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 المؤهالت الدراسية:

  بتقــدير عــام جيــد جــداب م  مرت ــة  1994بكــالوريوا العلوم لالتربيــة دلر مــايو ،
 الشرف تخصص " رياضيات " من كلية التربية بقنا جامعة جنوب الوادي .  

  م بتقدير عام جيد جداب من كلية التربية 1998دبلوم خاص في التربية دلر أكتوبر
 بقنا ، جامعة جنوب الوادي . 

 ة ، بتقدير عام ممتاز ، تخصـــــــص صـــــــحة نفســـــــية  من كلية ماجســـــــتير في التربي
 م . 2002التربية بقنا ، جامعة جنوب الوادي ، مارا 

  دكتوراه في فلســــــفة التربية تخصــــــص صــــــحة نفســــــية  من كلية التربية بقنا جامعة
 م. 2005جنوب الوادي أبريل 

 : الوظيفىالتدرج   .2

  عت اراب من ا معيد بقســــــــــــــم علم النفس " صــــــــــــــحة نفســــــــــــــية " بكلية التربية بالغردقة
 م .2/9/1996

  م 24/9/2002عت اراب من ا مدرا مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة 

  م .21/9/2005عت اراب من ا مدرا بقسم علم النفس بكلية التربية بالغردقة 

 عت ارا من ا ية التربية بالغردقة أســـــــــــــتاذ مســـــــــــــاعد بقســـــــــــــم الصـــــــــــــحة النفســـــــــــــية بكل
 م . 27/4/2011

  م . 26/4/2016عت ارا من ا أستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بالغردقة 

 ـــالغردقـــة لشــــــــــــــئون التع ـــة ب ـــة التربي ـــل كلي ـــائم بعمـــل لكي ـــة من ق ـــداي ليم لالطالب ب
 .م 5/5/2011
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  م لحتى 10/9/2011كليـــــة التربيـــــة بـــــالغردقـــــة بـــــدايـــــة من قـــــائم بعمـــــل عميـــــد
 م.  12/12/2021

  م12/12/2021نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الغردقة بداية من 

 ثانيا: األنشطة الجامعية:
 األنشطة التدريسية لطالب المرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا: .1

مستوى  المقرر م
المقرربكالوريوس/ 

 دراسات عليا

 الجامعة

 جنوب الوادى بكالوريوس ةمشكالت األطفال اليومي 1

 جنوب الوادى بكالوريوس جتماعىاصحة نفسية وعلم نفس  2

3 
 سيكولوجية الفئات الخاصة

بكالوريوس 
 ودراسات عليا

 جنوب الوادى

 جنوب الوادى بكالوريوس مبادئ علم النفس 4

 جنوب الوادى دراسات عليا حلقة بحث فى الصحة النفسية 5

6 
 ومراهقة " ةعلم نفس النمو " طفول

بكالوريوس 
 ودراسات عليا

 جنوب الوادى

 جنوب الوادى دراسات عليا سيكولوجية الصم والعميان 7

 جنوب الوادى دراسات عليا برامج عالجية 8

 جنوب الوادى دراسات عليا االحصاء التربوى فى العلوم النفسية 9

 جنوب الوادى دراسات عليا بحث فى الصحة النفسيةحلقة  10

 جنوب الوادى دراسات عليا مناهج البحث فى التربية وعلم النفس 11
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مستوى  المقرر م
المقرربكالوريوس/ 

 دراسات عليا

 الجامعة

12 
 ارشاد نفسى لذوى االحتياجات الخاصة

 جنوب الوادى دراسات عليا

 

 

 أنشطة اللجان على مستوى القسم : .2

الدور )عضو  التاريخ اسم اللجنة م
 أم رئيس(

تطوير مقررات القسم على مستوى لجنة  1
 الطالب

 عضو 2011

لجنة تطوير مقررات القسم على مستوى  2
 الدراسات العليا

 عضو 2012

 أنشطة اللجان على مستوى الجامعة :  .3

 الدور التاريخ اسم اللجنة م

 – 5/2011 لجنة شؤون التعليم الطالب 1
9/2011  

 عضو

 عضو 2011 لجنة المختبرات العلمية 2

 عضو 2010 لجنة المكتبات 3

 عضو 2011 لجنة التعليم المفتوح 4
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 الدور التاريخ اسم اللجنة م

