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 البيانات الشخصية
  / مريم بولس دانيال أيوباالسم : د. 
  : مسيحيةالديانة 
  :  بكمية التربية جامعة سوىاج.  مدرس بقسم عمم النفس التربويالوظيفة الحالية 
 : 35222721010   التميفون  
  البريد اإللكتروني@yahoo.commariamboles 

  الثانوية الميكانيكيةخمف مدرسة العنوان  : سوىاج  

  : (قياس نفسي وتربوي) عمم نفسالتخصص 
 الحالة االجتماعية : متزوجة. 

 
 المؤهالت العممية

  بعنموان  (والتربموي )القيماس النفسميالتربويعممم المنفس دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص
صتتتيم  لت  يتتت  المتفتتت  ين مفتتتر ة بتتت  بنتتتات اختبتتتار ت مستتتتةابة لاستتتتخ ام نمتتتاذ  اإ"

 - المنفس عممم" ، قسمم   المتأخربن ب  متا ة الريايتيات لت ال تالميتذ المر متة اإة ا يتة
 . 2356جامعة سوىاج  ،  -كمية التربية 

  اساليب تفكيتر الالتالب  معممتيفم بت  ةال تت  "  عمم نفسماجستير في التربية تخصص
عممم " ، قسمم بال ابعية لمتعمم  بعض المتغيرات اإةتماةية ةمت  يت ت نيريتة ستتيرنبر 

بتقمممدير عمممام ممتممماز . مممم   23355جامعمممة سممموىاج ،  –كميمممة التربيمممة بسممموىاج  - المممنفس
 عة وتبادليا م  الجامعات والجيات المعنية.التوصية بطب  الرسالة عمى نفقة الجام

  دبمممموم الخاصمممة فمممي التربيمممة وعممممم المممنفس. ممممدة الدراسمممة سمممنتان. كميمممة التربيمممة بسممموىاج– 
 م. بتقدير عام جيد جدًا.2331جامعة سوىاج ، 

  بتقممدير  2332جامعممة سمموىاج ،  –بكممالوريوس فممي العممموم والتربيممة. كميممة التربيممة بسمموىاج
 تبة الشرف.عام جيد جدًا م  مر 

 
 الت ر  ال ييف :

  2356بكمية التربية جامعة سوىاج  عمم النفس التربويمدرس بقسم . 
  2355بكمية التربية بسوىاج  عمم النفس التربويمدرس مساعد بقسم 
  2330بكمية التربية بسوىاج  عمم النفس التربويمعيد بقسم 



 المؤتمرات 
كمية التربية  "يل الع لمة تنمية المةتمع التربية ال  ائية المؤتمر العممي العربي األول " -5

 م.2336ابريل  59 -58جامعة سوىاج في الفترة 
 يوليو 0 "اإنةازات  الالم  اتىاج "األكاديمي األول لكمية التربية جامعة سو الممتقي  -2

 م.2358
 يوليو 55 "اإنةازات  الالم  اتىاج "لكمية التربية جامعة سو  الثانياألكاديمي الممتقي  -0

  م.2359
مةانية التعميم بين القب ل المؤتمر العممي األول لقسم أصول التربية جامعة سوىاج " -4

 .م2359فبراير  24  "(رؤال  اتةاهات الربض)
 م.2359سبتمبر  24""العام األول()نتدي العممي والثقافي لجامعة سوىاج الم -1
المعمم  متالمبات العصر الر م  المؤتمر الدولي األول لكمية التربية جامعة سوىاج " -6

 م.2359نوفمبر  28 – 27 "(ممارسات  ت  يات)
مستقبل التعميم ب  ي ت الث رة الممتقي التربوي السنوي لقسم أصول التربية جامعة سوىاج " -7

 م.2323ديسمبر  24 "( ا ع  ت  ياتالصناةية الرابعة )
  رش العمل

_  "التعريف بمشر ع  ةم  تال ير الفاةمية التعميمية بكمية التربية بس ها ورشة بعنوان " -5
 م.2358ديسمبر  57في 

