
  الباحثة في سطور

  شيماء صبحي أبو شعبان  :االسم

  1984مواليد شهر فبراير  ،فلسطينية :الجنسية

  فلسطين. -دراستها في غزة وأكملت  ،القاهرة - تدائية في جمهورية مصر العربية درست االب •

  بكالوريوس تخصص االرشاد النفسي والتوجيه التربوي. 2005بغزة عام  اإلسالميةتخرجت من الجامعة  •

  .ماجستير علم نفس 2010عام  بغزة اإلسالميةتخرجت من الجامعة  •

  مستوى من وزارة التربية والتعليم بغزة. 12حاصلة على شهادة اللغة االنجليزية  •

) سنة عملت فيها محاضرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ومعيدة في 15خدمت في سلك التعليم العالي مدة ( •

  .اإلسالميةقسم علم النفس بالجامعة 

⇐⇐⇐⇐ من األبحاث العلمية المنشورة في مجالت علمية منها لدي :  

الخمسة الكبرى وعالقتها ببعض شخصية األسير الفلسطيني وفق نظرية العوامل بحث مشترك بعنوان ( •

  .المجلة العربية للعلوم واألبحاثفي  2019) منشور يناير المتغيرات

 2018منشور  )فعالية العالج باللعب في تخفيف اضطرابات اللغة لدى عينة من االطفالبحث مشترك بعنوان ( •

  في مجلة جامعة بنها.

  وهي :دولية قمت بنشر كتب علمية في دور نشر  ⇐⇐⇐⇐

دار الكتب العلمية : الناشر شيماء أبو شعبان المؤلف د. أسعد عطوان وأ. 2019 )القياس والتقويم التربوي( كتاب •

 .لبنان -في بيروت 

  القاهرة ،مصر. ، دار العلوم للنشر والتوزيع، المؤلف شيماء صبحي ابو شعبان 2019 )كتاب (تطور لغة الطفل •

  العلمية المحلية والدولية منها :شاركت في العديد من المؤتمرات  ⇐⇐⇐⇐

جيات التعليم والتعلم على التحصيل األكاديمي لدى طالبات الكلية يأثر استخدام استرات(بعنوان مشترك  بحث علمي •

   .عمان -في المؤتمر الدولي للتربية والتعليم باألردن  2019عام  )الجامعية بغزة

دور الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة في تنمية رأس المال بعنوان (مشترك بحث علمي  •

  بغزة. اإلسالميةمؤتمر الدراسات العليا في الجامعة  2013عام  )الفكري وسبل االرتقاء به

ها بالمرونة االيجابية لدي األطفال األيتام في قطاع غزة تجودة الخدمات وعالقبعنوان ( مشترك بحث علمي •

رعاية األيتام في فلسطين آفاق المعالجة مؤتمر  2020) ابريل عام دراسة ميدانية على أطفال معهد األمل لأليتام""

  .وسبل التطوير

تحليل واقع اختصاصات الدبلوم المهني في الكلية الجامعية من وجهة نظر الطلبة وسبل بعنوان ( فردي بحث علمي •

  الوطني الخامس للتعليم التقني والمهني في جامعة القدس المفتوحة بالخليل.المؤتمر  2019) نوفمبر تطويرها

  منصب مساعد رئيس قسم البحث العلمي والمكتبات في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.أشغل  �

  أبحاث لي قيد النشر في مجالت علمية معتمدة : ⇐⇐⇐⇐

مدى ممارسة مديري المدارس األساسية الدنيا بمحافظة غزة للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر بحث مشترك ( •

  .ن شاء اهللاإقيد النشر  2020معلميهم) 

) الصحة النفسية لألم كمتغير وسيط بين سوء التوافق الزواجي ونمو أطفال ما قبل المدرسةبحث مشترك ( •

  .ن شاء اهللاإقيد النشر  2020


