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 أسماء فتحي لطفي عبدالفتاح سليمان: ــمــــــــســـــــــاال

 المنيا/ سمالوط:   ــالدالميمحل    1981 /12/  8:  تاريخ الميــــــالد

شـايين شــارل القردبـي ب ــوار مسـ د فاطمــ  ـــوان    : المنيــا ــــالعنــــــ
 القيراء 

 متقو  الحال  اال تماعي  : 

 مدرس الصح  النفسي  كلي  التربي   امع  المنيا  يــــ ف  الحالالوظي

 

 المصدر تاريخه التقدير التخصص المؤهل م

 يد  داً  تعليم ابتدائي علوم بكالوريوس العلوم والتربي  1

مع مرتب  

 الشرف

  امع  المنيا 2002

 كلي  التربي 

 –صح  نفسي    دبلوما خاص  في التربي  2

ات سيكولو ي  فئ

 خاص 

  امع  المنيا 2004  يد  داً 

 كلي  التربي 

  امع  المنيا 2009 ممتاق صح  نفسي  ما ستير 3

 كلي  التربي 

صح  نفسي / إرشاد  دكتوراه 4

 نفسي

توصي  

بالنشر 

والتداول 

بين 

ال امعات 

والمراكق 

 البحثي 

  امع  المنيا 2012

 كلي  التربي 



 2 

 

 

 (2003-2009)التربي   امع  المنيا معيدة بقسم الصح  النفسي  كلي  

 (2009-2012مدرس مساعد بقسم الصح  النفسي  كلي  التربي   امع  المنيا )

 حتي اآلن(2012مدرس بقسم الصح  النفسي  كلي  التربي   امع  المنيا )

 TOTحاصل على شهادة  حتى األن(2013مدرب  تنمي  بشري  )

 نفسي )( وربم العضوي  )(عضو في  معي  الصح  النفسي  واإلرشاد ال

 حتى اآلن(2012عضو كنترول التعليم المفتوح كلي  الحقوق  امع  اسيوط )

 2013-2012عضو كنترول الدبلوم العام الواحد

 2014-2013عضو كنترول الفرب  األولي 

 2015-2014عضو كنتلرول الدلوم الخاص والما ستير والدكتوراة والدبلوم العام نظام العامين 

 2016-2015نترول الفرب  األولىعضو ك

 رابعاً : المقررات الدراسي  التى بمت بتدريسها:

مقرر علم النفس اإلرشادي لشعب  علم النفس التربوي الفرب  الثالث  كلي  التربي   -1

 -2014/2015-2013/2014في الفصل الدراسي الثاني للعام ال امعي 

2015/2016 

ي علوم ، علم النفس التربوي، اللغ  مقرر علم نفس النمو لشعب تعليم ابتدائ -2

الفرنسي  الفرب  األولى كلي  التربي  في الفصل الدراسي الثاني للعام ال امعي 

، شعب رياض ، تعليم ابتدائي مواد ، تعليم ابتدائي عربي، شعب 2014-2015

الفصل الدراسي األول 2017-2012بيولو ي و يولو ي،و للدبلوم العام الواحد 

  امع  المنيا  كلي  التربي 
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-66مقرر علم النفس اال تماعي كمقرر اختياري حيث كان عدد المختار المقرر  -3

 2015-2014بالفرب  الثاني  كلي  التربي  في الفصل الدراسي الثاني للعام  140

مقرر علم نفس الطفول  ومشكالتها الفرب  الثاني  شعب  علم النفس التربوي في  -4

-2015لشعب التربي  النوعي   2014-2013الفصل الدراسي الثاني

 الفصل الدراسي األول2016

مقرر علم نفس الشخصي  الفرب  الثالث  شعب علم نفس تربوي الفصل الدراسي  -5

 2017-2016، 2014/2015، 2014-2013األول 

-2013مقرر سيكولو ي  فئات خاص  للشعب األدبي  في الفصل الدراسي الثاني  -6

2014 

س اال تماعي لشعب كلي  التربي  النوعي  الفصل مقرر صح  نفسي  وعلم النف -7

 2013-2012الدراسي األول 

مقرر الصح  النفسي  واإلرشاد النفسي لدبلوم العام الواحد الفصل الدراسي الثاني  -8

2013-2014 

-2003مقرر علم النفس العال ي العملي لدبلوم المهني تخصص فئات خاص   -9

2012 

بلوم مهني تخصص إرشاد نفسي مقرر علم النفس اإلرشادي العملي لد -10

2010 

مقرر الصح  النفسي  واإلرشاد النفسي للفرب  الرابع  رياض  وتعليم  -11

 2017-2016أساسي رياض ، وتعليم أساسي ان ليقى الفصل الدراسي األول 

 ابحاث ومقاييس تم نشرياخامسا: 
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الة رس 2009أثر الحرمان الوالدي على المهارات االجتماعية في مرحلة الطفولة. -1

