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 : األكاديميةوالخبرات  التدرج الوظيفي

 

  1990 /24/6ن فى الفترة م بكلية التربية جامعة المنوفية صحة نفسية بقسم علم النفس التربوىمعيد 

 .1998 /28/3 إلى

 ن مفترة ال فى علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة المنوفيةقسم س مساعد صحة نفسية بمدر

 .28/3/2005 لىإ 28/3/1998

 راه درجة دكتو وحصل على االتحاديةلجمهورية ألمانيا  3/1/2000بعثة دكتوراه في  سافر فى

 م.   2004 /12 /20فى فى مجال التربية الخاصة ي التربية فالفلسفة 

  وعين مدرس صحة نفسية والتربية الخاصة بقسم علم النفس 2005 /1 /20عاد إلى مصر فى 

 م30/7/2007. وحتى 28/3/2005ية جامعة المنوفية بتاريخ التربوي بكلية الترب

 لعربية كة ابالممل أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة الملك فيصل باألحساء

 م.  30/7/2018م، وحتى 15/9/2007، بداية من السعودية

  يخه.م وحتى تار1/8/2018امعة المنوفية منذ ج –عاد للعمل في كلية التربية 

   م29/6/2020أستاذ مساعد بقسم علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة المنوفية بتاريخ 

 

 المحور األول: األنشطة البحثية:

 
 أوال: البحـــوث واألوراق العلمية المنشــورة:

 الي:وبياناتها كالت ،( بحثًا في المجالت العلمية المحكمة داخل مصر وخارجها8حيث تم نشر عدد )
 
 

 م
 عنوان البحث أو الورقة العلمية

 

سنة 

  النشر

بحث مفرد /   المجلة أو المؤتمر

 مشترك

أساااليا الفكا ااة وعال تهااا بجااودة الصاادا ة لاادى  1

 طالب الجامعة 

 

 م 2019 

مجلااة كليااة التربيااة جامعااة بنهااا، العاادد 

( لشااااااهر أكتااااااوبر 30( مجلاااااد )120)

 88-43الجزء األول. ص. 

 

 بحث منفرد 

 

المعلام للساالوإل ااباداعى وعال تاه بفاعليااة  تعزياز 2

 الذات اابداعية لدى طالب المرحلة الثانوية.

 م 2019 

 

 –جامعاة المنوفياة  –مجلة كلية التربياة 

  63-2 ص. -العدد الرابع

 بحث مشترإل 

مناااا الماارح فااي الفصااول الدراسااية وعال تااه  3

بالمروناااة االكاديمياااة لااادى طاااالب المرحلاااة 

 الثانوية.

 

 م 2018 
مجلااة كليااة التربيااة جامعااة أساايوط، 

المجلااااد الرابااااع والثالدااااو ، العاااادد 

 . 419-384السابع، 

 

 بحث منفرد
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 م
 عنوان البحث أو الورقة العلمية

 

سنة 

  النشر

بحث مفرد /   المجلة أو المؤتمر

 مشترك

العواماااال الشخصااااية واالساااارية والمدرسااااية  4

المسااهمة فااي صااعوبات الااتعلم لاادى األطفااال 

 الصم.

 

 م2017
 –مجلة دراسات تربوية واجتماعية 

جامعة حلوا ، المجلد الثالث 

د األول، الجزء والعشرو ، العد

 .754-705الثانى، 

 

 مشترإل 

 

أدر االنادماج النفساى المعرفاي السالوكي علاى  5

اً جودة الحياة المدرسية للتالميذ المعا ين سمعي

  في مدارس الدمج.

 

 م 2016 
جامعاااة كفااار  –مجلاااة كلياااة التربياااة 

الشااااايخ، العااااادد الخاااااامس، المجلاااااد 

 .94-1الثاني، 

 بحث منفرد 

 

رشاااد االساارى التااى تقاادمها وا ااع خاادمات اال 6

ماادارس التربيااة الخاصااة ألساار ال لبااة ذوي 

االحتياجات الخاصة من وجهة نظر المعلماين 

 واألسر بمحافظة ااحساء.  

 

 

 م 2016 
المجلة العلمية لجامعاة الملاك فيصال 

 )العلوم اانسانية واادارية(، المجلاد

 151 -117: ص – 2لعدد ا – 15

 

 بحث مشترإل

دام استراتيجيتي التصنيف والكلماات أدر استخ 7

المحورية فى تعلام لغاة ااشاارة لادى األطفاال 

 الصم.

 

 م 2016 
المجلة العلمية لجامعاة الملاك فيصال 

 )العلوم اانسانية واادارية(، المجلاد

 170-153: ص – 2لعدد ا – 15

 

 بحث مشترإل 

سمة الذكاء الوجداني وعال تها بأساليا  8

 .طالب الجامعة التفكير لدي عينة من

 

 م2006 
مجلة كلية التربية، بكفر الشيخ 

 .   64-1جامعة طن ا. العدد الرابع، 

 

 مشترإل 

 

  

            عنوان رسالة الماجستير:
أثااال العل عاااا بااا   الي  اااب اة ااالرب ةالي  اااب ال    ااا ب ع ااا    اااع    .(1998). الهجااا   عااا   

