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 .  جامعة سوهاجالمتفرغ بكلية التربية،  أستاذ الصحة النفسية الوظيفة الحالية :

    نفس ، صحة نفسية .العلم التربية و التخصص العام :

  اإلرشاد والعالج النفسي.القياس و التخصص الدقيق :

 جامعة سوهاج . –كلية التربية   : جهة العمل

 0932287946 : د الكلية()مكتب عمي وفاكس العمل تليفون

  .1متزوج +  االجتماعية:الحالة 

 سوهاج.بمدينة  أمام مدرسة الدعوة اإلسالمية ) األرقم ( للبنات -شارع التعاون 12 السكن:محل 

      سوهاج ، مصر.  0932713526    -   0932719893 :هاتف ) تليفون ( منزل 

 01122575859 -    01224097066   ) موبايل ( : محمول

 المؤهالت العلمية                                                                         

 م بتقدير عام جيد جداْ .1976بكالوريوس في العلوم والتربية ) شعبة رياضيات ( ، دور مايو ال .1

، دور سددبتمبر  جامعددة أسدديو  –الدددبلوم الخاصددة فددي التربيددة وعلددم الددنفس مددن كليددة التربيددة بسددوهاج  .2
 .م 1979

 أسديو ،جامعة  –ماجستير في التربية تخصص علم نفس صحة نفسية من كلية التربية بسوهاج درجة ال .3
 م بتقدير عام ممتاز .   1982يناير 

         موضوع الرسالة :     " مفهوم الذات  وعالقته بالتكيف الشخصي واالجتماعي لدي ال فل الوحيد في األسرة ." 
          Self-Concept of the Only Child in the Family and Its relation to Personal and Social 

Adjustment.                                                                                               

                                          م1982 /19/1 تاريخ المناقشة :        

مددن كليددة التربيددة  ) إرشدداد وعددالج نفسددي ( التربيددة تخصددص صددحة نفسددية فلسددفة دكتوراه فدديدرجددة الدد .4
وتبادلهدا بدين  الجامعدة،مع التوصية ب بع الرسالة علي نفقدة  م،1989أبريل  أسيو ،جامعة  –بسوهاج 

    المناظرة.الجامعات والمراكز العلمية 

لية كل من اإلرشاد السلوكي والمناقشة الجماعية في عالج ظاهرة التدخين " مدي فعا  الرسالة:موضوع 
    " بسوهاج.لدي  الب الجامعة 

     The Effectiveness of Behavior Counseling and Group Discussion on Smoking 

   Cessation among University Students.  
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 م 1989/  4 / 19 المناقشة:تاريخ 

 والمهنيةالعملية الخبرات 
 م .10/10/1976جامعة أسيو  في –معيد بقسم علم النفس التعليمي بكلية التربية بسوهاج  .1

 م . 24/2/1982جامعة أسيو  في  –مدرس مساعد  بقسم علم النفس التعليمي بكلية التربية بسوهاج  .2

  م.21/5/1989امعة أسيو  في ج –مدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بسوهاج  .3

 م . 26/11/1995جامعة جنوب الوادي في  –أستاذ مساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بسوهاج  .4

ذ أبريل جامعة جنوب الوادي من –القيام بأعمال رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية بسوهاج  .5
   م،1/9/2000م وحتى 1998

 م .2004/  12/  27معة جنوب الوادي في اج –أستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بسوهاج  .6

  وادي فيـنوب الـامعة جج –تربية بسوهاج ـأستاذ ورئيس مجلس قسم الصحة النفسية بكلية ال .7

 م . 1/2005/ 6      

 /7، وحتى م1/8/2006امعة سوهاج في ج –أستاذ ورئيس مجلس قسم الصحة النفسية بكلية التربية  .8
 م.10/2008

 وحتى م،2008/  10/  8جامعة سوهاج في بون التعليم وال الب وكيل كلية التربية لشئ .9
 .م31/7/2013

  /30ن السبت مي الفترة فعدم مرات منها  بقرار من العميد التفويض للقيام بأعمال عميد كلية التربية -10

 مـ.2011/  8 /4م، وحتى الخميس  2011  / 7      

 يوممن  بدءا  وذلك  بالنيابة،عة سوهاج رئيس جامبقرار من  ف بالقيام بأعمال عميد كلية التربيةالتكلي -11

 لفترةاحيث تم خالل هذه  م،2011 /11 /20 ألحدا وحتى م،2011/  11 / 14الموافق  االثنين      

 ا.بهالتدريس ومعاونيهم  هيئة أعضاءلكلية باالنتخاب المباشر من قبل ل ا  ن عميديتعي      

 م.2013 /8 /1من  ابتداء  لنفسية بكلية التربية، جامعة سوهاج أستاذ متفرغ بقسم الصحة ا -12

 أخري  ومهنية خبرات عملية
 م . 1987 – 1984للصحة النفسية بالسعودية في الفترة  يبالجرش ىبمستشفباحث نفسي اجتماعي  -1

 العامدة المستشدفياتوالمراكدز ولوكي  فدي بعدض العيدادات و سد  -معالج معرفدي وإخصائي قياس نفسي   -2
ال من ذلك مدثو، واإلرشاد والعالج النفسي لي درجة الدكتوراه في الصحة النفسيةـبعد الحصول ع خاصةال
 الجـحدة عوالمستشفى النفسية، راض النفسية ؛ ـاستشاري األم أنيس ذكي  /الدكتور المرحوم عيادة:

 عوية التابوالترب وفاء للخدمات النفسيةـومركز ال التخصصي،ابن سينا  بمستشفىراض التخا ب ـأم     

 سي وغيرها من ب النف، عيادة المرحوم الدكتور/ محمد األنور أخصائي ال لجمعية تحسين صحة المرأة     

       الخصوص.المؤسسات العامة والخاصة بمدينة سوهاج علي وجه      

 ليبيةالعربية ال ببنغازي بالجماهيريةامعة قار يونس ج –محاضر بقسم التربية وعلم النفس بكلية اآلداب  -3

  م.1992/  1991االشتراكية العظمي خالل العام الدراسي      
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 داية العامالمملكة العربية السعودية من ب –أستاذ مساعد بقسم التربية وعلم النفس بكلية المعلمين بتبوك  -4

 م .  1997/  1996م ، وحتى نهاية العام الدراسي 1993/  1992الدراسي      

 لمركزمن قبل االبشرية  القدرات تنميةو ت وير الذات في Certified Trainer ( CT )مدرب معتمد  -5

  رة التربيةالتابع لوزا ( FLDP)  والقيادات الجامعية التدريسة لتنمية قدرات أعضاء هيئ القومي    

  م وحتي تاريخه .2006في نوفمبر بالقاهرة  والبحث العلمي المصريةوالتعليم     

 ،الجامعة ره مجلسـ، والذي أق سوهاج جامعةالنفسي ب واإلرشاد لخدمة العامة للتوجيهامؤسس لمركز  -6

 المركز منذ في يفيذنوعضو الفريق الت م،2008عام قبل وزارة المالية المصرية من وتم اعتماد الئحته      

 . وحتى تاريخه، باإلضافة إلي تولي اإلشراف اإلداري عليه اعتماده      

م ( لجندة علدات أعضاء هيئة التددريس )مسدتوا األسداتذة المسداعدين واألسداتذة الجدامعيينمحكم في ترقي -7
 وحتى تاريخه .   2008النفس التربوي والصحة النفسية منذ 

 التعليم ة لمناهج)األنش ة المصاحب بمحافظة سوهاج برنامج تدريب معلمي التعليم الثانويلمنسق ال - 8
 رتب  به منيالتعلم النش  وما  العاديين،الخاصة مع ال الب  اتاالحتياج، دمج ذوي الثانوي     
 روعمش -ة والمتابع وحدة التخ ي اون مع وزارة التربية والتعليم )( بالتعاستراتيجيات وتقويم شامل     
 عةية، جامبكلية الترب، والمنعقد وكليات التربية ( ك الدولينالممول من الب تحسين التعليم الثانوي      

   مـ.2009 /7/  7وحتى  مـ،2009/  5/  5ترة من الثالثاء سوهاج في الف      

 اونـلتعجامعة بالا، والتي تم عقدها في الكادر الخاص للمعلمين اراتختبفي اجامعة سوهاج لمنسق ال - 9

  ،م29/5/2009يوم الجمعة  ، وذلكالمهنية للمعلمين فرع القاهرة، األكاديمية التربية والتعليم زارةو مع      

 وهاج .     س ظةـفبمحـا ن مختلف اإلدارات التعليميةوحضرها حوالي ستة آالف معلم ومعلمة م      

  مستقبليل الجمدارس بعض المدارس الخاصة، ومنها علي سبيل المثال المستشار النفسي والتربوي ل -10

 ل العامخالسوهاج ة ، بمحافظميم ـأخنة مديب رياض أ فال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي() الخاصة للغات     

 مـ .2009/  2008الدراسي      

 الجامعة في  قدهاـ، والتي تم عالكادر الخاص للمعلمين ختباراتفي ا جامعة سوهاجل العام منسقال -11

   بتلس، وذلك يومي اةليم، األكاديمية المهنية للمعلمين فرع القاهرـية والتعبالتعاون مع وزارة الترب      

   المستجدينو ينالمتخلف نآالف معلم ومعلمة م أربعة، وحضرها حوالي م2009/  8/  30 ،29واألحد      

 اإلدارات التعليمية بمحـافـظة سوهاج .  لف ـمختب     

 ثانويس التعليم البرنامج تدريب مديري ووكالء مدار العام لكلية التربية ، جامعة سوهاج في منسقال -12 
 ةاإلدار دة فيبرنامج الجو -المعاصرة في إدارة المدرسة الثانوية  " االتجاهات بمحافظة سوهاج امالع     
 التعليم ع تحسينمشرو –التربية والتعليم ) وحدة التخ ي  والمتابعة  بالتعاون مع وزارة " المدرسية     
 الفترة معة سوهاج فيية ، جابية التروكليات التربية ، والمنعقد بكل ( الممول من البنك الدولي الثانوي     
 رينـالمدي فئة:) بواقع ثالثة أيام لكل  مـ2009 /11/  2وحتى  مـ،2009/  10/  24من الثالثاء      

  .  وكالء ب علي الترتيب ( ،أ وكالء  ،       
  نمعلمي فيلمعلمين المساعدين لتعينهم افي اختبارات في اختبارات  المنسق العام لجامعة سوهاج -13

  لمعلمين ل ةديمية المهنيألكا، والتي تم عقدها في الجامعة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، امثبتين      
 سعة والنصف التا من األولىم ، وعلي فترتين : 2009/  11/  20فرع القاهرة ، وذلك يوم الجمعة       
 انيةالساعة الث من ةوالثاني ،ت التواصل باللغة اإلنجليزيةراامهالختبار في ل صباحا   وحتي الحادية عشر     
 اءة ـية والكفربـة العـباللغ رات التواصلاـتخصص ومهبار في الـختمساء  لالمسة اوحتي الساعة الخ     
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 ت التعليميةمختلف اإلداراب من دـلم مساعـ( مع5096ثر من خمسة آالف )أكحضرها  دـقو التربوية،     
 ة سوهاج .  ظبمحاف     
 ليمـعالت موجه ( 180) يـموجهدريب ـت رنامجـوهاج في بـة سـامعـج التـربـية،ام لكلية ـالع المنسق -14  

 ارسدبالم فنيالمعاصرة في التوجيه الالثانوي العام بمحافظة سوهاج " االتجاهات المعاصرة في        
   ليمـالتع مشروع تحسين - ةـي  والمتابعـوحدة التخ ـليم )ـاون مع وزارة التـربية والتع" بالتع انويةـالث       
  لفترةامعة سوهاج في اجية ، بالممول من البنك الدولي ( وكليات التربية ، والمنعقد بكلية التر الثانوي       
 إجازةسبت دا يومي الجمعة والـما ع ،م2009 /12/  20وحتى  ،م2009/  11/  16 اءـاألربعمن        
 .   الهجرية رأس السنة      
 لثانويمعلم ( التعليم ا 61ب معلمي )دريالعام لكلية التربية ، جامعة سوهاج  في برنامج ت المنسق -15  

 والدمج ،نويمصاحبة في مناهج التعليم الثابمحافظة سوهاج " برنامج التعلم النش  ، واألنش ة ال  
 ةوالمتابع  ي  وحدة التخمع وزارة التربية والتعليم )اون ( بالتعاالحتياجات الخاصة التربوي لذوي   
 /  21 االثنينن مشروع تحسين التعليم الثانوي الممول من البك الدولي ( ، والمنعقد  في الفترة م -  
 مـ . 2009/  11/  23وحتى  م،2009/  11  
 يومدير ـلمات وموجهـاتفي اإلشراف والمتابعة والتقويم لـبرامج  " تدريب ميسرات ومع المشاركة - 16

  "، صال الفعالواالت دمجالجودة واالعتماد والمعايير القومية والمنهج والتعلم باللعب والرياض األ فال "      
 اء هيئةنمية قدرات أعضت والمنعقد  بكٍل : المقر القديم للثانوية الزخرفية بسوهاج وكلية التربية ومركز      
 لك بالتعاونم ، وذ2010م ، ويناير 2009امعة سوهاج خالل نوفمبر وديسمبر التدريس والقيادات بج     
 ، وكليةلكندية "االممول من الوكالة بين وزارة التربية والتعليم "مشروع  تحسين ال فولة المبكرة       
 جامعة سوهاج .   -التربية      
 سوهاج ةبجامع ربية () بكلية الت د النفسياإلشراف علي ) مدير ( مركز الخدمة العامة للتوجيه واإلرشا -17
 براهيم رئيسإ م الصادر من األستاذ الدكتور / محمد سيد 2010/  1/  6( بتاريخ  18بقرار رقم )      
 .، وحتى تاريخه الجامعة     
 اإلرشاد النفسي لألخصائيين  دورةبرنامج " التنسيق والتخ ي  واإلشراف عليفي  المشاركة -18
 مع ية بالتعاونالتي عقدتها كلية الترب بمدارس الدعوة اإلسالمية بمدينة سوهاج ، و" جتماعييناال     
 لخال بمقر هذه المدارس ، مركز الخدمة العامة للتوجيه واإلرشاد النفسي بجامعة سوهاج     

    م .2010 /1/  13األربعاء الموافق  إليم 2010/  1/  9ق ـالفترة من السبت المواف     
 الثانويم ليـلتعمعلم ( ا 80ة سوهاج  في برنامج تدريب معلمي )المنسق العام لكلية التربية ، جامع -19
  لدمج، واالثانوي ليمبرنامج التعلم النش  ، واألنش ة المصاحبة في مناهج التع العام بمحافظة سوهاج "      
 - عةلتخ ي  والمتاباوحدة )ليم ـالتربية والتع الخاصة " بالـتعاون مع وزارة االحتجاجاتالتربوي لذوي       
 ،ةيببكلية التر ، والمنعقدالتربية ( وكلياتالثانوي الممول من البنك الدولي مشروع تحسين التعليم      
  . م 2010 /4 /9وحتى الخميس ، م2010/  4/  6رة  من الثالثاء جامعة سوهاج في الفت      
 ت رياض األ فالكليال للملتقى القمياإلعداد والتنفيذ و التخ ي   علي شراف العاماإلالمشاركة في  -20
  سوهاج ية جامعةكلية الترب والذي استضافته، المصرية بكليات التربية (ال فولة) وشعب تربية ال فل      
  م .2010أبريل  13 – 10خالل الفترة من      
 ودةالج اض األ فال "ـومديري ري وموجهـات ب ميسرات ومعـلماتـ" تدري برامجل المنسق العام -21
   بكلٍ  اـزمع عقده"، والم واالتصال الفعال والدمج باللعب لم ـتماد والمعايير القومية والمنهج والتعـواالع     
 أبريل ومايو يشهربجامعة سوهاج خالل التربية  وكلية: المقر القديم للثانوية الزخرفية بسوهاج من     

 شروع  تحسينم -" وحدة التخ ي  والمتابعة والتعليم  يةذلك بالتعاون بين وزارة التربو م ،2010     
   بية.التر ات، وكلي"ق الدعم الكندييفر -الممول من الوكالة الكندية  ال فولة المبكرة       
 عباني الرابع من شالحصول علي ترخيص لمزاولة مهنة العالج النفسي ) رخصة معالج نفسي ( ف -22
 ر مشكلة من كبا جنةلالمقابلة وحلف اليمين أمام  مـ ) تاريخ2011هـ الموافق الخامس من يوليو 1432     

 ة حمد عكاشلدكتور / أااألساتذة واالستشاريين بعلم النفس اإلكلينيكي وال ب النفسي برئاسة األستاذ      
 تخرج حصول علي مسومن ثم ال ابقا  (،أستاذ ال ب النفسي ورئيس منظمة الصحة النفسية العالمية س      
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  ة العامةية " اإلداررسمي بذلك الترخيص من جـداول المشتغلين بالعالج النفسي بوزارة الصحة المصر      
 مـ.  2011/  7/  12في  206القيد للتراخيص ال بية "، رقم وتاريخ       
 ظة ي العام بمحافالثانو دريب معلمي التعليمبرنامج ت سوهاج فيجامعة  التربية،المنسق العام لكلية  -23
  ثة،الحدي التقييم اليبالنش  وأس برنامج التعلم "فنية أعلي أو درجة دارية إي وظيفة ـللترقيات إل اجـوهـس    
 لتخ ي  دة اـ)وح لتعليمتعاون مع وزارة التربية وابال"  في اإلدارة المدرسية وبرنامج االتجاهات المعاصرة    
  ليـع اجـسوهب ية،الترب والمنعقد بكلية ،التريبة ات( وكليمشروع تحسين التعليم الثانوي -والمتابعة      
  م . 2012/  1 / 26وحتى  2011  /11 /13من رةـالل الفتـخ   وذلك منها،عة لكل ـل ودورات تابـمراح     
 ياضروأتعلم وأبتكر " لمعلمات حقي ألعب  د "يدريبي علي المنهج الجدـالمنسق العام البرنامج الت -24
 مع ن بالتعاو  سوهاجبضمن برنامج تحسين التعليم في ال فولة المبكرة، والمنعقدة بكلية التربية  األ فال    
 م .2012/  2/  8 -5وزارة التربية والتعليم من      
  يصعلي ترخ د الحصولللعمل النفسي الكلينيكي بع ا  يقـمن الممارسين المؤهلين رسميا وعلميا واخال -25
 اإلدارة  من 12/7/2011في  206رقم وتاريخ القيد ة النفسية  بممارسة هذه المهنة )وزارة الصح من     
 العامة للتراخيص ال بية، جدول المشتغلين بالعالج النفسي بوزارة الصحة ( .       
  1995 ذ منصحة لس قسم الـمجل ـ، مثبسوهاج  ةـامعـوالج ربيةـالت كليةان ومجالس ـضوية لجـع -26
  ةعضوي كلذكو ،اريخهـحتى ت رغـثم التف  ومرورا  بوكالة الكلية سمقوحتى ومجلس الكلية منذ رئاسة ال     
 م، 2008 /10 /8وكالة  خـالل فـترة الـ ةـالجامعلس ـق من مجـالب المنبثـال وشـئون ليم ـالتع لسـمج     
 شئون  ةنـلج خـاصةة كلياللس ـن مجـقة مـان المنبثـاللج رئـاسة فة إلياـباإلض  ،م31/7/2013 تىـوح     
 نة ـجضوية لـرغ عـفـد التـم بعث، خـالل هـذه الفـترة أيـضا  برات ـزة والمختـنة األجهـالب ولجـليم وال ـالتع     
  اللـئة خـبيـنمية الـتو تمعـة المجـدمـخ نةـضوية لجـ، وع2014/2015 يـامعـام الجـالل العـتبات خـالمك     
     مـ .2015/2016ام الجامعي ـالع     
ئة ـيـضاء هـعأيات ـرقـلت نفسيةـة الـلصحربوي واـس التـالنفم ـلـلع مةـدائـال العـلـمـية ةـنـاللجوية ـضـ  ع -27
ية ـانـورة الثدـال صر،ت بماـامعـى للجـلـلس األعـذة، المجـاتـدين واألسـذة المساعـاتــوا األسـدريس مستـالت

