
 محمد أبوقورة  بالسيرة الذاتية للسيدة األستاذة الدكتورة / كوثر قط
أستاذ علم النفس ومدير وحدة القياس والتقويم واالمتحانات  

 خ جامعة كفرا لشي – االلكترونية بكلية التربية 
 

 

 شخصية: معلومات 
 أبوقورة.كوثر قطب محمد   االسم:

 مصري. الجنسية:
 . 1966/  02/  13 الميالد:تاريخ  
 أنثى. النوع:
 متزوجة.  االجتماعية:الحالة  
  –عمارات األوقاف شرررارع الجي     –محافظة كفرالشررريخ    –جمهورية مصرررر العربية    العنوان:

 .30الدور التاسع شقة رقم  6عمارة رقم 
أسرررررتراا عفم النفب التربوي ومردير وحردة القيراب والتقويم واالمتحرانررات    الحراليرة:الوظيفرة  

   كفرالشيخ.كترونية بكفية التربية جامعة االل
 0020473223415 الفاكب:
 0020473236590تفيفون: 

            0020107291601 -0195406067 
 abd1231920@hotmail.com  االلكتروني:البريد  

 

   العلمية:المؤهالت 
تم منح   2005 صاصرة  )تربيةدكتوراه الففسرفة في التربية تصصرع عفم النفب التربوي    -1

في  ألمانيا،الدرجة من معهد عفم النفب التربوي بكفية الففسررفة جامعة روسررتوو بدولة  
" دراسرات ثبات وصردا اصتبار القدرات المعرفية الجديد لفصرفين األو    بعنوان:موضروع 

المرحفررة االبتررد واألطفررا   والثرراني من  المونوبين  التركيز عفى األطفررا   مع   اوي ائيررة 
بعثة صارجية لفحصرررو  عفى الدكتوراة من دولة المانيا في الفترة اضرررطرابات التعفم ".  

 .10/7/2005إلى  5/1/2001من 
في   ممتراز،بتقردير عرام    1997مراجسرررررتير في التربيرة تصصرررررع عفم النفب التربوي   -2

التشرركيفي وعالقتب ببعج جوانب الشررصصررية لد  " اإلبداع في الفن  بعنوان:موضرروع  
 كفرالشيخ.كفية التربية جامعة  -طالب كفية التربية النوعية "

 جدا.كفية التربية جامعة طنطا بتقدير عام جيد  – 1990دبفوم صاع في التربية     -3
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تصصع تاريخ طبيعي )بيولوجي  بتقدير عام   1988عفوم وتربية دور مايو   ببكالوريو -4
 كفية التربية جامعة كفرالشيخ. –)األو  عفى الدفعة   جداجيد 

 

 الوظيفي:التدرج 
إلى   1989الفترة من   –جامعة طنطا  كفرالشرررريخ  بمعيد بقسررررم عفم النفب بكفية التربية   -1

  .1/1/1989  بتاريخ 450بالقرار رقم ) 1997
الفترة من   –جامعة طنطاكفرالشرررريخ  بمدرب مسرررراعد بقسررررم عفم النفب بكفية التربية   -2

 .18/3/1997  بتاريخ 7بالقرار رقم ) 2005إلى  1997

 2005الفترة من   –  جرامعرة طنطرا  كفرالشررررريخبمردرب بقسرررررم عفم النفب بكفيرة التربيرة   -3
، بالقرار رقم اضرطرابات التعفم  واويمونوبين   –  )تصصرع تربية صاصرة وحتى اآلن.

)تراريخ موافقرة مجفب الجرامعرة   27/9/2005اعتبرارا من   2/10/2005  بتراريخ  1446)
 عفى التعيين 

  2013الفترة من  –أسرتاا عفم النفب التربو  المسراعد بكفية التربية جامعة كفر الشريخ  -4
تراريخ   28/10/2013اعتبرارا من    16/11/2013  بتراريخ  5696برالقرار رقم )2020إلى  

 موافقة مجفب الجامعة عفى التعيين.

سررربتمبر   30الفترة من   –أسرررتاا عفم النفب التربو  بكفية التربية جامعة كفر الشررريخ  -5
 .2020/ 12/10  بتاريخ 1498بالقرار رقم ) وحتى اآلن 2020

ة التربيرة جرامعرة كفر الشررررريخ مردير وحردة القيراب والتقويم واالمتحرانرات اإللكترونيرة بكفير -6
 .6/10/2020  بتاريخ 1446بالقرار رقم )

 

 االبحاث المنشورة:

 

 مالحظات بيانات النشر  عنوان البحث  م

الفهم القرائي وعالقته باستتتتراتيجيات تجهي    1
الختتامس   تالميتتذ الصتتتتت   لتتدم  المعلومتتات 

 األساسي.بالحلقة األولي من التعليم 

مجلتة كليتة التربيتة بكفرالشتتتتتيخ   
العدد الستتادس  الستتنة الستتابعة   

2007  1- 56. 

 مشترك

تتثثير تفتاعتل الجنس ومستتتتتتول التحصتتتتتيتل   2
مداخل الدراستة  الدراست  ى  مادة العلوم عل  

 لدل تالميذ الص  األول اإلعدادم.

جتتتامعتتتة   التربيتتتة   كليتتتة  مجلتتتة 
اإلستتتتتكنتتدريتتة  الج   الختتامس   

2010  91- 168. 

 مشترك

ىعتاليتة برنتامد تتدريب  لتنميتة مهتارات اإلدرا    3
البصتتترم عل  صتتتعوبات الكتابة لدل تالميذ  
الصتتتتت  الثتالتث بتالحلقتة األول  من التعليم 

 األساسي.

جتتتامعتتتة  مجلتتتة   التربيتتتة   كليتتتة 
الحتتادل   المجلتتد  اإلستتتتتكنتتدريتتة  

   2011والعشتترون  العدد الثان    
133- 224. 

 مشترك

الكفتا ة التذاتيتة ى  تتدريس العلوم لتدل معلم    4
مرحلة التعليم األستاستي قبل الخدمة د دراستة  

 د.استطالعية  

مجلة دراستتتتات نفستتتتية وتربوية  
األول    لتجتودة التمتجتلتتتد  التحتيتتتاة  
2012. 

 فردى
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ىتتي  عتتالقتتتة   5 التتتذاتتتيتتتة    التتقتترا ة التتكتتفتتتا ة 
القرائية المستتتتتخدمة لدل   تباالستتتتتراتيجيا

طالب كليتة التربيتة ى  ءتتتتتو  التخصتتتتت  
 .والمستول الدراس 

 

مجلتة كليتة التربيتة  جتامعتة طنطتا  
   2013  العتدد الثتالتث   15المجلتد  

15-88. 
 فردى

عالقتة الكفتا ة المعرىيتة للتواصتتتتتتل ببع   6
المتغيرات الشتتخصتتية والدراستتية لدل طلبة  

 .الجامعة

التربيتة  جتامعتة كفر مجلتة كليتة  
العتتدد   الثتتان    المجلتتد  الشتتتتتيخ  

الثتتان     الج       2015الثتتالتتث  
327-408. 

