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 المؤهالت العلمية
ماجستير في التربية تخصص صحة نفسية بعنوان " التمكؤ األكاديمي وعالقتو بالعوامل  -

–الخمسة الكبرى لمشخصية لدى عينة من طالب كمية التربية بسوىاج دراسة سيكومترية 
م  بتقدير عام 5050جامعة سوىاج, عام  -كمية التربية -كمينيكية" قسم الصحة النفسية
سالة عمى نفقة الجامعة وتبادليا مع الجامعات والجيات ممتاز مع التوصية بطبع الر 

 المعنية.
 م بتقدير5022دبموم الخاص في التربية وعمم النفس, كمية التربية بجامعة سوىاج, عام  -

 .جيد جدا   عام
م بتقدير عام 5022دبموم المينية شعبة إرشاد نفسي, كمية التربية بجامعة سوىاج, عام  -

 جيد جدا .
م بتقدير عام جيد 5020لعموم التربية, كمية التربية بجامعة سوىاج, عام بكالوريوس في ا -

 جدا  مع مرتبة الشرف.
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 التدرج الوظيفي

معيد بقسم الصحة النفسية بكمية التربية جامعة سوىاج تاريخ استالم العمل  -
 م.50/22/5020

العمل بقسم الصحة النفسية بكمية التربية جامعة سوىاج تاريخ استالم مدرس مساعد  -
 م.50/5/5050

 
 المؤتمرات والندوات 

 م.5024الممتقى األكاديمي الثاني لكمية التربية جامعة سوىاج يوليو  -
المؤتمر الدولي األول لكمية التربية جامعة سوىاج )المعمم ومتطمبات العصر الرقمي  -

 م.5024نوفمبر  53-52ممارسات وتحديات( سوىاج في الفترة من 
 

 وتنمية القدراتدورات تدريبية في مجال الجودة 
ديسمبر  25-22في الفترة من  طرق البحث وكتابة المقترحات البحثية" دورة بعنوان " -2

 م بمركز تنمية قدرات بجامعة سوىاج.5024
 20-4متطمبات األمن والسالمة في ضوء معايير الجودة "  في الفترة من دورة بعنوان " -5

 جودة بجامعة سوىاج.م بمركز ال5024يناير 
يناير  21-22خريطة المناىج الدراسية ونواتج التعمم"  في الفترة من دورة بعنوان " -0

 م بمركز الجودة بجامعة سوىاج.5024
أبريل  0-5ميارات االتصال في أنماط التعميم المختمفة"  في الفترة من دورة بعنوان " -2

 م بمركز تنمية قدرات بجامعة سوىاج.5023
ديسمبر  23-21التحميل اإلحصائي في البحث العممي"  في الفترة من ن "دورة بعنوا -2

 م بمركز تنمية قدرات بجامعة سوىاج.5022
م بمركز تنمية قدرات 5022ديسمبر  2-5"  في الفترة من دورة بعنوان "اإلدارة الجامعية -1

 بجامعة سوىاج.



 22-22الفترة من "  في بحوث التنافسية المحمية والدوليةمشروعات الدورة بعنوان " -2
 م بمركز تنمية قدرات بجامعة سوىاج.5022نوفمبر 

الثقافة المجتمعية لموقاية من الفساد ومكافحتو بأسموب التعمة اإللكتروني"  دورة بعنوان " -3
 م.5024يناير 

 دورات تدريبية في مجال الحاسب اآللي واللغة اإلنجليزية
ضمن دورات المسار المتقدم والمتخصص  Statical Analysis Using Spssدورة  -2

 لمتدريب عمى نظم وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
ضمن دورات المسار المتقدم والمتخصص لمتدريب عمى نظم وتكنولوجيا Endnote دورة  -5

 المعمومات واالتصاالت.
دورات المسار المتقدم والمتخصص لمتدريب ضمن Advanced Power Point دورة  -0

 وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.عمى نظم 
ضمن دورات المسار المتقدم  Web Publishing Using Front Pageدورة  -2

 والمتخصص لمتدريب عمى نظم وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
 م.52/0/5021( بالمائة بتاريخ 34دورة إتقان المغة اإلنجميزية  بنسبة ) -2
 .ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  -1

 

 


