
 ميدبر عبد الحالسيرة الذاتية       د /  هبة جا

1 

 

     

 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية

 : جابر عبد الحميد  هبهد /  االسم 

 : ةمسلم الديانة 

  الصحة النفسية بكلية التربية جامعة سوهاجبقسم  أستاذ مساعد:  الحالية الوظيفة . 

 01028261941 -01150052616   : التليفون 

 : البريد اإللكترونيyahoo.com@122012heba_dr  

 سوهاج شارع سيتي  :  العنوان 

  صحة نفسية  :التخصص 

  الحالة االجتماعية : متزوجة 

 المؤهالت العلمية

  فة  فاعليةة برنةا إ شادةادع  عربعنةوان    سةيةالصةحة النف التربيةة تخصةص فيالفلسفة دكتوراه

يةةي  سةةلي   لميميةةة الةةذ اق اوتالكةة  لتا يةةد الةةذات فةة  تعةةد ا بعةة  السةةلي يات الدالةةة علةة  ال 

جامعةة سةوهاج  ،  -بيةة كليةة التر -   ، قسم الصحة النفسةيةى عيية  ن المراهقين الصمدلالكا ن 

 عنية.مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات والجهات الم .2012

  الضغيط لعمليةات تحملاةا لعالكمامةا بالرعةا عةن   ماجستير في التربية تخصص صحة نفسية

ليةةة ك -  ، قسةةم الصةةحة النفسةةية  ةةن  عةةالن  ءعضةةاق هيدةةة المةةدا   بال ا عةةة ةيةةالحيةةاة لةةدى عي

ممتةا  . مةع التوصةية بطبةع الرسةالة علةى بتقةدير عةا   2008امعة سوهاج ، ج –التربية بسوهاج 

 نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات والجهات المعنية.

 جامعة سةوهاج  –ية بسوهاج كلية الترب .مدة الدراسة سنتان. دبلو  الخاصة في التربية وعلم النفس

 بتقدير عا  جيد جداً. . 2004، 

 بتقةدير عةا  جيةد  2002 امعة سةوهاج ،ج –. كلية التربية بسوهاج بكالوريوس في العلو  والتربية

 .جداً مع مرتبة الشرف

 اليظيف :المداج 

  29/7/2019 اعتبارا منأستاذ مساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة سوهاج . 

  31/12/2012مدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة سوهاج اعتبار من.  

  2008/  10/  23مدرس مساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بسوهاج اعتباراً من  

 2003/  8/  31خ استال  العمل معيد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بسوهاج تاري 

 الخبرات:

 على رسائل ماجستير ودكتوراه بقسم الصحة النفسية كلية التربية جامعة سوهاج فااإلشر 

  البحيث:

    ال المربية الخاصةبحيث  يشياة ف  

ل  الةيظيف  فعالية العالج اليفس  المحلي( 2021نقل، هبه جابر عبد الحميد)عبير احمد أبو الوفا د .1

(FAP) ة  ةن طةالا ال ا عةة غيةر  ليييكيةة لةدع عييةة ف  تف  بع   المشكالت البييشخصةي

 ، يوليو112المجلة المصرية للدراسات النفسية،  .:دااسة حالة

 ةدل  فة  فاعليةة العةالج السةلي   ال(. 2021)دنقل احمد أبو الوفا ه جابر عبد الحميد،و عبير هب .2

جلةة .الم ةن طةالا ال ا عةة عييةةاالنفعةال  او ةاد م  لالرفاهيةة او اد ميةة لةدى  تحسين الميظيم

 ، اكتوبر113المصرية للدراسات النفسية، 

االلمةاا  فاعليةة العةالج بةالقبيل ل( 2020احمد محمد جاد الرب أبو  يد ، وهبه جابر عبد الحميد) .3

علو  ، مجلة جامعة الفيو  لل ف  تف  ءعراض الشخصية الم يبية لدع عيية  ن طالبات ال ا عة

 .605-525، (10)14 ،التربوية والنفسية
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ة ن المرلنفاعلية برنا إ شادادع لميمية تقد ر الذات ف  تحسي(. 2017الحميد ) بر عبدهبة جا .4

 .                      210-143، 51. مجلة اإلرشاد النفسي، اليفسية لدى ء اات اوطفال ذلع اإلعاكة الفكر ة

ع ذلع لدفاعلية االاداد باللعب ف  تيمية  اااات الصداكة (. 2016هبة جابر عبد الحميد ) .5

