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 ". التأليف. "كتاب قيد تحديات الصحة النفسية في عالم متغير   

 ". التأليف"كتاب قيد صرة. ة معانفسي يانظرات في قضا  

: املقاالت:
 
 ثالثا

  
ل الخلــــــيج ذوي اإلعاقــــــة والتحســــــين التعويمــــــ ي للــــــذات. "مقــــــال منشــــــور " فــــــي موقــــــع أطفــــــا

 http://www.gulfkids.com/ar  .خاصةاالحتياجات ال

  
 املرأة املعاقة. صورة جسدية أم جمال روحي. "مقال منشور" فــي موقــع أطفــال الخلــيج ذوي 

  http://www.gulfkids.com/ar.الخاصةاجات  الحتيا

 لــدول الخلــيج. تربية الصمت وقتل االبتكار. "مقال منشور " في موقع مكتب التربية العربــي  

ttp://www.abegs.org/Aportal/ShowArticle.aspx?ID=823h 

  
ــة فــــي التفكــــ  ــي موقــــع ـياإليجابيــ ــال منشــــور" فــ ــان لعملــــة واحــــدة. "مقــ راء ســــفر والتفــــاؤل وجهــ

  kku.com/vb-http://www.edu.ةلتربيا



 ليميــة.صالح الفرد سبيلنا إلصالح للمجتمع. "مقال منشور " فــي موقــع جريــدة األوائــل التع  

/www.kbret.net/Arabic/Alawaalhttp:/ 

  
ــي  ــال منشـــور" فـ ــاء. "مقـ ــاء واألبنـ ــين اآلبـ ــة بـ ــي العالقـ ــاء فـ ــاد الحـــوار البنـ افتقـ ــّرة و النصـــيحة املـ

  kku.com/vb-http://www.edu.يةالتربء موقع سفرا

  
تربيــة االختيار التعليمي بين رغبــات اآلبــاء وطمــوح األبنــاء، "مقــال منشــور" فــي موقــع مكتــب ال

  ttp://www.abegs.org/Aportal/ShowArticle.aspx?ID=823h.لدول الخليجالعربي 

 ذلك الدين القيم. "مقال منشور" في موقع دنيا الرأي  
 lwatanvoice.com/articles/2011/12/06/244737.htmlpit.aulhttp://p 

 نظرات في اليتم. "مقال منشور" في موقع دنيا الرأي  
 ce.com/articles/2012/04/05/256512.htmlit.alwatanvoihttp://pulp 

 

  األنشطة األكاديمية

: الخبرة 
 
 :مجال التدريس الجامعي األكاديمية فيأوال

 تدريس مقررات في مرحلة البكالوريوس والليسانس: -1

 .اإلرشاد النفس ي لألطفال  

 .خاصةات الاجاإلرشاد النفس ي لذوي االحتي  

 .الصحة النفسية والعالج النفس ي  

 .علم النفس االجتماعي  

  .مشكالت الطفولة واملراهقة  

 .نفس يالقياس والتقويم ال  

 .اصرة في علم النفسات معاتجاه  

 .مدخل إلى التربية الخاصة  

  .تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة في اإلسالم  

 .لخاصةا قضايا معاصرة في التربية  

 تأهيل ذوي اإلعاقة.  

 .سيكولوجية اللغة واضطراباتها  

 .مقدمة في اإلعاقة البصرية  



 .النظريات والنماذج املفسرة لإلعاقة البصرية  

 .لبصريةي اإلعاقة اص وتقييم ذو خيتش  

 .إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم  

 .مناهج البحث في التربية الخاصة  

 دكتوراه(: -ماجستير -ليا )دبلوملعحلة الدراسات اتدريس مقررات في مر  -2

 .نظريات اإلرشاد النفس ي  

 .تخطيط وتصميم البرامج اإلرشادية  

 .ساليبهطرائق اإلرشاد النفس ي وأ  

 سيكولوجية العميان والصم.  

 س الفئات الخاصة.نف علم  

 .األمراض النفسية وعالجها  

 .علم النفس املرض ي  

 .كية وعالجهااالضطرابات السلو   

 .سالتوجيه اإلسالمي لعلم النف  

 .مناهج البحث في التربية وعلم النفس  

 .اإلحصاء التربوي   

 علم نفس النمو لذوي االحتياجات الخاصة.  

 بصرية.قة الاعإل حلقة بحث في ا  

 عاقة البصرية.التكنولوجيا املساعدة لذوي اإل   

 فسيولوجيا اإلعاقة.  

