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ً
حاَٛا  :املؤْالخ اندزاسٛح ٔ ،انشٓاداخ انعهًٛح :
 دكتــوراف فــي فمســفة التربيــة  " ,تخصــص عمــم الــنفس التربــوى " مـن كميــة التربيــة بقنــا  ,جامعــة جنــوب
الوادي  ,يوليو .9559
 ماجستير في التربية  ,بتقدير عامىىممتاز  " ,تخصص عمم النفس التربوى "  ,من كمية التربية بقنا ,
جامعة جنوب الوادي  ,أبريل .9559

 دبموم خاص في التربية سنة  ,9221بتقدير عام جودىجداً ,كمية التربية بقنا  ,جامعة جنوب الوادي .
 ليسانس اآلداب والتربية سنة  , 9226بتقدير عام جودىجداًىمعىمرتبظىالذرف  ,كميـة التربيـة بقنـا
 ,جامعة أسيـوط .
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ً
حانخا  :انتدزد انٕظٛف: ٙ

 )9مـــــدرس بمدرســـــة ســـــيدي عبـــــد الـــــرحيم اإلعداديـــــة بنـــــات بقنـــــا مـــــن – 9226 / 95 / 96
 9229/53/95م .

 )9معيــد بقســم عمــم الــنفس التربــوى بكميــة التربيــة بقنــا  -جامعــة جنــوب ال ـوادي مــن / 53 / 99
 9559/50/95 – 9229م .

 )6مـــدرس مســـاعد بقســـم عمــــم الـــنفس التربـــوى  ,كميـــة التربيــــة بقنـــا  -جامعـــة جنـــوب الــــوادي
من  9559/52/ 93 - 9559 / 50 / 99م .

 )9مــدرس بقســم عمــم الــنفس التربــوي  -كميــة التربيــة بقنــا  -جامعــة جنــوب الــوادي / 52 / 91
 9559م .

 )0أســتاذ مســاعد بقســم عمــم الــنفس التربــوي  ,كميــة التربيــة بقنــا  -جامعــة جنــوب الــوادي مــن
 9599 / 59 /90م .

 )3أســــتاذ بقســــم عمــــم الــــنفس التربــــوي  ,كميــــة التربيــــة بقنــــا  -جامعــــة جنــــوب الــــوادي مــــن
 9593 / 59 /93م .

ً
زاتعا  :اخلرباخ انتدزٚسٛح يف

اجلايعح :

أٔال  :جايعح جُٕب انٕادٖ – جبًٕٓزٚح يصس انعستٛح  ،تكهٛاخ
( انرتتٛح – انرتتٛح انُٕعٛح – انرتتٛح انسٚاضٛح ) تقُا :














مبادئ عمم النفس التربوي .
عمم النفس التعميمي .
عمم نفس الفروق الفردية .
القياس والتقويم التربوي .
مناهج البحث في التربية وعمم النفس .
مدخل العموم النفسية والتربوية .
سيكولوجية االبداع والذكاء .
الموهوبون والمتفوقون عقميا .
عمم النفس المعرفى .
استخدام الحاسب االلى والبرامج اإلحصائية ( . ) SPSS, Amos & Excel
سيكولوجية الفئات الخاصة .
المتفوقون والمتأخرون عقميا .
عمم النفس التعميمي والفروق الفردية .
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حاَٛا  :جايعح جاشاٌ -تاملًهكح انعستٛح انسعٕدٚح  ،تكهٛاخ ( انرتتٛح –
إدازج األعًال ـــ اٜداب ٔانعهٕو اإلَساَٛح – عًادج انسُح انتحضريٚح – كهٛح انعهٕو
انصحٛح – كهٛح انشسٚعح ٔانقإٌَ ـــ عًادج خديح اجملتًع ٔانتعهٛى املستًس ) :

 تنمية مهارات التفكير .

 مناهج البحث في التربية وعمم النفس .
 مدخل إلى عمم نفس الفئات الخاصة .
 التقويم والقياس النفسي والتربوي .
 عمم النفس التربوي .
 عمم نفس النمو ( الطفولة والمراهقة ) .
 اإلرشاد والتوجيه النفسي .
 مهارات االتصال .

ً
خايسا  :انثحٕث انعهًٛح ٔانُشاط انعهً: ٙ
( أ ) زسائم املاجستري ٔاندكتٕزاِ :
 -1املاجستريى ى

 " تعــأ أطــاط انســهٕىل اخلٛــاا ٔعالتتٓــا تــانتفكري االتتكــازٖ نــدٖ ــالب
انتعهٛى انخإَٖ انفىن انصُاعٗ مبحافظح تُـا "  ،كهٛح انرتتٛح تقُا  ،جايعـح

جُٕب انٕادٖ . 2001 ،
 - 2اندكتٕزاِ

 " أسانٛة انتفكري ٔعالتتٓا مبٓازاخ انتعهى ٔاالستركاز ٔدافع ّٛاإلجناش نـدٖ
الب اجلايعح "  ،كهٛح انرتتٛح تقُا  ،جايعح جُٕب انٕادٖ . 2004 ،
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( ب ) انثحٕث انعهًٛح املُشٕزج ٔانُشاط انعهً: ٙ
م
1

2

جهة وسنة النشر

عنوان البحث

النمذجة البنائية ألساليب المعاممة الو الدية والمعتقدات مجمة البحث قى التربية وعمم النفس  ,كمية
التربية  ,جامعة المنيا  ,المجمد الحادى
الدافعية واستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا لدى الطالب
والعشرون  ,العدد االول  ,يوليو  , 9551ص
بالمرحمة الثانوية
ص . 909 - 991
الذكاءات المتعددة لدى طالب الجامعة وعالقتها مجمة كمية التربية  ,جامعة بنى سويف  ,العدد
بتوجهات التعمم و سمات الشخصية ( دراسة عامميه الرابع عشر  ,الجزء الثانى  ,سبتمبر , 9550
ص ص . 996 - 629
تنبؤية )

3

مدى إمكانية اختبار االكتشاف المبكر لمعسر القرائي المجمة المصرية لمدراسات النفسية  ,تصدرها
لدى أطفال الروضة بالتنبؤ بتحصيمهم في المغة العربية الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ,المجمد
في الصفوف من األول حتى الرابع االبتدائي ( دراسة التاسع عشر  ,العدد الخامس والستون ,
أكتوبر , 9552
طولية )
ص ص . 22 - 91

4

أثر استراتيجيات التعمم والدراسة عمى الكفاءة األكاديمية مجمة البحث قى التربية وعمم النفس  ,كمية
المدركة لدى طالب الجامعة
التربية  ,جامعة المنيا  ,المجمد الثانى
والعشرون  ,العدد الثانى  ,أكتوبر , 9552
ص ص . 969 - 20

5

أثر التفاعل بين أساليب التعمم ومستويات فاعمية الذات المجمة المصرية لمدراسات النفسية  ,تصدرها
عمى اتجاهات الطالب نحو التعمم اإللكتروني بكمية الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ,المجمد
التربية
العشرون  ,العدد الثامن والستون  ,يوليو
, 9595ص ص . 606 - 692