 . 411 -368( ، 91) 26 النفسية،الجمعية المصرية للدراسات  .لبسيطةااالعاكة الفكر ة 

سةلي   فة  فعاليةة االادةاد العقالنة  االنفعةال  ال  ( 2016عبد الحميد واحمد ابو  يد ) هبة جابر .6

صةة خاالمجلةة التربيةة  .الميحةدتعد ا المعمقدات الالعقالنية لةدع ء اةات اوطفةال ذلع اعةطراا 

  174 - 114،  14 الزقا يق، التربية جامعة كلية

التربيةة  مجلة التربيةة الخاصةة كليةة. (الفكر ة لاعطراا الميحد كة)االعاذلع االعاكة المادلجة  .7

 23-1،   2016ابريل  15العدد  الزقا يق،جامعة 

سةةلي  فاعليةة المةدا ب علة  الماةااات االجمماعيةة فة  تفة   (.2015يةد )هبةة جةابر عبةد الحم .8

 .106 – 52،  2،  25مجلة الدراسات النفسية ،  .لدى ذلع صعيبات المعلم الميمر

لسةلي  فاعلية برنا إ تدتا  بكةر باسةمخدا  المعا ةا المفاعةل  ل(. 2014هبة جابر عبد الحميد ) .9

جلةة م . اوتر لتكلفة االسم ابة ف  تف  سلي  ش ذاق الذات لةدى ءطفةال اولتيةا  ل الميحةد ين

 . 64 – 12،  1كلية التربية جامعة حلوان ،  ، لتربويةالعلو  ا

 بحيث للعاد ين 

ليقظةة االعةالج المعرفة  القةاعم علة  فاعليةة (. 2019محمد عبد العظةيم )د الحميد، وهبة جابر عب .1

لتفةة  اعةةطراا نقةةب االنمبةةاب المصةةحيا فةة  تحسةةين اليظةةاعف الميفيذ ةةة  لألطفةةال العقليةةة

 بيةة جامعةةجلةة كليةة التر. بحة  مقبةول للنشةر فةي ممرحلةة االبمداعيةةباليشاط الااعد لدى تال يذ ال

 سوهاج

ا د م  لدى طالاو ا االنفعال اليقظة العقلية لعالكماا بالميظيم (. 2018ميد )بد الحجابر عهبة  .2

 ، ديسمبر56مجلة اإلرشاد النفسي،  .ال ا عة

)كلق   تيهم المرض فاعلية العالج الميما عرف  ف  تف (2018هبة جابر عبد الحميد ) .3

 .347 -289 ،54مجلة اإلرشاد النفسي، ،  عةال ا لدى طالاالصحة( 

 المؤلفات 

اجةات ( . تطبيقات في دراسة الحالة لذوي االحتي2017، وهبة جابر عبد الحميد )ويمحمود طنطا .1

 : دار النشر الدوليالخاصة . الرياض 

رة . القةاهبلمتخلفون عقليا القةابلون للتةدري(. ا2013وهبة جابر عبد الحميد ) ، أحمد محمد أبو يد .2

 : مكتبة األنجلو المصرية. 

 :. القةاهرة اضةطرابات السةلوا الفوضةوي(. 2015الحميةد ) وهبة جةابر عبةد ،أحمد محمد أبو يد .3

 مكتبة األنجلو المصرية. 

ة . ديثةحمتال مات اإلعاقة الفكرية   رؤيةة (. 2015وهبة جابر عبد الحميد ) ،أحمد محمد أبو يد .4

 الرياض   مكتبة دار الزهراء. 

 ف  جمايا ة  صر العربية لاليدلات مراتالمؤت

 -  المعلةةم ومتطلبةةات العصةةر الرقمةةيوهاجليةةة التربيةةة جامعةةة سةةالمةةمتمر الةةدولي األول لك .1

 .2019نوفمبر  28 -27ممارسات وتحديات  بمدينة سوهاج في الفترة من 

تنميةةة( والبحةةو) )البحةةو) التكامليةةة طريةةق ال ليةةا  لقطةةاع الدراسةةات العالمةةمتمر الةةدولي الثالةة .2

 . 2019 /2/ 28-27بمدينة أسوان في الفترة من 

انيةةة قسةةم أصةةول التربيةةة بكليةةة التربيةةة جامعةةة سةةوهاج،  بعنةةوان  مجلمةةي األول لالمةةمتمر الع .3

 .2019 /24/2ليم بين القبول والرفض)رؤي واتجاهات(، الموافق التع

نظةور البحةو)  البحة  العلمةي مةن مني لقطةاع الدراسةات العليةا والممتمر الدولي السنوي الثا .4

