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  Personal Information/البيانات الشخصية  1
 

 زينب عبد الرازق غريب عبد هللا  Name/ــماالســـــ  

 Universityالجامعة /  

 

 الملك فيصل

 التربية College/الكلية  

 التربية وعلم النفس  Departmentالقسم/  

المرتبة العلمية   
Academic Rank 

 استاذ مساعد

 متزوجة يةماعـاالجت الحالة  

 االحساء  Address/ناــعـنـــوال  

 

 (0502833801)- الجوال    

 

    Qualifications /المؤهالت الدراسية  2
 

 الدرجة العلمية  
Degree 

 التخصص
Specialization 

 الجهة المانحة لها
Name of the University 

تاريخ 

 الحصول 

ليسانس آداب وتربيه   

بدرجة جيد جدا مع مرتبة 

 ليالشرف األو

 1984 جامعة عين شمس اللغة االنجليزية

 1986 جامعة عين شمس علم نفس دبلوم التربية الخاص  

 1993 جامعة عين شمس علم نفس تربوي ماجستير  

 1999 جامعة عين شمس علم نفس تربوي دكتوراه  

 
 

  السيرة الذاتيةنموذج 
 A CV Form of the Panel 



 1  

 التخصص ومجاالت االهتمام  3
Area of Specialization/Interest  

 

 

 مالعا التخصص  
General Area of 

Specialization  

 علم نفس

 الدقيق خصصالت  
Specific Area of 

Specialization 

 تربويعلم نفس 

                                                                                        المدرسىعلم نفس  مـجاالت االهتمام  

  العلمية  
Area of Interest 

  مهارات االتصال االسرى

 والتقويم التربويالقياس 

 

   Career record /السجل الوظيفي  4
 

 / Date التاريخ  Position/جهة العمل وعنوانها  Job/الوظيفة  

 1984 بكلية البنات جامعة عين شمس معيدة  

 1993 بكلية البنات جامعة عين شمس مدرس مساعد  

 1999 جامعة عين شمس بكلية البنات مدرس  

 2016الى2000من كلية التربية جامعة الملك فيصل استاذ مساعد  

 

  Administrative work and committees /األعمال اإلدارية واللجان   5
 

 Date/التاريخ  Name of the job/مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

 رئاسة قسم اللغة االنجليزية  

 
 

 سئولة عن التربية العملية قسم اللغة االنجليزية* الم  

 * المشاركة في أعمال الكنترول واالختبارات 

  مين لإلعادةللمتقد والتحريرية(الشفوية  )االختبارات* المشاركة كعضو ممتحن في 

للتعيين على درجة معيده في قسمي التربية وعلم النفس واللغة * المشاركة كعضو ممتحن 

 االنجليزية

 

 

* التكليف من قبل عمادة تطوير التعليم الجامعي كمستشاره نفسيه في العيادة   

 2012/2013االكاديميه
 

 * العمل كمستشاره نفسيه في خدمة الهاتف االستشاري التابع لجمعية التنمية األسرية  

 
 

اآلداب جامعة * التكليف من قبل عمادة شؤون الطالبات كمنسقه لوحدة التوجيه واإلرشاد في كلية   

 2013الملك فيصل

 

 

  عضو بلجنة الدراسات العلمية بكلية التربية قسم علم النفس   



 2  

الترشيح من قبل جمعية التنمية األسرية كخبيرة نفسيه في إعادة صياغة قوانين ولوائح وزارة   

الفتيات  الشؤون االجتماعية السعودية للتغلب على بعض المشكالت التي تواجه القائمين على دور

 0اليتيمات ورعايتهن من الناحية النفسية

 

المشاركة كعضو محكم لتقييم البرامج االثرائية الصيفية للطلبة الموهوبين ضمن فريق العمل   

جامعة أم  –بالمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع زيارات ميدانية بجامعة الملك عبد العزيز 

 0مدارس دار الفكر بجدة –و الظهران ارامك –جامعة الملك فيصل  –القرى 

 

المشاركة كعضو محكم في األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع "المقام في إدارة الموهوبات   

 بمحافظة اإلحساء
 

  والجودةالمقدمة من عمادة التطوير  لألبحاثمحكم   

 عضوة بلجنة تطوير المقررات والبرامج االكاديمية  

 

 

 

 

 

 

 بلجنة تطوير المقررات والبرامج االكاديميةعضوة -2

عضوه بلجنة مقابالت طالبات الماجستير والمتقدمين لإلعادة و      3

 لجنة مقابالت طالبات دبلوم االرشاد والتوجيه

كلفت بترشيح من عميد الكلية د ماهر العرفج كعضوة بلجنة  -4

 تطوير برامج كلية التربية في ضوء معايير العالمية
 

 