6

اإلسهام النسبي ألساليب التفكير وتوجهات أهداف المجمة المصرية لمدراسات النفسية  ,تصدرها
االنجاز وتفضيالت أساليب التعمم في التنبؤ باالنجاز الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ,المجمد
الحادي والعشرون ,الجزء األول  ,العدد الثالث
االكاديمي لدى طالب الجامعة
والسبعون  , 9599 ,ص ص 909 -606
.
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فردي –
مشترك

مشترك

فردي

مشترك

مشترك

مشترك

فردى

7

أثر التفاعل بين استراتيجيات ما وراء الذاكرة ومهارات المجمة المصرية لمدراسات النفسية  ,تصدرها
تنظيم الوقت عمى أداء مهام الذاكرة العاممة لدى التالميذ الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ,المجمد
الثالث والعشرون ,الجزء الثاني  ,العدد
ذوى صعوبات التعمم بالمرحمة االعدادية
الثمانون 9596 ,م  ,ص ص . 20 -9

مشترك

8

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء االنفعالي وتأثيرف مجمة كمية التربية  ,جامعة دمنهور  ,المجمد
في تنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوى الخامس  ,العدد الرابع  ,الجزء الثاني ,
اضطراب نقص االنتباف المصحوب بفرط النشاط الزائد  , 9596ص ص . 905 -36
بالمرحمة االبتدائية .

مشترك

9

فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى عادات العقل في تنمية مجمة كمية التربية  ,جامعة بني سويف  ,عدد
التفكير االيجابي والتفكير ما وراء المعرفي لدى الطالب يوليو  ,الجزء األول  , 9599 ,ص ص 952
 . 690المكفوفين بالمرحمة الثانوية .

مشترك

11

بنية انتظام الذات األكاديمي كمتغيرات وسيطة في تأثير مجمة العموم التربوية  ,كمية التربية بقنا ,
سمات الشخصية و المعتقدات الذاتية وقوة السيطرة جامعة جنوب الوادي  ,العدد الحادي
حل والعشرون  ,ديسمبر  , 9599ص ص 962
عمى
القدرة
في
المعرفية
– . 600
المشكالت لدى طالب المرحمة الجامعية

مشترك

11

فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى نظرية بوربا لتنمية مجمة كمية التربية  ,جامعة بني سويف ,
الذكاء األخالقي وتأثيرف في التخفيف من حدة المشكالت عدد يناير  ,الجزء األول , 9590 ,
السموكية المصاحبة لصعوبات التعمم لدى أطفال المرحمة ص ص . 13 - 9
االبتدائية .

12

المكونات العاممية لمذكاء الناجح في ضوء نظرية المجمة المصرية لمدراسات النفسية  ,تصدرها
ستيرنبرج وعالقته بكل من الكمالية األكاديمية والتوافق الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ,المجمد
لدى الخامس والعشرون  ,العدد السابع والثمانون ,
القرار
اتخاذ
عمى
والقدرة
النفسي
أبريل  , 9590ص ص . 991 - 910
الطالب الموهوبين بالمرحمة الثانوية .

فردي

13

القيمة التنبؤية لمضغوط األكاديمية و المعتقدات المجمة المصرية لمدراسات النفسية  ,تصدرها
الالعقالنية بالتمكؤ االكاديمي لدى الطالب بالمرحمة الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ,المجمد
السابع والعشرون  ,العدد السابع والتسعون ,
الجامعية .
اكتوبر  , 9591ص ص . 02-9

فردي
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فردي

ً
سادسا  :انكتة املُشٕزج :

 )1عصام على الطيب (  : ) 2006أسانٛة انتفكري " َظسٚاخ ٔدزاساخ ٔحبٕث
يعاصسج "  ،القاهرة  ،عالن الكتب .
 )2عصام على الطيب و ربيع أحود رشىاى (  : ) 2006عهى انُفس املعسيف
" انراكسج ٔاسرتاتٛجٛاخ تشفري املعهٕياخ "  ،القاهرة  ،عالن الكتب .
 )3عصام على الطيب (  : ) 2012اسرتاتٛجٛاخ انتعهى املُظى ذاتٛا " يدخم
يعاصس نهتعهى يٍ أجم اإلتقاٌ "ى ،القاهرة  ،عالن الكتب .
)4عصام على الطيب ( تحت الطبع ) :انركاء االَساَٗ " طاذد َٔظسٚاخ
يعاصسج "  ،القاهرة  ،عالم الكتب .

تیاٌ تانسسائم انعهًیح انت ٙمت اإلشساف عهٓٛا :
 .9دعــاء محمــد النــوبي ( ماجســتير )  " :أســاليب التفكيــر لــدى طــالب الجامعــة ذوى وجهــه الضــبط
الداخمي والخارجي وعالقتها بأساليب التعمم ودافعية االنجاز "  ,كمية التربية بقنـا  ,جامعـة جنـوب
الوادي  ,تاريخ التسجيل (  9595/ 95 / 95م ) .
 .9نهاد محمد محمود ( ماجستير )  " :فاعمية برنامج تدريبي لتنميـة الـذكاء االبـداعى لـدى التالميـذ
المعــاقين ســمعيا بالمرحمــة اإلعداديــة بمدينــة قنــا "  ,كميــة التربيــة بقنــا  ,جامعــة جنــوب الـوادي ,
تاريخ التسجيل (  9599/ 6 / 91م ) .
 .6زينب بالل محمد ( ماجستير )  :بناء وتصميم بنك أسئمة لمقـرر عمـم الـنفس التعميمـي باسـتخدام
نمــوذج ثنــائي البــارامتر لــدى طــالب كميتــي التربيــة والتربيــة النوعيــة بقنــا "  ,كميــة التربيــة بقنــا ,
جامعة جنوب الوادي  ,تاريخ التسجيل (  9599/ 9 / 99م ) .
 .9خالد ردن عماش ( دكتوراف )  " :برنامج مقترح في ضوء الذكاء الوجـداني لتحسـين الدافعيـة نحـو
التعمم لدى طالب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت "  ,كمية التربية بقنا  ,جامعة جنوب الوادي ,
تاريخ التسجيل (  9599/ 95 / 95م ) .
 .0ماجدة محمد عمى أحمد ( ماجستير )  :عادات العقل وعالقتها بالتفكير اإليجابي والكفـاءة الذاتيـة
المدركة لدى معممات رياض االطفال  ,كمية التربية بقنا  ,جامعة جنوب الـوادي  ,تـاريخ التسـجيل
(  9590 / 9 / 99م ) .
 .3محمد حسين خميل حسن ( ماجستير )  :فعالية برنامج تدريبي قائم عمـى اسـتراتيجيات معالجـة
المعمومات في تنمية الذاكرة العاممة لدى عينة من االطفال الذين يعانون من الديسمكسيا  ,كمية
التربية بقنا  ,جامعة جنوب الواد  ,تاريخ التسجيل (  9591 / 9 / 99م ) .
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 .1محمد ابراهيم قناوي سيد ( ماجستير )  :السيطرة الدماغية وعالقتها بالتفكير الجـانبي والحاجـة
الى المعرفـة لـدى طـالب الجامعـة  ,كميـة التربيـة بقنـا  ,جامعـة جنـوب الـوادي  ,تـاريخ التسـجيل
(  9591 / 6 / 92م ) .
 .0صفاء عنتر عبد الواحد ( ماجستير )  :برنامج تدريبي قائم عمى الذكاء المغوي فـي تنميـة الفهـم
القرائي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ذوى صعوبات التعمم في المغة العربية  ,كميـة التربيـة بقنـا ,
جامعة جنوب الوادي  ,تاريخ التسجيل (  9591 / 9 / 90م ) .

