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  جامعة سوهاج                                                     
  ةــة التربيـــــكلي   

  قسم الصحة النفسية

 
 
   آمنه قاسم إسماعيل قاسم: االسم 

  مدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة سوهاج:  الحالية الوظيفة
  م ١٩٧٧/  ١٠/  ٩: تاريخ الميالد                                      سوهاج   : جهة الميالد 
   ٠١٠٠٩٠١٨٢٤٩/ موبايل                          ٠٩٣٢٤٧٤٩١٧/ لمنزل ا: رقم التليفون 

   comgmailaf@amnaelshre.:  اإللكترونيالبريد 
  ةــــمسلم: الديانة                ة ـــمصري: الجنسية                    تزوجةم : االجتماعية الحالة

  شارع المحطة  –جزيرة شندويل  -سوهاج  -مصر : عنوان المنزل 
  كلية التربية - جامعة سوهاج -مصر : عنوان العمل 

 
من   م  ١٩٩٩يونيه  في ممتاز مع مرتبة الشرفبتقدير عام العلوم والتربية  فيبكالوريوس  - ١

  .كلية التربية بسوهاج 
ــــــدبلوم الخاصــــــة  - ٢ ــــــيال ــــــد جــــــدًا  التربيــــــة ف ــــــدير عــــــام جي                        م  ٢٠٠١/  ١٠/  ٢١ فــــــيبتق

  .بتقدير ممتاز " اإلكلينيكيعلم النفس " االختياريالمقرر وكان 
                             اعتبــــــارًا مــــــنبتقــــــدير عــــــام ممتــــــاز " صــــــحة نفســــــية"تخصــــــص التربيــــــة  فــــــيماجســــــتير  - ٣

ـــذات    م  ٢٠٠٧/  ٢/  ٢١ ـــه بفاعليـــة ال صـــراع األدوار وعالقت
  ." اكلينيكية - دراسة سيكومترية"لدى طالبات الجامعة المتزوجات  والمساندة االجتماعية

                   م ٢٠١١/ ١٠/  ١١اعتبـــارًا مـــن " صـــحة نفســـية"تخصـــص دكتـــوراه الفلســـفة فـــى التربيـــة  - ٤
  الســلبية وعالقتــه بتوكيــد الــذات  -اضــطراب الشخصــية العدوانيــة

ـــــــــــــا ـــــــــــــة والدراســـــــــــــات العلي ـــــــــــــدى طـــــــــــــالب الجامع ـــــــــــــات المســـــــــــــتقبلية ل                         وتقـــــــــــــديرها والتوقع
  " .كلينيكية  -دراسة سيكومترية "
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م          ٢٦/٢/٢٠٠٠اعتبـــارًا مـــن قســـم الصـــحة النفســـية بكليـــة التربيـــة بســـوهاج مكلـــف بمعيـــد  - ١
  .م  ٢٠٠٠/  ٢/  ٢٨ بتاريخ  استالم العملوتم 

                          ســـــــوهاج اعتبــــــــارًا جامعـــــــة بقســـــــم الصـــــــحة النفســــــــية بكليـــــــة التربيـــــــة اعد مـــــــدرس مســـــــ - ٢
  .م  ٢٠٠٧/  ٣/  ١٧  من
ـــــــــة مـــــــــدرس  - ٣ ـــــــــة التربي ـــــــــنجامعـــــــــة بقســـــــــم الصـــــــــحة النفســـــــــية بكلي ـــــــــارًا م                                   ســـــــــوهاج اعتب

  .ومازالت تباشر عملها حتى اآلن  م ٢٠١١/  ١٢/  ٢٦
إلرشــاد النفســي بجامعــة لتوجيــه وافــي مركــز الخدمــة العامــة  لاستشـاري إرشــاد نفســي تربــوي  -٤

   . سوهاج
 

  ـــــــاس ســـــــتانفورد  فـــــــيالمشـــــــاركة الفعالـــــــة                            بينيـــــــه  للـــــــذكاء الصـــــــورة الخامســـــــة   -تقنـــــــين مقي
محمـــــــود الســـــــيد أبـــــــو النيـــــــل                             / د . تحـــــــت إشـــــــراف أ " ى اآلنحتـــــــ عـــــــالميأحـــــــدث إصـــــــدار "