 ،  ج ااع ل  اا  الااافب ال ل اا ب لب   اا ،الع ك  يااب لاا   ذ   ااح ال لب ااب ا بع ا  ااب
 م.1998ج  عب ال   ف ب،  ك  ب العلب ب،ق م ع م ال لس العلب  ، 

 
  عنوان رسالة الدكتوراه:

Elhageen, A. A. (2004). Effect of interaction between parental treatment styles 

and peer relations in classroom on the feeling of loneliness among deaf children 

in Egyptian schools. Published  doctoral dissertation, Eberhard-Karls-

Universität Tübingen, Germany. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag. 

and Electronically published doctoral dissertation, University of Tübingen, 

Germany. 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-15407 
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 ثانيًا: الكتب والمقاييس المنشورة:
  ،سميحا  الرشيدى، مجدى الشحات، أحمد عاشاور، أحماد العمارى، عاادل الهجاين، محماود خياال

. الرياا:: دار مقدماة فاي التربياة الخاصاة( 2012أحمد رجا، عاطف بحراوي وفيصل الزيوت)

 الناشر الدولي للنشر والتوزيع.

 ( 2008عادل الهجين )مصرية.. القا رة: مكتبة األنجلو الوحدة لألطفال الصممقياس الشعور بال 

 ( 2008عادل الهجين )مكتباة  . القاا رة:القياس السيسومترى لعال ات األطفال بأ رانهم فاي الفصال

 األنجلو المصرية.

 ( .2009عااادل الهجااين وحماااد الحمااادي .)حقيبااة تدريبيااة باارامج توجيااه إرشاااد نفسااي وأساارى .

بلااوم ي جميااع مراكااز التنميااة االساارية فااى انحاااء المملكااة  اامن سلساالة دأكاديميااة يااتم تدريسااها فاا

لتنميااة االرشاااد االساارى بمركااز التنميااة األساارية بمحافظااة االحساااء بالسااعودية، االحساااء: مركااز ا

 األسرية.

 

 ثالثاً: المشاركة في سيمينار قسم علم النفس بكلية التربية جامعة المنوفية.
 

 نها:مد من رسائل الماجستير والدكتوراه وفيما يلي حصر بكل رابعاً: اإلشراف على العدي

 :الرسائل العلمية التي أشرف عليها وتم مناقشتها 
 تاريخ المنج الدرجة عنوا  الرسالة  اسم الباحث م

ماااي محماااد فتحاااي  1

 الباب أبو اليزيد

فاعلياااة برناااامج إرشاااادي لتنمياااة الهوياااة لااادى عيناااة مااان المااارا قين 

 تخدام العالج بالمعنىمنخفضي الهوية باس

 2008 ماجستير

 
 :الرسائل العلمية التي أشرف عليها ولم يتم مناقشتها بعد 

 تاريخ التسجيل  الدرجة عنوا  الرسالة  اسم الباحث م

إيماااااااااا  محماااااااااد  1

عااااااااااطف عباااااااااد 

 العزيز سبيكة

ب العال ة بين العقالنية والذكاء وبعض التحيزات المعرفياة لادى طاال

 المرحلة الجامعية.

 ماجستير

علم نفس 

 تعليمى

 م 14/4/2019

نجااااااااوى صااااااااابر  2

عبااااااااد الم لاااااااااا 

 الجزار

ااسااهام النساابي لفاعليااة الااذات اابداعيااة وبعااض عمليااات مااا وراء 

 المعرفة في التدفق النفسى لدى طالب الجامعة. 

 ماجستير

صحة 

 نفسية

 م  16/6/2019

سااناء جااودة أحمااد  3

 متولى فرج

النفساى لادى عيناة مان  فاض الاو نفاعلية برنامج سالوكي معرفاي لخ

 طالب الجامعة.

 ماجستير

صحة 

 نفسية

 م 16/6/2019

بهاااااااااء مشاااااااار   4

  منجى سليما 

الفااروف فااي بعااض الساامات الشخصااية والعقليااة بااين معلمااى العلااوم 

 اانسانية واالجتماعية منخفضي ومرتفعي األداء المهنى. 

 ماجستير

علم نفس 

 تعليمى

 م 18/8/2019

دالياااااااااا فااااااااااروف  5

 محمد على

فعالياااة تااادريبات الضاااب  المعرفاااي فاااى خفاااض بعاااض األعااارا: 

 االكتئابية.

 دكتوراه

صحة 

 نفسية

 م18/8/2019

فاطماااااة الز اااااراء  6

جماااااااااال محماااااااااد 

 إبرا يم عيد

تادفق نمذجاة العال اات باين الكمالياة والتوجاه اايجاابي نحاو الحيااة وال

 النفسى لدى طالب الجامعة.

 دكتوراه

صحة 

 نفسية

 م24/11/2019

 

 



 - 5 - 

  الرسائل العلمية التي أشرفت عليها فترة منن الوقنت ثنم حنمفت منن االشنراف بعند سنفر 

 للخارج:
 تاريخ التسجيل  الدرجة عنوا  الرسالة  اسم الباحث م

 

1 

عبيااااااااار حمااااااااادى 

 حسنين مص فى

استخدام فنيات العالج النفسى المكثاف فاي تحساين مهاارات التواصال 

 لدى ذوى  لق الكالم من الجنسين.

 م 8/5/2006 راهدكتو

 اااااااااااوانم عباااااااااااد  2

 الرازف شبل

العال ااة بااين االستبصااار االجتماااعى وبعااض ساامات الشخصااية لاادى 

 طالب المرحلة الثانوية.

