
 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 

 

 د.ابتسام عبد هللا الزعبي
 أستاذ علم النفس المساعد

 

 

 

 

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 المملكة العربية السعودية

 الرياض
 

 هـ1439هـ/1438
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 منوذج سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
 ملهنيةالتنمية ا –املعيار اخلامس للجودة 

 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

  االسم
 العائلة الثالث الثاين األول
 الزعيب عيد عبد هللا ابتسام

 Family Name Middle Name First Name االسم ابللغة اإلجنليزية

Al-zeiby Abdullah Ibtisam 

 × أنثى         ذكر   النوع سعودية اجلنسية
 جدة املكان م1976 ميالدي هـ1396 /9 /3 هجري داتريخ ومكان امليال
 3 عدد االطفال واملعولني ان وجد متزوجة احلالة االجتماعية

 0581195244 جوال 8248186 فاكس 8248186 تلفون العنوان احلايل

 isam@hotmail.com-bt الربيد االلكرتوين
eaalzoaby@pnu.edu.sa 

 رابط الصفحة الشخصية

http://mysite.pnu.edu.sa/pers

onal/pnuds_eaalzoaby/EPage

s/Home.aspx 

 

 11682 الرمز الربيدي الرايض املدينة 89305 ب.  ص. العنوان الربيدي
 ممتازة اإلتقانمدى  الكينية-اللغة االجنليزية جتيدها  اليت اللغات

                 هـ1420 اتريخ بداية التدريس اجلامعي
 

 ثـانـيـاً : الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة
 التخصص الدقيق التخصص العام مصدرها مسمى الدرجة اتريخ احلصول عليها الدرجـة

 الدكتوراه
معة األمرية جا أستاذ مساعد هـ27/10/1432

نورة بنت عبد 
 الرمحن

 علم نفس علم نفس
 

 

فاعلية برانمج معريف سلوكي يف تعديل بعض مسات الشخصية املرتبطة ابلسلوك اإلجرامي للسجينات  :عنوان رسالة الدكتوراه
 .السعودايت

 

هـ13/2/1426 املاجستري  
كلية البنات  ماجستري

 ابلرايض
 صحة نفسية علم نفس

 
 

(سنة  12-9فاعلية برانمج إرشادي يف تنمية املسئولية االجتماعية لتلميذات املرحلة االبتدائية)املاجستري:     عنوان رسالة
 األيتام وغري األيتام يف املدينة املنورة

 

صفر  البكالوريوس

هـ1419/1420  
كلية الرتبية  بكالريوس

 ابملدينة املنورة
 كيمياء كيمياء

 

mailto:bt-isam@hotmail.com
http://mysite.pnu.edu.sa/personal/pnuds_eaalzoaby/EPages/Home.aspx
http://mysite.pnu.edu.sa/personal/pnuds_eaalzoaby/EPages/Home.aspx
http://mysite.pnu.edu.sa/personal/pnuds_eaalzoaby/EPages/Home.aspx
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  واإلداريةب العلمية اخلربات واملناصثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 معيدة 
 

كلية  -قسم التربية وعلم النفس

 التربية  بالمدينة المنورة.

 جامعة طيبة

 من

هـ1420  
 إلى

هـ 1421   

 مبتعثة لتحضير درجة الماجستير

 

قسم التربية وعلم النفس في 

 كلية التربية  بالرياض
هـ1421 هـ1422    

مساعدة لوكيلة الكلية للشئون  -معيدة 

 المالية واإلدارية.

 

قسم التربية وعلم النفس في 

 كلية التربية  بالمدينة المنورة
هـ1422 هـ1423    

 معيدة

 

قسم التربية وعلم النفس في 

 كلية التربية  بالرياض.
هـ1423 هـ1426    

 السنة التحضيرية لنيل درجة الدكتوراه

 

م النفس بكلية قسم التربية وعل

 التربية بالرياض
هـ1426 هـ1427    

المشرفة العامة على-محاضر    

إدارة روضة واحة الطفولة       

 