 مشتر 

التتذات    7 التنظيم  التعلم ومهتتارات  أستتتتتتاليتتب 
التتدراستتتتت  كمنبئتتات بتتاألستتتتتلوب اإلبتتداعي  
 )التكيف /التجديدل( لدل طلبة كلية التربية.

مجلتة كليتة التربيتة  جتامعتة كفر 
العتتدد   الثتتان    المجلتتد  الشتتتتتيخ  

 .72-1  2016الثان   

 مشتر 

األكتتتاديتمتي   8 اإلنتجتتتا   انتفتعتتتاالت  بتروىتيتالت 
واالنتتدمتتاج   األكتتاديمي  بتتالنهو   وعالقتهتتا 

 األكاديمي لدل طلبة المرحلة الثانوية.

مجلتة كليتة التربيتة  جتامعتة بن  
   2018ستتتتوي   عدد ديستتتتمبر  

147-216. 

 فردى

االحترا    9 بين  الستتتتتببيتتة  العالقتتات  نمتتذجتتة 
األكاديمي والتستتتتتوي  األكاديمي والمعتقدات  
ما ورا  المعرىية كمتغير وستتتتيط لطلبة كلية  

 التربية.

مجلتة كليتة التربيتة  جتامعتة كفر 
العتتدد   الثتتان    المجلتتد  الشتتتتتيخ  

 .788-721  2019الثان   
 فردى

بتثنمتتاط   10 التذات اإلبتداعيتتة وعالقتهتتا  ىتاعليتتة 
االستتتتتثارة الفائقة وأستتتتاليب التعلم النوعية  

لدل طلبة مدرستة    Memletics))ميمليتكس  
والتتتكتنتولتوجتيتتتا   لتلتعتلتوم  التثتتتانتويتتتة  التمتتتفتوقتيتن 

(STEM.) 

التربيتتة   لكليتتة  التربويتتة  المجلتتة 
   63بجتامعتة ستتتتتوهتاج  المجلتد  

- 881   2019  أكتوبر  63العتتدد  
974. 

 فردى

ستتاليب التعلم والتفكير المفءتتلة ى  ءتتو   أ 11
نظريتة هيرمتان للستتتتتيتادة التدمتاايتة وعالقتهتا  

 .بالتحي  المعرى  لدل طلبة الجامعة
 

مجلتة كليتة التربيتة  جتامعتة كفر 
  العدد الثان   20الشتتتيخ  المجلد  

2020  19-92. 

 فردى

 

 الكتب واالختبارات : 
 

 النشر.عفم النفب اإلعالمي، مكتبة األنجفو المصرية، قيد  -1

 النشر.التقويم والقياب في التربية وعفم النفب، مكتبة األنجفو المصرية، قيد  -2

بطارية اصتبارات القدرات المعرفية، باالشرررتراو مع األسرررتاا الدكتور كيرسرررتوف برليز  -3

 بجامعة روستوو بدولة ألمانيا.

 السفوو وتعديفب.محاضرات فى تحفي   -4
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 اإلشرا  عل  الرسائل العلمية: 
 

 الدرجة  اسم الباحث  م
 التاريخ 

 المكان 
 موءوع البحث 

  

1 
  الرؤو شيما  عبد 

 السيد 
 2008 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

تحسين   ىي  االستطالع  حب  تدريبات  ىعالية 
المتخلفين   لدل  المعرىية  المتغيرات  بع  

 عقليا القابلين للتعلم 

2 
أميرة محمد إبراهيم  

 السنور 
 2009 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

اءطراب   لتخفي   تدريب   برنامد  ىعالية 
لدل   ال ائد  بالنشاط  المصحوب  االنتباه 
الرياءيات   تعلم  صعوبات  ذول  التالميذ 

 بالحلقة الثانية من التعليم األساسي 

3 
مروة محمد السيد 

 سعودل 
 2010 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

ىعالية برنامد تدريب  لتحسين أدا  الذاكرة  
العاملة لدل األطفال المعسرين قرائيا بمرحلة  

 ريا  األطفال.

4 
إسرا  عاط  عبد 

 الهادل القاء  
 2012 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

المعرىية   المتغيرات  بع   تفاعل  تثثير 
والالمعرىية عل  أساليب التفكير لدل طلبة  

 الثانوية العامة. المرحلة 

5 
هشام ىهم  السيد  

 منصور 
 2010 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

الناتد االبتكارل ى  مجال التربية الفنية ى  
المعرىية   المتغيرات  بع   ءو  
التربية   كلية  طلبة  لدل  والديموجراىية 

 النوعية. 

6 
محمد عطية السيد 

 القاء  
 2013 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

البنية  أساليب   أبعاد  ءو   ى   التفكير 
الثانول   الثان   الص   طلبة  لدل  المعرىية 

 العام.

 2016 ماجستير  أحمد رجب عل  اليش  7
تربية  

 كفرالشيخ 

التفكير االبتكارل والذاكرة العاملة والمرونة  
للتالميذ   االستطالع  بحب  كمنبئات  المعرىية 

 ذول صعوبات التعلم. 

9 
السعود محمد ابراهيم أبو 

 خليل 
 2017 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

التفكير التثمل  والذكا ات المتعددة كمنبئات  
العاديين   لدل  للمشكالت  اإلبداعي  بالحل 

 وذوة صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية.
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10 
اسرا  عاط  عبد 

 الهادل القاء  
 2016 دكتوراه 

تربية  
 كفرالشيخ 

االبداع االنفعالي  ىعالية برنامد كورت لتنمية  
المرحلة   طلبة  لدل  المشكالت  حل  وسلو  

 الثانوية العامة. 

11 
ع ي ة بسيون  محمد  

 رمءان  
 2017 دكتوراه 

تربية  
 كفرالشيخ 

العقل   نظرية  مهام  عل   التدريب  ىعالية 
لتحسين أساليب مواجهة الءغوط األكاديمية  

 لذول اإلعاقة العقلية البسيطة.

12 
عبد  شيما  محمد عرىة 
 الوهاب الجوهرل 

 2017 ماجستير 
تربية  

 كفرالشيخ 
مواجهة   بثساليب  وعالقته  النفس   الصمود 

 الءغوط األكاديمية لدل طلبة الجامعة.

 2017 ماجستير  عال عثمان الصبرل أحمد   13
تربية  

 كفرالشيخ 
الذات كمنبئات   المعرىية وىاعلية  المعتقدات 

 التربية. بالكفا ة األكاديمية لدل طلبة كلية 

14 
نورا صبرل إبراهيم  

 البسيون  
 2017 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

االنفعال    واالبداع  الوالدية  التنشئة  أساليب 
ببع   كمنبئات  االنفعالية  الذات  وىعالية 
المرحلة   طالبات  لدل  السلوكية  المشكالت 

 الثانوية.

