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  .أسيوط جامعة ،ــــــــــة7111سنـــــ نفس ملع قسم وتربية اداب ليسانس -
 . المنيا جامعة ، ــــــــــــــة4552نــــــــــس )خاصة تربية( مهنية ومةلدب -
 . المنيا جامعة ،ـــــة4551نـــــس التربية في الخاص وملالدب -
 مناهج تخصص في ، والتبادل بالنشر التوصية مع امتياز بتقدير التربية في الماجستير -

 تدريس في المعرفة استراتيجيات ما وراء بعض استخدام أثر " بعنوان النفس ملع تدريس وطرق 

 املؤهالت العلمية
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 بالمنيا التربية يةلك طالب من عينة لدى راسيالد والتحصيل الناقد التفكير ىلع ملالتع سيكولوجية
 م4575

 لتطوير برنامج يةلفاع " بعنوان والتبادل بالنشر التوصية مع التربية في سفةلالفدكتوراة  -
 واالنجاز ملالتع دافعية في النفس، ملع لمناهج القومية معاييرلل وفقا   النفس ملع مقرر

 .م "4572 الثانوية ةلالمرح طالب لدى االكاديمي
 TOEFL شهادةو  ICDL شهادة ىلع ةلحاص -
-6102حاصلة على شهادة اللغة االنجليزية واجتياز المستوى الرابع والخامس والسادس. -

6102. 

 
 .االنسان لحقوق  المجتمعية بالمشاركة النهوض لجمعية تابعة تدريبية دورة -
 .المنيا جامعة ، التربية ياتلك تطوير مؤتمر -
 .مصر في يملالتع تطوير في تدريبية دورة -
 4571مارس  41-42مؤتمر رؤية مستقبلية لتحدي االعاقة" بجامعة المنيا،في الفترة  -
 .المهنية ملالمع وتنمية التعاوني ملوالتع النشط ملالتع في تدريبية دورة -
 .واالجتماعية الصفية البيئة إدارة في ملالمع دور في تدريبية دورة  -
 .الفعال العرض عن تدريبية دورة -
 .فةلالمخت يملالتع انماط في االتصال مهارات عن تدريبية دورة  -
 .التدريسية يةلالعم في الجودة معايير عن تدريبية دورة -
 . Ictp شهادة ىلع ةلحاص  -
 م4574 الرقمية المكتبة واستخدام العالمية البيانات قواعد ىلع بالتدريب خاصة عمل ورشة -
 المتميزة ممارساتلل المرجعي الميثاق ضوء في االمتحانية الورقة مواصفات عن عمل ورشة -

 م4572 العالي يملالتع طالب لتقويم
 .مEndnote  4572 في تدريبية دورة -
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 . Spss االحصائي البرنامج في تدريبية دورة -
 .م 4570 "شخصية الكترونية مواقع إنشاء " بعنوان تدريبية دورة -
 م4570 "الطالب وتقويم االمتحانات نظم "بعنوان تدريبية دورة -
-77الفترة  في " االعمال وريادة االبتكار تنمية " عن النيل جامعة من تدريبية دورة -

 م74/4570
 مtot .4570 المعتمدين ربيندالم تدريب دورة -
 م2/1/4572-1دورة تدريبية عن النشر العلمي  -
 م71/4571-72في الفترة T7دورة تدريبية بعنوان استخدام التكنولوجيا في التدريس  -
 م.42/75/4572-40دورة تدريبية عن توصيف البرامج والمقررات وخرائط المنهج في الفترة  -
والفتاة" بالمجلس القومي للمرأة  المرأة  ضد العنف لمكافحة المدني والمجتمع الدولة ندوة "جهود -

4571. 

