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 أوالً: معلومات شخصية :

 السيد احمد محمود صقر . االسم : -1

 : مصري . الجنسية -2

 . 1962/  10/  3 تاريخ الميالد : -3

 ذكر . النوع : -4

 متزوج ويعول . ية :الحالة االجتماع -5

عمووارات اقوقووار شووارع  –محافظووة كفرالشوويخ  –جمهوريووة مصوور العربيووة  العنوووا: : -6

 .30الدور التاسع شقة رقم  6عمارة رقم  –الجيش 

كليووة التربيووة جامعووة  -: أسووتاذ ورئوويس قسووم علووم الوونفس التربوووي  الوظيفووة الحاليووة -7

 كفرالشيخ. 

 0020473223415الفاكس :  -8

 0020473236590  تليفو: : -9

               0020107291601 

 elsayedsakr@yahoo.com البريد االلكتروني :-10

abd1231920@hotmail.com 

 

 المؤهالت العلمية : 

م ت 2000( صعوبات التعلم –لم النفس التربوي ) تربية خاصة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص ع -1

 الجامعات ا بينمنح الدرجة مع توصية لجنة الحكم والمناقشة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداوله

 تراتيجياى استالعربية واألجنبية  , في موضوع بعنوان : " اثر استخدام برنامج التحكم في الذات عل

 . "كلية التربية جامعة كفرالشيخ  –لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم " تجهيز المعلومات 

تقدير عام ب 1992صعوبات التعلم (  –ماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي ) تربية خاصة -2

وبات ممتاز , في موضوع بعنوان : " بعض الخصائص المعرفية والالمعرفية للتالميذ أصحاب صع

 كلية التربية جامعة طنطا ". –ة االبتدائية التعلم في المدرس

 كلية التربية جامعة المنصورة . – 1988دبلوم خاص في التربية -3

رتبة تخصص فيزياء وكيمياء بتقدير عام جيد جدآ مع م 1986علوم وتربية دور مايو  سبكالوريو-4

 كلية التربية بكفرالشيخ جامعة طنطا . –الشرف ) األول على الدفعة ( 

 

 

 

 التدرج الوظيفي :

  1992إلى  1987الفترة من  –معيد بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة كفرالشيخ -1

 . 2000إلى  1992الفترة من  –مدرس مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة كفرالشيخ -2

 ن .وحتى اآل 2000الفترة من  –مدرس بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة كفرالشيخ -3

ستتطس أغ 27وحتتتى  2011يوليتتو  25الفتتترة متتن  –أستتتاذ مستتاعد بقستتم علتتم التتنفس بكليتتة التربيتتة جامعتتة كفتتر الشتتيخ -4

2017. 

 تى اآلن.وح 2017أغسطس 28الفترة من  –أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة كفر الشيخ  -5

mailto:elsayedsakr@yahoo.com
mailto:abd1231920@hotmail.com
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لتى درجتة للحصتول ع جامعتة كفتر الشتيخ  –س التربتوى بكليتة التربيتة األستاذ المستاعد بقستم علتم التنف مرافق للزوجة-6

الفتترة  ن ( فتى) تشتخيص ورعايتة الموبتوبي الدكتوراة من جامعة روستوك بدولة المانيا فى علم النفس التربوى تخصص

 .2005وحتى  2001من 

 

 المنشورة : العلمية اقبحاث

 

 نوع البحث بيانات النشر عنوان البحث م

1 

القرائي وعالقته باستراتيجيات تجهيز الفهم 
المعلومات لدي تالميذ الصف الخامس 

 . بالحلقة األولي من التعليم األساسى

مجلة كلية التربية بكفرالشيخ، 
العدد السادس، السنة السابعة، 

 .56 -1، ص ص:2007
 مشترك

2 
أنماط معالجة المعلومات وعالقتها 

 التفكير لدى معلمات رياض باستراتيجيات

 .األطفال

مجلة كلية التربية بكفرالشيخ، 
 ، 2008السنة الثامنة، 
 .60-1ص ص: 

 فردى

3 

 استراتيجيات التنظيم الذاتى للتعلم كمنبئات
بالتحصيل الدراسى لدى طالب الحلقة الثانية 

 . من التعليم األساسى

مجلة الجمعية المصرية 
العتماد المؤسسات التعليمية، 

ول، المجلد األول، العدد األ
 ، 2009يناير 
 .261-217ص ص:

 فردى

4 

القدرات النفس لغوية لدى التالميذ ذوى 
م التعلم بالحلقة األولي من التعليت صعوبـــا

 . األساسى

مجلة التربية المعاصرة، العدد 
الثامن والسبعون، السنة 

الخامسة والعشرون، يناير 
 .50-5،  ص ص: 2008

 فردى

5 

لتحصيل تأثير تفاعل الجنس ومستوى ا
الدراسى فى مادة العلوم على مداخل الدراسة 

 لدى تالميذ الصف األول االعدادى .

مجلة كلية التربية، جامعة 
اإلسكندرية، الجزء الخامس، 

 .168 -91، ص ص : 2010
 مشترك

6 

ك فعالية برنامج تدريبى لتنمية مهارات االدرا
البصرى على صعوبات الكتابة لدى تالميذ 

لحلقة األولى من التعليم الصف الثالث با
 األساسى

مجلة كلية التربية، جامعة 
اإلسكندرية، المجلد الحادى 

والعشرون، العدد الثانى،     
 .224 -133ص ص :  2011

 مشترك

األستتتتتتتلوب اإلبتتتتتتتداعى )التكيفى التجديتتتتتتتدى(  7
وعالقتتته بأستتاليت التتتعلم النوعيتتة )ميمليتتتكس 

Memletics)  لتتتتتتدى طلبتتتتتتة الصتتتتتتف األول
 .الثانوى

 ، جامعتتتتةمجلتتتتة كليتتتتة التربيتتتتة
العتدد  المجلتد األول، كفرالشيخ،

 .464 -381، 2014، ، الثالث

 فردى

النتتوع والتخصتتص الدراستتى فتتى تتتأثير تفاعتتل  8
مهتتتتتارات التفكيتتتتتر المنظتتتتتومى لتتتتتدى طلبتتتتتة 

  الجامعة.