  .جامعة عين شمس اب بقسم علم النفس بكلية اآلد
  ـــــــــة فـــــــــي ـــــــــين مقيـــــــــاس المشـــــــــاركة الفعال ـــــــــذكاء األطفـــــــــالتقن ـــــــــة الرابعـــــــــ وكســـــــــلر ل                            ة  الطبع

عبــد الرقيـــب البحيــري أســتاذ الصـــحة / د . أ تحــت إشــراف " أحــدث إصــدار عــالمي حتـــى اآلن"
  .النفسية بكلية التربية جامعة أسيوط 

  وكيفية تصميم البرامج  النفسياإلرشاد فى التدريبية دورة ال فعالياتالمشاركة بفاعلية في حضور
ــداء مــناإلرشــادية  ــوي النفســيمــن مركــز اإلرشــاد  م  ٢٠٠٧/  ٣/  ٢٠لمــدة أســبوعين ابت  والترب

ــــوييعبــــد الرقيــــب البحيــــر . د.أ: دريبتــــ بأســــيوط                     ، أســــتاذ الصــــحة النفســــية وعلــــم الــــنفس الترب
  . بجامعة أسيوط

  ــــي حضــــور ــــة ف ــــاتالمشــــاركة بفاعلي ــــ فعالي ــــة دورة ال                     " الرورشــــاخ"األســــاليب اإلســــقاطية التدريبي
م مـــن مركــــز اإلرشــــاد النفســــي  ٢٠٠٨/  ٧/  ٢٤إلــــى  م  ٢٠٠٨/  ٧/  ١٢ مــــن   الفتــــرة فـــي

، أستاذ الصحة النفسـية وعلـم الـنفس التربـوي عبد الرقيب البحيري. د.أ: تدريبوالتربوي بأسيوط 
  .أسيوط  بجامعة

 ــ ــامج  إعــداد المــدربين المحتــرفين حضــور  يالمشــاركة بفاعليــة ف بجامعــة ســوهاج  )TOT(برن
   .بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المستقبل 
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 بالئحــة كليـة التربيـة جامعــة سـوهاج بالنقـل والبكــالوريوس ررات قســم الصـحة النفسـية تـدريس مقـ
 ،  يالعام الجامع يوالدراسات العليا ف

  .مشكالت الطفولة والمراهقة  -١
  .علم النفس العالجي  -٢
 .الصحة النفسية وعلم النفس االجتماعي  – ٣
 . يإلرشاد النفسالصحة النفسية والتوجيه وا - ٤
 .علم نفس الفئات الخاصة  - ٥
  .علم النفس اإلداري التربوي  - ٦
  .استخدام الحاسب اآللي في علم النفس - ٧
  .بحث خاص في علم النفس -٨
  .اإلشراف االجتماعي  - ٩

  .علم نفس النمو  - ١٠
  اإلشراف علي عدد من رسائل الماجستير بالقسم. 

 
 الفتــــرة يفـــ" الـــتعلم النشــــط والتقـــويم الشـــامل"المرحلـــة الثانويــــة علـــى برنـــامج  يتـــدريب معلمـــ                      

 .م  ٣/٢٠١٢/ ٧ - ٤من 
  للمــدارس  يالتوجيـه الفنـ برنــامج االتجاهـات المعاصـرة فــيتـدريب معلمـي التعلــيم الثـانوي علـى

م تحـت إشـراف وحـدة التخطـيط ١٩/١٢/٢٠٠٩إلـى  ١٦/١٢/٢٠٠٩الفترة من  ، في الثانوية
  . والمتابعة مشروع تحسين التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع كلية التربية بسوهاج

  التابع لوزارة التربيـة والتعلـيم المنهج المطور لرياض األطفال علي تدريب معلمات رياض األطفال
  .مع مشروع تحسين التعليم في الطفولة المبكرة  بالتعاون

  لالعتمادتأهيل رياض األطفال " التدريبيفعاليات البرنامج  ضمنتدريب معلمات رياض األطفال 
 .م ١٨/٢/٢٠١٠م إلى ١٤/٢/٢٠١٠وذلك فى الفترة من " التربوي

 لتـدريس ومعـاونيهم افي مجـال تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة تم اجتياز العديد من البرامج
  .بجامعة سوهاج 