قسم علم النفس  بكلية  

في جامعة األميرة   التربية 

 نورة بنت عبد الرحمن

هـ1427 هـ 1431    

  أستاذ مساعد 

  قسم علم النفس  بكلية التربية 

ة بنت في جامعة األميرة نور

 عبد الرحمن

هـ1431   حتى تاريخه 

-مشرفة على مقررات مهارات التفكير

مهارات االتصال -مهارات الدراسة

ضمن متطلبات  الجامعة للسنة 

 التحضيرية
هـ1431 السنة التحضيرية هـ1432    

بإدارة مكتب التوجيه واإلرشاد  قائمة

لجامعةعمادة شئون الطالبات با )بدون تكليف(الطالبي بالجامعة هـ1431  هـ1432    

مكلفة باإلشراف على الفصل الصيفي 

للسنة التحضيرية للعام الجامعي 

 هـ1432هـ1431
هـ1432هـ/1431 عمادة السنة التحضيرية هـ24/9/1432    

 مديرة ادارة التوجيه واإلرشاد

هـ1432 عمادة شئون الطالبات  )تكليف من مديرة الجامعة(  5/2/1433   

 النفسرئيسة قسم علم 

هـ6/2/1433 كلية التربية   ونصف لمدة عام 

منسقة برنامج علم النفس االكلينيكي 

 )جامعة اراسموس روتردام بهولندا(

هـ19/11/1435 كلية التربية  

خالل رئاسة القسم 

وبتكليف بعد انتهاء 

 رئاسة القسم

لمدة فصل دراسي 

 واحد

 

مديرة برنامج االشراف الخارجي 

عة للدراسات العليا وكالة الجام المشترك

 والبحث العلمي
هـ13/14/1345   لمدة عام دراسي 

مديرة وحدة الشراكات الدولية 

هـ1/11/1436 كلية التربية والمحلية بكلية التربية   حتى تاريخه 



 مديرة برنامج علم النفس 

قسم علم النفس–كلية التربية  )ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي( هـ11/2/1437  ريخهحتى تا    

 

 اخلربة التدريسية يف التعليم العام 
 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 ال يوجد

 من      /     /                إىل     /     /                  

 من      /     /                إىل     /     /                  

 امعي طرق التعلم اليت تستخدمها يف تدريسك اجل
 احملاضرة

 املناقشة

 ورش العمل

 التقنيات اليت تستخدمها 

مواقع اختبارات أونالين على شبكة  عروض ابوربوينت
 االنرتنت

عرض املقرر بكل ملحقاته من تدريبات  أفالم واثئقية
 WIKIوتكليفات مبوقع 

  بروجكرت

  العضوايت العلمية واملهنيةرابـعـاً : 

نوع  التاريخ مسمى العضوية
 مستمرة اجلهة العضوية

جامعة    جسنت

 الملك سعود
 

من أعضاء   اجلمعية السعودية لإلرشاد النفسي )رشد(
جملس 
 اإلدارة

جامعة األمرية 
نورة بنت 
 عبدالرمحن

√ 

 اللجانـاً : خامس

 مستمرة اجلهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة
دبيةمقابلة المعيدات في كلية التربية األقسام األ   كلية التربية عضوة يوم واحد 

  كلية التربية عضوة ثالث أايم مقابلة المعيدات في كلية التربية الفنية واالقتصاد المنزلي

  كلية التربية عضوة ثالث أيام مقابلة توظيف ألعمال إدارية

"الخميس"يوم واحد  مقابلة توظيف ألعمال إدارية   كلية التربية عضوة 

تحانات بالكليةلجان سير االم  
 في فترات مختلفة

طوال فترة 

 االختبارات
 عضوة

  كلية التربية
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أيام 5 لجنة معايير الزي للطالبات في المراكز الترفيهية بالجامعة  
عمادة شئون  عضوة

 الطالبات
 

   عضوة يوم لجنة المقابلة الشخصية للمتقدمات كأخصائيات اجتماعيات

بجامعة األميرة نورة اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات هـ10/2/1433   
عمادة شئون  عضوة

 الطالبات
 

رئيسة لجنة تطوير خطة علم النفس بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن
هـ11/5/1433  

 كلية التربية رئيسة اللجنة
 

لجنة المقابالت الشخصية للمتقدمات على وظيفة محاضر بقسم 

 األحياء
أيام 4  

 كلية العلوم عضوة
 

نة برنامج الدراسات العليا بقسم علم النفسلج هـ1434    كلية التربية عضوة 

هـ1435 لجنة تطوير خطة علم النفس بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن   كلية التربية عضوة 

