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قسم  –كلية التربية  –جامعة المنيا  –لمنيا محافظة ا –: جمهورية مصر العربية  العنوان البريدى
 الصحة النفسية .

 درجات العلمية ال    : 
مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات  التربيةفلسفة فى  درجة الدكتوراه حاصلة على  _1

  .2017عام بكلية التربية بجامعة المنيا  نفسيةالصحة التخصص  والمراكز البحثية ذات الصلة .
ان :"بعنو 

 
جامعة ب .بكلية التربية نفسيةالصحة التخصص  . التربيةالماجستير في درجة حاصلة على   -2

 . بتقدير ممتاز المنيا
 لدى عينة من طالب جامعة المنيا"خدام الحاسوب وعالقته ببعض السمات الشخصية استبعنوان:" 

جامعة ب( بكلية التربية   صعوبات التعلم – دبلومة مهنية تخصص ) فئات خاصةحاصلة على  -3
 ا  . جيد جد   بتقديرأسيوط  

 . ا دير جيد جد  بتقجامعة المنيا ببكلية التربية ( عاماندبلوم خاص في  التربية )حاصلة على  -4
 بتقديرجامعة المنيا ببكلية التربية ليسانس آداب وتربية تخصص لغة عربية حاصلة على   -5

 .ا جيد جد  
 والمهام المجتمعية  تدرج الوظيفىال :   

 . 2017جامعة المنيا  عام بسية بكلية التربية نفالصحة ال مدرس -



 .2013عة المنيا عام جامببكلية التربية  المساعد سيةنفالصحة ال مدرس -
 يمية المهنية للمعلمين .دمدرب عام تربوى باألكا -
 عضو الجمعية المصرية للسلوك اإليجابى . -
 عضو جمعية شباب التحدى لذوى االحتياجات الخاصة . -
 . بمصر لدعم الالجئين السوريين  استشارى هيئة انقاذ الطفولة -
 ومشروع نايل األلمانى .استشارى بشركة جوبا األلمانية للتدريب  -
استشارى نفسى وتربوى ألكاديمية برايفت للتدريب واالستشارات وخدمات ذوى االحتياجات  -

 الخاصة .
وخدمات ذوى صعوبات ولى للتدريب واالستشارات داستشارى نفسى وتربوى لمؤسسة األهرام ال -

 لتعلم .
 شهادات والدورات التدريبيةال  : 

 ."ICDL ادة"شه( حاصلة على 1)      
 فى اللغة االنجليزية من جامعة المنيا . "TOFEL"   شهادة حاصلة على (2)      
 فى اللغة االنجليزية من جامعة المنيا. (EPEE)شهادة   حاصلة على( 3)      
 (.(Endnote البحث فى قواعد البيانات دورةشهادة اجتياز ( حاصلة على 4)      
 Advanced Excel Advanced-) (ICTPاجتياز دورة )حاصلة على شهادة  (5)      

Word-                -P.P Advanced  . من جامعة المنيا ) 
 ( من جامعة المنيا .SPSS( حاصلة على دورة اإلحصاء )6)      
 شهادات باجتياز دورات فى : ( حاصلة على5)      

 .مهارات االتصال فى أنماط التعليم المختلفة  -1    
 .العرض الفعال مهارات  -2    

 .النشر الدولى  -3    
 . فى العملية التدريسية معايير الجودة –4    
  .تقويم الطالبو  االمتحانات نظم – 5    
 .أخالقيات البحث العلمى  –6    



 .(TOT)تدريب المدربين  -7    
ة المصرية للسلوك ( دورة تأسيسية للتقييم النفسى فى مجال الفئات الخاصة من الجمعي8)

 . 2019مارس  23وحتى  14اإليجابى فى الفترة من 
  : األبحاث العلمية المنشورة 

المؤسسات اإليوائية  بحث بعنوان األمن النفسى وعالقته بالسلوك التنمرى لدى عينة من أطفال -1
ة المنيا ، بمدينة المنيا ، بحث منشور بمجلة البحث فى التربية وعلم النفس بكلية التربية جامع

 .  2017المجلد الواحد والثالثون ،العدد األول يوليو 
بحث بعنوان "فعالية برنامج معرفى سلوكى فى تنمية الشعور باألمن النفسى لدى عينة من  -2

