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 الكلية/ الجامعة المؤهل والشهادة العلمية م
تاريخ الحصول 

 عليه
 التقدير

0 
اآلداب بكالوريوس 

والتربية، شعبة المغة 
 العربية.

كمية جنوب الوادي/ 
 سوىاج ب التربية

جيد جًدا مع مرتبة  م2112مايو 
 الشرف

2 
الدبموم الخاصة في 

 التربية
كمية جنوب الوادي/ 

 سوىاجبالتربية 
 جداً  جيد م2114مايو 

0 
الماجستير في التربية 

الصحة تخصص "
 "النفسية

جامعة  -كمية التربية
 سوىاج

 ممتاز م01/00/2100

4 
دكتوراه الفمسفة في 
التربية تخصص 

 "الصحة النفسية"

جامعة  -كمية التربية
 سوىاج

منح درجة دكتوراه  م9/9/2104
 الفمسفة في التربية

 

 

 

 الفترة الزمنية من وإلى الوظيفة م
طبيعة 
 الوظيفة

 الجهة

الصحة معيد بقسم  0
 النفسية

، م00/5/2119 من
 م8/2/2102 إلى

 أكاديمية
 سوىاج جامعة -التربية كمية

مدرس مساعد بقسم  2
 الصحة النفسية

، إلى م9/2/2102 من
 م26/01/2104

 أكاديمية
 سوىاج جامعة -التربية كمية

الصحة مدرس بقسم  0
 النفسية

، 2104م/27/01 من
 26/0/2120إلى 

 سوىاج جامعة -التربية كمية أكاديمية

بقسم  أستاذ مساعد 4
 الصحة النفسية

 ، 27/0/2120 من
 حتى تاريخو

 سوىاج جامعة -التربية كمية أكاديمية

 

 الشهاداث وادلؤهالث العلميت 

 

  واإلداريتالىظائف األكادمييت 
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 التالية تم تدريس المقررات والليسانس:في مرحلة البكالوريوس  )أ( التدريس
 الفرقة والشعبة اسم المقرر م
 الرابعة/ علم النفس علم نفس فئات خاصة 0

 التعليم االبتدائيشعبة  -األولى علم نفس نمو الطفولة 2

 شعبة علم النفس-األولى  اتجاهات معاصرة في علم النفس 0

 األولى عام النموعلم نفس  4

 شعبة علم النفس-األولى  علم النفس تاريخ  5

 شعبة علم النفس -ة ثالثال علم نفس وقضايا المجتمع 6

 شعبة علم النفس- رابعةال بحث خاص في علم النفس 7

الصحة النفسية وعلم النفس  8

 االجتماعي
 التعليم االبتدائيشعبة  -الرابعة

استخدام الحاسب اآللي في علم  9

 النفس
 ""شعبة علم النفس الفرقة الثالثة

(: تم ، والخاصة)ب( التدريس في مرحلة الدراسات العليا ) الدبلوم العامة، والمهنية
 تدريس المقررات التالية:

 المهنية تربية خاصة سيكىلىجية الفئبت الخبصة 0

 المهنية تربية خاصة سيكىلىجية العويبى والصن 2

 العامة النوىنفس علن  0

 تربية خاصة الوهنية التدريب الويداني 4

 :ي أعمال االمتحانات والتصحيح ورصد النتائجالمشاركة ف (ج)
وضع االختبارات الخاصة بالمقررات المكمف بتدريسيا في مرحمتي البكالوريوس/ الميسانس،  0

 م . 2121إلى 2104والدراسات العميا خالل األعوام الدراسية من:
تصحيح المقررات المكمف بتدريسيا والمشاركة في لجان تصحيح المقررات الخاصة بالقسم في  2

إلى 2104خالل األعوام الدراسية من:مرحمتي البكالوريوس/ الميسانس، والدراسات العميا 
 م .2121

في مرحمتي البكالوريوس/ الميسانس، المشاركة فى أعمال المراقبة عمى امتحانات الطالب  0

 أوالً: األنشطت التذريسيت
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 م .2121إلى 2104خالل األعوام الدراسية من:والدراسات العميا 
ظيار النتيجة أعمال الكنترول  فيالمشاركة  4 من عمميات التسميم والتسمم ورصد الدرجات وا 

