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 بيانات شخصية

 
 أ.د.م /ايمان محمد ابو ضيف :االسم

 أستاذ مساعد :الدرجة العلمية

 صحة نفسية و ارشاد نفسي :التخصص العام

 .جامعة سوهاج-كلية التربية:جهة العمل

 . أستاذ الصحة النفسية المساعد و القائم باعمال رئيس القسم :الوظيفة الحالية

 الحصول عليهاالمؤهالت العلمية و تاريخ 

 
  م1989ليسانس االداب و التربية )لغة عربية( كلية التربية بسوهاج بتقدير عام جيد جدا عام  •
 .م 1990دبلوم الخاص في التربية كلية التربية بسوهاج بتقدير عام جيد عام  •
 .م1994الماجستير في التربية )صحة نفسية( كلية التربية بسوهاج بتقدير عام ممتاز عام  •
 م1998دكتوراه الفلسفة في التربية )صحة نفسية( كلية التربية بسوهاج عام  •

 التدرج الوظيفي
 . م1989جامعة سوهاج عام  –كلية التربية  –معيد بقسم الصحة النفسية  •
 . م1994جامعة سوهاج عام  –كلية التربية  –مدرس مساعد بقسم الصحة النفسية •
 . م1998جامعة سوهاج عام  –ية التربية كل –مدرس بقسم الصحة النفسية  •
 . م2012جامعة سوهاج عام  –كلية التربية  –استاذ مساعد بقسم الصحة النفسية  •

 عضوية لجان

 . عضو مجلس قسم الصحة النفسية و قائم بأعمال رئيس القسم بكلية التربية جامعة سوهاج-1
 . وهاججامعة س –كلية التربية  –عضو لجنة الدراسات العليا  -2
 .عضو مجلس كلية التربية جامعة سوهاج -3
 .م2003م الى 1999عضو لجنة المعامل و المختبرات في الفترة من -4

  . جامعة سوهاج-مركز اإلرشاد النفسي  مدير -5

 م2021-2020ظام الساعات المعتمدة عضو لجنة عمل الئحة كلية التربية بن-6

في مرحلتي النقل والبكالوريوس والدراسات  القسم المختلفةتدريس جميع مقررات الخبرات التدريسية:
  منذ التعيين وحتى اآلن العليا

 رسالة الماجستير:اتجاهات طالبات وخريجات مدرسة التمريض بسوهاج نحو مهنتهن وعالقتها بمفهوم 

 

 1994جامعة أسيوط. –كلية التربية بسوهاج –الذات لديهن 



 دراسة تشخيصية عالجية –رسالة الدكتوراه: سوء معاملة الطفل وعالفتها ببض االضطرابات السلوكية 

 1998جامعة جنوب الوادي. –كلية التربية بسوهاج 

 

 األبحاث المنشورة:

 (2003مجلة الثقافة والتنمية )–الفوبيا االجتماعية وعالقتها باإلساءة المبكرة للطفل  -1

  .الثقافة والتنميةمجلة  –مدى فاعلية برنامج إرشادي في تنمية السلوك اإليثاري لدى األطفال -2

 2007دور الدينامي للعوامل الشخصية واالجتماعية في الشعور بالسعادة )دراسة مقارنة عبر ثقافية(ال3

 2007-جامعة طنطا  –كلية التربية النوعية -المجلة التربوية لبحوث اإلعالم التربوي والعلوم اإلنسانية 

 2008ات النفسية لدى طالب الجامعة السعادة كمنبئ بجودة الصحة النفسية وعال قتها ببعض المتغير-4

 2008-جامعة طنطا –النوعية  التربية  يةكل -المجلة التربوية لبحوث اإلعالم التربوي والعلوم اإلنسانية 

–كلية التربية –من المراهقين المعاقين بصريا عينة الدافعية لإلنجاز لدى ب الذكاء االنفعالي وعالقته -5
  2012-جامعة سوهاج 

 

 الدكتوراه( -ماجستير) الاإلشراف على الرسائل العلمية 

 بالقسم. االشتراك في مناقشة الرسائل العلمية

 2019-جامعة سوهاج  –كلية التربية –المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي األول 

المشاركة في إعداد الالئحة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة في مرحلتي النقل والبكالوريوس والدراسات 
 كلية التربية جامعة سوهاج .  -العليا 

 ل للمعاقين بصرياالتربية الخاصة بنظام الساعات المعتمدة .الئحة برنامج إعداد معلم  المشاركة في إعداد

 الدورات التدريبية :

 االختبارات الكلينيكية  -

 البرامج األرشادية  -

 مهارات العرض الفعال -

 لغة برايل للمعاقين بصريا بالمملكة العربية السعودية  -

 ساليب واستراتيجيات تقويم الطالب.أ -

 استراتيجيات التدريس الجامعي -

 مهارات البحث العلمي في ظل مستجدات العصر -

 ررات الدراسية.أسس بناء وتطوير المق -



 أخالقيات البحث العلمي . -

 المملكة الربية السعودية .–أخالقيات مهنة التدريس  -

 التأهيل التكنولوجي ألعضاء هيئة التدريس -

 c.p.svحل المشكالت بطرق إبداعية ) -

 التدريس في جامعات أخرى:

 2021جامعة ميريت الخاصة. –كلية العالج الطبيعي  –تدريس مقرر علم النفس -

  2021جامعة ميريت –تدريس مقررأساسيات التفكيرالمنطقي كلية العالج الطبيعي -

 

 :االعارات

 م2008م حتى  2005جامعة الطائف في الفترة من  –كلية التربية  –اعارة للملكة العربية السعودية 

 .جامعة الطائف -كلية التربية  -نائبا لرئيس قسم التربية الخاصة

  

 


