووالي ،وذلو

فووي ت فيااذ

أنشااطة الهاادف الخااامس"امتحانااات االنجاااز األكاااديمي/أو الاادورات التااي ت فااذ محليااا واقليميااا
ودوليا ،بكلية التربية وكلية اإلداب وكلية البنات بجامعة عين شمس.

 المش وواركة كعض ووو أساس ووي بمشاااروع تطاااوير ن ااام تقاااويم الطاااالب واالمتحاناااات وب اااوك األسااا لة
اإلكترونية التابع لبرنامج التطوير المستمر والتيهيال لالعتمااد باالتعليم العاالي فوي تنفيوذ أنشونة

الهدف الثالو "عون أسواليب التقوويم الحد ثوة صاصوة التقوويم المنموومي" ،بكليوة التربيوة وكليوة اإلداب
وكلية البنات بجامعة عين شمس.

 المشاركة في اعداد وت فيذ ورشة عمل عن " امتحانات االنجاز االكاديمي "لنوالب كليتوي التربيوة
واآلداب – جامعووة عووين شوومس فووي امووار مشووروي تنوووير نمووم التقووويم واالمتحانووات بجامعووة عووين

شمس .0233 /33/1

 تدريب مجموعة من أعضااء هي اة التادريس بكليوة التربيوة علوي أحود أسواليب التقوويم الحد ثوة ودوو
التقويم الم ومي ةمن فعاليات مشروي تنوير نمم تقويم النالب واالمتحانات .

 مشاااركة األسااتاا الاادكتور أمااين فاااروف فهمااي األسووتاذ بكليووة العلوووم وموود ر مركووز تنوووير توودريس
العلوم بجامعة عين شمس سابقا والخبير فوي اسوتخدام المودصل المنموومي فوي التودريس والوتعلم فوي

تقييم مخرجات أعضاء هي ة التدريس بكليتاي الب اات واآلداب الخاصاة بادورة التقاويم الم اومي
التي تم تنفيذدا ةمن فعاليات مشروي تنوير نمم التقويم واالمتحانات.

 مساوة مشوترك عون اعاداد ومراجعاة وتادقيق ملاف المعياار الراباع عشار( )6،،8التقيويم المسوتمر
للفعالية التعليمية،والتقويم المؤسسي وإدارة الجودة بوحدة الجودة بكلية التربية.

 المش وواركة ف ووي ب ااااء االساااتبيانات واساااتمارات اساااتطالع الااارأي الموجه ووة للن ووالب وأعض ووال ديا ووة
التوودريس والقيووادات األكاد ميووة واألم وراف المجتمعيووة ذات الصوولة،وتحليلها احصوواقياوكتابة التقووارير
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الالزمة في ةول نتاقجها،كمتنلب أساسي للتقويم المؤسسي وتقويم الفعالية التعليمية بوحدة الجودة

بكلية التربية جامعة عين شمس.

 حضور ورشة عمل "بع وا تطوير م ومة التعليم قبل الجامعي في مصر" (إموار عمول مقتورح)
والتي نممتها كلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مر و ازرة التربية والتعليم
 بتاريخ .0231/7/12-07

 المشاركة فوي اعداد بعض "قواعد التقدير" في مجال علم ال فس الترباوي كواداة للتقيويم وللتصوحي
صاصة إلصتبارات المقاة كاحد المتنلبات بمشروي تنوير نمم تقويم النالب واالمتحانات بجامعة

عين شمس.

 العمول كمرشاد أكااديمي للطااالب بهودف تووعيتهم بامتحانووات االنجواز األكواد مي االقليميوة والعالميووة
كاحد فعاليات الهدف الخامس بمشروي نمم تقويم النالب واالمتحانات.

 إقامووة معوورن بعن ووان"صاالة :إتصاااالتت تحاادد عالقاتاات" صووا

بمقوورر مهووارات اإلتصوواة بكليووة

التربية جامعة القصيم.

 إقامووة معوورن بعنووان "معااا للتمييااز نمضااي وبثبااات" خاااب بمقاارر علاام نفااس الموهبااة واإلبااداع
بكلية التربية جامعة القصيم.