: ورش العمل 
 
 والبرامج التدريبية:والندوات الثقافية ثانيا

  
زواج األقـــــارب وحـــــاالت اإلعاقـــــة" محاضـــــرة ثقافيـــــة فـــــي جمعيـــــة تحســـــين الصـــــحة. مدينـــــة "

 م.28/3/2006سوهاج. في يوم: 

  
ــى  ــم وانعكاســـــاتها علـــ ــة فـــــي " محاضـــــرة ثقافشخصـــــية التلميـــــذ"الصـــــحة النفســـــية للمعلـــ يـــ

 م.16/4/2006يوم:  ة الثانوية للبنات. مدينة ناصر بسوهاج فياملدرس

ــتعلم". "الخصــــــائص النفســــــية للكبــــــ    افعهــــــم للــــ ــة ار ودو محاضــــــرة ضــــــمن الــــــدورة التدريبيــــ



ت التجريبيــة بمركــز طمــا. محافظــة إلعداد معلمي محو األمية وتعليم الكبار. مدرسة اللغــا

 م.17/11/2006يوم: سوهاج في 

  
اقـــــــع ملمـــــــوس فـــــــي مدارســـــــنا" محاضـــــــرة ثقافيـــــــة فـــــــي مد رســـــــة اللغـــــــات "العنـــــــف الطالبـــــــي و

 م. 3/3/2007في يوم: التجريبية. مدينة ناصر بسوهاج. 

  
ــى  "ممارســــة النشــــاط الرياضــــ ي: أخــــالق وقــــيم وصــــحة نفســــية" محاضــــرة ثقافيــــة فــــي ملتقــ

ة ســـوهاج. فـــي الرياضـــ ي. مدينـــ لشـــباب ملحافظـــات جنـــوب الصـــعيد. نـــادي ســـوهاج مراكـــز ا

 م.28/8/2008وم: ي

  
ميــة تنل Pathwaysطــرق املؤديــة إلــى التعلــيم العــالي املشاركة كمدرب تنفيذي في مشــروع ال

 م.  2008م/  2007مهارات التفكير االبتكاري. وزارة التعلم العالي: جامعة سوهاج: 

  

ــاركة كمـــــدرب ت ــة الطـــــال املشـــ ــادي لرعايـــ ــي البرنـــــامج اإلرشـــ ــامعيين مـــــ نفيـــــذي فـــ ن ذوي ب الجـــ

واملشــاركة بمحاضــرة نظريــة وورشــة عمــل بعنــوان:" تحســين صــورة  جــات الخاصــة،االحتيا

-24املعـــــــــــاقين". كليـــــــــــة التربيـــــــــــة. جامعـــــــــــة امللـــــــــــك خالـــــــــــد: الـــــــــــذات وتقبـــــــــــل اإلعاقـــــــــــة لـــــــــــدى 

 هـ.28/3/1430

  

بي: "االســـــتراتيجيات واألســـــاليب النفســـــية املشـــــاركة كمـــــدرب تنفيـــــذي فـــــي البرنـــــامج التـــــدري

امعي". كليـــة التربيـــة بجامعـــة امللـــك خالـــد جـــ دى الشـــباب المـــات الطارئـــة لـــ تعامـــل مـــع األز لل

-21بالتعــــــــاون مــــــــع وكالــــــــة وزارة التعلــــــــيم العــــــــالي للشــــــــئون التعليميــــــــة خــــــــالل الفتــــــــرة مــــــــن: 

 هـ.24/6/1433

  
امتة"، ضـــــمن النشـــــاط املشـــــاركة بمحاضـــــرة بعنـــــوان: "التوحـــــد اضـــــطراب الحـــــواس الصـــــ 

لـــــــــد فـــــــــي يـــــــــوم: اامعـــــــــة امللـــــــــك خيـــــــــة التربيـــــــــة بجس التربـــــــــوي، كلالثقـــــــــافي لقســـــــــم علـــــــــم الـــــــــنف

 هـ.12/4/1430

  
املشـــــاركة بمحاضـــــرة بعنـــــوان: "الجوانـــــب الوراثيـــــة لإلعاقـــــة وكيفيـــــة الحـــــد م هـــــا"، ضـــــمن 

النشــــاط الثقــــافي لقســــم علــــم الــــنفس التربــــوي، كليــــة التربيــــة بجامعــــة امللــــك خالــــد فــــي يــــوم 

 هـ.6/4/1431

  