 مـ . 2019 -2016عشرة 
 عضوية الرواب   والجمعيات واللجان العلمية والمهنية                       

 م، وحتى تاريخه. 1/1/1978راب ة التربية الحديثة منذ  .1
 م، وحتى تاريخه . 1/1/1989الجمعية المصرية للدراسات النفسية منذ  .2
 س بجامعات أسيو  وجنوب الوادي وسوهاج علي الترتيب منذنوادي أعضاء هيئة التدري .3

 م وحتى تاريخه .         10/10/1976
 . وحتى تاريخه ،م 1/1/2002، ومنذ  1415راب ة األخصائيين النفسيين المصرية " رانم " منذ برقم  .4
وحتى  1/10/2003، ومن1/9/2000وحتى  1/4/1998مجلس كلية التربية بسوهاج من  .5

                              م حتى تاريخه.                                       6/1/2005، ثم من 30/9/2004
ة في المذكور لفتراتاهيئة تحرير المجلة التربوية لكلية التربية بجامعتي جنوب الوادي وسوهاج أثناء  .6

 التواريخ سالفة الذكر.
خ التواري وهاج فيعن مجلس كلية التربية  بجامعتي جنوب الوادي وسلجنة الدراسات العليا المنبثقة  .7

 سالفة الذكر أيضا  .
الل خنذ م جامعة سوهاج -مجلس إدارة مشروع إنشاء نظام داخلي لتوكيد الجودة واالعتماد بكلية التربية  .8

 م. 2006 /2005العام 
لعام من ج خالل ابسوها بع لجمعية صحة المرأةمجلس إدارة مركز الوفـاء للخدمات النفسية والتربوية التا .9

 م وحتى تاريخه. 2006يناير 
/  10/  8جامعة سوهاج منذ  –ألجهزة والمختبرات المنبثقة عن مجلس كلية التربية رئيس لجنة ا -10

 م ، وحتي تاريخه.2008
 / 10/  8ج منذ امعة سوهاج –ئون التعليم وال الب المنبثقة عن مجلس كلية التربية رئيس لجنة ش -11

 م ، وحتي تاريخه.2008
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حتى وم 2008/  10/  8عضو مجلس شئون التعليم وال الب المنبثق عن مجلس جامعة سوهاج منذ  –12
 م. 31/7/2013
ابعة ، دين ( التتحكيم لترقيات أعضاء هيئة التدريس ) مستوا األساتذة واألساتذة المساععضو لجان ال -13

عشر  الحادية ورتينلجنة علم النفس التربوي والصحة النفسية، وذلك خالل الد ق اع الدراسات التربوية ،
 م.2022 -2019ى اآلن خالل الدورة الثالثة م ، وحت2019 -2016انية عشر م، والث2016 -2013

األساتذة لعلمية الدائمة لعلم النفس التربوي والصحة النفسية لوظائف األساتذة واعضو اللجنة  -14
 .    2019 -2016الل الدورة الثانية عشر المساعدين خ

لس بثق عن مجلتقويم واالمتحانات المشكلة بقرار من مجلس شئون التعليم وال الب المنرئيس لجنة ا -15
 م.31/7/2013مـ، ، وحتى 2009جامعة سوهاج في جلسته المنعقدة خالل شهر أكتوبر 

 

 الدورات التدريبية ) كمتدرب (

العدددام  بالقددداهرة خدددالل British Councilزيدددة بدددالمجلس الثقدددافي البري ددداني دورة فدددي اللغدددة اإلنجلي .1
 م.81/1982

جامعدة عددين  –يدة دورة فدي اللغدة اإلنجليزيدة علدي غدرار " التويفدل " بقسدم اللغدة اإلنجليزيدة بكليدة الترب .2
 م .1984/  1983شمس خالل العام 

و  ،"  TOT" تدددريب المدددربين  ورشددة عمددل بعنددوان :  " كيددف تكددون مدددرباْ ناجحدداْ " ، ضددمن دورة .3
بيددددة جامعددددة القدددداهرة ، والتددددي نظمهددددا مشددددروع ت ددددوير كليددددات التر -المنعقدددددة بمركددددز المددددؤتمرات 

  . م31/3/2005في

ير و الخاص بت دوICTB ضمن أنش ة مشروع  ECDLاجتياز الرخصة األوربية لقيادة الحاسب اآللي  .4
 م . 2006لجامعية في يوليو/أغس س/سبتمبر كليات التربية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ا

عدددد مددن اللقدداءات والمحاضددرات والندددوات وورت العمددل التددي عقدددت ضددمن أنشدد ة مشددروع ت ددوير  .5
 م .2008 -2003في الفترة  وسوهاج جنوب الوادي تيالجامعات عموماْ ، وإدارة المشروعات بجامع

القيدادات ة قدرات أعضاء هيئة التددريس و( ، التابعة لمشروع تنمي(TOT1ورشة عمل تدريب المدربين  .6
 15 – 13جامعدة القداهرة ، فدي الفتدرة مدن  –( ، و المنعقددة بمركدز المدؤتمرات  F L D Pالجامعيدة ) 

 ا .وسابقتهم ، مع الحصول علي شهادة مدرب معتمد بعد اجتياز الورشة المذكورة 2006نوفمبر 

 /اذ الددكتور" ، والتي أدارها وحاضدر فيهدا األسدتورشة عمل بعنوان : " تخ ي الحواجز وصناعة الفوز  .7
 لسددابقا رئيسالدديحيدي عبددد الحميددد إبددراهيم ، بدددعوة وحضددور ورعايددة األسددتاذ الدددكتور/ مصدد في كمددال 

   م .3/12/2006جامعة سوهاج ؛ والمنعقدة بالقاعة ألكبري بالجامعة يوم األحد الموافق ل
، و المقدمددددددة مددددددن شددددددركة  لددددددياآلالحاسددددددب  فددددددي DIGITAL LITERACYاجتيدددددداز دورة  .8

MICROSOFT  م . 2007، و المنعقدة فى شهر فبراير 
  م.2007ى مارس فوالمنعقدة  ، اإللكترونيو الخاصة بالنشر  ، E-CONTENT اجتياز دورة .9

 ومي لتنميةالتي عقدها المركز الق ( TOT2)  الدولي للمدربين لالعتمادلتكميلية األولي ااجتياز الدورة  -10

 كزث العلمي بمرهيئة التدريس والقيادات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبح قدرات أعضاء       

   .م 31/8/2007 -19التجارة ، جامعة القاهرة في الفترة من  البحوث والدراسات التجارية بكلية       

 كلية واالعتماد " بقاعة حضور ورشة عمل بعنوان : " استراتيجية الجامعة لضمان توكيد الجودة  --11

 .   م16/12/2007العلوم بجامعة سوهاج يوم األحد الموافق         
  توصيف البرنامجصياغة والمتخصصة في (   TOTر واجتياز دورة تدريب المدربين ) حضو -12

 ومات (ز المعلتبة ومركاألكاديمي والمقرر الدراسي ، والمنعقدة بجامعة القاهرة ، كلية الزراعة ) المك       
   إدارة المشروعات ) المرحلة الثانيةم ، والتي عقدتها وحدة 2008أبريل  17-15في الفترة من        

QAAP2     ) معاهدلكليات وال، مشروع الت وير المستمر والتأهيل لالعتماد ، إنشاء نظام داخلي للجودة با 
  .، وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي       
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 ، والتي  مومعاونيهعن كيفية التعامل مع قواعد البيانات ألعضاء هيئة التدريس  حضور ورشة عمل – 13
 ي التعليم ف(  I C T Pعقدتها وحدة إدارة المشروعات ، مشروعات ت وير وتكنولوجيا المعلومات )       
 بعاءتربية يوم األر، وذلك بكلية ال العالي بجامعة سوهاج ، مشروع المكتبة الرقمية وميكنة المكتبات      
 م . 23/4/2008الموافق       
 كز القومي ا المرـقدهـالتي عاإلدارة والقيادة الجامعية " جدارة "  تخصصية في ورشة عملحضور  – 14

 والبحث العلمي عاليالتابع لوزارة التعليم ال ( FLDPئة التدريس والقيادات ) لتنمية قدرات أعضاء هي       
 بمركز مساء  يوميا  ( 5 -باحا  ص 9) من مـ 2008/  10/  15 -13 والمنعقدة في الفترة من ، بمصر       
  جامعة القاهرة . –المؤتمرات        
 هر ينايرالمنعقدة خالل ش، و Conversation Courseدورة في المحادثة باللغة اإلنجليزية حضور  – 15

 نجاح بامتحاناتها  لألغراض الخاصة التابع لجامعة سوهاج ، واجتياز جليزيةنمـ بمركز اللغة اإل2009       
 بعد توقيع كٍل  بذلك معتمدة من الجامعة ، والحصول علي شهادة ، وبتقدير جيد جدا   %76، وبنسبة        
  مدير المركز ورئيس الجامعة .من        
 وهاج ، والمنعقدة يومسبجامعة ت األكاديمية مشاركة في فعاليات ورشة عمل القيادامع الحضور   - 16

 ا األستاذـي أدارهاعة المؤتمرات الزجاجية بالجامعة ، والتـم بق2009/  6/  15الموافق   األثنين        
 مدير لي الخ يبمحمد سيد إبراهيم رئيس الجامعة ، وعاونه األستاذ الدكتور / أحمد ع الدكتور /        
 م ومديري مراكزبالجامعة ، وبحضور السادة عمداء الكليات والوكالء ورؤساء األقسا مركز الجودة        
  األكاديمي وبعض أعضائها بجامعة سوهاج في ذلك الوقت .  الجودة واالعتماد        

 اء) عمد دات األكاديميةالقيا لتنمية قدرات حضور مع المشاركة في فعاليات ورشة العمل التدريبية - 17
 وم، والمنعقدة ي ليفي مجال التأهيل واالعتماد لمؤسسات التعليم العا جامعة سوهاجكليات ووكالء ( ب       

  حاضر فيها والتي م بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالجامعة ،2009/  12/  29الموافق  الثالثاء        
 اذاألستوبحضور  ،بالجامعة  تمادواالع الجودةضمان األستاذ الدكتور / أحمد علي الخ يب مدير مركز        
  . ةالدكتور / الدرس خلف شكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ        
 ـلوماتالمع ممشـروع نظ ت بيقات مشاركة في فعـاليات ورشة العمل التـدريبية لـتفعـيلحضـور مـع ال  - 18

 سيمينار كلية  اعةم بق2010/  4/  6قدة يوم الثالثاء الموافق بالجامعة ، والمنع MIS  اإلدارية          
 الجامعية  تور قياداوبحضالعلوم ، والتي حاضر فيها األستاذ الدكتور / أحمد عزيز مدير المشروع ،           
 وي العالقةوالموظفين ذ ومعاونيهماألكاديمية واإلدارية والعديد من أعضاء هيئة التدريس          

 . لكل كلية علي حـدة بالمشروع           
 ةدعقنم، والسية حضور واجتياز الدورة التدريبية الخاصة بالعالج المعرفي السلوكي لالض رابات الجن – 19

 م 2010/  7/  17 إلي 12في الفترة من بالقاهرة  براب ة األخصائيين النفسيين المصرية " رانم "         
 مجلس إدارة سرئي، وقام بالتدريب األستاذ الدكتور / صفوت فـرج  تدريبية،ة ساع 20وبواقع  ،         
 ، جامعة القاهرة .أستاذ علم النفس المتفرغ بكلية اآلداب الراب ة ، و         

 براب ة قدة، والمنعبتنمية مهارات األ فال التوحديين حضور واجتياز الدورة التدريبية الخاصة  – 20
 م ،2010 / 7/  22إلي  19ين النفسيين المصرية " رانم " بالقاهرة في الفترة من األخصائي         
 مجلس ستاذ ورئيسأ هللا،شعبان جاب وقام بالتدريب األستاذ الدكتور /  تدريبية،ساعة  20وبواقع          
 . جامعة القاهرة اآلداب،لنفس بكلية علم ا قسم         

 دةوالمنعق النفسي،يبية الخاصة بأخالقيات الممارسة المهنية للمعالج لتدراحضور واجتياز الدورة  - 21
 /  8/  2لي إ 7/  30براب ة األخصائيين النفسيين المصرية " رانم " بالقاهرة في الفترة من          
 رئيس مجلس فـرج،وقام بالتدريب األستاذ الدكتور / صفوت  تدريبية،ساعة  20وبواقع  م،2010         

 القاهرة.جامعة  اآلداب،وأستاذ علم النفس المتفرغ بكلية  الراب ة،إدارة          
 ، وكي لأل فالوتقنيات العالج السلبأدوات الفحص النفسي حضور واجتياز الدورة التدريبية الخاصة  – 22

 /  8/  5إلي  2من  براب ة األخصائيين النفسيين المصرية " رانم " بالقاهرة في الفترة والمنعقدة         
 أستاذ،  القماح إيمان/  ةالدكتور ةبالتدريب األستاذ تساعة تدريبية ، وقام 20وبواقع  ،م 2010         
 بالقاهرة.عين شمس جامعة  اآلداب،علم النفس بكلية  قسم جلسم رئيسو         
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 ثأحد –الصورة الخامسة  حضور واجتياز الدورة التدريبية الخاصة بمقياس ستانفورد بنيه للذكاء ) - 23
 امعة نفسي التابع لجبمركز الخدمة العامة للتوجيه واإلرشاد ال ةإصدار عالمي حتى اآلن ( ، والمنعقد       
 وقام بالتدريب تدريبية،ساعة  18وبواقع  مـ،2010 /12 /16 -14وذلك في الفترة من  سوهاج،       
   . يوسيكولوجقياس النيرمدير جمعية الان الدكتور / عبد الموجود عبد السميع فرح       

 الدورات التدريبية ) كمدرب ( 
تدددريس غيددر و التددي تعقدددها كليددة التربيددة لمعدداوني أعضدداء هيئددة ال م،1997دورة المعلددم الجددامعي منددذ  .1

ي  للتعيدين فدويعد حضورها شدر اْ  مرة،ولمدة أسبوعين في كل  الواحدة،التربويين أربع مرات في السنة 
  التربية.مدرس بالجامعة، ما عدا كلية وظيفة 

تي دات بجدامعاء هيئدة التددريس والقيداعدد من الدورات التي عقدها المركز الجدامعي لتنميدة قددرات أعضد .2
ة بالتدريس الذات تلك الدورات الخاص، وبحتي اآلن و م 2005 وذلك من بداية،  جنوب الوادي وسوهاج

 ، وتنمية مهارات التفكير . االتصالالتقويم واالمتحانات ، مهارات الفعال ، 
 كامدل اقدع أسدبوعهور سدنوياْ ، وبوالدورات التي تعقدها مديرية التربيدة والتعلديم بسدوهاج لمددة ثالثدة شد .3

وإنشدداء  كددان ) قبددل امتحانددات كددادر المعلمددين ،التددي ، وم  2007م وحتددي 1997منددذ  للدددورة الواحدددة
إلي وظيفة  اْ للترقيةتياز امتحاناتها التحريرية والشفهية شر واج هاعد حضورـ  ياألكاديمية المهنية لهم ( 

 أعلي سواْء في التدريس أو اإلدارة المدرسية والتعليمية .
 تددي عقدددتهاالعديددد مددن الدددورات التدريبيددة لشددرائع عمريددة وتعليميددة ومهنيددة واجتماعيددة مختلفددة ، وال .4

رياضدة لشدباب والاالحتياجات الخاصة ، مديريدة جمعيات تنمية المجتمع ، التربية والتنمية ، تأهيل ذوي ا
نددذ بدايددة ومراكزهددا ، نددوادي المعلمددين ، قصددر الثقافددة ، و مركددز اإلعددالم بمحافظددة سددوهاج ، وذلددك م

    ي اآلن .تالثمانينيات من القرن الماضي وح

دات القيدا ضدورحالندوات والمحاضرات التثقيفية والعلمية التي تم عقدها مدع  لبدة و البدات الجامعدة فدي  .5
ل دالب ، م ، والتدي تناولدت موضدوعات متنوعدة ومهمدة ل2008/  2007العليا لها خدالل العدم الدراسدي 

رات خين والمخدد، مشكالت السباب الجامعي ، اإلدمان علي التدد ل البة الجامعيةلمثل الخصائص النفسية 
 ، ومشكلة العنوسة أو تأخر سن الزواج .

