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 ســيرة ذاتيـــة 
 

 
 محمد إبراهيم محمد محمد االسم بالكامل:   

 01/8/1980:  تاريخ الميالد
 مصر  -المنيا  -المتفرغ من شارع الكوثر الدور الرابع  8ش 14الـعــنـــــوان : 

   الحالة االجتماعية : متزوج ويعول
 01093163116هاتف نـقال          :  

 :   االنترنت ىالمـــواقع عل
 www.edutests.0fees.netموقع االختبارات االلكترونية : 

 /http://www.edutests.0fees.net/vb   منتديات القياس النفسي :
 www.psychometer>blogspot.comمدونة القياس باللغة االنجليزية : 

   www.edutests-psycho.blogspot.comمدونة االختبارات التربوية والنفسية :    

 www.ibrahim1952.jeeran.com   مدونة علم النفس           : 
 اس النفسي في العالم العربي : وتضم معظم أساتذة القي  ( edutestرابطة القياس النفسي)

 على جوجل :           
                            http://groups.google.com.eg/group/edutest?hl=ar 

 على الفيسبوك:           
 

http://www.facebook.com/group.php?gid=50306653863#/group.php?gid=11318

0584920&ref=share 
 Mohamed.mohamed7@mu.edu.egالبريد االلكتروني      : 

                                                              edutests @gmail.com 

   http://facebook.com/mhmm.ibrahim:  صفحتي الشخصية على الفيسبوك  

نيا جامعة الم–كلية التربية  –بقسم علم النفس التربوي  ) أستاذ مساعد (  مدرس:    الوظيفة الحالية
 ( والتقويم)تخصص القياس 

 عضو عامل برابطة التربويين العرب ) المستشار اإلحصائي للرابطة ( -
 المؤهالت العلمية :

http://www.edutests.0fees.net/
http://www.edutests.0fees.net/vb/
http://www.ibrahim1952.jeeran.com/
http://groups.google.com.eg/group/edutest?hl=ar
http://www.facebook.com/group.php?gid=50306653863#/group.php?gid=113180584920&ref=share
http://www.facebook.com/group.php?gid=50306653863#/group.php?gid=113180584920&ref=share
http://www.facebook.com/mhmm.ibrahim
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 2010قياس نفسي علم نفس تربوي حاصل على درجة الدكتوراه تخصص  -

علي درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة المنيا منذ  حاصل -
 2007عام 

 .2004(عام ICDLحاصل علي شهادة الرخصة الدولية في قيادة الكمبيوتر) -
 .2004حاصل علي شهادة الدبلوم الخاص في التربية وعلم النفس بتقدير عام جيد جدا عام  -
 2001حاصل علي الليسانس في اآلداب والتربية تخصص اللغة العربية بتقدير عام جيد جدا لعام  -

 

  الخبرات العملية :
 2013مدير وحدة الخدمات االلكترونية  -

 12-2013منسق مشروع الحاسب اللوحى  -

عضو وحدة المتابعة والمراجعة وقياس األثر ضمن مشروع ضمان الجودة واالعتماد بجامعة المنيا  -
2012 

 2012عضو فريق الدعم الفني للكليات المتقدمة للجودة من قبل جامعة المنيا  -

 2012كتروني بكلية التربية جامعة المنيا عضو ضمن لجنة التصحيح االل -

 2012مشروع ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية بجامعة المنيا الفريق اإلداري والتنفيذي ب عضو  -

عقد دورة " بنوك األسئلة " لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض على كيفية إعداد بنوك  -
 10/2012/ 17 – 16األسئلة في الفترة من 

تدريب المعلمين والمديرين ضمن برنامج تدريب الكوادر المدرسية التابع لألمانة العامة للمدارس  -
الكاثوليكية على "  العالقات االنسانية واالجتماعية في المنظومة المدرسية " بمطرانية الكاثوليك 

  8/6/2012بأسيوط بتاريخ 
  ictpضمن مشروع    spssرنامج تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا على ب -

 11/2011بتاريخ 

االشتراك في المؤتمر العلمي العاشر الدولي األول مؤتمر  مستقبل كليات التربية في مصر والعالم  -
 2011نوفمبر   23-22العربي كمنظم ضمن لجانه 