 م 12/6/2006 ماجستير

نا ااااااااااد محماااااااااااد  3

 الوكيل

فااال فاعلياة برنااامج تادريبى مقتاارح لتنمياة االنتباااة السامعى لاادى األط 

 المتأخرين عقلياً )القابلين للتعلم(.

 م  11/4/2007 اجستيرم

 
  الرسنننائل العلمينننة التننني أشنننرفت عليهنننا منفنننرداً وتمنننت مناقشنننتها فننني المملكنننة العربينننة

 السعودية:

(. دراسااة بعااض مشااكالت ال ااالب المو ااوبين بالمرحلااة 2015عبااد الل يااف باان صااال  المااذ . ) -

نظاار  ماان وجهااة المتوساا ة بااالتعليم العااام فااي المملكااة العربيااة السااعودية واحتياجاااتهم االرشااادية

ابااداع، رسااالة ماجساتير، كلياة التربيااة، المركاز الاوطني ألبحاااو المو باة وا المو اوبين ومعلمايهم،

 جامعة الملك فيصل. 

معو ااات العماال فااي مراكااز التاادخل المبكاار ماان وجهااة نظاار  (2017ساالوى محمااد سااعيد عساايرى. ) -

،  ساام ةماجسااتير، كليااة التربياا رسااالة المعلمااات والوالاادين وأساااليا عالجهااا فااي المن قااة الشاار ية،

 ، جامعة الملك فيصل.التربية الخاصة

 
 :الرسائل العلمية التي قمت بمناقشتها في المملكة العربية السعودية 

مع االحتياجات التدريبية لمعلمي ال الب الصم و عا  السا ـ(. 1434فا ل بن منصور آل حمد ) -

امعاة ج، رساالة ماجساتير، كلياة التربياة، ر مفي بارامج الادمج بمادارس التعلايم العاام مان وجهاة نظا

 الملك سعود.

 اعا  وأ مياة التعلايم السامعي الشافهي للتالمياذ الصام   اـ(.1434 يفاء بنت عبد العزيز المهياش) -

سااالة ر، الساامع وماادى مالامااة البيئااة التعليميااة لت بيقااه فااي باارامج الاادمج فااي المرحلااة االبتداايااة

 ملك سعود. ماجستير، كلية التربية، جامعة ال

يم العاام فاعلية استخدام حقيبة تدريبياة فاى تعاديل اتجا اات معلماى التعلا ـ(. 1435) زاع الشمرى.  -

تربياة، ، كلياة ال سام التربياة الخاصاة ساالة ماجساتيرر، نحو دمج ال الب الصم فى المدرسة العادياة

 جامعة الملك سعود. 

الت ال ااالب المو ااوبين بالمرحلااة دراسااة بعااض مشااك ااـ(. 1436عبااد الل يااف باان صااال  المااذ . ) -

ة نظاار المتوساا ة بااالتعليم العااام فااي المملكااة العربيااة السااعودية واحتياجاااتهم االرشااادية ماان وجهاا

، ابااداعرسااالة ماجساتير، كلياة التربيااة، المركاز الاوطني ألبحاااو المو باة وا ،المو اوبين ومعلمايهم

 جامعة الملك فيصل. 

عو ات العمل فاي مراكاز التادخل المبكار مان وجهاة نظار  ـ(. م1438سلوى محمد سعيد عسيرى. ) -

،  سام التربياة الخاصااةرساالة ماجستيرالمعلماات والوالادين وأسااليا عالجهاا فاي المن قاة الشار ية، 

 كلية التربية، جامعة الملك فيصل. 
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 رابعًا: المؤتمرات والندوات العلمية:

 ر وخارجها، ومنها:تم حضور العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل مص

ع كلياة ماالمؤتمر الحادي عشر لعلم النفس في مصر. الجمعية المصرية للدراسات النفسية باالشتراإل  -1

 .1995يناير  19-17اآلداب جامعة المنيا، محافظة المنيا، 

ع كلياة ماالمؤتمر الثالث عشر لعلم النفس في مصر. الجمعية المصرية للدراساات النفساية باالشاتراإل  -2

 .1997فبراير  20-17ة بقنا جامعة جنوب الوادي، األ صر التربي

 ت ومكافحاةالمؤتمر السنوي الثالث لكلية التربية جامعاة المنوفياة، بالتعااو  ماع جمعياة مناع المساكرا -3

 م.1998يو يول 19-18المخدرات بالمنوفية، 

ية ياة المصارالمؤتمر السنوي الثاانى والعشارو  لعلام الانفس فاي مصار والراباع عشار العرباى. الجمع -4

 1ينااير إلاى  30ر، جامعاة األز ا -ياة كلياة الترب  -للدراسات النفسية باالشتراإل ماع  سام علام الانفس 

 .2006فبراير 

 .2006فبراير  14-12رؤية تكاملية، كلية اآلداب جامعة المنوفية،  –مؤتمر " العالج النفسى  -5

جامعاة  –الاذى عقاد بادار الضايافة  و –المؤتمر العلماى الساابع للجمعياة المصارية للقاراءة والمعرفاة  -6

 .2007يوليو  11-10عين شمس، 

رية المؤتمر السنوي الثالث والعشرو  لعلم النفس في مصر والخاامس عشار العرباى. الجمعياة المصا -7