إلسددالمية التددي عقدددتها مدرسددة الدددعوة ا واإلرشدداد النفسددي التربددويدراسددة الحالددة فددي التوجيدده دورة  .6
ألخدددرا بعض المدددارس اوبددد ين واالجتمددداعيين العدداملين بهددا بسددوهاج لألخصددائيين والمشدددرفين النفسددي

 م .23/1/2008و وحتى 20/1/2008المتعاونة معها ، وذلك في الفترة من 

لخيددر امصددر  مؤسسددةالتددي عقدددتها  بتدددائي (الددتعلم النشدد  للمدرسددين ) مدرسددي الصددف األول االدورة  .7
بدة تعمديم تجرسدوهاج ) لمحافظدة باالشتراك مدع وحددة التخ دي  االسدتراتيجي بمديريدة التربيدة والتعلديم ب

 دا لجديددة ب ها( ، وذلدك بقاعدة التددريب بمدرسدة التحريدر االبتدائيدة المحافظدةالتعلم النش  فدي مددارس 
 م .9/7/2008وحتى م 5/7/2008خالل الفترة من 

الخيددر  التددي عقدددتها مؤسسددة مصددر الددتعلم النشدد  للمدرسددين ) مدرسددي الصددف األول االبتدددائي (دورة  .8
بدة تعمديم تجرلباالشتراك مدع وحددة التخ دي  االسدتراتيجي بمديريدة التربيدة والتعلديم بمحافظدة سدوهاج ) 

عداديدة ادات اإلبمدرسة الس التعلم النش  في مدارس المحافظة( ، وذلك بقاعة تنمية القدرات والموهوبين
  م .16/7/2008م وحتى 12/7/2008بأخميم خالل الفترة من 

الخيددر  التددي عقدددتها مؤسسددة مصددر الددتعلم النشدد  للمدرسددين ) مدرسددي الصددف األول االبتدددائي (دورة  .9
بدة تعمديم تجرلباالشتراك مدع وحددة التخ دي  االسدتراتيجي بمديريدة التربيدة والتعلديم بمحافظدة سدوهاج ) 

 خددالل شددتركة ه ددا االبتدائيددة الم بمدرسددة التدددريبالددتعلم النشدد  فددي مدددارس المحافظددة( ، وذلددك بقاعددة 
 م . 6/8/2008م وحتى 2/8/2008الفترة من 

التدي عقددتها مؤسسدة مصدر الخيدر  التعلم النش  للمدرسين ) مدرسدي الصدف األول االبتددائي (دورة  .10
ريدة التربيدة والتعلديم بمحافظدة سدوهاج ) لتعمديم تجربدة باالشتراك مدع وحددة التخ دي  االسدتراتيجي بمدي
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خدالل  عقبدة بدن ندافع الثانويدة بجرجداالتعلم النش  في مدارس المحافظة( ، وذلك بقاعة التدريب بمدرسة 
  م .13/8/2008م وحتى 9/8/2008الفترة من 

تدائيدة اإلبدورة تدريب معلمي المرحلدة ضمن   م2008/  8/  14،  7 الخميس ميوي المشاركة في  .11
ضدعاف والع مدي فئدات الصدم وضدعاف السدمع ،  بالدذاتالخاصدة ، و االحتياجداتعلي تجربدة الددمج لدذوي 

بع لكدوثر التداابحدي  الدرئيس، والمنعقدة بمركز التددريب  ذوي الشلل الدماغي ، وال فل التوحدي،  البصر
   م .2008/  8/  14 -2لمديرية التربية والتعليم بسوهاج  ، وذلك في الفترة من 

ة لدذاتي وخ داالتقيديم  –" دليل المدرب في تدريب المدربين  للمدارس دورة تدريب الجودة واالعتماد .12
( بمدرسدة 1القاعة )بتحسين المدرسة " ، التي عقدتها كلية التربية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم 

/  8/  20اء م وحتدى األربعد2008/  8 /16اللغات التجريبية االبتدائية بسدوهاج فدي الفتدرة مدن السدبت 
 م . 2008/  9/  3م وحتى األربعاء 2008 /8 /30م ، ثم من السبت 2008

  .ألول مرة في مصر  كادر المعلمين : الفترة الفاصلة هنا تمثلت في المشاركة في  امتحانات ملحوظة         
 نمية" الت ( بسوهاجالخاصة سالمال الدورة التربوية لمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة ) مدارس -13 

 رة منفتـوهاج في الـس امعةـ، ج التربية ليةـ، والمنعقدة بك فال "ـالمهنية لمعلمة رياض األ  التربوية       
 .2008/  9/  13وحتى السبت  م،2008 /9/  6السبت         
 اء هيئةعلم الجامعي ألعضدورة المفي  مع بعض الزمالء المدربين من كلية التربيةالمشاركة  – 14

  زارة التعليم العاليالتابع لو خاص ( ) معهد الجتماعيةالخدمة ل العالي معهدالب ومعاونيهم التدريس         
 يبا  ( . م تقر2008/  12أو    11) خالل شهر  لك في الفترة من، وذ بسوهاج بحي الكوثر          

 ، " فنونهو االستذكارار سرأالمذاكرة و: " مهارات  بعنوانمحاضرة أعقبتها مناقشة جماعية حرة  – 15
م فيها  استغرقت أكثر من ساعتين          نملمجموعة  ، آنذاك أحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة، واستـ خد 
 ،  التعليمية دار السالممدرسة الشهيد حلمي حافظ اإلعدادية بإدارة  ( 50) ن =   لبة و البات        
 أثناء قيامهم  يينلمين واألخصائيين االجتماعـوالمع اإلداريينليهم من ـباإلضافة إلي المشرفين ع        

 ربية ـلية التكلس ـر مجـوذلك في مق ، م2009/  3/  4ق ـاألربعاء الموافوم ـيامعة ـلة للجـبرح        
   بجامعة سوهاج .         

 يخاصة موضوع ) جال التربوي لمديري المدارس الثانوية العامةتصال الفعال في الممهارات االدورة  – 16
 جالمفي ال تعامللالمختلفة ، والمهارات السلوكية الالزمة لفاعلية ا األنما مع  التعاملمهارات         
 ةحافظربية والتعليم بمسي بحي الكوثر التابع لمديرية التي، المنعقدة بمركز التدريب الرئ  التربوي (        
 مـ .2009 / 3/  19، وحتي الخميس  ـم2009/  3/  15وذلك خالل الفترة من األحد  سوهاج ،         

  مدرسةب قدتـلتي ع  واندوة بعنوان : "الفتاة المراهقة : حاجاتها ومشكالتها وكيفية التعامل معها " ،  – 17
 ضلةدة الفاية من السة ، وذلك بدعوة شخصيلفاو اإلعدادية للبنات التابعة إلدارة سوهاج التعليميـق          

 هـ 1430ربيع اآلخر 11الموافق ،  مـ2009إبريل  7 الثالثاء يوممديرة المدرسة          
 وفي حضور عدد ،  االجتماعيين والنفسيين بها واإلحصائيينمع  البات ومعلمات وإدارة المدرسة   ،       

 بسوهاج ير اإلدارة التعليميةفضال عن مد المجاورة،رس من مديرات وأخصائيات بعض المدا         
  والنفسية بها . االجتماعيةية بالخدمات واإلدارة المعن          

 بداع ة  ورشة اإلوبخاص)دورة إعداد القادة الثقافيين ومديري قـ ص ور وبيوت الثقافة بمحافظة سوهاج  – 18
  / 4/  5 ألحدا قصر الثقافة بمدينة سوهاج في الفترة منوالمنعقدة بقاعة التدريب ب (،الجماعي        
 مـ .2009/  4/  16 الخميس مـ ، وحتي2009        

 مية لرياض والمعايير القو والتعلم باللعب علي الجودة تدريب معلمات رياض األ فال " برنامج " –19
 في  (2قاعة ) سوهاج تدريس بجامعةالمنعقد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الو األ فال في مصر ،       
 وزارة  نبي كمـ ، وذلك باالشترا2009/  4/  29مـ ،  وحتى 2009/  4/  18 الفترة من السبت       
 ة بجامعةيوكلية الترب الكندية "،الممول من الوكالة  مشروع تحسين ال فولة المبكرةوالتعليم " التربـية       
   سوهـاج.         
 مجالثانوي ، د األنش ة المصاحبة لمناهج التعليمتضمن مال ج تدريب معلمي التعليم الثانوي )برنام – 20

 ياتـيجـراتـاست ه منـرتب  بـالخاصة مع ال الب العاديين ، التعلم النش  وما ي االحتياجات ذوي         
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 مشروع تحسين – والمتابعة وزارة التربية والتعليم ) وحدة التخ ي  مع نوشامل( بالتعا قويمـوت         
 وهاج سة الترية ، جامعة ليات التربية ، والمنعقد بكليـوك ( ممول من البنـك الدوليالالتعليم الثانوي         

 مـ . 2009 /7/  7وحتى  مـ ،2009/  5/  5من الثالثاء  الفترة في         
 دة بمركز، والمنعق ومعاونيهملتدريس دورة نظم االمتحانات وتقويم ال الب لبعض أعضاء هيئة ا – 21

 / 5/  16تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج في الفترة من السبت         
 ن علي سالمةمع كٍل من : أ.د حس باالشتراكمـ ) وذلك  2009/  5/  18مـ ، وحتى اإلثنين 2009       
 علم النفس بكلية التربية ، و أ.د محمد خضر أستاذلتدريس أستاذ ورئيس قسم المناهج و رق ا        
 ووكيل كلية اآلداب لشئون البيئة وخدمة المجتمع ( .        

 ، والمنعقدة بمركز ومعاينيهمورة نظم االمتحانات وتقويم ال الب لبعض أعضاء هيئة التدريس د - 22
 / 7/  18ة سوهاج في الفترة من السبتبجامعتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات         
 يصل الراوي ف /مع كٍل من : أ.د  باالشتراكمـ ) وذلك  2009/  7/  20مـ ، وحتى اإلثنين 2009       
 رق تدريس العلوموأ.د / حسام مازن أستاذ المناهج و ، أ صول التربية وعميد الكلية أستاذ رفاعي        
  . ون الدراسات العليا والبحوثكلية التربية لشئ ووكيل        
 ها معلتي تم عقد، واندوة بعنوان " مهنة التعليم : الميثاق األخالقي ألشرف المهن وأسمى الرساالت  - 23

 م األربعاء الموافقسوهاج ، وذلك يو –الجدد  بمدارس جيل المستقبل الخاصة للغات بأخميم  المعلمين        
 مـ .2009/  8/  19         

 ارسأل فال بمدالمشاركة في التخ ي  واإلشراف والتدريب والتقويم للدورة المهنية لمعلمات رياض ا - 24
 9/  19- 12ة من جامعة سوهاج في الفتر التربية،والمنعقدة في كلية  بسوهاج،اإلسالمية الدعوة          
  مـ.2009/          

  رحلتيم مع معلمي ومعلمات ذي تم عقدهوال "،ع برنامج تدريبي بعنوان " صفات المعلم الناج - 25
 الخميس ك يومسوهاج ، وذل –بمدارس جيل المستقبل الخاصة للغات بأخميم  واالبتدائيالروضة           
 مـ.2009 /10/ 8الموافق           

 تيمعلمات مرحلووالذي تم عقده مع معلمي  "،تدريبي بعنوان " صفات المعلم الناجع  برنامج - 26
 يوم الخميس سوهاج ، وذلك –بمدارس جيل المستقبل الخاصة للغات بأخميم  اإلعدادي والثانوي         

  مـ.2009 /10/ 15الموافق           
 ، نيهمومعاييئة التدريس ـض أعضاء هـليم العالي لبعـدورة نظام الساعات المعتمدة في التع - 28

  لسبتالفترة من اأعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج في بمركز تنمية قدرات  والمنعقدة        
 مع كٍل من : كباالشترامـ ) وذلك  2009/  11/  16 اإلثنين مـ ، وحتى2009 / 11/   14 الموافق        
 د أستاذ بكلية مال محمد السيـك، وأ.د  الصحة النفسيةأستاذ ورئيس قسم  يوسف عبد الصبورأ.د          

  العلوم.        
  القومية د والمعاييراالعتماالجودة ورياض األ فال "  يسرات وموجهات ومديريتدريب م برنامج " - 29

 يةلثانوية الزخرفل قديمال قر: الم بكلٍ  المنعقد و، والدمج واالتصال الفعال " والتعلم باللعبوالمنهج         
 ة منجامعة في الفترب بكلية التربية بالمبني القديم لمعلومات، ثم معمل تكنولوجيا ا 2قاعة  بسوهاج        
 ارةبين وز كوذلك باالشترا مـ،2009/  11/  25 الخميس وحتى مـ،2009 /11 /15 دـاألح        
  -ة يوكلية الترب الكندية "، المبكرة الممول من الوكالة والتعليم "مشروع تحسين ال فولة التربية        
 ة سوهاج .  جامع        

 والتي وهاج ،بمدينة سسالمية الدعوة اإل ارسبرنامج التأهيل التربوي لمشرفات رياض األ فال بمد  - 30
 / 1/  9 قلموافا سبت، خالل الفترة من ال بمقر هذه المدارس جامعة سوهاج –عقدتها كلية التربية        
   م . 2010 /1/  13األربعاء الموافق  وحتى ،م2010       
 نعقدة والم، التربوي عتمادلالورشة العمل الخاصة بتهيئة رياض األ فال في  المشاركة إشرافا  وتدريبا   -31

  ون بيناـتعالب م ، وذلك 2010/  2/  18م ، وحتى الخميس 2010 / 2/  14د ـفي الفترة من األح       
  ة المبكرة .التعليم في ال فولحسين الدعم الكندي لمشروع ت وفريقامعة سوهاج بجكلية التربية       
  الثانوية هاجودة بمدرسة س، والمنعقالجنسي ومرحلة المراهقة والشباب" التحرت"ندوة بعنوان :  -32
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 وفيم، 2010 / 3/  4يوم الخميس الموافق  ون مع مكتب الخدمة االجتماعية بالمدرسةابالتع راعيةالز      
 بها ، فضال  عن نياآلخر والمعلمين واإلداريينئيين اصألخوبعض ا،  ابهالعديد من  الو مديرها حضور      
  أخبار سوهاج تيبجريد الصحفي مزيد أحمدستاذ / محمد ومشاركة األ رالميا  بحضوـإع دوةـة الن يـتغ      
   ومصر اليوم .      
   بمدرسة ، والمنعقدة"افظة عليهوالمح كقيمة لبناء المجتمعالوالء واالنتماء والموا نة "ندوة بعنوان :  -33
 ية التابعةالتعليمإلدارة او بالمدرسة المذكورة االجتماعية بالتعاون مع مكتب الخدمة بنين الثانوية المنشاة     

 ب جاد أبوال األستاذ أبو  اـ، وفي حضور مديرهم 2010/  3/  29الموافق  ربعاءيوم األ ذلكو، لها     
 خصائيين، وبعض األا البه والعديد منعادل صبحي ، ة االجتماعية األستاذ ، وموجه التربي الب     
 يقها لتوثا  وصورة  الندوة صوت ذهـه ، وقد تم تسجيلالمدرسة واإلدارة والمعلمين واإلداريين اآلخرين ب     
 والدخول بها في مسابقة علي مستوي الجمهورية .     
 بناء ، من برنامج خ واتختبار التحصيلي الجامعي الجيد"الخ وات بناء اورشة عمل بعنوان : " -34
 تالدورا ضمن ذلك، وومعاونيهمأعضاء هيئة التدريس  األكاديمية لبعضاالختبارات والقياس والمعايير       
  دة بمركز تنميةوالمنعق سوهاج، ال الب بجامعةالتي تم عقدها مشروع ت وير نظم االمتحانات وتقويم       
 نوعة منـمتوعات درات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، والتي تم تكرارها شهريا مع مجمـق      
 م.2010العام  أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خالل الشهور الثالث األخيرة من     
  لكذ رسية في الحد مننف في المدارس ودور التربية واإلدارة المدـ"مسلسل الع بعنوان:ورشة عمل  -25 

  التابع رئيسيوالمنعقدة بمركز التدريب ال رياضيات،لمجموعة من الموجهين والمعلمين األوائل  "،     
 وافقالماألربعاء وم يوذلك  بسوهاج،مركز التنمية المهنية للمعلمين فرع مقر لمديرية التربية والتعلية و     
  ر.ـالظه ساعة الثانية بعدمن الساعة التاسعة صباحا  وحتى ال م،2010/  12/  29     
 متكررة من لمجموعاتيص والعالج وتنمية المهارات " اض راب الذاتوية : التشخ ورشة عمل حول :" -36
 مركز والمنعقدة ب ة،الخاصاإلرشاد النفسي للفئات  ررمقـ الخاصة،شعبة التربية  المهنية،الب الدبلوم ـ      
 ليوم و م،2011ر يناي شهر وذلك خالل سوهاج،جامعة التابع للنفسي رشاد االخدمة العامة للتوجيه واإل     
 . را  الثالثة عص من الساعة التاسعة صباحا  وحتىابتداء  ساعات 6واحد لكل مجموعة بواقع      
 اد النفسيورشة عمل حول :" مهارات الممارسة اإلرشادية وكيفية تفعيلها في التوجيه واإلرش -37
 رشاد النفسي، دي والجماعي " لمجموعات متكررة من  الب الدبلوم المهنية، شعبة اإلوالتربوي الفر      

 ةلجامع فسي التابع، والمنعقدة بمركز الخدمة العامة للتوجيه واإلرشاد النعلم النفس العالجيمقـرر       
  من الساعة  ء  ساعات ابتدا6م، وليوم واحد لكل مجموعة بواقع 2011سوهاج، وذلك خالل شهر يناير       
  التاسعة صباحا  وحتى الثالثة عصرا  .     

 ي أقامتها المؤسسةالتدريبية الت دورةمحاضرة حول " اض رابات السمع واللغة والن ق " ضمن ال -38 
 لكوادر هام في إعداد الإلس صعيد مصر (ب ) لكفالة األسر  العربية اإلفريقية لألبحاث والتنمية المستدامة     
 بة اقنب 2 اـقاعة مسايالمؤهلة للتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة وتنمية قدراتهم المختلفة ، والمنعقدة ب     
 مـ.2011 /5 /26 -21وذلك في الفترة من  بسوهاج،المحامين      

 ة تنمي لمنعقدة بمركزلبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وا الفعال " مهارات االتصال" دورة  -39 
 وحتى  ـ ،م2011 /7 /2قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج في الفترة من السبت     
  تدريس  و رقمناهج مـ ) وذلك باالشتراك مع كٍل من : أ.د / حسام مازن أستاذ ال 2011/  7/  4االثنين     
 ستاذعبد الاله أ روعبد الصب يوسف /حوث ، وأ.د العلوم ووكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والب    
  البيئة.وتنمية  الصحة النفسية ووكيل كلية التعليم الصناعي لشئون خدمة المجتمع    
 لشغـل  ية المتقدمينمدرب في دورة " التعلم النش  وأساليب التقييم الحديثة " لمعلمي المرحلة الثانو -40
 بجامعة  ية التربيةوالمنعقدة بكل الثانوي،ج تحسين التعليم مسميات أو درجات وظيفية أعلي، ضمن برنام     
  -13من  لفترةاسوهاج بالتعاون مع وحدة التخ ي  والمتابعة ) مشروع تحسين التعليم الثانوي ( في      
 م .   2011/   11/  16     
 " لمعلمات رياض بتكر حقي ألعب وأتعلم وأمن د " يعلي المنهج الجد التدريبي البرنامجمدرب في  -41
 بجامعة سوهاج  والمنعقدة بكلية التربية في ال فولة المبكرة،ضمن برنامج تحسين التعليم  األ فال     
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 نسقا  لهذا البرنامج ن كوني مـفضال  ع م،2012 / 2/  8 -5من  ليمـربية والتعـوزارة التمع  بالتعاون      
   م.2012فبراير ومارس شهري  الممتدة خالل التدريب  وال فترة       
 هم، والمنعقدة بمركزلبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاوني " نظم االمتحانات وتقويم ال الب" دورة  -42
 مـ ،2012 /2 /27 االثنينقدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج في الفترة من  تنمية   
  ابعفاعي رأ.د / فيصل الراوي  راك مع كٍل من :مـ ) وذلك باالشت 2012/  2/  29 األربعاءوحتى    
 مازن أستاذ لب محمد عبد الم أ.د / حسام و ،بجامعة سوهاج أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية    
 . بجامعة سوهاجكلية التربية المتفرغ بالعلوم  و رق تدريسالمناهج    
  الب الدبلوم ة  البات و لبمن تين لمجموع ن "ـامل مع اآلخريـ" مهارات التعول:ـحورشة عمل  -43
  ركز بم والمنعقدة التوجيه التعليمي واإلرشاد النفسي،مقـرر وذلك كمت لب عملي في ، التربية الخاصة في   

  م،2012/  3  / 23يومي الخميس لجامعة سوهاج، وذلك  الخدمة العامة للتوجيه واإلرشاد النفسي التابع   
 ثة عصرا  . الثال الساعة التاسعة صباحا  وحتى  ابتداء  منساعات 6مجموعة بواقع واحد لكل  موليو   

 من ة" لمجموع لحالة في اإلرشاد والعالج النفسيمهارات الممارسة ودراسة اورشة عمل حول:"  -44
 ادوذلك كمت لب عملي في مقـرر اإلرش النفسي،رشاد شعبة اإل -مهنية  البات و لبة  الب الدبلوم ال    
 وهاج، سلتابع لجامعة بمركز الخدمة العامة للتوجيه واإلرشاد النفسي ا والمنعقدة الخاصة،للفئات  النفسي    
 وحتىحا ، صباابتداء  من الساعة التاسعة  وذلك ساعات،6 ولمدةم، 2012/  3/ 8الخميس  يوموذلك     
  عصرا .الثالثة     
 عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمنعقدة بمركزأرض الفعال " لبعض ـدورة " مهارات الع -45
 م،2012 / 7 /28تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج في الفترة من السبت    
 ج المناهأستاذ  - سمعانعماد ثابت ) وذلك باالشتراك مع كٍل من : أ.د /  م2012/  7/  30 االثنينوحتى    
 لتربيةا المناهج و رق تدريس العلوم بكلية مدرس -صبري باس  ود /  يات،الرياضتدريس و رق    
 بجامعة سوهاج.     
  2012 من ا خالل الفترةساعات لكٍل منه 6واحد للورشة وبواقع يوم عمل أخرا قصيرة لمدة  ورت -46
 اد رشوقد تناولت موضوعات عدة حول اإل الواحد،ورشة في العام  20م، وفي حدود 2017حتى و    
 وكيفية التهم لأل فال والمراهقين ومشكوالعالج النفسي وسيكولوجية غير العاديين والصحة النفسية     
 اباتاالض ر من الج األسري وحتمية الحوار وتدابير الوقاية النفسيةـواإلرشاد والع عليها،لب ـالتغ    
 مثل  يةلقدرات البشرج ت وير الذات وتنمية ابرامباإلضافة إلي لية والسلوكية والشخصية ـالعق األمراضو     

   .  إدارة الذات وإدارة الوقت وغيرها     
 ترة منساعات لكٍل منها خالل الف 6واحد للورشة وبواقع  لمدة يوم مكثفة حوالي عشر ورت عمل -47
ة لنفسيافي ت وير الذات و الضغو   ، وقد تناولت موضوعات عدة م،2018مايووحتى  2018  يناير

ق  ة والتفولموهباوإدارتها والتنمية البشرية عموما ، وفي علم النفس اإلرشادي والعالجي وسيكولوجية 
 خصوصا .
         