 م.2359يناير  54_ في  "االستراتيةيات ال  يثة ب  الت ريسورشة بعنوان " -2
يناير  56_ في  "استخ ام تالبيقات التعمم اإلكتر ن  ب  التعميم الةامع ورشة بعنوان " -0

 م.2359
 9_ في  " معايير اإةتما  البرنامة  ب  التعميم العال   كيفية إستيفائفاورشة بعنوان " -4

 م.2359اكتوبر 
 م.2359نوفمبر  52_ في  "األكا يمية ت صيف البرامج"ورشة بعنوان  -1
معايير اإةتما  البرامة  األ   ةشر  كيفية استيفات المؤشرات  الممارسات ورشة بعنوان " -6

 م.2359نوفمر  59في  "الخاصة بفا ةم  ن   تالبيق 
 م.2359نوفمبر  27_ في "سك بس  ات ا  الةامعات العربية"ورشة بعنوان  -7
 م.2359نوفمبر  28في  –  ت ال الر م "تصميم  انتا  الم"ورشة بعنوان  -8
منا شة تقرير زيارة ال ةم الفن  لمكمية   راسة ال يع الراهن إة ا  ممفات ورشة بعنوان " -9

 م.2323مارس  9 في – "البرامج المخصصة لإلةتما 
 



   رات 
 .م2336التعميم الفعال _ عام  -5
 م.2331اإلدارة المدرسية الفعالة _ عام  -2
 م.0331تفعيل وحدات التدريب والتقويم _ عام  -0
 م.2336كفاءات البحث التربوي_ عام  -4
 م.2337أساليب البحث العممي _ عام  -1
 م.2337ميارات اإلتصال الفعال_ عام  -6
 م.2337داب المينة _ عام آاخالقيات و  -7
 م.2337استخدام التكنولوجيا في التدريس _ عام  -8
 م.2337ميارات التفكير _ عام  -9

 م.2355دورة المغة اإلنجميزية _ عام -53
 م.2355عام  –دورة المغة الفرنسية -55    
 م.2352إدارة الفريق البحثي _ عام -52    

 م.2352 عام  –إدارة الوقت واإلجتماعيات -50    
 م.2356عام  –سموكيات المينة  -54    
 م.2356عام  –مشروعات البحوث التنافسية  -51    
    56- ICT skills project   م.2006عام 
    57- Mis lv Bylaws and control Affairs  م.2013عام 
    58- Graphics- Adobe Photoshop   م2007عام    . 
    59- Statistical Analysis using spss  م2007عام. 
 

 خبرات إيابية:
إلعتماد  في فريق العمل المكمف بتطوير برنامج عمم النفس التربوي بكمية التربيةعضو  -5

 البرنامج.
بمحور األبتكار إلعداد الممف الخاص بكمية التربية لمتقدم لجائزة عضو في فريق العمل  -2

 م.2323 -2359مصر لألداء المؤسسى المتميز _ العام الجامعي 
 أنشالة اةتماةية:

بنات الشخصية المصرية ،  تغيير الشباب عمل مشروع "فريق  فيكعضو المشاركة     
 م.2359 "بالشباب بةامعة س ها 

     



 :مقررات تم ت ريسفا
 .االحصاء الوصفي وتطبيقاتو في عمم النفس 
 .اتجاىات معاصرة في عمم النفس 
 عمم النفس االداري.  
 .تاريخ عمم النفس 
 .عمم النفس المدرسي 
 .عمم النفس التربوي 
 .عمم النفس المعرفي 
 .مبادئ عمم النفس 
 .عمم النفس التعميمي 
 .مدخل إلي بيولوجيا اإلنسان 
  ىوبين.اكتشاف المو 
 سيكولوجية الفئات الخاصة. 
 .مفيوم الموىبة األبعاد والمكونات 
 اإلبتكارية النظريات والنماذج والتطبيقات. 

 