 عضو 2011 مجلس جامعة جنوب الوادي 5

 

 إدارة الوحدات الخاصة وادارة المشروعات: .4

  حتي تاريخه.  2015رئيس مجلس إدارة مركز تعليم لأبحاث اللغات بالغردقة منذ 

  رئيس مجلس إدارة مركز اإلستشارات التربوية لالنفسية بكلية التربية بالغردقة حتي
 تاريخه. 

  2011حتى  2007عت ارا من ا نائب مدير لحدة الجودة بكلية التربية بالغردقة . 

  2008منســـــــــق كلية التربية بالغردقة بمشـــــــــرلع تحســـــــــين التعليم ال انوي عامى – 
 م.2010ـ2009

  2008بالغردقة بمشــــــــرلع تحســــــــين الطفولة الم كرة عامى منســــــــق كلية التربية – 
 م.2010ـ2009

  2011لحتى  2007منسق مشرلع لتدري ات محو األمية لتعليم الك ار من. 

 المساهمة فى االنشطة الطالبية  : .5

  2005رائد اللجنة االجتماعية لالرحالت بكلية التربية بالغردقة فى العام الجامعى 
/ 2009. 

 2009/2010لرياضية بكلية التربية بالغردقة فى العام الجامعى رائد اللجنة ا. 

  2010/2011رائد عام االتحاد بكلية التربية بالغردقة فى العام الجامعى. 
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  الطبيــة لجــامعــة جنوب الوادي لم لــ   –االجتمــاعيــة  –منســــــــــــــق القــافلــة التربويــة
ربية الطب أبو رماد ( بالتعالن م  كليات الت –الشــــــــــــــالتين  –الجنوب ) حاليب 

 م .2010 – 2009 -2008لالطب البيطري لاآلداب لذلك فى أعوام 

 دارة للطالب لالخريجين" ل " متــارات التفكير التــدريــب على  "متــارات التفكير لاإل
 Path ways to higher educationالتحليلي" ضــــمن الدلرة التابعة لمشــــرلع 
 م.2008المنعقدة بكلية التربية بالغردقة فى يونيو 

   التدريب فى " البرنامج التدريبي المتكامل لتعميق ثقافة العمل الحر" باالشــترام م
 -14الصــــــــــــــنــدلق االجتمــاعي المنعقــدة بكليــة التربيــة بــالغردقــة فى الفترة من   

 م. 21/7/2008

  2التدريب فى دلرة " المعلم المبدع " المنعقدة بكلية التربية بالغردقة فى الفترة من 
 م.14/8/2008-

 تـــــدريـــــب فى دلرة ال"ICDL"  المنعقـــــدة بكليـــــة التربيـــــة بـــــالغردقـــــة فى الفترة من
 م.  22/8/2008الى  22/7/2008

 عتمـــاد" لفرق المـــدارا المتقـــدمـــة التـــدريـــب فى " دلرة التقييم الـــذاتي لالتـــ  يـــل لال
عتماد التربوى المنعقدة بكلية التربية بالغردقة لبالتعالن م  لزارة التربية لالتعليم لال

 م.8/2008/ 30 -3الفترة من فى 

 والمجتمعية: التدريبيةثالثا: األنشطة 

  مدرب معتمد بالمركز القومى لتنمية قدرات  يئة التدريس لالقيادات عضـــــــــوية رقم
B364 
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  الطبيــة لجــامعــة جنوب الوادي لم لــ   –االجتمــاعيــة  –منســــــــــــــق القــافلــة التربويــة
الطب ل أبو رماد ( بالتعالن م  كليات التربية  –الشــــــــــــــالتين  –الجنوب ) حاليب 

 م. 2010 – 2009 -2008لالطب البيطري لاآلداب لذلك فى أعوام 

 لغات المنعقدة التدريب فى دلرة "التدريس الفعال" لمعلمى مدرســـة القديس يوســـ  ل
 م.17/6/2008 -7بكلية التربية بالغردقة فى الفترة من  