 2015 ماجستير  ايمان رىعت محمد طايل  15
تربية  

 كفرالشيخ 

نموذج   وىق  المعرىية    PASSالعمليات 
وذول   التعلم  صعوبات  ذول  للتالميذ 
بفرط   المصحوب  االنتباه  نق   اءطراب 

 النشاط. 

 2015 ماجستير  ايمان ع ت محمود  16
تربية  

 كفرالشيخ 

ىعالية البرمجة اللغوية العصبية ىي تحسين  
الذات   ذول    األكاديميمفهوم  التالميذ  لدل 

ا بالحلقة  التعلم  التعليم  صعوبات  من  ألول  
 . األساسي

17 
إيهاب إبراهيم عبد العظيم  

 الربوة 
 2018 دكتوراه 

تربية  
 كفرالشيخ 

المستند   التعلم  نظرية  عل   التدريب  ىعالية 
التفكير   مهارات  تحسين  ىي  الدماغ  ال  

 المنظوم  لدل الطلبة المكفوىين. 

18 
محمد عباس محمد  

 يوس  شاهين 
 2018 دكتوراه 

تربية  
 كفرالشيخ 

التدريب عل  بع  استراتيجيات ما   ىعالية 
التفكير   مهارات  تحسين  ىي  االنفعال  ورا  
للتالميذ   المدركة  الذاتية  والكفا ة  اإليجابي 

 ذول صعوبات التعلم. 

 2017 ماجستير  ىاطمة محمد موس  دياب   19
تربية  

 كفرالشيخ 

)التكيفي/التجديدم(   اإلبداعي  األسلوب 
ع باإلقدام  المحسوبة  وعالقته  المخاطرة  ل  

 لدل الطلبة المتفوقين بالمرحلة الثانوية.
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20 
السيد عبد المحسن السيد  

 محمد العيسول 
 2017 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

بع  العوامل المعرىية والالمعرىية المنبئة  
بصعوبات الكتابة لدل تالميذ مرحلة التعليم  

 . األساسي

21 
رنا خيرل المغا ل بدير  

 عجاج 
 2015 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

والذكا    الذاتية  والكفا ة  التعلم  أساليب 
باألدا    كمنبئات  لدل    األكاديميالوجدان  

 طلبة الجامعة.

22 
شيما  عبد الرؤ  السيد  

 عبد الرحمن 
 2015 دكتوراه 

تربية  
 كفرالشيخ 

نظرية   عل   قائم  تدريب   برنامد  ىاعلية 
الذاكرة   أدا   تحسين  ى   المعلومات  تجهي  

ول اإلعاقة العقلية  العاملة والفهم القرائ  لذ
 )القابلين للتعلم(.

 2017 ماجستير  عبد الحليم الغندور  23
تربية  

 كفرالشيخ 

تجهي    ونمط  المشكالت  حل  أسلوب 
لدل   القرائ   بالفهم  كمنبئات  المعلومات 

 تالميذ المرحلة االبتدائية. 

24 
نجال  إبراهيم عبد الجواد  

 حنيش  

ماجستير  
ىي 

التربية  
 –الفنية 

تخص  
المناهد  
وطر   
 التدريس 

2013 

كلية 
التربية  
النوعية  
بكفر 
 الشيخ 

قائم   النسيد  أشغال  ىي  مقترح  برنامد  أثر 
المهارات   عل  الذكا ات المتعددة ىي تنمية 
ذهنياً   المعاقين  لدل  واالجتماعية  العلمية 

 القابلين للتعلم.

25 
ايمان رجب حسين ىخر  

 الدين 
 2018 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

االبداع االنفعال  وعالقته بتجهي  المعلومات  
االنفعالية والكفا ة االنفعالية لدل طلبة كلية 

 التربية. 

26 
سمر عبد الفتاح احمد 

 السيد 
 2020 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

االسهام النسب  للوظائ  التنفيذية ىي التنبؤ  
ذول   التالميذ  لدل  المعرى   باإلخفا  

 صعوبات التعلم.

27 
سو ان حامد عبد هللا  

 النحراول 
 2020 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

)التكيف /التجديدل(   االبداع   األسلوب 
وعالقته باالستثارات الفائقة لدل المتفوقين  
التعليم   من  الثانية  الحلقة  تالميذ  من 

 األساس .

28 
شيما  سعيد حسن  

 المنجوج  
 2020 ماجستير 

تربية  
 كفرالشيخ 

المعرى  وعالقته باالستخدام المفرط  التحي   
طلبة   لدل  االجتماع   التواصل  لمواقع 

 الجامعة. 
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29 
السيد عبد المحسن السيد  

 محمد العيسول 
 2020 دكتوراه 

تربية كفر  
 الشيخ 

اليقظة   عل   قائم  تدريب   برنامد  ىاعلية 
العقلية ىي خف  قلق الكتابة وتحسين األدا   

التعلم ىي  الكتاب  لدل التالميذ ذول صعوبات  
 مرحلة التعليم األساسي. 

30 
ىاطمة الشرنوب  محمد  

 محمد 
 2018 ماجستير 

تربية كفر  
 الشيخ 

االجتماعية   والمسئولية  الءبط  وجهة 
والذكا  الوجدان  كمنبئات باالحترا  النفس   

 لدل معلمات ريا  األطفال.

 2019 ماجستير  نجاة ماهر مراد الخياط  31
تربية كفر  

 الشيخ 

االنفعاالت   بين  للعالقات  البنائي  النموذج 
األكاديمية وعادات العقل واإلبداع الجاد لدم  

 .طلبه الص  األول الثانوم

32 
 بعبد الوها ايمان احمد 

 حسين 
 2019 ماجستير 

تربية كفر  
 الشيخ 

بالتفكير    اإلبداعي  الفنيالتعبير   وعالقته 
 م. اإلعدادلدل تالميذ المرحلة  اإليجابي

 2019 ماجستير  أمنيه حسام الدين محرم  33
تربية كفر  

 الشيخ 

الدراسي   والتخص   النوع  تثثير 
األكاديمية   الءغوط  مواجهة  واستراتيجيات 
 ىي االحترا  األكاديمي لدم طلبة الجامعة. 