مجلتتتتة كليتتتتة التربيتتتتة، جامعتتتتة 
الجتتزء ، (161العتتدد )، األزبتتر
 .54-13، 2014،الرابع

 فردى



 جامعة كفر الشيخ

 كلية التربية

 قسم علم النفس التربوى

  

==================================================================== 

4 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

الكفتتتتاءة المعرفيتتتتة للتواصتتتتل بتتتتبعض  عالقتتتتة 9
المتغيتترات الشخصتتتية والدراستتية لتتتدى طلبتتتة 

 .الجامعة

كفتر مجلة كلية التربيتة، جامعتة 
، العتتتدد الثتتتانى، المجلتتتد الشتتتيخ

، 2015، لتتث، الجتتزء الثتتانىالثا
327-408. 

 مشترك

10 

 

أستتتتاليت التتتتتعلم ومهتتتتارات التنظتتتتيم التتتتذاتى 
الدراستتتتتتى كمنبئتتتتتتات باألستتتتتتلوب اإلبتتتتتتداعى 

 تكيفى التجديدى( لدى طلبة كلية التربية.)ال

كفتر مجلة كلية التربيتة، جامعتة 
، العتتتدد الثتتتانى، المجلتتتد الشتتتيخ

 .72-1، 2016نى، الثا

 مشترك

فاعليتتة برنتتامج تتتدريبى باستتتخدام استتتراتيجية  11
الحتواس المتعتتددة فتتى تحستين القتتدرات التتنفس 
لغويتتتتة لتتتتدى التالميتتتتذ ذوى صتتتتعوبات تعلتتتتم 

 لثالث االبتدائى.القراءة بالصف ا

المجلتتتتة المصتتتترية للدراستتتتات 
(، العتتتدد 27النفستتتية، المجلتتتد )

-75، 2017 يوليتتتتتتتتتتتتته(، 96)
146. 

 فردى

 

فتتتى  معرفتتتى ستتتلوكى برنتتتامج تتتتدريبى فعاليتتة 12
 تالميتتذاللتتدى الذاتيتتة المدركتتة  الكفتتاءةتحستتين 

بالصتف الختامس ذوى صعوبات تعلتم القتراءة 
 .االبتدائى

تربيتتة، المجلتتة التربويتتة لكليتتة ال
، العتتدد  جامعتتة ستتوبال، العتتدد

(، أكتتتتتتتتتتتوبر 50الخمستتتتتتتتتتين )
2017 ،115-175. 

 فردى

 
 

 تدريس المقررات:

 
 بمرحلة الليسانس والبكالوريوس:  التالية مقرراتالتدريس  (1

 الكلية الفرقة الشعبة المـــادة م

 التربية األولى علم النفس اإلحصاء الوصفي 1

 التربية األولى علم النفس علم النفس التربوي 2

 التربية األولى علم النفس تاريخ علم النفس 3

التربيتتتتتتتتتتتتتتة  فسيولوجيا اإلعاقة 4
 الخاصة

 التربية األولى

التربيتتتتتتتتتتتتتتة  الفروق الفردية  5
 الخاصة

 التربية األولى

 التربية الثانية علم النفس علم النفس الفسيولوجى 6

 التربية الثانية علم النفس اإلحصاء اإلستداللي 7

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتع  سيكولوجية التعلم 8
 الشعت

 التربية الثانية
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جميتتتتتتتتتتتتتتتتتع  علم النفس التربوي 9
 الشعت

 التربية الثانية

10 
التربيتتتتتتتتتتتتتتة  مدخل إلى صعوبات التعلم

 الخاصة
 التربية الثانية

التربيتتتتتتتتتتتتتتة  مبادئ اإلحصاء 11
 الخاصة

 التربية الثانية

 التربية الثالثة علم النفس القياس والتقويم النفسي والتربوي 12

اإلعتداد والتتدريت  –مهنة علم التنفس  13
 واإلجازة

 التربية الثالثة علم النفس

 التربية الثالثة علم النفس االختبارات النفسية 14

 التربية الثالثة علم النفس منابج البحث 15

 التربية الرابعة علم النفس مشروع التخرل )ممتد( 16

 التربية لرابعةا علم النفس علم النفس المدرسي 17

ريتتتتتتتتتتتتتتاض  علم النفس الفسيولوجى 18
 األطفال

 التربية الرابعة

 التربية الرابعة علم النفس علم النفس المعرفي 19

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتع  الفروق الفردية والقياس النفسى 20
 الشعت

 التربية الرابعة

ريتتتتتتتتتتتتتتاض  الفروق الفردية والقياس النفسى 21
 األطفال

 التربية الرابعة

تعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم  دية والقياس النفسىالفروق الفر 22
 أساسى

 التربية الرابعة

 

 

 :ج التأهيل التربوىمبرناب التالية مقرراتالتدريس  (2

 الكلية الفرقة الشعبة المـــادة م

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  علم النفس التعليمي  1
 الشعت

المستتتتتتتتتتتتتتتتتوى 
 الثانى

 التربية

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  دراسات ميدانية  2
 الشعت

المستتتتتتتتتتتتتتتتتوى 
 الثانى

 التربية

ع جميتتتتتتتتتتتتتتتتتت اإلحصاء  3
 الشعت

المستتتتتتتتتتتتتتتتتوى 
 األول

 التربية

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  التقويم 4
 الشعت

المستتتتتتتتتتتتتتتتتوى 
 الرابع

 التربية
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 : الدراسات العليا داخل الكليةمقررات بمرحلة تدريس   (3