 1435 اللجنة المنبثقة من لجنة المعيدات والمحاضرات ومدرسات اللغة
وكالة الجامعة  عضوة

للدراسات العليا 

بحث العلميوال  
 

هـ1435-4-13 اللجنة الدائمة لبرنامج االشراف الخارجي المشترك  
وكالة الجامعة  رئيسة اللجنة

للدراسات العليا 

 والبحث العلمي
 

11/2/1437 لجنة المقابالت الشخصية للمتعاقدات   
قسم علم  رئيسة اللجنة

 النفس
 

25/5/1437 لجنة المقابالت للمتعاونات في القسم  
سم علم ق عضوة

 النفس
 

11/2/1437 لجنة احتياج القسم من أعضاء الهيئة التعليمية  
قسم علم  عضوة

 النفس
 

في كلية التربية لقسم علم النفس عضو اللجنة التأسيسية  6-1436/1437  
قسم علم  عضوة

 النفس
 

8/4/1437 عضو لجنة االعتماد المؤسسي بقسم علم النفس  
قسم علم  عضوة

 النفس
 

 
 وائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديرسادسا: اجل

 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة نوع اجلائزة
 مركز التدريب واملعلومات هـ3/12/1429 دورة ملنسوابت وزارة العمل والشئون االجتماعية شهادة تقدير
 عمادة كلية الرتبية هـ1430هـ/1429 هناية العام الدراسي شهادة تقدير
 عمادة كلية الرتبية هـ1431هـ/1430 هناية العام الدراسي شهادة تقدير
 رئيسة النشاط العام هـ1428هـ/1427 هناية العام الدراسي شهادة تقدير
 قسم الرتبية وعلم النفس م2007هـ/1428 هناية العام الدراسي شهادة تقدير
 ية الرتبيةعمادة كل هـ1431هـ/1430 هناية العام الدراسي شهادة تقدير
 عمادة كلية الرتبية هـ1434هـ/1433 هناية العام الدراسي شهادة تقدير
 رئيسة قسم علم النفس هـ1435هـ/1434 هناية العام الدراسي شهادة تقدير
 رئيسة قسم علم النفس هـ1436هـ/1435 هناية العام الدراسي شهادة تقدير
 وحدة اخلرجيات هـ1435/1436 هناية العام الدراسي شهادة تقدير
 عميدة كلية الرتبية هـ1436/1437 عمل اللجنة التأسيسية شهادة تقدير
 عميدة كلية الرتبية هـ1436/1437 عمل جلنة االعتماد املؤسسي شهادة تقدير

 ة واحملاضرات العامة وخدمة اجملتمعيمسابعاً : الزايرات العل
 دةيفاجلهة املستنوع  املكان اترخيها املشاركة



 املشاركة
 -محاضرة للسجينات بسجن النساء بالملز

 الرياض بعنوان الثقة في النفس 

 

 يوم واحد
 سجن النساء

 ندوة
 السجينات

 المشاركة في ندوة السقوط في هاوية الظالم.

 
هـ15/2/1428 االثنين  

كلية الرتبية 
ابلتعاون مع 
وزارة العمل 
والشئون 
 االجتماعية

 ندوة

عامة للطالبات 
امعة/ منسوابت اجل/

منسوابت وزارة العمل 
 والشئون االجتماعية

بعنوان " تقدير الذات  ورشةالمشاركة في  

 وسيكولوجية التواصل الفعال ( 

يوم األحد 

هـ2/12/1429  

 

مركز التدريب 
واملعلومات 
 ورشة بكلية الرتبية

نسوابت وزارة العمل م
 والشئون االجتماعية

 
 

 المشاركة في  ندوة بعنوان " الفراغ

 العاطفي
هـ6/6/1430  

كلية الرتبية 
بتنظيم مكتب 

التوجيه واإلرشاد 
 النفسي

 ندوة

عامة ملنسوابت جامعة 
األمرية نورة بنت عبد 

 الرمحن
 

ورشة عمل بعنوان "أسرار المشاركة في 

 التفوق الدراسي"
هـ6/1/1432  

كلية رايض 
 ورشة األطفال

 ةطالبات جامعة األمري 
 نورة بنت عبد الرمحن

 
اذاعي يف اذاعة الرايض مع أ. انصر الفركز   لقاء  

 "املرأة املطلقة.... حقوق مهدورة"
ابملشاركة مع أ. وضحى الرويس  ومن اهلاتف أ. 