ليم بكلية االشتراك كمدرب لبرنامج التعلم النشط لمعلمي المرحلة الثانوية ضمن مشروع تحسين التع -
 2011جامعة المنيا –التربية 

 تطوير موقع مشروع تطوير نظم التقويم واالمتحانات بجامعة المنيا . -

 مطور للمواقع االلكترونية على شبكات االنترنت  -

 مصمم للتعليم االلكتروني ببرامج التعلم االلكتروني الشهيرة مثل : -

 برنامج موودل    
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 برنامج كورس الب     
 جومال برنامج    

 بناء بنوك األسئلة  التفاعلية على شبكة االنترنت . -

 متقن لبرامج التصحيح االلكتروني لالختبارات والمقاييس . -

 بناء وتصميم االختبارات االلكترونية على شبكات االنترنت بجميع اللغات . -

م تدريب , حيث ت)كمدرب(لتدريب المدربين على إعداد أدوات التقويم    TOTاالشتراك في دورة  -
 2011أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن مشروع نظم التقويم واالمتحانات 

 بجامعة المنيا  ictpبمركز  SPSSمدرب برنامج التحليل االحصائي  -

بجامعة المنيا التابعة للوحدة المركزية للتدريب إلعداد ومتابعة التدريب   ICTPمدرب لبرامج  -
 الرابط التالي :بالمجلس األعلي للجامعات والتي على 

http://www.scutraining.edu.eg/wps/wcm/connect/SCU_AR/CUIT_ar 

 جامعة المنيا  –عضو مشروع ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية  -

ضمن ورشة عمل عن " إعداد جدول تدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية على بنوك األسئلة  -
 27/12/2010وبنوك األسئلة " يوم االثنين الموافق المواصفات واالختبارات الموضوعية 

المشاركة في تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا على كيفية إعداد أدوات التقويم ضمن "  -
 2010/ 5/ 15 -  2010/ 5/ 11مركز تقويم االمتحانات " للدورة المنعقدة في 

 وحتى اآلن. 2009ا منذ عضو ضمن مشروع " مركز تقويم االمتحانات " بجامعة المني -
 2009المشاركة كعضو في مشروع "مركز التقويم بجامعة المنيا " عام  -

 وحتى اآلن. 2009عضو ضمن مشروع " مركز تقويم االمتحانات " بجامعة المنيا منذ  -

 2009المشاركة كعضو في مشروع "مركز التقويم بجامعة المنيا " عام  -

بجامعة المنيا   مشروع برنامج تحسين الطفولة بكلية التربية االشتراك في لجنة تقييم المتدربين ضمن -
 2009لعام 

جامعة  –االشتراك في إعداد وتنظيم مؤتمر " الطفل والطفولة في ظل معايير الجودة " بكلية التربية  -
 .2006المنيا لعام 

 . 2004لعام  جامعة المنيا –االشتراك في إعداد وتنظيم مؤتمر " التربية العملية " بكلية التربية  -
 إعداد وتدريب الطالب علي مهارة المثابرة في البحث عن المعلومات . -

 تدريب الطالب علي مهارة طلب العون . -

االشتراك مع لجان تحسين التعليم التابع للبنك الدولي في تقييم الطالب والمعلمين في المدارس  -
 .2006الحكومية بمحافظة المنيا عام 
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مهارات التعلم والتعليم الفعال والتقويم في ظل  ىذ مشروع تدريب المعلمين علاالشتراك في إعداد وتنفي -
 معايير الجودة العالمية .

 االشتراك في إعداد وتنفيذ مشروع تعليم الطالب مهارات االستذكار . -

 إعداد  معايير مناهج المرحلة االبتدائية للطالب الصم وضعاف السمع والطالب المكفوفين . -

 للغة العربية للمرحلة االبتدائية للطالب الصم وضعاف السمع ) للصفوف الثمانية (.إعداد مناهج ا -

