
1 
 

                                                                                                                                                                    

 كلية التربية                                                           جامعة سوهاج      

 

 

 
 : جيهان علي محمد علي حماد  اإلسم

  : مدرس بقسم علم النفس التربوي  الوظيفة الحالية

 : مدرسالدرجة العلمية 

  النفس التربوي  علم:  التخصص العام

  : علم النفس المعرفيالتخصص الدقيق 

  :املؤهالت الدراسية 
 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف . م1993* بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص العلوم البيولوجية  

 م1995*الدبلوم الخاصة في التربية   

االجتمتتاعي م وذلتتف فتتي ر تتالة بعنتتوان : د تتاليف لدارال الفصتتل وعء تهتتا بالتت  ا  2001* ماجستتتير فتتي التربيتتة  
 والضغوط النفسية لدى المعلمين .

تفكيتر في ر الة بعنوان : فعالية برنامج تدريبي في تنمية مهتارا  ال م وذلف2008* د توراه في فلسفة التربية    
 . تغيرا  المعرفية وغير المعرفيةلماالبتكاري ودثره على بعض ا

 بيان بالسرية الذاتية اخلاصة بـ د/ جيهان علي حممد 
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  التدرج الوظيفي : 
 م النفس التربوي بكلية التربية بأ وان جامعة د يوط .* معتتتتتتتتتتتتتتتتتيد: بقسم عل  

 النفس التربوي بكلية التربية بسوهاج جامعة جنوب الوادي . * مدرس مساعد : بقسم علم  

 جامعة  وهاج . -:بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية بسوهاج   * متتتتتتتتتتدرس  

  الدورات التدريبية احلاصلة عليها :
  م2004قيا  وآداب المهنة * دخء  

  م2006*  فا ا  البحث التربوي   

   *ICT Training 2006  

  م2006* تنمية مهارا  االتصال الفعال   

  املشاركة باحلضور يف :
م بكليتة التربيتة جامعتة  2003/ 5/  12-11المؤتمر العلمي الثامن " التعلم الت اتي وتحتدتا  المستتقبل  •

 طنطا .
المتؤتمر العلمتتي التدولي الرابتتع يالعربتي الستتابعع حتول التعلتتيم وثقافتة التواصتتل االجتمتاعي جامعتتة  تتوهاج  •

 م2013/ 4/ 24-25
 3/ 24-23بعنوان التقويم القائم على المعايير واالختبارا  األلكترونية وذلف في الفترال متن دورال تدريبية   •

  م2013 /
المتؤتمر العلمتتي الحتتادي عشتتر يالتتدولي الثتتامنع التعلتتيم وثقافتة العمتتل الحتتر متتن التتت خي للتتى التراختتي متتن  •

  م 2013/ 5/ 2-3
مجانيةة التعلةيم نةيل الل ةول فالةرؤى  ر    المؤتمر العلمي األول لقسم دصتول التربيتة جامعتة  توهاج " •

 فاتجاهات(
 .2019فبراير  24األحد 

التربية فالتنمية الثلافيةة ؤةم مواج ةة المؤتمر العلمي العربي الثالث عشر يالدولي العاشرعوموضتوع  "  •
 . 2019دبريل  25-24 وهاج "  تحديات الواقع العربم فمتغيرات العصر
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سةةةات معلةةةم فمتال ةةةات العصةةةر الرقمةةةم  ممار الالمتتتؤتمر التتتدولي األول لكليتتتة التربيتتتة جامعتتتة  تتتوهاج "  •
 . 2019نوفمبر 28-27 فتحديات(

بقاعتة م  11/7/2019األكادتمي الثاني لكلية التربيتة والت ي نتمتت  الكليتة يتوم الخمتيس الموافت    الملتقى •
  وهاج د.د/ لبراهيم بسيوني عميرال،  لية التربية، جامعة

  : فعاليات ندوات وورش عمل بعنوان
  م2012  /10/ 2-1 " ا تخدام  واعد البيانا  العالمية في لجرا  البحوث العلمية مهارا   " •
    10/4/2013 "التوثي  العلمي األلكتروني " •
 م2013/  7/12 "مواصفا  االختبار الجيد  " •
 4/3/2017 "معامل التأثير العربيمعايير ودخءقيا  النشر العلمي ، ودعم مشروع " •

Elsevier - EKB Tour (22/10 - 11/12) 2018*      

األحتتتتتتتتد الموافتتتتتتتت  " التعريتتتتتتتع بمشتتتتتتتتروع دعتتتتتتتم وتطتتتتتتتتوير الفعاليتتتتتتتة التعليميتتتتتتتتة بكليتتتتتتتة التربيتتتتتتتتة بستتتتتتتوهاج " •
 . 2018دتسمبر17

 . 2019يناير  14" اال تراتيجيا  الحديثة في التدريس " اإلثنين المواف   •
. "توصتتتيع البتتترامج والمقتتتررا  الدرا تتتية وفقتتتا لمعتتتايير الهيوتتتة القوميتتتة لضتتتمان جتتتودال التعلتتتيم واالعتمتتتاد " •

 م 2019دبريل  9الثءثا  
"توصيع البرامج والمقررا  الدرا ية وفقا لمعايير الهيوة القومية لضمان جودال التعليم واالعتماد ". األحد  •

 م 2019دبريل  21
 2019/ 11/  16الر م " بالمر ز الدولي للمؤتمرا  بجامعة  وهاج " التصنيع الدولي وخداع  •
 .  2019نوفمبر 12"توصيع البرامج األكادتمية " الثءثا   •
   . م2019يناير  16ا تخدام تطبيقا  التعلم األلكتروني في التعليم الجامعي " األربعا " •
 التربيتة  بكليتة  الجتودال  ضتمان  وحتدال  نفت تها  ، "ا تيفائها  و يفية  العالي  التعليم  في  البرامجي  االعتماد  معايير "  •

   . وهاج  جامعة  التربية،  كلية  عميرال،  بسيوني  لبراهيم  /د .د  بقاعة  م، 9/10/2019:يوم  بسوهاج، 
 نحتو  علتى  بهتا  الخاصتة  والممار تا   المؤشترا   ا تتيفا   و يفيتة  عشتر،  األحتد  البرامجتي  االعتمتاد  معتايير "  •

 لبتراهيم  /د .د  بقاعتة  ،  م 19/11/2019 :يتوم  بستوهاج،  التربيتة  بكليتة  الجتودال  ضتمان  وحتدال  نفت تها  ، "تطبيقتي 
 . وهاج  جامعة  التربية،  كلية  عميرال،  بسيوني 

ا  ه والتتى عقتد   آليتا  تطبيت  معتايير ضتمان الجتودال فتى متل نتتام التعلتيم الهجتين"  ورشة عمل بعنتوان  :      •
م  بالقاعتتة الزجاجيتتة بمقتتر الجامعتتة  2020دكتتتوبر    27مر تتز الجتتودال بالجامعتتة وذلتتف يتتوم الثءثتتا  الموافتت   

 1 القدتم. 
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