 .2007فبراير  7-5للدراسات النفسية باالشتراإل مع كلية علوم التربية، جامعة المنصورة، 

( 16-15"، )تربياة جامعاة بنهاا "التربياة الخاصاة باين الوا اع والماأمولالمؤتمر العلمي األول لكلية ال -8

  .2007يوليو 

جامعااة الملااك  –الملتقااى العلمااى الرابااع للمركااز الااوطني ألبحاااو المو بااة واالبااداع، بكليااة التربيااة  -9

 .2017( ديسمبر، 14-13فيصل، )

 –ة ياة التربياباة واالباداع، بكلالملتقى العلمى للمؤتمر العلمى السابع للمركز الاوطني ألبحااو المو  -10

 .2017جامعة الملك فيصل، 

لفئاات المهمشاة (: تربياة ا2018المؤتمر العلمي الثامن والدولي الرابع لكلية التربية جامعاة المنوفياة ) -11

 ( سبتمبر. 12-11في المجتمعات العربية لتحقيق أ دا  التربية المستدامة، الفرص والتحديات، )

عيااة والثالدااو  لعلام الانفس فاي مصاار والساابع والعشارو  العرباى. الجم الماؤتمر السانوي الخاامس -12

ويف، ساالمصرية للدراسات النفسية باالشتراإل مع كلية علوم ذوى االحتياجات الخاصة، جامعة بناى 

 .2019مارس  3-2محافظة بنى سويف، 

 الوا اع وأفااف-مصر (: ت وير التعليم في2019المؤتمر العلمي العلمى بكلية التربية جامعة المنوفية ) -13

 ( أبريل.  17المستقبل، )

الخلقياة فاي  (: التربياة2019والدولي الخاامس لكلياة التربياة جامعاة المنوفياة ) تاسعالمؤتمر العلمي ال -14

   ر.( أكتوب31-30لوا ع والمأمول، )ا–المجتمعات العربية 
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 خامساً: الدورات التدريبية وورش العمل:
 التدريبية وورش العمل داخل مصر وخارجها، ومنها: تم حضور العديد من الدورات

ارس إلاى ما 27، خالل الفترة من )الدورة التثقيفية التنشيطية بمعهد إعداد القادة بحلوانحضور  -1

 (.1998فبراير  1

حتى و 4/6/2006( ساعة، من يوم 10، ومدته )"توكيد الجودة واالعتماد" المشاركة في برنامج -2

باارامج التااي ينظمهااا المركااز الاادولي لتنميااة  اادرات أعضاااء  يئااة م  اامن مصاافوفة ال5/6/2006

 التدريس والقيادات بجامعة المنوفية.

وحتاااى  25/6/2006( ساااعة، مااان يااوم 15، ومدتاااه )"تصنننميم المقننرر" المشاااركة فاااي برنااامج -3

 م  امن مصافوفة البارامج التااي ينظمهاا المركاز الادولي لتنميااة  ادرات أعضااء  يئااة27/6/2006

 قيادات بجامعة المنوفية.التدريس وال

( سااااعة، مااان ياااوم 15، ومدتاااه )"اسنننتخدام التكنولوجينننا فننني التننندريس" برناااامج المشااااركة فاااي -4

م  ااامن مصااافوفة البااارامج التاااي ينظمهاااا المركاااز الااادولي لتنمياااة 4/7/2006وحتاااى  2/7/2006

  درات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية.

وحتااى  28/1/2007( ساااعة، مان يااوم 15، ومدتاه )المعتمنندة" "السنناعات برناامج المشااركة فااي -5

 م  امن مصافوفة البارامج التااي ينظمهاا المركاز الادولي لتنميااة  ادرات أعضااء  يئااة30/1/2007

 التدريس والقيادات بجامعة المنوفية.

 4/3/2007( سااعة، مان ياوم 15، ومدته )"إعداد وكتابة البحوث العلمية" المشاركة في برنامج -6

م  امن مصاافوفة البارامج التاي ينظمهااا المركاز الادولي لتنميااة  ادرات أعضاااء 6/3/2007وحتاى 

  يئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية.

 2/4/2007( ساااعة، ماان يااوم 15، ومدتااه )"اسننتراتيجية البحننث العلمننى" برنااامج المشاااركة فااي -7

ة  ادرات أعضاااء م  امن مصاافوفة البارامج التاي ينظمهااا المركاز الادولي لتنمياا4/4/2007وحتاى 

  يئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية.

( سااااعة، مااان ياااوم 15، ومدتاااه )"اسنننتخدام قواعننند البياننننات العلمينننة" برناااامج المشااااركة فاااي -8

م  من مصفوفة البارامج التاي ينظمهاا المركاز الادولي لتنمياة 10/10/2019وحتى  2/10/2019

 وفية. درات أعضاء  يئة التدريس والقيادات بجامعة المن

 12/10/2019( ساااعة، ماان يااوم 15، ومدتااه )"االختبننارات االلكترونيننة" برنااامج المشاااركة فااي -9

ء م  من مصفوفة البرامج التي ينظمها المركز الدولي لتنمياة  ادرات أعضاا14/10/2019وحتى 

  يئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية.