 الكلية التخصص المرحلة المـــادة م

الفتتتتتروق الفرديتتتتتة والقيتتتتتاس  1
 النفسى

التتتتتتتتتتتتتدبلوم 
 العامة

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 التخصصات

 التربية

متتتتات ستتتتيكولوجية إدارة األز 2
 المدرسية

التتتتتتتتتتتتتدبلوم 
 المهنية

أخصتتتتائى نفستتتتى 
 مدرسى

 التربية

التتتتتتتتتتتتتدبلوم  مهارات الدراسة 3
 المهنية

أخصتتتتائى نفستتتتى 
 مدرسى

 التربية

التتتتتتتتتتتتتدبلوم  علم النفس العالجى 4
 المهنية

أخصتتتتائى نفستتتتى 
 مدرسى

 التربية

التتتتتتتتتتتتتدبلوم  إعاقات التعليم 5
 المهنية

 التربية أخصائى نفسى

التتتتتتتتتتتتتدبلوم  وىالتقييم النفسى والترب 6
 المهنية

 التربية أخصائى نفسى

بتتتتتترامج التتتتتتتتدخل وتعتتتتتتتديل  7
 السلوك

التتتتتتتتتتتتتدبلوم 
 المهنية

 التربية أخصائى نفسى

التتتتتتتتتتتتتدبلوم  اإلحصاء النفسى والتربوى 8
 الخاصة

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 التخصصات

 التربية

بنتتتاء االختبتتتارات والمقتتتاييس  9
 النفسية اختيارى

التتتتتتتتتتتتتدبلوم 
 الخاصة

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 التخصصات

 التربية

نتتتاء االختبتتتارات والمقتتتاييس ب 10
 النفسية

التتتتتتتتتتتتتدبلوم 
 الخاصة

علتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتنفس 
 التربوى

 التربية

التتتتتتتتتتتتتدبلوم  قاعة البحث 11
 الخاصة

علتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتنفس 
 التربوى

 التربية

التتتتتتتتتتتتتدبلوم  اإلحصاء االستداللى 12
 الخاصة

علتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتنفس 
 التربوى

 التربية

التتتتتتتتتتتتتدبلوم  علم النفس المعرفى 13
 الخاصة

علتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتنفس 
 التربوى

 التربية

علتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتنفس  الماجستير إحصاء متقدم فى علم النفس 14
 التربوى

 التربية

نظريتتات معاصتتترة فتتتى علتتتم  15
 النفس

علتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتنفس  الماجستير
 التربوى

 التربية

علتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتنفس  الماجستير قاعة بحث 16
 التربوى

 التربية

علتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتنفس  الدكتوراة سيكولوجية التعلم والتعليم 17
 التربوى

 التربية

علتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتنفس  الدكتوراة لم والذاكرةالتع 18
 التربوى

 التربية

علتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتنفس  الدكتوراة قاعة بحث 19
 التربوى

 التربية

 

 : الدراسات العليا خارج الكليةبمرحلة  التالية مقرراتالتدريس  (4
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 الكلية التخصص المرحلة المـــادة م

التتتتتتتتتتتتتدبلوم  المنهج اإلحصائى 1
 الخاصة

التربيتتتتتتتة الفنيتتتتتتتة 
 والموسيقية

ربيتتتتتتتتتتتتتتتة الت
 النوعية

التتتتتتتتتتتتتدبلوم  اإلحصاء النفسى والتربوى 2
 الخاصة

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 التخصصات

التربيتتتتتتتتتتتتتتتة 
 النوعية

 

 : خارج الكليةمقررات تدريس  (5

 الكلية التخصص المرحلة المـــادة م

متتتتتتتتتتتدخل العلتتتتتتتتتتتوم  1
 السلوكية

 التربية النوعية األولى جميع الشعت

 لنوعيةالتربية ا الثانية جميع الشعت علم النفس التعليمي 2

 التربية النوعية الثالثة جميع الشعت القياس والتقويم  3

مهتتتتتتارات التواصتتتتتتل  4
 )اختيارى(

المستتتتتتتتتتوى  جميع الشعت
 الثانى

 الزراعة

الفرقتتتتتتتتتتتتتتتتة  جميع الشعت علم النفس 5
 األولى

 الصيدلة

المستتتتتتتتتتوى  جميع الشعت علم النفس 6
 الثانى

 التمريض

جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  علم النفس العام 7
 التخصصات

المعهتتتتتتتتد العتتتتتتتتالى للخدمتتتتتتتتة  األولى
جميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  الصحة النفسية 8 االجتماعية

 التخصصات
المعهتتتتتتتتد االعتتتتتتتتالى للخدمتتتتتتتتة  الثانية

 االجتماعية

 
 

 المشاركة فى أعمال االمتحانات واقعمال المتعلقة بالطلبة:

 
،  2014 2013، والعام الجامعى 2012 2011رئيس كنترول الفرقة األولى بالكلية العام الجامعى  (1

 .2017 2016، والعام الجامعى 2016 2015م الجامعى والعا

 .2013 2012رئيس كنترول الفرقة الثانية للعام الجامعى  (2

 .2015 2014رئيس كنترول الفرقة الثالثة للعام الجامعى  (3

،  2016 2015،  2015 2014رئيس كنترول التأبيل التربوى المستوى األول لألعوام الجامعية  (4

2016 2017. 
 .2016 2015الدبلومة الخاصة فى التربية للعام الجامعى  رئيس كنترول (5

،  2014 2013،  2013 2012،  2012 2011رئيس كنترول الدبلوم المهنى لألعوام الجامعية:  (6

2014 2015 . 

 .  2016 2015رئيس كنترول الماجستير فى التربية للعام الجامعى  (7
د ى المواعيفيسها لبة فى المواد التى يقوم بتدراإللتزام التام بمواعيد تسلم وتسليم أوراق إجابة الط (8

 المحددة.

 نتائج إمتحانات المواد التى يقوم بتدريسها تتناست مع المستويات الفعلية للطلبة. (9
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 ملتزم بالساعات المكتبية ويفسح وقتاً مناسبا لإللتقاء بطالبه. (10

ية أو جتماعلنفسية أو االتقديم استشارات نفسية لمساعدة الطلبة على حل مشكالتهم الخاصة سواء ا (11

 الدراسية.

