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 السرية الذاتية
 بيانات عامة:

 .محمد حسين سعيد حسين االسم:
 م.29/3/1974 تاريخ الميالد:
 سويف ـ جمهورية مصر العربية.ي هناسيا المدينة ـ بنامنيل هاني ـ  محل الميالد:

ي بكليـة التربيـة ببنـ قيـا  نسسـي وتربـو  إحصـا  و ) التربـو علم الـنس   أستاذ الوظيفة الحالية:
 .سويفي بن جامعة -سويف 
 مصر 01129100066 – 01006406858 :موبايل

 البريد اإللكتروني:
E-Mail: mohamedhussein40@yahoo.com 

 التدرج العلمي:
  م، تخصـ  ريايـياب بتيـدير عـام جيـد جـدا 1996بكالوريو  العلـوم والتربيـة دور مـايو

 ف.مع مرتبة الشر 
  م بتيدير عام جيد جدا.1998دبلوم خا  في التربية دور سبتمبر عام 
  درجاا  امتحاا  م بتيدير عام ممتاز عـن رسـالة بعنـوان  2001ماجستير في التربية عام

 .الثانوية العامة. "دراسة سيكومترية"
  العواماال المعرةيااة واياار المعرةيااة   م عــن رســالة بعنــوان2004دكتــوراف فــي التربيــة عــام

 مرتبطة بالنجاح ةي التعليم المعزز بالحاسوب.ال

 التدرج الوظيفي:
  م5/3/1997معيد بيسم علم النس  والصحة النسسية تخص  علم نس  تعليمي بتاريخ. 
  مـــدر  مســـاعد بيســـم علـــم الـــنس  والصـــحة النسســـية تخصـــ  علـــم نســـ  تعليمـــي بتـــاريخ

 .م24/4/2001
  ــــــم ــــــنس  والصــــــحة النسســــــية تخصــــــ  عل ــــــم ال ــــــاريخ مــــــدر  بيســــــم عل نســــــ  تعليمــــــي بت

 .م29/9/2004
  ـــم الـــنس  والصـــحة النسســـية تخصـــ  علـــم نســـ  تعليمـــي بتـــاريخ أســـتاذ مســـاعد بيســـم عل

 .م10/1/2011

mailto:mohamedhussein40@yahoo.com
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   ـــــــم الـــــــنس  والصـــــــحة النسســـــــية تخصـــــــ  علـــــــم نســـــــ بتـــــــاريخ  تربـــــــو أســـــــتاذ بيســـــــم عل
 .م25/2/2016

 املهارات الشخصية:
  الحزمة اإلحصائية مهارف التعامل مع البياناب ومعالجتها إحصائيا باستخدام   (SPSS) 

Statistical Package for Social Science.  

 برنامج  مهارف التعامل مع البياناب ومعالجتها إحصائيا باستخدامLisrel. 

 برنامج  مهارف التعامل مع البياناب ومعالجتها إحصائيا باستخدامAmos. 

 :املنشورة البحوث
علمي التعليم األساساي اراةية على اتجاها  مغيرا  الديمو أثر بعض المت: "بعنوان بحث .1

مجلـة ". نحو الكمبياوتر وعالةاة تلاال االتجاهاا  بتحتايل تالميا هم ةاي ماادو الكمبياوتر
الجــز  ، العــدد التاســع والعشــرون، جامعــة عــين شــم كليــة التربيــة، التربيــة وعلــم الــنس ، 

 .)بحث مشترك  148-97   . م2005الرابع، 

نساابي لبي ااة التغ يااة الراجعااة ةااي التنبااا باالتجاهااا  التربويااة اإلساامام ال: "بعنــوان بحـث .2
سااوي،"م مجلااة كليااة التربيااة ببنمااام ي لمعلمااي المرحلااة الثانويااة بمحاااةظتي الجياازو وبناا

 114-67   . م2005، يوليـو 62المجلـد الخـام  عشـر، العـدد جامعة الزةاازي،م 
 .)بحث مشترك 

ومعوةاا  تطبيياك كمادلل لتطاوير التياويم االتجاا  نحاو التييايم الحييياي بحث بعنوان  " .3
الجمعية المصرية للدراساب ". المجلة المصرية للدراساب النسسية، ةي المنظومة التعليمية

 .294-260.    م2006، يوليو 52المجلد الساد  عشر، العدد النسسية، 

العوامااال األسااارية والمدرساااية والمجتمعياااة المنب اااة بجاااودو الحيااااو لاااد  بحــث بعنـــوان  " .4
". المؤتمر العلمي الرابع لكليـة التربيـة سوي،ي األطفال  وي تعوبا  التعلم بمحاةظة بن

اف ورعايـة ذو  دور األسـرف ومؤسسـاب المجتمـع المـدني فـي اكتشـوعنوانه  سويف، ي ببن
)بحــــــث  270-187ص ص. م2006مــــــايو  4-3فــــــي الستــــــرف  ،االحتياجــــــاب الخاصــــــة

 .مشترك 

را  االساات كار وةلاا، االلتبااار واالتجااا  نحااو  ةااي اإلساامام النساابي لممااابحــث بعنــوان   .5
المجلـة المصـرية . التنبا باألداء األكاديمي لتالمي  المرحلة االبتدا ية متفاوتي التحتايل

، 54للدراساب النسسية، الجمعية المصرية للدراساب النسسـية، المجلـد السـابع عشـر، العـدد 
 .333-284.    م2007فبراير 
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ا  المفردو وعادد بادا ل االساتجابة علاى ثباا  أدوا  اليياا  ما  أثر اتجبحث بعنوان    .6
ــة المصــرية للدراســاب النسســية، الجمعيــة المصــرية للدراســاب النسســية. نااول ليكاار  ، المجل

 .392-353.   2007 يوليه، 56المجلد السابع عشر، العدد 

. امعااةاالتجااا  نحااو العولمااة وعالةتااك باابعض المتغياارا  لااد  طالبااا  الجبحـث بعنــوان   .7
 الثــامنالمجلــد ، المجلــة المصــرية للدراســاب النسســية، الجمعيــة المصــرية للدراســاب النسســية

 .386-347.   م2008 يوليو، 60عشر، العدد 

لاااد  طاااالب  تجاااا  نحاااو العولماااةال اللتاااا ص السااايكومترية لميياااا  ابحـــث بعنـــوان   .8
العــدد ي ســويف، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة بنــ .المرحلااة الثانويااة بمحاةظااة بنااي سااوي،

 391-347    م.2008سبتمبر الرابع عشر، الجز  الثاني، 

تاد، االلتباارا  التحتايلية المدرساية ةاي مرحلاة التعلايم ةبال الجاامعي بحث بعنوان   .9
م 63المجلة المترية للدراسا  النفسيةم المجلد التاسع عشرم العادد . "دراسة تيييمية"

 .260-227ص ص م.2009أبريل 

برنااامت تاادريبي ةااي تنميااة التفكياار البنااا ي وأثاار  ةااي أساااليب  ةعاليااة"بحــث بعنــوان   .10
كلية  ،دراساب تربوية واجتماعيةمجلة . "مواجمة الضغوط لد  معلمي المرحلة االبتدا ية

،     2010، المجلـــد الســـاد  عشـــر، العـــدد الثالـــث، يوليـــو، جامعـــة حلـــوان ،التربيــة
199-249. 