 االشتراك في تنفيذ مشروع محو األمية بمحافظة المنيا . -

 .SPSS إجادة التعامل مع برنامج الحزم االحصائية  -
 المستخدم في تحليل نماذج راش .  Bigstepsإجادة التعامل مع برنامج  -

 itemالمستخدم في تحليل نماذج نظرية االستجابة للمفردة   Multi-Logبرنامج  إجادة التعامل مع -

response theory  .ثنائية المعلم 

 . Rasch Models المستخدم في تحليل نماذج راشWinsteps إجادة التعامل مع برنامج  -
 المستخدم في حساب التحليل العاملي التوكيدي.Amosإجادة التعامل مع برنامج  -

 . Rasch Models لتحليل نماذج راش  RUMM2030التعامل مع برنامج  إجادة -
 (Fasttestإجادة التعامل مع بنوك األسئلة ببرنامج ) -
 إعداد وتنظيم عدد من الرحالت العلمية لطالب القسم العلمي بكلية التربية . -

 الدورات التدريبية .
 2011حاصل على دورة تصميم الجرافيك بالفوتوشوب  -

 2010لدورة التدريبية في بناء بنوك األسئلة حاصل على ا -

 2010حاصل على الدورة التدريبية في إعداد قواعد البيانات  -

 2010حاصل على الدورة التدريبية في االختبارات االلكترونية  -

 2010حاصل على الدورة التدريبية في إعداد أدلة التقويم  -

 2010حاصل على الدورة التدريبية في إدارة الفريق البحثي  -

 2010حاصل على الدورة التدريبية في العرض الفعال   -
 2010حاصل على الدورة التدريبية في التخطيط االستراتيجي  -
 2010حاصل على الدورة التدريبية في نظم االمتحانات والتقويم   -
 2010حاصل على الدورة التدريبية في إدارة الوقت واالجتماعات   -
 2010أستخدام التكنولوجيا في التدريس حاصل على الدورة التدريبية في  - -

 2008( من شركة ميكروسوفت E-Contentدورة )  ىحاصل عل -

 2008الدورة التدريبية في معايير الجودة  ىحاصل عل -

 2008شهادة االمديست  ىحاصل عل -
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 2007الدورة التدريبية في كيفية تصميم االختبارات علي الكمبيوتر من جامعة عين شمس ىحاصل عل -

 2005الدورة التدربيية علي مهارات االتصال الفعال من جامعة المنيا يناير  ىلحاصل ع -
  2005الدورة التدربيية علي مهارات التفكير من جامعة المنيا مايو   ىحاصل عل -
 2005الدورة التدريبية علي مهارات تقويم الطالب/المعلم يوليو  ىحاصل عل -

 2005سية الفعالة يونيو الدورة التدريبية في اإلدارة المدر  ىحاصل عل -

 2005الدورة التدربية علي مهارات التعلم الفعال سبتمبر  ىحاصل عل -

 2005الدورة التدريب علي كيفية التعامل مع السبورة االلكترونية ديسمبر ىحاصل عل -

 2006الدورة التدريبية في كيفية تصميم اختبارات نفسية علي الكمبيوتر واالنترنت مارس  ىحاصل عل -

 2006الدورة التدريبية علي مهارات اللغة االنجليزية مايو ىعلحاصل  -

 .2006الدورة التدريبية علي مهارات البحث التربوي يوليو ىحاصل عل -
 2006الدورة التدريبية في مهارات التربية العملية أغسطس  ىحاصل عل -

 2006الدورة التدريبية في مهارات إدارة الوقت  أغسطس  ىحاصل عل -

 .2006رة التدريبية في مهارات التعامل مع الناس أغسطس الدو  ىحاصل عل -
 .2006الدورة التدريبية في علوم النجاح أغسطس  ىحاصل عل -

 مؤلفات / كتب منشورة :
 كتاب علم نفس السلوك  -1

 كتاب الموهبة والتفوق  -2

 كتاب علم النفس البيئي  -3

 كتاب اإلحصاء النفسي ) مشترك ( -4

 ي ) مشترك ( كتاب الفروق الفردية والقياس النفس -5

 دراسات وأبحاث :
( : قياس الالتغير العاملي لبنية الكمالية باستخدام التحليل العاملي 2011محمد إبراهيم محمد ) -

جامعة  –التوكيدي للمجموعات المتعددة , تحت النشر , مجلة التربية وعلم النفس , كلية التربية 
 المنيا 

( : استخدام نموذج التقدير الجزئي لتحليل مستويات بنية ناتج التعلم 2010محمد إبراهيم محمد ) -
لالختبارات العنقودية ذات الفقرات المترتبة هرميا لدى عينة من طلبة كلية التربية بالمنيا, رسالة 

 دكتوراه غير منشورة , كلية التربية , جامعة المنيا .