انسسائم انعهًیح انت ٙمت املشازكح يف يُاتشتھا :
 .9محاســن احمــد مغــازى أبــو الحســن ( " : )9590أســاليب التفكيــر لــدى معممــي التربيــة الخاصــة
وعالقتهــا باتجاهــاتهم نحــو المعــاقين "  ,رســالة ماجســتير  ,كميــة التربيــة بقنــا  ,جامعــة جنــوب
الوادي .
 .9زينب بالل محمد (  : ) 9593بناء وتصميم بنك أسئمة لمقـرر عمـم الـنفس التعميمـي باسـتخدام
نموذج ثنائي البارامتر لدى طالب كميتي التربية والتربية النوعية بقنا "  ,رسالة ماجستير  ,كميـة
التربية بقنا  ,جامعة جنوب الوادي .
 .6كــاترين ســمطان حممــى جورجيــوس (  : ) 9593فاعميــة برنــامج قــائم عمــى بعــض اســتراتيجيات
التعمم التعاوني في عالج صعوبات تعمم المغة االنجميزية لدى تالميذ المرحمـة االبتدائيـة  ,رسـالة
ماجستير  ,كمية التربية بقنا  ,جامعة جنوب الوادي .
 .9أحمد معاشي مرزوق الظفيري (  " : ) 9591برنامج تدريبي مقتـرح فـي ضـوء الـتعمم بالنمذجـة
لتحسين الدافعية نحو التعمم لدى التالميذ بطئ الـتعمم فـي المرحمـة المتوسـطة بدولـة الكويـت " ,
رسالة دكتوراف  ,كمية التربية بقنا  ,جامعة جنوب الوادي.
 .0خالد ردن عماش (  " : ) 9591برنامج مقترح في ضوء الذكاء الوجداني لتحسين الدافعية نحو
الــتعمم لــدى طــالب المرحمــة المتوســطة بدولــة الكويــت "  ,رســالة دكتــوراف  ,كميــة التربيــة بقن ـا ,
جامعة جنوب الوادي.

حتكٛى انثحٕث أٔ االَتاد انعهً: ٙ
أٔال  :انتحكٛى اندٔيل :

 .9تقويم االنتاج العممـي للدكتورى/ىستحيىمحمددىمحمدودى االسـتاذ المسـاعد بقسـم عمـم الـنفس
( عمم النفس التربوي ) – كميـة التربيـة – جامعـة القصـيم  -المممكـة العربيـة السـعودية  ,وذلـك
لترقيته الى رتبة أستاذ مشارك بذات القسم والكمية لعام (  9593م ) .
 .9تقويم االنتاج العممي للدكتورةى/ىخدوجظىضوفىاللهىالقرذي االستاذ المشـارك بقسـم عمـم
النفس ( قياس وتقويم ) – كمية التربية – جامعة الطائف  -المممكة العربية السـعودية  ,وذلـك
لترقيته الى رتبة أستاذ بذات القسم والكمية لعام (  9591م ) .
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انتحكٛى احملهٗ :
 .9ســموى ســميمان مهــدى ( : )9593فعاليــة برنــامج تــدريب قــائم عمــى بعــض اســتراتيجيات الــتعمم
المنظم ذاتيا عمى مكونات ما وراء التعمم لدى عينة من طالب جامعة اسوان  ,رسالة دكتـوراف ,
كمية التربية  ,جامعة اسوان .
 .9تحكــــــيم بعــــــض البحــــــوث بمجمــــــة كميــــــة التربيــــــة بقنــــــا  ,جامعــــــة جنــــــوب الــــــودى لعــــــامي
(  9591 / 9593م ) .
 .6تحكيم بعض البحوث بمجمة كمية اآلداب بقنا  ,جامعة جنوب الوادي لعام (  9593م ) .
 .9تحكيم بعض البحوث ( ثالثة أبحـاث ) بـالمؤتمر الثالـث لشـباب البـاحثين بالجامعـات المصـرية ,
والمنعقــــد بجامعــــة جنــــوب الــــوادي – قنــــا – جمهوريــــة مصــــر العربيــــة  ,وذلــــك فــــي الفتــــرة
من (  ) 6 – 9نوفمبر  9593م .
 .0مقدددررىالجلددددظىالطلمودددظىالطاذدددرةىىى(ىجلددددظىبحدددواىرلدددلىالدددن سىالمطرسد دىيى) مـــن الســـاعة
(  ) 9,65 - 99,65ظهـــ ار يـــوم االثنـــين الموافـــق  9591 – 9 -3م  ,وذلـــك ضـــمن أعمـــال
المؤتمر السنوي الثالث والثالثون لعمـم الـنفس فـي مصـر والخـامس والعشـرون العربـي  ,والـذي
تنظمه الجمعية المصرية لمدراسات النفسية باالشتراك مع كمية التربية – جامعة اسوان  ,بقاعة
المؤتمرات بجامعة اسوان  ,وذلك في الفترة من  3 - 0فبراير  9591م .

ً
ساتعا  :انٕظائف اإلدازٚح :
 .3عضو لجنة الدراسات العميا بكمية التربيــة بقنا جامعة جنوب الـوادي منـذ / .9 - 9550/95/90
. 9553 / 52

 .1عضو مجمس قسم عمم النفس التربوى بكمية التربية بقنا منـذ 9550/2/9 – 9551 /52 /93
.

 .0منسق ببرامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ضمن مشـروع تطـوير كميـات التربيـة
 -جامعة جنوب الوادي منذ  9550/50/95م .

 .2عضـــوية لجـــان االختبـــارات الشخصـــية لمطـــالب الجـــدد بكميـــة التربيـــة بقنـــا منـــذ العـــام الجـــامعي
.9550/9559

.95

عضــوية لجــان االختبــارات الشخصــية لطــالب الدراســات العميــا بكميــة التربيــة بقنــا منــذ العــام

الجامعي .9550/9559

 .99أمين مجمس قسم عمم النفس التربوى منذ  9550/52/9 – 9551 /52 /93م .
 .99عضو لجنة تنظيم اختبارات كادر المعممين والمنعقد بجامعة جنوب الوادى فى يوليو  9550م
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 .96عضـــو مجمـــس قســـم التربيـــة وعمـــم الـــنفس بكميـــة التربيـــة بجامعـــة جـــازان – بالمممكـــة العربيـــة
السعودية منذ  9550 / 99/ 59م .