بحث منشور بمجلة البحث فى التربية وعلم النفس  أطفال المؤسسات اإليوائية بمدينة المنيا ، 
 . 2017ا ، المجلد الواحد والثالثون ،العدد األول يوليو بكلية التربية جامعة المني

 المؤتمرات والمحافل العلمية  عداد وحضورالمشاركة فى اإل : 

المشاركة فى فعاليات المؤتمر العلمى الحادى عشر )الدولى الثانى(بعنوان "تطوير التعليم وبناء  -1
 . 2019أبريل  24 اإلنسان المعاصر المنعقد بكلية التربية جامعة المنيا يوم

المشاركة بعقد ورشة عمل بعنوان " أدوات القياس والتشخيص لذوى االحتياجات الخاصة "   -2
بالمؤتمر العربى األول لذوى االحتياجات الخاصة بعنوان " ذوى االحتياجات الخاصة والتحديات 

نعقد فى مدينة أسيوط المستقبلية بين عناصر التكنولوجيا المستحدثة وبحوث العلوم التطبيقية "الم
 .  2019أبريل  16-14فى الفترة من 

المشاركة بحضور المؤتمر العلمى العربى األول لذوى االحتياجات الخاصة بعنوان " ذوى  -3
االحتياجات الخاصة والتحديات المستقبلية بين عناصر التكنولوجيا المستحدثة وبحوث العلوم 

، والتكريم من جمعية  2019أبريل  16-14الفترة من التطبيقية "المنعقد فى مدينة أسيوط فى 
 شباب التحدى لالحتياجات الخاصة .

المشاركة بحضور فعاليات المؤتمر السنوى الثالث والعشرين بعنوان "اإلرشاد النفسى وبناء  -4
بمركز اإلرشاد  2019أبريل  9-8العقل الواعى ")تحديات التنمية واإلستدامة ( فى الفترة من 

 .بجامعة عين شمس  النفسى



للمؤتمر العلمى   (On Line)المشاركة كمقرر جلسة علمية ومناقش األبحاث العلمية بنظام  -5
الدولى األول فى التربية الخاصة بعنوان " الممارسة الخاصة )الممارسة اإلكلينيكية( فى مجال 

 . 2019مارس  27-26التربية الخاصة )تحديات وممارسات (المنعقد فى القاهرة 
المشاركة بحضور المؤتمر السنوى الخامس والثالثون لعلم النفس فى مصر والسابع والعشرون 

الذى نظمته الجمعية المصرية للدراسات النفسية باالشتراك مع كلية علوم ذوى االلحتياجات 
 .  2019مارس  3-2الخاصة بجامعة بنى سويف فى الفترة من 

ول لكلية علوم اإلعاقة والتأهيل تحت عنوان " االتجاهات المشاركة بحضور المؤتمر الدولى األ  -6
المعاصرة فى تعليم وتأهيل ذوى اإلعاقة )استكشاف الواقع واستشراف المستقبل (فى الفترة من 

 بجامعة الزقازيق . 2018يوليو  28-29
يعة المشاركة ببحث بعنوان " سبل التمكين االجتماعى لذوى االحتياجات الخاصة فى ضوء الشر  -7

اإلسالمية " فى المؤتمر العلمى لذوى االحتياجات الخاصة بعنوان " تمكين ذوى االحتياجات 
الخاصة فى المجتمع المصرى )قضايا ومستجدات ( المنعقد فى محافظة المنيا يوم األربعاء 

 .  2018ديسمبر  12الموافق 
اجات الخاصة المنعقد فى المؤتمر المهنى العربى لتعليم ودمج ذوى االحتيالمشاركة بحضور  -8

 . 2017أغسطس  31-30المنيا فى الفترة من 
المشاركة بحضور المؤتمر العلمى التاسع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس  -6

 26-25وموضوعه "تطوير مناهج التعليم فى ضوء معايير الجودة " والذى تم عقده فى الفترة من 
 شة بحوث ودراسات هذا المؤتمر.والمشاركة فى مناق 2007يوليو 

 .2010المشاركة بحضور مؤتمر الجمعية المصرية "مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربى"  -9

  . 2007" بمحافظة أسوان البحث اإلجرائى "مؤتمرفى حضور عداد والمشاركة بالاإل -8
 : المشاركات واألنشطة المقدمة داخل الكلية 

 بوحدة الجودة بكلية التربية بجامعة المنيا . العمل كمنسق معيار "الجهاز اإلدارى"  -1