34 
محمد ابراهيم أبو السعود 

 خليل 
 2020 دكتوراه 

تربية كفر  
 الشيخ 

التعلم   عل   التدريب  للدماغ  ىعالية  المستند 
ىي ءو  نموذج االستجابة للتدخل لتحسين  
حل المشكالت الرياءية اللفظية لدل التالميذ  

 . ذوم صعوبات التعلم

 

 عل  الرسائل العلمية:  االشترا  ىي المناقشة والحكم
 

 الوءع  المكان  موءوع البحث  التاريخ  الدرجة  اسم الباحث  م

 2019 دكتوراه  إحسان نصر هنداول  1

بع   عل   تدريب   برنامد  ىعالية 
المعرىة ى   استراتيجيات ما ورا  

التفكير   والداىعية   اإليجابيتحسين 
التعلم  صعوبات  لذول  العقلية 

 .بالمرحلة االبتدائية

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مناقشاً  
 ً  داخليا

2 
محمد ابراهيم أبو  

 السعود خليل 
 2018 ماجستير 

التفكير التثمل  والذكا ات المتعددة 
للمشكالت   اإلبداعيكمنبئات بالحل  

لدل العاديين وذوة صعوبات التعلم 
 بالمرحلة االبتدائية 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ومناقشاً 
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3 
طه ابراهيم محمد  

 هنداول 
 2015 دكتوراه 

تدريب  عل  بع    برنامد  ىاعلية 
المنظم ذاتياً ى   استراتيجيات التعلم  

لدل  والذاكرة  االنتباه  تحسين 
التعلم  صعوبات  ذول  الموهوبين 
التعليم  مرحلة  من  األول   بالحلقة 

 األساس  

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مناقشاً  
 ً  داخليا

4 
اسرا  عاط  عبد 

 الهادل القاء  
 2018 دكتوراه 

ىعالية برنامد كورت لتنمية االبداع 
حل   وسلو   المشكالت االنفعال  

 لدل طلبة المرحلة الثانوية العامة 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ً  ومناقشا

5 
محمد عطيه السيد 

 القاء  
 2015 ماجستير 

أبعاد  ءو   ى   التفكير  أساليب 
الص   طلبة  لدل  المعرىية  البنية 

 الثان  الثانول العام 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ً  ومناقشا

6 
عبد اسرا  عاط  
 الهادل القاء  

 2013 ماجستير 
المتغيرات  بع   نفاعل  تثثير 
المعرىية والالمعرىية عل  اساليب 
 التفكير لدل طلبة الثانوية العامة. 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ومناقشاً 

7 
أميره محمد ابراهيم  

 السنور 
 2017 دكتوراه 

عل   قائم  تدريب   برنامد  ىاعلية 
الذكا ات المتعددة ى  تنمية نظرية  

الرياءية  المشكالت  حل  مهارات 
ذول  الموهوبين  التالميذ  لدل 

 صعوبات التعلم.

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ومناقشاً 

8 
مريم السيد ناج  عل   

 يسن 
 2017 ماجستير 

عل    قائم  تدريب   برنامد  ىعالية 
التعلم المستند ال  الدماغ ىي تنمية 

االبداع  بع    الحل  مهارات 
للمشكالت لدل طالبات الص  األول 

 الثانول 

التربية   كلية 
جامعة  
 دمنهور 

مناقشاً  
 ً  خارجيا

9 
شيما  عبد الرؤ  
 السيد عبد الرحمن 

 2015 دكتوراه 

عل   قائم  تدريب   برنامد  ىاعلية 
ى   المعلومات  تجهي   نظرية 
تحسين أدا  الذاكرة العاملة والفهم 

لذول   العقلية القرائ   اإلعاقة 
 )القابلين للتعلم(

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ومناقشاً 

10 
سومة السيد تاج  

 الدين أحمد 
 2018 دكتوراه 

التمثيل  عل   التدريب  ىعالية 
حل  أسلوب  تحسين  ى   المعرى  
المشكالت لدل تالميذ الحلقة األول  
من التعليم االساس  ذول صعوبات 

 القرا ة. التعلم ى  

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

 

مناقشاً  
 ً  داخليا
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11 
شيما  احمد إبراهيم  

 الحداد 
 2018 ماجستير 

اوظيف   والرءا  الوجدان   الذكا  
بإدارة  كمنبئات  الذات  وىاعلية 
معلمات  لدل  الصفية  الءغوط 

 الروءة. 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مناقشاً  
 ً  داخليا

12 
صباح إبراهيم شفيق  

 صقر 
 2018 ماجستير 

لغوية  النفس  القدرات  بروىيالت 
التعلم  التالميذ ذول صعوبات  لدل 

 اير اللفظية.

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ً  ومناقشا

  ماجستير  مروة محمد سعودل  13

ىعالية برنامد تدريب  لتحسين أدا  
األطفال  لدل  العاملة  الذاكرة 
ريا   بمرحلة  قرائيا  المعسرين 

 األطفال. 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ً  ومناقشا

14 
إسرا  عاط  عبد 

 الهادل القاء  
  ماجستير 

المتغيرات  بع   تفاعل  تثثير 
المعرىية والالمعرىية عل  أساليب 
التفكير لدل طلبة المرحلة الثانوية 

 العامة. 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ً  ومناقشا

15 
أحمد رجب عل   

 اليش 
  ماجستير 

العاملة  والذاكرة  االبتكارل  التفكير 
بحب  كمنبئات  المعرىية  والمرونة 
ذول صعوبات  للتالميذ  االستطالع 

 التعلم. 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ً  ومناقشا

16 
السيد عبد المحسن 
 السيد محمد العيسول 

 2019 ماجستير 

المعرىية  العوامل  بع  
بصعوبات  المنبئة  والالمعرىية 
التعليم  مرحلة  تالميذ  لدل  الكتابة 

 األساسي. 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ً  ومناقشا

 2020 ماجستير  عبد الحليم الغندور  17
أسلوب حل المشكالت ونمط تجهي  
المعلومات كمنبئات بالفهم القرائ  

 االبتدائية. لدل تالميذ المرحلة 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ً  ومناقشا

18 
نورا صبرل إبراهيم  

 البسيون  
 2019 ماجستير 

واالبداع  الوالدية  التنشئة  أساليب 
االنفعالية  الذات  وىعالية  االنفعال  
المشكالت  ببع   كمنبئات 
المرحلة  طالبات  لدل  السلوكية 

 الثانوية.

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ً  ومناقشا
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19 
شيما  محمد عرىة 

 عبد الوهاب الجوهرل 
 2020 ماجستير 

بثساليب  وعالقته  النفس   الصمود 
لدل  األكاديمية  الءغوط  مواجهة 

 طلبة الجامعة.

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مشرىاً 
 ً  ومناقشا

20 
محمد محمد عباس  

 اا ل 
 2019 ماجستير 

استخدام  ومدة  نوعية  تاثير 
االنترنت عل  مهارات التفكير العليا 

 لدل تالميذ المرحلة اإلعدادية. 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مناقشاً  
 ً  داخليا

21 
الشناول محمد 
 إسماعيل جبر 

 2020 ماجستير 

ذاتيا  المنظم  التعلم  استراتيجيات 
وبع  األساليب المعرىية كمنبئات 
بالناتد االبتكارل ىي التربية الفنية 

 طلبة كلية التربية النوعية. لدل 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مناقشاً  
 ً  داخليا

22 
سحر ياسين عل   

 ياسين 
 2020 ماجستير 

العوامل  لبع   النسب   االسهام 
التنبؤ  ىي  والمدرسية  االسرية 
المرحلة  لطالب  األكاديمي  باألدا  

 الثانوية.