 ماجستير .كلية التربية جامعة المنيا

رسالة ماجستير بعنوان أثر الحرمان  2009مقياس التواصل االجتماعي لأليتام . -2

 الوالدي على المهارات االجتماعية في مرحلة الطفولة.كلية التربية جامعة المنيا

رسالة ماجستير أثر الحرمان الوالدي على 2009. مقياس توكيد الذات لأليتام  -3

 لمهارات االجتماعية في مرحلة الطفولة.كلية التربية جامعة المنياا

النفسية كلية  مجلة البحوث التربوية. 2011تصميم وبناء مقياس الشعور باألمل .  -4

 التربية. جامعة المنيا.

فعالية التحليل بالمعنى في تحسين الشعور باألمل لدي طالبات مدرسة الفصل  -5

 رسالة دكتوراة. كلية التربية: جامعة المنيا. 2012الواحد بمحافظة المنيا 

 رسالة الدكتوراة 2012مقياس الشعور باألمل  -6

 رسالة الدكتوراة. 2012برنامج إرشادي قائم على فنية التحليل بالمعنى -7

فعالية اإلرشاد بالتدخالت اإليجابية المعتمدعلى القوى الشخصية في خفض التنمر  -8

(. مجلة 4)26. 2016بالمرحلة اإلعدادية.اإللكتروني لدى الطالبات المتنمرات 

 كلية التربية . جامعة االسكندرية

. 2016 صورة الجسم الموجبة فى عالقتها بالتمكين النفسى لدى المعلمين بمدينة بالمنيا  -9

أسماء ؛ إسهام أبو بكر ( مجلة اإلرشاد النفسي. كلية التربية جامعة المنيا  بحث مشترك )2)

 (ور عبد الستارأسماء أن   ؛فتحى لطفى

 

 ابحاث ودراسات تم اإلشراف عليهاسادسا: 
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 رسال  ما ستيرالتنمر المدرسي كمنبئ بالفوبيا االجتماعية لدى ضحايا التنمر.  -1

 للطالبة آيات كلية التربية جامعة المنيا

صورة الجسم وعالقتها بتوكيد الذات لدى طالب الجامعة العاديين والمتأخرين  -2

 عبدالستار للطالبة اسماء رسال  ما ستيردراسيا 

الفروق بين مفرطي وغير مفرطي استخدام االنترنت في ابعاد اإللكسثيميا  -3

باالتحاد العربي  بمؤتمر للطالب)البالدة الوجدانية( للطالبة رحمة ربيع محمد 

 دول  عمان حيث تم تمثيل ال امع والذي عقد في  لتدريب ال امعات العربي 

بالملتقي العربي  ئقة في م ال البحث العلميضمن األبحاث الفاوكان من 

 2015 /10/12-6لإلبداعات الطلبي وتنمية المجتمع المحلي في الفترة من

 بحث في مجاالت اإلبداعات الطالبية. 50بحث وفاز  108حيث تقدم 

العزو السببي وعالقته بفعالية الذات األكاديمية لدي طالب الحلقة الثانية من  -4

متفوقين عقليا ذوى صعوبات التعلم. رسالة ماجستير . الطالبة التعليم األساسي ال

 عزة

مواجهة التحرش الجنسي والقلق االجتماعي لدى طالبات المرحلة الثانوية.   -5

 الطالبة فاطمة

التنمر المدرسي لدي ضحايا التنمر بمرحلة التعليم األساسي. للطالبة آيات مجلة  -6

 . جامعة المنيا. كلية التربية 2016مركز اإلرشاد النفسي.