 دوات العلميةالمؤتمرات والن

 سدية فدي يندايرالمؤتمر السنوي لعلم النفس في مصر، والذي تنظمه الجمعيدة المصدرية للدراسدات النف     .1
عاتده ، متكدررة فدي فاعليدة هدذا المدؤتمر ، مدع الحدرص علدي اقتنداء م بومن كل عام: حضور ومشاركة 

 م وحتى اآلن.1989والمجالت الدورية التي تصدرها الجمعية المذكورة ، وذلك منذ عام 
جامعدة  -ليدة التربيدةالمؤتمر السنوي لإلرشاد النفسي ، والذي يعقده مركز اإلرشاد النفسي ، التدابع لك     .2

ع مددر مددن كددل عددام : حضددور ومشدداركة شددبه دائمددة فددي فاعليددة هددذا المددؤتمر ، عددين شددمس ، فددي ديسددمب
م 1997ام الحرص علي اقتنداء كتابده والمجدالت الدوريدة التدي يصددرها المركدز المدذكور ، وذلدك مندذ عد

 وحتى اآلن .  
وحددة أمدراض التخا دب بكليدة ال دب بسدوهاج ، جامعدة جندوب  التي أقامتها ندوةالالمشاركة في فعاليات  .3

وكانددت  م ،1997/  11 /27 يددوم فددي ذلددكو ات المختلفددة لأل فددال " ،ـاقددـ" اإلع : ، والمعنونددة الددوادي
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فدي هدذه النددوة  التخ ي  والتنفيذ والتنشي  ، فضال  عدن إلقداء محاضدرة المشاركة علي مستوي كٍلٍ من :
  بعنوان : "الجوانب النفسية والتربوية لأل فال المعاقين ".

قدد بكليدة ثدة "، والمنعي األول " دور كليات التربيدة فدي التنميدة البشدرية فدي األلفيدة الثالالمؤتمر الدول    .4
م : المشدداركة فددي فعاليددات المددؤتمر 2000أبريددل  27 -25جامعددة الزقددازيق فددي الفتددرة مددن  –التربيددة 

 .  سوهاجلدي  البات وخريجات شعبة تربية ال فل ب باإلضافة إلي تقديم بحث حول الرضا عن العمل
كة م : المشدار2002جامعدة المنيدا ، والمنعقدد فدي شدهر مدايو  –الرابدع لكليدة التربيدة  العلمي المؤتمر    .5

 بالحضور والمناقشة من االفتتاحية وحتى نهاية الجلسة األخيرة من جلسات المؤتمر .
د بكليدة والذي عق " ،المؤتمر العلمي العربي األول: " التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظل العولمة    .6

م : الحضور والمناقشة في كافة أنش ة المدؤتمر ، 2006أبريل  19 -18التربية بسوهاج في الفترة من 
 ن المدؤتمرفضال عن المشاركة كأحد المتحدثين والمتحاورين الرئيسين في ندوة خاصدة دارت حدول عندوا

 –ربيدة يدة التمتفدرغ بكلاإلدارة التربويدة الذاته ، وذلك مع أ.د/ عبد الغني عبود  أستاذ التربية المقارنة و
  .جامعة عين شمس بالقاهرة 

جامعة  -يةبكلية الترب المؤتمر العلمي الثامن " ال فل وال فولة في م لع األلفية الثالثة " ، والذي عقد    .7
 م : اإلسهام بالحضور والمناقشة في جلسدات المدؤتمر، فضدال2006أبريل  26 -25المنيا في الفترة من 

يم حمدد إبدراهأعن التحدث وإدارة ندوة بعندوان :" العندف فدي المدرسدة ، باالشدتراك مدع أ.د/عبدد الرقيدب 
أ.د/  ،  جامعدة أسديو  -البحيري  أستاذ الصحة النفسية و اإلرشاد النفسي بقسم علم النفس بكلية التربيدة

ة الزقدازيق ، و أ.د/ مشدير امعدةج –محمد السيد عبد الرحمن  أستاذ ورئديس قسدم الصدحة بكليدة التربيدة 
 عة المنيا . امج –اليوسفي  أستاذ ورئيس قسم الصحة بكلية التربية 

" الدذي ية فداق مسدتقبلآنية وآربية : قضايا ـليم الخاص في البالد العـالتع " الثاني المؤتمر العلمي العربي .8
قلديم إوث تنميدة ، مركدز بحد يداأكاديميدة البحدث العلمدي والتكنولوجب معية الثقافة من أجدل التنميدةعقدته ج

ك بالحضدور والمناقشدة ، فضدال  م ، وذلد 2007 مدارس 28 -27بسوهاج في الفترة مدن   جنوب الصعيد
ات بيدة للدراسدعمداد ثابدت سدمعان وكيدل كليدة الترعن القيام بدور المعقب في إحدي جلسداته برئاسدة أ.د/ 

 . الجامعي الخاص " مستقبل الجودة في التعليم ، المعنونة " العليا والبحوث

م العالي ، ل بالتعليجلسات االستماع التحضيرية للمؤتمر القومي لت وير التعليم الثانوي وسياسات القبو    .9
ن : أ.د/ هاني بمركز المؤتمرات بجامعة أسيو  ، وبحضور كل م م1/4/2008في  اللقاء الثاني ، المنعقد

 . ذاك تعليم آنبية وال، أ.د/ يسري الجمل وزير التر هالل وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي

افدة مدن عيدة الثقالمؤتمر العلمي العربي الثالث " التعليم وقضايا المجتمع المعاصدر " الدذي عقدتده جم .10
الحضدور م ، وذلدك ب 2008أبريدل  21-20مدع الجامعدة بسدوهاج فدي الفتدرة مدن  باالشتراكأجل التنمية 

ة أ.د اته برئاسر بشكل عام ، والقيام بدوري المقرروالمعقب في إحدي جلسوالمشاركة في فاعليات المؤتم
نميدة علديم والتحسام محمد مازن أستاذ المناهج و رق تدريس العلوم بتربيدة سدوهاج ، والمعنوندة " الت /

 الثقافية في البالد العربية " بشكل خاص . 

  زهرلي المنعقد بمركز األول بالتعليم العالمؤتمر القومي لت وير التعليم الثانوي وسياسات القبا -10 
  م .2008مايو  12 – 10لقاهرة ، وذلك في الفترة من جامعة األزهر با -للمؤتمرات         
  المؤتمرات عةقا، المنعقدة ب ناهج و رق التدريس "ممعايير ومواصفات البحث العلمي في ال"  ندوة: – 11

 . د/ محمود الناقةأ والتي أدارها م ،  2009/  4/  17ربعاء الموافق فى األ الزجاجية بجامعة سوهاج       
 لجنة ترقيات ومقرر للمناهج و رق التدريس يةيس ورئيس الجمعية المصررالمناهج و رق التد أستاذ       
 من ة العديدمع نخبة من زمالءه وبمشاركوذلك  المجال،ألساتذة المساعدين في هذا األساتذة وا       
 ج و رقفي المناه أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في صعيد مصر عموما  ، والمتخصصين       

 خصوصا .التدريس        
 في الفترة دت المستقبل " ، المنعقالمؤتمر العلمي العربي الرابع ) و العالمي األول ( " التعليم وتحديا  - 12

  وهاج ،  والذيسجاجية ) قاعة الدكتور ألجبالي ( بجامعة مـ بالقاعة الز2009إبريل  26 – 25 نم        
 في ناقشةوالم وذلك بالحضور ، مع جامعة سوهاج الشتراكه جمعية الثقافة من أجل التنمية باتعقد        
   ل فيئاسة أ.د / والمعقب في إحدي جلساته بر فاعليات المؤتمر بشكل عام ، والقيام بدوري المقرر        
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 رؤا وتجاربنة " ، والمعنو لشئون الدراسات العليا والبحوثنائب رئيس الجامعة  –حامد أبو الدهب         
 ية للمؤتمر .ة التحضيرن، فضال  عن عضوية اللج" بشكل خاص  لتحقيق الجودة في التعليم العربي        
 حورتيجية لجامعة سوهاج نضور مع المشاركة بالمناقشة في فعاليات ندوة بعنوان : " الخ ة االستح  -13

 بقاعة  م2009/  12/  14جامعة  موحة لمستقبل أفضل " ، والمنعقدة يوم اإلثنين الموافق        
  الجامعة،هيم رئيس والتي أدارها األستاذ الدكتور / محمد سيد إبرا بالجامعة،المؤتمرات الزجاجية         
 البحوثوات العليا أبو دهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراساألستاذ الدكتور / ل في حامد  وعاونه        
 ء، وعدد من أعضا ، وبحضور بقية السادة النواب والسادة عمداء الكليات والوكالء ورؤساء األقسام        
 ني مجتمع المدواإلداريين بالجامعة ، فضال  عن ممثليين عن مؤسسات ال ومعاونيهمهيئة التدريس        
 عالمية ة والتربوية واإلوالجمعيات األهلية والقيادات السياسية والشعبية والحزبية واألمنية واالجتماعي       
 ورجال األعمال بمحافظة سوهاج .        
 داريةالمعـلومات اإل مع نظع المشاركة في فعـاليات ورشة العمل التـدريبية لـتفعـيل مشـروحضـور م - 14

 قاعةم ب2010/  4/  6 والمنعقدة يوم الثالثاء الموافق بالجامعة،( ة أو اإللكترونية)الميكنة اإلداري       
 بحضورمشروع ، وسيمينار كلية العلوم ، والتي حاضر فيها األستاذ الدكتور / أحمد عزيز مدير ال        
  همومعاونيس لفيف من قيادات الجامعية األكاديمية واإلدارية والعديد من أعضاء هيئة التدري        
 حدة.في كل كلية علي والموظفين ذوي العالقة بالمشروع         

 ي الفترة فلمحافظة سوهاج  بعنوان: األولويات البيئية عملمـع المشاركة في فعـاليات ورشة حضـور  -15
 كلمات  يتوفيها ألقم ،سيمينار كلية العلو بقاعة  والمنعقدة لمدة يوم كامل، م ،2020وحتى  2016من       
  الحالي معه حول ذلك من جميع كليات الجامعة بسوهاج حول التلوث البيئي ومصادرة والتعامل      
  اتيةسيرة الذلمة صاحب الواستراتيجيات العلمية والعملية المناسب لمواجهة هذه المشكلة وحلها، وأما ك      
 .اإلنسانية"البيئة  تملوثاأ لق عليه:"  حول مافقد منحي آخر، حيث دارت رحاها       
 اون معبالتع (علسابا الدولي) عاشرالمؤتمر العلمي العربي ال حضور مع المشاركة بالمناقشة في فعاليات -16
 ربيةـلعالد اـلباربوي في ـتاب الـد الخ ـديـتج"  لمي، والمعـنون:ـحث العـاج وأكاديمية البـة سوهـامعـج      
 وذلك  اج،ـسوهة ـامعـج رـقبماجية ـزجـال بالقـاعـة قدـالمنعو، "ات ـوقـالمع –ع ـواقـال –ي ـدواعـ: ال      
 ـ.م2016أبريل  24، 23د ـيومي السبت واألح      
  ر )الدوليمي العربي العاشفعاليات المؤتمر العل جميع مع المشاركة فيإحدا الجلسات  ورئاسةحضور  -17

 ربوي تلخ اب الد اـديـ:" تجيمية البـحث العـلمي، والمعـنونهـاج وأكادجـامعـة سو اون معـالسابع( بالتع      
 جـامعـة  الـزجـاجية بمقـر والمنعـقد بالقـاعـةمعـوقـات "، ال –لـواقـع ا –الـدواعـي  :العـربيةفي البـالد       
 مـ.2016أبريل  24، 23يومي السبت واألحـد  وذلك سوهـاج،       
 ن بــ: لمشاركة في لجنة التوصيات وصياغتها، والمعنواتمر العلمي األول مع حضور جلسات المؤ -18

 جامعة    -ةلتربياومت لبات العصر الرقمي : ممارسة وتحديات"، والمنعقد في رحاب كلية  م"المعل      
 مـ. 2019نوفمبر  28،  27سوهاج، وذلك يومي األربعاء والخميس        

 للنشر  لبحوث المنشورة والمقبولةا
 البحث األول )منفرد ( : .1

الف والت بيقدات       ـتدوالضب  الدذاتي السدلوكي  : أوجده الشدبه واالخ Zen" التأمل البوذي لدي زن              
 ،يو  امعة أسدـجد –ربية بسدوهاج ـكليدة التد هاتصدرلمجلة التربوية، ايلية مقارنة "، دراسة تحل –الكلينيكية 

 . 510 -468م ، ص ص 1990يوليو  ،الثانيـزء ، الجـدد الخامسالع
 البحث الثاني ) منفرد ( :      .2

،  "لصدعيديات " مقياس االتجاهات النفسية نحو مهنة التمدريض لددي  البدات مددارس التمدريض ا            
،  ألولاجامعة أسديو  ( ، العددد السدادس ، الجدزء       –المجلة التربوية ) تصدر عن كلية التربية بسوهاج 

                       .    178 – 155م ، ص ص 1991يناير 
 البحث الثالث ) منفرد ( : .3
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لمجلدة ايد مصدر " " حالة وسمة القلق وعالقتهما بتأكيد الذات لدي  البات مدارس التمريض بصع            
م ، 1993األول ، ينداير  امعة أسيو  (  العدد الثامن ، الجزءج -التربوية ) تصدر عن كلية التربية بسوهاج 

 . 285 – 259ص ص 

 البحث الرابع ) منفرد ( :  .4

دراسة ثقافية  – " االتجاهات النفسية نحو مهنة التمريض لدي  البات التمريض بسوهاج وبنغازي           
 . 145 -97م ، ص ص 1994جامعة الزقازيق ، عدد يناير  –مقارنة " ، مجلة كلية التربية ببنها 

 خامس )منفرد( :   البحث ال .5

رابات المعرفددي الددديني لعددالج قلددق المددوت المرتفددع المصددحوب بددبعض االضدد  –" التدددخل السددلوكي          
،  53، العدددد  بجامعددة األزهددر بالقدداهرةتصدددرها كليددة التربيددة  ،لتربيددةا، مجلددة دراسددة كلينيكيددة " –األخددرا 
  . 514 – 513، ص ص  1994ديسمبر 

 :  (البحث السادس )منفرد
دراسدة  –د ال البدي " واقع ممارسات معلمي المرحلة االبتدائية بتبوك ) السدعودية ( للتوجيده واإلرشدا       

 – 511، ص ص  53جامعة األزهر بالقداهرة ( ، العددد  –، مجلة التربية ) تصدرها كلية التربية  تقييميه "
 م . 28/10/1994بتاريخ  ، مع خ اب صالحية نشر للبحث بأكمله من المجلة المذكورة 512

 –قارنوة البحث السابع ) مشترك مع أ. د/ محمد صبري حافظ محموود أسوتاا التخطويا واردارة والتربيوة الم .6

 جامعة األزهر بالقاهرة ( :

 ربوي والنفسي فديبالجامعة  ومعاونيهم غير التربويين نحو البحث الت التدريس "اتجاهات أعضاء هيئة      
جامعددة جنددوب  –صدددر عددن كليددة التربيددة بسددوهاج تريقيددة مقارنددة " المجلددة التربويددة ) دراسددة امبي –مصددر 

 .   167 – 118، ص ص  1997الوادي ( العدد الثاني عشر ، الجزء الثاني ، يوليو 
 البحث الثامن ) منفرد ( : .7

 ليةبك (ل فل ا" الرضا عن العمل في رياض األ فال لدي  البات وخريجات شعبة ال فولة ) تربية 
،  لمجلد التاسعامعة الزقازيق ، اج –دراسة وصفية " مجلة كلية التربية ببنها  –التربية بسوهاج  

 . 112 – 63، ص ص  1998 ، أكتوب 34العدد 
 البحث التاسع ) منفرد ( :  .8

ارس التربيددة دي معلمددي ومعلمددات مدددتدده بسددمة القلددق واالحتددراق النفسددي لدد" التوافددق المهنددي وعالق        
( ، جامعة جندوب الدوادي –بية بسوهاجراسة ميدانية " ،  المجلة التربوية ) تصدر عن كلية الترد –اصة الخ

 . 387 – 341، ص ص  1999العدد الرابع عشر ، يناير 
 : ) منفرد ( البحث العاشر .9

راسدة د –سدوهاج  " أنما  السدلوك الالتكيفدي الشدائعة لددي تالميدذ مددارس التربيدة الفكريدة بمحافظدة        
دد جامعدة جندوب الدوادي ( ، العد –مسحية مقارندة " ، المجلدة التربويدة ) تصددر عدن كليدة التربيدة بسدوهاج 

 . 158 – 97، ص ص  2000الخامس عشر ، الجزء األول ، يناير 
 البحث الحادي عشر ) منفرد ( : .10

وهاج : دراسددة لتربيددة بسدد" التوافددق التربددوي لدددي  لبددة و البددات شددعبة التعلدديم التجدداري بكليددة ا          
األلفيدة  لبشدرية فدياامبيريقية نمائية " ، نوقت فدي المدؤتمر الددولي األول ) دور كليدات التربيدة فدي التنميدة 

م ، وقددد نشددر 2000أبريددل  27- 25جامعددة الزقددازيق فددي الفتددرة مددن  –الثالثددة ( ، والمنعقددد بكليددة التربيددة 
 نون : الصحة النفسية والتنمية البشرية .  ملخصا له في المجلد األول للمؤتمر ، والمع

 : البحث الثاني عشر ) منفرد ( .11

المعرفي والتدريب علي مهارات الدتعلم فدي خفدض قلدق االمتحدان وتحسدين  –" فعالية العالج السلوكي        
جندوب جامعدة  –دراسة تجريبية " ، المجلة التربوية ) تصدر عدن كليدة التربيدة بسدوهاج  –األداء األكاديمي 

 . 302 – 201، ص ص  2001الوادي ( ، العدد السادس عشر ، يوليو 

 البحث الثالث عشر ) منفرد ( : .12

بحددث مرجعددي "، قدددم إلددي المجلددس  –" االتجاهددات الحديثددة فددي بحددوث اضدد راب الوسددواس القهددري        
ي األسداتذة ، وقددد األعلدى للجامعدات المصددرية ، لجندة ترقيدات الصددحة النفسدية وعلددم الدنفس التربدوي لمسددتو
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م ، وحصل علدي تقددير " جيدد " ، 4/2002/ 14نوقت البحث أمام اللجنة مع الباحث يوم الخميس الموافق 
 مع العلم بأن الحد األقصى االفتراضي لتقدير مثل هذه البحوث هو " جيد جدا " . 