  2011جامعى ام الرئيس لجنة للمقابلة الشخصية للطلبة الجدد الملتحقين بكلية التربية ابتداًء من الع (12

 حتى تاريخه. 2012

داًء من تربية ابتية الرئيس لجنة للمقابلة الشخصية لطلبة الدبلوم العامة والدبلوم المهنية الملتحقين بكل (13

 حتى تاريخه. 2012  2011معى العام الجا

 الليسانس مرحلةاالشراف على التدريت الميدانى لطلبة تخصص علم النفس بالفرقتين الثالثة والرابعة ب (14

 .2009  2008والبكالوريوس ابتداًء من عام 

ى لجامعااالشراف على التدريت الميدانى لطلبة الفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية للعام  (15

2007 2008. 

ن عام اًء ماالشراف على التدريت الميدانى لطلبة الدبلوم المهنية تخصص أخصائى نفسى مدرسى ابتد (16

 حتى تاريخه. 2012 2011

 

 :شرار على رسائل الماجستير والدكتوراهاإل

 
 موضوع البحث المكا: التاريخ الدرجة اسم الباحث م

 مروه فتحى يوسف على يونس  .1
ماجستي

 ر
2011 

تربية 
 كفرالشيخ

دراك طالب الجامعة لتوافق أبائهم الزواجى ا

وتأثيره على ذكائهم الوجدانى وتحصيلهم 

 األكاديمى

 2009 دكتوراه عبد المعبود داود  .2
تربية 

 كفرالشيخ

 وراء ما لـمهارات تدريبي برنامج فعالية

 المعرفية البنية أبعاد بعض تنمية في المعرفة

 القرائي العسر ذوي التالميذ لدى

 2012 دكتوراة يد محمد السيد البناتامر الس  .3
تربية 

 كفرالشيخ

فاعلية برنامج تدريبى قائم على حل المشكالت 

ما وراء معرفيا فى تحسين بعض المتغيرات 

المعرفية والالمعرفية لدى التالميذ ذوى 

 .صعوبات التعلم

 ببه قدرى محمد على عيد  .4
ماجستي

 ر
2012 

تربية 
 كفرالشيخ

منبئة بصعوبات بعض العوامل المعرفية ال

الكتابة لدى عينة من تالميذ الحلقة األولى 

 بمرحلة التعليم األساسى.

 ممدوح بشير عبد الفتاح  .5
ماجستي

 ر
2013 

تربية 
 كفرالشيخ

أثر التدريت على بعض فنيات البرمجة اللغوية 

العصبيى على خفض حدة النشاط الزائد 

واضطراب االنتبتاه لدى تالميذ الحلقة األولى 

 عليم األساسى.من الت

 بسمة محمد زكى عبد الهادى  .6
ماجستي

 ر
2014 

تربية 
 كفرالشيخ

تأثير أساليت التفكير وخبرة ومجال التدريس 

على االحتراق النفسى لدى معلمى التربية 
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 الخاصة.

 إحسان نصر عطاهللا بنداوى  .7
ماجستي

 ر
2014 

تربية 
 كفرالشيخ

العالقات البنائية ألساليت التفكير والذاكرة 

عاملة بالحل االبداعى للمشكالت فى ضوء ال

مهارات اتخاذ القرار كوسيط لذوى صعوبات 

 التعلم والعاديين

 2014 دكتوراة امانى محمد عباس شعبان  .8
تربية 

 كفرالشيخ

فعالية التدريت على بعض استراتيجيات التعلم 

ى لد المنظم ذاتياً فى تحسين أداء الذاكرة العاملة

ى الفندقى فى ضوء طلبة الصف األول الثانو

 مستوى العتء المعرفى.

 سمر حمدى عبد الغنى عطية  .9
ماجستي

 ر
2015 

تربية 
 كفرالشيخ

 أساليت المعاملة الوالدية كما يدركها األطفال

ذوى االعاقة العقلية البسيطة وعالقتها 

بالمهارات اللغوية فى ضوء بعض المتغيرات 

 الديموجرافية.

 فريدة حسن أبو الحسن النمكى  .10
اجستيم

 ر
2015 

تربية 

 كفرالشيخ

التفكير الحدسى وعالقته باالستعداد للتعلم 

 ألطفال الروضة ذوى صعوبات التعلم النمائية.

 حنان محمد محمود مرسى  .11
ماجستي

 ر
2015 

تربية 
 كفرالشيخ

تأثير أساليت التفكير لدى المعلم ومناخ حجرة 

الدراسة على التفكير االبتكارى لدى تالميذ 

 بتدائية.المرحلة اال

12.  
محمد جميل عبد اللطيف أبو 

 زور

ماجستي

 ر
2015 

تربية 

 كفرالشيخ

تأثير نوعية وزمن استخدام األنترنت على 

 لبةطاالتجاه نحو التعلم والكفاءة األكاديمية لدى 

 الكليات النظرية والعملية.

 أحمد محمود حامد بلتاجى  .13
ماجستي

 ر
2015 

تربية 
 كفرالشيخ

ية للعض األساليت المعرفالسعة العقلية وعالقتها 

 .لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم

 بالة ابرابيم عبد الغنى شلبى  .14
ماجستي

 ر
2015 

تربية 

 كفرالشيخ

الوعى الصوتى واستراتيجيات تجهيز 

 المعلومات كمنبئات بالعسر القرائى لدى تالميذ

 الصف الخامس االبتدائى.

 2015 دكتوراة محمد سعد عبد الفتاح جوده  .15
ة تربي

 كفرالشيخ

فعالية برنامج قائم على التمثيل المعرفى 

للمعلومات فى تحسين بعض مهارات التفكير 

 .االبتكارى والناقدللتالميذ ذوى صعوبات التعلم

 احمد عبسوى القصاص  .16
ماجستي

 ر
2015 

تربية 

 كفرالشيخ

مهارات التفكير اإليجابى وعالقتىها بالتصميم 

ميذ المرحلة االبتكارى فى التربية الفنية لتال

 اإلعدادية.