 هدى الرويس

 هـ6/5/1433
تلفزيون واذاعة 

 لقاء اذاعي الرايض

 عامة

ندوة "شخصيتك ..أساس جناحك" ضمن مشروع  
ات برامج وخدمات اإلرشاد الطاليب يف اجلامع

السعودية .برانمج الصحة النفسية ولشعور ابلتوافق 
الذي نظمته عمادة شئون الطالبات جبامعة األمرية 

 نورة بنت عبد الرمحن

 هـ25/5/1433
 السنة التحضريية 

 (9خمرج)

 
 
 ندوة
 

طالبات ومنسوابت  
 اجلامعة
 

 هـ1433-2-2 مهارات االتصال الفعال
مركز التدريب 
والتطوير بكلية 

 الرتبية

 اهليئة االدارية ابجلامعة ورشة

 امللتقى األول لرئيسات األقسام "رؤى وتطلعات"
املشاركة إبلقاء وعرض احملور األول :القيادة االكادميية 

 "مسات ومهارات"
 هـ28-6-1433

كلية اللغات 
 والرتمجة

 اهليئة التعليمية ملتقى

 ملتقى الشراكات األكادميية " جتارب وتطلعات"
رقة برانمج علم النفس اإلكلينيكي ابلتعاون مع املشاركة بو 

 جامعة ارامسوس روتردام
 هـ15-5-1435

وكالة اجلامعة 
 للشئون التعليمية

 اهليئة التعليمية ملتقى

لتعليم العايل بعنوان ل واملؤمتر الدويل عرضاملورقة عمل  يف 
: الشراكات  األكادميية يف جامعة األمرية نورة بنت 

 2014ابريل  15-18
مجادي اآلخرة  15-18

معرض التعليم 
)الدورة  العايل

 ضمعر 
 ومؤمتر 

 عامة
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 عبدالرمحن  " جتارب وتطلعات"
برانمج علم النفس اإلكلينيكي ابلتعاون مع جامعة ارامسوس 

 روتردام

 اخلامسة( ه1435
 صالة املعارض-

 1436-6-26 ورشة عمل بعنوان " املقابالت الشخصية يف العمل"

عمادة شئون 
 الطالبات

وحدة االرشاد 
 املهين

A4 
مركز 

خدمات 
 الطالبات

 الطالبات املتوقع خترجهن

 اثمناً : خربات التدريس واالشراف على الرسائل العلمية

 ناملكا اجلهة املستوى املقررات اليت مت تدريسها

كلية الرتبية ابملدينة  الثالث علم نفس النمو
 املنورة

 كلية الرتبية ابملدينة املنورة 
 األقسام األدبية

كلية الرتبية/اعداد املعلمات / كلية  قسم علم النفس الثالث علم نفس النمو
 الرتبية الفنية واالقتصاد املنزيل

 ية /األقسام األدبيةكلية الرتب قسم علم النفس الثاين مدخل إىل علم النفس
 كلية الرتبية/ األقسام األدبية قسم علم النفس الثالث علم النفس الرتبوي

 قسم اللغة االجنليزية/كلية اآلداب قسم علم النفس الثاين (2201،نفس )تنمية مهارات التفكري
 كلية الصيدلة قسم علم النفس الرابع (101مهارات التفكري ،نفس )

 قسم علم النفس قسم علم النفس الرابع (231) س، نفالصحة النفسية
 قسم علم النفس قسم علم النفس السابع (431اختبارات الذكاء والقدرات العقلية )

 قسم علم النفس قسم علم النفس السادس (303قراءات يف التخصص ابللغة اإلجنليزية )
(415تصميم الربامج العالجية وتقوميها ) سم علم النفسق قسم علم النفس السابع   

 