وحتااى  20/10/2019( ساااعة، ماان يااوم 15، ومدتااه )"مهننارات التفكيننر" المشاااركة فااي برنااامج -10

ة م  من مصفوفة البرامج التي ينظمهاا المركاز الادولي لتنمياة  ادرات أعضااء  يئا21/10/2019

 التدريس والقيادات بجامعة المنوفية.

 " بمشاروع تادريا أعضااء  يئاة التادريس ومعااونيهم Digital Literacyالمشااركة فاي دورة "  -11

 المنوفياة، التعليم العالي على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعةوالعاملين بمؤسسات 

 .17/12/2006وحتى  2006 /26/11خالل الفترة من 

يم، فاى ارإل للتعل" المنعقدة بمدينة مب المشاركة في الدورة التدريبية " اعداد مدربي التقويم الشامل -12

 . 2005إبريل  20-19الفترة من 

رة مان: في جامعة الملك فيصال فاي الفتا "مهارات النشر العلمى"نامج التدريبي المشاركة في البر -13

  ـ.  5-6/3/1438

 فااي جامعااة الملااك "أسياسننيات الفوتوشننوع ومعالجننة الصننور"المشاااركة فااى البرنااامج التاادريبي  -14

  ـ.  29/12/1436-28فيصل في الفترة من: 

ي فا "APAلمنى وتوثيقنة وفنع معنايير "قواعد كتابنة البحنث العالمشاركة فى البرنامج التدريبي  -15

  ـ. 14/6/1437-13جامعة الملك فيصل في الفترة من: 
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ة مان: في جامعة الملك فيصل في الفتر "TOT"إعداد المدربين المشاركة فى البرنامج التدريبي  -16

  ـ.  1/5/1437 - ـ 29/4/1437

رة مان: لك فيصال فاي الفتافي جامعة الم "مهارات النشر العلمى"المشاركة فى البرنامج التدريبي  -17

  ـ.   12-13/4/1433

ترونينة "استراتيجية البحث واسترجاع مصنادر المعلومنات االليكالمشاركة فى البرنامج التدريبي  -18

ئو  و الااذى نفذتااه عمااادة ت ااوير التعلاايم الجااامعي بالتعاااو  مااع عمااادة شاا علننى شننبكة االنترنننت"

  ـ.  18/1/1433-17المكتبات في جامعة الملك فيصل في الفترة من: 

ى فافاي جامعاة الملاك فيصال  "SPSS"البحوث الكمية وبرنامج المشاركة فى البرنامج التدريبي  -19

  ـ.  27/5/1432-26الفترة من: 

 فاي جامعاة الملاك "Blackboard"مهنارات وأدوات اسنتخدام المشاركة فى البرنامج التادريبي  -20

  ـ. 19/5/1431-17فيصل فى الفترة من: 

 ,Edusearch "علنننى قواعننند معلومنننات دار المن ومنننةبرناااامج التااادريبي المشااااركة فاااي ال -21

Ecolink, Islamicinfo, AraBase, Humanlndex" فااي جامعااة الملااك فيصاال فااي 

 مـ. 21/11/2017الثالداء 

ملاك في جامعة ال "IThenticate"المشاركة فى البرنامج التدريبي للكشف عن اال تباس العلمى  -22

 . 2017نوفمبر  22فيصل في: 

يصال، فوالتاي نظمتهاا كلياة التربياة جامعاة الملاك  "الجودة في التعليم"المشاركة فى ورشة عمل  -23

  ـ. 25/3/1430وذلك يوم االحد 

ة الملاك والتي نظمتها كلية التربياة جامعا "إعداد معلم التربية الخاصة"المشاركة فى ورشة عمل  -24

  ـ. 15/7/1438فيصل، وذلك يوم األربعاء 

ا والتي نظمته "الطالب وعضو هيئة التدريس بين الحقوق والوجبات"شة عمل المشاركة في ور -25

  ـ. 11/2/1437كلية التربية جامعة الملك فيصل، وذلك يوم االدنين 

الملاك  والتاى نظمتهاا كلياة التربياة جامعاة "التوجيه واإلرشاد الطالبي"المشاركة فى ورشة عمل  -26

  ـ. 28/5/1430فيصل، وذلك يوم االحد 

 

 : . األنشطة التدريسيةثانىر الالمحو

 

 أواًل: المقررات التي قمت بتدريسها لطالع المرحلة الجامعية األولى:
 م النفس(.عل –)الفر ة األولى مقرر تاريخ علم النفس  -1

 لم النقس(.ع –مقرر تنمية المو بة واابداع )الفر ة الثانية  -2

 وأساسي(. –فنى  و –ام ع – مقرر سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة )الفر ة الثالثة -3

 عبة ريا: أطفال(.ش –مقرر صحة نفسية وإرشاد نفسي )الفر ة الرابعة  -4

 عبة تعليم أساسي(. ش –مقرر علم النفس االجتماعي )الفر ة األولى  -5

 عليم أساسي(.   ت –مقرر علم نفس النمو )الفر ة األولى  -6

 عليا:ثانيًا: المقررات التي قمت بتدريسها لطالع الدراسات ال
  مقرر سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة )برنامج الدبلوم العام في التربية(.  -1

شااعبة التربيااة  –مقاارر اسااتراتيجيات التاادخل المبكاار والاادمج )برنااامج الاادبلوم المهنااى فااي التربيااة   -2

 الخاصة(.