 قة.الغرد– 2018يوليو  19-18من      أفاق وتحديات  في الفترة2030استراتيجية 

 عيد ةالمؤتمرات لاليدلات ف  المملكة العربية الس

 الرياض 24/10/2017حضور الملتقي الثاني لفرط الحركة وتشتت االنتباه  .1
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في  The Ritz- Carltonذوي اإلعاقة  المقا  في فندق األول لألشخاص  الممتمر السعودي .2

 ، جامعة الملك سعود  2017 /2 /13الموافق  1438/  5 /16الفترة 

عود سد بن ديات العصر   جامعة االما  محمالندوة العلمية الثالثة لعلم النفس   الهوية وتح .3

 . 2016/  4/  7- 6الموافق  1437 /6/  29 -28 االسالمية  في الفترة 

الموافق  1436/  12/  24-23ه وتطويره في الفترة من دإعدا –الممتمر الدولي : معلم المستقبل  .4

 .الملك سعود .كلية التربية جامعة  2015/  10/ 6-7

وي ذيم علول للتربية الخاصة بجامعة شقراء   االستراتيجيات الحديثة لتالملتقي العلمي األ .5

في  2015مايو  7-6وافق الم 1436رجب   18- 17االحتياجات الخاصة   في الفترة من 

 محافظة الدوادمي .

  التطبيق رية إلىفي أبحا) اإلعاقة من النظ المستجدات – عاقة والتأهيلالممتمر الدولي الرابع اإل .6

 – 10 – 21 – 19الموافق  27/12/1435-25التربية جامعة الملك سعود في الفترة  كلية

2014  . 

 دلاات تدا بة ف    ال ال يدة 

بمركز ضمان  2019يناير  14-13لبرامجي  في الفترة من دورة تدريبية بعنوان   االعتماد ا .1

 ج.سوهاالجودة بجامعة 

/  10إلى  2012/  12/  8الفترة من  في ريسية  التدالعملية  فيدورة بعنوان   معايير الجودة  .2

 نمية القدرات بجامعة سوهاجبمركز ت 2012 /12

 دلاات تدا بية ف    ال المدا   

 27/9/2018إلى  25/9/2018التدريس والتعليم  في الفترة من  دورة بعنوان   استراتيجيات .1

 القدرات بجامعة سوهاج.بمركز تنمية 

بمركز  2018/ 10/  11-6في الفترة من   (TOT)ب المدربين الدورة التدريبية في تدري .2

 على نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة سوهاج. التدريب

ز تنمية بمرك 17/10/2018إلى  16/10/2018مخاطر  من الفترة ال وإدارةدورة بعنوان  تقييم  .3

 ة سوهاج.القدرات بجامع

 2012 /7 / 15إلى  2012/  7/  14الفترة من  فيت   دورة بعنوان   إدارة الوقت واالجتماعيا .4

 القدرات بجامعة سوهاجبمركز تنمية 

/  6/  21لى   إ 2007/  6 / 19الفترة من  فيالتدريس   فيدورة بعنوان  استخدا  التكنولوجيا  .5

 ريس والقيادات.  من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التد 2007

  من  2007 / 5/  7  إلى  2007/  5/  5الفترة من  فيير   دورة بعنوان  تنمية مهارات التفك .6

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتمركز 

/  4/  12   إلى 2007/  4/  10  فى الفترة من دورة بعنوان  تنمية مهارات االتصال الفعال  .7

 ات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  من مركز تنمية قدر 2007

/  11 / 30  إلى  2006/  11/  28فى الفترة من  المهنة  خالقيات وآداب دورة بعنوان  ا .8

   من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 2006

 والتى أجريت   2005/  6/  5  إلى  2005/  6/  4م الفعال  فى الفترة من دورة بعنوان  التعلي .9

 ضمن مشروع تطوير كليات التربية

   2005/  6 / 8  إلى  2005/  6/  7دارة المدرسية الفعالة   فى الفترة من دورة بعنوان  اإل .10

 والتى أجريت ضمن مشروع تطوير كليات التربية

/  3/  6  إلى  2007/  3/  3تدريس الفعال   فى الفترة من دورة بعنوان  تنمية مهارات ال .11

 ز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  من مرك 2007

 2012/ 1/  11الفترة من  ة بعنوان  الجوانب المالية والقانونية فى االعمال الجامعية  فىدور .12

 .  بمركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج 2012 /1/  12إلى 

خ بتاري ني للتعلم االلكترو االسس الفنيةعمل ضمن مشروع التعلم االلكتروني بعنوان  ورشة  .13