 نوع املشاركة نوع الرسالة الرسائل العلمية املشرف عليها
   ال يوجد

 
 واحملاضرات والدورات( ضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات)احل التنمية املهنيةاتسعاً : 

 العنوان
ندوة/ /رمؤمت

 اجلهة املنظمة املكان التاريخ ورشة

 دورة تنمية املسئولية لدى األطفال 
 

 دورة
 يوم واحد

هـ.11/2/1423  
املشروع اخلريي للزواج  املدينة املنورة

 ورعاية األسرة

م5/1/2008الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل  شهور 6 دورة   
مركز نيوهورايزن لتعليم  الرايض

 احلاسب اآليل

م2007أغسطس//20دورة فوتوشوب   
 

 ثالث أايم دورة
مركز نيوهورايزن لتعليم  

ب اآليلاحلاس  
 

مجعية اهلالل األمحر   يوم واحد دورة دورة إسعافات أولية



السعودي يف يناير  
م واليت أقيمت يف 2008

روضة واحة الطفولة التابعة 
لكلية الرتبية األقسام  

 األدبية.

حلقة تطبيقية بعنوان اإلدارة حتت ضغوط العمل   
 

هـ إىل 28/12/1429 ةيحلقة تطبيق
هـ30/12/1430  

اإلدارة العامةمعهد    
 
  

 حلقة تطبيقية بعنوان فاعلية املدير يف مجاعات العمل
 

 ةيحلقة تطبيق
خالل الفرتة من 

هـ إىل 1/4/1429
هـ3/4/1430  

 
 معهد اإلدارة العامة

ورشة تدريبية بعنوان " املهارات القيادية للقيادات العليا 
 ورشة ورئيسات األقسام" 

يوم األربعاء 
هـ.26/12/1429  

ة التدريب واملعلومات وحد 
جبامعة األمرية نورة بنت 

 عبد الرمحن
 
 

ورشة تدريبية بعنوان " مهارات التخطيط وتنفيذ  -
 األعمال

 
 ورشة

ملدة ثالثة أايم  من يوم 
هـ  16/1/1430االثنني   

وحدة التدريب واملعلومات  
جبامعة األمرية نورة بنت 

 عبد الرمحن

ودة يف التعليم العايل ورشة تدريبية بعنوان "معايري اجل
 اخلاصة ابهليئة الوطنية للتقييم واالعتماد األكادميي"

 
يوم الثالاثء  ورشة

هـ 15/2/1430  

اللجنة الدائمة للجودة  
الشاملة واالعتماد 

األكادميي جبامعة األمرية 
 نورة بنت عبد الرمحن

 
 ورشة تدريبية بعنوان "شرح تعبئة معيار توصيف "

 

 
 

 ورشة

 
 

ثنني يوم اإل
هـ21/2/1430  

اللجنة الدائمة للجودة  
الشاملة واالعتماد 

األكادميي جبامعة األمرية 
 نورة بنت عبد الرمحن

 دورة اللغة اإلجنليزية لغري الناطقني هبا يف املستوى العاشر.
 

 دورة
ساعة يف الفرتة  80بواقع 
هـ إىل 7/3/1430

هـ بتقدير ممتاز4/4/1430  

 
ية  أكادميية الفيصل العامل  

دورة اللغة اإلجنليزية لغري الناطقني هبا يف املستوى احلادي 
 عشر

 دورة
ساعة يف الفرتة   80بواقع 

  29هـ إىل 8/4/1430
 هـ بتقدير ممتاز4/1430/

 
 أكادميية الفيصل العاملية  

 

دورة تدريبية بعنوان "ضوابط كتابة البحث العلمي"    
 

 5يف يوم اإلثنني  دورة
هـ2/1431/  

فعاليات اللقاء  ضمن 
التحضريي للمؤمتر العلمي 
األول لطالب وطالبات 
التعليم العايل ابململكة 

 6-5املقام خالل الفرتة 
هـ .2/1431/  

ورشة تدريبية بعنوان "تنمية مهارات القراءة عند األطفال"   هـ 1431 /11/ 5-4 ورشة  وكالة اجلامعة لشؤون   
 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة
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يبية بعنوان" إعداد وحترير التقارير اإلدارية"ورشة تدر   خالل الفرتة ورشة 
هـ 21/1/1432 -19  