 الخاصة(. شعبة التربية –مقرر ااعا ة السمعية والبصرية )برنامج الدبلوم المهنى في التربية   -3

شاااعبة القيااااس النفساااى  –مقااارر االختباااارات التحصااايلية )برناااامج الااادبلوم المهناااى فاااي التربياااة   -4

 والتربوي(
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يصل فلملك اثالثاً: المقررات التدريسية التي قمت بتدريسها أثناء مدة إعارتي بجامعة 

 بالسعودية:

ة ل التربيى مجالدراسات العليا ف ام بتدريس العديد من المقررات الدراسية في مرحلة البكالوريوس وا

 الخاصة وخاصة تربية وتعليم الصم و عا  السمع:

 :في مرحلة البكالوريوس 

 .مدخل الى ااعا ة السمعية .1

 .مدخل الى تربية المو وبين .2

 عقلية.مدخل إلى ااعا ة ال .3

 .مقدمة في التربية الخاصة .4

 مقدمة في تأ يل ذوي االحتياجات الخاصة. .5

 المبكر والدمج. استراتيجيات التدخل .6

 االحتياجات الخاصة. لذويمهارات التواصل  .7

 ااعا ة السمعية. لذويدراسة حالة  .8

 (1والكلى ) واليدوي الشفهيطرف التواصل  .9

 (2والكلى ) واليدوي الشفهيطرف التواصل  .10

 ااعا ة السمعية. ذوياستراتيجيات تعليم  .11

 إعداد برامج تربوية للمعا ين سمعياً. .12

 المملكة. التربية الخاصة في .13

 للمعا ين سمعياً. اللغويالنمو  .14

 .ء النظرياتفي  و العقليالتخلف  .15

 مهارات السلوإل التكيفي. .16

 :في مرحلة الماجستير في التربية الخاصة 

 طرف التواصل للمعا ين سمعيا. .1

 إعداد برامج تربوية للمعا ين سمعيا. .2

 طرف التدريس لذوي ااعا ة السمعية. .3

 عن بعد: التعليم اإللكتروني والتعليم 
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 مقرر التربية الخاصة في المملكة.  -1

 مقرر استراتيجيات تعليم المعا ين سمعياً.  -2

 مقرر دراسة حالة في مجال ااعا ة السمعية.  -3

 (.1مقرر طرف التواصل الشفهي واليدوي والكلى )  -4

ًًًً   ر ااااه بع  ق اااا  العاااا  ال  ا اااا ب ال اااا ا  بج  اااا  ال عع قااااب العاااااف   ةأع اااا   اة اااا  ب ب ضاااا  الق اااا م :ارابع 
 .  بًق  ةال  ضفب

ًً العليااا  المشاااركة فااي أعمااال الكنتااروالت الخاصااة بالمرحلااة الجامعيااة األولااى ومرحلااة الدراسااات :اخامس 

 بالكلية.

ًً لعليااا المشاااركة فااي األشاارا  علااى طااالب التربيااة العمليااة لمرحلتااي البكااالوريوس والدراسااات ا :اسادس 

 المنوفية.بمدارس المراحل التعليمية المختلفة بمحافظة 

ة ماع ا بالمشااركالقيام بإعداد بعض الكتا والمذكرات الجامعية المتعلقة بالمواد التي  مات بتدريساه :اسابع  

مادخل إلاى ااعا اة السامعية(، أو منفاردا  –زمالء آخرين مثل )سيكولوجية ذوي االحتياجاات الخاصاة 

 نمية المو بة واالبداع(.ت –مثل )تاريخ علم النفس 

 

 

 ثالث: األنشطة الجامعية والمجتمعية: المحور ال
 تم تقديم العديد من األنش ة الجامعية والمجتمعية داخل مصر وخارجها، ومنها:

 

معي ، العاااام الجااااإلدارة الجنننودة بكلينننة التربينننة جامعنننة المنوفينننةالمشااااركة فاااي المجلاااس التنفياااذي  -1

 ".ءة أعضاء  يئة التدريسم، والمسئول عن فريق المعيار الرابع الخاص" كفاية وكفا2019/2020

ة إعننداد برنننامج تنندريبي ليخصننائيين النفسننيين بمنندارس محاف ننة المنوفيننة لتنميننالمشاااركة فااى " -1

 والفنى" مهاراتهم في التعامل مع الطالع ذو  اإلعاقة البسيطة المدمجين في مدارس التعليم العام

 /26/12م إلى الخمايس 14/11/2019وذلك في إطار خدمة المجتمع، وذلك خالل الفترة من الخنيس 

 م.2019

أبحناث  لتحكنيمالمشاركة  من اللجنة المشكلة من السادة أعضاء  يئة التدريس بجامعاة المنوفياة،  -2

 ISEF (80الطالع منا دون الجامعنة المشناركين فني إقامنة المعنرل المحلنى للعلنوم والهندسنة 

ياااااوم الثالدااااااء م وحتااااى 15/12/2019طالااااا( فاااااي الفتااااارة ماااان االحاااااد  120مشااااروع بعااااادد 

لم، والتي تؤ لهم للتنافس على مساتوى الجمهورياة دام التناافس علاى مساتوى العاا م.17/12/2019

 م.17/12/2019والتحكيم يوم الثالداء 

 برنننامج التربيننة الخاصننة بكننالوريوس ودراسننات عليننا  دبلننوم خننا  المشاااركة فااي لجنااة تفغياال  -3