 عتمـــاد" لفرق المـــدارا المتقـــدمـــة التـــدريـــب فى " دلرة التقييم الـــذاتي لالتـــ  يـــل لال
عتماد التربوى المنعقدة بكلية التربية بالغردقة لبالتعالن م  لزارة التربية لالتعليم لال

 م.8/2008/ 30 -3فى الفترة من 

 تدريب فى " برنامج تدريبي لمشــــــــــــــرفي التربية العملية للتوعية بالر ية التطويرية ال
-11لبرنــــامج التربيــــة العمليــــة" المنعقــــد بكليــــة التربيــــة بــــالغردقــــة فى الفترة من 

 م.  13/10/2008

 تجا ات المعاصرة فى إدارة المدرسة ال انوية" لموجتى المدارا التدريب على " اال
 -26مر لذلـــــك بكليـــــة التربيـــــة بـــــالغردقـــــة فى الفترة من ال ـــــانويـــــة بـــــال حر األح

 م.30/10/2009

   التدريب في برنامج تحســـــين التعليم ال انوي على البرنامج التدريبي " التعلم النشـــــ
لالتقويم الشـــــــــــامل" لمدرســـــــــــي التعليم ال انوي بال حر األحمر لالمنعقد بكلية التربية 

 م.2011 – 2010 – 2009بالغردقة 

  برنامج تحســــــــين الطفولة الم كرة على البرنامج التدريبي " نشــــــــر ثقافة التدريب في
المعايير" لموجتى لمعلمات لميســــــــــــــرات ريار األحفال بال حر األحمر لالمنعقد 

 م.  2011 -2010-2009بكلية التربية بالغردقة
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  المشــــــــــــــــاركــة في التــدريــب لبرنــامج ) تنميــة متــارات التفكير لاالدارة منتج ريــادة
التعالن م  منظمة العمل الدللية ضــمن مشــرلع لظائ  الئقة لشــ اب االعمال ( ب
 لحتى تاريخه. 2012مصر منذ 

  اجتيـــــــاز دلرة تـــــــدريبيـــــــة بعنوانStatisitical analysis using SPSS  من
 . 1/6/2011الى  28/5/2011

  اجتيـاز دلرة تـدريبيـة بعنوانConcepts of IT2010  الى  25/11/2013من
26/11/2013 . 

 دلرة  تـــدريبيـــة بعنوان  اجتيـــازIntroduction to PC Maintenance and 

Production  2/12/2013الى  30/11/2013من . 

  الحصول على شتادةTraining of Enterpreneurship Trainers (TET) 

In cooperation with international Labor Organization (ILO)  من
 .6/9/2012الى  26/8/2012

  3/2021لزارة التعليم العالي  –شتادة التحول الرقمى الحصول علي 

 لســـــــنة  1322حمر بقرار رقم عضـــــــو اللجنة اإلقليمية لحســـــــرة بمحافظة ال حر األ
2014. 

  30عضــــــــــــــو المجلس األعلي لتطوير التعليم بمحــافظــة ال حر األحمر بقرار رقم 
 .2015لسنة 

  لال شــــــــــــــريـة لالمحلية عضــــــــــــــو لجنـة تنفيـذ المشــــــــــــــرلع القومي للتنميـة المجتم يـة
 .2015لسنة  791)مشرلعك( بمحافظة ال حر االحمر بقرار رقم 

  2015لسنة  1027عضو لجنة تنفيذ مشرلع بيت الغردقة الوحنى بقرار. 
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  لســنة  1092رئيس لجنة مراجعة عنالين كتب مكت ة مصــر العامة بالغردقة بقرار
2015. 

  بمحافظة ال حر االحمر لاالشرافية عضو اللجنة الدائمة الختيار القيادات االدارية
 م 2021( لسنة 218بقرار )

  938عضــــــو المجلس االقتصــــــادى االجتماعي لمحافظة ال حر االحمر بقرار رقم 
 م. 2021لسنة 

 عضو الجم ية المصرية للدراسات النفسية. 

 عضو رابطة األخصائيين النفسيين. 