 المؤلفات

 فصل عن "القيم "بكتاب مبادئ علم النفس0230/0233
 فصل عن "الذكاءات المتعددة" بكتاب الفروق الفرد ة0230/0233
 فصل عن "التقييم االلرتروني" بكتاب التقويم التربوي0230/0233
 فصل عن "التعلم الم م ااتيا" بكتاب سيكولوجية التعلم0230/0233
 كتيب بعنوان "محاضرات في علم ال فس التجريبي"0231/0230
 المشاركة في تالي

فصل في "كتيب أساليب التقويم الحديثاة" كمخور لمشوروي تنووير نموم تقوويم

النالب واالمتحانات.

 البحوث والدراسات
 .،بح

منشور بمجلة جامعة عين شمس للقياس والتقوويم بكليوة التربيوة جامعوة عوين شومس بعنووان "

فعالية بعض أسالب التواصل (البينشخصي والال شخصي) في تحسين الووعي بامتحانوات االنجواز
األكاد مي لدى مالب الجامعة :دراسة مقارنة
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 -0Systemic Assessment Relationship to Cognitive Structure .0بحو

منشوور

بعنوان and Perceived Academic Self-Judgment: An Experimental Study
تم عرن البح

في "المؤتمر اإلفريقوي األوة لتنووير تودريس الكيميوال" المنعقود فوي أد وس أبابوا –

في الفترة من 0231/30/9 :0231/30/0
 .1مفهوووم الووذات األكوواد مي وفعاليووة الووذات األكاد ميووة داصوول مجوواة علووم الوونفس:دراسااة فااي نمذجااة
العالقات(.قبوة نشر مجلة دراسات تربوية ونفسية (مجلة كلية التربية بالزقازيق)
 .1بو ووروفيالت مالبو ووات جامعو ووة القصو وويم فو ووي ةو ووول األدو ووداف المفضو وولة شخصو وويا وعالقتهو ووا بو ووالنفو
األكوواد مي والتوودفق الد ارسووي وقلووق اإلصتبووار:دراسااة إسترشااافية .مجلووة جامعووة عووين شوومس للقيوواس
والتقويم
 .1منمور الزمن المستقبلي في ةول االندما األكاد مي والتحصيل الدراسي لدى عينة من مالبوات
الجامعة .مجلة العلوم التربوية-كلية التربية جامعة القادرة.
 .6البني ووة العاملي ووة والخص وواقص الس وويكومترية لمقي وواس اإلس ووتعداد للتغي وور وعالقت ووه ب ووبعض المتغبو ورات
الد موجرافية لدي عينوة مون أعضوال دياوة التودريس والهياوة المعاونوة بالجامعوات المصورية .مجلوة
التربية-كلية التربية-جامعة األزدر

 اإلشراف علي الرسائل العلمية:

 oرسالة ماجستير للمعيد محمود عطية " التفارل واستراتيجيات صنع القرار"(إشراف مشترك مع
األستاذ الدكتور محمود أحمد عمر) أجيزت الرسالة بتاريخ  2122/21/22بتقدير امتياز مع
التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والعربية.
 oرسالة ماجستير للطالبة سالي دمحم"اإلبداع الوجداني" (إشراف مشترك مع األستاذ الدكتور
محمود أحمد عمر /د.تامر شوقي).
 oرسالة ماجستير للطالبة عبير أحمد"مهارات التفاوض والعوامل الخمسة للشخصية" (إشراف
مشترك مع األستاذة الدكتورة سهير أنور محفوظ /،د.زينب شعبان رزق).

8

 oرسالة ماجستير بعنوان"الفهم القرائي باللغة اإلنجليزية وعالقته بالذاكرة العاملة اللفظية والقلق
القرائي لدي طالبات المرحلة الثانوية" للطالبة أسما العبد الكريم بقسم علم النفس -كلية التربية
بنات – جامعة القصيم.

 م اقشة الرسائل العلمية:

 oمناقشة رسالة ماجستير بعنوان"الذكاء الروحي وعالقته بالسعادة والتحصيل الدراسي لدي
طالبات المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية ببريدة
للطالبة هيفاء الحربي،إشراف الدكتور /أحمد السيد إسماعيل
لجنة المناقشة:الدكتورعبدهللا الصالحي  ،الدكتورة صبرين صالح
يوم األربعاء الموافق  2221 / 6 / 22هـ  22 -مارس  2127 /الساعة العاشرة بقاعات
االجتماعات بكلية التربية – جامعة القصيم.
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