ورشة العمل الخاصة بتوصيف البرامج والمقررات والتى نظمتها وحدة  المشاركة فى حضور  -2
 .2016الجودة بكلية التربية  



عتماد المشاركة فى فعاليات معرض الجودة والذى قام بتنظيمه مركز ضمان الجودة واال  -3
 .2016بجامعة المنيا 

تحت رعاية مركز المشاركة فى تنظيم االحتفال باليوم العالمى لذوى االحتياجات الخاصة   -4
 .  2014بجامعة المنيا  بكلية التربية اإلرشاد النفسى 

  األنشطة المقدمة لخدمة المجتمع: 
وتدريب  ، 2016وبر أكتفى مدرب عام تربوى باالكاديمية المهنية للمعلمين فرع المنيا  -1

 :المعلمين على موضوعات 

 الدمج لذوى االحتياجات الخاصة بالمدارس المصرية . (1)

 تدريب "بحوث الفعل " للمعلمين .  (2)

 تدريب القيادة والتغيير لمديرى المدارس .  (3)

وحتى  2011فى الفترة من يونيه  بنى سويفنية للمعلمين فرع فى االكاديمية المه مدرب  -2
 : منها  موضوعاتتدريب المعلمين على العديد من ال، و  2012ديسمبر 

 .(الدافعية والتعزيز –الذكاءات المتعددة  –استراتيجيات التعلم النشط  –إدارة الصف مهارة  )     

 منها : والمراكز فى المدارس وورش العمل العديد من الندوات العلمية عقد -3

اإلعدادية " لطالب مدرسة كفر المنصورة ندوة بعنوان " الخصائص العمرية لطالب المرحلة  (1)
 . 2013الرسمية للغات " 

  طفال الروضة ومواصفات مشرفات أل العمرية خصائصالبعنوان "  ندوةعقد ( 2)
 . 2013رياض األطفال " بمنشية ناصر بالقاهرة      

 . 2016عقد ندوة بعنوان "اإلبداع واالبتكار" لمعلمى مدرسة المنيا الثانوية الجديدة بنات  (3)

تله عقد ندوة بعنوان " سبل تنمية الثقة بالنفس " لطالب وطالبات المرحة الثانوية بمدرسة  (4)
 .2017الثانوية 

عقد ندوة بعنوان "كيفية التعامل مع سن المراهقة " لمعلمى مدرسة "الشهيد محمد وحيد  (5)
 .2017الثانوية بنات "

وطرق التدريس بعنوان "قضايا النشر المشاركة بحضور الندوة العلمية األولى لقسم المناهج  -4
 .2017العلمى ومعامل التأثير العربى  بجامعة المنيا 

 



 وذوى االحتياجات الخاصة  مع الهيئات األجنبية لدعم وتطوير التعليم العمل 
 : 8201وحتى  2003فى الفترة من  فى مصر

 : علىالسوريين وتدريبهم  هيئة إنقاذ الطفولة لدعملدى  ومدرب  استشارى   -1

 فى مهارات القراءة والكتابة . ضعف األطفالعالج لبرنامج القرائية " برنامج  (1)

 . أبناءهم  ميتعلساليب التعزيز وإثارة الدافعية لاستخدام استراتيجيات التعلم النشط وأكيفية  (2)

لمانية لالستشارات ل األلمانى التابع لشركة جوبا األ مشروع نايل ومدرب تدريب استشارى  -2
 . 2015عام   قنا( -أسيوط –المنيا  -لمحافظات )الفيوم والتدريب

)ضمن وذوى صعوبات التعلم   مهارات التالميذ ضعاف القراءة والكتابةلتنمية مدربة قرائية  -3
 .2012اء التعليمى للبنات دكادر المديرية لدعم القرائية التابع لمشروع تحسين األ

) التابع للمعونة ء التعليمى للبناتن األدامهنية للمعلمين بمشروع تحسيخصائى تنمية ا -4
 . 20/6/2011وحتى  16/8/2008بالمنيا فى الفترة من  مريكية (األ
فى الفترة من  مريكية () التابع للمعونة األقائد فريق ببرنامج تطوير التعليم بمحافظة الفيوم -5
 . 15/8/2008وحتى  1/4/2007
فى  مريكية () التابع للمعونة األحافظة أسوانمنسق تنمية مهنية ببرنامج تطوير التعليم بم -6

 .  31/3/2007وحتى  1/4/2005الفترة من 

فى مريكية ( ) التابع للمعونة األمسئول فنى تعليم ببرنامج المدارس الجديدة بمحافظة المنيا   -
 .31/3/2005حتى و  12/10/2003 الفترة من
 والتدريبية الخبرات العملية : 

المقدمة لطالب كلية  واإلرشاد النفسى والتربية الخاصةلنفسية تدريس مقررات الصحة ا 
والتربية النوعية بمرحلتى )الليسانس أوالبكالوريوس( والدراسات  تخصص التربية الخاصة التربية

 العليا .