رت" الثالثااي للاا كاء ةااي التعاار، علااى الموهااوبي  ةعاليااة نمااو ت "سااتيرنببحــث بعنــوان   .11
، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة بنــي ســويف. أكاديميااا ةااي الرياضاايا  بالمرحلااة اإلعداديااة

 .241-207،     2010)الجز  الثاني   أغسط العدد التاسع عشر، 

 ةاعلية ال ا  اإلبداعية لد  طالب الجامعة ةي ضوء النول وأنماط الاتعلمبحث بعنوان   .12
م، 2011الجـز  الثـاني  أكتـوبرمجلـة كليـة التربيـة  .والتفكير المرتبطة بالسيطرو الدمااية

 .308-240    ، جامعة بني سويف
المعااايير الممنيااة لمعلمااي التربيااة اللاتااة: دراسااة ألهميتمااا ومسااتو  ممارسااتما ماا   .13

وجمااة نظاار معلمااي التربيااة اللاتااة بمحاةظااة بنااي سااوي،. الملتيااى العلمااي إلعااداد 
المواةا، هاام 13/6/1434-11الفتارو ما  . المعايير الشااملة للعمال ماع  وي اإلعاةاة

، المملكـة العربيــة الجمعيـة الخيريـة لرعايــة وت هيـل المعـاقين ببريــدفم. 21-23/4/2013
 ودية.السع

النماااو ت الساااببي للعالةاااة باااي  ةاعلياااة الااا ا  اإلبداعياااة والضاااغوط  بحـــث بعنـــوان  .14
الجـز   أبريلمجلة كلية التربية . الثانويةواإلبدال الممني لد  معلمي المرحلة  األكاديمية

 .46-1م، جامعة بني سويف،     2012 ،63، العدد األول

http://cdb.org.sa/
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ي األبعااد لاا"أردل " ةاي ضاوء نظرياة البناء العاملي لمييا  الحكماة ثالثابحث بعنوان   .15
 الجــــز  األول جامعـــة بنــــي ســــويف يوليــــومجلـــة كليــــة التربيــــة عـــدد  .الاااا كاءا  المتعااااددو

 .49-1.م2013
ةعالية برنامت تدريبي ةا م على التتور العيلي ةي تنمية ال اكرو الداللية بحث بعنوان   .16

المجلــة . مرحلااة االبتدا يااةوالداةعيااة الدالليااة لليااراءو لاا وي تااعوبا  تعلاام اليااراءو بال
المجلــــد الخــــام  والعشــــرون، العــــدد األول،  العلميــــة لكليــــة التربيــــة، جامعــــة اإلســــكندرية،

 .182-103 .م2015
أثاااار شاااادو االرتباااااط االعكسااااي وللمااااامل وتعليمااااا  التاااا كر االتااااري  بحــــث بعنــــوان   .17

ماكاااديرمو  -ديزي/روديجااارنماااو ت كلماااا  ةاااوا م  والضااامنيل ةاااي تعااار، واساااتدعاء
DRM المجلـد الثـامن جامعـة المنيـا كليـة التربيـة البحـث فـي التربيـة وعلـم الـنس ، . مجلة

 .83-37 م.2015 ، الثانيأبريل الجز  األول عدد والعشرون ال
ضااوء  الدالليااة ةااياللفظيااة و ر االنتبااا  والحالااة المزاجيااة ةااي الاا اكرو يأثتاابحــث بعنــوان   .18

المجلــة العلميــة لكليــة لنشــر فــي  ميبــول ل .(DRM) ماكااديرمو -نمااو ت ديزي/روديجاار
 م.2015المجلد الخام  والعشرون، العدد الثالث،  التربية، جامعة اإلسكندرية،

وأثر  ةي اإلنجاز األكاديمي والحاد تنمية التالبة العيلية لبرنامت تدريبي بحث بعنوان   .19
يبـول م تالميا  المرحلاة اإلعدادياة المتاألري  دراسايا .لد  م  بعض المشكال  التفية 

المجلــد الرابــع، العــدد  ، جامعــة الزقــازي ،كليــة التربيــةالتربيــة الخاصــة، مجلــة للنشــر فــي  
 .م2016 عشر، الرابع

 أوراق العمل:
: "تطااوير أساااليب التيااويم ضاارورو حتميااة لضااما  جااودو الماسسااا  ورقــة عمــل بعنــوان .1

يـــة الميارنــــة المـــؤتمر العلمــــي الســـنو  الثالـــث عشـــر للجمعيــــة المصـــرية للترب التعليمياااة".
، وعنوانـــه  االعتمـــاد ويـــمان ســـويفي واإلدارف التعليميـــة باالشـــتراك مـــع كليـــة التربيـــة ببنـــ

 144-106ص ص .م2005يناير  30-29في السترف  جودف المؤسساب التعليمية،

. المؤتمر العلمي الرابع لكليـة البحث ةي التربية اللاتة "راية ناةدو"بعنوان  عمل  ورقة .2
"دور األسرف ومؤسساب المجتمع المدني في اكتشاف ورعاية وعنوانه ف، سويي التربية ببن

 554-543صص . م2006مايو  4-3في السترف  ذو  االحتياجاب الخاصة"

عرض لملخ  كتاب الييا  التربو ، الطبعة الرابعة لروبرب برينان، مجلة كلية التربية،  .3
 .445-444م.   2007جامعة بني سويف، العدد السابع، يناير 
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. ورقـة عمــل المسا ولية االجتماعياة للجامعااة ةاي مجتمعاا  المعرةاة بعنـوان عمـل  ورقـة .4
بالتعاون مع اتحاد المكتباب العربية  سويف بني ةلجامع الثاني الدوليالمؤتمر ميدمة إلى 

والذ  بعنوان "دور الجامعة في االرتيا  بالمجتمعاب الحديثة وتنمية البيئة". في السترف من 
 .بجامعة بني سويف 2013براير ف 20إلى  19

الحل اإلبداعي للمشكال  المجتمعية التي تواجمماا ماسساا  العمال بعنوان  عمل  ورقة .5
العلــوم اإلنســانية "وعنوانــه ســويف، ي ببنــ اآلدابلكليــة  العلمــي التاســعالمــؤتمر . التطااوعي

 . م2013 أبريل 10-9في السترف  "وتسعيل دور مؤسساب العمل التطوعي

ةاي  التادري  هي ة أعضاء أداء تيييمأساليب االتجاها  الحديثة ةي بعنوان  عمل  ورقة .6
. مــؤتمر تييــيم وتطــوير ننــام االنتســاب فــي الجامعــاب االنتسااابالتعلاايم الجااامعي بنظااام 

 .، جامعة بني سويفم2013 أبريل 16في السترف  "المصرية والعربية

التربوياااة حتاااا ية للبحاااوث ةاااي التحلااايال  اإل اإلنترنااا اساااتلدام بعنـــوان  عمـــل  ورقـــة .7
المــؤتمر الــدولي الثالـــث لجامعــة بنــي ســويف باالشـــتراك مــع اتحــاد الجامعـــاب  .النفساايةو 

"دور البوابـــة اإللكترونيـــة بالجامعـــاب فـــي النهـــوض بالبحـــث العلمـــي لخدمـــة  حـــول العربيـــة
 . 21/5/2013الثالثا  المواف   المجتمع وتنمية البيئة"

 .بعاد عا  التعلايم ةاي للتياويم الحديثاة ة كأحد االتجاهاا بنوال األس لورقة عمل بعنـوان   .8
ـــيم عـــن بعـــدالمـــؤتمر الـــدولي  لجامعـــة بنـــي ســـويف باالشـــتراك مـــع اتحـــاد الجامعـــاب  للتعل