خالل األعوام الدراسية  في مرحمتي البكالوريوس/ الميسانس، والدراسات العمياالطالب بالخاصة 
 م .2121إلى 2104من:

من الكنتروالت و  تدريس بعض المقررات، والتصحيح، وأعمال االمتحانات، ركة فيالمشا 5
كمية  –بالطالب في برنامج التعميم المفتوح الخاصة  عمميات التسميم والتسمم ورصد الدرجات 

 .م2106/ 2105م، 2105/ 2104التجارة جامعة سوىاج، خالل األعوام الدراسية: 
 

 
 

 
 قائمة البحوث المنشورة  والمقبولة للنشر )المقدمة للترقية(: ( أ)

تخفيف الوصمة  اليقظة العقمية فيالتدريب عمى ية معاف(. 2108) وائل أحمد سميمان 1
االجتماعية المدركة لدى عينة من المطمقات من طالبات الدراسات العميا، مجمة الثقافة 

 096-045الجزء الثاني، ص ص  001( العدد 09والتنمية، السنة )

 المستقبل بقمق وعالقتو األنا نضوب(. 2108)؛ محمد عبد العظيم محمود وائل أحمد سميمان 2
كمية التربية بأسيوط، المجمد الخامس مجمة ، لدى عينة من الطالب الموىوبين بالمرحمة الثانوية

 448 -095والثالثون، العدد السادس، ص ص 

 من عينةى لدالزائدة  وعالقتيا بالحساسية الوالدية اليقظة عقمياً (. 2109) وائل أحمد سميمان 3
، 67الطالب الموىوبين بالمرحمة الثانوية ووالدييم، المجمة التربوية لكمية التربية بسوىاج العدد 

 447-077ص ص 

من  لدي عينةتقدير الذات  فاعمية اإلرشاد بالمعنى في تنمية، (2121) وائل أحمد سميمان 4
(، ص ص 2، ج )020، العدد 00كمية التربية ببنيا، المجمد مجمة  المعاقين بصرياً  المراىقين 

029-088 

فاعمية برنامج معرفي سموكي لتنمية األمل وأثره في أساليب (. 2121وائل أحمد سميمان ) 5
العدد طالب كمية التربية المجمة التربوية لكمية التربية بسوىاج  من عينةى لدمواجية الضغوط 

 758-717، ص ص 77

 ثانيًا: أنشطت البحث العلمي
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القدرة التنبؤية ليزيمة الذات والتنظيم (. 2121)وائل أحمد سميمانخالد أحمد عبد العال؛  6
، 2121-8-00)مقبول لمنشر( بتاريخ تفكير المستقطب لدى طالب الجامعة، االنفعالي بال

 2121(، سبتمبر20مجمة البحث العممي في التربية، العدد )

الفروق في مخططات سوء التكيف (. 2120)محمد عبد العظيم محمود؛ وائل أحمد سميمان  7
)مقبول لمنشر(، المجمة ، المعرفي المبكر بين المكتئبين وغير المكتئبين من طالب الجامعة

 2120(، يناير 000العممية لكمية التربية بالمنصورة، العدد )
 ( اإلشراف على رسائل الماجستير:ب)

التنمر ، وعنوانيا" )من الخارج( زينب حسن دنقلاإلشراف عمى رسالة الماجستير لمطالبة /  1
المدرسي وعالقتو بالوحدة النفسية والتوافق النفسي لدى عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية 

 وحتى اآلن. 9/6/2104"، مسجمة فيدراسة سيكومترية كمينيكية

العوامل الكبرى ، وعنوانيا "وفاء عمى إسماعيللمطالبة/ اإلشراف عمى رسالة ماجستير  2
"، لمشخصية كمنبئات باستراتيجيات مواجية الضغوط لدى عينة من طالب الدراسات العميا

 .م، وحتى اآلن2107 /00/6مسجمة في 
نجالء محمد فرغمي أحمد، وعنوانيا " السموك الفوضوي  لمطالبة/اإلشراف عمى رسالة ماجستير  3