يــــان إنســــاني مهمــــش أة املعاقــــة ك املشــــاركة بمحاضــــرة بعنــــوان: "تأهيــــل املــــرأة املعاقــــة: املــــر 

ــي يــــــوم: ا"، فــــ ــ  ــا، وذلــــــك ضــــــمن 17/5/1431 اجتماعيــــ هـــــــ، معهــــــد األمــــــل للصــــــم للبنــــــات بأ هــــ

والـــــذي ـكــــان يحمـــــل شـــــعار " تمكـــــين املـــــرأة الصـــــماء فـــــي ضـــــوء  35فعاليـــــات أســـــبوع األصـــــم 

 هـ 30/1431ي اإلعاقة وذلك للعام الدراس ي اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذو 

ا" ضــــمن احتاملشــــاركة بمحاضــــرة بعنـــــوا   فاليـــــة قســــم التربيـــــة ن: "تمكــــين املعـــــاق اجتماعيــــ 



 م.3/12/2011الخاصة بجامعة امللك خالد باليوم العاملي للمعاق، في يوم: 

  
اصـــــة، املشـــــاركة بمحاضـــــرة بعنـــــوان: "البنـــــاء النفســـــ ي للمعـــــاق" لطـــــالب قســـــم التربيـــــة الخ

 م.3/12/2014 ضمن النشاط الطالبي بكلية التربية بجامعة امللك خالد، في يوم:

  
ــي فعاليــــات  ــاركة فــ ــاد، عمــــادة املشــ ــز التوجيــــه واإلرشــ ــاء، مركــ ــاملي للعصــــا البيضــ اليــــوم العــ

 م.20/10/2015 في يوم:  ،شؤون الطالب، جامعة امللك خالد

  
ســـــــتذكار" لطـــــــالب قســـــــم التربيـــــــة املشـــــــاركة بورشـــــــة عمـــــــل بعنـــــــوان: "عـــــــادات ومهـــــــارات اال 

ــة الترب ــة، ضـــــــــمن النشـــــــــاط الطالبـــــــــي بكليـــــــ ــي يـــــــــوم:الخاصـــــــ ــد، فـــــــ ــة امللـــــــــك خالـــــــ ــة بجامعـــــــ  يـــــــ

 م.16/4/2016

  
ف املشــــاركة 

َّ
-ISIبالحضــــور فــــي فعاليــــات ورشــــة عمــــل بعنــــوان: طريقــــك نحــــو النشــــر املصــــن

Scopusلـــك ، وذلــك ضـــمن فعاليــات أنشـــطة لجنــة التربيـــة املهنيــة بكليـــة التربيــة جامعـــة امل

 م.10/10/2018 ، في يوم:خالد

 

 اإلشراف على رسائل املاجستير ومناقشتها

 الصفة  تاريخ املناقشة احث/الباحثةالب عنوان الرسالة 
هـــا أنمـــاط التعلـــق بالوالـــدين وعالقت  

برتـــب الهويـــة لـــدى طـــالب وطالبـــات 

رحلـــة الثانويـــة بمحافظـــة محايـــل امل

 عسير.

 علي عبد الرحمن الشهري 
 هـ 4/6/1432

 م 2011/  27/7
 إشراف 

التفكــــك األســــري وعالقتــــه بــــالحكم   

ــي لـــــــــــدى طـــــــــــالب وطالبـــــــــــات  األخالقـــــــــ

ة فــــــــي مدينــــــــة أ هـــــــــا املرحلــــــــة الثانويــــــــ

 وقراها.

 يسرا سعد على األحمري 
  هـ1436/ 20/1

 م 13/11/2014
 مناقشة 

إلدارة الـذات فعالية برنـامج تـدريبي   

وخفــــــض النشــــــاط الحرـكـــــي الزائــــــد 

 لدى ذوي صعوبات التعلم.

 سامي أحمد الزهراني 
 هـ 2/5/1437

 م 2016/ 11/2
 مناقشة 

الـــذكاء العـــاطفي وعالقتـــه بالتوجـــه   

ــاة لــــدى ــة  نحــــو الحيــ طالبــــات جامعــ

 الكاملي محمد هيفاء 

 

 هـ 1437/ 17/8

 م 2016/ 24/5
 إشراف 



 .امللك خالد بمدينة أ ها

وحـــــي وعالقتـــــه بالكفـــــاءة الـــــذكاء الر   

ــة لـــــدى املرشـــــدين الطالبيـــــين  املهنيـــ

 بالتعليم العام بمنطقة جازان.