التعلـــيم عــــن بعـــد ودور  فـــي تطـــوير مننومــــة التعلـــيم الجـــامعي بــــالوطن " بعنـــوان العربيـــة
 .18/12/2013-17في السترف  "العربي

المـؤتمر الـدولي  .اكة المجتمعياة ةاي تياويم الماسساا  التربوياةالشر بعنـوان  عمل  ورقة .9
مؤسسـاب "دور  بعنـوان لجامعة بنـي سـويف باالشـتراك مـع اتحـاد الجامعـاب العربيـة الرابع

 .19/2/2014-18في السترف  "األعمال والمجتمع المدني في رفعة الشعوب وتيدمها

 .يتاامم وأساااليب رعااايتممالموهوبااو   وو تااعوبا  الااتعلم: تشلبعنــوان  عمــل  ورقــة .10
 .م2014ديسمبر  2في  بعنوان "شبابنا طاقة ال إعاقة"جامعة بني سويف  مؤتمر

 العواماال النفسااية المرتبطااة بالنجاااح ةااي بي ااا  الااتعلم االةتراضاايةبعنــوان  عمــل  ورقــة  .11
لجامعة بني سويف باالشـتراك مـع  الثاني للتعليم عن بعدالمؤتمر الدولي  ."دراسة نظرية"

التعلــــيم عــــن بعــــد ودور  فــــي تطــــوير مننومــــة التعلــــيم " بعنــــوان الجامعــــاب العربيــــة اتحــــاد
 .م17/12/2014-16في السترف  "الجامعي بالوطن العربي

التعلم اليا م على المشارول كسساتراتيجية لتحويال الطالاب بلاى باحاث بعنوان  عمل  ورقة .12
جامعـة بنـي ب يم والطـالبليطاع شئون التعل األولالعلمي المؤتمر  .ةي المرحلة الجامعية
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تطــوير الخــدماب التعليميــة والطالبيــة للجامعــاب فــي يــو  تحــدياب ســو  " بعنــوانســويف 
 .م2016أبريل  19-18في السترف  "العمل )تجارب ورؤى مستيبلية  تعلم، تدرب، ناف 

 املنشورة:الكتب 
، يــة العربيــةدراســاب فــي الييــا  والتيــويم واإلحصــا  النسســي والتربــو . اليــاهرف  دار النه .1

 .م2009

ــــذاكرف فــــي يــــو  نمــــوذ  ديز /روديجــــر .2 اليــــاهرف  دار النهيــــة . DRMماكــــديرموب -ال
 .م2015، العربية

ــــة فــــي الييــــا  والتيــــويم التربــــو   ملــــف اإل .3 اليــــاهرف  دار النهيــــة نجــــاز. اتجاهــــاب حديث
 .م2015، العربية

 املقاييس املنشورة:
 .م2009، . الياهرف  األنجلو المصريةمييا  جودف الحياف لألطسال ذو  صعوباب التعلم .1

 .م2009، مييا  االتجاهاب التربوية. الياهرف  األنجلو المصرية .2

 .م2009، مييا  اتجاهاب المعلمين نحو الكمبيوتر. الياهرف  دار النهية العربية .3

 .م2009، استبانة مهاراب االستذكار والدراسة. الياهرف  دار النهية العربية .4

 .م2009، ر. الياهرف  دار النهية العربيةمييا  قل  االختبا .5

 .م2009، مييا  االتجا  نحو العولمة. الياهرف  دار النهية العربية .6

، . اليـاهرف  دار النهيـة العربيـةأنماط التعلم والتسكيـر المرتبطـة بالسـيطرف الدماغيـةمييا   .7
 .م2015

 .م2015، . الياهرف  دار النهية العربيةالذكا  الناجحمييا   .8

 .م2015، . الياهرف  دار النهية العربيةالذكا اب المتعددف مييا  .9

 .م2015، . الياهرف  دار النهية العربيةاإلبداعيةفاعلية الذاب مييا   .10

 .م2015، . الياهرف  دار النهية العربيةاليغوط األكاديميةمييا   .11

 .م2015، . الياهرف  دار النهية العربيةأساليب مواجهة اليغوطمييا   .12

 .م2015، . الياهرف  دار النهية العربيةسكير البنائيالتمييا   .13

 .م2015، . الياهرف  دار النهية العربيةالذاكرف الدالليةمييا   .14

 اإلشراف العلمي:
 :تم منحماالتي  الماجستيرأوال: رسا ل 
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الحـــد مـــن فـــي  تـــدريبيليـــة برنـــامج عاف المعيـــدف باليســـم. .م 2008)  دمـــروف مختـــار بغـــدا .1
وأثــــر  علــــى اســــتعدادهم وباب الــــتعلم لــــدى أطســــال الرويــــة صــــع اببعــــض مؤشــــر  قصــــور

 .المنحتم للمدرسة. 

قائم على الـتعلم المـننم ذاتيـات لتنميـة  تدريبيفاعلية برنامج .  م2008) مايسة أحمد رجب .2
. تـــم ذو  صـــعوباب الـــتعلمفاعليـــة الـــذاب وأثـــر  علـــى التحصـــيل األكـــاديمي لـــدى التالميـــذ 

 المنح.

تنميــة اإلبــداع اإلدار  لــدى مــدير  المــدار  .  م2008) يمالحلنجــال  محمــد خيــرب عبــد .3
 . تم المنح.االبتدائية في حل المشكالب المدرسية

م . فاعلية برنامج تدريبي في تحسين أدا  عمليـاب الـذاكرف 2008رانيا فتحي علي أحمد ) .4
 لدى أطسال مريى السكر. تم المنح.

صـــــور العيلـــــي لـــــدى المســـــرطين البنيـــــة العامليـــــة للت.  م2009) أحمـــــد ربيـــــع ســـــيد عبـــــا  .5
 . تم المنح.والمسرطين تحصيليا بالمرحلة الثانوية

م . فعاليـــة برنـــامج ميتـــرة فـــي تنميـــة الدافعيـــة المعرفيـــة 2009مصــطسى إبـــراهيم محمـــود ) .6
 . تم المنح.وأثر  على تحصيل التالميذ المت خرين دراسيات 

األغـــاني واألناشـــيد فـــي  م . فعاليـــة برنـــامج باســـتخدام2010شــيما  أحمـــد أبوالنـــور علـــي ) .7
 تنمية المساهيم األخالقية لطسل الروية فى يو  ننرية بياجية. تم المنح.

م . اإلسـهام النســبي لمهــاراب مــا ورا  المعرفــة 2010محمـد صــسوب مصــطسى عبــدالعال ) .8
 في التنبؤ بالتسو  الدراسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. تم المنح.

م . االتجاهـاب الوالديـة وأثرهـا علـى التوافـ  النسسـي 2011محمـود فـارو  محمـود محمـد ) .9
 واالجتماعي لدى أطسال المناط  العشوائية بمدينة السيوم. تم المنح.

بعـــــض المتغيـــــراب النسســـــية المنبئـــــة بايـــــطراب م . 2011) رانيـــــه محمـــــد رفعـــــب محمـــــد .10
 . تم المنح.الشخصية الحدية لدى طالب الجامعة

ــــة م . أثــــ2012حمــــد محمــــد حســــين )أعــــزف  .11 ر تنميــــة الحكمــــة االختباريــــة لطــــالب المرحل
 اإلعدادية على ثباب وصد  اختبار تحصيلي في مادف العلوم. تم المنح.

م . فعاليــة برنــامج قــائم علــى مــا ورا  المعرفــة 2013نســين عبدالســتار عبــدالغني إبــراهيم ) .12
جيــة. تــم فــي تنميــة االســتيعاب المســاهيمي لتالميــذ المرحلــة االبتدائيــة فــي يــو  ننريــة بيا

 المنح.