وكالة اجلامعة لشؤون  
 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 برانمج تدرييب برانمج تدرييب بعنوان "القيادة الفعالة"

 إىل      8/1/2011من 
    11/1/2011 
 
 

 أكادميية الفيصل العاملية 

مدرب معتمددورة اعداد   دورة 
-هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7/3/1433

 هـ14/3/1433

كرسي حبث اجلزيرة جبامعة  
االمرية نورة بنت عبد 

 الرمحن
 
 

عمل "احتياجات سوق العمل من التخصصات ورشة 
 ه26/5/1433 ورشة  الرتبوية" لـأ.د. سهام الصويغ

وكالة كية 
الرتبية 
للتطوير 
 واجلودة 

 

 وحدة التدريب والتطوير

. رية والقيادية لرئيسة القسماملهارات االدا  ورشة 
29-3/12/1434   .

نوفمرب  18-14املوافق 
2012   

وحدة التطوير 
ـــــــــــــــــــــــــــــة  وتنمي

 املهارات

جامعة األمرية نورة بنت 
 عبد الرمحن

 
 
 
 

Leadership and Management 
Program for Professional Women 
in Saudi Arabia 

 

 13-12-11 ورشة
December 2012 

القنصــــــــــــــــــــلية 
 لربيطانيةا

 جامعة االمري سلطان
 
 
 

 1434-10-22 /21 ورشة إدارة ومسئوليات رؤساء األقسام التعليمية
وحدة التطوير 
ـــــــــــــــــــــــــــــة  وتنمي

 املهارات

جامعة األمرية نورة بنت 
 عبد الرمحن

(10الربانمج التدرييب رقم )  
"توصيف املقررات والتدريب امليداين واعداد تقاريرها"  

دريبية ملشروع " التأسيس للجودة ضمن سلسلة الربامج الت
والتأهل لالعتماد املؤسسي والرباجمي" جبامعة األمرية نورة 

 بنت عبد الرمحن

  برانمج تدرييب

وحدة التطوير 
ـــــــــــــــــــــــــــــة  وتنمي

 املهارات

عمادة ضمان اجلودة 
 كادمييواالعتماد األ

(7الربانمج التدرييب رقم )  
 تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي"

ضمن سلسلة الربامج التدريبية ملشروع " " املؤسسي
التأسيس للجودة والتأهل لالعتماد املؤسسي والرباجمي" 

 جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

  برانمج تدرييب

وحدة التطوير 
ـــــــــــــــــــــــــــــة  وتنمي

 املهارات

عمادة ضمان اجلودة 
 كادمييواالعتماد األ



Presentations Module of 
Professional English for Academic 

Leaders Program 
 ساعة 50أسابيع بواقع  5 برانمج تدرييب

وحدة التطوير 
ـــــــــــــــــــــــــــــة  وتنمي

 املهارات

عمادة ضمان اجلودة 
 واالعتماد األكادميي

15/11/1435 دورة تدريبية االستبانة االلكرتونية عمادة  
خدمة 
اجملتمع 
والتعليم 

راملستم  

عمادة خدمة اجملتمع 
 والتعليم املستمر

 
 

 

 دورة تدريبية تقدمي البحوث وامللصقات يف املؤمترات
4/2/1436 
26-11-2014 

مركــز األحبــاث 
الواعــــــــــــــــــــــــدة  
للبحـــــــــــــــــــــوث 
ـــــــــــة  االجتماعي
ودراســـــــــــــــــات 
 املرأة

مركز األحباث الواعدة  
للبحوث االجتماعية 

 ودراسات املرأة

 دورة تدريبية أساليب ومهارات أتليف الكتب وتسويقها عاملياً 
 1436صفر  18-21
 2014ديسمرب  10-13

 فندق
 أوبري العليا

 مركز مناء التدرييب
 تسويق بلس

املؤسسة العامة للتدريب 
 الفين واملهين

 14/4/1437األحد  ورشة عمل توصيف الربانمج وتقريره وتقييم نواتج التعلم"“
مسرح كليات 

اللغات 
 والرتمجة

مشروع دعم اجلودة 
والتهيئة لالعتماد 
 األكادميي واملؤسسي

"ما سبب جناح سنغافورة يف التحول التعليمي .كيفية 
استجابة التعليم يف سنغافورة لتحدايت الثورة الصناعية 