التابعة لمنظمة العمل الدولية بمشروع صاحبات المشروعات الصغيرة  totدورة تدريبية  -
 م بفندق االمداد والتموين بالقاهرة.1/77/4571-2يمضين قدما . في الفترة 

 
 م4572إلى4572 المنيا جامعة التربية يةلبك واالعتماد الجودة ضمان بوحدة عضو - 

 والتابع التربية، يةلبك االزمات وادارة الجودة ىلع الطالبية الكوادر تدريب مشروع مستشار - 
 . 4572 الثانية الدورة )التميز إدارة (العالي يملالتع تطوير مشروعات إدارة لوحدة

 والتابع التربية، يةلبك ورعايتهم الموهوبين اكتشاف مركز مشروع مستشار نائب -
 م4570 الثانية الدورة )التميز إدارة (العالي يملالتع تطوير مشروعات إدارة لوحدة

 م4572/4570 التربية يةلبك الجودة بوحدة االجتماعيات برامج ومقررات منسق -
 .4572/ 4570 التربية يةلبك الطالبي التواصل لجنة عضو -
 م4572/4570 الجامعية المدن منسق -

 اجلامعة مستوى على بها املكلفة املهام
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 م4572/4570 الجامعي للعام البيئة وتنمية المجتمع خدمة لجنة عضو -
   حتى اآلن. 2/2/4572من  يةلبالك والكوارث األزماتمدير وحدة إدارة  -
 هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز IBCT (at)  الدولي البورد من ومعتمد مشارك مدرب -

 .والقيادات التدريس
 .المنيا بجامعة األعمال، وريادة لالبتكار الوطني بالمركز ومنسق عضو -
 التدريس واستراتيجيات طرق  " ىلع المنيا بمحافظة االبتدائية إدمو مدرسة ميلمع تدريب -

 م4570)الصف إدارة التعاوني، ملالتع النشط، ملالتع( الحديثة
 التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية بمركز التدريس هيئة أعضاء لتدريب مدرب معتمد -

 .المنيا بجامعة والقيادات،
 مدرب معتمد بمركز التقويم بالجامعة. -
-4572/4570 لعام ملالمع أكاديمية من المهنية التنمية بمشروع مينلالمع تدريب -

 م4570/4572
 4572/ 4570 الجامعي عاملل التربية يةلبك وملالع لنادي ميةلالع المسابقة ىلعاالشراف  -
 -. 4570/4572منسق معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة بوحدة الجودة بالكلية  -

 . 4572عضو لجنة االستقبال باسبوع الفتيات الرابع بجامعة المنيا 
 .4572محكم القصة القصيرة في فاعليات اسبوع الفتيات الرابع بجامعة المنيا  -
تدريب الباحثين من الخارج على نظم االمتحانات والتقويم بمركز التقويم يوم االثنين الموافق   -

 2/1/4572م، 45/2/4571
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تدريب اعضاء هيئة التدريس على دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب بمركز تنمية قدرات  -
 1/1/4572م. 42/2/4571أعضاء هيئة التدريس يوم الثالثاء 

 .4571-4572د باألكاديمية المهنية للمعلم بالمنيا مدرب معتم -
 م.4571منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية التربية  -
قرار رئيس جامعة  عضو وحدة التدريب بمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة المنيا -

  .4/1/4571( بتاريخ 201رقم)
 .4571-4572 منسق األنشطة الطالبية للمدن الجامعية ) طالبات( -
 م4571/4572، 4572/4571التحكيم في مسابقة المعلومات العامة بكلية التربية  -
 م.4571/4572التحكيم في مسابقة الطالب والطالبة المثالية بكلية التربية  -
تدريب مدرسة ديمون وابو قرقاص والبياضية على الخطط االثرائية والبرامج العالجية وذلك  -

 م. 72/7/4572-72من الفترة 
 الختيار الطالبات مهارات قدرات توظيف أسسندوة لمدرسة الثانوية الجديدة بنات بعنوان"  -

 .2/2/4572يوم الثالثاء الموافق  "التعليم نوعية
دور التربية في مناهضة العنف ضد الفتاة ية الجديدة بنات بعنوان "ندوة لمدرسة الثانو  -

 .2/2/4572" يوم الثالثاء الموافق والمرأة
"إدارة الوقت واثارة الدافعية لفريق تدريب مديري مدارس الكاثوليك بمحافظة أسيوط على  -

 47/2/4572" في يوم األربعاء الموافق العمل
 
 
 

أثر استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس سيكولوجية بحث بعنوان "  -
مجلة البحث في  التعلم على التفكير الناقد لدى عينة من طالب كلية التربية بالمنيا "