/ 05/5وعالقتو بميارات التواصل ودافعية اإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية مسجمة في 
 م، وحتى اآلن.2108

نجوى أبو الحمد كمال الدين، تاريخ القيد  لمطالبة/اإلشراف عمى رسالة ماجستير  4
 م26/00/2109

سماح أحمد عبداهلل رضوان، تاريخ القيد  لمطالبة/اإلشراف عمى رسالة ماجستير  5
 م25/4/2121

مناقشات الرسائل العلمية وحلقات النقاش العلمي و المؤتمرات والندوات العلمية ( حضورج)
 )السيمنارات(:

ومتطمبات العصر األول لكمية التربية المعنون بـ "المعمم  حضور فعاليات المؤتمر الدولي 1
-27الرقمي ممارسات وتحديات" ، المنعقد بمقر كمية التربية، جامعة سوىاج، خالل الفترة من 

 م.2109/ 28/00
جامعة سوىاج بعنوان"  –شيادة حضور فعاليات الممتقى األكاديمي األول لكمية التربية  2

 م.2108يوليو  0اإلنجازات والطموحات"، والمشاركة في جمساتو، المنعقد بمقر الكمية، بتاريخ 
جامعة سوىاج، المنعقد بمقر  –شيادة حضور فعاليات الممتقى األكاديمي الثاني لكمية التربية  3
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 الكمية،
"ستانفورد بينيو" الصورة الخامسة شيادة حضور فعاليات ورشة عمل لمتدريب عمى مقياس  4

 م.2107والمنعقد بمركز التوجيو واإلرشاد جامعة سوىاج عام 
التي يعقدىا قسم الصحة النفسية بكمية التربية  جمسات النقاش العممي )السيمنارات(حضور  5

 م2121إلى  2119بسوىاج، والمشاركة فييا بفاعمية، وذلك في الفترة من 
 م2121إلى  2119الرسائل العممية الخاصة بالقسم في الفترة من حضور مناقشات  6
 
 
 

 )أ(: عضوية المجالس واللجان على مستوى القسم:

  إلىم 2104الفترة من  خاللبكمية التربية بسوىاج  ،الصحة النفسية عضو مجمس قسم 1
  .م2107

عضو في لجنة شراء الكتب لقسم الصحة النفسية من معرض القاهرة الدولة لمكتاب، في  2
 م.2118/2119، 2116/2117العامين الدراسيين 

2  
 إلى 2108جامعة سوىاج منذ شير فبراير  –بكمية التربية  الصحة النفسيةعضو مجمس قسم  3

 م. 2109 أكتوبر
 :الكلية المنبثقة عن مجلساللجان )ب( عضوية 

لجنة األجهزة والمختبرات العممية المنبثقة عن مجمس كمية التربية بسوهاج، وذلك خالل عضو  1
 م.2116وحتى أكتوبر  2116الفترة من يناير 

عضو لجنة شئون الطالب والتعميم المنبثقة عن مجمس كمية التربية بسوهاج، وذلك خالل  2
 م.2121إلى أكتوبر  2121الفترة من يناير 

 .الميسانسالجدد بمرحمة  مقابمة الطالبعضو بعض لجان  3
 الدراسات العميا.الجدد بمرحمة  مقابمة الطالبعضو بعض لجان  4

 :والكلية  (: المشاركة في األنشطة الطالبية على مستوى الجامعةج) 

الشخصية حضور ورشة العمل التي نظميا رئيس الجامعة حول المبادرة الرئاسية "بناء  1
 م.00/4/2109المصرية وتغيير الشباب بالشباب" وذلك يوم الخميس الموافق 

حضور بعض حفالت تخرج الطـالب بنـاًء عمـى دعـوة مـنيم، لمشـاركتيم فـرحتيم بـالتخرج خـالل  2
 م.  2121/ 2109م، حتى 2105/ 2104الفترة من: 

 أنشطت خذمت اجملتمع علً مستىي الكليت واجلامعت:: ثالثاً 
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حضور فعاليات "مسابقة العباقرة"، التي نظمتيا رعاية الشباب بكمية التربية بسوىاج لمطالب،   3
 م.2108/2109خالل العام الدراسي: 