 عبده عبد هللا حمدي
 هـ 1437/ 23/8

 م 2016/ 30/5
 مناقشة 

فعاليـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــتراتيجية شـــــــــــــــــبكات   

ــى التحصـــــــيل ا ــر البصــــــري علــــ لتفكيــــ

ــة وعـــــــــــــادات العقـــــــــــــل لـــــــــــــدى  وتنميـــــــــــ

 التعلم.طالبات صعوبات  

 أميرة محمد املقيطيف 
 هـ 1438/ 11/1

 م 12/10/2016
 مناقشة 

العــــزو الســــببي لــــدى عينــــة مــــن ذوي   

اضطراب االنتباه املصحوب بفـرط 

النشـــــــــــاط والعـــــــــــاديين مـــــــــــن طـــــــــــالب 

 .الجامعة

حزمي محمد فهيد  

 الشهراني 

هـ  1438/ 20/6

 م 2017/ 19/3
 مناقشة 

فعاليــــة برنــــامج إرشــــادي تـكـــاملي فــــي   

ى عينــــــــة مــــــــن تنميــــــــة التســــــــام  لــــــــد

 املتزوجات بمدينة أ ها.

 ئشة محمد عسيري عا
 هـ 1438/ 28/8

 م 2017/ 24/5
 مناقشة 

الشـــــــــــــــــعور بالتماســـــــــــــــــك وعالقتــــــــــــــــــه   

باملســــاندة االجتماعيــــة كمــــا تــــدركها 

ــات املتزوجـــــــــــــــات بجامعـــــــــــــــة  الطالبــــــــــــ

 بيشة.

 هناء فايز الشهري 
 هـ 1438/ 29/8

 م 2017/ 25/5
 إشراف 

امللــل األكــاديمي وعالقتــه بــاألعراض   

ئابيـــــــة لـــــــدى طالبـــــــات جامعـــــــة االكت

 ي مدينة أ ها.امللك خالد ف

 ريهام محمد الشهري 
 ـ ه5/9/1439

 م 2018/ 20/5
 إشراف 

العالقــــة بــــين التعــــاطف مــــع الــــذات   

والهنـــــــــــاء الـــــــــــذاتي األـكــــــــــاديمي لـــــــــــدى 

طالبــــــــات جامعــــــــة امللــــــــك خالــــــــد فــــــــي 

 .مدينة أ ها

 منى محمد القرني
 ـ ه7/9/1439

 م 2018/ 22/5
 إشراف 

وحـــــــي وعالقتـــــــه مســـــــتوى الـــــــذكاء الر   

الب بالســـــــعادة الدراســـــــية لـــــــدى طـــــــ

 املرحلة الثانوية

 مناقشة  م 2019/ 29/7 ميريان ذكي عياد 



 

 املختلفةالجمعيـات عضوية اللجان و 

 عضو رابطة األخصائيين النفسيين املصرية بالقاهرة.  

 عضو جمعية الثقافة من أجل التنمية بسوهاج.  

ــة، جامعــــــة ســــــوهاج:    ــية بكليــــــة التربيــــ ــين مجلــــــس قســــــم الصــــــحة النفســــ  -1/10/2006أمــــ

 م.30/9/2007

بكليــــة التربيــــة، جامعــــة ســــوهاج: رئــــيس اللجنــــة الثقافيــــة ضــــمن أنشــــطة رعايــــة الشــــباب   

 م.2007/2008،   2006/2007

ــة ســـــوهاج:    ــة، جامعـــ ــادارة املـــــدن الجامعيـــ ــاعي والـــــرحالت بـــ ــة النشـــــاط االجتمـــ رئـــــيس لجنـــ

 م.2007/2008،   2006/2007

،  2006/2007حافظـــــــــــة ســـــــــــوهاج: عضـــــــــــو فـــــــــــي بـــــــــــرامج محـــــــــــو األميـــــــــــة وتعلـــــــــــيم الكبـــــــــــار بم   

 م.2007/2008

،  2006/2007بكليـــــــــــة التربيـــــــــــة بجامعـــــــــــة ســـــــــــوهاج: عضـــــــــــو فـــــــــــي وحـــــــــــدة توكيـــــــــــد الجـــــــــــودة   

 م.2007/2008

عضـــــــو مجلـــــــس أمنــــــــاء مدرســـــــة اللغــــــــات التجريبيـــــــة بســـــــوهاج فــــــــي العـــــــاميين الدراســــــــيين:   