 البحوث املنشورة
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التربية وعلم النفس ، كلية التربية ، جامعة المنيا، المجلد السادس والعشرون، العدد األول ، 
 لجزء الثاني.م ا4572أبريل

" فعالية برنامج قام على التعلم المستند إلى الدماغ في تدريس علم النفس بحث بعنوان -
الكتساب مفاهيمه وتنمية القدرة على حل المشكالت لدى عينة من طالبات المرحلة 

، مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين، 4724رقم  الثانوية في مصر"
  .4571( ديسمبر 2( العدد )72نشر(، المجلد )) اجازة  م4/0/4572

فعالية برنامج قائم على كفاءات التعلم االجتماعي الوجداني في تنمية بحث بعنوان"  -

 -جامعة أسيوط–مجلة كلية التربية " دافعية التعلم ومهارات التعلم االجتماعي الوجداني
 م.4571أغسطس  -العدد السادس -(22مجلد)

استخدام استراتيجية عظم السمكة في تدريس علم النفس لتنمية المفاهيم النفسية  فعالية -
مجلة البحث في التربية ، والتفكير التأملي لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بالمنيا

  .4571أكتوبر  ، جامعة المنيا،(، العدد األول، كلية التربية24المجلد)وعلم النفس 
 جامعة التربية بكلية الخدمة قبل النفس علم معلم نظر وجهة من يةالعمل التربية معوقات -

 .4572( يونيو 42، مجلة كلية التربية، جامعة بورسعيد، العدد )المنيا
 ومهارات كفاءاته لتنمية" TPACK تيباك" نموذج ضوء في تدريبي لبرنامج مقترح تصور -

كلية التربية، جامعة اسيوط، ، مجلة الخدمة قبل النفس علم معلمي لدى اإلبداعي التدريس
 .4572(، يوليو 1( العدد )22المجلد )

كفاءة طرائق تدريس علم النفس في ضوء التحليل البعدي للبحوث المنشورة في الفترة  -
قبول  -مجلة الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس – م7991-7171
 7172/ 71/71النشر.

 العمل نحو والتوجه الذات فاعلية لتنمية الريادي التعليم مهارات على قائم مقترح برنامج -
 النفس وعلم التربية في البحث الخدمة. مجلة قبل النفس علم معلمي لدى الحر

 .7179 يناير المنيا، جامعة التربية، كلية األول، العدد ،(43)المجلد
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تصور مقترح لبرنامج تدريبي قائم على بعض تطبيقات الحوسبة السحابية لتنمية  -
مجلة البحث في التربية وعلم النفس. . كلية التربيةعلم النفس بالمواطنة الرقمية لطالب 

 .7179العدد الثاني ابريل  (43)المجلد كلية التربية .جامعة المنيا. 

 
 

-42المشاركة بحضور مؤتمر "رؤية مستقبلية لتحدي االعاقة" بجامعة المنيا في الفترة  -
41/2/4571. 

 يوم( والحلول الواقع – مصر صعيد في التعليم مشكالت)  مؤتمر المشاركة بالحضور -
 .42/74/4571 الموافق الثالثاء

المؤتمر الدولي األول التعليم النوعي" االبتكارية وسوق العمل" جامعة  المشاركة بالحضور -
 .   4572/ يوليو 71-72المنيا 

/ يوليو 41-42جامعة القاهرة  -المشاركة بحضور المؤتمر الوطني السادس للشباب -
4572. 

الدولي " الثاني" " تطوير التعليم وبناء  –المشاركة في المؤتمر العلمي الحادي عشر  -
 م.4571أبريل  42سان المعاصر" اإلن

 :تدريسها مت التي املقررات
 حتى اآلن -4572االشراف على التربية العملية من  -
  (4572، 4570، 4572/ 4572س نف ملع (الثالثة الفرقة مصغر تدريس -
، 4572/4572س )نف ملعوالتربية الخاصة شعبة  الخاصة الفئات تدريس طرق  -

4572/4570،4570/4572) 
ة اجتماعي دراسات أ.ت + تاريخ ( والتربية الخاصة الخاصة الفئات تدريس طرق  -