 .99أمـــين مجمـــس قســـم التربيـــة وعمـــم الـــنفس بكميـــة التربيـــة بجامعـــة جـــازان – بالمممكـــة العربيـــة
السعودية منذ  9552 / 95/ 59م –  9595/53/65م .

 .90عضو وحدة الجودة والتطوير االكاديمى بكمية التربية بجازان – بالمممكة العربيـة السـعودية منـذ
 9595 / 50 / 59م .

 .93عضو المجنة العامة لمبرامج والخطط الدراسية بكمية التربية بجازان – المممكة العربية السـعودية
منذ  9599 /59 /51م .

 .91مقـــرر لجنـــة الجـــداول الدراســـية بقســـم عمـــم الـــنفس بكميـــة التربيـــة بجـــازان – المممكـــة العربيـــة
السعودية منذ 9969 /99 /95هـ .

 .90مقــرر لجنــة الجــودة والتطــوير االكــاديمى بقســم عمــم الــنفس بكميــة التربيــة بجــازان – المممكــة
العربية السعودية منذ 9969 /99 /95هـ .

 .92عضو لجنة الخطط والبرامج الدراسية بقسم عمم النفس بكمية التربية بجـازان – المممكـة العربيـة
السعودية منذ 9969 /99 /95هـ .

 .95عضو المجنة االجتماعيـة والثقافيـة بقسـم عمـم الـنفس بكميـة التربيـة بجـازان – المممكـة العربيـة
السعودية منذ 9969 /99 /95هـ .

 .99منسـق مقـرر منـاهج البحــث العممـي ( 959نفـس) بقسـم عمــم الـنفس بكميـة التربيـة بجــازان –
المممكة العربية السعودية منذ 9969 /99 /95هـ .

 .99عضـــو مجمـــس قســـم عمـــم الـــنفس التربـــوي بكميـــة التربيـــة بقنـــا – جامعـــة جنـــوب الـــوادي منـــذ
9596/2/9م إلى  9599/2/9م .

 .96عضــــو لجنــــة شــــئون التعمــــيم والطــــالب بكميــــة التربيــــة بقنــــا – جامعــــة جنــــوب الــــوادي منــــذ
9596/2/90م إلى  9599 /2/90م .

 .99عضــــو مجمــــس كميــــة التربيــــة بقنــــا – جامعــــة جنــــوب الــــوادي  ,منــــذ 9596/2/90م إلــــى
 9599 /2/90م .
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 .90عضـــو مجمـــس قســـم عمـــم الـــنفس التربـــوي بكميـــة التربيـــة بقنـــا – جامعـــة جنـــوب الـــوادي منـــذ
 9599/2/96م إلى  9590/2/96م .

 .93عضــــو لجنــــة شــــئون التعمــــيم والطــــالب بكميــــة التربيــــة بقنــــا – جامعــــة جنــــوب الــــوادي منــــذ
9599/2/91م إلى  9590 /2/91م .

 .91عضــو المجنــة العميــا لشــئون التعمــيم والطــالب بكميــة التربيــة بقنــا – جامعــة جنــوب ال ـوادي منــذ
 9590/95/9م إلى  9593 /52/90م .

 .90رئـــيس لجنـــة المكتبـــات بكميـــة التربيـــة بقنـــا – جامعـــة جنـــوب الـــوادي منـــذ  9593/95/99م
إلى  9591 /52/99م .

 .92عضو مجمس كمية التربية بقنا  ,جامعة جنوب الوادي  ,لمعام الجامعي  9591 – 9593م
 .65رئـــيس لجنـــة المكتبـــات بكميـــة التربيـــة بقنـــا – جامعـــة جنـــوب الـــوادي منـــذ  9591/52/99م
حتى االن .

ً
حايُا  :خرباخ انعًم كًدزب :
.69

 .9تدريب المعممين بمديرية التربية والتعميم بمحافظة قنا ضمن فعاليات الدورات التدريبية التابعـة لـوزارة
التربيــة والتعمــيم والخاصـة بتحســين قــدرات المعممــين بــالمرحمتين االبتدائيــة واإلعداديــة بمحافظــة قنــا (
برنامج تحسين التعميم فى مصر ) منذ  9556 / 50 / 99م .

 .9تدريب المعممـين والطـالب بمدرسـة سـيدى عبـد الـرحيم االعداديـة بنـين بمدينـة قنـا عمـى تنميـة مهـارات
.6

التفكير  ,وأساليب وطرق االستذكار الفعال منذ  9550 / 56 /91م .

تدريب المعيدين والمدرسين المساعدين بالكميات المختمفة بجامعة جنوب الوادى عمى مهارات التقويم

الذاتى  ,وصناعة االختبار الجيد منذ  9553 / 59 / 93م .

 .9تـــدريب المعممـــين ضـــمن مشـــروع  ERPبمديريـــة التربيـــة والتعمـــيم بمحافظـــات قنـــا  ,األقصـــر منـــذ

 9553/50/90م فــي مجــاالت  :التنميــة المهنيــة  -إعــداد المــادة التدريبيــة  -الجــودة واالعتمــاد –

المشاركة المجتمعية .

 .0تـــدريب المعممـــين ضـــمن مشـــروع  ERPبمديريـــة التربيـــة والتعمـــيم بمحافظـــات قنـــا  ,األقصـــر منـــذ
 9551/50/96م فــي مجــاالت  :التنميــة االداريــة والقياديـــة لممعممــين – تطبيــق المعــايير وتحســـين

المدارس -دور التوجية التدريسى  -مهارات وأدوات المالحظة الصفية .
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 .3تــدريب المعممــين بمديريــة التربيــة والتعمــيم بمحافظــة قنــا عمــى " الــتعمم النشــط  -الجــودة واالعتمــاد -
التنميـــــة المهنيـــــة " ضـــــمن برنـــــامج الجـــــودة و االعتمـــــاد بمـــــدارس التعمـــــيم قبـــــل الجـــــامعي منـــــذ

 9550 / 51 / 90م .

 .1تـــدريب منســـوبى جامعـــة جـــازان ( الطـــالب والمـــوظفين وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس ) بالمممكـــة العربيـــة
السعودية عمى " تنمية أساليب التفكيـر " منـذ  9552 / 59 / 90م ولمـدة (  3سـاعات ) بالقاعـة
الكبرى بكمية المجتمع بجامعة جازان .

 .0تــدريب معممــات ريــاض األطفــال بمحــافظتي ( قنــا  ,واألقصــر ) ضــمن " مشــروع تحســين التعمــيم فــي
مرحمة الطفولة المبكرة " وذلـك فـي الفتـرة مـن  9596 / 0 / 6م حتـى  9596 / 0 / 92م  ,وتـم

ذلك بمقر كمية التربية بقنا  -مبنى طفولة "  , " 9جامعة جنوب الوادي .