م . أثــر األســلوب المعرفــي فــي نمــو بعــض المســاهيم 2013شــيما  طلعــب حلسايــة محمــد ) .13
 لدى أطسال الروية. تم المنح.
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فعالية استخدام اللعب الـدرامي فـي تنميـة بعـض  م .2013) نجوى وزير مراد عبد الصمد .14
 . تم المنح.المهاراب االجتماعية لدى أطسال ما قبل المدرسة

الخصــائ  المعرفيــة وغيــر المعرفيــة لألطســال الموهــوبين .  م2014) د قرنــيإيمــان محمــ .15
 . تم المنح.صعوباب التعلم  ذو 

فعاليــة برنــامج تــدريبي فــي تنميــة بعــض مهــاراب حمايــة  .م 2014) هبـه بــدر ســيد عبــا  .16
 الذاب لدى األطسال التوحديين. تم المنح.

تحسـين االنتبـا  وأثـر  علـى  يفـ تـدريبيعلـى فعاليـة برنـامج م . 2014)ماجد كمال كامل  .17
 .الذاكرف السمعية لدى ذوى صعوباب التعلم. تم المنح

مبنــى علــى ننريــة الــتعلم  يم . فاعليــة برنــامج تــدريب2014) لميــا  أحمــد مصــطسى أحمــد .18
 . تم المنح.تنمية اإلبداع الجاد يف يالدماغ

ــــة م .2014) محمــــد جمــــال ســــالم شــــيران .19 ــــامج للســــيكودراما فــــي تنمي ــــا ف  فعاليــــة برن الكس
 . تم المنح.وعالقتها بخسض السلوك العدواني لد  األطسال يعاف السمع االجتماعية

 كلينيكيــة للعوامــل المســببة لالنحرافــابإدراســة م . 2015) إيمــان شــعبان حســن عبــدالجواد .20
 تمب المناقشة. .السلوكية لتالميذ المرحلة اإلعدادية

فـي خسـض حـدف بعـض المشـكالب  م . فاعلية برنـامج تـدريبي2011مهجة محمد سامي ) .21
 السلوكية لدى األطسال الموهوبين. 

برنامج تدريبي لتنمية الثية بالنس  وأثر  في الحد من  م .2015) صالح سيد علي فاطمة .22
 . السلوكية لدى طالب المرحلة اإلعدادية المشكالببعض 

 ثانيا : رسا ل الماجستير ةيد التسجيل:
يجــابي وعالقتــه بمســتوى الطمــوة التسكيــر اإل .م 2013) إكــرام عبــد العنــيم أحمــد محمــود .23

 . نجاز األكاديمي لدى طالب الجامعةواإل

أثـر مسـتو  تجهيـز المعلومـاب وأنمـاط السـيطرف الدماغيـة  .م 2014) أحمد منير بغـداد  .24
 . في الذاكرف الزائسة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

لية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في . ارتيا  الذاكرف الدالم 2015) أحمد جابر عليأمل  .25
 يو  ننرية تجهيز المعلوماب. 

 :تم منحماالتي  الدكتوراو: رسا ل ا  لثثا
فاعليـة برنــامج إثرائـي فــي تنميــة  .م 2009)زينـب محمــد سـالمة عمــر. مـدر  مســاعد.   .26

 بعض المهاراب اللغوية لدى أطسال الروية، تم المنح.
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فاعليــة برنــامج إرشــاد  لابــا  واألطســال ذوى  .م 2015) محمــود فــارو  محمــود محمــد .27
 . تم المنح.اللغو متالزمة داون لتنمية بعض مهاراب التواصل 

 : رسا ل الدكتوراو ةيد التسجيل:رابعا  
تنميـة مهـاراب  يم . فعالية برنامج قـائم علـى اليـرا ف فـ2012شيما  أحمد أبوالنور على ) .28

 يا من أطسال الروية. حل المشكالب االجتماعية لدى السائيين عيل

. فعالية برنامج تدريبي في تنمية الـذكا  النـاجح م 2013) المنعم محمد محمدةاهلل عبدهب .29
 لد  التالميذ ذو  صعوباب التعلم. لتحسين أساليب مواجهة اليغوط

برنـامج لتنميـة الـذاكرف البصـرية العاملـة وأثـر  فـي  .م 2014) شيما  طلعـب حلسايـة محمـد .30
 .  ف لدى طسل الرويةاالستعداد لليرا

قــائم علــى التسكيــر  تــدريبيفعاليــة برنــامج  .م 2014)مصــطسى عبــدالعال  محمــد صــسوب .31
 . المننومي وأثر  في تنمية إدارف الذاب لدى التالميذ المتسوقين دراسيات بالمرحلة االبتدائية

أثر متوسط صعوبة االختبار وطولـه وعـدد المسـرداب م . 2014) عزف أحمد محمد حسين .32
 . مشتركة على دقة معادلة درجاب االختبارابال

فعاليــة برنــامج تــدريبي فــي تنميــة الكســا ف المهنيــة لمعلمــاب  م .2014) نجــوى وزيــر مــراد .33
 . الروية وأثر  على بعض الجوانب الوجدانية ألطسالهن

خســض حــدف فــي  قــائم علــى الســيكودرامافعاليــة برنــامج  .م 2015) هبــه بــدر ســيد عبــا  .34
 .ذو  اإلعاقة العيلية اليابلين للتعلملدى األطسال  اعياالنسحاب االجتم

تنميــة فــي قــائم علــى األمــل  تــدريبيفعاليــة برنــامج  .م 2015) محمــد كامــل صــالح غــادف .35
 اليدرف على حل المشكالب لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بطيئي التعلم. 

ـــذكا  الو تنميـــة لبرنـــامج تـــدريبي . م 2015) جمـــال عبـــدالمنعم ســـهيلة .36  فـــيجـــداني وأثـــر  ال
 . مسهوم الذاب األكاديمي لدى طالب الجامعة

  :دكتوراةالاسستري واملمناقشة رسائل 
 :الماجستيررسا ل أوال: مناةشة 

. دراســـــــة إكلينيكيـــــــة للعوامـــــــل المســـــــببة  م2011) هنـــــــد إبـــــــراهيم عبدالرســـــــول عبدالواحـــــــد .1
 عة اإلسكندرية.اليطراب قل  االنسصال في األسرف والروية. كلية رياض األطسال جام

. دراســـــة إكلينيكيـــــة لـــــبعض المتغيـــــراب  م2011) رشـــــا محمـــــود محمـــــد حســـــين ســـــعد اهلل .2
ــــا الحيــــاف المدرســــية لــــدى طســــل الرويــــة. كليــــة ريــــاض األطســــال جامعــــة  المرتبطــــة بسوبي

 اإلسكندرية.
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الـذكا  الوجـداني  ةفعالية برنامج تدريبي لتنميـ.  م2012) غييانمحمد هالة نبيل عزب  .3
 .بني سويفجامعة  التربيةكلية . لطالب مرحلة الثانوية العامة يالتواف  النسسوأثر  على 

فاعليــة التــدريب فــي الحــد مــن بعــض الســلوكياب .  م2013) طــه الســيد جعســر عبــدالجواد .4
 .بني سويفجامعة  التربيةكلية الالتوافيية لدى أطسال الشوارع. 