التربية   كلية 
جامعة  

 االسكندرية

مناقشاً  
 ً  خارجيا

23 
محمد رأىت عبد 
 اللطي  نصار 

 2019 ماجستير 

الهد   وتوجهات  الناقد  التفكير 
واهدا   ونوعية  ب من  كمنبئات 
طلبة  لدل  االنترنت  استخدام 

 الجامعة. 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مناقشاً  
 ً  داخليا

24 
هان  مصطف  عبد  

 الرا   محمد 
 2019 دكتوراه 

ىعالية التدريب عل  القبعات الست 
تحسين الكفا ة الذاتية والتفكير ىي  

التربية  معلم   لدل  التثمل  
 الخاصة. 

التربية   كلية 
 بكفرالشيخ

مناقشاً  
 ً  داخليا

 
 االنشطة التطبيقية المرتبطة بمجال التدريب والتنمية البشرية: 

 FLDPاجتياز الدورات التدريبية الخاصةةة شرشةةروم ة رية تدارت ا هةةا  ليدة التدري  -أ
 وبيانها كالتالى:

 مكان التدريب  نهاية البرنامج  بداية البرنامج  اسم البرنامج  م

 جامعة كفرالشيخ-مركز التطوير 28/12/2009 26/12/2009 ادارة البحث العلرى 1

 جامعة كفرالشيخ-مركز التطوير 7/1/2010 5/1/2010 ال شر العلرى الدولى 2
 جامعة كفرالشيخ-مركز التطوير 8/2/2010 6/2/2010 نظم االمتحانات والتقويم التربوى  3
 جامعة كفرالشيخ-مركز التطوير 14/6/2010 12/6/2010 مشرو ات البحوث الت افسية 4
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 جامعة كفرالشيخ-مركز التطوير 30/9/2010 26/9/2010 التقويم الذاةى لرؤسسات التعليم العالى 5

 جامعة كفرالشيخ -كلية التربية 27/2/2011 26/2/2011 التخطيط االستراةيجى 6

الةرةعةلةومةةةةةات   7 وةةلة ةولةوجةيةةةةةا  نةظةم 
(Presentation 2010) 

 –وحةدة ددارة مشةةةةةةةةةرو ةات التطوير   10/5/2015 2/5/2015
نةةظةةم  الةةتةةةةةدريةةةةة   ةةلةةى  مشةةةةةةةةةةروم 

شجةةامعةةة كفر   وةل ولوجيةةا الرعلومةةات
 الشيخ

الرركز الدولى إلدارة الروارد البشةةرية  4/12/2017 3/12/2017  اإلدارة الجامعية 8
 جامعة كفر الشيخ-والتعليم الرسترر

الرركز الدولى إلدارة الروارد البشةةرية  15/1/2018 14/1/2018 ة ظيم الرؤةررات العلرية 9
 جامعة كفر الشيخ-والتعليم الرسترر

الرركز الدولى إلدارة الروارد البشةةرية  22/1/2018 21/1/2018 ددارة الفريق البحثى 10
 جامعة كفر الشيخ-والتعليم الرسترر

الرركز الدولى إلدارة الروارد البشةةرية  26/2/2018 25/2/2018 مهارات العرض الفعال 11
 جامعة كفر الشيخ-والتعليم الرسترر

الرركز الدولى إلدارة الروارد البشةةرية  23/4/2018 22/4/2018 اخالتيات الره ة 12
 جامعة كفر الشيخ-والتعليم الرسترر

الرراجعة الخارجية لرؤسةةةةةةةسةةةةةةةات   13
 التعليم العلى 

الهيدة القومية لهةةراج جودة التعليم  23/5/2013 22/5/2013
 واال تراد

ةوصةةةةةةةيم البرامط وخراهط الر هط   14
 لرؤسسات التعليم العالى

الهيدة القومية لهةةراج جودة التعليم  9/5/2013 8/5/2013
 واال تراد

 

 التدريسية: الخبرات 
 مقررات مبرحلة الليسانس والبكالوريوس: تدريس  (1

 الكلية  الفرقة الشعبة املـــادة  م
 الرتبية  األول  علم النفس علم النفس الرتبوي  1
 الرتبية  األول  النفسعلم  اتريخ علم النفس  2
 الرتبية  األول  الرتبية اخلاصة  الفروق الفردية   3
 الرتبية  الثانية  علم النفس الفسيولوجى علم النفس  4
 الرتبية  الثانية  مجيع الشعب  سيكولوجية التعلم  5
 الرتبية  الثانية  مجيع الشعب  علم النفس الرتبوي  6
 الرتبية  الثانية  اخلاصة الرتبية  صعوابت التعلم مدخل إل  7
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 الرتبية  الثالثة  علم النفس القياس والتقومي النفسي والرتبوي  9
اإلعداد والتدريب    –مهنة علم النفس  10

 الرتبية  الثالثة  علم النفس واإلجازة
 الرتبية  الثالثة  علم النفس االختبارات النفسية  11
 الرتبية  الثالثة  علم النفس مناهج البحث  12
 الرتبية  الرابعة  علم النفس مشروع التخرج )ممتد( 13
 الرتبية  الرابعة  علم النفس علم النفس املدرسي 14
 الرتبية  الرابعة  رايض األطفال علم النفس الفسيولوجى  15
 الرتبية  الرابعة  علم النفس علم النفس املعريف 16
 الرتبية  الرابعة  مجيع الشعب  الفروق الفردية والقياس النفسى 17
 الرتبية  الرابعة  رايض األطفال الفروق الفردية والقياس النفسى 18
 الرتبية  الرابعة  تعليم أساسى  الفروق الفردية والقياس النفسى 19

 

 :ج التأهيل الرتبوىمربانمقررات بتدريس  (2

 الكلية  الفرقة الشعبة املـــادة  م
 الرتبية  الثان املستوى  مجيع الشعب    علم النفس التعليمي  1
 الرتبية  املستوى الثان  مجيع الشعب    دراسات ميدانية  2
 الرتبية  املستوى األول  مجيع الشعب  اإلحصاء   3
 الرتبية  املستوى الرابع  مجيع الشعب  التقومي 4

 

 :  الدراسات العليا داخل الكليةمقررات مبرحلة تدريس   (3
 الكلية  التخصص املرحلة املـــادة  م
 الرتبية  مجيع التخصصات  الدبلوم العامة  الفروق الفردية والقياس النفسى 1
أخصائي نفسى   الدبلوم املهنية  سيكولوجية إدارة األزمات املدرسية  2

 مدرسي
 الرتبية 

أخصائي نفسى   الدبلوم املهنية  مهارات الدراسة  3
 مدرسى

 الرتبية 
 الرتبية  نفسى أخصائى   الدبلوم املهنية  علم النفس العالجى  4
 الرتبية  أخصائى نفسى  الدبلوم املهنية  إعاقات التعليم  5
 لرتبية ا أخصائى نفسى  الدبلوم املهنية  التقييم النفسى والرتبوى  6
 لرتبية ا أخصائى نفسى  الدبلوم املهنية  برامج التدخل وتعديل السلوك  7
 الرتبية  صعوابت التعلم  الدبلوم املهنية  مقرر اختياري  8
 الرتبية  صعوابت التعلم  الدلوم املهنية  2صعوابت التعلم  9