 عضو الجم ية المصرية لرعاية ذلى الحاجات الخاصة. 

 البحثية:العلمية و رابعًا: األنشطة 
 رسالتا الماجستير والدكتوراه: .1

 العن  المدرســـــــي لدي حالب المدرســـــــة ال انوية في ضـــــــو  بع   الماجستتتتتتير(:
سمات الشخصية : دراسة كلينيكية ( تخصص صحة نفسية من كلية التربية بقنا 

 م . 2002جامعة جنوب الوادى ،  -

 فاعلية العالج الســــــــلوكي في خف  العن  المدرســــــــي لدى عينة من  الدكتوراه( :
حالب المرحلة ال انوية : برنامج تكاملي للطالب لالوالدين لالمعلمين ( تخصـــــص 

 م  2005جامعة جنوب الوادى ،  -صحة نفسية من كلية التربية بقنا 

  البحوث العلمية المنشورة 
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  بح  منشـــــــــــــور بعنوان )بع  العوامل النفســـــــــــــية المرت طة باألفكار االنتحارية لدى
،  18حالب المرحلة ال انوية( المجلة المصـــــــــــــرية للدراســـــــــــــات النفســـــــــــــية، المجلد 

 م.  2008، يوليو   60العدد

   بح  منشـــور بعنوان ) فعالية برنامج تدريبي بخســـتخدام الحاســـب اآللي فى خف
أحفال الرلضـــــة بمدينة الغردقة( مجلة كلية التربية  بع  اضـــــطرابات النطق لدى

 م . 2009، الجز  االلل ، يوليو  64بالزقازيق العدد 

  بح  منشور بعنوان ) فعالية العالج بالمعنى فى تحسين جودة الحياة لدي المرا قين
،  3، الجز   16المعاقين بصرياب( مجلة كلية التربية ، جامعة بنى سويف ، العدد 

 م.2009أغسطس 

 رشـاد السـلوكى في رف  تقدير الذات لدي األحفال بح  منشـور بعنوان ) فعالية اإل
ذلى النشـــــاط الزائد المســـــا  معاملتتم( المىتمر الســـــنوى الســـــادا لالعشـــــرلن لعلم 
النفس فى مصــــــر لالعربي ال امن عشــــــر ، المجلة المصــــــرية للدراســــــات النفســــــية، 

 م. 2010، يوليو  68، العدد  20المجلد 

 بعنوان )فعالية اإلرشــــــــاد األســــــــرى لتدريب األحفال فى تنمية بع  متارات بح  
ــــــــــــــــــــــ برنامج لححفال لالوالدين ( قبول  الحياة اليومية لدى األحفال المعاقين عقلياب ـ

 نشر ، مجلة كلية التربية بقنا ، جامعة جنوب الوادي.

  خف  القلق  فعالية برنامج قائم علي اســــــتخدام األلعاب التعليمية فيبح  بعنوان
كلية التربية  -مجلة كلية التربية  . الدراســـــــــي لدى التالميذ ذلي صـــــــــعوبات التعلم

 2012الجز  ال اني اكتوبر   -  64العدد  -جامعة بني ســـويف  -ببنى ســـويف 
 .( 428 - 355ص ص )  -

 األحفال لدي اللغوي  النمو تحســــــــــــــين فى إرشـــــــــــــــادي برنامج بح  بعنوان فعالية 
ــــــــــــــــــــــــكلية لالتربية الطفولة مجلة لالوالدين لححفال السم  برنامج ضعاف  ريار ـ
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ـــــالعدد جامعةاالسكندرية – األحفال ـــــالجز األلل الخامس ـ ـــــص2013 يوليو عشرـ  ـ
 ( . 436  - 341)   ص

  لرقة عمل بعنوان )  الصـــم /ضـــعاف الســـم  : مشـــكالتتم لدلر اإلرشـــاد األســـرى
العلمي ال اني للصــم لضــعاف )دراســة تحليلية (   مقدمة ضــمن فعاليات المىتمر 