في تنمية التسـاؤل المـتعلم لـدى . فعالية برنامج تدريبي  م2014)غادف محمد كامل صالح  .5
 .بني سويفجامعة  التربيةكلية االبتدائية ذو  العجز المتعلم.  تالميذ المرحلة

. فاعلية برنامج قائم علـى الـذكا اب المتعـددف فـي الحـد  م2014) جمال عبدالمنعم سهيلة .6
  .بني سويفجامعة  التربيةكلية نجاز. من صعوباب التعلم وأثر  في دافعية اإل

. أثــر اســتخدام اســتراتيجياب الــتعلم اليــائم علــى عمــل  م2014) محمــود أبــو الحمــد أحمــد .7
 المتــ خرينالـدما  فـي تنميــة بعـض المهـاراب الــنس  لغويـة لـدى تالميــذ المرحلـة االبتدائيـة 

 .بني سويفجامعة  التربيةكلية دراسيا. 

مـن بعــض . فعاليـة اللعـب الـدرامي فــي الحـد  م2014) أمـاني رميـان مصـطسى منصــور .8
 .بني سويفجامعة  ،التربيةكلية االيطراباب السلوكية لدى أطسال ما قبل المدرسة. 

أثـر اسـتخدام بعـض مهـاراب الـوعي الصـوتي . م 2014) أسامة حسين كامـل عبـد الجـواد .9
. في تحسين األدا  اليرائي لدى عينة مـن تالميـذ الصـف الثـاني االبتـدائي يـعاف اليـرا ف

 يوم.كلية التربية جامعة الس

األطســــال   لوالــــد يالبروفيــــل النسســــ. م 2015) غــــادف عبــــد الصــــمد عبــــد الحميــــد حســــين .10
. كليـة التربيـة  دراسـة ميارنـة)يو  ننام الدمج الشـامل  يالمعاقين عيليا اليابلين للتعلم ف

 .بني سويفجامعة 

فعاليــة برنـامج ترويحــي لتحســين التوافـ  الدراســي لــدى . م 2015) رانيـا أمــين أحمـد أمــين .11
 . كلية التربية جامعة بني سويف.طسال مريى السرطانأ

أنماط التواصل السلبي بين الوالدين المنبئة . م 2015مروف وحيد محمود حسين دسوقي ) .12
. كليـة التربيـة جامعـة بنـي كلينيكيـة"-بايطراب اللجلجـة لـدى األطسـال "دراسـة سـيكومترية

 سويف.

لنشــاط المســرحي لتحســين التســاؤل  . برنــامج قــائم علــى ا2016وليــد بــدر حسنــي جنيــد  ) .13
 كلية التربية جامعة بني سويف. المتعلم لدى التالميذ المت خرين دراسيا.

 ثانيا: مناةشة رسا ل الدكتوراو:
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فعالية برنامج تدريبي عالجي في تحسين مستوى .  م2011) شمالن عناد صبر الشمر  .14
بنــي جامعــة  التربيــة. كليــة بــا األدا  األكــاديمي ألطســال المرحلــة االبتدائيــة ميــطربي االنت

 .سويف
فعاليــة برنــامج تــدريبي فــي تحســين مســتوى التمثيــل .  م2011) رميــان علــي حســن ســيد .15

. كليـــة المعرفـــي للمعلومـــاب وأثـــر  علـــى ســـعة الـــذاكرف العاملـــة لـــدى ذو  صـــعوباب الـــتعلم
 .بني سويفجامعة  التربية

لحاســـب اآللـــي فـــي الحـــد مـــن التـــدريب باســـتخدام ا.  م2013) هنـــا  عبـــدالستاة عبـــدالغني .16
العســر اليرائــي وأثــر  علــى مســتوى الــدا  األكــاديمي لــدى تالميــذ الحليــة األولــى مــن التعلــيم 

 .بني سويفجامعة  التربية. كلية األساسي
فعالية برنامج في تنمية الصالبة م . 2014)نرمين محمود عبد  )مدر  مساعد باليسم   .17

 بني سويف. جامعة التربيةكلية ين سمعيا. في االكتئاب لدى المعاق وأثر النسسية 

. فاعليــة برنــامج تــدريبي قــائم علــى الت هيــل  م2014) نجــال  فتحــي عبــدالرحمن الشــيمي .18
كليـــة المهنــي لتحســين التوافـــ  النسســي واالجتمــاعي لـــدى المعــاقين عيليــا اليـــابلين للــتعلم. 

 بني سويف.جامعة  التربية

برنــامج قــائم علــى ننريــة الســيا  فــي تنميــة . فعاليــة  م2015) بكــر الكــرد  أبــو إيهــاب .19
بنـي جامعـة  التربيـةكليـة السهم اليرائـي والكسـا ف االجتماعيـة لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة. 

 سويف.

ــالتحيــ  األ. م 2015) مايســة أحمــد رجــب .20  المعرفــيمــن بعــض فــروض النمــوذ   يمبريي
بنــــي جامعـــة  التربيــــة،يـــة كل .االســـتدالليلليـــدراب العيليــــة المرتبطـــة بــــالتسكير  يالمعلومـــات

 سويف.

م . برنـامج قـائم علـى البرمجـة اللغويـة العصـبية فـي 2015شريف مختار محمد أبو زيد ) .21
كليـــة  خســـض اليلـــ  اللغـــو  وأثـــر  علـــى الـــذكا  الشخصـــي لـــدى طـــالب المرحلـــة الثانويـــة.

 بني سويف.جامعة  التربية،

 :العلمية املؤمترات والندوات
التربيـــة جامعــــة اليــــاهرف فـــرع بنــــي ســـويف، والــــذ  بعنــــوان ة المـــؤتمر العلمــــي الثـــاني لكليــــ .1

 .م2004أبريل  28-27"الطسولة واإلبداع في عصر المعلوماب" في السترف 
المؤتمر العلمي السنو  الثالـث عشـر للجمعيـة المصـرية للتربيـة الميارنـة واإلدارف التعليميـة  .2

ويــمان جــودف المؤسســاب ، وعنوانــه  االعتمــاد ســويفي باالشــتراك مــع كليــة التربيــة ببنــ
 .م2005يناير  30-29في السترف  التعليمية،
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ـــنس   .3 ـــم ال ـــنس  فـــي مصـــر والثالـــث عشـــر العربـــي لعل ـــم ال المـــؤتمر الحـــاد  والعشـــرون لعل
باالشــتراك مــع معهــد العبــور العــالي لــبدارف والحاســباب وننــم المعلومــاب وذلــك فــي الستــرف 

 م.2005فبراير  2يناير إلى  31من 

ـــثمـــي المـــؤتمر العل .4 ـــة ببنـــي لكليـــة  الثال ـــذ  بعنـــوانســـويف التربي ـــل   وال ـــيم قب ـــاهج التعل من
 .م2005 مايو 8-7" في السترف الجامعي "الواقع واستراتيجياب التطوير

عشــــر العربــــي لعلــــم الــــنس   والرابــــعوالعشــــرون لعلــــم الــــنس  فــــي مصــــر  الثــــانيالمــــؤتمر  .5
ينـاير إلـى 30فـي الستـرف مـن  ،قسم علم النس ، كليـة التربيـة، جامعـة األزهـرباالشتراك مع 

 م.2006فبراير  1

"دور األســرف ومؤسســاب  والــذ  بعنــوانســويف ي التربيــة ببنــلكليــة  الرابــعالمــؤتمر العلمــي  .6
مـــايو  4-3فــي الستـــرف  المجتمــع المـــدني فــي اكتشـــاف ورعايـــة ذو  االحتياجــاب الخاصـــة"