 البحث الرابع عشر ) منفرد ( :  .13

ابات ف الضدد راب الوسددواس القهددري المصددحوب باضدد ر" العددالج السددلوكي الشددمولي األسددري المكثدد      
عدن  هاالتربية وعلم الدنفس ) تصددر البحث في راسة حالة " ، مجلةد –انفعالية أخري في ال فولة المتأخرة 

 . 153 -104م . ص ص 2003لمجلد السابع عشر ، العدد الثاني ، أ كتوبرا جامعة المنيا ( ، –كلية التربية 

 نفرد ( :  البحث الخامس عشر ) م .14

،  ربيدة بسدوهاج "" اض رابات النوم وعالقتها ببعض أبعاد الشخصية لدي  الب الدبلوم العامدة فدي الت      
،  جامعدة جندوب الدوادي ( ، العددد الحدادي وعشدرون –المجلة التربوية ) تصدر عن كليدة التربيدة  بسدوهاج 

 . 226 – 175، ص ص  2005يناير 
 :  البحث السادس عشر ) منفرد ( .15

الجامعددة  " فاعليددة برنددامج إرشددادي تكدداملي فددي عددالج بعددض مشددكالت التحصدديل الدراسددي لدددي  البددات      
 ،ب الدواديجامعدة جندو -تصددر عدن كليدة التربيدة بسدوهاج ، المجلدة التربويدة "،المستجدات بشدعبة ال فولدة

   . 115 – 65، ص ص 2006دد الثاني وعشرون ، يناير ـالع
 :  شر ) منفرد (البحث السابع ع -17

فددال المرحلددة القبددول/ الددرفض ألوالدددي لدددي عينددة مددن أ مفهددوم ألددذات وب عالقددة السددلوك العدددواني"        
 ة ،عالسدنة التاسد ،" مجلة الثقافة والتنمية ، تصددر عدن جمعيدة الثقافدة مدن أجدل التنميدة بسدوهاج  االبتدائية

 . 2008، أبريل  ( 26)  وعشرون سالعدد الساد
 لبحث الثمن عشر) منفرد( : ا - 18

 ،يدةوالترب المجلدة ،": بين المحفزات والمعوقاتيةم العاديدمج ذوي اإلعاقة البصرية في مدارس التعل"       
  2012ر ـدد ينايـع ،اجـسوهة ـجامع –ربية ـكلية التا ـتصدره

 ورقة عمل بعنوان:  -19
لفتدرة افظة سوهاج في ورشة عمل"األوليات البيئة لمحا ملوثات البيئة اإلنسانية" كلمة كلية التربية في"     
 .2015في ديسمبر  جامعة سوهاج -العلوم بقاعة سيمينار كلية"، والمنعقدة 2020حتى و 2016من 
 نوان:ـامعة سوهاج بعج -ربيةـلتيئة بكلية اـنمية البـتمع وتـدمة المجـرؤية لجنة خ -20

ـم ال  " ، وقدـد تدـال  عاجدـحد" ظـاهـرة أ ـفال الشوارع: أ ـفال بال عـائـل وبـال مـأوا... مأسـاة تـتـ دـلب       
الل ة سدوهاح خدـامعدجـلس ـئة المنبثدق مدن مجدـنمية البيـتمع وتجـة المـدمـلس خـمال مجـاقشتها ضمن أعـمن
ندوان" أ فدال عتحدت ول لق اعدات خدمدة المجتمدع ؛ وذلك تمهيدا  للمشاركة بها في الملتقدي األ2016ل ـريـأب

 م .2016مايو  22-21الشوارع ، المشكلة والمقترحات( المزمع عـقدة في الفترة 
  (:مشتق من رسالة دكتوراه مشترك)البحث الواحد وعشرون  -21

ي ر وافددأحمددد رشدددي عبددد الددرحيم، خلددف أحمددد مبددارك، محمددود إبددراهيم عبددد العزيددز، وسددمية مختددا       
 لنفسدي لدداافنيدات العدالج النفسدي اإليجدابي فدي خفدض النهدك  علي (: "فعالية برنامج إرشادي قائم2018)

بع لعدددد السددااعينددة مددن معلمددي الددوادي الجديددد". المجلددة العلميددة لكليددة التربيددة، جامعددة الددوادي الجديددد، 
 .2018وعشرون، أغس س 

      
اله(."األفكددار ل رزق حكدديم، رشددا محمددد علددي عبددد الخلددف أحمددد مبددارك، يوسددف عبددد الصددبور، ميخائدد -21

ول جسدتير، مقيدبحدث مشدتق مدن رسدالة ما الالعقالنية وعالقتها بإيذاء الذات لدا عينة من  الب الجامعدة".
 بالمجلة التربوية لكلية التربية، جامعة سوهاج. 2019للنشر خالل 

السددلوك اله(."ا محمددد علددي عبددد الخلددف أحمددد مبددارك، يوسددف عبددد الصددبور، ميخائددل رزق حكدديم، رشدد -22
شتق م". بحث صمات الديموجرافية لدا عينة من األ فال الالفوضوي وتقدير الذات وعالقتهما ببعض المتغير

 اج.بالمجلة التربوية لكلية التربية، جامعة سوه 2019، مقيول للنشر خالل دكتوراهمن رسالة 
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قتده بدبعض "مفهدوم الدذات وعال .عبدد الدرحيم علديصدفوت خلف أحمد مبارك، وفاء بكر هدالل، ونسدمة  -23
مشدتق مدن  بحدث بمحافظتي سوهاج وأسيو ".المتغيرات الديموجرافية لدا عينة من ذوي اإلعاقة البصرية 

 بالمجلة التربوية لكلية التربية، جامعة سوهاج. 2019رسالة ماجستير، مقيول للنشر خالل 
وجددودي وعالقتدده صددابر بكددري عبددد الددرحمن." الفددراغ ال، نهددى ، ميخائددل رزق حكدديمخلددف أحمددد مبددارك -24

 2019شدر خدالل بحث مشتق من رسالة ماجسدتير، مقيدول للن بالعجز المتعلم لدا  البات المرحلة الثانوية".
 بالمجلة التربوية لكلية التربية، جامعة سوهاج.

ر القل ددق شددريك اآلخددن." نم ددا التعلددق بالمحمددد حسددربدداب أحمددد  خلددف أحمددد مبددارك، وفدداء بكددر هددالل، -25
بالمجلة  2019بحث مشتق من رسالة ماجستير، مقيول للنشر خالل ". والمتجنب كمنبئين بالتوافق الزواجي

 التربوية لكلية التربية، جامعة سوهاج.

 العلمية التي تم انجازها اإلشراف علي الرسائل 
 حدة قلق وتقدير الذات والوالقته بالوفاء محمد محمود " محمد بكر " هالل . " الف ام النفسي وع - 1     

 امعة جنوب ج –هاج النفسية لدي  الب الجامعة ." ، رسالة   ماجستير ، كلية التربية بسو                 
           .  1999 أبريلالوادي ،                 

 م 17/6/1996م        19/6/1996تاريخ التسجيل                   

 م 28/4/1999تاريخ المناقشة                   

 ) مجلس الكلية (. 20/5/1999تاريخ المنح :                   

 )مجلس الجامعة(. 24/5/1999:                                  

  
  دافعيةالجتماعية والافتحي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الضبع . " قوة األنا وعالقتها بالمسئولية  - 2   

 امعة ج –ربية بسوهاج لالنجاز   لدي المعوقين حركيا . " ،    رسالة ماجستير ، كلية الت                   
 . 2001جنوب الوادي ،                    

Ego-Strength and its Relation with social Responsibility and 

 Motivation Achievement among Motor Handicapped. 

 ئيسرموافقة نائب  6/1998/ 15، م مجلس كليه 1/6/1998 : تاريخ التسجيل                  

 .الجامعة                   

  م  مجلس الجامعة24/2/2001، م مجلس كليه  19/2/2001تاريخ المنح                    

 م 17/12/2000تاريخ المناقشة                   
 
 منخفضي الصالبةوظيم محمد محمود . " أساليب مواجهة الضغو  لدي مرتفعي محمد عبد الع  -3  

 سالة ماجستير ، كلية ر،  دراسة سيكومترية كلينيكية . " من  الب الدراسات العليا : النفسية                 
   . 2003امعة جنوب الوادي ، ج –بسوهاج التربية                 

Coping styles with stress among the graduate student with High and 

 low psychological Hardiness: a Clinical psychometric Study. 

 لنائب م موافقة ا21/10/2000  ، الكليةم مجلس  10/9/200تاريخ التسجيل                    

 .م23/8/2003تاريخ المناقشة                    

  مـ .30/9/2000 تاريخ المنح)مجلس الجامعة(                   
 ةميذ الحلقعصمت فوزي عبد العليم محمد أبو سحلي . " البناء النفسي لذي الجنوح الكامن من تال -4

 ، كلية ينيكية "، رسالة ماجستيركل - دراسة سيكومترية الثانية في التعليم األساسي:          
 . 2004نوب الوادي ، ججامعة  –التربية بسوهاج               
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The psychological Structure of latent Delinquent Students in 

   The Second Basic Education Cycle .    

 ئب م موافقة النا30/5/2000  كلية    م مجلس10/5/2000تاريخ التسجيل                   

  الجامعة م مجلس31/5/2004 (كلية مجلس ال ) م18/5/2004تاريخ المنح                   

 م 29/2/2004تاريخ المناقشة                  
 يةلديموجرافابتسام يونس عثمان . " اض راب الهوية الجنسية وعالقته ببعض المتغيرات األسرية وا -5

 الةرس يكية . " دراسة سيكومترية كلين لقة األولي من التعليم األساسي :لدي تالميذ الح             
   .   2005امعة جنوب الوادي ، ج –كلية التربية بسوهاج  ماجستير،             

Gender Identity Disorder and Its Relation to some Demographical and 

 Family Variables in Pupils of the First Stage of Primary Education.      

 نائب  م موافقة ال 27/11/2001 ،  ) مجلس كلية (م 11/11/2001تاريخ التسجيل               

 مجلس ) م 28/11/2005 ، ( مجلس الكلية)م   24/11/2005تاريخ المنح               

 .  ( الجامعة              
لي سدلوكي اء محمد محمود " محمد بكر " هالل . " مددي فاعليدة برندامج إ رشدادي عقالندي انفعداـوف -6

 ،التربيدةكليدة  ،دكتوراهرسالة اع القيم بين اآلباء وأبنائهم من  الب الجامعة . " تخفيف حدة صرفي 
 جامعة سوهاج.

Effectiveness of a Rational Emotive Behavioral Counseling 

 Program on Mitigating the Intensity of Value Conflict 

 between Parents and Their off spring of University Students . 

 .  م 18/9/2006تاريخ المناقشة :   م   ، 6/2001/ 13التسجيل :  تاريخ  
 ي عينة هبه جابر عبد الحميد " .  الضغو  و عمليات تحملها وعالقتهما بالرضا عن الحياة لد -7

 امعةج –ية كلية التربرسالة ماجستير ، من  معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ."             
 سوهاج .              

 م .  16/1/2006تاريخ التسجيل                 

  

        Stress and Their Coping Processes and Their Relationship 

 with life Satisfaction among a sample of   ِ  ِ Assistant Staff Members 

 at University    

 م 2008/  7/  16المناقشة تاريخ                
 ض جوانب" مدي فاعلية اإلرشاد غير المباشر في تنمية بع محمود.محمد عبد العظيم محمد  - 8   

 – كلية التربية ، دكتوراهرسالة . " ،  الجامعة لبةالشخصية االيجابية  لدي عينة من                    
 جامعة سوهاج .                     

The Effectiveness of Non-Directive Counseling in Enhancing 

 Some Positive Personality Aspects of University Male Students. 

 . م ) مجلس كلية (18/5/2004  التسجيل:تاريخ                 

 م ) مجلس جامعة ( . 6/6/2004:                             

   م .2008 / 8/  21تاريخ المناقشة :                  

  تالميذ مهاتلوجداني لدي آباء وأالدية وعالقتها بالذكاء ا. " الضغو  الوناصر أحمد بدوي ةبـه – 9 
 جامعة سوهاج .  –كلية التربية   ،  رسالة ماجستير التربية الفكرية . " ،                     

 م .  2004 /11 /22تاريخ التسجيل :                  
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  م .2009/  6/  6تاريخ المناقشة :                  
 لفكريةابرنامج تدريبي لمعلمي مدارس التربية لية ـفاع مت فوزي عبد العليم أبو سحلي ."عص  -10

 سالةر،  ." هميذلدي تالم بعض السلوكيات غير التكيفيةتعديل   السلوكي في علي اإلرشاد                 
  وهاج . س جامعة –كلية التربية ،  دكتوراة                   

           The Effectiveness of Training Program on Behavior Counseling  

    For Mental Education Schools' Teachers to Modify Some Non-Adaptive  

   Behaviors of Their Pupils.  

  . م16/1/2006يل : ـتاريخ التسج              

 م.2009/  11/  4تاريخ المناقشة :               

 ة قلق االنفصالعبير الدسوقي متولي محمد . "مدي فاعلية برنامج إرشادي سلوكي في تخفيف حد -11
 امعة جنوبج –ة بأسوان كلية التربي ، دكتوراهرسالة  ." االبتدائيةلدي عينة من تالميذ المرحلة               
 ادي . الو              

 م .22/12/2005تاريخ التسجيل :               
   م.2010 /9 /13 المناقشة:تاريخ              

 متغيرات البيئية لديمني محمد عبد الفتاح حنوره . " االض رابات السلوكية وعالقتها ببعض ال - 12

 جامعة سوهاج.   –لية التربية ك  رسالة ماجستير،الموهوبين من أ فال ما  قبل المدرسة ".               

 م 8/4/2005تاريخ التسجيل:               
 مـ.2011/  5/  7تاريخ المناقشة:               

 ها ه بتوكيد الذات وتقدير. " اض راب الشخصية العدوانية السلبية وعالقت إسماعيل قاسمآمنة قاسم  - 13
 ترية كلينيكية ."جامعة والدراسات العليا : دراسة سيكوموالتوقعات المستقبلية لدي  الب ال             
  امعة سوهاج. ج -كلية التربية رسالة دكتوراه،  ،             

       Passive – Aggressive Personality Disorder and Its Relation with Self –  

  Assertiveness, Self Esteem, and Future Expectation of University and High  

  Graduate Students.     
 .  ) مجلس كلية ( م2008/  6/  16تاريخ التسجيل:       

 م ) موافقة نائب رئيس الجامعة (. 2008/  7 /2:                          
  مـ.2011/  9/  14تاريخ المناقشة:     

  ة العقل فيوكي للتدريب علي مهام نظريمحمد أحمد حماد عبد الخالق . " فاعلية برنامج معرفي سل –14
  –كلية التربية  ،"تنمية مهارات التفاعل االجتماعي لدا عينة من األ فال المعاقين سمعيا                
 The Effectiveness of a Counseling Program                 سدوهاج.جامعدة                

based on Therapy of Mind in Developing Social Interaction Skills for a Sample 

of Hearing Impaired Children.  
  م.2009/  5/  2 تاريخ التسجيل:           

 م.2012/  3/  26المناقشة: تاريخ            
 نيعقال رنامج إرشاديبرشـا محمد علي عبد الاله ." األفكار الالعقالنية وعالقتها بإيذاء الذات وأثر  -15

 -تربية ، كلية الانفعالي سلوكي في تعديلها لدي عينة من  الب الجامعة "، رسالة ماجستير               
 جامعة سوهاج.                

Irrational Ideas and Its Relation with Self-Harm and The Effects of a Rational  

       Behavioral Counseling Program in Their Modification among a Sample of 

       University Students 

 .م3/5/2012 المناقشة:تاريخ            
 الذات خالقي وتأكيدهبة جابر عبد الحميد . " فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتنمية الذكاء األ -16
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 ثانوية " ،لمرحلة اللدي عينة من  الب ا في تعديل بعض السلوكيات الدالة علي الجنوح الكامن               
   وهاج.سجامعة  -كلية التربية  دكتوراه،رسالة                 

                 The Effectiveness of a Cognitive- Behavior Counseling Program  

  For Developing Moral Intelligence and Self Assertiveness on Modifying  

  Some Behaviors That Indicate Latent Delinquency among a Sample of  

 Secondary Stage Students.  

 م ) مجلس كلية ( . 2008/  11/  10:  تاريخ القيد            
   م ) نائب رئيس الجامعة ( .2008/  12/  13:                          

 م.13/11/2012: تاريخ المناقشة            
 عن ضاوالر ةجسمي النفس. " ضغو  العمل وعالقتها ببعض األعراض  اسكندر سامع نصحي سعيد -17

 رسالة ،"عينة من معلمي التربية الفكرية : دراسة سيكومترية كلينيكية .  الحياة لدي       
  جامعة سوهاج. –كلية التربية  ماجستير،       

             Job Stresses and Their Relation to Some Psychosomatic Symptoms  
   And Life Satisfaction for a Sample of Intellectual Education Teachers: 

   A Psychometric – Clinical Study.        

 م ) مجلس كلية (. 2008/  11/ 26 التسجيل: تاريخ                
  م ) نائب رئيس الجامعة ( . 2009/  1/  5                                     

 م.24/10/2013 المناقشة:تاريخ                 
 ض ـبع ئة نحوـلخا ات اـديل االتجاهــران في تعـلية برنامج إرشادي لألقـ" فاع ابتسام يونس عثمان . – 18 

 ية التربية ، وراه ، كلة " ،رسالة دكتالموضوعات الجنسية لدي عينه من  البات المرحلة الثانوي               
  سوهاج.جامعة                

           Effectiveness of a Peer Counseling Program in Modifying Erroneous  

  Attitudes towards Some Sexual Subjects among a Sample of Secondary Stage 

Female Students.  

 م ) مجلس كلية (. 2009/  4/  11يخ التسجيل: ارـت               
 م ) نائب رئيس الجامعة ( .2009/  4/  18:                                   

  م.2014 /11 /19اريخ المناقشة: ـت               
 بعض أنما  السلوك الفوضوي لتعديلي سلوكي فاعلية برنامج إرشاد ." عبد الاله رشا محمد علي -19
 ، كلية  توراهدكرسالة "،  وتحسين تقدير الذات لدا عينة من األ فال ذوي اإلعاقة السمعية            

  التربية، جامعة سوهاج.            
          The Effectiveness of Behavioral Counseling Program to Modify some 

Patterns of Disruptive Behavior and Improve Self-esteem in a Sample of 

Children with Hearing Impairment. 

 .)مجلس كلية(11/4/2009 :التسجيلاريخ ـت               
 )اعتماد نائب رئيس الجامعة(.18/4/2009 :                                 

  م.22/3/2017 تـاريخ المناقشة:               
 لذاتة مفهوم امملوك. " فاعلية برنامج إرشاد بالمعنى في تنميال نسمة صفوت عبد الرحيم علي -20

 ة سوهاج.ية، جامعلتربا، كلية معـاقين بصريا  ". رسالة ماجستيرالموجب لدا عـينة من المراهـقين ال       
The Effectiveness of a Logo- therapy Program in Developing Positive Self-

concept in a Sample of Visually Handicapped Adolescents.  