: فاعلية استخدام نموذج سلم (2009)الرحيم , محمد إبراهيم محمد  حصة فخرو و أنور رياض عبد -
مجلة التربية التقدير في تدريج مقياس مداخل الدراسة لدى عينة من طلبة جامعتي قطر ومصر , 

 175 -132جامعة المنيا ص ص :  –كلية التربية وعلم النفس , ب
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"  , بحث ضمن مؤتمر  أزمة التعليم( : 2009أنور رياض عبد الرحيم , محمد إبراهيم محمد وآخرون ) -
 10/11/2009" المنعقد بكلية التربية جامعة المنيا من تاريخ   تحديات التعليم في العالم العربي

 254 - 217ص ص :   11/11/2009حتى 

: كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات في ضوء نموذج بيجز الثالثي في   (2007محمد)  محمد إبراهيم  -
دى عينة من طالب كلية التربية بالمنيا , رسالة ماجستير غير منشورة بكلية التربية , جامعة التعلم ل
 المنيا

(: مشروع تنمية مهارات التعلم واالستذكار , كلية التربية , 2006أنور رياض عبد الرحيم وآخرون ) -
 جامعة المنيا . 

ارات التعلم والتعليم الفعال مه ىمشروع تدريب المعلمين عل(: 2006على حسين بداري وآخرون ) -
  جامعة المنيا  –, كلية التربية والتقويم في ظل معايير الجودة العالمية 

 : مقاييس واختبارات تم تحكيمها لباحثين بالمجتمع السعودي والمصري 
( : مقياس االستخدام الفعال ) لملف اإلنجاز ( للبورتوفليو , 2011) احمد حسين محمد حسين -

" بعض العوامل المعرفية والوجدانية الكامنة لدى معلمى مرحلة التعليم توراه بعنوان ضمن رسالة دك
األساسى الكامنة حول االستخدام الفعال للبورتفوليو ) ملف انجاز التلميذ ( " تخصص علم النفس 

 التربوي , كلية التربية بقنا , جامعة جنوب الوادي . 

ق الدراسي للمرحلة الثانوية ضمن رسالة ماجستير ( : مقياس القل2012آمال محمد الرشيدي  ) -
بعنوان " مستويات التفكير التأملي وعالقته بالقلق الدراسي لدى عينة من الطالبات الموهوبات 

المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع  والطالبات العاديات في المرحلة الثانوية بالمنطقة الشرقية " 
 .باإلحساء  بجامعة الملك فيصل

( : مقياس المشكالت السلوكية , ضمن رسالة ماجستير بعنوان " 2012إيرين عطية إسحق هندي ) -
فاعلية برنامج مقترح لإلفادة من تقنيات الورق المختلفة في تنمية السلوك التكيفي لدي األطفال المتخلفين 

 عقليًا القابلين للتعلم " كلية رياض األطفال , جامعة المنيا
( : مقياس اتجاهات طالبات جامعة طيبة  نحو استخدام تطبيقات 2012اح الرحيلي )تغريد عبد الفت -

في تدريس مقرر تقنيات التعليم  ضمن رسالة  Google Apps for Educationجوجل  التربوية 
أثر استخدام بعض تطبيقات جوجل التربوية في تدريس مقرر تقنيات التعليم في دكتوراه  بعنوان " 
ي والذكاء االجتماعي واالتجاه نحوها لدى طالبات جامعة طيبة" تخصص مناهج التحصيل الدراس

 وتقنيات التعلم , كلية التربية , جامعة أم القرى .
أثر ( : مقياس الذكاء االجتماعي ضمن رسالة دكتوراه  بعنوان " 2012تغريد عبد الفتاح الرحيلي ) -

قنيات التعليم في التحصيل الدراسي استخدام بعض تطبيقات جوجل التربوية في تدريس مقرر ت
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والذكاء االجتماعي واالتجاه نحوها لدى طالبات جامعة طيبة" تخصص مناهج وتقنيات التعلم , كلية 
 التربية , جامعة أم القرى .