 م.2006
"دور األســرف ومؤسســاب  عنــوانوالــذ  بســويف التربيــة ببنــي لكليــة  الرابــعالمــؤتمر العلمــي  .7

مـــايو  4-3فــي الستـــرف  المجتمــع المـــدني فــي اكتشـــاف ورعايـــة ذو  االحتياجــاب الخاصـــة"
 م.2006

المؤتمر السنو  الثالث والعشرون لعلم النس  في مصر والخام  عشر العربي باالشتراك  .8
 .م2007 فبراير 7-5جامعة المنصورف من–مع قسم علم النس 

بع والعشرون لعلم النس  فـي مصـر والسـاد  عشـر العربـي  للجمعيـة المؤتمر السنو  الرا .9
 6-4المصرية للدراسـاب النسسـية بالتعـاون مـع كليـة التربيـة جامعـة الزقـازي  فـي الستـرف مـن

  م.2008فبراير 

ـــــدولي الســـــاد المـــــؤتمر  .10 ـــــع  ال ـــــل ذو  االحتياجـــــاب الخاصـــــة  رصـــــد الواق ـــــه "ت هي وعنوان
الستــرف معهــد الدراســاب التربويــة بجامعــة اليــاهرف فــي ي فــواستشــراف المســتيبل"، والــذ  عيــد 

  م.2008 يوليو 17-16من 

المؤتمر السنو  الخام  والعشرون لعلم النس  في مصر والسـابع عشـر العربـي للجمعيـة  .11
إلـى  2المصرية للدراساب النسسية تحب رعاية شيوخ علم النس  فـي مصـر فـي الستـرف مـن 

 م. 2009فبراير   4

بالتعــاون مــع  ســويف بنــي ةجامعــب ي ليطــاع خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــةاليــومالمــؤتمر  .12
 يونيـو 21". فـي التعليم السني واحتياجاب سو  العمـلوالذ  بعنوان " محافنة بني سويف

 .بجامعة بني سويف 2011
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العربيــة والــذ   الجامعــاببالتعــاون مــع اتحــاد  ســويف بنــي ةلجامعــ الثــاني الــدوليالمــؤتمر  .13
 19في االرتيا  بالمجتمعاب الحديثة وتنمية البيئة". في السترف من  ابجامعبعنوان "دور ال

 .بجامعة بني سويف 2013فبراير  20إلى 
تطـــوير ننـــم والـــذ  بعنـــوان " ســـويف بنـــي ةجامعـــب األول لمركـــز يـــمان الجـــودفالمـــؤتمر  .14

بمحافنـة  بياعـة المـؤتمراب 2013 مـار  6-5". فـي الجودف بكلياب جامعـة بنـي سـويف
 .يفبني سو 

العلـوم اإلنسـانية وتسعيـل دور "وعنوانـه سويف، ي ببن اآلدابلكلية  العلمي التاسعالمؤتمر  .15
 . م2013 أبريل 10-9في السترف  "مؤسساب العمل التطوعي

العلمي لجامعة بني سويف وعنوانه "تيييم وتطوير ننام االنتساب في الجامعـاب المؤتمر  .16
 .م، جامعة بني سويف2013 ريلأب 16 يوم الثالثا في  "المصرية والعربية

الملتيى العلمي إلعداد المعايير الشاملة للعمل مع ذو  اإلعاقـة. الجمعيـة الخيريـة لرعايـة  .17
ــــة الســــعودية. فــــي الستــــرف  ــــدف بالمملكــــة العربي ه 13/6/1434-11وت هيــــل المعــــاقين ببري

 م. 23/4/2013-21المواف  

جامعة بني سويف باالشـتراك ب البيئة ليطاع خدمة المجتمع وتنميةالمؤتمر الدولي الثالث  .18
"دور البوابــــة اإللكترونيــــة بالجامعــــاب فــــي النهــــوض  حــــول مــــع اتحــــاد الجامعــــاب العربيــــة

 . 21/5/2013الثالثا  المواف   بالبحث العلمي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة"

 ادم"بعنـوان "نحـو بنـا  إسـتراتيجية بحثيـة للجامعـة فـي العيـد اليـجامعة بني سـويف  مؤتمر .19
 .م2013نوفمبر  13-12في السترف 

لجامعة بني سويف باالشتراك مع اتحاد الجامعـاب  األول للتعليم عن بعدالمؤتمر الدولي  .20
التعلـــيم عــــن بعـــد ودور  فـــي تطـــوير مننومــــة التعلـــيم الجـــامعي بــــالوطن " بعنـــوان العربيـــة
 .18/12/2013-17في السترف  "العربي

 بعنـوان سـويف باالشـتراك مـع اتحـاد الجامعـاب العربيـة لجامعة بني الرابعالمؤتمر الدولي  .21
فـي الستـرف  "مؤسساب األعمال الخاصة والمجتمع المـدني فـي رفعـة الشـعوب وتيـدمها"دور 

18-19/2/2014. 

بعنــــوان "مراكــــز التميــــز البحثــــي  المعــــايير والمهــــام والعائــــد جامعــــة بنــــي ســــويف  مــــؤتمر .22
 .م2014يونيو  17في  المجتمعي"

بعنــوان "يليــاب تشــجيع النشــر جامعــة بنــي ســويف والبحــوث ب دراســاب العليــانــدوف قطــاع ال .23
 .م2014أغسط   5في  الدولي"

ــــا .24 ــــدوف قطــــاع الدراســــاب العلي ــــة البحــــوث جامعــــة بنــــي ســــويف والبحــــوث ب ن ــــوان "فاعلي بعن
 .م2014أغسط   24في  المدعومة من الجامعة"
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عنـــوان "شـــبابنا طاقـــة ال بجامعـــة بنـــي ســـويف الـــدولي الثـــاني لمتحـــد  اإلعاقـــة ب المـــؤتمر .25
 .م2014ديسمبر  2في  إعاقة"

لجامعة بني سويف باالشتراك مع اتحاد الجامعاب  الثاني للتعليم عن بعدالمؤتمر الدولي  .26
التعلـــيم عــــن بعـــد ودور  فـــي تطـــوير مننومــــة التعلـــيم الجـــامعي بــــالوطن " بعنـــوان العربيـــة
 .17/12/2014-16في السترف  "العربي

The second International Conference of Beni Suef University for 

Distance Learning entitled: Distance Learning in Arab Universities. 

Applications and Feature Prospects. From 16-17 December 2014.  

 أنشطة ومناصب إدارية:
  م.2005عام رائد االتحاد للجنة االجتماعية كلية التربية جامعة بني سويف 
  م.2007سكرتير مجلة كلية التربية جامعة بني سويف عام 

  م.2010/2011عيو لجنة اختيار الطالب المثالي عام 

 الكليــــــــة للعــــــــام الجــــــــامعي عيـــــــو لجنــــــــة اإلشــــــــراف علــــــــى انتخابــــــــاب اتحـــــــاد الطــــــــالب ب
 م.2010/2011

  م.2011/2012عيو لجنة اختيار الطالب المثالي عام 

 م.1/1/2016وحتى  2012/ 1/1ي في السترف من مدير مركز اإلرشاد النسس 

 اجلمعيات العلمية:
 .عيو بالجمعية المصرية للدراساب النسسية 

 .عيو رابطة األخصائيين النسسيين المصرية 

 :وحتسني التعليم أنشطة يف جمال اجلودة واالعتماد
  مشروع يمان الجودف واالعتماد برئي  فري  ننام تيويم الطالب QAAP IIبالكلية. 
   بمشروع يمان الجودف واالعتماد الموارد البشرية واإلمكاناب المادية حصر رئي  فري 