 

 

 

 

 

 م 

 

 الدورة 

 

 المدة بالساع  

 

 التاريخ

 

 المصدر 
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1 

 مهارات التفكير

مركز تنمية قدرات  30/4/2005-26 ساعة25
أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس
 المنيا

2 

 مهارات التدريس الفعال

-5،7-3 ساعة35
9/5/2005 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس
 المنيا

-19 ساعة15 ستخدام التكنولوجيا في التدريسا 3
21/12/2006 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس
 المنيا

4 

 ساعة15 أخالقيات وآداب المهنة

19-
21/12/2006 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس
 المنيا

كلية التربية جامعة  5/7/2006-2 ساعة20 البحث التربوي 5
 المنيا

6 
 اللغة اإلنجليزية

 5/7/2006-1 ساعة 45

24-27/7/2006 

كلية التربية جامعة 
 المنيا

كلية التربية جامعة  8/8/2006-6 ساعة15 التربية العملية 7
 المنيا

كلية التربية جامعة  16/8/2006-13 ساعة20 التدريس 8
 المنيا

مركز تنمية قدرات  16/5/2010-15 ساعات10 إدارة الفريق البحثي 9
أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس
 المنيا

مركز تنمية قدرات  8/1/2009-6 ساعة15 معايير الجودة في العملية التدريسية 10
أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس
 المنيا

مركز تنمية قدرات  11/5/2010-10 ساعات10 تنظيم المؤتمرات العلمية 11
أعضاء هيئة 

امعة ج -التدريس
 المنيا

مركز تنمية قدرات  25/5/2010-24 ساعات10 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 12
أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس
 المنيا

مركز تنمية قدرات  30/5/2010-29 ساعات10 إدارة الوقت واإلجتماعات 13
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أعضاء هيئة 
جامعة  -التدريس

 المنيا

تنمية قدرات  مركز 1/6/2010-31 ساعات10 النشر العلمي 14
أعضاء هيئة 

جامعة  -التدريس
 المنيا

15 CONCEPTS OF IT 9hrs 21-
22l11l2010 

ICTP جامعة المنيا 

16 USING COMPUTER and 
MANAGING FILES 

15hrs 23-
25/11/2010 ICTP جامعة المنيا   

17 INFORMATION AND 
COMUNICATION 

12hrs 8-9/12/2010 ICTP جامعة المنيا 

18 PRESENTATION 15hrs 14-
16/12/2010 ICTP جامعة المنيا   

19 STATISTICAL 
ANALISYS USING 

SPSS 

18hrs 14-
20/11/2011 ICTP جامعة المنيا 

 جامعة المنيا Endnote  19/2/2014 ICTPدورة  20

دورة مشروع تقنين مقياسي وكسلر  21
لذكاء األطفال والكبار الصورة 

 الرابعة

 -27 ساعة 18
30/10/2014 

مركز اإلرشاد 
النفسي كلية التربية 

 جامعة المنيا

 

 

 

 

عدد  المدة بالساع   الدورة  م 
 الدورات

ال ه  المنفذة  التاريخ
 للتدريب 

إعداد المعلمين غير  1
 التربويين

-14/2 دورات7 ساعات7
26/4/2014 

جامعة المنيا كلية 
 التربية

برنامج التوجيه الجمعي في  2
اهقة خصائص مرحلة المر

ومشكالتها وكيفية التعامل 
 من المنظور النفسي

 مدرسة الثانوية بنات 10/3/2014 1 ساعات4

الصحة النفسية والفئات   -3
الخاصة العداد المعلمين 

 غير التربويين

شهور  3 ساعة12
بواقع 

ساعتين 
 اسبوعيا

إلى 2015؟2؟20
2-5- 2015 

جامعة المنيا كلية 
 التربية
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فئات الصحة النفسية وال -4
الخاصة العداد المعلمين 

 غير التربويين

شهور  3 ساعات 10
بواقع 

ساعتين 
 اسبوعيا

6l5 /2015 إلى
10/8/2015 

جامعة المنيا كلية 
 التربية

الصحة النفسية والفئات  5
الخاصة العداد المعلمين 

 غير التربويين

إلى 24/10/2015 10 ساعة20
2/1/2016 

جامعة المنيا كلية 
 التربية

نامج التدريب لتنمية البر 6
مهارات المعينين الجدد 

بدورة بعنوان سيكولوجية 
النمو وتنمية القدرات 

 اإلبداعية للطفل

إلى 30/8/2015 1 ساعات 5
1/10 /2015 

اإلدارة المركزية 
لتدريب وإعداد القادة 
الثقافيين بقصر ثقافة 

المنيا إقليم وسط 
 الصعيد الثقافي  

المصادر المعرفية  7
ثة االنترنت المستحد

واألقمار الصناعية في 
 تأثيرها على الهوية الثقافية

إلى 30/8/2015 1 ساعات 5
1/10 /2015 

اإلدارة المركزية 
لتدريب وإعداد القادة 
الثقافيين بقصر ثقافة 

المنيا إقليم وسط 
 الصعيد الثقافي  

ندوة بعنوان طرق إرشادية  8
فعالة في إدارة غضب 
 فلالقائمين على رعاية الط

مدرسة المنيا الجديدة  17/2/2016 1 ساعات 5
 الرسمية للغات

      