 ببه فهمى عبد العزيز القاضى  .17
ماجستي

 ر
2016 

تربية 
 كفرالشيخ

عالقة بعض عادات العقل المنتجة بالناتج 

االبتكارى لدى طلبة كلية التربية النوعية 
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 تخصص تربية فنية.

 سابر محمد عبد الوباب  .18
ماجستي

 ر
2016 

تربية 

 كفرالشيخ

 رسةتجاه نحو المداالنتباه والخيال االبداعى واال

كمنبئات بحت االستطالع لدى تالميذ المرحلة 

  االبتدائية.

 بالل محمد العيسوى  .19
ماجستي

 ر
2016 

تربية 
 كفرالشيخ

 بعض المتغيرات الديموغرافية والنفسية المنبئة

 بالكفاءة الذاتية لمعلمى التربية الخاصة.

20.  
أحمد عادل عبد الرازق 

 سليمان
 2016 دكتوراة

تربية 

 لشيخكفرا

فعالية التدريت على مهارات التفكير االيجابى 

لتنمية الثقة بالنفس والطموح األكاديمى لدى 

 طلبة المرحلة األعدادية.

 محمد أحمد السعيد النجار  .21
ماجستي

 ر
2016 

تربية 
 كفرالشيخ

 جازفاعلية الذات والمرونة المعرفية ودافعية اإلن

 كمنبئات بمهارات التفكير االيجابى لدى طلبة

 المرحلة الثانوية العامة.

 

 :على رسائل الماجستير والدكتوراهاقشتراك فى لجا: المناقشة والحكم 

 
 الوضع المكان موضوع البحث التاريخ الدرجة اسم الباحث م

 سومه السيد تال الدين أحمد 
ماجستي

 ر
2012 

فعالية برنامج تدريبي لمهارات ماوراءا 

الذاكرة فى تحسن الدافع لإلنجاز 

والتحصيل الدراسى لدى التالميذ 

الموبوبين منخفضى التحصيل بالحلقة 

 األولى من التعليم األساسى

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 ً  مناقشا

 ً  داخليا

 2012 دكتوراة عبد المعبود داود 

 ما لـمهارات تدريبي برنامج فعالية

 أبعاد بعض تنمية في المعرفة وراء

 العسر ذوي التالميذ لدى المعرفية البنية

 القرائي

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

مشرفاً 

 مناقشاً و

 سمير مسعد مرسى مظال 
ماجستي

 ر
2013 

ة فعالية برنامج لتحسين الكفاءة الوجداني

واالجتماعية لدى األطفال المتأخرين 

 عقلياً 

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

مشرفاً  

 مناقشاً و

 صفاء محت زغلول محمد 
ماجستي

 ر
2013 

اللغوية فى ضوء الكفاءة  المهارات

االجتماعية وبعض المتغيرات 

الديموجرافية فى مرحلة رياض 

 األطفال

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 ً  مناقشا

 ً  داخليا

 2013 دكتوراه محمد فكرى جمال بشته 
 استراتيجيات بعض على التدريت فعالية

 الفهم على القرائية المعرفة وراء ما

 لدى اللفظية المسائل وحل القرائي

كلية 

التربية 

بكفرالشي

مشرفاً 

 مناقشاً و
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 خ األساسي التعليم من الثانية الحلقة تالميذ

1.  
 صفاء محت زغلول محمد

ماجستي

 ر
2013 

المهارات اللغوية فى ضوء الكفاءة 

االجتماعية وبعض المتغيرات 

الديموجرافية فى مرحلة رياض 

 األطفال

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 ً  مناقشا

 ً  داخليا

2.  
مد ابرابيم ابرابيم مح

 المحالوى

ماجستي

 ر
2014 

القدرات النفس لغوية وعالقتها باساليت 

المعاملة الوالدية فى ضوء بعض 

المتغيرات الديموجرافية لدى تالميذ 

 الحلقة األولى من التعليم األساسى

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

مشرفاً 

 مناقشاً و

3.  
 2014 هدكتورا مراد راتت محمد على

رنامج تدريبى قائم على بعض فعالية ب

الذكاءات المتعددة فى تحسين الدافعية 

للتعلم والكفاءة االجتماعية والتحصيل 

 لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 ً  مناقشا

 ً  داخليا

4.  
 2014 هدكتورا تامر السيد محمد السيد البنا

فاعلية برنامج تدريبى قائم على حل 

وراء معرفيا فى تحسين المشكالت ما 

بعض المتغيرات المعرفية والالمعرفية 

 لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

مشرفاً 

 ومناقشاً 

5.  
 2015 هدكتورا رشا السيد محمود عثمان

فاعلية برنامج تدريبى قائم عللى 

المدخل امتعدد الحواس باستخدام 

دراك الكمبيوتر فى تحسين االنتباه واإل

لدى التالميذ ذوى العسر القرائى فى 

ضوء اساليت التعلم المفضلة بالحلقة 

 األولى من التعليم األساسى

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 ً  مناقشا

 ً  داخليا

6.  
 مروة فتحى يوسف

ماجستي

 ر
2015 

ادراك طالب الجامعة لتوافق ابائهم 

الزواجى وتأثيره على ذكائهم الوجدانى 

 وتحصيلهم األكاديمى

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

مشرفاً 

 ومناقشاً 

7.  
 فرل السعيد كواسة

ماجستي

 ر
2016 

الذاكرة العاملة لذوى صعوبات التعلم 

 اللفظية وغير اللفظية

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 ً  مناقشا

 ً  داخليا

8.  
 سيمون سعيد انيس فرل

ماجستي

 ر
2016 

عالل بعض صعوبات التعلم لدى 

ل طالب المرحلة الثانوية من خال

استراتيجية قائمة على الذكاءات 

 المتعددة

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 ً  مناقشا

 ً  داخليا

9.  
ماجستي حماده محمد سليمان خالف

ر صحة 
فاعلية برنامج قائم على اللعت الدرامى  2016

الجماعى لتنمية اللغة لدى عينة من 

كلية 

التربية 
 ً  مناقشا
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ً  نفسية بكفرالشي االطفال المتأخرين لغويا

 خ

 رجياً خا

10.  
رجت السعيد على أحمد 

 بدوى المعداوى
 2016 دكتوراه

فاعلية برنامج تدريبى للحل اإلبداعى 

للمشكالت فى تنمية التفكير المنظومى 

فى ضوء التعلم المدمج لدى الطلبة 

 الموبوبين ذوى صعوبات التعلم.