 .2012مايو  3-1 –الدلحة  -السم   

  لرقة عمل بعنوان )دلر المواحنة فى تلبية رغ ات ذلى االحتياجات الخاصة( مقدمة
بعنوان ) المواحنة  –جامعة الكويت  –ضمن فعاليات المىتمر العلمي لكلية التربية 

 -6-4( فى الفترة من  فى المجتم  الكويتي : تشخيص للواق  لر ية للمستقبل
 الكويت.  2013مارا 

  ـــــة عمـــــل بعنوان  The relationship between foreign language)لرق

classroom anxiety and academic achievement in English 

language of Arab learners)  مقـــدمـــة ضــــــــــــــمن فعـــاليـــات المىتمر الـــدللي
 The third International Conference on English Languageبعنوان

Teaching (ICELT 2013)  2013نوفمبر  20 – 18فى الفترة من - 
 ماليزيا .

  لرقة عمل بعنوان( Using EPOSTL in Egyptian teacher education 

institutions )   ـــــي مـــــقـــــــدمـــــــة ضـــــــــــــــــــمـــــن فـــــعـــــــالـــــيـــــــات الـــــمـــــىتـــــمـــــر الـــــــدلل
EPOSTLConference2014  بــــــــــعــــــــــنــــــــــوانCrossing continents : 
EPOSTLaroundtheworld   2014فبراير  19 -18فى الفترة من -  

 النمسا. -جراتس 

 رشــــــــــاد الســــــــــلوكي في رف  تقدير الذات لدى األحفال لرقة عمل بعنوان )فعالية اإل
ذلى صـــــــــــــعوبات التعلم المســـــــــــــا  معاملتتم  . برنامج مقترج للوالدين لالمعلمين (  
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النوعي ممارســـــــــــــــات لحلول مقدمة ضــــــــــــــمن فعاليات مىتمر التربية األلل للتعليم 
 2014مارا   31- 30 –الكويت 

 حــدة خف  فى االجتمــاعيــة المتــارات بع  على التــدريــب بحــ  بعنوان فعــاليــة 
 – مجلــــةكليــــةالتربيــــة.االنتقــــائى الخرا ذلى  األحفــــال لــــدى االجتمــــاعى الُر ــــاب

ــــــــــــــالجز األلل عدد سويف بني جامعة – ىسويفي ببن كليةالتربية  - 2014 ينايرـ
 .(274 - 205) صص

 مفتوم علي لأثره اإلجتماعية الكفا ة تنمية فى ارشادي برنامج بح  بعنوان فعالية 
 لالتربية مجلةالطفولة. اإلعدادية بالمرحلة التعلم صـــــعوبات لذلي  األكاديمية الذات

 اكتوبر ال اني ــــــــــــــــالجز  االسكندريةــــــــــــــــالعددالعشرلن  األحفالــــــــــــــــجامعة ريار ليةك
 ( . 436  - 351)   ـصص2014

 Mahfouz abd el Satar (2014). (Vocabulary Acquisition and 
Verbal Communication in Children with Autism: The Effects 
of a Video Modeling Intervention International Journal of 
Psycho-Educational Sciences, Issue (7), Vol. 7(3), 91-100,  

 Mahfouz abd el Satar(2015). Anxiety as a predictor of 
academic achievement of students With learning difficulties 
International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 
Vol. 5(4), 169-177, . 

 الي اري لدي ح  بعنوان )فعالية العالج المعرفي الســــــــــلوكي فى تنمية الســــــــــلوم اب
حفال المعاقين بصــرياب( ضــمن فعاليات الملتقي العلمي األلل ) التربية الخاصــة األ
 –ه تبوم  1435 /6/  9-8التطلعات لالر ي المســــــــــــــتقبلية ( فى الفترة من  –

 السعودية. 
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  Mahfouz Abdul Satar Abo El Fadl(2014). Effectiveness 

Of Social Information Processing Skills Training Using 

Making Choices Program  On  Promoting Social 

Competence of Primary School Children With Aggressive 

Behavior. International Journal of Psycho- Educational 

Sciences 5(5)8-15. 