 

 

 

 الم ال  م 

 الصحة النفسية 1

 اإلرشاد النفسي وبرامج تعديل سلوك 2

 علم النفس اإليجابي 3

 ذوي االحتياجات الخاصة  4

 التنمية البشرية 5

 علم نفس الشخصية 6

 علم نفس الطفولة والمراهقة 7
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 المصدر  التاريخ المحتوى   الشهادة  م 

المهارات االجتماعية  الماجستير 1
 لأليتام والعاديين

 كلية التربية جامعة المنيا 24/2/2009

تحسين الشعور   الدكتوراة 2
باألمل وتحديد 

 األهداف

 كلية التربية جامعة المنيا 29/5/2014

علم النفس اإليجابي  حضور مؤتمر في علم النفس 3
 طبيقاتهوت

 كلية اآلداب جامعة طنطا 7-9/4/2013

شبكة المعلومات  اإلنترنت 4
 اإلنترنت

30/8-
1/9/2003 

 جامعة المنيا

الدورات التي حضرتها كمدرب  5
كدورات ICTPوكمتدرب 

 واختبارات

التنمية المهنية 
والكمبيوتر 
 واإلنترنت

حتى 2003
 اآلن

 جامعة المنيا

6 TOEFL 18 اللغة اإلنجليزيةl4l2009 مركز المنارة التعليمي 

7 EPE مركز اختبارات اللغات  26/12/2005 اللغة اإلنجليزية
 األجنبية جامعة المنيا

8 EPE مركز اختبارات اللغات  19/5/2009 اللغة اإلنجليزية
 األجنبية جامعة المنيا

المرأة والطفولة  حضور مؤتمر عربي  -9
 العربية

-18الغردقة 
20/8/2015 

 نوب الواديجامعة ج

مشروع تقنين مقياس  مركز اإلرشاد النفسي 10
وكسلر لذكاء 

األطفال 
الصورةالرابعة 
لجميع محافظات 

الجمهورية كمشارك 
 لمحافظة المنيا

3/11/2014 
 /28/5إلى 

2015 

 كلية التربية جامعة المنيا

 

مشروع تقنين مقياس  مركز اإلرشاد النفسي 11
وكسلر لذكاء الكبار 

بعة الصورةالرا
لجميع محافظات 

الجمهورية كمشارك 
 لمحافظة المنيا

3/9/2015 
 /19/11إلى 

2015 

 كلية التربية جامعة المنيا

 

 

 

  حاصل على الرخص  الدولي  لقيادة الحاسب اآللي ICDL    

 ويندوق . تالتعامل مع نظام التشغيل مايكروسوف 

  التعامل مع برنامجMicrosoft office 2013 . 
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 القم  للتعامل مع  شبك  اإلنترنت  والبريد االلكترونيالمهارات ال . 

 ثالثاً : اللغات :
   اللغ  العربي  األم 

  .  اللغ  اإلن ليقي  )لغ  ثاني  ( مستوى  يد تحدثاً وكتاب 

 ) مستوى ضعيف تحدثاً وكتاب . اللغ  الفرنسي  )لغ  ثالث 

 

 

 ندوات قمت بالمشاركة فيها
مدرسة المنيا  17/2/2016عالة في إدارة غضب القائمين على رعاية الطفلندوة بعنوان طرق إرشادية ف -1

 الجديدة الرسمية للغات 
المصادر المعرفية المستحدثة االنترنت واألقمار الصناعية في تأثيرها على الهوية   -2

اإلدارة المركزية لتدريب وإعداد القادة الثقافيين بقصر ثقافة  2015/ 1/10إلى 30/8/2015الثقافية

 المنيا إقليم وسط الصعيد الثقافي
البرنامج التدريب لتنمية مهارات المعينين الجدد بدورة بعنوان سيكولوجية النمو وتنمية القدرات اإلبداعية  -3

اإلدارة المركزية لتدريب وإعداد القادة الثقافيين بقصر ثقافة  2015/ 1/10إلى 30/8/2015للطفل  

 المنيا إقليم وسط الصعيد الثقافي  
جامعة  2/1/2016إلى 24/10/2015الصحة النفسية والفئات الخاصة العداد المعلمين غير التربويين -4

 المنيا كلية التربية
 


