د  /أمل صالح سليمان الشريده

نبذة مختصرة :
القسم :
علم النفس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

علم نفس _ علم نفس تربوي
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

Shriedt@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراة

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
برنامج تدريبي لتنمية مهارات ما وراء المعرفه وأثره على التحصيل األكاديمي لدى عينة من طالبات جامعة
 -١فاعلية
القصيم.
 -٢الثقة بالنفس والتوافق مع الحياة الجامعية كمنبئات بالرضا عن الحياة لدى طالبات كلية التربية جامعة القصيم.
 -٣فاعلية برنامج معرفي انفعالي سلوكي لتخفيف حدة الضغوط النفسية لدى عينة من طالبات كلية التربية جامعة
القصيم.
 -٤الذكاء االنفعالي وعالقتة بالسعاده لدى طالبات كلية التربيه جامعة القصيم.
 -٥الدافعية للبحث التربوي وعالقتها بمستوى الطموح وتحمل الغموض لدى طالبات الدراسات العليا بكلية التربية
جامعة القصيم.

بسم هللا الرحمن الرحٌم
السٌرة الذاتٌة
االسم /أمل صالح بن سلٌمان الشرٌدة
الدرجة العلمٌة /أستاذ مساعد
القسم /علم النفس
الكلٌة /التربٌة
الجامعة /القصٌم
المؤهالت العلمٌة والشهادات الحاصلة علٌها:
 -1بكالورٌوس علوم وتربٌة وتخصص علم نبات من كلٌة التربٌة ( األقسام العلمٌة ) عام  1411-1411هـ.
 -2ماجستٌر علم نفس تخصص علم نفس نمو من كلٌة التربٌة ( األقسام األدبٌة ) عام  1424- 1423هـ.
 -3دكتوراه علم نفس تخصص علم نفس تربوي من كلٌة التربٌة عام  1433 – 1432هـ.
البحوث والرسائل العلمٌة :
 -1رسالة الماجستٌر بعنوان ( فاعلٌة برنامج لألثراء النفسً فً خفض السلوك العدوانً لدى أطفال ما قبل
المدرسة).
 -2رسالة الدكتوراة بعنوان ( تأثٌر كل من سعة الذاكرة العاملة ومستوى تجهٌز المعلومات فً الفهم القرائً لدى
تالمٌذ وتلمٌذات الصف الخامس االبتدائً فً منطقة القصٌم ).
البحوث والدراسات المنشورة :
 -1د .أمل صالح الشرٌدة  ،د .محمد سلٌمان الوطبان ( دور سعة الذاكرة العاملة (مرتفع – منخفض) ومستوى
تجهٌز المعلومات (سطحً – عمٌق ) فً الفهم القرائً لدى تالمٌذ وتلمٌذات الصف الخامس االبتدائً فً منطقة
القصٌم).
 -2د .نجوى حسن علً  ،د .أمل صالح الشرٌدة ( فعالٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة مهارات ما وراء المعرفة وأثره
على التحصٌل األكادٌمً لدى عٌنه من طالبات كلٌة التربٌة جامعة القصٌم).
المجلة التربوٌة الدولٌة المتخصصة بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة .
 -3الثقة بالنفس والتوافق مع الحٌاة الجامعٌة كمنبئات بالرضا عن الحٌاة لدى عٌنه من طالبات كلٌة التربٌة
بجامعة القصٌم .
مجلة رابطة التربوٌٌن العرب بجامعة بنها بجمهورٌة مصر العربٌة .

 -4فعالٌة برنامج معرفً إنفعالً سلوكً لتخفٌف حدة الضغوط النفسٌة لدى عٌنة من طالبات كلٌة
التربٌة جامعة القصٌم .
مجلة معهد الدراسات التربوٌة جامعة القاهرة بجمهورٌة مصر العربٌة .
البحوث والدراسات ( تحت النشر ) :
 -1الدافعٌة للبحث التربوي وعالقتها بمستوى الطموح وتحمل الغموض لدى عٌنه من طالبات الدراسات
العلٌا بجامعة القصٌم .
مجلة الخدمة اإلجتماعٌة بجامعة حلوان بجمهورٌة مصر العربٌة .
 -2الذكاء اإلنفعالً وعالقته بالشعور بالسعادة لدى طالبات كلٌة التربٌة جامعة القصٌم .
مجلة كلٌة األداب جامعة حلوان بجمهورٌة مصر العربٌة .
الدورات التً تم الحصول علٌها :
 -1دورة بعنوان ( تنمٌة القدرات اإلدارٌة ).
 -2دورة بعنوان ( التعلم النشط ).
 -3دورة بعنوان ( حماٌة الملكٌة الفكرٌة للمقررات اإللكترونٌة ).
 -4دورة بعنوان ( مهارات التدرٌس الفعال).
 -5حضور مؤتمر الجمعٌة السعودٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌة (جستن) السنوي (.)14
 -6دورة بعنوان ( تنمٌة مهارات االتصال فً الحوار).
 -1دورة بعنوان ( دمج التقنٌة فً التعلٌم ).
 -1دورة بعنوان ( نواتج التعلم ).
 -9دورة بعنوان ( دائرة التعلم الطبٌعٌة .) 4MAT
 -11دورة بعنوان ( البالك بورد ).
الخبرات التدرٌسٌة :
 -1التدرٌس بمدارس التعلٌم العام لمدة عام.
 -2التدرٌس بقسم النبات لمدة عام.
 -3التدرٌس بقسم التربٌة وعلم النفس لمدة سبع سنوات.
 -4التدرٌس بقسم علم النفس لمدة خمس سنوات وحتى هذا العام.

 -5التدرٌس بكلٌة خدمة المجتمع لمدة فصل دراسً.
 -6التدرٌس بكلٌة اآلداب والعلوم بالبدائع.

الخبرات اإلدارٌة :
-1
-2
-3
-4

المشاركة فً األعمال اإلدارٌة داخل الكلٌة.
منسقة لقسم علم النفس لمدة عام دراسً.
وكٌلة لكلٌة اآلداب والعلوم بالبدائع من عام  1431هـ حتى اآلن.
عضو لجنة المشاكل الطالبٌة بجامعة القصٌم  1431هـ حتى اآلن.

المواد التً تم تدرٌسها داخل وخارج الكلٌة :
علم نفس النمو،علم النفس التربوي،الصحة النفسٌة،علم نفس اللعب،التوجٌه واإلرشاد النفسً،الفروق الفردٌة.
الجوائز العلمٌة :
 -1جائزة أفضل رسالة دكتوراه فً العلوم النظرٌة لعام  1435هـ جامعة القصٌم .