 م.2007/2008،   2006/2007

هـــ، 29/1431. جامعــة امللــك خالــد:عضــو مجلــس قســم علــم الــنفس التربــوي. كليــة التربيــة  

 هـ.31/1432

ربيـــــة. جامعـــــة امللـــــك صـــــة. قســـــم علـــــم الـــــنفس التربـــــوي. كليـــــة التعضـــــو لجنـــــة التربيـــــة الخا  

 هـ.29/1431خالد:

عضو لجنة الخطــط والبــرامج الدراســية. قســم علــم الــنفس التربــوي. كليــة التربيــة. جامعــة   

 هـ.1431-29امللك خالد:

راســية. قســم علـــم الــنفس التربــوي. كليـــة التربيــة.  جامعــة امللـــك عضــو لجنــة الجـــداول الد  

 هـ.1431-29خالد:  

جامعـــة  التربيـــة الخاصـــة بكليـــة التربيـــة. سرنـــامج بـكــالوريو عضـــو لجنـــة توصـــيف مقـــررات ب  

 هـ.1432-31امللك خالد:  



هـــ، وح ــى 31/1432عضو مجلس قسم التربية الخاصة. كلية التربيــة. جامعــة امللــك خالــد:  

 خه.تاري

 هـ، وح ى تاريخه.31/1432مقرر قسم التربية الخاصة. كلية التربية. جامعة امللك خالد:  

 هـ.33/1434جداول الدراسية. كلية التربية. جامعة امللك خالد. عضو لجنة ال  

عضـــــــــــــــو لجنـــــــــــــــة تحليـــــــــــــــل االســـــــــــــــتبانات. عمـــــــــــــــادة التطـــــــــــــــوير والجـــــــــــــــودة. جامعـــــــــــــــة امللـــــــــــــــك   

 هـ، وح ى تاريخه.32/1433خالد

ــم    ــية. قســ ــة الخطــــط والبــــرامج الدراســ ــة الخاصــــةعضــــو لجنــ ــة. التربيــ ــة التربيــ ــة . كليــ جامعــ

 .ه، وح ى تاريخه1436امللك خالد:

ــو لجنـــــة    ــات العليـــــا والبحـــــث العلمـــــيعضـــ ــة. قســـــم الدراســـ . كليـــــة التربيـــــة. التربيـــــة الخاصـــ

 .ه، وح ى تاريخه1439جامعة امللك خالد:

إلرشاد النفســ ي والتربيــة لبحوث والدراسات في مجاالت الصحة النفسية واعضو محكم ل  

 رية والعربية.الخاصة في عدد من املجالت املص

 

 الدورات التدريبية 

ى نظــم وتكنولوجيــا فــي إطــار مشــروع تــدريب أعضــاء هيئــة التــدريس ومعــاون هم علــ  -1

 تم الحصول على الدورات التدريبية التالية:  ICTPعلومات واالتصاالت امل

م    2006/  6/  24علــــى الــــدورات التاليــــة فــــي الفتــــرة مــــن:  فـــي املســــار األساســــ ي تــــم الحصــــول  )أ( 

 م: 2006/  7/  24إلي: 

 تكنولوجيا املعلومات.  

 .ز الويندو   

 الوورد.  

 البوربوينت.  

 كسل.اإل  

 .األكسس  



 ترنت.اإلن  

 الصيانة.  

فـــــــــي الفتـــــــــرة مـــــــــن : "  Front Pageالحصـــــــــول علـــــــــى دورة "تصـــــــــميم صـــــــــفحات الويـــــــــب  )ب(

 م.12/3/2007:  م إلى10/3/2007

م 19/4/2007فــي الفتــرة مــن : " Graphics – Adobe Photoshop" الحصــول علــى دورة  (ج)

 م.22/4/2007إلى :

س بالجامعة تم الحصول على ات أعضاء هيئة التدريفي إطار مشروع تنمية قدر  -2

 الدورات التدريبية التالية: 

ا" فــي ال   م. 9/10/2006م إلــى: 7/10/2006فتــرة مــن: دورة فــي "كتابــة البحــوث ونشــرها دوليــ 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. جامعة سوهاج.

م. مركــــز 19/2/2007م إلــــى: 17/2/2007: دورة فــــي "إعــــداد مشــــروع بحثــــي " فــــي الفتــــرة مــــن  

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. جامعة سوهاج.