 

 في مجالت محكمة االبحاث العلمية المنشورة  6
Research articles published in refereed journals 

 

 

اسم الباحث   

  Author(s)/)الباحثين(

 رقم العدد مكان النشر وو عنوان البحث والناشر

 و رقم الصفحة والتاريخ 
Article title, journal name, place of publication, page 

no, year of publication , volume no  

 زينب عبد الرازق غريب   

 محمد محمد عبد المنعم

نموذج مقترح لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء قياس اتجاهاتهم نحو أساليب 

كلية اآلداب , جامعة  ،مركز الخدمة لالستشارات البحثية  ةمجل مشترك( بحث)األداء تقييم 

 2007المنوفية , فبراير 

 

 زينب عبد الرازق غريب   

 محمد محمد عبد المنعم
قياس معايير الجودة في التدريس لدى معلم المرحلة الثانوية بمحافظة اإلحساء من وجهة 

مشترك( مجلة القراءة  )بحثنظر المشرفين التربويين ومقترحاتهم للتنمية المهنية لديه 

 2008,  82عدد شمس،والمعرفة كلية التربيةجامعة عين 

في تعديل االتجاهات الدراسية ومهارات االستذكار لطالبات  إرشادياختبار فاعلية برنامج  زينب عبد الرازق غريب  

التربوي -والتقويمالقياس  – النفس النموكلية التربية للبنات المتعثرات في مقررات علم 

 2008اكتوبر ،75عدد ،المنوفية  اآلداب جامعةمجلة بحوث كلية  بحث فردى()

 

اثر برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في رفع مستوى األداء المهني والشخصي  زينب عبد الرازق غريب  

مجلة القراءة والمعرفة , كلية  ألعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس )بحث فردى(

 2009التربية , جامعة عين شمس , 

 
 زينب عبد الرازق غريب   

 نعممحمد محمد عبد الم

معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة بالكليات التربوية بجامعة الملك فيصل ومقترحات 

مجلة  بحث مشترك()بها للتغلب عليها " دراسة تحليليه ألداء أعضاء هيئة التدريس 

 2008,  3البحوث النفسية والتربوية كلية التربية , جامعة المنوفية , عدد 

 زينب عبد الرازق غريب   

 محمد محمد عبد المنعم

 ابراهيم الصباطى

 منال امين

فاعلية برنامج تدريبي لدمج مهارات التفكير التباعدي في تدريس بعض المقررات  

التربوية لدي عينة من طلبة كلية التربية جامعة الملك فيصل وعالقته ببعض المتغيرات 

 2013 دمنهور،الشخصية كلية التربية 

 زينب عبد الرازق غريب  

 محمد محمد عبد المنعم

 سيد عبد العظيم

الخوف من الفشل وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى عينة من طالب السنة التحضيرية بجامعة 

 2015ة التربية جامعة حلوان مجلة كلي الملك فيصللك فيصل الم

 زينب عبد الرازق غريب  

 حسام حمدى

 الهام فاروق 

 منى العيدان

مج األكاديمية في كليات التربية بالجامعات السعودية علي تصور مقترح لتطوير البرا

بالمملكة المتحدة ( QAA )واالعتماد ضوء المعايير الدولية لوكالة ضمان الجودة 

 الملك فيصل  جامعة 2010)دراسة حالة علي كلية التربية للبنات األقسام األدبية باإلحساء

 المجلة العلمية بجامعة الملك فيصل
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 الرازق غريب زينب عبد   

 عبد المنعم محمد محمد

 رشيد اسماعيل

على مهارات التواصل والشعور بالوحدة النفسية  التواصل االجتماعياستخدام شبكات  أثر

 مجلة كلية التربية جامعة المنيا2015لدى طلبة جامعة الملك فيصل

 

 الكتب المنشورة   7
 

 
د المنعم ,دار المعالم الثقافية )مهارات االتصال( د/زينب عبد الرازق د/محمد عب  -1

 1,االحساء,ط2013

 
" القياس التقويم التربوي " د/محمد عبد المنعم د/زينب عبد الرازق, د/سميه عبد الوارث -2

 1دار المعالم الثقافية, االحساء,ط2012

 
 

 الدورات التي قدمتها   8
 

 الفصل1432من عمادة تطوير التعليم الجامعي التدريبي " مهارات نشر البحوث العلمية "الذي نفذ  البرنامج -1

 الدراسي األول     

    البرنامج التدريبي "تطوير مهارات عضو هيئة التدريس في القياس والتقويم" الذي نفذ من عمادة تطوير -2

 الفصل الدراسي الثاني1432التعليم الجامعي            

 ل معها" المقدم للمصلحات األسريات الذي نفذته جمعيةدوره تدريبيه عن" أتماط الشخصية وطرق التعام -3