 الرتبية  علم النفس الرتبوى  الدبلوم اخلاصة  ناء االختبارات واملقاييس النفسية ب 10
 الرتبية  علم النفس الرتبوى  الدبلوم اخلاصة  قاعة البحث  11
 الرتبية  علم النفس الرتبوى  الدبلوم اخلاصة  علم النفس املعرىف 12
 الرتبية  علم النفس الرتبوى  املاجستي  علم النفس عرب الثقاىف  13
 الرتبية  علم النفس الرتبوى  املاجستي  نظرايت معاصرة ىف علم النفس 14
 الرتبية  علم النفس الرتبوى  املاجستي  قاعة حبث  15
 الرتبية  علم النفس الرتبوى  الدكتوراة سيكولوجية التعلم والتعليم  16
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 الرتبية  علم النفس الرتبوى  الدكتوراة التعلم والذاكرة 17
 الرتبية  علم النفس الرتبوى  الدكتوراة قاعة حبث  18

 

 :  خارج الكليةمقررات تدريس  (4
 الكلية  التخصص املرحلة املـــادة  م
 الرتبية النوعية  األول  مجيع الشعب  مدخل العلوم السلوكية  1
 الرتبية النوعية  الثانية  مجيع الشعب  التعليمي علم النفس  2
 الرتبية النوعية  الثالثة  مجيع الشعب   القياس والتقومي 3
مهارات التواصل   4

 )اختيارى( 
 الزراعة  املستوى الثان  مجيع الشعب 

 الصيدلة  الفرقة األول  مجيع الشعب  علم النفس 5
 التمريض املستوى الثان  مجيع الشعب  علم النفس 6
 املعهد الفين للتمريض  األول  مجيع الشعب  علم النفس   7
 املعهد الفين الصحى  األول  شعبة التمريض علم النفس 8
 

المشاركة ىي أعمال االمتحانات واألعمال المتعلقة  
 : بالطلبة

 .2014/2015رئيس كنرتول التأهيل الرتبوى املستوى األول للعام اجلامعى   (1

 .2015/2016الدبلومة اخلاصة ىف الرتبية للعام اجلامعى رئيس كنرتول  (2

 .2014/2015رئيس كنرتول الدبلوم املهىن لألعوام اجلامعية:  (3

 .2015/2016رئيس كنرتول الدكتوراه ىف الرتبية للعام اجلامعى  (4

 عضو بكنرتوالت الفرقة األوىل والثانية والثالثة والرابعة يف أعوام جامعية خمتلفة.  (5

  - ماجستري    – دبلوم خاص    –دبلوم مهىن    –ت الدراسات العليا )دبلوم عام  عضو بكنرتوال (6
 دكتوراه(.

 .   2018/2019عضو بكنرتول الفرقة الثانية تعليم مميز للعام اجلامعى  (7

االلتزام التام مبواعيد تسلم وتسليم أوراق إجابة الطلبة ىف املواد الىت تقوم بتدريسها ىف املواعيد   (8
 احملددة. 
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 اانت املواد الىت تقوم بتدريسها تتناسب مع املستوايت الفعلية للطلبة. نتائج امتح (9

 ملتزمة ابلساعات املكتبية وتفسح وقتاً مناسبا لاللتقاء بطالهبا. (10

أو   (11 النفسية  سواء  اخلاصة  مشكالهتم  حل  على  الطلبة  ملساعدة  نفسية  استشارات  تقدمي 
 االجتماعية أو الدراسية. 

لطلبة اجلدد امللتحقني بكلية الرتبية ابتداًء من العام اجلامعى  رئيس جلنة للمقابلة الشخصية ل  (12
 حىت اترخيه. 2015/ 2014

الرتبية   (13 بكلية  امللتحقني  املهنية  والدبلوم  العامة  الدبلوم  لطلبة  الشخصية  للمقابلة  جلنة  رئيس 
 حىت اترخيه. 2015/ 2014ابتداًء من العام اجلامعى 

لطلبة   (14 امليداىن  التدريب  على  مبرحلة  االشراف  والرابعة  الثالثة  ابلفرقتني  النفس  علم  ختصص 
 . 2009/ 2008ابتداًء من عام يوس الليسانس والبكالور 

اجلامعى   (15 للعام  النوعية  الرتبية  بكلية  الثالثة  الفرقة  لطلبة  امليداىن  التدريب  على  االشراف 
2007/2008. 

 :حءور المؤتمرات والندوات العلمية

أعمال   (1 ىف  الرتبيةاملشاركة  بكلية  اخلامس  السنوى  للمؤمتر  العامة  جامعة كفرالشيخ    - اللجنة 
 . 2006أبريل 17 -15بعنوان: "دور كليات الرتبية ىف التطوير والتنمية" ىف الفرتة من 

جامعة    -املشاركة ىف أعمال الندوة العلمية الثامنة لقسم اصول الرتبية والىت عقدت بكلية الرتبية (2
 . 7/5/2006"املعلم العرىب وحتدايت القرن احلادى والعشرين" بتاريخ كفرالشيخ حتت عنوان: 

الرتبية (3 بكلية  اخلامس  السنوى  للمؤمتر  العامة  اللجنة  أعمال  ىف  جامعة كفرالشيخ    - املشاركة 
من   الفرتة  اجلماعى" ىف  التعليم  واإلبداع ىف  واملوهبة  العقلى  "التفوق  أبريل    11-10بعنوان: 

2007. 

جامعة    -أعمال الندوة العلمية التاسعة لقسم اصول الرتبية والىت عقدت بكلية الرتبيةاملشاركة ىف   (4
 . 30/4/2007كفرالشيخ حتت عنوان: "التعليم املصرى وتعزيز املواطنة" بتاريخ 
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اجملتمع والىت عقدت   (5 البيئة وخدمة  الىت نظمها جهاز شئون  العلمية  الندوة  املشاركة ىف فعالية 
السكر والدرن وطرق  جامع  -بكلية الرتبية الكبد ومرض  ة كفرالشيخ حتت عنوان: "فريوسات 

 . 7/5/2007احلماية منهم" بتاريخ 

عنوان:  (6 حتت  كفرالشيخ  جبامعة  اجلودة  ضمان  مؤمتر  ىف  ابحلضور   املشاركة 
االثنني   يوم  ابجلامعة  املشروعات  إدارة  بوحدة  عقد  والذي  والغد"،  اليوم  اجلودة   "ضمان 

 . 10/3/2008املوافق 

اجملتمع والىت عقدت   (7 البيئة وخدمة  الىت نظمها جهاز شئون  العلمية  الندوة  املشاركة ىف فعالية 
تمع وتنمية البيئة"  جامعة كفرالشيخ حتت عنوان: "حنو عمل تطوعى فعال خلدمة اجمل  -بكلية الرتبية

 . 25/3/2008بتاريخ 

جامعة    -املشاركة ىف أعمال الندوة العلمية العاشرة لقسم اصول الرتبية والىت عقدت بكلية الرتبية (8
 .2/4/2008كفرالشيخ حتت عنوان: "الرواية العربية والرتبية" بتاريخ 

وا (9 النفسية  الصحة  لقسم  الثالثة  العلمية  الندوة  أعمال  الرتبيةاملشاركة ىف  بكلية    -لىت عقدت 
جامعة كفرالشيخ حتت عنوان: "االكتشاف املبكر لذوى االحتياجات اخلاصة من األطفال" بتاريخ  

22/2/2009 . 