QAAP II.بالكلية 
 عيو فري  الخطة االستراتيجية بمشروع يمان الجودف واالعتماد QAAP II.بالكلية 
  بمشــــروع يــــمان الجــــودف عيــــو فريــــ  تسعيــــل المشــــاركة المجتمعيــــة للمؤسســــة التعليميــــة

 بالكلية.QAAP II واالعتماد 
  بمشـــــروع يـــــمان الجـــــودف عيـــــو فريـــــ  اإلعـــــداد للتطـــــوير المســـــتمر والت هيـــــل لالعتمـــــاد

 بالكلية.QAAP II واالعتماد 
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   بمشروع يمان الجودف واالعتماد ومصادر التعلم  لدعم األكاديمياعيو فريQAAP 

II .بالكلية 
  لجـــودف واالعتمـــاد برنـــامج ت هيـــل المـــدار  لفـــي ورش العمـــل بـــوالييـــام  بالتـــدريبالمشـــاركة

م، بالتعـاون بـين 2008أغسـط   31إلـى  3الستـرف مـن  التربو  بمحافنة بني سويف في
 كلية التربية ووزارف التربية والتعليم.

  المشاركة في تيييم برنامج ت هيل المدار  للجودف واالعتماد التربو  بمحافنة بني سـويف
كليـــة التربيـــة ووزارف التربيـــة م، بالتعـــاون بـــين 2008أغســـط   31إلـــى  3فـــي الستـــرف مـــن 

 والتعليم.

  المشـاركة بالتـدريب والييـام بــورش العمـل فـي برنـامج تــدريب معلمـي المرحلـة الثانويـة علــى
ـــيم العـــام  دمـــج الطلبـــة ذو  االحتياجـــاب الخاصـــة مـــع أقـــرانهم العـــاديين فـــي مـــدار  التعل

كليــة التربيــة  م، بالتعــاون بــين2009مــايو  7إلــى  5بمحافنــة بنــي ســويف فــي الستــرف مــن 
 ووزارف التربية والتعليم.

 الربامج والدورات التدريبية احلاصل عليها:

  حاصل على الرخصة الدولية في قيادف الكمبيوترICDL 2005. م )اليونيسكو 

  حاصل على دورف تدريب المدربين(TOT) 2007.م 

  ــــــــــاز ــــــــــي دورف حيــــــــــور واجتي ــــــــــرف مهــــــــــاراب التسكيــــــــــر ف م إلــــــــــى 7/11/2005مــــــــــن الست
، تبعــا لمشــروع تنميــة قــدراب أعيــا  هيئــة التــدري  والييــاداب، جامعــة م10/11/2005

 الياهرف.

  م إلـــى 8/8/2006مـــن فـــي الستـــرف حيـــور واجتيـــاز دورف اإلشـــراف علـــى التربيـــة العمليـــة
 سويف.ي ، تبعا لمشروع تطوير كلياب التربية، جامعة بنم10/8/2006

  المســتندف إلــى قــرار المننمتــين حيــور ورشــتي العمــل الخاصــتين ببحــوث العمــل والبحــوث
من قبل وحدف تطوير كلياب التربية/برنامج تطوير التعليم، وقد تم عيد الورشة األولـى فـي 

 .2005ديسمبر  30، والورشة الثانية في 2005ديسمبر  1نوفمبر إلى  30السترف من 

  م، تبعـا16/6/2008م إلـى 14/6/2008النشـر العلمـي فـي الستـرف  دورفحيور واجتياز 
 لمشروع تنمية قدراب أعيا  هيئة التدري  واليياداب، جامعة الياهرف.

  م إلـــى 21/6/2008اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي التـــدري  فـــي الستـــرف دورف حيـــور واجتيـــاز
م، تبعـــا لمشـــروع تنميـــة قـــدراب أعيـــا  هيئـــة التـــدري  والييـــاداب، جامعـــة 23/6/2008

 الياهرف.
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  تي وخطــة تحســين المدرســة فــي يــو  معــايير التيييم الــذابــحيــور ورشــة العمــل الخاصــة
والمنعيدف بكلية التربية بجامعة عين شم ، االعتماد ويمان جودف المؤسساب التعليمية، 

 م.2008يوليو،  30-29في 

  دوراب الهيئة اليومية ليمان جودف التعليم واالعتماد وهي كالتالي 

o العاليلمؤسساب التعليم  التعلم السعال. 
o لمؤسساب التعليم الجامعي ةالمراجعة الخارجي. 

o لمؤسساب التعليم الجامعي التيويم الذاتي 

o لمؤسساب التعليم الجامعي خرائط المنهجالبرامج و  توصيف. 

 ــــــيم المختلســــــةحيــــــور واجتيــــــاز دورف مهــــــاراب اال ، فــــــي الستــــــرف تصــــــال فــــــي أنمــــــاط التعل
ي  م، تبعــا لمشــروع تنميــة قــدراب أعيــا  هيئــة التــدر 29/9/2011م إلــى 27/9/2011

 .م2015بني سويف، واليياداب، جامعة 
  م إلــى 30/10/2013فــي الستــرف  ننــم االمتحانــاب وتيــويم الطــالبحيــور واجتيــاز دورف

تبعــا لمشــروع تنميــة قــدراب أعيــا  هيئــة التــدري  والييــاداب، جامعــة م، 31/10/2013
 .م2015 بني سويف

  ا لمشــروع تنميــة قــدراب ، تبعــمعــايير الجــودف فــي العمليــة التدريســيةحيــور واجتيــاز دورف
 .م2015بني سويف، أعيا  هيئة التدري  واليياداب، جامعة 

  ـــاز دورف ـــرف  اإلدارف الجامعيـــةحيـــور واجتي ـــى 13/9/2015فـــي الست م، 14/9/2015م إل
 .بني سويفتبعا لمشروع تنمية قدراب أعيا  هيئة التدري  واليياداب، جامعة 

  م إلــــــى 13/9/2015فــــــي الستــــــرف  ســــــيةإعــــــداد المشــــــروعاب التنافحيــــــور واجتيــــــاز دورف
بنـي م، تبعا لمشروع تنمية قدراب أعيا  هيئة التدري  والييـاداب، جامعـة 14/9/2015

 .سويف

  م إلـــــــى 4/10/2015فـــــــي الستـــــــرف  الجوانـــــــب الماليـــــــة واليانونيـــــــةحيـــــــور واجتيـــــــاز دورف
 بنـيم، تبعا لمشروع تنمية قدراب أعيا  هيئة التدري  والييـاداب، جامعـة 5/10/2015

 .سويف

 اجملتمع: خدمة

 متابعـــة أثـــر التـــدريب  فـــي برنـــامج ت هيـــل المـــدار  -ورش عمـــل-المشـــاركة )محايـــراب
أغســــط   31إلـــى  3للجـــودف واالعتمـــاد التربــــو  بمحافنـــة بنــــي ســـويف فــــي الستـــرف مــــن 

 م.2008
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  المشـــاركة فـــي مشـــروع تنميـــة قـــدراب أعيـــا  هيئـــة التـــدري  والييـــاداب بمحايـــرف بعنـــوان
                                                                                                                                                                                                                                         يب تيويم األدا ".                                                                                                            "التدري  وأسال

  المشـــاركة فـــي مشـــروع تنميـــة قـــدراب أعيـــا  هيئـــة التـــدري  والييـــاداب بمحايـــرف بعنـــوان
                                                                                                                                                                                                                                                                                            "تنمية مهاراب التسكير".                                                         

  المشـــاركة فـــي مشـــروع تنميـــة قـــدراب أعيـــا  هيئـــة التـــدري  والييـــاداب بمحايـــرف بعنـــوان
 "التدري  السعال". 

