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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 دكتورة مدحية حممد    السرية الذاتية

 -البيانات الشخصية : 
 مديحه محمد محمود سالمان\د  :االسم

 3/1961/ 20 :تاريخ الميالد

 محافظه سوهاج  -مصر :جهة الميالد

 مصريه  :الجنسية                                   مسلمه :الديانة

 1/1985/ 20 :تاريخ التعيين

 متزوجة  :الحالة االجتماعية

 علم النفس التربوي بكلية التربية بسوهاج مدرس بقسم  :الوظيفة الحالية

 )مدينة العرائس( 14شقه  -3عماره -شارع النيل -سوهاج :العنوان

 

 

 املؤهالت العلمية: 
 

 ًا مع مرتبة الشرفبتقدير عام جيد جد شعبة اللغة العربية   والتربية اآلداب  فيليسانس  .1
 كلية التربية بسوهاج جامعة أسيوط. 

 . 1986جامعة أسيوط عام  –التربية بسوهاج   كلية  دبلوم خاصة في التربية .2

 . 1990تخصص )علم نفس تعليمي( بتقدير عام ممتاز ماجستير في التربية  .3

 . 1996قسم علم النفس التربوي كلية التربية بسوهاج عام  دكتوراه الفلسفة في التربية .4

 

 

 اخلربات العلمية: 
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 . 1985/ 1/ 20رًا من كلية التربية بسوهاج اعتبا  معيد بقسم علم النفس التربوي .1

 . 14/12/1990بكلية التربية اعتبارًا من   مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي .2

 . 1996/ 5/ 21بكلية التربية بسوهاج اعتبارًا من  مدرس بقسم علم النفس التربوي .3
 
 

   :  النشاط العلمي 
 قام باإلشراف على : 

 .رسالة ماجستير بعنوان "صعوبات التعلم في مادة النحو"  -1

 .  ة ماجستير بعنوان"مفهوم الذات اللغوية وعالقتها بالتحصيل في اللغة العربية "رسال -2

 اإلبتكار لدى أطفال األسر المتصدعة " . رسالة ماجستير بعنوان " -3

 رسالة ماجستير بعنوان "الضغوط المهنية وعالقتها بالذكاء االجتماعي".  -4

 

 قام بحضور مايلي : 
 .  1428/ 29/2واج ناجح" بتاريخ ندوة بعنوان "أبناؤنا كيف نعدهم لز-1

 ونظام اإلعتماد األكاديمي الدورة التدريبية األولى لإلعتماد األكاديمي وتوكيد الجودة "معايير  -2

 هـ. 1428/ 1/ 9( بتاريخ  1وضمان الجودة )     

 

 ( بتاريخ  1الدورة التدريبية الثانية لإلعتماد األكاديمي وتوكيد الجودة "التقويم المؤسسي) -3

 هـ.  1428/ 11/ 22    

 

 هـ.  1429/ 3/ 9ي بتاريخ  ورشة التعلم التعاون-4

 

 هـ. 1429/ 3/ 29ورشة عمل الحوار والتواصل بتاريخ  -5

 

 هـ.  1430/ 28/1الندوة اإلقليمية لعلم النفس بتاريخ   -6

 

 هـ . 1430/ 1/ 30ورشة عمل السبورة الذكية بتاريخ  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Dr. Madiha Mohamed Mahmoud Salman 

Date of birth: 20/3/1961 
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Location of birth: Egypt -  Sohag 

Religion: Muslim 

Nationality: Egyptian 

Date of appointment: 20/1/1985 

Social Status: Married 

Current Position: Lecturer of Educational Psychology in Sohag Faculty 

of Education. 

Address: Sohag-Nile st.-3rd building-flat no.14 (Alarayes city) 

 

 

 

Scientific Qualifications: 

 

1. Bachelor of Arts and Education, Arabic Language Department, 

with a Very Good estimation with honors, Faculty of Education-

Assuit University. 

2. Particular Diploma in Education, Sohag Faculty of Education-

Assuit University in 1986. 

3. M.A. Degree in Education (Educational Psychology) with an 

Excellent estimation in 1990. 

4. PhD. in Education, Educational Psychology Department, Faculty 

of Education in Sohag in 1996. 

 

 

 

Scientific Experiences: 

 

1. Demonstrator of Educational Psychology in Sohag Faculty of 

Education since 20/1/1985 

2. Assistant Lecturer of Educational Psychology in Sohag Faculty of 

Education since 4/12/1990 

3. Lecturer of Educational Psychology in Sohag Faculty of Education 

since 21/5/1996 

 

 

 

 

 