( : بطاقة التحليل في صورتها المبدئية ضمن رسالة ماجستير بعنوان 2011حياة ناصر القحطاني ) -
عي الغذائي في الكتب المطورة للصف األول المتوسط", تخصص مناهج " مدى توفر مفاهيم الو 

 عامة بجامعة الملك سعود .

( : استبانة واقع الكفايات التربوية في مجال تربية الموهوبين 2012رؤى عبد الرحمن العبد الهادي ) -
والمعلمات  , ضمن رسالة ماجستير بعنوان " الكفايات التربوية في مجال تربية الموهوبين للمعلمين

 بمحافظة اإلحساء من وجهة نظرهم )الواقع والمأمول(." 
( : استمارة التحليل  , ضمن رسالة ماجستير بعنوان " مدى توفر 2012رباب خلف الغامدي ) -

مضمون مهارات التفكير اإلبداعي في األنشطة التقويمية في الكتب المدرسية المطورة للصف الرابع 
 وطرق التدريس , كلية التربية ,جامعة الملك سعود . االبتدائي " تخصص المناهج

( : مقياس مهارات التفكير العلمي لمعلمى العلوم قبل الخدمة , ضمن 2012الزهراء خليل أبوبكر )  -
 رسالة ماجستير , كلية التربية , جامعة المنيا 

اجستير بعنوان " ضمن رسالة م الذاتية الكفاءة لتنمية إرشادى برنامج( : 2011) محمد كمال ٌسالف -
 من الثانية الحلقة تالميذ لدى الحياة بجـودة وعالقتها الذاتية الكفاءة لتنمية إرشادى برنامج فعالية
 " كلية التربية بقنا , جامعة جنوب الوادي , مصر  األساسى التعليم

 برنامج فعاليةضمن رسالة ماجستير بعنوان "  الذاتية الكفاءة ( : مقياس 2011) محمد كمال ٌسالف -
"  األساسى التعليم من الثانية الحلقة تالميذ لدى الحياة بجـودة وعالقتها الذاتية الكفاءة لتنمية إرشادى

 كلية التربية بقنا , جامعة جنوب الوادي , مصر 
)    مشكالت ذوي الصعوبات الذهنية القابلين للتعلم مقياس( : 2012عالء محمود على صادق ) -

اثر بعض المتغيرات الديموجرافية ومستوي  من رسالة ماجستير بعنوان"صورة ولى األمر ( , ض
الذكاء في التنبؤ بصدق التقرير الذاتي لدي ذوي الصعوبات الذهنية القابلين للتعلم بمدارس التربية 

 , كلية التربية , جامعة أسيوط , مصر الفكرية"

)    ذهنية القابلين للتعلممشكالت ذوي الصعوبات ال مقياس(: 2012عالء محمود على صادق ) -
اثر بعض المتغيرات الديموجرافية ومستوي الذكاء  صورة المعلم ( , ضمن رسالة ماجستير بعنوان"

, في التنبؤ بصدق التقرير الذاتي لدي ذوي الصعوبات الذهنية القابلين للتعلم بمدارس التربية الفكرية"
 كلية التربية , جامعة أسيوط , مصر 

 الذهنية الصعوبات ذوي  لمشكالت الذاتي التقرير مقياس( : 2012ى صادق)عالء محمود عل -
اثر بعض المتغيرات  ) صورة التلميذ  ( , ضمن رسالة ماجستير بعنوان"   للتعلم القابلين
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الديموجرافية ومستوي الذكاء في التنبؤ بصدق التقرير الذاتي لدي ذوي الصعوبات الذهنية القابلين 
 , كلية التربية , جامعة أسيوط , مصر بية الفكرية"للتعلم بمدارس التر 

دور اإلدارة المدرسية في تفعيل المشاركة الوالدية " ضمن ( : مقياس 2011فاطمة محمد الخاتم. ) -
رسالة ماجستير بعنوان " دور اإلدارة المدرسية في تفعيل المشاركة الوالدية بمدارس المرحلة االبتدائية 

 بجامعة الملك فيصل باألحساء. بكلية التربية  ة التربويةتخّصص اإلدار باألحساء , 

, ماجستير تربية موهوبين , جامعة الملك مقياس أصناف الموهوبين( : 2012مريم راشد اليوسف ) -
 فيصل .