 .2تدريب المعممين بمديرية التربية والتعميم بمحافظـة قنـا ضـمن برنـامج " التأهيـل التربـوي لممعممـين غيـر
مؤهمين تربويا " وذلك في الفترة من 9599 / 9 / 99م حتى  9599/ 6/ 1م  ,وتـم ذلـك بمقـر

األكاديميـة المهنيــة لممعممــين فـرع قنــا  ,وفــى مقـررات ( الــذكاءات المتعــددة  -الـتعمم النشــط ومهــارات

التفكير ) .

 .95تدريب المعممين بمديرية التربية والتعميم بمحافظة قنا ضمن برنامج " التأهيل التربوي لممعممـين غيـر
مؤهمين تربويا " وذلك في الفترة من 9599/9/99م حتى 9599/3/3م  ,وتم ذلك بمقر األكاديميـة

المهنية لممعممين فرع قنا  ,وفى مقررات ( الذكاءات المتعددة  -التعمم النشط ومهارات التفكير ) .

 .99تدريب طالب كمية التربية بقنا عمى دورة تدريبية عن " فٍ انتعايم يع اٜخس , " ٍٚوذلك يـوم األحـد
9590 / 59 / 0م  ,لمدة  3ساعات تدريبية  ,من الساعة  95صباحا حتى الساعة  9مساء .

 .99تدريب طالب كمية التربية بقنا عمى دورة تدريبية عـن " تـٕج انتفكـري اإلاـات , " ٙوذلـك يـوم الثالثـاء
 9593 / 59 / 99م  ,لمدة  3ساعات تدريبية  ,من الساعة  95صباحا حتى الساعة  9مساء .

 .96تدريب المعممين بمديرية التربية والتعميم بمحافظة قنا ضمن برنـامج "ىالتأهود ىالتربدولىللمطلمدو ى
زورىمؤهلو ىتربوواى" وذلك في الفترة من  9591 / 6 / 2م حتى  9591 / 0 / 96م  ,وتم
ذلك بمقر األكاديمية المهنية لممعممين فرع قنا  ,وفى مقرر ( الذكاءات المتعددة ) .

ً
تاسعا  :املؤمتساخ ٔانُدٔاخ :

 .9مؤتمر إعداد معمم المرحمة االبتدائية  :رؤية مستقبمية  ,المنعقد بكميـة التربيـة بقنــا وتحـت إشـراف
وزارة التربية والتعميم بقنـا  ,والمنعقد فى الفترة من  9 – 9يناير  9223م .
 .9المــؤتمر الســـنوى الثـــانى لقســـم عمـــم الـــنفس التربـــوى " رؤيـــة نفســـية تربويـــة لمشـــكالت المجتمـــع
المعاصر " المنعقد بكمية التربية بالمنصورة فى الفترة من  1 – 3مايو  9223م.
 .6المؤتمر السنوى الثامن لعمم النفس فى مصر  ,المنعقـد بكميـة التربيـة بقنـا باالشـتراك مـع الجمعيـة
المصرية لمدراسات النفسية فى الفترة من  65 – 91يناير  9221م.
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 .9المــؤتمر العممــي الثالــث " تكــوين المعمــم فــي ضــوء معــايير الجــودة الشــاممة بكميــات التربيــة " بكميــة
التربية بقنا جامعة جنوب الوادي في الفترة من  99-96أبريل 9550م .
 .0المـــؤتمر الســـنوي الحـــادي والعشـــرون لعمـــم الـــنفس  ,والمنعقـــد بمعهـــد العبـــور العـــالي لـــ دارة
والحاسبات ونظم المعمومات بالقاهرة في الفترة من 69يناير  9 -فبراير  9550م.
 .3المؤتمر السنوي الثاني والعشرون لعمم الـنفس  ,والمنعقـد بكميـة التربيـة جامعـة األ زهـر فـي الفتـرة
من  91 - 90يناير  9553م.
 .1المــؤتمر العممــي الرابــع والــدولي األول بعن ـوان :جــودة كميــات التربيــة واإلصــالح المدرســي " بكميــة
التربية  ,جامعة جنوب الوادي  ,في الفترة من  0 -9أبريل . 9551
 .0مؤتمر المعايير القومية المرجعية لمبـرامج األكاديميـة الـذي عقدتـه المجنـة القوميـة لضـمان الجـودة
واالعتماد بقاعة مبارك لممؤتمرات بجامعة جنوب الوادي في  93- 90أبريل . 9551
 .2المؤتمر العممي األول لكمية التربية بالغردقة " تكامل العموم واألداب والتربية في إعـداد معمـم القـرن
الحادي والعشرين " في الفترة من  99 – 96فبراير . 9550
 .95المؤتمر السنوي السادس والعشرون لعمم النفس فى مصر والثامن عشـر العربـى  ,والمنعقـد بـدار
ضيافة -جامعة عين شمس في الفترة من  91-90فبراير  9595م .
 .99المــؤتمر الثالثــون لعمــم الــنفس فــي مصــر والثــاني والعشــرون العربــي  ,والــذي تنظمــه الجمعيــة
المصــرية لمدراســات النفســية باالشــتراك مــع كميــة التربيــة بالغردقــة – جامعــة جنــوب ال ـوادي  ,فــي
الفترة من  99-99مارس 9599م .
 .99المــؤتمر الواحــد والثالثــون لعمــم الــنفس فــي مصــر والثالــث والعشــرون العربــي  ,والــذي تنظمــه
الجمعية المصرية لمدراسات النفسية باالشتراك مع كمية التربية بـالوادي الجديـد – جامعـة أسـيوط ,
في الفترة من  65-90مارس  9590م .
 .96المؤتمر السنوي الثاني والثالثون لعمم النفس في مصر والرابع والعشرون العربي  ,والذي تنظمه
الجمعيــة المصــرية لمدراســات النفســية باالشــتراك مــع كميــة التربيــة – جامعــة عــين شــمس  ,بــدار
الضيافة بجامعة عين شمس  ,وذلك في الفترة من  95-2أبريل  9593م .
 .99المؤتمر السـنوي الثالـث والثالثـون لعمـم الـنفس فـي مصـر والخـامس والعشـرون العربـي  ,والـذي
تنظمه الجمعية المصرية لمدراسات النفسية باالشـتراك مـع كميـة التربيـة – جامعـة اسـوان  ,بقاعـة
المؤتمرات بجامعة اسوان  ,وذلك في الفترة من  3 - 0فبراير  9591م .
 .90مقدددررىالجلددددظىالطلمودددظىالطاذدددرةىى(ىجلددددظىبحدددواىرلدددلىالدددن سىالمطرسددديى)ى مـــن الســـاعة
(  ) 9,65 - 99,65ظهــــ ار يــــوم االثنــــين الموافــــق  9591 – 9 -3م  ,وذلــــك ضــــمن أعمــــال
المــؤتمر الســنوي الثالــث والثالثــون لعمــم الــنفس فــي مصــر والخــامس والعشــرون العربــي  ,والــذي
تنظمه الجمعية المصرية لمدراسات النفسية باالشـتراك مـع كميـة التربيـة – جامعـة اسـوان  ,بقاعـة
المؤتمرات بجامعة اسوان  ,وذلك في الفترة من  3 - 0فبراير  9591م .
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عاشسا  :خديح اجلايعح :