مدرب في برنامج "تنمية قدرات الطالب الموىوبين بكمية التربية بسوىاج" "، ضمن أنشطة لجنة  4
 م.2121/ 2109الجامعي شئون الطالب بكمية التربية بسوىاج، وذلك خال العام 

حضور في حفل استقبال الطالب الجدد بمدرج )أ( بمبنى الكمية بالكوامل، في بداية العام  5
 م.2121/ 2109، وحتى 2105/2106لألعوام الدراسية: من 

، 2105/2106تقديم دورات تدريبية لمطالب في مجال الخط العربي لألعوام الدراسية: من  6
 م.2121/ 2109وحتى 

تقديم دورات تدريبية لمطالب في مجال التعامل مع ورقة االمتحان العربي لألعوام الدراسية: من  7
 م..2121/ 2109، وحتى 2105/2106

تحت إشراف إدارة رعاية الشباب  المشاركة كمدرب في دورة تدريبية لطالب كمية التربية بسوىاج 8
-22الموىوبين وبرامج تعميميم" في الفترة من كيفية التعرف عمى الطالب بعنوان " بالكمية 

 م.20/2/2107

أعضاء ىيئة تدريس( بجامعة  -عاممين -حضور حفل افتتاح أسبوع الجامعات األول )طالب 9
 سوىاج الرياضي. بإستادمم 8/2/2121سوىاج وذلك يوم السبت الموافق

 وثقافيًا.المشاركة في توجيو طالب البكالوريوس أكاديميًا ومينيًا  11

 المشاركة في توجيو طالب الدراسات العميا أكاديميًا ومينيًا وثقافيًا. 11

 

 

 

 

 

 

 الدورات التدريبية من مركز تنمية القدرات: )أ(

س التدريمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة ب عقدت " ميارات االتصال في أنماط التعميم المختمفة" 1
 م25/8/2121إلى  م8/2121/ 24خالل الفترة من  والقيادات، جامعة سوىاج.

 

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات، جامعة ب عقدت "الجوانب المالية والقانونية" 2
 م07/9/2121إلى:  م06/9/2121 خالل الفترة من سوىاج

 نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: التدريب على الدورات التدريبية من مركز)ب( 

 احلذيثت اخلرباث التذريبيترابعًا: 
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 ثالث برامج -أساسيات التحول الرقمي 1
 Fundamentals of IT 
 Operating system 
 Word processing 

 م2121عقدت في شير سبتمبر 
 الدورات التدريبية وورش العمل في مجال ضمان الجودة: (ج)

عقدت بمركز ضمان  وضمان الجودة والتميز األكاديمي في التعميمالتطبيقات التكنولوجية الحديثة  1
 م27/8/2121إلى  م8/2121/ 26من  الجودة جامعة سوىاج خالل الفترة 

 اللغة: الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال (:د)
1/ English Language Test Certificate 

 إتمام المغة الفرنسية دورة /2
 الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب األلي: (:هـ)

هكبى إقبهة  دورةعنىاى ال م

 الدورة

 الونفذة للدورةالجهة 

1 E-TYPING مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات  جامعة سوهاج

 واالتصاالت

2 E- CONCEPTS OF IT وتكنولوجيا المعلومات مركز التدريب على نظم  جامعة سوهاج

 واالتصاالت

3 E- USING COMPUTERS AND 

MANAGING FILES   

مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات  جامعة سوهاج

 واالتصاالت

4 E- WORD PROCESSING مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات  جامعة سوهاج

 واالتصاالت

5 E- SPREADSHEETS  مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات  سوهاججامعة

 واالتصاالت

6 E- PRESENTATIONS مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات  جامعة سوهاج

 واالتصاالت

7 E- DATABASE مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات  جامعة سوهاج

 واالتصاالت

8 E- INFORMATION AND 

COMMUNICATION 

مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات  جامعة سوهاج

 واالتصاالت

9 E- INTRODUCTION TO PC 

MAINTENANCE AND PROTECTION 

مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات  جامعة سوهاج

  واالتصاالت
 

 