4572/4572) 

 األنشطة اجلامعية واجملتمعية
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س نف ملع تخصص العامين + الواحد العام نظام ( التربوي  وملالدب تدريس طرق  -
4572/4572)  

 العامين + الواحد العام نظام ( التربوي  وملالدب والتربية الخاصة الخاصة الفئات تدريس طرق  -
  م(4572 -4572س نف ملع تخصص

 م4572/4571نفس ملع الرابعة الفرقة تدريس طرق  -
 م4571-4572س نف ملع الثالثة الفرقة تدريس طرق  -
س نف ملع تخصص العامين + الواحد العام نظام ( التربوي  وملالدب مصغر تدريس -

 (م4572/4571
س نف ملع تخصص العامين + الواحد العام نظام ( التربوي  وملالدب تدريس طرق  -

 (م4572/4571
 العامين + الواحد العام نظام ( التربوي  وملالدب والتربية الخاصة الخاصة الفئات تدريس طرق  -

  م.4572/4571 نفس ملع تخصص
، م4572/4572م الجامعي عاالمواد الفلسفية" لل تدريس طرق  " الكتروني مقرر تفعيل -

 م.4571-4572و
 م.4572/4571ي الثان الدراسي الفصل الخاص، وملالدب لطالب الشامل التقويم -
 .4572-4571، 4571-4572 م4572/ 4570 نفس ملع الرابعة الفرقة تدريس طرق  -
 4572-4571، 4571-4572،م4572/ 4570 نفس ملع الثالثة الفرقة تدريس طرق  -
-4572نفس ملع تخصص العامين + الواحد العام نظام ( التربوي  وملالدب مصغر تدريس -

  م(4571-4572، 4572-4571، 4570-4572، 4570
-4572 م4572/ 4570 الواحد العام نظام ( التربوي  وملالدب نفس ملع تدريس طرق  -

 م(4571-4572، 4571
 العامين + الواحد العام نظام ( التربوي  وملالدب والتربية الخاصة الخاصة الفئات تدريس طرق  -

 (4572-4571، 4571-4572- 4570/4572 نفس ملع تخصص
 م.4571-4572التعلم النشط للدبلوم المهني اجتماعيات  -
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 م.4571-4572التقويم الشامل للدبلوم الخاص اجتماعيات  -
 م.4571-4572التدريب الطالبي لطالب الدبلوم المهني للعام الجامعي  -

 االشراف على الرسائل العلمية:
 محتوى  تقويم " بعنوان النفس ملع تدريس وطرق  المناهج تخصص الماجستير ىلع االشراف -

 معايير ضوء في التربية يةلبك الثانية الفرقة لطالب معلالت نفس ملع لمقرر يلالعم الجانب
 للباحثة صباح ربيع دمحم. "الجودة

االشراف على الماجستير تخصص المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية بعنوان " أثر  -
الدراسات االجتماعية في اكتساب المفاهيم  استخدام إستراتيجية التساؤل الذاتي لتدريس

الجغرافية وتنمية بعض مهارات التفكير التأملي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي" للباحثة 
 شيماء خليل بكر

" فاعلية استخدام بعنوان النفس ملع تدريس وطرق  المناهج تخصص الماجستير ىلع االشراف -
تدريس علم النفس على التحصيل المعرفي وتنمية ( في 1E,Sنموذج دورة التعلم المعدلة )

 " للباحثة آيه مصطفى دمحم. التفكير االبداعي لدى طالب الصف الثاني الثانوي 
االشراف على رسالة الماجستير بعنوان "فاعلية برنامج مقترح قائم على مدخل التدريس  -

شعبة علم النفس" بكلية التأملي في تنمية مهارات األداء التدريسي والكفاءة الذاتية لطالب 
 75/7/4571م تسجيل 1/75/4571التربية. جهاد ابراهيم السيد . قيد 

 م 75/75/4572االشراف على الباحثة امنية مصطفى حسين قيد  -
 م75/75/4572االشراف على الباحث دمحم جمال قيد  -
 م75/75/4572االشراف على الباحثة ايمان جمال قيد  -