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 

مشرفاً 

 ومناقشاً 

11.  
 2017 دكتوراه امانى محمد شعبان

فعالية التدريت على بعض استراتيجيات 

التعلم المنظم ذاتيا فى تحسين أداء 

الذاكرة العاملة لدى طلبة الصف األول 

الثانوى الفندقى فى ضوء مستوى 

 العتء المعرفى

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

مشرفاً 

 ومناقشاً 

12.  
 أحمد عبد الحليم محمد السيد

ماجستي

 ر
2017 

عتء المعرفى تأثير الذاكرة العاملة وال

على مهارات التفكير الناقد لدى طلبة 

 المرحلة الثانوية

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 ً  مناقشا

 ً  داخليا

13.  
محمد اسماعيل متولى حسن 

 اسماعيل

ماجستي

 ر
2017 

ء التنبؤ بفعالية الذات االكاديمية فى ضو

ية التعلم المنظم ذاتيا والمعتقدات المعرف

 لدى تالميذ المرحلة االعدادية

كلية 

التربية 

جامعة 

 دمنهور

 ً  مناقشا

 ً  خارجيا

14.  
 2107 دكتوراة احمد صالح حسن النعيمى

لة القيمة التنبؤية للذكاء والذاكرة العام

بالتحصيل الدراسى لدى طالب المرحلة 

 الثانوية بالجمهورية العراقية

كلية 

التربية 

جامعة 

المنصو

 رة

 ً  مناقشا

 ً  خارجيا

15.  
 ايمن فتحى عبده حذيفة

ماجستي

 ر
2017 

ية أثر التعلم بالخرائط الذبنية اإللكترون

في تحصيل اللغة الفرنسية واالتجابات 

 نحوبا لدى طالب المرحلة الثانوية

كلية 

التربية 

جامعة 

 األزبر

 ً  مناقشا

 ً  خارجيا

16.  
 2018 دكتوراه عبد الفتاح جودة سعدمحمد 

فاعلية برنامج قائم على التمثيل 

ض المعرفى للمعلومات في تحسين بع

 مهارات التفكير االبتكاري والناقد لذوى

 اإلعداديةصعوبات التعلم بالمرحلة 

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

مشرفاً 

 ومناقشاً 
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17.  
 أحمد محمود حامد بلتاجى

ماجستي

 ر
2018 

السعة العقلية وعالقتها ببعض األساليت 

المعرفية لدى التالميذ ذوى صعوبات 

 التعلم 

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 ً  مشرفا

 ومناقشاً 

18.  
 حنان محمد محمود مرسى

ماجستي

 ر
2018 

 تأثير أساليت التفكير لدى المعلم ومناخ

 االبتكاريحجرة الدراسة على التفكير 

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

مشرفاً 

 ومناقشاً 

19.  
 بسمة محمد زكى عبد الهادى

ماجستي

 ر
2018 

ومجال تأثير أساليت التفكير وخبرة 

التدريس على االحتراق النفسى لدى 

 معلمى التربية الخاصة

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

مشرفاً 

 ومناقشاً 

 

20.  
 احمد محمود حامد بلتاجى

ماجستي

 ر
2018 

السعة العقلية وعالقتها ببعض األساليت 

المعرفية لدى التالميذ ذوى صعوبات 

 التعلم 

كلية 

التربية 

بكفرالشي

 خ

 

مشرفاً 

 ومناقشاً 

21.  
 2018 دكتوراه أبو بكر محمد ادم حافظ

برنامج تدريبى قائم على البرمجة 

اللغوية العصبية في تنمية مهارات 

التفكير االيجابى واثره على توجهات 

الهدف لدى طالب كلية التربية بالوادى 

 الجديد 

كلية 

التربية 

بالوادى 

الجديد 

جامعة 

 أسيوط

مناقشاً 

 خارجياً 

 

 
 
 
 
 
 
 

 :بية وورش العملالدورات التدري
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 .UN10046389(. تحت رقم ICDL- V4الحصول على رخصة قيادة الحاست اآللى ) (1
 زالمرك من 2006 11 12-9الحصول على دورة تدريبية بعنوان: تصميم المقرر فى الفترة من  (2

 .الشيخ كفر لجامعة التابع IFLDC والقيادات التدريس بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى

 المركز نم 2009 8 17-15دورة تدريبية بعنوان: النشر العلمى الدولى فى الفترة من الحصول على  (3

 .الشيخ كفر لجامعة التابع IFLDC والقيادات التدريس بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى

مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية فى الفترة من الحصول على دورة تدريبية بعنوان:  (4

 بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى المركز من من مركز التطوير يجامعة طنطا. 2009 10 20-22

 .الشيخ كفر لجامعة التابع IFLDC والقيادات التدريس
ركز من م 2009 11 17-15الحصول على دورة تدريبية بعنوان: سلوكيات المهنة فى الفترة من  (5

 IFLDC والقيادات التدريس بيئة عضاءأ قدرات لتنمية الدولى المركز التطوير يجامعة طنطا. من

 الشيخ. كفر لجامعة التابع

ن مركز م 2009 12 28-26الحصول على دورة تدريبية بعنوان:  إدارة البحث العلمى فى الفترة من  (6

 IFLDC والقيادات التدريس بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى المركز التطوير يجامعة طنطا. من

 الشيخ. كفر لجامعة التابع

 2010 2 8-6الحصول على دورة تدريبية بعنوان: نظم االمتحانات والتقويم التربوى فى الفترة من  (7

 القياداتو التدريس بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى المركز من مركز التطوير يجامعة طنطا. من