 -9اإلش ـراف عمــي مجموعــات التربيــة العمميــة الميدانيــة خــارج الكميــة ف ـي تخصصــات ( المغــة العربيــة -
الــــــــدبموم العــــــــام فــــــــي التربيــــــــة – التربيــــــــة الخاصــــــــة ) بكميــــــــة التربيــــــــة بقنــــــــا فــــــــى األعــــــــوام
الجامعية منذ العام الجامعي .9559/9556

 -9عضــــوية لجــــان االختبــــارات الشخصــــية لمطــــالب الجــــدد بكميــــة التربيــــة بقنــــا منــــذ العــــام الجــــامعي
.9550/9559

 -6عضــوية لجــان االختبــارات الشخصــية لطــالب الدراســات العميــا بكميــة التربيــة بقنــا منــذ العــام الجــامعي
.9550/9559

 -9المشـــاركة فـــي أعمـــال المراقبـــة و الكنتـــرول عمـــى امتحانـــات الطـــالب فـــى مرحمتـــي ( البكـــالوريوس
والدراسات العميا ) بكمية التربية بقنا منذ العام الجامعي 9223/9220م .

 -0عضـــو لجنـــة الدراســـات العميـــا بكميـــة التربيـــــة بقنـــا جامعـــة جنـــوب الــــوادي منـــذ - 9550/95/90
 9553 / 52 / .9م .

 -3عضو مجمس قسم عمم النفس التربوى بكمية التربية بقنا لمعام الجامعي  9550 /9551م .
 -1منسق ببرامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ضمن مشروع تطوير كميات التربية -
جامعة جنوب الوادي  9553 / 9550م .

 -0المشاركة فى مشروع خطة استراتيجية لتطوير كمية التربية بقنا عام  9550م .
 -2أمين مجمس قسم عمم النفس بكمية التربية بقنا لمعام الجامعي 9550/9551م .
 -95المساهمة فى ريادة األسر الجامعية بكمية التربية بقنا-جامعة جنوب الوادى منذ عام  9550حتى
عام .9550

 -99المشاركة فى تطوير معامل عمم النفس بكمية التربية ( معمل عمم النفس التجريبى  ,معمل الطفولة

 ,معمل عمم النفس الرقمى  ,معمل عمم النفس التعميمى ) منذ العام الجامعى  9222 / 9220م

.

 -99المساهمة فى ريادة المجنة الفنية بالكمية لمعام الجامعى  9553 / 9550م .
 -96المشاركة فى إنشاء نظام داخمى لمجودة و االعتماد بكمية التربية بقنا عام  9553م .
 -99المشاركة فى اختبارات كادر المعممين والمنعقد بالجامعة فى يوليو  9550م .
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 -90إلقاء عدد من المحاضرات العامة لممعيدين والمدرسين المساعدين بالكميات المختمفة بجامعة
جنوب الوادى ( ضمن دورة اعداد المعمم الجامعى ) منذ العام الجامعى  9553م .
" التقويم الذاتى " .

" االختبار التحصيمى الجيد " .

التقويم التربوى الشامل " البورتفوليو " .

 -93المشــاركة فــي أعمــال المراقبــة و الكنتــرول عمــى امتحانــات الطــالب فــي مرحمتــي ( البكــالوريوس
والدراسات العميا ) بكمية التربية بقنا وذلك لمعام الجامعي 9599 – 9596م .

 -91عضوية لجان االختبارات الشخصية لطالب البكـالوريوس والدراسـات العميـا بكميـة التربيـة بقنـا لمعـام
الجامعي 9599 – 9596م .

-90

عضو لجنة شئون التعميم والطالب بكمية التربيــة بقنا جامعة جنوب الـوادي  ,وذلك لمعام الجامعي
 9599- 9596م .

 -92عضو مجمس قسم عمم النفس التربوي بكمية التربية بقنا لمعام الجامعي9599 – 9596م .
 -95عضو مجمس كمية التربية بقنا – جامعة جنوب الوادي  -لمعام الجامعي  9599 -9596م .
 -99عضو مجمس قسم عمم النفس التربوي بكمية التربية بقنا لمعام الجامعي  9590 – 9599م .
 -99عضو لجنة شئون التعميم والطالب بكمية التربيــة بقنا جامعة جنوب الـوادي لمعام الجامعي
 9590 – 9599م .

 -96عضو لجنة شئون التعميم والطالب بكمية التربيــة بقنا جامعة جنوب الـوادي لمعام الجامعي
 9593 – 9590م .

 -99رئيس لجنة المكتبات بكمية التربية بقنا – جامعة جنوب الوادي منذ  9593/95/99م
إلى  9591 /52/99م .

 -90عضو مجمس كمية التربية بقنا  ,جامعة جنوب الوادي  -لمعام الجامعي  9591 - 9593م .
 -93رئيس لجنة المكتبات بكمية التربية بقنا – جامعة جنوب الوادي منذ  9591/52/99م
حتى االن .
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حاد٘ عشس  :خديح اجملتًع :
 .9القيام بالتدريب فى برنامج الجودة واالعتماد لممعممين بمديرية التربية والتعميم بقنا فى أغسطس
 9550م .

 .9منسق مجموعات عمل معايير أداء معمم المرحمة االبتدائية بقسم تطوير كميات التربية التابع
لبرنامج تطوير التعميم في  6 - 9أغسطس 9551م بفندق بيرامي از  -القاهرة .

 .6ألقاء عدد من المحاضرات العامة لجمهور من خارج الجامعة :

 " الـــتعمم النشـــط  -ههااااراث وأتواث الوةحاااات الصااا يت  -التنميـــة المهنيـــة لممعممـــين –
المشاركة المجتمعية " لممعممين بإدارة قنا التعميمية  9553 ,م .

 " تنمية مهارات التفكير " لمدرسى مدرسة سيدى عبد الرحيم االعدادية بنين بمدينـة قنـا ,
 9550م .

 " أساليب وطار اسساتارار ال لاا " لمطـالب بمدرسـة سـيدى عبـد الـرحيم االعداديـة بنـين
بمدينة قنا  9550 ,م .
 الوشاررت في تدريب الوللويي غير الوؤهليي تربىيا باألراتيويت الوهنيت للوللويي ( فرع قنا
) فااااى ال تاااارة هااااي 2014/1/24م إلااااى 2014/3/7م وضــــمن مقــــررات ( الــــذكاءات
المتعددة  ,التعمم النشط ومهارات التفكير ) .