27/9/2009 
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 قي م لاالتمبااات دلاات تدا بية ف    ال الم

 /12/  3ى إل 2012/  12/  1الفترة من  في ب  الطالدورة بعنوان   نظم االمتحانات وتقويم   .1

 بمركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج 2012

 والتي   2005/  6 / 22  إلى  2005/  6/  18الفترة من  فيورة بعنوان  تقويم أداء الطالب  د .2

 التربية.أجريت ضمن مشروع تطوير كليات 

  إلى  2005/  6/  11فى الفترة من  دورة بعنوان  تفعيل وحدات التدريب والتقويم بالمدارس  .3

 ت التربيةأجريت ضمن مشروع تطوير كليا والتي   2005/  6/  12

 دلاات تدا بية ف    ال البحث العلم  

بمركز  30/7/2018إلى الفترة  28/7/2018في الفترة  البح  العلمي  دورة بعنوان   اخالقيات .1

 تنمية القدرات جامعة سوهاج

مركز ب 2012 /1/  16إلى  2012/  1/  14ة الفريق البحثي  فى الفترة من دورة بعنوان   إدار .2

 جامعة سوهاج.  تنمية القدرات ب

   2007/  8/  30  إلةى  2007/  8/  28الفريةق البحثةي   فةى الفتةرة مةن  إدارة بعنوان دورة  .3

 والقيادات.درات أعضاء هيئة التدريس من مركز تنمية ق

 2006/  7/  26  إلةى  2006/  7/  23فى الفتةرة مةن  التربوي    كفاءات البح بعنوان دورة  .4

 ضاء هيئة التدريس والقيادات  من مركز تنمية قدرات أع

   2007/  3/  20فةى الفتةرة   البةرام  اإلرشةاديةوكيفيةة تصةميم  النفسياإلرشاد بعنوان  دورة  .5

 .اإلرشاد النفسى والتربوى بأسيوط   من مركز 2007/  4/  3لى إ

 لاللغة االن ليا ة اات تدا بية ف    ال الحاسب االل  لاالحصاق دل

ت مةن مسةتويات التةدريب علةى نظةم وتكنولوجيةا االتصةاالت والمعلومةا برام  المستوى االساسى .1

(ICT Training Basic Track)  17  /9  /2006  

ضةةمن دورات المسةةار المتقةةد  والمتخصةةص  Statistical Analysis Using SPSSدورة  .2

  2007/  8/ 20 للتدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .

ضةةةمن دورات المسةةةار المتقةةةد   Web Programming Using ASP dot Netدورة  .3

 14/11/2007 .وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتظم والمتخصص للتدريب على ن

قةد  والمتخصةص ضةمن دورات المسةار المت Web Publishing Using Front Pageدورة   .4

 للتدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .  ICDLالحاسب اآللى  الرخصة الدولية لقيادة .5

 .  537بدرجة   Tofelالحصول علي  .6

  مداا  يةالدلاات المدا ب

لةى   إ 2008/  9/  12رياض األطفال فى الفتةرة مةن ببرنام  تدريب معلمات المشاركة كمدرب  .1

17  /9  /2009 

ي الةةة 21/12/2009فةةةي الفتةةةرة مةةةن  م الشةةةامل لمعلمةةةي المةةدارس الثانويةةةةالةةتعلم النشةةةت والتقةةةوي .2

23/12/2009     

 ءنشطة اجمماعية:

المشاركة في ندوة االرشاد األسري بمدرسة التربية الفكرية بالدهسة يةو  الثالاةاء  -1

  27/11/2018فق الموا

  تبرات شعافية 

 امعة سوهاج.ج –تربية بسوهاج بكلية الوحدة توكيد الجودة عضو  .1

 سوهاج  بكلية التربية جامعة يكابعضو الفريق التنفيذي لمشروع الس .2

 عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ) رانم( .3

 عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية  .4

  قراات تم تدا ساا 

 نفس النمو  علم 
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 علم نفس الشخصية 

  علم النفس االداري 

 تدريب ميدانى 

 مدخل الي الطب النفسى 

 اتجاهات معاصرة 

  الصحة النفسية وعلم النفس االجتماعي 

 ىاحصاء تربو 

  استخدا  الكمبيوتر في التدريس 

  علم نفس فروق فردية 

 سيكولوجية الفئات الخاصة 

  وارشاد النفسيتوجيه 

 علم النفس العالجى 

  سيكولوجية الطفولة 

 االشراف االجتماعي 

  واإلرشاد  النفسي واالجتماعيالصحة النفسية والتوجيه 