IFLDC الشيخ. كفر لجامعة التابع 

-26ة من مؤسسات التعليم العالى فى الفترالحصول على دورة تدريبية بعنوان: التقويم الذاتى ل (8

 بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى المركز من مركز التطوير يجامعة طنطا. من 2010 9 30

 الشيخ. كفر لجامعة التابع IFLDC والقيادات التدريس

ن مركز م 2011 2 27-26الحصول على دورة تدريبية بعنوان: التخطيط االستراتيجى فى الفترة من  (9

 IFLDC والقيادات التدريس بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى المركز طوير يجامعة طنطا. منالت

 الشيخ. كفر لجامعة التابع

 من 2012 10 16-14 من الفترة فى البحثى الفريق إدارة: بعنوان تدريبية دورة على الحصول (10

 .الشيخ كفر لجامعة بعالتا IFLDC والقيادات التدريس بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى المركز

 2013 2 28-26الحصول على دورة تدريبية بعنوان: نظم التعليم )الساعات المعتمدة( فى الفترة من  (11

 كفر الشيخ. التابع لجامعة IFLDCمن المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء بيئة التدريس والقيادات 

 من 2013 4 10-8فى الفترة من الحصول على دورة تدريبية بعنوان: تنظيم المؤتمرات العلمية  (12

 .الشيخ كفر لجامعة التابع IFLDC والقيادات التدريس بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى المركز

ترة من ى الفالحصول على دورة تدريبية بعنوان: دور المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى ف (13

 ركزبل المقاالعتماد، وتمت معادلتها من من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و 2013 5 22-23

 .الشيخ كفر لجامعة التابع IFLDC والقيادات التدريس بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى

 فى عالىتوصيف البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم ال: بعنوان تدريبية دورة على الحصول (14

 قبل من تهامعادل وتمت واالعتماد، تعليمال جودة لضمان القومية الهيئة من 2013 5 9-8 من الفترة

 .الشيخ كفر لجامعة التابع IFLDC والقيادات التدريس بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى المركز

 (Presentation 2010الحصول على دور ة تدريت المدربين فى نظم وتكنولوجيا المعلومات ) (15

ة من الوحدة المركزي 2015 5 15-2والتى عقدت بمركز المعلومات والتطوير فى الفترة من 

 للتدريت على نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة كفر الشيخ.

 لمركزا من 2016 5 23-22 من الفترة فى الجامعية اإلدارة: بعنوان تدريبية دورة على الحصول (16

 الشيخ. كفر لجامعة التابع IFLDC والقيادات التدريس بيئة أعضاء قدرات لتنمية الدولى
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 المؤتمرات والندوات العلمية:حضور 

بعنوان:  لشيخجامعة كفرا -ركة فى أعمال اللجنة العامة للمؤتمر السنوى الخامس بكلية التربيةاالمش (1

 .2006أبريل 17 -15"دور كليات التربية فى التطوير والتنمية"  فى الفترة من 

جامعة  -ربيةعقدت بكلية الت المشاركة فى أعمال الندوة العلمية الثامنة لقسم اصول التربية والتى (2

 .2006 5 7كفرالشيخ تحت عنوان: "المعلم العربى وتحديات القرن الحادى والعشرين" بتاريخ 

عنوان: بشيخ جامعة كفرال -المشاركة فى أعمال اللجنة العامة للمؤتمر السنوى الخامس بكلية التربية (3

 .2007أبريل  11-10فى الفترة من "التفوق العقلى والموببة واإلبداع فى التعليم الجماعى"  

جامعة  -ربيةالمشاركة فى أعمال الندوة العلمية التاسعة لقسم اصول التربية والتى عقدت بكلية الت (4

 .2007 4 30كفرالشيخ تحت عنوان: "التعليم المصرى وتعزيز المواطنة" بتاريخ 

دت بكلية تى عقخدمة المجتمع والالمشاركة فى فعالية الندوة العلمية التى نظمها جهاز شئون البيئة و (5

م" ة منهجامعة كفرالشيخ تحت عنوان: "فيروسات الكبد ومرض السكر والدرن وطرق الحماي -التربية

 .2007 5 7بتاريخ 

 المشاركة بالحضور فى مؤتمر ضمان الجودة بجامعة كفرالشيخ تحت عنوان:  (6

  ات بالجامعة يوم األثنين"ضمان الجودة اليوم والغد"، والذى عقد بوحدة إدارة المشروع

 .2008 3 10الموافق 

دت بكلية تى عقالمشاركة فى فعالية الندوة العلمية التى نظمها جهاز شئون البيئة وخدمة المجتمع وال (7

تاريخ بيئة" جامعة كفرالشيخ تحت عنوان: "نحو عمل تطوعى فعال لخدمة المجتمع وتنمية الب -التربية

25 3 2008. 

جامعة  -ربيةالندوة العلمية العاشرة لقسم اصول التربية والتى عقدت بكلية الت المشاركة فى أعمال (8

 .2008 4 2كفرالشيخ تحت عنوان: "الرواية العربية والتربية" بتاريخ 

جامعة  -تربيةالمشاركة فى أعمال الندوة العلمية الثالثة لقسم الصحة النفسية والتى عقدت بكلية ال (9

شاف المبكر لذوى االحتياجات الخاصة من األطفال" بتاريخ كفرالشيخ تحت عنوان: "االكت

22 2 2009. 