  المشـــاركة فـــي مشـــروع تنميـــة قـــدراب أعيـــا  هيئـــة التـــدري  والييـــاداب بمحايـــرف بعنـــوان
 ". النشر العلمي"

  ف بعنوان "تصميم وبنا  االختباراب.المشاركة في دورف إعداد المعلم الجامعي بمحاير 

 الطالــــــب  المشــــــاركة فــــــي دورف إعــــــداد المعلــــــم الجــــــامعي بمحايــــــرف بعنــــــوان "ســــــيكولوجية
 الجامعي".

  المشــاركة فــي دورف إعــداد المعلــم الجــامعي بمحايــرف بعنــوان "الميــايي  النسســية فــي خدمــة
 العملية التعليمية".

  ننــــار ووكــــال  المــــدار  االبتدائيــــة التــــدري  بــــورش العمــــل فــــي برنــــامج تــــدريب مــــدير  و
 واإلعدادية والذ  تبنا  البنك الدولي/االتحاد األوربي.

 سويف.ي المشاركة في برنامج إعداد اليادف بمديرية الشباب والرياية بمحافنة بن 

 سويف.ي المشاركة في الدوراب التدريبية لمعلمي محو األمية بمحافنة بن 

  المحلـــي مـــن خـــالل برنـــامج متكامـــل لمحـــو األميـــة مشـــروع تنميـــة المجتمـــع المشـــاركة فـــي
ســـويف بمحايـــرف بعنـــوان "الخصـــائ  النسســـية والســـلوكية ي وتعلـــيم الكبـــار بمحافنـــة بنـــ

 لألميين الكبار" لميسرين وميسراب فصول محو األمية وتعليم الكبار.

 ــ  ســويفي المشــاركة فــي الــدورف الخاصــة بمعلمــين ومعلمــاب مدرســة الــدعوف اإلســالمية ببن
 .يرف بعنوان "الحاجاب النسسية لتلميذ المرحلة االبتدائية ودور المعلم في إشباعها"بمحا

  أعمال برنامج تنمية قدراب طالباب المرحلة الثانوية بمدرسة إهناسيا الثانوية المشاركة في
 .سويفي للبناب، بمحافنة بن

  ي ببنـــ للغـــابناصـــر التجريبيـــة  باآلبـــا  والمعلمـــين بمدرســـةالمشـــاركة فـــي الـــدورف الخاصـــة
 .بمحايرف بعنوان "األسرف واالمتحاناب"سويف 

  مشـــروع تنميـــة المجتمـــع المحلـــي مـــن خـــالل برنـــامج متكامـــل لمحـــو األميـــة المشـــاركة فـــي
ســـويف بمحايـــرف بعنـــوان "الخصـــائ  النسســـية والســـلوكية ي وتعلـــيم الكبـــار بمحافنـــة بنـــ

 كبار.لألميين الكبار" لميسرين وميسراب فصول محو األمية وتعليم ال
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  التــــدريبي بعنــــوان "اإلرشــــاد التربــــو  والنسســــي لمعلمــــي ومعلمــــاب برنــــامج الالمشــــاركة فــــي
ــــة"  ــــة االبتدائي ــــة المشــــتركةبمدرســــة المرحل ــــل هــــاني االبتدائي إدارف اهناســــيا التعليميــــة ، مني

 .م10/2/2011-6في السترف  سويفي بمحافنة بن

  ــــي ــــامج الالمشــــاركة ف ــــدريبي بعنــــوان "مهــــاراب التسكبرن ــــذ المرحلــــة الت ــــداعي لتالمي ــــر اإلب ي
ي بمحافنـة بنـإدارف اهناسـيا التعليميـة ، منيـل هـاني االبتدائيـة المشـتركةبمدرسة االبتدائية" 

 .م21/4/2011-17في السترف  سويف

  المشاركة في البرنـامج التـدريبي لموجهـاب ومعلمـاب ريـاض األطسـال حـول المـنهج الجديـد
برنـامج  –سـويف بالتعـاون مـع وزارف التربيـة والتعلـيم والذ  نسذته كليـة التربيـة جامعـة بنـي 

 م.28/7/2011-17في السترف من  -تحسين التعليم في مرحلة الطسولة المبكرف

  المشاركة في البرنـامج التـدريبي لموجهـاب ومعلمـاب ريـاض األطسـال حـول المـنهج الجديـد
برنـامج  –بيـة والتعلـيم والذ  نسذته كليـة التربيـة جامعـة بنـي سـويف بالتعـاون مـع وزارف التر 

 م.17/8/2011-7في السترف من  -تحسين التعليم في مرحلة الطسولة المبكرف

  سـنواب"  6-4المشاركة في إعداد وتنسيـذ وتـدريب "المشـكالب السـلوكية لألطسـال مـن سـن
مـــع جمعيـــة الحيـــاف لشـــريكة المحليـــة ا لمعلمـــاب ومشـــرفاب الرويـــاب بالجمعيـــاب األهليـــة

 م.25/8/2011-20في السترف من ألفيل ببني سويف ا

  المشاركة في البرنـامج التـدريبي لموجهـاب ومعلمـاب ريـاض األطسـال حـول المـنهج الجديـد
برنـامج  –والذ  نسذته كليـة التربيـة جامعـة بنـي سـويف بالتعـاون مـع وزارف التربيـة والتعلـيم 

 م.15/9/2011-4في السترف من  -تحسين التعليم في مرحلة الطسولة المبكرف

  "المشــاركة فــي نــدوف "أســ  وميومــاب الشخصــية الســوية ودورهــا فــي تنميــة وبنــا  المجتمــع
ــــة  التــــي أقامتهــــا مدرســــة يل حلمــــي الثانويــــة المشــــتركة بالمماليــــك بــــ دارف اهناســــيا التعليمي

 م.11/3/2012بمحافنة بني سويف يوم األحد المواف  

  ـــامج الالمشـــاركة فـــي ـــة التعامـــل مـــبرن ـــوان "كيسي ـــدريبي بعن ـــذ ذو  االحتياجـــاب الت ع التالمي
ي بمحافنــة بنــإدارف اهناســيا التعليميــة ، منيــل هــاني االبتدائيــة المشــتركةبمدرســة الخاصــة" 

 .م22/3/2012-18في السترف  سويف

  التــدريبي بعنــوان "مشــكالب طســل الرويــة وكيسيــة التعامــل معهــا" برنــامج الالمشــاركة فــي
فـي  سـويفي بمحافنـة بنـرف اهناسيا التعليميـة إدا، منيل هاني االبتدائية المشتركةبمدرسة 

 .م22/3/2012-18السترف 

  ــدين فيوتشــر ســتارز الخاصــة المشــاركة فــي ورشــة العمــل التــي أقيمــب بمدرســة صــالة ال
 م.2/9/2013للغاب والتي بعنوان "السرو  السردية ومهاراب التسكير" يوم االثنين 



 19من  19صفحة   

 ئل الخاصة والتي بعنوان "الخصـائ  المشاركة في ورشة العمل التي أقيمب بمدرسة األوا
 م.4/8/2014النسسية لتالميذ المرحلة االبتدائية" 

   المشاركة في ورشة العمل التي أقيمب بمدرسة األوائل الخاصة والتي بعنوان "الخصـائ
 م.9/9/2014النسسية لتالميذ المرحلة اإلعدادية" 

 