جامعة كفرالشيخ    -املشاركة ىف أعمال الندوة العلمية األول لقسم علم النفس بكلية اآلداب (10
اثر النفسية واالجتماعية الىت تنتج  والىت عقدت مبدرج كلية التجارة ابجلامعة حتت عنوان: "اآل 

 .8/3/2009عن االستخدام املفرط للكمبيوتر واالنرتنت" بتاريخ 

جامعة    – املشاركة يف إعداد وتنظيم الندوة العلمية األوىل لقسم علم النفس الرتبوى بكلية الرتبية   (11
اوجى" بتاريخ  ( ابلكلية حتت عنوان: "برامج التدخل السيكو 2كفر الشيخ، والىت عقدت مبدرج )

15/4/2009 . 

  -املشاركة ىف أعمال الندوة العلمية احلادية عشرة لقسم اصول الرتبية والىت عقدت بكلية الرتبية (12
 . 1/4/2009جامعة كفرالشيخ حتت عنوان: "الدور املرىب للمسرح" بتاريخ  
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مية والىت عقدت  املشاركة ىف أعمال الندوة العلمية األوىل لقسم الرتبية املقارنة واإلدارة التعلي (13
الرتبية بتاريخ    -بكلية  االفرتاضى"  العاىل  التعليم  "نظام  عنوان:  حتت  جامعة كفرالشيخ 

29/4/2009 . 

  - املشاركة ىف أعمال الندوة العلمية اخلامسة عشر لقسم أصول الرتبية والىت عقدت بكلية الرتبية (14
 . 13/3/2012اريخ جامعة كفرالشيخ حتت عنوان: "املعلم وحتدايت األلفية الثالثة" بت

الرتبية جامعة   (15 بكلية  الثانوى: رؤية مستقبلية،  للتعليم  الثقافية  األبعاد  ندوة  أعمال  املشاركة ىف 
 .24/4/2012مع اجمللس األعلى للثقافة بتاريخ  ابالشرتاكطنطا 

  - املشاركة ىف أعمال الندوة العلمية اخلامسة عشر لقسم أصول الرتبية والىت عقدت بكلية الرتبية (16
أولوايته،  ج )أسسه،  يناير  ثورة  بعد  الرتبوى  التغيري  مستقبل   " عنوان:  حتت  امعة كفرالشيخ 

 . 14/3/2013متطلباته(." بتاريخ 

  -املشاركة ىف أعمال الندوة العلمية السادسة عشر لقسم أصول الرتبية والىت عقدت بكلية الرتبية (17
 . 12/3/2014خ جامعة كفرالشيخ حتت عنوان: "املعرفة وبناء االنسان" بتاري

  - الرتبية  بكلية   عقدت   والىت  الرتبية  أصول  لقسم  عشر  التاسعة  العلمية  الندوة  أعمال   ىف  املشاركة (18
"عنوان  حتت  كفرالشيخ  جامعة املصرى  :  التعليم  يف  والطموح  – التميز    بتاريخ"  الواقع 

15/3/2017 . 

املؤمتر السنوي السابع بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ بعنوان "جودة احلياة كاستثمار  املشاركة ابحلضور وتنظيم   (19
 . 2010/ 4/  14 – 13بتاريخ للعلوم الرتبوية والنفسية" 

املؤمتر السنوي الثامن بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ بعنوان " كلية الرتبية والتنمية  املشاركة ابحلضور وتنظيم   (20
 . 2011 أبريلبتاريخ  "البشرية املستدامة

النفسيةاملشاركة حبضور   (21 للدراسات  املصرية  للجمعية  التابع  النفس  لعلم  والعشرون  الثامن  السنوي  ،  املؤمتر 
 .8/2012-6بتاريخ 

،  جامعة كفر الشيخ بعنوان " الرتبية واالنتماء"  –املؤمتر السنوي التاسع بكلية الرتبية  املشاركة ابحلضور وتنظيم   (22
 . 2012/ 4/  11 – 10بتاريخ 
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 22، بتاريخ  املؤمتر السنوي الثالثـون لعلم النفس التابع للجمعية املصرية للدراسات النفسيةاملشاركة حبضور   (23
– 24 /3 /2014 . 

جامعة كفر الشيخ بعنوان    –بكلية الرتبية    )الدوىل األول(  املؤمتر السنوي العاشراملشاركة ابحلضور وتنظيم   (24
 . 10/12/2014-، بتاريخ سى واالجتماعى"النف األمان"

املؤمتر (25 حبضور  النفسية    املشاركة  للدراسات  املصرية  للجمعية  التابع  النفس  لعلم  مع كلية  السنوي  ابلتعاون 
 .2018اإلعاقة جامعة الزقازيق املنعقد مبركز االستعالمات مبدينة مرسى مطروح، أكتوبر 

 . 2011، مايو النفسية: البنية السيكولوجية للمرأة الريفيةالعلمية لقسم الصحة  وةالنداملشاركة حبضور  (26

، ت األلفية الثالثةوحتدايالرتبية ابلكلية بعنوان: املعلم    أصولالندوة اخلامسة عشر لقسم  املشاركة حبضور   (27
 . 13/3/2012بتاريخ 

 . 24/4/2012بتاريخ ، ندوة األبعاد الثقافية للتعليم الثانوى، كلية الرتبية جامعة طنطا املشاركة حبضور  (28

يف   (29 النفس  لعلم  والثالثون  اخلامس  النفسية  للدراسات  املصرية  اجلمعية  مبؤمتر  ببحث  املشاركة 
مصر، والسابع والعشرون العرىب، ابالشرتاك مع كلية علوم ذوى االحتياجات اخلاصة، جبامعة بىن  

 . 3/3/2019إىل  2/3/2019سويف، يف الفرتة من 

املؤمترات يف الفرتة من    مبركز املنعقد طنطا لكلية الرتبية، جامعة  لسنوي ا املؤمتر  حبضور املشاركة (30
 . 5/3/2019إىل  4/3/2019

  –   الرتبية بكلية  احلادى عشر )الدوىل الثاىن(  السنوي   املؤمتر العلمى  وتنظيم ابحلضور  املشاركة (31
االنسان املصرى اجلديد يف ضوء    الرتبية"    بعنوان  الشيخ  كفر  جامعة اخلطة االسرتاتيجية وبناء 
 . 2016 /11/ 9 –  8 بتاريخ ، "2030ملصر 