 التى عقدتشيخ وجامعة كفرال -المشاركة فى أعمال الندوة العلمية األول لقسم علم النفس بكلية اآلداب (10

فرط تخدام الماالس بمدرل كلية التجارة بالجامعة تحت عنوان: "اآلثار النفسية واالجتماعية التى تنتج عن

 .2009 3 8لكمبيوتر واالنترنت" بتاريخ ل

عة جام -ربيةة التالمشاركة فى أعمال الندوة العلمية الحادية عشرة لقسم اصول التربية والتى عقدت بكلي (11

 .2009 4 1كفرالشيخ تحت عنوان: "الدور المربى للمسرح" بتاريخ 

 -ةية التربيت بكلتربوى والتى عقدالمشاركة فى إعداد وتنظيم الندوة العلمية األولى لقسم علم النفس ال (12

 .2009 4 15جامعة كفرالشيخ تحت عنوان: "برامج التدخل السيكولوجى" بتاريخ 

المشاركة فى أعمال الندوة العلمية األولى لقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية والتى عقدت بكلية  (13

 .2009 4 29االفتراضى" بتاريخ جامعة كفرالشيخ تحت عنوان: "نظام التعليم العالى  -التربية

ة جامع -بيةالتر المشاركة فى أعمال الندوة العلمية الخامسة عشر لقسم أصول التربية والتى عقدت بكلية (14

 .2012 3 13كفرالشيخ تحت عنوان: "المعلم وتحديات األلفية الثالثة" بتاريخ 

نطا ة جامعة طلتربيمستقبلية، بكلية ا المشاركة فى أعمال ندوة األبعاد الثقافية للتعليم الثانوى: رؤية (15

 .2012 4 24باألشتراك مع المجلس األعلى للثقافة بتاريخ 
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ة جامع -بيةالتر المشاركة فى أعمال الندوة العلمية الخامسة عشر لقسم أصول التربية والتى عقدت بكلية (16

يخ ه(." بتارلباتاته، متطكفرالشيخ تحت عنوان: " مستقبل التغيير التربوى بعد ثورة يناير )أسسه، أولوي

14 3 2013. 

 عنوان: "بشيخ جامعة كفرال -المشاركة فى أعمال اللجنة العامة للمؤتمر السنوى التاسع بكلية التربية (17

 .2014 13-12"  فى الفترة من  التربية واالنتماء

ة جامع -بيةلترا المشاركة فى أعمال الندوة العلمية السادسة عشر لقسم أصول التربية والتى عقدت بكلية (18

 .2014 3 12كفرالشيخ تحت عنوان: "التربية واالنتماء" بتاريخ 

 

 :قنشطة الجامعيةا

امعة فى مجال التخصص داخل الجوالباحثين تحكيم عدد من البحوث للسادة أعضاء بيئة التدريس  (1

 .سوبال جامعةة كلية التربية جامعة كفر الشيخ، والمجلة التربوية لكلية التربيوخارجها للنشر بمجلة 

 تحكيم عدد من البحوث لطلبة الماجستير والدكتوراة للنشر بمجلة الكلية. (2

سية ة النفتحكيم مقاييس وبرامج لطلبة الماجستير والدكتوراة فى تخصصى علم النفس التربوى والصح (3

 داخل الجامعة وخارجها.

خل الجامعة والدكتوراة دا لبعض طلبة الماجستير SPSSإجراء التحليالت اإلحصائية من خالل برنامج  (4

 .من خالل وحدة التحليل اإلحصائى بمركز الخدمة العامة بالكلية وخارجها

 عضوية المجالس واللجان داخل الكلية: (5

  2016  2015للعام الجامعى كلية الجلس مأمين. 

  2016  2015عضو مجلس الكلية للعام الجامعى . 

 ىعن مجلس الكلية فى العام الدراس عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع المنبثقة 
2012 .2013 

  ـ  2014 2013عضو لجنة شئون التعليم والطالب المنبثقة عن مجلس الكلية فى األعوام

 .2017 2016ـ  2016 2015ـ  2015 2014

 والثانية ألولىعضو بلجنة اإلشراف علبى االنتخابات )العمداء ـ رؤساء األقسام( بالكلية فى الدورة ا (6

 رحوم األستاذانتخاب عدد اثنين من العمداء بما: المتم تم فى ظلها (. و2014حتى عام  2011م )من عا

  فورى.الدكتور  خيرى المغازى عجال، والعميد الحالى األستاذ الدكتور  صبحى عبد الفتاح الك

 أنشطة ضمن اتحاد الطلبة واألنشطة العامة بالكلية: (7

  2015 2014الجامعى مستشار الجنة الرياضية بالكلية للعام. 

  2016 2015مستشار اللجنة العلمية بالكلية للعام الجامعى. 

  ـ  2012 2011رئيس لجنة انتخاب اتحاد طلبة الكلية )الفرقة الرابعة( فى األعوام

2012 2013 ،2015 2016. 
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 العام  دًء منعضو لجنة التحكيم الختيار الطالت والطالبة المثاليين على مستوى الكلية ب

 حتى تاريخه. 2013 2012امعىالج

 جامعيةعضو لجنة التحكيم الختيار الطالت والطالبة المتاليين على مستوى المدن ال 

 .2016باستضافة جامعة كفر الشيخ فبراير 

ع كليات ة قطاعضو لجنة إعداد الئحة مرحلة الدراسات العليا بالكلية والتى تم اعتمادبا من قبل لجن (8

 التربية.

حتى  2011ام عقبال المنبثقة عن المؤتمر  العام للكلية ابتداء من المؤتمر الثامن رئيس لجنة األست (9

 .2016المؤتمر الثانى عشر 

يتى أمين صندوق مجلس إدارة جمعية رعاية أعضاء بيئة التدريس واسربم )صندوق الزمالة( بكل (10

 حتى تاريخه. 2014التربية والعلوم بالجامعة بدًء من عام 

 ات السيمنار األسبوعي لقسم علم النفس التربوى.المشاركة في فعالي (11

 علم النفس التربوى بالكلية. ىشراف العلمي والفني على معملاإل (12

ذل قا لنماومقرراته المختلفة طببالكلية المشاركة في انجازات توصيف برنامج علم النفس التربوي  (13

 الهيئة القومية.

ة اذل الهيئبقا لنمومقرراته المختلفة طبالكلية ربوي المشاركة في انجازات تقارير برنامج علم النفس الت (14

 القومية.

ة طبقا لمختلفاومقرراته بالكلية المشاركة في انجازات التقارير السنوية لبرنامج علم النفس التربوي  (15

 لنماذل الهيئة القومية.

 