 
 (.الكليةمجلس ( م12/6/2011تاريخ التسجيل:           

                م )اعتماد نائب رئيس الجامعة(              2012 /6 /26:                           
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 مـ.2017 /27/11: تاريخ المناقشة          
 م.11/4/2018تاريخ المنع :           

 مدن المراهقدات عيندة هى صابر بكدري عبدد الدرحمن." الفدراغ الوجدودي وعالقتده بدالعجز المدتعلم لددان -21
 وهاج.سبالمرحلة الثانوية: دراسة سيكومترية كلينيكية"، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة 

Existential Vacuum and its Relationship with Learned Helplessness in a sample 

of Female Adolescents in secondary stage 

 )مجلس كلية(.م 2013 /1 /12تاريخ التسجيل:           
 )نائب رئيس الجامعة(.م 2013 /1 /20:                           

  مـ.2018 / 5 / 9 تاريخ المناقشة:           
 م.2018 / 9 /18تاريخ المنع :           

 ن فسي اإليجابي في خفض النهك النفسي وتحسيبد الرحيم سالمة. " فاعلية العالج النأحمد رشدي ع -22
 دي الجديد.امعة الواتوراه، كلية التربية، جـلة دكـجودة الحياة لدا المعلمين بالوادي الجديد". رسا       

         The Effectiveness of Positive Psychotherapy in Reducing Burn out and 

Improving the Quality Live of Teachers in New Valley.  

  مـ )نائب رئيس جامعة(.2014/  5/  13 :اريخ التسجيلـت              
 .مـ2018/  11 / 8اريخ المناقشة: ـت              

 مـ.2018/  11/  27تـاريـخ المـنـع:                
  بالشريك اآلخر وعالقتها بالتوافق الزواجي لدا عينة من مد محمد حسن." أنما  التعلقرباب أح -23

 ة سوهاج.حديثي الزواج: دراسة سيكومترية كلينيكية". رسالة ماجستير، كلية التربية، جامع       
Attachment Patterns to a Life Partner and their Relationship to Marital 
Compatibility among a Sample of a New Married Couple. 

 م12/6/2012 اريخ التسجيل:ـت              .
 .مـ2018 /12 /26 تاريخ المناقشة:              
 م.2019تاريخ المنع: مارس               

 داني للتغلب علي بعضاد بالقراءة في تنمية الذكاء الوجرش" فعالية اإل .هبة ناصر أحمد بدوي -24
   - لية التربيةك  دكتوراه،صية لدا عينة من  البات المرحلة الثانوية". رسالة الشخ المشكالت            
 جامعة سوهاج.             

      - "Effectiveness of the Biblio-counseling Programmed in the 
Development of Emotional Intelligences to Overcome some Personal 
Problems among a Sample Secondary School Students".    

 مـ.2019 /10/  9تاريخ المناقشة:             
 )مجلس كلية(.   2019 /11/  12تاريخ المنع:            

جماتية لدا لسلوكي في تخفيف الدواالنفعالي ا -لسعيد عبد الحليم النجار." فاعلية العالج العقالني اأمل  -25
   امعة بنها.ج -رسالة دكتوراه، كلية التربية. عينة من المعاقين بصريا "

        - "Effectiveness of Rational-Emotive Behavioral Therapy (REBT) in 
Decreasing Dogmatism in a Sample of Visually Impaired". 

 .م2019/  11/  4تاريخ المناقشة:             
 ـياالجتماع ارات التـواصللعاب اإللكترونية وعالقـتها بمهممارسة األألحسن جـالل أحمد رضوان. " -26

   نفسية، لقسم الصحة ا ستير،ودافعـية اإلنجـاز لـدا عينة من  ـالب المرحـلة الثـانـوية". رسالة ماج         
 كلـية التـربـية، جامعة سوهاج. 

        "Practice of Electronic Games and Its Relationship to Social 
Communication Skills and Academic Achievements Motivation among 
Sample of Secondary Stage Students". 
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 جامعة(.) اعتماد نائب رئيس ال6/2015/ 28 ،)مجلس كلية(9/6/2015تاريخ التسجيل:           
 م.22/3/2021تاريخ المناقشة: اإلثنين الموافق          

                   ن دا عينة مجيات الضغو  لي اسماعيل عباس. "العوامل الكبرا للشخصية كمنبئات باستراتيفـاء عـلو -27
 وهـاج.عـة سكلية التـربية، جـام قسم الصحة النفسية،  الب الدراسات العليا"، رسالة ماجستـير،

          " The Major Factors of Personality as Predictors of Coping Stress 
Strategies among A sample of Post-Graduate Students"   

 م )مجلس كلية(.2016 /4 /26تاريخ القيد:     
 م )مجلس كلية(. 2017 /6 /13تاريخ التسجيل:     
 م.  22/3/2021اإلثنين الموافقتاريخ المناقشة:      
        القلق           ا ي دركه األبناء كمنبئ ببعض اض راباتاألسري كمحمد نشأت إسماعيل أحمد. " األداء الوظيفي أ -28

   وهاج.س، جامعة  عينه من تالميذ المرحلة اإلعدادية"، رسالة ماجستير، قسم الصحة النفسية، كلية التربية
"The Family Functional Performance as Realized by Children Predicting 
some of the Anxiety Disorders of Middle School Student's Subject" 

 كلية(.المجلس موافقة )15/12/2015:  تاريخ التسجيل       
 ) اعتماد نائب رئيس الجامعة(. 2/1/2016:                          

 )اعتماد نائب رئيس الجامعة(.2/1/2016 

 علمية لاومعادلة الدرجات  في مناقشة الرسائل شاركةمال                
كورة كتوراه المدذمشرفا في لجان المناقشة والحكم علي جميع رسدائل الماجسدتير والددأو رئيسا  : عضوا  أوال

 في البند السابق . 
 -لي الرسائل اآلتية :ع  -ون إشراف د –: عضوا مناقشا في لجان المناقشة والحكم  ثانيا
 تيرسالة ماجسرواني لدي المعوقين جسميا . " محمد عبد القادر علي متولي . " االغتراب والسلوك العد .1

   . 2001امعة الزقازيق ، ج –، قدمت إلي  كلية التربية             
Alienation and Aggressive Behavior for Physically Handicapped.  

 م2001/  3 /17 : نعتاريخ الم      
 ة لمتعا يفي تعديل بعض الخصائص النفسي رضا محمد  ه اإلتربي . " فعالية فنيات العالج بالمعني .2

 .  2001جامعة الزقازيق ،  –البانجو من الشباب . "رسالة ماجستير ، كلية التربية            
 Effective of Logo therapy Techniques on modifying some Psychological 

Characteristics in Youth Using Banjo.  

 . م2002 /3 /13 : منعال تاريخ             

  بخفيف االكتئاعبد الحميد محمد عبد العزيز علي . " مدي فعالية اإلرشاد األسري في ت -3

 كلينيكية". دراسة تجريبية أسيو : جامعةي  الب كلية التربية العصابي لد                
 . 2005 ، أسيو جامعة  . قسم علم النفس، كلية التربية،"رسالة دكتوراه                 

  The Effectiveness of Family Counseling in Relieving the Neurotic Depression 

for 

  Faculty of Education Student – Assiut University.    

 .    م2005 / 3 /24: تاريخ المناقشة                  
 لتوحديفيف حدة بعض أعراض االض راب أسري في تخأ   يآمون العتيبي .   " فاعلية برنامج إرشاد .3

 جامعةلية التربية، كقسم الصحة النفسية،  رسالة دكتوراه ، عينة من األ فال السعوديين ." لدي             
 .  2006المنيا ،             

 م .2006/  8/  18 تاريخ المناقشة :       
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  دي  الباتالجتماعية لالية الذات والمساندة ـته بفاعـالقـاسم . " صراع األدوار وعـيل قـآمنة قاسم إسماع-4

  قسم الصحة النفسية، رسالة ماجستير ، ".راسة  سـيكومترية كـلينيكية د –ت الجامعة المتزوجا            
  .  2007سوهاج ،  جامعة –كلية التربية             

Roles Conflict and Its Relationship with self - Efficacy and Social 

Support for Married University Female Students: a Psychometric- 

clinical study 

 ة ( م ) مجلس جامع8/2/2003م )مجلس كلية(      13/1/2003تاريخ التسجيل                  

 . م29/4/2007م                            تاريخ المنح 9/1/2007تاريخ المناقشة               
 دالورة الجسم المدركة ديل صـالسيد أبو السعود ." فعالية العالج المعرفى السلوكى فى تع حمديحسن  - 6
 ،جامعة أسيو  بية، كلية التر ،قسم عـلم النفـس رسالة ماجستيرين " ـينة من ال الب المراهقـع             

 م . 2007             

The Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy in Perceived Body 

Modification in a Sample of Adolescents Students.  

  . م 2007/  4 /29تاريخ المنع               م2007 / 14/3تاريخ المناقشة               
 ي لتوافق الشخصء اترح لعالج سوـلية برنامج إرشادي مقـتاح سالم . " مدي فاعـفتحية مديع عبد الف -7

 لم النفس، كلية التربية،قسم عـ، التعـليم األساسي " رسالة دكتوراهلقة الثانية من ـ الب الح لدي              
 .  2008 مارس  جامعة أسيو  ،              

The Effectiveness of a Suggested Counseling Program for Treating the 

Personal Maladjustment to the Second Students of Basic Education.   

  م.2008 / 19/3تاريخ المناقشة                 
 ضلتعلم في خفعبد هللا محمد عبد الظاهر خليل ." فاعلية برنامج مبني علي استراتيجيات ما وراء ا – 8

 . ماتيثيوس"و  ويلز ذج اض راب الوسواس القهري لدي  الب كلية التربية بأسيو  في ضوء نمو           
 م .    2008 يونيو أسيو ،جامعة  –كلية التربية  دكتوراه،رسالة             

          "The Effectiveness of a Meta –Cognition Strategies – Based Program on  

          Alleviating Obsessive-Compulsive Disorder for Assiut Faculty of 

Education Students in The Light of Wells- Matthews".  
              م .2008/  6/  17تاريخ المناقشة                 

  اإلرشادلعالي في التوجيه ومعادلة درجة الدبلوم ا"   . )  الب سعودي ( عفوا  لم أتذكر اسم ال الب اآلن -9
 لعزيز السعوديةجامعة الملك عبد ا –ة التربية بالباحة كليمن  الممنوحة لل الب"  ال البي            
 ت المصرية  ، وقد، وذلك بالدرجة المناظرة لها بكليات التربية في الجامعا مـ2007هـ / 1428            
 رشاد نفسي . هي درجة الدبلوم المهنية تخصص توجية وإاآلن  رؤا أن هذه الدرجة المناظرة            

 م . 2008/  6/   12تاريخ الحكم :                
لتربية اكلية ب النفس قسم علم من لها درجة الماجستير الممنوحة ، معادلةحسنين نعمة عبد العزيز كردة -10
  مـ ،2005هـ / 1426لم نفس النمو ـع ، تخصصجامعة أم القرا السعودية،

 دية لداـألوالاملة ـب المعـيرة وأساليـ:" الغ نوانـررات دراسية + رسالة بعـتضمنت مق  والتي              
 رة لها بكلياتـة المناظوذلك بالدرج، من  البات المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة " ينةـع              
  ةالتربي اجستير فيدرجة الم هـيدرجة ـذه الـد رؤا أن هـ، وقالتـربية في الجامعات المصرية               

  . "ة نفسيتخصص " صحة               
  م .2008/  7/  6تاريخ التحكيم :                 
   الزائد مزي في تخفيف النشا. " فعالية فنيتي التعاقد التبادلي واالقتصاد الرشيماء بدري فكري محمود  -11
 ،لمنياجامعة ا، بيةية التركل قسم الصحة النفسية، ،". رسالة ماجستيرفالـينة من األ ـلدا ع               

  . 2008أكتوبر               



 السيرة الذاتية أ.د/ خلف أحمد مبارك
 

 

24 

24 

 . مـ 2008/  10/  9تاريخ المناقشة :                  
 تالميذ ماعية لدا المية الكفاءة االجتنلتلية برنامج معرفي سلوكي ـفاعمحمد أحمد حماد عبد الخالق ." -12

 سيو .أ ةـجامع كلية التـربية، ،ة ماجستيرالصم في المرحـلة االبتدائية ". رسال              
  مـ . 2008/  8/  18تاريخ المناقشة :               
  ل  فااالض رابات السلوكية لدا عينة من األة وعالقتها ببعض " المعاملة الوالديشيماء محمد  لعت . -13
 نوفمبر، امعة المنيا ج لية التربية،قسم الصحة النفسية، ك رسالة ماجستير ، بمدينة المنيا ".               

              2008.  
  مـ .2008/  11 / 13تاريخ المناقشة :                

 " الممنوحة  ةالعام في التربي" معادلة درجة الدبلوم .  )  الب سعودي ( د اليزيديـسعد محمد سع – 14
 ك بالدرجة، وذل مـ2008هـ / 1429لسعودية ا الجامعة العربية المفتوحة ، فرعمن  له               
 العامة درجة الدبلوم  تناظر ها، وقد رؤا أنات التربية في الجامعات المصريةالمناظرة لها بكلي               
  ، نظام العام الواحد .التربيةفي               

  م .2008/  12/   18تاريخ الحكم :               
 الميذ ـالت ق لداـتها بالتوافـالقـة المشكالت وعاستراتيجيات مواجه ".فهمي فهيمن مص فى ـنسري – 15

 ةـعجام ،ية التربيةكل لم النفس،ـقسم ع ،يا  بمدينة أسيو  ." رسالة ماجستيرـاقين سمعـالمع               
  .2009يناير  أسيو ،              

  مـ.2009/  1 / 4 المناقشة:تاريخ                  
 ذويال الروضة فـب االست الع لدي أ ـتنمية ح  ل لية برنامجـفاع". زيز مص فى ـاء محمد عبد العـدع – 16

 ،ناـكلية التربية بق ة،قسم الصحة النفسي ،دكتوراه، رسالة نا"ـة قبمدينوبات اإلدراكية ـالصع                
 مـ .2009أبريل ،جامعة جنوب الواد                

  م .2009/  4/  12تاريخ المناقشة :                  
 ليةـمدي فاعالب الجامعة وـينة من  ـودة الحياة المدركة لدي عـجاء الصاوي السيد حسين ." ـدع – 17

 لتـربية،اسية، كلية قسم الصحة النف ،في تنميتها "، رسالة ماجستير وديـبرنامج إرشادي وج                 
 مـ . 2009مايو  ،جامعة سوهاج                 
 مـ .2009/  5/  18تاريخ المناقشة :                 

 انحينينة من الجـية لدي عـمل النفسية واالجتماعواـض العـارنة لبعـ" دراسة مقـباس .أماني صفوت ع -18
 ديسمبر ، امعـة المنياجبية، قسم الصحة النفسية، كلية التـر ،وغـير الجانحيـن". رسالة ماجستـير              
 مـ . 2009              
 مـ .2009/  12/  10تاريخ المناقشة :               

    ناد لديـلعدة اـفض ح  ـلية في خـامكـة التـدريبي باألنش ـرنامج تـالية بـفع. ي"غربـحجاج مالو ـزة أبـفاي  -19
 نوب الواديـامعة ججالصحة النفسية، كلية التربية بقـنا، رسالة دكتوراه، قسم ". الروضة  فل              
 مـ .2009، ديسمبر              
  مـ.2009/  12/  17 المناقشة:تاريخ                

 أل فاللدي ا نفعالياالدرة علي التمييز ـنمية القـادي في تـرنامج إرشـلية بـاعـف". بان محمد ـهـدا شع – 20
 ، سيو أجامعة بية، كلية التر  قسم عـلم النفس، ،رسالة دكتوراه في ضوء نظرية العقل". الصم               
 مـ . 2010              

 م.2010/  1/  12 المناقشة:تاريخ                 
 ، "بدولة الكويت  لبة الجامعةاؤل لدا ـته بالسعادة والتفـحـب الحياة وعالقالسعيدي." ت ـصالع شوي – 21
 لحصولات لبات من م كجزء البحرين؛الجامعة الخليجية بمملكة  رسالة مقدمة إلي كلية التربية،               

 مـ.2010ـ / ه1431، "اإلرشاد النفسي التربوي" تخصص ،تربيةدرجة الماجستير في العلي                
  هـ .1431ة جمادي اآلخر 12، م 2010/  5/  26تاريخ المناقشة :                  

  في المرحلةين حركيا  ـاقـدير الذات لدي المعـتها بتقـالقـالوحدة النفسية وعلمال . "نادية عبد الرحمن ا - 22
  ؛البحرين لكةليجية بممالجامعة الخ دمة إلي كلية التربية،ـالكويت". رسالة مقالمتوس ة بدولة                 
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 نـفسي ادـشصص إرـتخربية )ـة الماجستير في التـلي درجـحصول علبات الـزء من مت كج                
 مـ.2010هـ / 1431، ربوي(وت                
 هـ . 1431جمادي اآلخرة  12م ، 2010/  5/  26تاريخ المناقشة :                  

 ب المرحلة الته بالصحة النفسية لدي ـالقـتراب النفسي وعـاالغ".  رار الديحانيإدريس فالع ج – 23
 خليجية بمملكة البحرينالجامعة ال التربية،دمة إلي كلية ـرسالة مق الثانوية بدولة الكويت".                 
 اإلرشاد النفسيتخصص " التـربية،الماجستير في درجة  الحصول علي لباتـمت لكجزء من ؛                  
 ـ.م2010هـ / 1431 ،التربوي"و                 
 هـ . 1431جمادي اآلخرة  13م ، 2010/  5/  27شة : ـاريخ المناقـت                 

 أ فالور بالوحدة النفسية لدا ـالشعبرنامج إرشادي لتخفيف  فاعلية( : " 2011منى رفـاعي حسين ) - 24
 ة ـ، جامعالتربية بقـنا يةقسم الصحة النفسية، كل ،ر، رسالة ماجستي" اقين بصريا  ـروضة المعـال                
  جنوب الوادي .                
 م.2011 /12 /19 المناقشة:تاريخ                 

 سلوكية وبعض المشكالت ال ( : " العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية2012حيى جمال عبد المنعم ) ي - 25
 ، جامعة المنيا .بيةرسالة ماجستير، كلية التر ج".ـين بمحافـظة سوهاينة من المراهقـلدا ع                
  م.2012/  3 /18 المناقشة:تاريخ                 

 سري في خفض( : تقرير فحص رسالة دكتوراه بعنوان " فعالية اإلرشاد األ2013يادي )ـادل سيد عـع-26
 ك للتعيين في وظيفة دائية "، وذللدا عينة من تالميذ المرحلة االبتاض راب العناد المتحدي                

 .جامعة أسوان –مدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية                 
 م.  11/7/2013تاريخ الفحص:               

 ينة ـضاغ ة لدا عالقتها بأحداث الحياة الـ(:" المرونة النفسية وع2013أحمد سمير صديق أبو بكر ) -27
    قسم الصحة النفسية ،لينـيكية". رسالة ماجستيرك -: دراسة سيكومترية ب كلية التـربيةمن  ـال             
 . المنيا، جامعة كلية التربية             
   م.9/10/2013تاريخ المناقشة:              