 علي لأثره الذكا اإلنفعالي تنمية فى انتقائي إرشـــــــــــــادي برنامج بح  بعنوان فعالية 
ن المعاقي االســــاســــي التعليم من تالميذالمرحلةال انية لدي المدرســــي التنمر مســــتوي 
 بكلية لالبيئية لالنفســـــــــية التربوية المعلومات مركز الخاصـــــــــة التربية مجلة سم ياب. 

 م2016 عشرـابريل العددالخامسالمجلد الخمس   الزقازيق جامعة التربيةـ

  التواصــــــــل شــــــــ كات بخدمان المرت طة النفســــــــية االضــــــــطرابات بح  بعنوان بع 
ـــــجامعة مجلة.الجامعة حالب لدى اإلجتماعي ـــــ التربيةالخاصةـ ( 5) المجلد الزقازيقـ

 2016(  15) ـالعدد

  عبد الرقيب احمد ال حيري ل محفوظ عبد الستار ابو الفضل لسحر عبد هللا زكي
صـــري لدي النالميذ (. فعالية برنامج الكورت في تنمية متارات االدرام ال 2018)

 (2)1ذلى صعوبات التعلم النمائية. مجلة العلوم التربوية لتربية الغردقة , 

  محمد ريار احمد لمحفوظ عبد الســــــــــــــتار أبو الفضـــــــــــــــل لاســـــــــــــــامة احمد عطا
(.االرجــا  االكــاديمي لــدي حالب الجــامعــة . مجلــة العلوم التربويــة لتربيــة 2018)

 (1)1الغردقة،  

  اشــــــــرف محمد عبد الغني لمحفوظ عبد الســــــــتار ابو الفضــــــــل ل ند عبد هللا ســــــــيد
(. الوعي الفونيمي لعالقتــه بــالنطق لــدي االحفــال. مجلــة العلوم التربويــة 2018)

 ( 2)1لتربية الغردقة, 

 (2019محفوظ عبد الســــتار أبو الفضــــل لاســــامة احمد عطا لانوار ســــعد راشــــد .)
الـــذكـــا  االنفعـــالي لاثره علي مفتوم الـــذات فعـــاليـــة برنـــامج ارشـــــــــــــــــادي في تنميـــة 
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االكــاديمي لــدي االحفــال بطل التعلم في المرحلــة االبتــدائيــة.مجلــة العلوم التربويــة 
 (3)2بتربية الغردقة, 

 ( الكفا ة 2019محفوظ عبد الســتار أبو الفضــل لاســامة احمد عطا لعيد ســعود .)
( . مجلة العلوم التربوية النظريات المفســـــــرة  –المكونات  –االجتماعية ) المفتوم 

 (3)2بتربية الغردقة, 

  محفوظ عبد الســــــــــتار ابو الفضــــــــــل لاســــــــــامة احمد عطا لســــــــــلمي محمود عابدين
( التفا ل لدي عينة من حالب جامعة جنوب الوادي بقنا في ضو  بع  2019)

 ( 3)2المتغيرات. 

 ( فعالية برنامج ارشــــــــادي انتقائي ف2019محفوظ عبد الســــــــتار ابو الفضــــــــل .) ي
تنميـــة الـــذكـــا  االجتمـــاعي لـــدى التالميـــذ المو وبين بـــالمرحلـــة ال ـــانيـــة من التعليم 
االســـــاســـــي. المىتمر الدللي ال اني في التربية بجامعة ال احة بالســـــعودية في الفترة 

 .  13/3/2019-11من 

 Mahfouz A.,Esraa D.,& Ashraf A.,(2021).Cyberchondria 
Severity,Health Anxiety,and Health Locus of Control: The 
MediationRole of Covid-19 Anxiety. ASEAN Journal of 
Psychiatry. 