ندوة بعنوان: "العمل التطوعى وامهيته يف جمال رعاية ذوى اإلعاقة"،    أعمال  ابحلضور ىف  املشاركة (32
  كفرالشيخ  جامعة  -الرتبية  بكلية  عقدت  واليت نظمها جهاز شئون خدمة اجملنمع وتنمية البيئة، والىت 

 . 4/12/2018 بتاريخ
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التعليم  امل (33 الصالحية لشاغلى وظائف  تطوير منظومة شهادة  شاركة ابحلضور يف اعمال مؤمتر 
واليت نظمته وزارة الرتبية والتعليم ابالشرتاك مع االكادميية املهنية للمعلمني ممثال للكلية يوم الثالاثء  

 مبقر االكادميية مبدينة السادس من أكتوبر.  2019أكتوبر  8املوافق 

ث مبؤمتر اجلمعية املصرية للدراسات النفسية السادس والثالثون لعلم النفس يف  املشاركة ببح (34
 . 5/2/2020إىل  2/2/2020مصر، والثامن والعشرون العرىب، مبدينة الغردقة، يف الفرتة من 

 

 : األنشطة الجامعية
وخارجها حتكيم عدد من البحوث للسادة أعضاء هيئة التدريس ىف جمال التخصص داخل اجلامعة   (35

 . للنشر مبجلة الكلية 

 حتكيم عدد من البحوث لطلبة املاجستي والدكتوراة للنشر مبجلة الكلية.  (36

حتكيم مقاييس وبرامج لطلبة املاجستي والدكتوراة ىف ختصصى علم النفس الرتبوى والصحة النفسية   (37
 داخل اجلامعة وخارجها.

 عضوية اجملالس واللجان داخل الكلية:  (38

جلنة   • الدراسى  عضو  العام  ىف  الكلية  جملس  عن  املنبثقة  اجملتمع  وخدمة  البيئة  شئون 
2012./2013 

ـ    2013/2014عضو جلنة شئون التعليم والطالب املنبثقة عن جملس الكلية ىف األعوام   •
 . 2016/2017ـ  2015/2016ـ  2014/2015

 أنشطة ضمن احتاد الطلبة واألنشطة العامة ابلكلية:  (39

 . 2015/2016مية ابلكلية للعام اجلامعى مستشار اللجنة العل •

عضو جلنة التحكيم الختيار الطالب والطالبة املثاليني على مستوى الكلية بدًء من   •
 حىت اترخيه.  2012/2013العام اجلامعى
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عضو جلنة إعداد الئحة مرحلة الدراسات العليا ابلكلية والىت مت اعتمادها من قبل جلنة قطاع كليات   (40
 الرتبية. 

حىت املؤمتر   2011ابتداء من املؤمتر الثامن عام  رئيس جلنة االستقبال املنبثقة عن املؤمتر العام للكلية   (41
 . 2016الثان عشر 

 املشاركة يف فعاليات السيمنار األسبوعي لقسم علم النفس الرتبوى. (42

 علم النفس الرتبوى ابلكلية. ى شراف العلمي والفين على معملاإل (43

ومقرراته املختلفة طبقا لنماذج اهليئة ابلكلية  املشـــاركة يف ااازات توصـــيج برممج علم النفس الرتبوي   (44
 القومية.

ــاركة يف ااازات تقارير برممج علم النفس الرتبوي   (45 ومقرراته املختلفة طبقا لنماذج اهليئة ابلكلية املشــــــــــــ
 القومية.

ــاركـة يف ااـاز  (46 ــنوـية لربممج علم النفس الرتبوي املشــــــــــــ ومقرراـته املختلفـة طبقـا ابلكلـية  ات التقـارير الســــــــــــ
 لنماذج اهليئة القومية.

 :عءوية الجمعيات العلمية واألهلية
برقم   (1 املشهرة  الشيخ  بكفر  النفسيني  األخصائيني  مجعية  إدارة  مبجلس  لسنة    1942عضو 

2012. 

 . 1948حتت رقم  النفسيةعضو اجلمعية املصرية للدراسات  (2

 : المشاركة المجتمعية 
املشاركة كمدرب ىف موضوع الربجمة اللغوية العصبية ىف دورة التنمية البشرية املستوى األول املنعقدة   (1

- 15،  25/1/2014-19،  7/4/2012-2حتت اشراف مركز اخلدمة ابلكلية ىف الفرتات:  
19/3/2015 ،29/3 – 2/4/2015. 
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السلوك املنعقدة حتت اشراف مركز   التعلم وتعديلاملشاركة ابلتدريس والتدريب ىف دورات صعوابت  (2
الفرتات:   ىف  ابلكلية  ، 30/1/2014–4،  31/1/2013– 5،  28/1/2012-37اخلدمة 

6–31/7/2018 ،3 – 15/1/2019 . 

املنعقدة ابلكلية ابتداًء من عام املشاركة ىف التدريس والتدريب جبميع دورات إعداد املعلم اجلامعى   (3
 حىت اترخيه. 2014/ 2013

ااملشاركة ىف تدريب معلمى وموجهى املرحلة الثانوية الفنية مبحافظة كفر الشيخ ضمن برممج التعلم   (4
 . 2012النشط ىف عام 

املدرسة  املشاركة ىف تدريب معلمى وموجهى املرحلة الثانوية مبحافظة كفر الشيخ ضمن برممج إدارة   (5
 . 2012الثانوية ىف عام 

 ربممج تدريب مديري ووكالء املدارس الثانوية العامة علي:التدريس والتدريب باملشاركة يف  (6
 .2011نوفمرب ىف مصر ىف شهر  تطوير التعليم الثانوي •
 .2012يوليو ىف شهر اسرتاتيجيات التعلم النشط  •

 .االشرتاك واإلشراف على تنظيم االحتفال بيوم اليتيم (7

قياس الذكاء لبعض إفراد اجملتمع بناء علي إحالتهم من قسم األعصاب مبستشفى كفر الشيخ العام   (8
 أو بناء علي رغبات أولياء األمور. 

 . 2014، 2013، 2012تدريب معلمات رايض األطفال مبحافظة كفر الشيخ ىف أعوام  (9

مادتى )الذكاءات املتعددة، سيكولوجية  التدريس وتدريب املعلمني امللتحقني بدورة التأهيل الرتبوى ىف   (10
املنعقدة مبركز التطوير    2014التعلم الفعال( التابعة ألكادميية املعلمني ىف الفرتة من يناير / مارس  

 بكفرالشيخ.

التدريس وتدريب املعلمني امللتحقني بدورة التأهيل الرتبوى ىف مادتى )الذكاءات املتعددة، سيكولوجية   (11
املنعقدة مبركز التطوير    2015الفعال( التابعة ألكادميية املعلمنب ىف الفرتة من فرباير ـ ابريل  التعلم  

 بكفرالشيخ.
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30/4/2015   

 

 السيرة  ةصاحب
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