م إلــــــــــى: 3/3/2007جيــــــــــا فــــــــــي التــــــــــدريس" فــــــــــي الفتــــــــــرة مــــــــــن: دورة فــــــــــي "اســــــــــتخدام التكنولو   

 م. مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. جامعة سوهاج.5/3/2007

: م إلــــــى 27/10/2007يــــــة " فــــــي الفتــــــرة مــــــن: ة فــــــي العمليــــــة التعليم دورة فــــــي "معــــــايير الجــــــود  

 جامعة سوهاج. م. مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.29/10/2007

م. 29/11/2007: م إلــى 27/11/2007دورة فــي "نظــام الســاعات املعتمــدة" فــي الفتــرة مــن:   

 جامعة سوهاج.مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. 

: م إلـــــــــــــى 26/2/2008ة فـــــــــــــي "مشـــــــــــــروعات البحـــــــــــــوث التنافســـــــــــــية" فـــــــــــــي الفتـــــــــــــرة مـــــــــــــن: دور   

 ء هيئة التدريس والقيادات. جامعة سوهاج.م. مركز تنمية قدرات أعضا28/2/2008

م. 24/6/2014م إلــى: 14/6/2014( فــي الفتــرة مــن: TOTدورة تدريبيــة فــي تــدريب مــدربين )  

ــتقبل  ــا املســ ــز تكنولوجيــ ــز مركــ ــع مركــ ــتراك مــ ــة التــــدريس  باالشــ ــاء هيئــ ــة قــــدرات أعضــ تنميــ

 والقيادات. جامعة سوهاج.  

ــي ا   ــى: 23/6/2018لفتــــرة مــــن: دورة فــــي "إدارة الوقــــت واالجتماعــــات" فــ م. 24/6/2018م إلــ

 املركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. جامعة طنطا.



م. املركــز الــدولي 26/6/2018ى م إلــ 25/6/2018مــن: دورة فــي "العــرض الفعــال" فــي الفتــرة   

 لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. جامعة طنطا.

م. مركــز 28/6/2018م إلــى 27/6/2018خطــيط االســتراتيفي" فــي الفتــرة مــن: دورة فــي "الت  

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. جامعة القاهرة.

م. مركــز تنميــة 5/7/2018م إلــى 4/7/2018تــرة مــن: يــق البحثــي" فــي الفدورة فــي "إدارة الفر   

 قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. جامعة القاهرة.

 جامعة امللك خالد –دورات تدريبية تم الحصول عل ها في كلية التربية -3

 دورات تدريبية في مجال التعلم اإللكتروني: -أ
فــــــــي مجــــــــال بنــــــــاء املقــــــــررات  عضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريسدورة تدريبيـــــــة فــــــــي: "تطــــــــوير مهــــــــارات أ  

خــالل  اإللكترونيــة فــي ضــوء معــايير الجــودة الشــاملة"، كليــة التربيــة بجامعــة امللــك خالــد،

 هـ.28/5/1431-24الفترة من: 
  Black Board Academic Suite-Learning System. King Khalid University, 

Saudi Arabia, 28th Jan 2009. 

  Blended Learning Situations and Solutions "Workshop". Conducted by 

Prof. Curtis Bonk- 1st Feb, 2009 

  FrontPage 2003 Level 1. 6th to 9th June 2009. 

  Picture Manager. 13th May 2009. 

واألجهـــــــــزة الذكيـــــــــة". اإلدارة العامـــــــــة لتقنيـــــــــة  10دورة تدريبيـــــــــة فـــــــــي: "استكشـــــــــاف وينـــــــــدز   

 .م17/10/2017لك خالد، ومات. جامعة املاملعل

 دورات تدريبية في مجال التطوير األكاديمي:  -ب

  
أعضــاء هيئــة التــدريس فــي تقــويم أداء الطالــب الجــامعي" دورة تدريبية فــي: "تنميــة مهــارات 

ضــــــــمن مشــــــــروع تنميــــــــة اإلبــــــــداع والتميــــــــز لــــــــدى أعضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس فــــــــي الجامعــــــــات 

 هـ.11/6/1431-8خالل الفترة من: عة امللك خالد،  السعودية، كلية التربية، بجام

  
والجــودة بكليــة دورة تدريبية في: "التخطيط االستراتيفي" ضمن فعاليات وحدة التطوير 

 هـ.19/11/1432-17التربية، جامعة امللك خالد، خالل الفترة من: 



  
جامعــة امللــك دورة تدريبيــة فــي: "توصــيف املقــررات والبــرامج ". عمــادة التطــوير والجــودة ب

ــرة مـــن: خالـــ  ــاد األـكــاديمي، خـــالل الفتـ ــة للتقـــويم واالعتمـ ــع الهيئـــة الوطنيـ ــاون مـ -1د بالتعـ

