االسم  :صبا علً طالل بربوتً
تارٌخ الوالدة  _ 1981\11\5 :بغداد
مكان العمل  :جامعة بغداد \كلٌة التربٌة للبنات \ قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
التخصص العام  :علم النفس التربوي
القٌاس والتقوٌم  :التخصص الدقٌق
المواد التً تم تدرٌسها  :االحصاء الوصفً  ،االحصاء االستداللً  ،القٌاس والتقوٌم

الشهادات الحاصلة علٌها :
البكلورٌوس  :علوم تربوٌة ونفسٌة \جامعة بغداد \كلٌة التربٌة للبنات فً 4112\6\01
الماجستٌر \علوم تربوٌة ونفسٌة \ جامعة بغداد \كلٌة التربٌة للبنات فً 4117\2\8
الدكتوراه \القٌاس والتقوٌم \جامعة بغداد \ كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 4115 \14\47
تارٌخ الحصول على لقب مدرس 4116\4\15 :
البحوث المنشورة :
واقع استخدام اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة لعملٌات العلم وعالقتها باتجاههم نحو مهنة التدرٌسبحث منشور فً مجلة جامعة ذي قار فً المجلد ( )11العدد \ 4حزٌران 4116
 -4درجة القطع فً االختبارات المحكٌة فً النظرٌة الحدٌثة بحث منشور فً مجلة االستاذ فً
ملحق العدد  416فً 4116
 -0بناء اختبار ذكاء محوسب على وفق نظرٌة السمات الكامنة لدى طلبة الجامعة بحث منشور فً مجلة
االستاذ فً ملحق العدد  417فً 4116
 -2البنٌة العاملٌة لمقٌاس التنمر لدى طلبة المرحلة المتوسطة فً محافظة بغداد بحث منشور فً مجلة
االستاذ المجلد ( )58العدد( )0فً 4119
 -5الكشف عن فعالٌة اداتً لقٌاس الذكاء الثقافً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة بحث منشور فً مجلة كلٌة
التربٌة للبنات المجلد ( )01العدد ( )1فً4119

 بناء وتطبٌق مقٌاس الكفاءة المعرفٌة للتحاور لدى طلبة جامعة بغداد بحث منشور فً مجلةالعلوم-6
4119 ً) ف24( ) العدد4( االجتماعٌة والتربوٌة ( رٌس ) مجلد
 القمع االنفعالً وعالقته ببعض سمات الشخصٌة لدى طلبة االعدادٌة بحث منشور فً مجلة كلٌة التربٌة-7
4141-4141 االساسٌة عدد خاص بالمؤتمر
 استخدام انموذج راش فً بناء مقٌاس اضطراب الشخصٌة الساٌكوباتٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة-8
4141 ) لسنة86( بحث مقبول للنشر فً مجلة الفتح فً العدد
المشاركة بالعدٌد من المؤتمرات والندوات العلمٌة والحصول على كتب الشكر والتقدٌر
THE name : Saba Ali Talal
Date of Birth : 5\11\1980 – Baghdad
Workplace : Baghdad university \ College of Education for Women \Department
of Educational and psychological Sciences
General Specialty : Educational Psychology
Specialization in measurement and evaluation
The subjects taught : Describtive Statistics ,Inferential Statistics ,Measurement
and Evaluation
Certificates Obtained :
Bachelors degree in educational and psychological sciences in 30\6\2004
Masters degree in educational psychology in 8\4\2007
Doctorate degree in measurement and evaluation in 27\12\2015
History of obtaining the title of teacher in 15\2\2016
Published research :
1-The Reality Of the College Teachers Usage Of The Cognitive Processes and its
Relation With Thein attitudes to Words The Profession OF Teaching in The Journal
of Dhi Qar university VOI(11) NO(2) 2016 .

2- Cut-0ff Score in the spoken tests in the Modern theory in the Journal of
Alustath Issue Supplement( 216) in 2016 .

3-Building intelligent Computerized test according to the theory underlying traits
among College Students Alustath Issue Supplement( 217) in 2016 .
4- Factorial Structure of the Intermediate School Students Bullying Scale .in
Baghdad Province in the Journal of Alustath VOI(58)NO(3) 2019
5- Exploring the Effectiveness of two Scales for Measuring Cultural Intelligence of
the Preparatory Students VOI(30) NO(1) 2019
6- Constructing and Administrating the Dialogue Cognitive Competence Scale of
the University of Baghdad Student in the Journal of Route Educational &Social
Science VOI6(8) 2019
7- Emotional suppression and its relationship to some personality traits among
middle school students in the Journal of the College of Basic education –
Almustansiriya University ( Special number )2020- 2021
8-Using the Rush model in Constructing a psychopathic personality Disorder Scale
of the preparatory School students acceptable research for publication in AL-fateh
journal ,Diyala university NO(86) IN 2021
Participation in many seminars and conferenes and obtaining letters of thanks
and certificates of appreciation