 تــدريب معممــات ريــاض األطفــال بمحــافظتي ( قنــا  ,واألقصــر ) ضــمن " مشــروع تحســين

التعمـــيم لمرحمـــة الطفولـــة المبكـــرة " وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن  9596 / 0 / 6م حتـــى
 9596 / 0 / 92م  ,وتم ذلك بمقر كمية التربية بقنا  -مبنى طفولة "  , " 9جامعـة

جنوب الوادي .



تـدريب المعممــين بمديريــة التربيـة والتعمــيم بمحافظــة قنــا ضـمن برنــامج " التأهيــل التربــوي
لممعممـــــين غيـــــر مـــــؤهمين تربويـــــا " وذلـــــك فـــــي الفتـــــرة مـــــن 9599/9/99م حتـــــى

9599/3/3م  ,وتم ذلك بمقر األكاديمية المهنية لممعممين فرع قنا  ,وفى مقـررات (

الذكاءات المتعددة  -التعمم النشط ومهارات التفكير ) .

 تدريب المعممين بمديرية التربية والتعميم بمحافظة قنا ضـمن برنـامج "ىالتأهود ىالتربدولى
للمطلمددو ىزوددرىمددؤهلو ىتربوودداى" وذلــك فــي الفتــرة مــن  9591 / 6 / 2م حتــى

 9591 / 0 / 96م  ,وتم ذلك بمقـر األكاديميـة المهنيـة لممعممـين فـرع قنـا  ,وفـى
مقرر ( الذكاءات المتعددة ) .
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حاَ ٙعشس  :انتًُٛح املُٓٛح :

 -9حضور الدورة التثقيفية التنشـيطية بمعهـد إعـداد القـادة بحمـوان فـي الفتـرة مـن  9555/99/95إلـى
 9555/99/90م.

 - 9حضور ورشة عمل حول تطوير التعمـيم فـي مصـر ومشـروع تطـوير كميـات التربيـة والمنعقـد بأسـوان
يوم الثالثاء الموافق  99ديسمبر  9559م .

 - 6الحصــــول عمــــى شــــهادة الرخصــــة الدوليــــة لقيــــادة الحاســــب  ICDLفــــي 9550 / 9 / 96م ,
في موضوعات :

 Computer and Managing files.
 Word Processing
 Presentation.
 Basic concepts of IT.
 Information & Communication.
 Spread sheets.
 Data Bases.

 -9حضور وتنسيق دورة إعداد معايير معمم المرحمة االبتدائية في التخصصات المختمفة بفندق بيرامي از
بأسوان 9550

 -6حضــور دورة االش ـراف عمــى الرســائل العمميــة ضــمن مشــروع تطــوير كميــات التربيــة بجامعــة جنــوب
الوادى في الفترة من  – 9550 / 1 / 6الى  9550 / 1 / 9م .

 -9حضور دورة تفعيل وحدات التدريب ضمن مشروع تطـوير كميـات التربيـة بجامعـة جنـوب الـوادى فـي
الفترة من  – 9550 / 1 / 0الى  9550 / 1 / 3م .

 -0حضور دورة التدريس بالتكنولوجيا ضمن برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئـة التـدريس فـي الفتـرة مـن
 – 9553 / 95 / 9الى  9553 / 95 / 9م .

 -3حضـــور دورة توكيـــد الجـــودة ضـــمن برنـــامج تنميـــة قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي الفتـــرة مـــن
 – 9553 / 95 / 95الى  9553 / 95 / 99م .

 -1حضـــور دورة تصـــميم مقـــرر ضـــمن برنـــامج تنميـــة قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي الفتـــرة مـــن
 – 9553 / 99 / 99الى  9553 / 99 / 96م .

 -0حضــور دورة  Presentation Preparationضــمن مشــروع تــدريب أعضــاء هيئــة التــدريس

ومعــــــــاونيهم والعــــــــاممين عمــــــــى نظــــــــم وتكنولوجيــــــــا المعمومــــــــات واالتصــــــــاالت فــــــــي الفتــــــــرة

من  – 9551 / 99 / 96الى  9551 / 99 / 90م .

 -2حضور دورة  E-Contentضمن مشروع تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعـاونيهم والعـاممين عمـى
نظم وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تحت إشراف شركة مايكروسوفت  Microsoftبمقر جامعة

جنوب الوادى في الفترة من  – 9551 / 59 / 99الى  9551 / 59 / 90م .
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 -95حضور الدورة األلمانية الثانية  965= G 3/9ساعة= Mitte GIبمركز تعمـيم المغـة األلمانيـة
بالجامعـــة فــــي الفتــــرة مـــن (  9555 /95/93حتــــى  , ) 9559 /6/95والنجــــاح فــــي

امتحان هذف الدورة .

 -99حضــور الــدورة التدريبيــة الخاصــة بمهــارات المغــة اإلنجميزيــة بمركــز المغــات بجامعــة جنــوب الـوادى

) ,36 hour new Cambridge English course(Level 2واجتيـاز اختبـار () TOFEL
 Score 420في شهر يوليو 9559م .

 -99حضور برنامجا تدريبيا بعنوان ( التعمم االلكتروني وادواتة ) من المركز الـوطني لمـتعمم االلكترونـي
والتعمــيم عــن بعــد بالمممكــة العربيــة الســعودية  ,والمنعقــد بجامعــة جــازان  ,لمــدة يــوم واحــد

(  0ساعات تدريبية ) بتاريخ  9552/99/93م .

 -96حضـور برنامجـا تـدريبيا بعنـوان ( نظـام جسـور إلدارة الـتعمم ) (  ) JUSUR LMSمـن المركـز
الوطني لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد بالمممكة العربية السعودية  ,والمنعقد بجامعة جازان

 ,لمدة يوم واحد (  95ساعات تدريبية ) بتاريخ  9552/99/91م .

 -99حضــور محاضــرة عــن التطــوير االكــاديمى فــى الجامعــات يــوم االثنــين الموافــق  9595 / 0 / 6م
والتى قدمها الخبير االسترالى من جامعة موناش  Dr. Andrys Onsmanوالمنعقدة بجامعة جازان
– بالمممكة العربية السعودية .

 -90حضــور دورة مشــروعات البحــوث التنافســية ضــمن برنــامج تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس ,
وذلك في الفترة من  9599 / 1 / 9م إلى  9599 / 1 / 6م .

 -93حضور دورة إدارة الفريـق البحثـي ضـمن برنـامج تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس  ,وذلـك فـي
الفترة من  9590 / 0 / 9م إلى  9590 / 0 / 9م .

 -91حضــور دورة معــايير الجــودة فــي العمميــة التدريســية ضــمن برنــامج تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة
التدريس  ,وذلك في الفترة من  9590 / 0 / 2م إلى  9590 / 0 / 99م .

 -90حضور دورة النشر العممي ضمن برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  ,وذلك في الفترة من
 9590 / 0 / 93م إلى  9590 / 0 / 90م .

 -92حضور دورة مهارات االتصال الفعال ضمن برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  ,وذلـك فـي
الفترة من  9590 / 0 / 96م إلى  9590 / 0 / 90م .