 هـ.2/1/1433

  
ــادة التطــــــوير والجــــــودة دورة تد ــا". عمــــ ــرامج وتقاريرهــــ ــي: "توصــــــيف املقــــــررات والبــــ ريبيــــــة فــــ

الل بجامعـــة امللـــك خالـــد بالتعـــاون مـــع الهيئـــة الوطنيـــة للتقـــويم واالعتمـــاد األـكــاديمي، خـــ 

 هـ.4/4/1434-3الفترة من: 

  
معيـــــــــة". إدارة يـــــــــادة االســـــــــتراتيجية فـــــــــي املؤسســـــــــات الجاورشـــــــــة عمـــــــــل فـــــــــي: "مهـــــــــارات الق

 ه.23/5/1440التخطيط االستراتيفي. جامعة امللك خالد،  

 

 ورش العمل في الجودة والتطوير واعتماد املؤسسات التربوية 

  
عمل حول التعريف بمشروع إنشاء نظام داخلي لتوكيد الجودة بكليــة   املشاركة في ورشة

 م.20/5/2006التربية بسوهاج في يوم: 

  
فـــي تحليـــل البيئـــة الداخليـــة  SWOTل بعنـــوان "اســـتخدام نمـــوذج املشـــاركة فـــي ورشـــة عمـــ 

 .10/6/2006والخارجية بكلية التربية بسوهاج " في يوم: 

  
التربويــة بالكليــة ومــدى ارتباطهــا بــالتطوير فــي مجــال املشاركة ضمن فريق تحليل البحوث  

 إعداد املعلم.

  
اف هاج للعــــــام الجــــــامعي يــــــا بكليــــــة التربيــــــة بســــــو منســــــق لبرنــــــامفي علــــــم الــــــنفس، والجغر

 م2006/2007

 م.1/7/2006في يوم:   املشاركة في ورشة عمل حول "صياغة رؤية الكلية ورسالتها"  

  
عايير األكاديمية بمشروع إنشاء وحــدة داخليــة لتأكيــد املشاركة في ورشة عمل في إعداد امل

 م .2/7/2006الجودة بكلية التربية بسوهاج في يوم: 

  
مــــل إلعــــداد التقريــــر ال هــــائي لكليــــة التربيــــة بســــوهاج بوحــــدة ضــــمان املشــــاركة فــــي ورشــــة ع

 م.9/9/2007الجودة بالكلية في يوم: 

  
فات وتقـــارير البــــرامج الدراســــية "مراجعــــة توصــــي املشـــاركة بفاعليــــة فـــي ورشــــة عمــــل حـــول 

 م.20/9/2007واملقررات" بكلية التربية بسوهاج في يوم: 



  
صـــــة بـــــ راء الطـــــالب فـــــي العمليـــــة التعليميـــــة بكليـــــة بيـــــق االســـــتبيانات الخااملشـــــاركة فـــــي تط

 م.2007/2008، والعام الجامعي   2006/2007التربية بسوهاج للعام الجامعي 

  
ــي ورشــــة ع ــة فــ ــاركة بفاعليــ ــنوي للمقــــررات الدراســــية  مــــل حــــول املشــ "إعــــداد التقريــــر الســ

 م.20/10/2007م " في يوم: 2007/2008للعام الجامعي  

  
ورشة عمل حول "إعداد التقرير السنوي لكلية التربية بسوهاج" في املشاركة بفاعلية في  

 م.14/11/2007يوم: 

 

 لطالبية واالجتماعية األنشطة ا

  
رئــــيس اللجنــــة الثقافيــــة ضــــمن أنشــــطة رعايــــة الشــــباب بكليــــة التربيــــة، جامعــــة ســــوهاج: 

 م.2007/2008،   2006/2007

  
جتمـــــاعي والـــــرحالت بـــــادارة املـــــدن الجامعيـــــة، جامعـــــة ســـــوهاج: رئـــــيس لجنـــــة النشـــــاط اال 

 م.2007/2008،   2006/2007

  
املثـــالي والطالبـــة املثاليـــة علـــى مســـتوي املـــدن  قافيـــة الختيـــار الطالـــبتحكـــيم املســـابقة الث

 م.2008إبريل   17، 16الجامعية بجامعة سوهاج في يومي: 

  
م. املركــز اإلقليمــي لنقــل 14/6/2008ي يــوم:املشــاركة فــي اليــوم العــاملي للمتبــرعين بالــدم فــ 

 الدم بسوهاج.