  1431 التنمية االسريه 

 نموذج مارزانو كأحد النماذج الحديثة في تطوير التعليم الجامعي -4

 2013 الطالبي"البويات وااليمو" دوره ضمن انشطة النشاط  -5

عمادة شؤون   2013لجماعات الصغيرةمهارات توكيد الذات والتدعيم في ادارة التفاعل االجتماعي داخل ا -6

     الطالب

 تقديم برنامج تدريبى بعنوان كتابة الرسائل العلمية لطالبات الدراسات العليا وفق الئحة جامعة الملك فيصل -7

 عمادة التطوير الجامعي والجودة جامعة الملك فيصل 1437الفصل الدراسي االول           

 عمادة التطوير الجامعي1437 الثانيان فرق العمل الجماعي الفصل الدراسي حضور الدورة التدريبة بعنو -8

 والجودة جامعة الملك فيصل           

 عمادة التطوير 1437 الثانيحضور الدورة التدريبة بعنوان جماعات المناقشة المركزة الفصل الدراسي  -9

 الجامعي والجودة جامعة الملك فيصل          

 مؤسسة رعاية الفتيات )سجن القاصرات(1438/4/5 ءوالمجتمع( الثالثاز النفسية بين الحدث كسر الحواج -10

 المدة يومان 14/2/2016-13 عمادة ضمان الجودة والتطوير apaمعايير البحوث العلمية واستخدام  -11

 ساعات6          

 6/1438/ 14 ل بتاريخورشة عمل لنادى الرائدة االسرية تحت عنوان تنمية الوعي لدى الطف  -12

 القاء عرض للسيرة الذاتية العلمية في نشاط لجنة البحوث والدراسات العليا بكلية التربية جامعة الملك فيصل -13

 6/1438/  29الثالثاء           

 4/2017/  14الثالثاء عمل بعنوان تقوبم الطالب المعلم ورشة -14
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 راالشراف على رسائل الماجستي        9

 
 

 الطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية باألحساء لمشكالتهن الشخصية في إدراك"- 1      

 تمت المناقشة نوره اليمنى8/1434/ 3ضوء بعض المتغيرات "ناقشت بتاريخ          

"اساليب التواصل الزواجي وعالقتها بالتوافق الزواجي لدى عينة من الزوجات السعوديات  -1

 تمت المناقشة امينه السعد2013اء" ناقشت نهاية الفصل الثاني بمحافظة االحس

"اتجاهات طالبات التعليم العام نحو المعاقات اعاقة عقليه بسيطة بمفهوم الذات لدى عينة من  -2

 تمت المناقشةالطالبات بمدارس الدمج بمحافظة االحساء 

جامعة "في مرحلة قلق المستقبل وعالقته بمفهوم الذات ومستوى الطموح لدى طالبات ال -3

 تمت المناقشةتطبيق االدوات ,زينب بو سرور 

"متطلبات استخدام التكنولوجيا وعالقته بالضغوط المهنية لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة  -4

 تمت المناقشة السبيعي يماناالمتغيرات الملك فيصل باإلحساء في ضوء بعض 

 هدى الجبران قتها بالهناء الشخصياإلشباعات التي يحققها استخدام الهواتف الذكية وعال -5

 "التوكيدية وعالقتها بأساليب مواجهة المهنية لدى معلمات المرحلة االبتدائية في االحساء -6

 تم تشكيل لجنة المناقشة الهام العرفج

"مهارة االفصاح عن الذات وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من الزوجات  -7

 انالسعوديات منيره الرزيح

االمن الفكري للطالبة دور خطة التوجيه واالرشاد المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في تنمية  -8

 نورا النعيم

مناقشة لرسالة الماجستير المقدمة من الطالبة ايمان العرفج بعنوان التفكير السلبي وااليجابي  -9

 محافظة االحساءوعالقته بالسلوك البين شخصي للمعلمات مع طالبات المرحلة الثانوية 

مناقشة لرسالة الماجستير المقدمة من الطالبة يسرا النهيان بعنوان الكمالية العصابية -10

 وعالفتها بالسلوك الميكيافيلي لدى عينة من طالب جامعة الملك فيصل

 وعالقته بمستوى التعافي لدى مراجعي العيادات الخارجية)االتجاه نحو االضطراب النفسي (-11

 بمستشفى الصحة النفسية باألحساء          

كنماذج( وعالقتها بالنسق القيمي انستجرام ، باستخدام وسائل التواصل االجتماعي )سناب شا -12

 فيصل.  كجامعة الملت لدى طالبا

 

 
 د/زينب عبد الرازق غريب

 
 .التوقيع: ..................................................


