
 

 السيرة الذاتية

 لألستاذة / عبير حامد محمد حسن

 

 أوال: البيانات العامة:

 االسم : عبير حامد محمد حسن

 الديانة : مسلمة

 جامعة سوهاج . –الوظيفة الحالية : مدرس مساعد بقسم  الصحة النفسية بكلية التربية 

 م14/1/1990تاريخ الميالد : 

 الدرجة العلمية: ماجستير

 01124992769التليفون : 

 yahoo.com47abeerh@البريد االلكترونى : 

 قسم الصحة النفسية. –كلية التربية  –العنوان : جامعة سوهاج 

 التخصص : صحة نفسية.

 الحالة االجتماعية : متزوجة.

 

 ثانيا : المؤهالت العلمية :

 –م ،من كلية التربية 2012ليسانس فى االداب والتربية قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية عام  -

 جامعة سوهاج .

 جامعة سوهاج  بتقدير عام ممتاز. –م  تخصص إرشاد نفسى من كلية التربية 2013دبلوم مهنية لعام  -

 سوهاج بتقدير عام جيد جدا .جامعة  –م تخصص صحة نفسية من كلية التربية 2014دبلوم خاص لعام  -

ماجستير فى التربية تخصص الصحة النفسية بعنوان " المرونة النفسية وعالقتها باألمن النفسى والدافعية  -

 –كلية التربية بسوهاج  –" قسم الصحة النفسية -كلينيكية–سيكومترية  –لالنجاز لدى األطفال المكفوفين 

بع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات والجهات م بتقدير عام ممتاز، مع التوصية بط2018

 المعنية .

 

mailto:abeerh47@yahoo.com


 

 

 

 ثالثا : التدرج الوظيفى :

 م.2013معيد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة سوهاج عام  -

 م.2019مدرس مساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة سوهاج عام  -

 رابعا: الدورات التدريبية :

 الحصول على دورة اللغة االنجليزية. -

 النسخة الخامسة.–وكسلر  –الحصول على دورة لتطبيق مقياس  -

 دورة الفساد االدارى. -

ادارة الوقت  –تنمية مهارات التفكير الفعال مجموعة دورات ضمن تنمية أعضاء هيئة التدريس ومنها )  -

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس (. –تصميم االختبارات االلكترونية  –

 السالمة المهنية. -

 دورات ادارة برامج الحاسب االلى. -

 

 خامسا :األنشطة التى تم المشاركة فيها :

حضور المؤتمر الدولى األول لكلية التربية جامعة سوهاج ) المعلم ومتطلبات العصر الرقمى ممارسات  -

 م.2019نوفمبر  28 -27وتحديات ( فى الفترة من 

م  على هامش المؤتمر 2019نوفمبر  27حضور ورشة عمل بعنوان ) تصميم المحتوى الرقمى (  -

 الدولى األول لكلية التربية جامعة سوهاج.

م  على هامش 2019نوفمبر  28حضور ورشة عمل بعنوان ) سكوبس واتحاد الجامعات العربية (  -

 المؤتمر الدولى األول لكلية التربية جامعة سوهاج.

نوفمبر  28ورشة عمل بعنوان ) معايير الحكم على جودة رسائل الماجستير والدكتوراة (  حضور -

 م  على هامش المؤتمر الدولى األول لكلية التربية جامعة سوهاج.2019

حضور ورشة عمل بعنوان ) التعريف بمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية ( بكلية التربية جامعة  -

 ، بوحدة ضمان الجودة بسوهاج. م2019ديسمبر   17سوهاج 

حضور ورشة عمل بعنوان ) اعداد رسالة البرنامج ( بكلية التربية جامعة سوهاج ، بوحدة ضمان  -

 الجودة بسوهاج.

 

 