 ميذنة من تالفعالية برنامج إرشادي في تنمية الذكاء الشخصي لدا عي(."2014ـبده محمود)نهلة ع -28
 أسوان.امعة ج التربية،كلية  قسم الصحة النفسية، "، رسالة ماجستير، االبتدائية المدرسة            

 م.  17/4/2014تاريخ المناقشة:             
ينددة مددن عي التنبددؤ بتوكيددد الددذات لدددا (."إسددهام الخجددل فدد2014) عبيددر عبددد المجيددد محمددد تهددامي -29

 لمنيا .كلية التربية، جامعة ا قسم الصحة النفسية، ماجستير، ةلالمنيا. "رساالمراهقين بمدينة 
 م.  4/8/2014تاريخ المناقشة:            

 وبيا  فاعـلية برنامج إرشادي باستخدام السيكو دراما في خفض الف." (215ـليم ) إيناس كريم ناجي ح -30
 امعة لتربية، جاالصحة النفسية، كلية  االجتماعية لدا أ فال الروضة "، رسالة ماجستير، قسم           
 المنيا .           
 م.  11/8/2015تاريخ المناقشة:            

 ذوي مهارات لدا األ فالاإلرشاد االنتقائي في تنمية بعض ال ةن. "فاعليآميمحمد مص في عبد الرازق  -31
 . لمنياالية التربية، جامعة د". رسالة دكتوراه، قسم الصحة النفسية، كـاض راب التوح          
 م.19/12/2016اريخ المناقشة: ـت          

 وك غير. "فاعـلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتعـديل أنما  السليـن أحمد الساعأميرة أحمد حساني -32
 يد، جامعة جدالوادي الاآلمن لدا األ فال الصم". رسالة ماجستير، قسم عـلم النفـس، كلية التربية ب          
 أسيو .           
 م.3/7/2017تاريخ المناقشة:            

 لتعـلم لنمر المدرسي لدا عينة من األ فال المعاقين عـقليا  القابلين ثمان." التعنبيلة السيد محمد  -33

 وهاج.جامعة س وفاعـلية برنامج إرشادي سلوكي في خـفضه"، قسم الصحة النفسية، كلية التربية،          
  مـ.19/4/2018 تاريخ المناقشة:           
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 دا عينة لحمد حسن." المرونة النفسية وعالقتها بكٍل من األمن النفسي والدافعية لإلنجاز عبير حامد م -34
 وهاج.سمن المعاقين بصريا ". رسالة ماجستير، قسم الصحة النفسية، كلية التربية، جامعة       
 مـ.2018 /12 /26 تـاريخ المناقشة:      

 مهارات  لكترونية في تحسينأثـر العـالج السلوكي القائم علي األنش ة اإل ."أسماء محمود إبراهيم أصيل -35
 نفس، كلية ، رسالة ماجستير، قسم علم الير اللفظي لدا أ فال  يف التوحد"التواصل اللفظي وغ      
 التربية، جامعة أسيو .      
 مـ.15/4/2019ة:تاريخ المناقش      
في  (EMDR)العالج بضب  حركة العين وإعادة المعالجة  ةفعالي“ال ن اوي. حازم شوقي محمد محمد  -36

خصدص صدحة ، رسالة دكتدوراه فدي فلسدفة التربيدة، تامعة"تخفيف اض راب القلق االجتماعي لدا  الب الج
 .مـ20/7/2018قشت في و، ن  نفسية، كلية التربية ، جامعة بنها

 مـ.16/4/2019تاريخ التحكيم للحصول علي جائزة جامعة بنها ألفضل رسالة علمية:      
 ن معينة ا للشخصية لدا عوامل الخمس الكبر"التلكؤ األكاديمي وعالقته بال. نورة عادل زكي السهولي -37
 سوهاج.معة النفسية، كلية التربية، جا ةقسم الصحرسالة ماجستير،  الب كلية التربية بسوهاج".     
 مـ.2/1/2020تاريخ المناقشة:      

 جازهاوجاري إناإلشراف علي الرسائل المسجلة                                  
 ـينة من عاالستحسان االجـتماعـي كمنبئ بمفهوم الذات وتقـديرها لدي  ية."ـحامد أحمد ع  سمر -1

 ة التربية، ، كليتيرماجسلق اع العام". رسالة  الب الدراسات العـليا غير العاملين بالحكومة وا        
 جامعة سوهاج.        
 . )مجلس كلية(19/7/2015تاريخ التسجيل:        

 تماد نائب رئيس الجامعة(.ـ)اع27/7/2016:                         
  ميذتال نة منإيمان خالد علي بدوي." أنما  التفكير كمنبئات باض راب العناد المتحدي لدا عي -2

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة سوهاج. مرحلة التعليم األساسي"،        
 م )مجلس كلية(.2016 /11 /29تاريخ القيد:                 

 م )مجلس كلية(.   2017 /1 /16تاريخ التسجيل:                 
 بية، ية الترماجستير، كل رسالة ،”----------------------------سلوا محمد أحمد حسانين. "  -3

 جامعة سوهاج.            
 

 م )مجلس كلية(.2017 /4 /29تاريخ القيد:              
 )مجلس كلية(.   .................. تاريخ التسجيل:             

  (.) اعتماد نائب رئيس الجامعة.................. :                               
  ...........  عا ف جابر بسمة -5   

 م )مجلس كلية(.2017 /11 /28تاريخ القيد:             
 .............سعدمماري  -6  

  م )مجلس كلية(.2018 /4 /...تاريخ القيد             
 م )مجلس كلية(.2018 /4 / ............ ماري إبراهيم -7 

 كلية(.م )مجلس 2018 /4 /....دتاريخ القي             

 والجوائز للترقيات العلمي واإلنتاجتحكيم البحوث للنشر 
 سيألمن النفد . رمضان عبد الل يف محمد . " المشاركة الو الدية كما يدركها األبناء وعالقتها با .1

 امعة سوهاج (ج –ربية والتحصيل الدراسي لديهم . " المجلة  التربوية ) تصدر عن كلية الت                   
  . 377 – 335، ص ص  2006، العدد الثاني و عشرون ، يناير                     

    م 21/1/2006تاريخ التحكيم                     
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 خدمة الموادد . منال مص في حسن محمد . " برنامج مقترح لالستفادة من الغناء كنشا  موسيقي ل     .2

 كليات التربية ." ب الب المعلم  بشعبة التعليم االبتدائي الدراسية المختلفة لدي ال                    
 لتربية ووزارة التربية االعلمي الثالث ) جودة التعليم في ظل الشراكة بين كليات  المؤتمر                    
  م .  2006مارس  9 -8والتعليم ( ، المنعقد بكلية التربية بأسوان في الفترة من                     

 ثانيةالحلقة ال سوي لدي مستخدمي اإلنترنت من تالميذالصبور عبد الاله . " السلوك الآلد . يوسف عبد  .3

 ر العلمي العربي األول في التعليم األساسي ودور اإلرشاد النفسي في مواجهتها. " ، المؤتم                   
  –ية التربية بسوهاج ل العولمة ( ، المنعقد بكل) التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظ                  
 . م2006أبريل  19، 18جامعة جنوب الوادي يومي                   

 ن كليةية  )تصدر ع." المجلة التربوتمثلها في حياة األبناء  . " مكانة القيم وأهميةشقر جمال نايف األ .4

 .  194 -163ص ص  . م2007الث وعشرون  ، يناير امعة سوهاج ( ، العدد الثج –التربية                 

 . م9/12/2006التحكيم  تاريخ                 

 العدواني " التعا ف وعالقته بأبعاد السلوك. ل يف محمد ، وفتحي عبد الرحمن الضبعرمضان عبد ال .5

 لثقافة من أجل اية ) تصدرها جمع التنميةلدي عينة من  الب الجامعة " . مجلة الثقافة و                
    . 227 -185ص ص  . 2007أكتوبر ، 24 ، العددالتنمية بسوهاج ( ، السنة الثامنة                

  مدرس في ) ساعدعلمية للترقية من درجة أستاذ م نعمات شعبان عبد الرحمن علوان . تحكيم أبحاثد.  .6

 فسصص علم نية تخفي الترب مساعد في مصر ( ) أستاذ مشارك إلي درجة أستاذ مصر (                    
 . م 2008 فلس ين ، مارس –) صحة نفسية ( في جامعة األقصي بغزة                    
  -: تية، البحوث اآل الت بيقي اإلنتاج ، خالفا  للنشا  د تضمن هذاق                    

  يةوعالقتها ببعض المشكالت السلوكالبحث األول)مشترك ومحكم(، وعنوانه: "األحداث الصادمة  -

 در عن كلية"، وهو بحث منشور بمجلة التربية وعلم النفس، تصلدى أطفال الرياض بمحافظات غزة         

 . 247 -201ص ص  2005جامعة المنيا، المجلد الثامن عشر ، العدد الرابع ، أبريل  –التربية         

 ية على عينة مندراسة ميدان -"القلق الدينى واالجتماعىالبحث الثانى)مشترك محكم(، وعنوانه :  -

تصدر  لنفس،المعوقين جسدياً وحركياً فى المجتمع الفلسطينى" ، وهو بحث منشور بمجلة التربية وعلم ا

 .227- 129م ص ص 2005ا ، المجلد التاسع عشر، العدد األول، يوليو جامعة المني -عن كلية التربية 

اقى ى لدى معمحكم(، وعنوانه : "عالقة مفهوم الذات بالتوافق الشخصى واالجتماعالبحث الثالث)منفرد   -

تربية ية الانتفاضة األقصى"، وهو بحث منشور بمجلة كلية التربية )التربية وعلم النفس(، تصدر عن كل

 . 325-273، ص ص 2006ثون )الجزء الثانى(، العدد الثال جامعة عين شمس، –

 –لك المس م(، وعنوانه : "تكنولوجيا ارخصاب خارج الرحم وعالقتها بإضطرابالبحث الرابع)منفرد محك -

ية التربدراسة على عينة من أطفال األنابيب فى محافظة غزة" وهو بحث منشور بمجلة كلية التربية )

األول(  جامعة عين شمس ، العد الواحد والثالثون )الجزء –وعلم النفس( ، والتى تصدر عن كلية التربية 

 . 212-167ص ص  2007 ،

ة يدراسة ميدان -: "الرضا عن الحياة وعالقته بالوحدة النفسيةه عنوانو البحث الخامس)منفرد محكم(،  -

ة على عينة من زوجات الشهداء الفلسطينيين"، وهو بحث حاصل على قبول للنشر من مجلة الجامع

قدم بما فى م، ويقع تقرير البحث الم4/12/2007ارسالمية )سلسلة الدراسات ارنسانية( بغزة، بتاريخ 

  . A4صفحة مكتوبة على الكمبيوتر بحجم الصفحة  58الك المراجع فى 

 م.2008/  3/  16 تاريخ التحكيم :

 ( . " فعاليةامعة بتي سويف ج -) مدرس صحة نفسية بكلية التربية د. طلعت أحمد حسن علي   - 7

 ي النجاز لدافعية لالضغوط النفسية والدلكفاءة الذاتية وأثره  في إرشادي مبني علي ابرنامج                  

 ، امعة أسيوطج –ربية الت مجلة كليةيُدرَكهُ الطالب " ،   معلمين في ضوء الكادر الخاص كماال                   

 م .  2008 المجلد الخامس والعشرون ، أُكتوبر                    

  م .12/5/2008يخ التحكيم تار                    

 لمستوىاديمي واقلق االمتحان وعالقته بالتخصص األك"   يـنـويـثد . سليمان بن ناصر ال  - 8
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  –لية التربية كالتربوية ) تصدر عن  . المجلةمن طالبات جامعة حائل "لدي عينة  الدراسي                  

 . 423 – 399، ص ص  2009عشرون ، يناير س والعدد الخامجامعة سوهاج ( ،                  

 مـ .2008/  12/  20تاريخ التحكيم :                     

 التطبيقي المتقدم به إليط اعلمي والنشالنتاج ارتحكيم  بو المجد سليمان مفضل .د. مصطفى أ  – 9

 المساعدين ساتذةواألاألساتذة  توية النفسية وعلم النفس التربوي ) مسالصح ترقيات لجنة                     

 امعة جنوبج –نا للترقية من وظيفة مدرس إلي وظيفة أستاا مساعد بكلية التربية بق ( ؛                     

 مـ. 2009الوادي في مارس                      

  - ث اآلتية:وقد تضمن هذا ارنتاج ، فضالً عن النشاط التطبيقي ، البحو                      

  م ( 2006،  ) مشترك ومنشور بالمؤتمر الثاني للمركز العربي للتعليم والتنمية بالقاهرةالبحث األول  -

 دي اوي بصري لوعنوانه : " النمواج البنائي الضطراب ارنتباه واردراك السمعي وال ،                  

 ن من تالميذ المرحلة اربتدائية " .والعاديي االنتباهاضطراب قصور                      

 ة ـعجام النفسي،اد ـع عشر لمركز اررشـنوي الرابـالبحث الثاني ) منفرد ومنشور بالمؤتمر الس -

 لتعلم ام ( ، وعنوانه :" بعض اضطرابات السلوك المدرسي المرتبطة بصعوبات 2007شمس  عين          

 ة " .سة تشخيصية عالجيدرا  –النمائية لدى أطفال الروضة          

 ين شمسجامعة ع النفسي،مشترك ومنشور بالمؤتمر السنوي الرابع عشر لمركز اررشاد )البحث الثالث  -

وك جوانب السل م ( ، وعنوانه : " فاعلية برنامج إرشادي سلوكي مكثف ومبكر في تنمية بعض2007

 التكيفي لدى األطفال التوحديين بمدينة قنا " .

  : "فاعلية م ( ، وعنوانه2008) مشترك ومقبول للنشر بكلية التربية ، جامعة الزقازيق البحث الرابع  -

    ة بمدينةبرنامج تدريبي باستخدام الحاسب اآللي لخفض بعض اضطرابات النطق لدى أطفال الروض         

 الغردقة " .        

 بمن الشبا عينة يلد ير والتحديثطون أتجاهات الشباب نحو التـ" بحث عد. رياض  نايل الهاشمي . -10

 م2009 أكتوبر ، 26سوهاج ، العدد  التربية ، جامعة ، تصدر عن كليةدمشق "، المجلة التربوية في          

. 

   ماعي لدى عينةاالجت علية القصص االجتماعية في تحسين السلوكاد. محمود زايد محمد ملكاوي ." ف -11

،  27العدد  ،سوهاج  تصدر عن كلية التربية ، جامعة المجلة التربوية ن " ، التوحديي لاألطفامن          

 م .2010يناير 

ت األخصائيين االجتماعيين في المؤسسالتي تواجه الصعوبات ا"  . ------------------------------ - 12

ية مع وتنمخدمة المجتقطاع  عنصدرتمجلة الدراسات البيئية ، األردنية في صياغة ميثاق اخالقي مهني . " 

 م .2010تاريخ التحكيم مارس  ،البيئة بجامعة سوهاج 

األردنية  طلبة الجامعات التربية الديمقراطية من وجهة نظرمعيقات  ". ------------------------------  - 13

جامعة بلبيئة مجلة الدراسات البيئية ، تصدرعن قطاع خدمة المجتمع وتنمية ا ."جامعة البلقاء التطبيقية –

 م .2010 أبريلسوهاج ، تاريخ التحكيم 

اً عاقين بصريوعالقته بارنجاز األكاديمي لدى عينة من الم االنفعاليحمد أبو ضيف ." الذكاء د . إيمان م -13

  .م2012يناير  ،30العدد  سوهاج،" المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة 

لصحة اي لجنة ترقيات به إل ةالمتقدم ) التكميلي (ارنتاج العلمي  . تحكيم منى حسين محمد الدهاند.  -14

 – وعيةالنية إلي وظيفة أستاا بكلية الترب أستاا مساعدالنفسية وعلم النفس التربوي ؛ للترقية من وظيفة 

  .. مـ2013 اكتوبرفي عين شمس جامعة 

 ذا ارنتاج البحوث اآلتية: ـد تضمن هـوق     

ة بية نوعيلثة ترلدى طالب الفرقة الثا أالبتكاريمواهب غير المحدودة في تنمية التفكير فاعلية برنامج ال -

  (.) تربية خاصة 

 فكرية .ية التقصي أثر برنامج للحل اربداعي للمشكالت علي أساليب التفكير لستيرنبرج لدى طالب الترب -

     .تكاري الذات والتفكير أالب في كٍل من مفهومالفروق بين األطفال العاديين واوي صعوبات التعلم  -

 لم لي لجنة ترقيات عإالمتقدم به  ) التكميلي (. تحكيم ارنتاج العلمي أسامة فاروق مصطفي سالم د.   -15
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 التربية  قسمب مساعد إلي وظيفة أستاا مدرسللترقية من وظيفة  ؛النفسيةوالصحة  النفس التربوي        

 مارس السعودية فيلطائف بالمملكة العربية اجامعة  –كلية التربية " بالخاصة "تخصص صحة نفسية       

 المعنون:حيث تضمن هذا ارنتاج البحث التالي  م،2014       

 جتماعي لدى خفض القلق االجتماعي وتحسين التفاعل االفي فعالية برنامج إرشاد أسري معرفي سلوكي        

   التوحد.األبناء اوي اضطراب طيف        

 ة المعلومات ونشاط نصفي الدماغ أنماط معالج شمس . "فريح و د. إسراء   محمدنورالدين د. طارق  -16

 كلية لة التربوية لـ"، المج الب كلية التربية بسوهاجـالقتهما باألداء األكاديمي لطـاأليمن واأليسر وع      

  مـ.2014، أكتوبر 36 ددـالع سـوهاج،التربية بجامعة       

 أم  لباكستاني ."مهارات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير لدى عينة من طالب جامعتياعدنان حسين  -17

 ، 39العـدد  وهاج،القرى والملك عبد العزيز السعوديتين"،  المجـلة التربوية لكلية التربية بجامعة سـ       

  مـ.2015يناير      

لنفس انة ترقيات علم تحكيم ارنتاج العلمي المتقدم به إلي لج . عبد هللا محمد عبد الظاهر خليلد.  -18

 م النفسبقسم علمساعد صحة نفسية  إلي وظيفة أستاا مدرس؛ للترقية من وظيفة والصحة النفسية  التربوي

  .. ـم2014 أغسطسفي  أسيوطجامعة  –بكلية التربية 

 :ترتيب علي ال البحوث اآلتية العلمي ذا ارنتاجـد تضمن هـوق     

ل ي التعامتية ففاعلية برنامج تدريبي لمعلمات رياض األطفال في تحسين االتجاه نحو الدمج والكفاءة الذا -

 . ) مشترك ( مع األطفال اوي االحتياجات الخاصة

 هاراتمفاعلية برنامج تدريبي قائم علي نمواج ارثراء لرينزولي في إكساب معلمات رياض األطفال  -

 . فردي( ) ثراهاوإ المواهباكتشاف 

 قينلمراهااستراتيجيات التحكم في الفكر ومعتقدات ما وراء المعرفة كمنبئات لالكتئاب لدى عينة من  -

 .  فردي ()

نحو  المدرسي في تعديل اتجاهات اآلباء السلبية االجتماعي والنفسي األخصائيتصور مقترح لدور  -

    )الموهوبين( ) مشترك ( .أبنائهم الموهوبون 

رنامج تعليمي حول الدورة الشهرية علي تحسين مفهوم الذات لدى عينة من الطالبات بمحافظة أثر ب -

 Impact of Educational Program about Menarche on Improvingأسيوط . 