 

 المؤتمرات العلمية :المشاركة والنشر ب .2

  قطاع الدراســـــــات اإلنســـــــانية  –في فعاليات مىتمر شـــــــ اب ال اح ين المشـــــــاركة-  
   2020جامعة جنوب الوادي 
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  " المعايير القومية المرج ية للبرامج األكاديمية" المشـــــــــــــــاركة فى فعاليات مىتمر
 م . 15/4/2007المنعقد بجامعة جنوب الوادى فى 

 داب لالعلوم لالتربيـــة فى مقرر مىتمر كليـــة التربيـــة بـــالغردقـــة االلل ) تكـــامـــل اآل
 . 23/2/2008-22عداد معلم القرن الحادى لالعشرين  إ 

  المشــاركة فى فعاليات المىتمر العلمي التاســ  لكلية التربية بعنوان " تطوير التعليم
 م .  2008 /10/  15-14فى الوحن العربي الواق  لالم مول " خالل الفترة من 

  المشــــــــاركة في أعمال المىتمر الســــــــنوي الراب  لالعشــــــــرلن لعلم النفس فى مصــــــــر
المصرية للدراسات النفسية بالتعالن لالسادا عشر العربي لالذي تنظمه الجم ية 

 م. 2/2008/ 6-4جامعة الزقازيق فى الفترة من  –م  كلية التربية 

  المشــــاركة في أعمال المىتمر الســــنوي الســــادا لالعشــــرلن لعلم النفس فى مصــــر
لال امن عشــر العربي لالذي تنظمه الجم ية المصــرية للدراســات النفســية فى الفترة 

 م. 2/2010/ 17 -15من 

 شــــــــــــــترام فى برنـــامج ) اإلعـــداد لالتنميـــة المتنيـــة لمعلمى المـــدارا التجريبيـــة اال
لللغات( المنعقد فى مركز تنمية قدرات أعضــــــــــا   يئة التدريس لالقيادات بجامعة 

 م.7/2/2008إلي  27/1/2008جنوب الوادي فى الفترة من 

  الوحنى المشــاركة فى المىتمر العلمي ال اني للصــم لضــعاف الســم  ، مركز قطر
 م.3/5/2012-1للمىتمرات بالدلحة ، 

  مقرر المىتمر العلمى التاســ  للمركز القومى للدراســات التربوية لالتنمية باالشــترام
م  كليـــة التربيـــة بـــالغردقـــة بعنوان ) تعليم األحفـــال المو وبين لذلى االعـــاقـــات 

 م.2012 /7/ 13 – 11بالوحن العربى( فى الفترة من 
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 بعنوان ) المواحنة  –جامعة الكويت  –لعلمي لكلية التربية المشــــــــــــــاركة بالمىتمر ا
 -6-4فى المجتم  الكويتي : تشـــــــخيص للواق  لر ية للمســـــــتقبل ( فى الفترة من 

 الكويت. م  2013مارا 

  المشـــــــــــــــاركـة في فعـاليـاتNILETESOL PD  بـالتعـالن م  مركز تعليم اللغـات
  2020بالغردقة 

  المشــــــــــــــاركة في مىتمرEuropean Scientific Journal   بدللة المغرب في
  2019أكتوبر 

  المشــــاركة بالمىتمر الدللي بعنوانThe third International Conference 

on English Language Teaching (ICELT 2013)   18فى الفترة من 
 .ماليزيا – م2013نوفمبر  20 –

  الـمشـــــــــــــــــــــاركـــــــة بـــــــالـمـىتـمـر الـــــــدللـيEPOSTLConference2014  بـعـنـوان
Crossingcontinents : EPOSTLaroundtheworld   فــى الــفـــتـــرة مــن

 النمسا. -جراتس   - م2014فبراير  19 -18

  ني االمشــــــــــاركة في أعمال المىتمر الســــــــــنوي ال الثون لعلم النفس فى مصــــــــــر لال
لالعشرلن العربي لالذي تنظمه الجم ية المصرية للدراسات النفسية باالشترام م  

  3/2014/ 24 -22من جامعة جنوب الوادي فى الفترة  –بية بالغردقة كلية التر 

  30 –المشــاركة بمىتمر التربية األلل للتعليم النوعي ممارســات لحلول الكويت -
 م.2014مارا   31

  منســـــق عام لرئيس اللجنة المنظمة للمىتمر الدللي ال اني للدراســـــات البيئية لالذى
البيئــة بجــامعــة جنوب الوادي في الفترة من ينظمــه قطــاع خــدمــة المجتم  لتنميــة 