  
أعضـــــاء هيئـــــة م بنـــــادي 1/4/2008وم: املشــــاركة فـــــي االحتفـــــال بيــــوم الطفـــــل اليتـــــيم فـــــي يــــ 

 التدريس بسوهاج.

  
ــات املصــــرية.  ــى األول لبرملــــان طــــالب الجامعــ ــي امللتقــ ــام وفــــد جامعــــة ســــوهاج فــ مشــــرف عــ

 م. جامعة املنصورة.2008مارس  

  
ة فــي البرنــامج املــوازي ألعضــاء هيئــة التــدريس املنعقــد خــالل انعقــاد دورات معهــد املشــارك 

 م.11/8/2007 -3/8/2007بسموحة   سكندرية"اإل   -إعداد القادة "حلوان

  
مشــــرف عــــام وفــــد جامعــــة ســــوهاج فــــي املســــابقة األولــــى الختيــــار الطالــــب املثــــالي والطالبــــة 

 م.  2007كفر الشيخ. مايوبجامعة   املثالية على مستوي الجامعات املصرية

  
ــادة بحلـــوان مـــن:  ــد إعـــداد القـ ــاني( فـــي معهـ مشـــرف عـــام وفـــد جامعـــة ســـوهاج )الفـــوج الثـ

 .م11/7/2007 -6/7/2007



 

 الجوائز العلمية 

  
دم للترقيــة ألفضــل إنتــاج علمــي متقــ ســامية فهمــي  /ةالــدكتور   ةالحصول على جــائزة األســتاذ

 م، الجمعية املصرية للدراسات النفسية.2014في الصحة النفسية وعلم النفس لعام 

 

 ؤتمرات العلمية امل

  
م. كليــة 2006أبريــل  19، 18املــؤتمر العلمــي العربــي األول: التربيــة الوقائيــة وتنميــة املجتمــع. 

 التربية بسوهاج. جامعة جنوب الوادي.

  
م. رابطــة األخصــائيين 2007نــوفمبر  20-18، املؤتمر اإلقليمي لعلم النفس بفنــدق امليرديــان

 صرية بالقاهرة. النفسيين امل

  
ؤتمر العلمـــــي التاســـــع "دمـــــج وتمكـــــين ذوي االحتياجـــــات الخاصـــــة فـــــي التعلـــــيم واملجتمـــــع: املـــــ 

، ومؤسســة التربيــة ، كليــة التربيــة، جامعــة ب هــا2016يوليــو  11-10املمارســات والتحــديات". 

 (.SEROالخاصة والتأهيل )

  
دد .. تحـــت شـــعار معلـــم متجـــ املـــؤتمر الـــدولي للمعلـــم وعصـــر املعرفيـــة: الفـــرص والتحـــديات..

 ، كلية التربية، جامعة امللك خالد، أ ها.30/11/2016-29لعالم متغير". 

  
والطموحــات"،  جامعــة ســوهاج بعنــوان" اإلنجــازات ،امللتقــى األـكـاديمي األول لكليــة التربيــة

 م.3/7/2018

  
علــــــــم "امل (2019، نــــــــوفمبر 28-27ؤتمر الــــــــدولي األول لكليــــــــة التربيــــــــة جامعــــــــة ســــــــوهاج )املــــــــ 

 .سوهاجكلية التربية، جامعة .  الرقمي ممارسات وتحديات" ومتطلبات العصر 

  
.... تحـــت شـــعار معلـــم متجـــدد الـــدولي للمعلـــم وعصـــر املعرفيـــة: الفـــرص والتحـــدياتاملـــؤتمر 

 ، كلية التربية، جامعة امللك خالد، أ ها.30/11/2016-29غير". لعالم مت

  
اقــــع والتحــــديات(امللتقـــى الــــدو   ، 2021بريــــل أ 10/11ومي ، يــــ لي حــــول االرشــــاد النفســــ ي )الو

ه لخضر الوادي  .الجزائر-جامعة الشهيد حمَّ



 االهتمامات 

 فسية وعلم النفس اإليجابي.الن  قضايا الصحة  

 مشكالت األطفال واملراهقين السلوكية واالنفعالية.  

 فال واملراهقين.اإلرشاد النفس ي لألط  

 التطوير الذاتي، والتنمية البشرية.  

 قضايا اإلعاقة البصرية.  

 اإلرشاد النفس ي لذوي االحتياجات الخاصة.  

 قضايا اإلبداع واالبتكار.  

 