Adolescents Self-concept at Assiut Governorate.   

لم النفس علي لجنة ترقيات العلمي المتقدم به إ . تحكيم ارنتاج عبد الحميد عبد العظيم محمود رجيعهد.   -19

لصحة اصحة نفسية بقسم  إلي وظيفة أستاا أستاا مساعد؛ للترقية من وظيفة والصحة النفسية  التربوي

  .. مـ2014 فمبرنوفي السويس جامعة  –بكلية التربية النفسية 

 -الترتيب:علي  ذا ارنتاج العلمي البحوث التاليةـوقد تضمن ه     

 The Relationship between. العالقة بين النصفين الكرويين للمخ والقلق ) مشترك (  -

Cerebral Hemispheres and Anxiety. 

.  الخصائص السيكومترية لإلصدار الثالث لمقياس بيتا باستخدام التحليل ألعاملي )مشترك( -

Psychometric Characteristics of Beta III Intelligence Scale within 

Contrasted Groups Factorial Components      

عية لدى جتماالعالقات السببية بين كٍل من المساندة االجتماعية والمسئولية االجتماعية والمهارات اال -

 عينة من طالبات جامعة طيبة بالمدينة المنورة )منفرد(

  ك( )مشترطالب الجامعة لدى  بكٍل من الرضا عن الحياة والثقة بالنفسالذكاء االجتماعي كمنبئ  -

 ةدراسة تنبؤي :التدين والتوجه الديني وعالقتهما بالسعادة والطمأنينة النفسية لدى الراشدين المصريين  -

 مقارنة 

بر عراسة دالقابلية لإليحاء وعالقتها بتقدير الذات والخجل لدى المراهقين المصريين والسعوديين :  -

 تنبؤية  –مقارنة  –ثقافية 

  نورةدينة المة بالمأالبتكاري لدى تالميذ المرحلة االبتدائيدافعية ارنجاز وحب االستطالع بالتفكير  عالقة -
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من  الوحدة النفسية والرضا عن الحياة لدى مفرطي استخدام ارنترنت من طالب وطالبات الجامعة -

 المصريين والسعوديين : دراسة عبر ثقافية .

لنفس قدمة به إلي لجنة ترقيات علم اارنتاج العلمي المكمل المت. تحكيم د. منى حسن محمد الدهان - -

صحة سم الالتربوي والصحة النفسية ؛ للترقية من وظيفة أستاا مساعد إلي وظيفة أستاا صحة نفسية بق

 مـ .. 2015امعة عين شمس في ديسمبر ج –النفسية بكلية التربية النوعية 

 -ث التالية علي الترتيب:وقد تضمن هذا ارنتاج العلمي البحو      -

سمعياً( وعالقته بمتغيرات اعتبار الذات والدفاع عن الذات  –سلوك التنمر لدى الطفل المعاق )عقلياً  - -

 والتعرف علي انفعاالت الوجه .

 دعم األجداد ألحفادهم اوي ارعاقة وعالقته بنظرة األسرة المستقبلية للطفل اوي ارعاقة . - -

ً دراسة اضطراب المعا - -   سمعياً ( .  –بصرياً  -رضة المتحدية لدى األطفال المعاقين ) عقليا

قيات علم إلي لجنة تر ولىللمرة األ به المتقدم. تحكيم ارنتاج العلمي  محمد حامد عبد السالم زهراند.  -22

م ة بقسالنفس التربوي والصحة النفسية ؛ للترقية من وظيفة أستاا مساعد إلي وظيفة أستاا صحة نفسي

 مـ .. 2015 نوفمبرفي  لوانحجامعة  –الصحة النفسية بكلية التربية 

  -التالية علي الترتيب: السبع وقد تضمن هذا ارنتاج العلمي البحوث     

 د سناء  ك مع) باالشترا الب وطالبات الجامعةـالقتها باالتجاهات نحو الدراسة لدى طـلية الذات وعـفاع

 . زهران (

 راسة ب : دادي في تحسين التوافق الزواجي وتقدير الذات وخفض حدة القلق واالكتئافاعلية برنامج إرش

 سيكومترية كلينيكية ) فردي ( . 

 الب طلدى  العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بكل من  الصمود األكاديمي واالستغراق الوظيفي

 ران ( .بالتدريس ) باالشتراك مع د سناء زهالدراسات العليا العاملين 

 لية برنامج إرشادي في تحسين التوافق لدى المعاقين سمعياً ) فردى ( .ـفاع 

 بفصول  تحقينعقالنية واالتجاهات نحو العالج النفسي وعالقتها بالتوافق النفسي لدى الملالاألفكار ال

 تعليم الكبار ) فردي ( .

 معة الجا ـينة من طالبطة لدى عـغقالني انفعالي لخفض أحداث الحياة الضاـلية برنامج إرشادي عـفاع

 فردي ( . )

 ة رعاقفاعلية برنامج تدخل مبكر لألمهات لتنمية بعض مهارات السلوك التكيفي لدى أطفالهن اوي ا

 . )فردي( العقلية المتوسطة

لم عجنة ترقيات ل. تحكيم ارنتاج العلمي المتقدم به للمرة األولى إلي  ابراهيم مخيمرمحمد هشام د.  -23

علم م ة بقسلنفس التربوي والصحة النفسية ؛ للترقية من وظيفة أستاا مساعد إلي وظيفة أستاا صحة نفسيا

 مـ ..2016 أبريلجامعة حلوان في  -بكلية التربية  النفس التربوي

 وقد تضمن هذا ارنتاج العلمي البحوث السبع التالية علي الترتيب:     

 توافق الزواجي لدى عينة من المتزوجين .الذكاء االنفعالي وفاعلية الذات وال -

 االناث :كور ووالمصريين الذ مقارنة ارتباك الهوية الثقافية وتقديرالذات لدى طالب الجامعة السعوديين -

 دراسة عبر ثقافية .

 رى .بناء برنامج إرشادي تربوي مهني مقترح في ضوء االحتياجات اررشادية لطالب جامعة أم الق -

 هني وعالقته بالدافع لالنجاز األكاديمي لدى طالب الجامعة .قلق المستقبل الم -

 الميل للمخاطرة السلوكية وعالقتها بفاعلية الذات األكاديمية لدى طالب الجامعة . -

 سلوك التجمع والتخزين وعالقته ببعض االضطرابات االنفعالية لدى الراشدين . -

  .ةلجامعاتحسين الصالبة النفسية لدى طالب فاعلية برنامج إرشادي تكاملي في خفض الضغوط النفسية و -

ات علم جنة ترقيبه إلي ل . تحكيم ارنتاج العلمي )التكميلي( المتقدم منصور السيد كامل الشربينيد.  -24

نفسية ة القسم الصح؛ للترقية من وظيفة أستاا مساعد إلي وظيفة أستاا ب والصحة النفسية النفس التربوي

 مـ .. 2016 أبريلفي  قناة السويسجامعة  – بالعريشكلية التربية ب

 :لتاليينا ينثلبحا المكمل وقـد تضمن هـذا ارنتاج     
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ة لتربيالمـرونة النفسية والعـصابية والشفـقة بالـذات واألساليب الوجـدانية لـدى طـالب قسم ا -

 الخاصة:"العالقات والتدخل".

نة من دى عيمنبئات بالثالثي المعتم من الشخصية لالعوامل الست الكبرى في الشخصية وأنساق الدعابة ك -

 طالب التعليم األساسي بكلية التربية.

 لفة ـرية مختمـل عـبر مر احـوط  النفسية عـاليب مواجهة الضغـواس . "أسـأحمد صالح سليمان الحد.  -25

  ربيةـالت وية لكليةـربـلة التل"، المجــنة حائـية بمديـلة الجامعـانوية والمرحـلة الثـالب المرحـط دىـل       

 .41-3م، ص ص 2016، يوليو 45ة سـوهاج، العـدد ـبجامع       

 ت ذاء الذاـن سلوك إيـد مـحدريب علي مهارات إدارة الذات في الـالية التـبد الحميد ."فعـسعيد كمال عد.  -26

 ية لكلية لتربوالمجـلة االتوحد"،  وأثره في تحسين السلوك االجتماعي لدى األطفال اوي اضطراب طـيف       

  .262-191م، ص ص 2016، يوليو 45التربية بجامعة سـوهاج، العـدد        

 ضطراب افعالية العالج السلوكي وعالج ما وراء المعرفي في تخفيف حدة " حنور. خليلعبده قطب . د -26

 عـددة سـوهاج، البوية لكلية التربية بجامع"، المجـلة الترالوسواس القهري لدى عينة من طالب الجامعة       

 .299 -219، ص صم2016 أكتوبر ،46       

  ة ـجامع دى عـينة من طالباتـية لإلنجاز لته بالدافعـالقـمات أحمد قاسم محجوب. "صراع الدور وعـنع  -27

 م، ص ص2016وبر ـأكت، 46ربية بجامعة سـوهاج، العـدد ـالمجـلة التربوية لكلية الت"، ةـالمجمع         

        61-83. 

 ضيرية ب السنة التحسعد رياض محمد."الذكاءات المتعددة وعالقتها بالتوافق النفسي والدراسي لدى طال -28

 ص ص م،2016بر ، أكتـو46ربية بجامعة سـوهاج، العـدد المجـلة التربوية لكلية التبجامعة الطائف"،        

       356- 395. 

 طالبات ـبار لـدىير وقـلق االختاالختـبارية وعـالقـتها بأنماط التفـك ةالقـرشي. "الحكـم ف هللاـة ضيديجـخ -29

  م، ص ص2017ناير يـ،47امعة سـوهاج، العـدد ـية بجـربـربوية لكلية التـالمجـلة التجامعـة الطائـف"،        

       325- 373. 

 رهـا وتأثـيلة عـنف األسـري الموجهة نحو األبـناء في مرحـلة الطـفوال تالعـطـار. "خبـرا محمود ُمـغـازي -30

 مجـلة القة"، ـهلمرااالل مرحلة ـوم خ  ـري واضطرابات النـقهـوسواس الـئاب والـن االكتـاة مـانـلي المعـع       

 .429 -375 م، ص ص2017يـناير  ،47اج، العـدد التـربوية لكلية التـربـية بجـامعة سـوه       

لم النفس ي لجنة ترقيات عتحكيم ارنتاج العلمي )التكميلي( المتقدم به إل .هـاللاحمد محمد الحسيني د.  -31

كلية سية بالتربوي والصحة النفسية ؛ للترقية من وظيفة أستاا مساعد إلي وظيفة أستاا بقسم الصحة النف

 مـ .. 2017 مارسفي  طنطاجامعة  –التربية 

 يةالفرد )بارضافة الي ثالثة بحوث مشتركة سبق تحكيمهم( البحوث الخمسـذا ارنتاج وقـد تضمن ه     

 :ة علي الترتيب تبعاً لتاريخ نشرها أو قبولها للنشرالتالي

 ة مجل ة.انحياز تفسير المثير الغامض للتهديد لدى عينة من فئات القلق االجتماعي من طالب الجامع"* 

 .2012، أغسطس 1ج ،32اررشاد النفسي، العدد    

  مجلة الجمعية المصرية ."* اكتشاف الخطأ لدى عينة من مختلفي سمات الشخصية من طالب الجامعة

 .2013، يوليو 80، ع23للدراسات النفسية، مج   

 لدى عينة لحياةاوالمرونة المعرفية والتفكير في احداث  ة* نمذجة العالقات السببية بين الذكريات الالإرادي

 لعـدداالجامعة مجلة اررشاد النفسي، تصدر عـن مركز اررشاد النفسي بجامعة عين شمس، الب من ط   

 .2015، ديسمبر 44   

 معة. الجا* التفكير االفتراضي في احداث الماضي والشعور بالندم ومعتقدات الحظ لدى عينة من طالب 

 .2016أبريل ، 1، ج(62) امعة طنطا، المجلد الثانيج -كلية التربية ةمجل    

  -لتربيةلية اك ةالجامعة. مجل* أحداث الحياة الضاغطة واألفكار االكتئابية وسعة الذاكر العاملة لدى طالب 

 .2016(، 2(، العدد )1جامعة كفر الشيخ، المجلد )   
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 رقيات علم النفسبه إلي لجنة ت ةالمتقدم. تحكيم ارنتاج العلمي عبير حمدي حسنين علي مصطفىد.  -32

 نفسم العلبقسم مساعد صحة نفسية إلي وظيفة أستاا  مدرسلتربوي والصحة النفسية ؛ للترقية من وظيفة ا

 مـ .. 2018ي مارس ف المنوفيةجامعة  –بكلية التربية  التربوي

ً  سمن األول للساد يبـالخمس الفردية التالية علي الترت ج البحوثـارنتاوقـد تضمن هـذا        لتاريخ تبعا

 النحو التالي: يعل للنشرأو قبولها  نشرها

لنفسية، االصحة  المؤتمر الدولي األول بقسم ".لية الذات لدى طالب الجامعةـته بفاعـاألمن النفسي وعالق" * 

 مـ،2013أكتوبر  28-27كلية التربية، جامعة الزقازيق، 

 ". اللفظية لدي الصمر ارساءة ـيف من أثـلي السيكودراما في التخفـاستخدام برنامج قائم ع * "

ظياً في هن لف* "استخدام فنيات التدريب التوكيدي لرفع مستوى فاعلية الذات لدى عينة من ارناث المساء ل

 6، اجامعة المني ،فالـرياض األط اتكليلالمؤتمر الدولي األول افة الطفل ، ـدور اريواء". جمعية التربية وثق

   مـ.2014أكتوبر 

من  ريالنمذجة والبطاقات المصورة لتحسين قـوة األنـا لدى اوي الصمت االختيا " استخدام فـنيات* 

أبريل  12 -10". المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية التربية الفنية بالزمالك في الفترة من الجنسين

2016. 

جمتيزم". باراي ال* استخدام القصة الحركية لتنمية مهارات التواصل اللغوي الشفهي لدى المعاقين عقلياً او

 مـ.2016مايو  7-4المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية، دبي/ ارمارات العربية المتحدة، 

وخفض  جتماعيةاالجتماعي والمساندة اال فاعلية برنامج قائم علي التفريغ االنفعالي لتحسين االستبصار" * 

لعلمي البحث لية"، تصدرها المؤسسة العربية ارساءة الزواجية ". المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفس

 مـ.2017، 1، ج17مية، عـوالتن

ام خالل ع عة سوهاجفي المجلة التربوية لكلية التربوية، جام بحوث أعضاء هيئة التدريسمجمل تحكيم  -33

 .م2018

 للنشر بالمجلة التربية لكلية التربية جامعة سوهاج. بحث نبيلة بيانات -34

 للنشر بالمجلة التربية لكلية التربية جامعة سوهاج. عبيربيانات بحث  -35

 ب الوادي.زوجة أيمن حسين من المجلة العلمية لكلية التربية جامعة جنوبحث نشر بيانات خطاب قبول  -36

 وادي.من المجلة العلمية لكلية التربية جامعة جنوب ال مدام مروة  ثبح نشربيانات خطاب قبول  -37

 لوادي.من المجلة العلمية لكلية التربية جامعة جنوب ا أحمد رشدي بحث قبول نشربيانات خطاب  -38

  ( فيEMDRفعالية العالج بضبا حركة العين وإعادة المعالجة )“م شوقي محمد محمد الطنطاوي. حاز -39

 ص، تخصتخفيف اضطراب القلق االجتماعي لدى طالب الجامعة"، رسالة دكتوراه في فلسفة التربية       

 مـ.20/7/2018صحة نفسية، كلية التربية ، جامعة بنها، نُوقشت في        

 مـ.16/4/2019اريخ التحكيم للحصول علي جائزة جامعة بنها ألفضل رسالة علمية: ـت        

 ظيفية ودة الحياة الوإبراهيم سعادة. "التدفق النفسي وعالقته بجومروة صالح  ،جيهان علي السيد سويد -40

 ثكاديمي "، بحواألداء المهني أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية في إطار التأهل واالعتماد األ       

 ،مـ2018بتمبر منشور بمجلة كلية التربية، جامعة المنوفية، عدد خاص ، السنة الثالثة والثالثون، س       

 مـ. 2019/  8/  7وفية: علي الجائزة التشجيعية لجامعة المن تاريخ  التحكيم للحصول        

 

 تب والمذكرات الجامعية :ـالكُ                                        
            

كليوة التربيوة  الجوامعي،مركوز الكتواب  الووادي،جامعوة جنووب  ،(الطفولوة  –علم نفس النمو ) الجوزء األول  .1

 م.  1998/1999   األول،الفصل الدراسي  بسوهاج،

ية المراهقة ( ، جامعة جنوب الوادي ، مركز الكتاب الجامعي ، كلية الترب –) الجزء الثاني  علم نفس النمو .2

 م.  1998/1999بسوهاج ، الفصل الدراسي الثاني ،  
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،  محاضرات فوي الصوحة النفسوية ) باالشوتراك موع د. ميخائيول رزق ، د. فتحوي الضوبع ( ، جامعوة سووهاج .3

 م .2007 /2006ة ، الفصل الدراسي األول ، مركز الكتاب الجامعي ، كلية  التربي

ليوة كمشكالت األطفوال اليوميوة موع مقدموة فوي النموو النفسوي ، جامعوة سووهاج ، مركوز الكتواب الجوامعي ،  .4

 م .2006/2007التربية ، الفصل الدراسي األول ،   

 ( ، جامعووةمحاضوورات فووي علووم الوونفس االجتموواعي ) باالشووتراك مووع د . ميخائيوول رزق ، د. فتحووي الضووبع  .5

 م .    2007 /2006سوهاج ، مركز الكتاب الجامعي ، كلية التربية ، الفصل الدراسي الثاني ، 

لدراسي امحاضرات في ارحصاء التربوي ، جامعة سوهاج ، مركز الكتاب الجامعي ، كلية التربية ، الفصل  .6

  م .2007 /2006الثاني ، 

،  ، جامعوة سووهاج ( أ.د / عواطوف حسوانينشوتراك موع محاضرات في سيكولوجية التعليم الصوناعي ) باال .7

 م .2008 /2007،  الثاني ، الفصل الدراسي التمريضمركز الكتاب الجامعي ، كلية 

 شووتراك مووع د. جمووال عبوواس ( ، جامعووة سوووهاج ، مركووز الكتوواب) باال الوونفس ممقوورر علوومحاضوورات فووي     .8

 م .2008 /2007ألول ، الجامعي ، كلية التعليم الصناعي ، الفصل الدراسي ا

م الخاصة باالشتراك مع أ.د/ نبيل سعد خليل ( لطالب الدبلو ) واالستدالليفي ارحصاء الوصفي  محاضرات .9

  م .2008 /2007امعة سوهاج ، العام الدراسي ج –في التربية بكلية التربية 

بود رزق ، د. محمود ع محاضرات في الصحة النفسوي وعلوم الونفس االجتمواعي ) باالشوتراك موع د. ميخائيول .10

   م .2009م / 2008 ،طفولة وتعليم أساسي  تربية العظيم ( لطالب الفرقة الرابعة

عبة التربيوة لوم المهنيوة شوبلطالب الود  والموهبة،اررشاد النفسي لفئات التربية الخاصة من اوي ارعاقة   .11

       م.2012وحتى  2009األعوام في الخاصة 

اد عبة اررششبلوم المهنية الكلينيكي ( الحديث : رؤية تكاملية متطورة ،  لطالب الد علم النفس العالجي ) -12

 م.          2016وحتى  2009من  الفرقة الرابعة شعبة معلم علم النفسالنفسي ، وطالب 
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