( : مقياس تقييم الصفات السلوكية للطالبات المتميزات , ماجستير تربية 2012مريم راشد اليوسف ) -
 فيصل . موهوبين , جامعة الملك

( : " استبانة معوقات التواصل األكاديمي" ضمن رسالة ماجستير 2012مالك منصور الحازمى ) -
معوقات التواصل األكاديمي وسبل مواجهتها من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا بجامعة بعنوان " 
 " تخصص أصول التربية , جامعة طيبه . طيبة

فعالية , ضمن رسالة ماجستير بعنوان "  النفسي مناأل مقياس( : 2012منار فتحي عبد اللطيف ) -
كلية التربية , ´" برنامج إرشادي في تنمية الشعور باألمن النفسي لدى طالبات المؤسسات اإليوائية

 جامعة بني سويف , مصر .
اتجاه طالبات المرحلة الثانوية نحو استخدام السبورة ( : استبانة 2012) نوره بنت علي الغريب -

اتجاه طالبات المرحلة الثانوية نحو ضمن رسالة ماجستير بعنوان "  ة في مقرر الكيمياءالتفاعلي
من جامعة اإلمام  "مناهج وطرق تدريس"تخصص  ”  استخدام السبورة التفاعلية في مقرر الكيمياء

  بالرياض محمد بن سعود 
,  ألخصائيين النفسييناختبار محكي المرجع لقياس الكفايات المهنية لدى ا( : 2011نوف الشريم ) -

بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات المهنية لدى األخصائيين  ضمن رسالة ماجستير بعنوان "
 الرياض ", قسم علم النفس , كلية التربية , جامعة الملك سعود . النفسيين في مدينة

اجستير بعنوان " أثر ( : مقياس التطلعات األكاديمية  ضمن رسالة م2011هالة كمال الدين مقلد ) -
 –التوقعات األسرية والتطلعات األكاديمية والكمالية في التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية 

 جامعة المنيا " قسم علم النفس التربوي ,كلية التربية ,جامعة المنيا , مصر .
عنوان " أثر ( : مقياس التوقعات األسرية ضمن رسالة ماجستير ب2011هالة كمال الدين مقلد ) -

 –التوقعات األسرية والتطلعات األكاديمية والكمالية في التحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية 
 جامعة المنيا " قسم علم النفس التربوي ,كلية التربية ,جامعة المنيا , مصر .

لبات ة معوقات تفعيل األندية المدرسية الالصفية الموجهة للطاإستبان( : 2012) المال وجدان -
التغلب على  الموهوبات, ضمن رسالة ماجستير بعنوان  " دور اإلدارة المدرسية بمحافظة اإلحساء في



 9 

"من وجهة نظر مديرات   الموهوبات المدرسية  الالصفية الموجهة للطالبات نديةمعوقات تفعيل األ
 الملك فيصل  جامعةتربية الموهوبين من المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع  بالمدارس" تخصص 

 باألحساء.
اســـتخدام نظـــام  تقـــويم(: "اســـتبانة" ضـــمن رســـالة ماجســـتير بعنـــوان "2012أمجـــاد بنـــت عبـــد   المحينـــي )
من وجهـة نظـر طالبـات جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية" ,تخصـص جسور في العملية التعليمية 
 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةمعة من كلية العلوم االجتماعية بجا المناهج وطرق التدريس
 مقررات قمت بتدريسها :

 مقرر القياس والتقويم نظري / عملي . -

 مقرر سيكولوجيا التعلم نظري/ عملي . -

 مقرر علم النفس البيئي  -

 مقرر قياس الموهبة وتنميتها  -

 مقرر مهارات التعلم واالستذكار  -

 مقرر اإلحصاء النفسي والتربوي  -

 ية والقياس النفسي ) دراسات عليا (مقرر الفروق الفرد -

 مقرر نظريات معاصرة في علم النفس )دراسات عليا ( -

 مقرر الحاسوب واإلحصاء التربوى لطلبة تربية نوعية  -
 
 