 ومنها : 
 مدخل إلى اإلعاقة العقلية . -2                مدخل إلى التربية الخاصة .      -1

 سيكولوجية الفئات الخاصة . -4                 ية .             اإلعاقة السمع -3

 مدخل إلى اإلعاقة البصرية .  -6               علم نفس المراهقة .             -5



 سيكولوجية اللعب للفئات الخاصة. -8              اضطراب التوحد.                  -7
 .علم النفس االجتماعى  -10             .الصحة النفسية واإلرشاد النفسى -9

 تعديل السلوك . -12            لمفهوم التربوى للفئات الخاصة.ا -11

 البرامج العالجية . -14  تنمية المواهب لذوى االحتياجات الخاصة.  -13

راسات العليا بكلية التربية ومتابعتهم داخل دبالاإلشراف على الطالب المعلمين الملتحقين  
 . بمدارس الطالب العاديين وذوى االحتياجات الخاصة  المدارس أثناء التدريب الميدانى

 اإلشراف على رسائل الماجستير فى الصحة النفسية بكلية التربية جامعة المنيا . 

المدربين لالستعانة بهم لمين والموجهين على برنامج تدريب تدريب الكوادر التدريبية من المع 
 اقى المعلمين والموجهين بالمدارس واالدارات التعليمية .فى نقل الخبرة لب

 –ادارة الفصل  -الدمج على الحزم التدريبية الخاصة بموضوعات ) تدريب المعلمين 
مصادر  –التفكير الناقد وحل المشكالت  –التعلم النشط  -التعزيز  -الذكاءات المتعددة 

 -القرائية  -التكامل المعرفى –يذة الفصول الدراسية الصديقة للتلميذ والتلم –التعلم 
 اإلرشاد(   

تخطيط الدرس  الموجهين ورؤساء القطاعات  ومديري اإلدارات على الموضوعاتتدريب   
تدريب  –كتابة التقارير –إدارة االجتماعات  –حقيبة التعلم النشط  –إدارة الفصل  –

التوجيه  –التعلم النشط  –لتكامل ا  -اإلدارة المدرسية  –إعداد المادة التدريبية  -المدربين 
 وتفعيلها فى تدريس اللغة العربية بمحافظة المنيا .االرشاد التربوى  -التربوي 

 دلة عالجية لتحسين مهارات التالميذ فى القراءة والكتابة أعداد المشاركة فى إ 

لتعلم ا –دارة الفصل )إالمشاركة فى إعداد األدلة التدريبية الخاصة بالحزم التدريبية  
الفصول  –مصادر التعلم  –التفكير الناقد وحل المشكالت  – تدريب المدربين -النشط

 ......(    -اإلرشاد  –القرائية  -التكامل المعرفى –الدراسية الصديقة للتلميذ والتلميذة 

وتشجيعهم على  القرائية برنامجلمعلمى الفصول التي تطبق  الفنى  دعمتقديم ال 
  االسطوانات التعليمية المالئمة. و التعلم  بمصادراالستعانة 

التقييم المستمر لالنشطة المطبقة مع التالميذ والبحث عن افضل الممارسات لتنفيذها  
 داخل الفصول مع الزمالء . 



المتأخرين فى تعلم مهارات للتالميذ المشاركة فى تخطيط وتنفيذ معسكرات القراءة والكتابة  
  سوان والفيومأطوير التعليم بمحافظتى ببرنامج ت القراءة والكتابة

التى يتم المشاركة فى إعداد البرامج الخاصة بتنمية مهارات الطالب الموهوبين بالمدارس  
 االشراف عليها من قبل برنامج تطوير التعليم  وتحسين التعليم .

زات المعلمين فى انتاج عداد المؤتمرات التربوية لعرض انجاالمشاركة فى التنسيق إل 
 بمحافظة أسوان. جرائية البحوث اإل

 .المشاركة فى حضور المؤتمرات التربوية  