س ة أعضااء  يئااة التاادريس بقسام علاام الاانف امن الفريااق المشااكل مان الساااد ماجسنتير  دكتننوراة  

 /2018بكليااة التربيااة جامعااة المنوفيااة، لو ااع الخ ااة والتوصاايف لهااذا البرنااامج خااالل األعااوام 

 م.2019/2020م؛ و2019

بحثياة لألغرا: ال التربية جامعة المنوفية كليةب تاسيس وتجهير معمل علم النفسشارإل فى لجنة  -4

 م. 2019/2020العام الجامعى  والتجريبية والتعليمية وذلك خالل
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رس والمنفااذ فااي مركااز تعلاايم الكبااار بساا برنننامج التقننويم الشننامل التربننو المشاااركة كماادرب فااي  -5

 م(.7/9/2005م إلى 9/7/2005الليا  في المنوفية، خالل الفترة )من 

داء " التاابع لوحادة إدارة مشاروعات ت اوير األوحندة تطنوير كلينة التربينةالمشاركة  من فريق " -6

 م.20/6/2007( بتاريخ 1231الجامعي بقرار من السيد أ.د. رايس الجامعة ر م )

ة ومراكاز المشاركة فاي عادة  وافال لجامعاة المنوفياة وزياارة العدياد مان المادارس واألندياة الثقافيا -7

لخاصاة االتربية الخاصة بمحافظة المنوفية وتقديم بعض المحا رات في الصحة النفساية والتربياة 

 م.2007؛ 2006؛2005خالل األعوام ،.... إلخ، 

لتربياة االخاصاة لمرحلتاى البكاالوريوس والدراساات العلياا بكلياة  أعمنال الكنتنروالتالمشاركة فاى  -8

 جامعة المنوفية.

ياا بكلياة لمرحلتى البكاالوريوس والدراساات العل فى اإلشراف على طالع التربية العمليةالمشاركة  -9

 راحل التعليمية المختلفة بمحافظة المنوفية. التربية جامعة المنوفية، لمدارس الم

 م.2006؛2005مقرر للجنة الريا ية بكلية التربية جامعة المنوفية، خالل األعوام،  -10

 م.2006عضو بلجنة الدراسات العليا والمكتبة بكلية التربية جامعة المنوفية، خالل العام  -11

 م.2007؛ 2006عوام عضو بلجنة الجودة بكلية التربية جامعة المنوفية، خالل األ -12

إلعاقنة امقنال عنن المشاركة من خالل  سم التربية الخاصة بكلية التربية جامعاة الملاك فيصال بكتاباة  -13

ن عام، و ي مجلة دورية فصلية تصادر 2009بمجلة صدى ااعا ة في عدد ا الثانى ابريل  السمعية

 جمعية المعا ين باألحساء بالسعودية.

شاارة ن" فاي مجلااة األماال، و  ااى ور بالوحنندة النفسننية ليطفننال الصننم"الشنع اام بكتابااة مقااال بعنااوا   -14

 م.2013 ـ، 1434دورية تصدر عن أسرة معهد األمل باألحساء، ااصدار الخامس،

م "إمكانيننة قبننول ذوع اإلعاقننة السننمعية والبصننرية بننالتعليعضااو لجنااة دراسااة واعااداد تقرياار عاان  -15

  ـ. 1431عام  الجامعي بجامعة الملك فيصل"

لازام إتحت شعار "  م2013 هـ/1434أسبوع األصم الثامن والثالثون للعامركة في فاعليات المشا -16

عاماة نظمتاه اادارة ال الاذيالهيئات الصحية بالتدخل المبكر لكشف حااالت الصامم و اعا  السامع" و

  للتربية والتعليم بمحافظة االحساء بالتعاو  مع كلية التربية جامعة الملك فيصل.

رة" "فن التواصل مع الصم: برنامج في لغنة اإلشنادرب رايس( في تقديم دورة في المشاركة )كم -17

-25الموافاق   اـ.23/5/1432-21والتي أ يمت بكلياة التربياة جامعاة الملاك فيصال، خاالل الفتارة مان:

   م،27/4/2011

"اإلعاقننة السننمعية وطننرق التواصننل اإلشننارية" المشاااركة )كماادرب رااايس( فااي تقااديم دورة فااي  -18

ن: مااأ يماات بكليااة الدراسااات الت بيقيااة وخدمااة المجتمااع، جامعااة الملااك فيصاال، خااالل الفتاارة والتااي 

  ـ.27/6/1431إلى  22/6/1431

 ع"التدخل المبكر وكشف حاالت الصنمم وعنعف السنممحا رة علمية في الندوة العلمية بعنوا  " -19

للتربيااة  اادارة العامااة ( بكليااة التربيااة جامعااة الملااك فيصاال بالتعاااو  مااع38بمناساابة أساابوع األصاام )

  ـ.25/6/1434والتعليم باألحساء، وذلك يوم االحد 

" دور  بعنااوا  ة وتعلاايم البنااات بمحافظااة االحساااءتقااديم محا اارة علميااة فااي اادارة العامااة لتربياا -20

ارس األسرة والمدرسة في برنامج التدخل المبكر ليطفال ذوع االحتياجنات الخاصنة ودمجهنم فني مند

  ـ بالمتوس ة السابعة عشر بالهفو .1429 /19/5وذلك يوم السبت  م"التعليم العا

 ام بإعداد حقيباة تدريبياة أكاديمياة فاي بارامج التوجياه واارشااد النفساى واألسارى ل االب دبلاوم   -21

اارشاد النفسى لمركز التنمية االسارية باألحسااء، بالتعااو  ماع دكتاور حمااد بان علاى الحماادي أساتاذ 
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ياة بجامعاة محماد بان ساعود ااساالمية، و اذه الحقيباة باتم تدريساها فاي جمياع مراكاز الخدماة االجتماع

 التنمية االسرية في أنجاء المملكة.