 الرابعة"
 23/8/1437 ورشة

مسرح كلية 
طلب 
 األسنان

 

 املكتبة الرقمية السعودية On Line 9/10/2016 دورة تدريبية "التحليل االحصائي لالستبانة "

 أايم 10 ورة تدريبيةد "TTT"تدريب مدربني
 

مدارس 
جامعة األمرية 

نورة بنت 
 عبدالرمحن

إدارة اإلشراف على 

مدارس جامعة 

األميرة نورة بنت 

 -  عبد الرحمن

بوحدة التدريب 

 والتطوير المهني

آلية البحث يف جمالت املصنفة ضمن تصنيفات 
 ScopusوISIال

 2/2/1438 دورة تدريبية
مركز األبحاث  

وث الواعدة في البح

االجتماعية 

 ودراسات المرأة

 27/3/1438 برانمج تدرييب تدريب على برانمج املقرر واخلربات امليدانية
قاعة 

اجتماعات 
 قسم املناهج

عمادة ضمان اجلودة 
 واالعتماد األكادميي

املهارات واملعايري –التحكيم اإللكرتوين للبحوث العلمية 
 العلمية

 املكتبة الرقمية السعودية On Line 28/12/2016 دورة تدريبية

 برانمج تدرييب SPSSالتحليل اإلحصائي ابستخدام برانمج 
22/10/1438 

16/7/2017 
 مركز اخلدمات البحثية أايم 10

 عمادة البحث العلمي
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 10/11/1438 ورشة تدريبية  Mendeleyتنظيم املراجع العلمية ابستخدام برانمج 
2/8/2017 

 عمادة البحث العلمي يوم

 دورة تدريبية -ProQuestحث يف قواعد الب
17/2/1439 

6/11/2017 
 املكتبة الرقمية السعودية الكرتوين

 ةر و د ةيعماجلا لئاسر للدار املنظومة  ةدعاق
16/3/1439 

4/12/2017 
 ةينو رت كلإلا ةبتكملا ةدحو  يوم

 تابتكملا نو ؤ ش ةدامع

 برانمج تدرييب برانمج أخصائي املسؤولية االجتماعية 
17/12/2017-

20/12/2017 

 أايم 4
 ( ساعة25)

 خرباء املسؤولية
الشبكة السعودية 

 سؤولية االجتماعيةللم
 
 

 العلمي واملؤلفات  اإلنتاجعاشرا: 
 النوع العنوان م

 مكتبة الزهراء -كتاب مشرتك "علم النفس الرتبوي يف ضوء اإلسالم" 1
 -مركز حبوث كلية الرتبية-حبث منشور جودة احلياة لدى مرضى الصدفية يف ضوء بعض املتغريات 2

 جامعة امللك سعود
3 Methods of Care for Children Living in Orphanages in 

Saudi Arabia-An Exploratory field Study 
 Journal of–حبث منشور 

International 

Education Research-

USA 

للتعليم  العبيكان شركة -كتاب مشرتك  اجلماعي"التأليف " 4
-1438  

 1439-مكتبة الرشد  – كتاب مشرتك العالجية )تصميم وتقومي(اإلرشادية و الربامج  5
 مقبول للنشر  وعوامل الشخصية اخلمسة الكربى لدى طالبات جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحنفصائل الدم  6

 اجلامعة اإلسالمية للعلوم الرتبوية والنفسية
مارس  -(26جملد ) –( 2العدد )-غزة

2018 
 مقبول للنشر دميية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحناالحرتاق النفسي والرضا الوظيفي لرئيسات األقسام األكا 7

جامعة عني  -2018( إبريل 54العدد )
 مركز اإلرشاد النفسيمشس/ 

8 Quality of life and socioeconomic status: A comparative 

study among mothers of children with and without 

disabilities in Saudi Arabia 

Under publication 
 

 

 

 التاريخ  التوقيع علم النفس القسم ابتسام عبد هللا الزعيب االسم
 هـ9/4/1439

27/12/2017 