 مصر. –م الغردقة 2014 /8/ 19-21
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  التطلعات لالر ي المستقبلية(  –المشاركة بالملتقي العلمي األلل ) التربية الخاصة
 السعودية. –ه تبوم  1435 /6/  9-8فى الفترة من 

 (  لالذى ينظمه لمرأة لالطفولة العربياالمشـــاركة بالمىتمر العلمي العربي ال ال  ) ة
 20-18قطاع خدمة المجتم  لتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي في الفترة من 

 مصر. –الغردقة  م2015 /8/

  المشـــــــاركة فى المىتمر الدللي ال ال  للدراســـــــات البيئية بجامعة جنوب الوادي في
 بالغردقة. 8/2016/ 18-16الفترة من 

  لعلوم الرياضة كلية التربية االساسية بالكويت المشاركة في المىتمر الدللي ال اني
 .30/10/2017-29في الفترة من 

  المشاركة في المىتمر الدللي األلل لكلية علوم االعاقة لالت  يل بعنوان االتجا ات
 .29/7/2018-28المعاصرة في تعليم لت  يل ذلي االعاقة في الفترة من 

 البيئية بجامعة جنوب الوادي في  المشـــــــــاركة فى المىتمر الدللي الراب  للدراســـــــــات
 بالغردقة. 8/2018/ 25-23الفترة من 

  المشـــــــــــاركة في المىتمر العلمي الســـــــــــاب  بعنوان التعليم لاالمن القومي العربي في
 بالغردقة. 29/10/2018-26الفترة من 

  المشـــــاركة فى مىتمر االبداع لاالبتكار في ايطار التنمية المتســـــارعة لالذي ينظمه
 بالغردقة. 2018لعربي لحماية حقوق الملكية الفكرية االتحاد ا

  رئيس المىتمر العلمي العربي ال ـــالـــ  لكليـــة التربيـــة بـــالغردقـــة بعنوان التربيـــة في
في الفترة  0الوحن العربي للقرن الحادى لالعشــــــــــــرين الواق  لالطموحات لالتحديات

 . 4/2018/  26- 25من 
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 ــ ة التربيــة بــالغردقــة بعنوان تطوير التعليم رئيس المىتمر العلمي العربي الراب  لكلي
/  27- 26في الفترة من  2030لال ح  العلمي في مصــــــــــــــر في ضــــــــــــــو  ر ية 

6/2019 . 

  المشـــــــــاركة في فعاليات المىتمر العلمى ر ي مســـــــــتقبلية للت  يل الوظيفي لســـــــــوق
م بمدينة 2/2019/ 25 – 23العمل في مجاالت علوم الصــــحة الرياضــــية . من 

 جامعة اسيوط. –الغردقة كلية التربية الرياضية 

 لعلم النفس فى مصــــــر  ســــــادا لال الثينل المىتمر الســــــنوي الالمشــــــاركة في أعما
بمدينة النفسية العربي لالذي تنظمه الجم ية المصرية للدراسات   امن لالعشرينلال

 م5/2/2020-2 فى الفترة من  الغردقة

 31/3عاليات الدلرة الت قيفية في القيم لالتوية الوحنية الفترة المشـــــــــــــــاركة في ف -
 م جامعة جنوب الوادي .2021 1/4

  29المشــــــــــاركة في فعاليات الدلرة الت قيفية في تجديد الخطاب الديني الفترة من-
 .مجامعة جنوب الوادي30/3/2021

 

 

 

 

 الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس:    .3
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 وهللا ولى التوفيق ،،،

 

 مكان الدورة  عنوان الدورة م

 سلوكيات المهنة 1
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 جنوب الواديجامعة  -والقيادات 

 تنظيم المؤتمرات العلمية 2
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 جنوب الواديجامعة  -والقيادات 

 االدارة الجامعية 3
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 جنوب الواديجامعة  -والقيادات 

 استخدام التكنولوجيا فى التعليم 4
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 جنوب الواديجامعة  -والقيادات 

 معايير الجودة فى العملية التدريسية 5
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 جنوب الوادية جامع -والقيادات 

 النشر العلمى 6
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 جنوب الواديجامعة  -والقيادات 