بقسام التربياة الخاصاة بجامعاة الملاك فيصال  لجناة شائو  طاالب مساار إعا اة سامعيةمشر  على  -22

 لعدة سنوات.

 لملك فيصل لعدة سنوات.مشر  عام على التدريا الميدانى بقسم التربية الخاصة بجامعة ا -23

1431منسق مجلس  سم التربية الخاصة بكلية التربياة جامعاة الملاك فيصال خاالل العاام الدراساي  -24

  ـ.1432/ 

  ام بعمل دليل  سم التربية الخاصة بجامعة الملك فيصل وترجمته لإلنجليزية. -25

ليااه ل، ومسااند إمشااارإل فااى عمليااة االعتماااد األكاااديمى بقساام التربيااة الخاصااة بجامعااة الملااك فيصاا -26

 العديد من المهام بهذا الخصوص.

األسري فسي و ام بأعداد وتأليف حقيبة تدريبية أكاديمية في برامج التوجيه واارشاد الن -27

 د بن علير حمال الب دبلوم اارشاد النفسي لمركز التنمية األسرية باألحساء، بالتعاو  مع دكتو

دريسها تيتم  مد بن سعود ااسالمية. و ذه الحقيبةالحمادي أستاذ الخدمة االجتماعية بجامعة مح

 في جميع مراكز التنمية األسرية في أنحاء المملكة.

سم  ام بعمل توصيف للعديد من المقررات التى تدرس في مسار ااعا ة السمعية بق -28

 التربية الخاصة بجامعة الملك فيصل.

عة بجام سم الترية الخاصةشارإل فى المقابالت الشخصية التى تمت الختيار معيدين بالق -29

 الملك فيصل.

اً خصوص شارإل فى إعداد المو ع االيكتروني بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك فيصل -30

 الجزء المرتب  بالتدريا الميدانى وااعا ة السمعية.

شااارإل فااى مشااروع أنشاااء مكتبااة بقساام التربيااة الخاصااة بجامعااة الملااك فيصاال وإمااداد ا  -31

 همة فيا يتعلق بمجال ااعا ة السمعية.بالكتا والمراجع الم

ر/ لدكتوانال شهادة شكر وتقدير من  بل عميد كلية التربية بجامعة الملك فيصل سعادة  -32

ى اصة فمبارإل بن سالم البريك على ما بذله من جهود فى سبيل دعم وت وير  سم التربية الخ

 تجربته األولي نحو االعتماد األكاديمي.

ة لكلية ألولياودرع على جهوده المتميزة فى إعداد الدراسة الذاتية  نال شهادة شكر وتقدير -33

ميد الكلية السابق سعادة ع ـ، من  1429-1428التربية جامعة الملك فيصل للعام الجامعي 

ر/ لدكتواسعادة معالي مدير الجامعة األستاذ  الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن العمير وبحضور

  يوسف بن محمد الجندا .

 عيات العلمية المشترك بها:الجم
 .الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
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 عضوية اللجان بالكلية:
 

  م.2019/2020عضو مجلس كلية التربية جامعة المنوفية للعام الجامعي 

 .عضو مجلس  سم علم النفس التعليمي بكلية التربية جامعة المنوفية 

 جامعة المنوفيةبكلية التربية  عضو لجنة توصيف المقررات الدراسية. 

 كفاياة  )رايس فريق عمل المعياار الراباع:التربية جامعة المنوفية كلية عضو بلجنة الجودة ب "

 وكفاءة أعضاء  يئة التدريس"(.

  م. 2007-2006عضو لجنة مكتبة كلية التربية جامعة المنوفية خالل العام عام 

  ك فيصااال. بداياااة مااان لملاااجامعاااة ا -لياااة التربياااة ك -عضاااو مجلاااس  سااام التربياااة الخاصاااة

 م. 30/7/2018م، وحتى 15/9/2007

   فيصال  جامعاة الملاك -ة كلياة التربيا -عضو لجنة اارشاد األكاديمى بقسام التربياة الخاصاة

 م. 30/7/2018م، وحتى 15/9/2007من 

 لتعليم عضو لجنة دراسة واعداد تقرير عن "إمكانية  بول ذوى ااعا ة السمعية والبصرية با

  ـ. 1431معة الملك فيصل" عام الجامعي بجا

  محكام للعديااد ماان االبحاااو والكتااا بجامعااة الملاك فيصاال وال ااااف وجااازا  وحاااال والملااك

  سعود.

 

 تقدير ومع تحياتي                                                                   

 د الفتاح محمد الهجيندكتور/ عادل عب                                                                  

 قسم علم النفس التربوعب ساعدالصحة النفسية المأستاذ                                                          

  جامعة المنوفية ربيةكلية الت                                                                         

                                                             

 

 