 -95حضور دورة إدارة الوقت واالجتماعات ضـمن برنـامج تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس  ,وذلـك
في الفترة من  9590 / 0 / 65م إلى  9590 / 2 / 9م .

 -99حضـــــور محاضـــــرة " معـــــايير الجـــــودة فـــــي العمميـــــة التعميميـــــة "  ,وذلـــــك يـــــوم االحـــــد الموافـــــق

 9593/59/99م بقاعـــة االجتماعـــات بكميـــة الزراعـــة – جامعـــة جنـــوب الـــوادي  ,ومـــن الســـاعة
 9 – 99ظه ار .
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حانج عشس  :شٓاداخ انتقدٚس :
 -9شهادة تقدير من أسرة الشروق بكمية العموم بجامعة أسيوط فى عام  9225م فى يوم التفوق
والتميز بفرع جامعة أسيوط بمدينة قنا .

 -9شهادة شكر وتقدير من مدرسة سيدى عبد الرحيم االعدادية بنين بمدينة قنا في  9550م .
 -6شهادة شكروتقدير من عمادة شؤن الطالب بجامعة جازان – بالمممكة العربية السعودية بمناسبة
الماهمة الفعالة فى تدريب منسوبى الجامعة فى دورة تدريبية بعنوان " تنمية أساليب التفكير " يوم

االحد الموافق  9552 / 59 / 90م ولمدة (  3ساعات تدريبية ) .

 -9شهادة تقدير من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي بقنا في 9559م .
 -0خطاب تقدير من برنامج تطوير التعميم ( الوحدة الفرعية بمدينة قنا ) فى عام  9550م ,

لممساهمة فى تدريب المعممين بمديرية التربية والتعميم بقنا عمى  :التعمم النشط  -التنويت استاريت
والقياتيت للوللويي – تطبيق الولايير وتحسيي الودارس -الجىتة واسعتوات  -ههاراث وأتواث
الوةحات الص يت – المشاركة المجتمعية .

 -3شهادة تقدير من جامعة جنوب الوادي بمناسبة الحصول عمى جائزة أفضل عمل مؤلف عمى مستوى
الجامعة لعام 9596م وذلك عن كتاب  :اسرتاتٛجٛاخ انتعهى املُظى ذاتٛا " ىمدخ ىمطاصرى
للتطللىم ىاج ىاإلتقا ى"ى.
 -1شهادة شكر وتقدير من كمية التربية بقنا لمجهود المتميزة في دعم األنشطة الطالبية بالكمية  ,وذلك
لمعام الجامعي  9590 / 9599م .ى

 -0شهادة شكر وتقدير من كهٛح انرتتٛح تقُا إلعطاء دورة تدريبية لطالب الكمية موضوعها
" فن التعامل مع االخرين " وذلك لمعام الجامعي 9590/9599م .

-2

شهادة شكر وتقدير من كهٛح انرتتٛح تقُا إلعطاء دورة تدريبية لطالب الكمية موضوعها

" قوة التفكير اإليجابي " وذلك لمعام الجامعي 9593/9590م .

 -95شهادة شكر وتقدير من جامطظ ىجنوب ىالوادل لممشاركة في تحكيم بعض االبحاث العممية
ضمن المؤتمر الثالث لشباب الباحثين بالجامعات المصرية  ,والمنعقد بجامعة جنوب الوادي – قنا –
جمهورية مصر العربية  ,وذلك في الفترة من (  ) 6 – 9نوفمبر  9593م .
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زاتع عشس  :انعضٕٚح :

 .9عضو عامل فى الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ,رقم العضوية ( . ) 7351
 .9عضو الجمعية االمريكية لعمم النفس  ,رقم العضوية (. ) 97215212
 .6عضو فى رابطة التربية الحديثة منذ عام  9220م .

 .9عضو لجنة الدراسات العميا بكمية التربية بقنا  9553/9550م .
 .0عضو المجنة الفنية بكمية التربية بقنا  9553/9550م .

 .3عضو مجمس قسم عمم النفس بكمية التربية بقنا – جامعة جنوب الوادى  9550/9551م .

 .1عضــو فــى مجمــس قســم التربيــة وعمــم الــنفس -كميــة التربيــة – جامعــة جــازان  -منــذ / 99 / 9
 9550م حتى تاريخه.

 .8عضــو فــى لجنــة الجــودة والتطــوير االكــاديمى بكميــة التربيــة – جامعــة جــازان  -منــذ / 50 / 9
 9595م حتى تاريخة .

 -99عضو المجنة العامة لمبرامج والخطط الدراسية بكميـة التربيـة بجـازان – المممكـة العربيـة السـعودية
منذ  9599 /59 /51م .

 -99مقرر لجنة الجداول الدراسية بقسم عمم النفس بكمية التربية بجازان – المممكـة العربيـة السـعودية
منذ 9969 /99 /95هـ .

 -96مقرر لجنة الجودة والتطوير االكاديمى بقسم عمم النفس بكمية التربية بجازان – المممكة العربيـة
السعودية منذ 9969 /99 /95هـ .

 -99عضو لجنة الخطط والبرامج الدراسية بقسـم عمـم الـنفس بكميـة التربيـة بجـازان – المممكـة العربيـة
السعودية منذ 9969 /99 /95هـ .

 -90عضــو المجنــة االجتماعيــة والثقافيــة بقســم عمــم الــنفس بكميــة التربيــة بجــازان – المممكــة العربيــة
السعودية منذ 9969 /99 /95هـ .

 -93عضــو المجنــة العميــا لشــئون التعمــيم والطــالب بكميــة التربيــة بقنــا – جامعــة جنــوب الـوادي  ,لمعــام
الجامعي 9599-9596م .

 -91عضو مجمس قسم عمم النفس التربوي بكمية التربية بقنا – جامعـة جنـوب الـوادي لمعـام الجـامعي
9599 -9596م .

 -90عضو مجمس كمية التربية بقنا – جامعة جنوب الوادي لمعام الجامعي 9599- 9596م .
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 -92عضو مجمس قسم عمم النفس التربوي بكمية التربية بقنا – جامعـة جنـوب الـوادي لمعـام الجـامعي
 9590 -9599م .

 -95عضو لجنة شئون التعمـيم والطـالب بكميـة التربيـة بقنـا – جامعـة جنـوب الـوادي  ,لمعـام الجـامعي
 9590-9599م .

 -99عضو لجنة شئون التعمـيم والطـالب بكميـة التربيـة بقنـا – جامعـة جنـوب الـوادي  ,لمعـام الجـامعي
 9593-9590م .

 -91رئيس لجنة المكتبات بكمية التربية بقنا – جامعة جنوب الوادي منذ  9593/95/99م
إلى  9591 /52/99م .

 -90عضو مجمس كمية التربية بقنا  ,جامعة جنوب الوادي  -لمعام الجامعي  9591 - 9593م .
 -92رئيس لجنة المكتبات بكمية التربية بقنا – جامعة جنوب الوادي منذ  9591/52/99م
حتى االن .
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