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تاريخ الوالدة0791 /2/ 01 :
الحالة االجتماعية :متزوجة
الجنسية :عربية  /سورية

المؤهالت العلمية
bouchrachreba@outlook.com
0992318199
الالذقية

 2117
 2112
 2110

دكتوراه في علم النفس  /ألمانيا  /جامعة أولدينبورغ.
معيدة في كلية التربية  /قسم علم نفس  /جامعة تشرين.
إجازة في التربية  /قسم علم نفس  /جامعة تشرين.

خبرات العمل

المهارات



أجيد اللغة األلمانية واإلنكليزية.
أجيد استخدام االنترنت وبرنامج
Power Point
Microsoft Word
SPSS

حاليا 
 2106
 2102

أستاذة مساعدة في قسم اإلرشاد النفسي  /كلية التربية  /جامعة تشرين.
رئيس وحدة الدراسات النفسية في كلية التربية  /جامعة تشرين
رئيس وحدة ضمان الجودة في كلية التربية  /جامعة تشرين.

االهتمامات واإلنجازات

 2101


تأليف كتاب (علم نفس النمو :الرشد والشيخوخة) ،يدرس في قسم اإلرشاد النفسي.
إعطاء تدريب (لمدة أسبوع) حول الدعم النفسي في األزمات في كنيسة مار ريشا.
نشر بحث علمي في مجلة جامعة تشرين بعنوان (البنية العاملية لمقياس الشعور
باألمن النفسي :دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة جامعة تشرين).




تأليف كتاب (علم النفس عبر الحضاري) ،يدرس في قسم اإلرشاد النفسي.
نشر بحث علمي في مجلة اتحاد الجامعات العربية بعنوان )عالقة الشعور بالوحدة
النفسية بدافعية إلنجاز لدى طلبة المركز الوطني للمتميِّزين في سورية).
نشر بحث علمي في مجلة جامعة دمشق بعنوان (الخصائص السيكومترية لمقياس
دافعية اإلنجاز لدى طلبة المركز الوطني للمتميزين في سورية).
مشاركة بورشة عمل للبيئة حول السلوك اإلنساني البيئي في جامعة تشرين.

 2105

مشاركة بجلسة نقاش علمية حول (الصحة النفسية وبناء اإلنسان خالل األزمة
السورية) ضمن فعاليات مهرجان الصحفيين الثقافي والسياسي الخامس بالالذقية.

 2102

االنضمام إلى دورة تدريبية للتدقيق الداخلي ألنظمة الجودة في التعليم العالي في
مركز ضمان الجودة بجامعة تشرين.

 2100

إلقاء محاضرة توعية لألهالي وأبنائهم المراهقين حول (أهمية الفيس بوك وتأثيراته
السلبية) في دار الثقافة في الالذقية.

2106




2016

2016

Curriculum Vitae

Bouchra Chrebah

Personal Informations




Date of Birth: 10 –2 –1978
Marital Status: Married
Nationality: Arab / Syrian


Academic Qualifications
2117 
2112 
bouchrachreba@outlook.com

2110 

Ph.D. in Psychology / Germany / Oldenburg University.
Teaching Assistant / Psychology Department / Tishreen
University.
Bachelor of Education / Psychology Department / Tishreen
University.

0992318199
Lattakia

Work Experience
For Now 
2106 
2102 

Assistant Professor in Psychology Counseling Department/
Faculty of Education / Tishreen University.
Director of Psychological Studies Unit in Faculty of Education /
Tishreen Uinversity.
Director of Quality Assurance Unit in Faculty of Education /
Tishreen Uinversity.

Interests and Achievement


Skills




I speak German and
English well.

2101 


I use (Internet, Microsoft
Word, Power Point and
SPSS) very well.



2106



I wrote a Book under the title (Developmental Psychology:
Adulthood and Aging).
Psychological support training course was given (for a week) in
Church (Mar Risha) in Lattakia.
A scientific Research was published in Tishreen University
Journal (Factor Structure of Psychological Security Scale).
I wrote a Book under the title (Cross Culture Psychology).
A scientific Research was published in Association of Arab universities
journal (The loneliness and its relationship with achievement
motivation of the students in the National Centre for Distinguished in
Syria).
A scientific Research was published in Damascus University Journal
(The Psychometric Characteristics of Achievement Motivation Scale on
A Sample of Students of National Centre for Distinguished in Syria).
Participation in environmental workshop about environmental behavior
in Tishreen University.

2105 

Participation in scientific discussion about psychological health und
building the human body during the Syrian crisis within the fifth
cultural and political festival of Journalists in Lattakia.

2102 

Participation in training course of internal control of quality systems in
higher education in Tishreen University.

2016

2100 
2016

Lecturing about Facebook: its importance and negative influence
in Culture House in Lattakia.

