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ا 
ا
 املؤهالث العلميت: -ثاوي

 تاريخو مصدره ) الجامعة والبمد ( المؤىل
بتقدير "  الشعبةمصر، األول عمى  -كمية التربية جامعة المنيا لتربيةليسانس اآلداب وا

 جيد جدا مع مرتبة الشرف"
 م4002

الدبموم الميني شعبة التربية 
 الخاصة 

 مصر، بتقدير " جيد " -كمية التربية جامعة المنيا 
 )أثناء الخدمة العسكرية(

 م4003

 م4004 مصر، بتقدير )جيد جدا( -لمنياكمية التربية جامعة ا الدبموم الخاص في التربية
مصةر، بتقةدير)ممتا ( وعنةوان  "  -كمية التربيةة جامعةة المنيةا  الماجستير في التربية

اإلنيةةاا النفسةةي وع بتةةو بةةالتوافي ال واجةةي وبعةة  المت يةةرات 
الديموجرافيةةة لةةدى عينةةة مةةن معممةةي الف ةةات الخاصةةة بمحاف ةةة 

 المنيا ".
"Burnout and Its Relation to Marital Adjustment 

and Some Demographic Variables for a 
Sample of Special Classes Teachers in Minia" 

 

 م4006

مصر، مع التوصية بطبع الرسالة  -كمية التربية جامعة المنيا  الدكتوراه في فمسفة التربية
وتبادليةةةةا مةةةةع الجامعةةةةات ومراكةةةة  البحةةةةوث المعنيةةةةة باإلجمةةةةا  

" فعاليةةةةةة اإلرشةةةةةاد بةةةةةالوابع لتنميةةةةةة فعاليةةةةةة الةةةةة ات   بعنةةةةةوان
االجتماعيةة لةدى عينةةة مةن الطمبةة المتةةاخرين دراسةيا بكميةةة 

 .التربية جامعة المنيا "
"   The Effectiveness of Reality Therapy on 
Developing Social Self-fficacy among a 
Sample of the Underachievers in Minia , 
Faculty of Education  ".  

 م4022
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ا
ا
 :التذرج الىظيفي -ثالث

 التاريخ المكان الوظيفة
 معيد بقسم الصحة النفسية –
 
 

 3/4003/ 12 كمية التربية بجامعة المنيا
 43 /4 /4006 

 مدرس مساعد بقسم الصحة النفسية –
 
 

 44/4/4006 كمية التربية بجامعة المنيا
 44/24 /4022 

 مدرس بقسم الصحة النفسية
 
 

  45/24/4022 كمية التربية بجامعة المنيا
 3 /20  /4023  

 التربية الخاصةبقسم  مساعدأستا  
 
 

األمير سطام كمية التربية بجامعة 
 بن عبد الع ي 

4/20 /4023 
25 /7 /4027 

األمير سطام كمية التربية بجامعة  التربية الخاصةبقسم  مشاراأستا  
 بن عبد الع ي 

26 /7 /4027 
2 /4 /4042 

بقسةةةةةةةم الصةةةةةةةحة  (مشةةةةةةةارا) مسةةةةةةةاعد أسةةةةةةةتا 
 النفسية

 

  1/4025 / 46 كمية التربية بجامعة المنيا
10 /3/ 4044 

 ة النفسيةأستا  بقسم الصح
 

 حتى تاريخو 4044/ 3/ 12 كمية التربية بجامعة المنيا

 بسم الصحة النفسية ر يس
 
 

 حتى تاريخو 4044 /4/ 5 كمية التربية بجامعة المنيا
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 :األوشطت -رابعا 
 المجان العممية

 .25/20/2762بتاريخ  4713بربم عضو جمعية األخصا يين النفسيين المصرية رانم المشيرة 
ؤسةةس جمعيةةة الصةةحة النفسةةية واإلرشةةاد النفسةةي بمحاف ةةة المنيةةا التابعةةة لةةو ارة التضةةامن االجتمةةةاعي عضةةو م 

 .4007لسنة  2770المصرية والمقيدة بربم 
 .4024لسنة  462/4عضو النقابة العامة لمدربي التنمية البشرية والمشيرة بو ارة القوى العاممة واليجرة المصرية بربم  

 محكم عممي
مجمةة التربويةةة الصةادرة عةةن بع  المجة ت العميةةة مثةل  مجمةة كميةةة التربيةة جامعةةة المنوفيةة ، والممةي لةةمحكةم ع

 مجمس النشر العممي بجامعة الكويت
 أسات ة مساعدين(. –دكتوراه  -دوات والمقاييس العممية لمط ب والباحثين )ماجستيرمحكم عممي لكثير من األ
 أسات ة مساعدين(. –دكتوراه  -مية لمط ب والباحثين )ماجستيرالبرامج العممحكم عممي لكثير من 

 املهام اإلداريت

 المشاركة في لجان المقاب ت الشخصية لط ب الفربة األولى –
 المشاركة في لجان المقاب ت الشخصية لط ب الدراسات العميا –
 4007عضو كنترول الفربة الثانية  -
 4022ن ام العام الواحد  يعضو كنترول الدبموم التربو  –
 4021عضو كنترول التعميم المفتوح  –
 4021ر يس كنترول التعميم المفتوح   –
 4022عضو كنترول الفربة األولى  -
 4021/ 4024ن ام العاميين والدبموم الخاص والماجستير والدكتوراه  يعضو كنترول الدبموم التربو  –
 4022ر يس كنترول الفربة األولى  -

                                           
 )جميع ما يتم ذكره لو شواىد وأدلة تثبتو )شيادات و رارات. 
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 4022/ 4021ن ام العاميين والدبموم الخاص والماجستير والدكتوراه  التربويعضو كنترول الدبموم  –
 4022 الدبموم التربوي ن ام العاميين والدبموم الخاص والماجستير والدكتوراه )تخمفات(ر يس كنترول  -
 4022الدبموم الخاص )اختبار الم ة األجنبية( ر يس كنترول ببول ط ب  -
 مجمس بسم الصحة النفسية )عضوا( فيالمشاركة  –
 أمانة مجمس القسم )أمينا( –
 القسمتو يع الكتاب الجامعي داخل وتاليف وعضو لجنة إعداد  -
 المشاركة في أنشطة وفعاليات مرك  اإلرشاد النفسي بالكمية -
 اإلشراف ومتابعة انتخابات العمادة في كمية التربية جامعة المنيا -
 عضو مكتب التربية العممية بالكمية  –
 عضو لجنة الع بات الثقافية المنبثقة عن مجمس الكمية   –
 عضو وحدة الجودة واالعتماد بالكمية -
 المشاركة في الم ح ة عمى اختبارات كادر المعممين-
 عضو لجنة إعداد الجداول الدراسية لمرحمة الميسانس والبكالوريوس بالكمية -
 لجنة إعداد الجداول الدراسية لمرحمة الميسانس والبكالوريوس بالكمية ر يس -
 عضو لجنة إعداد الجداول الدراسية لمرحمة الدراسات العميا بالكمية -
 عضو الفريي التنفي ي في مشرو  تطوير الدبموم الميني شعبة التوجيو واإلرشاد النفسي بالقسم -
 عي داخل الكميةعضو لجنة دعم وتو يع الكتاب الجام -
 المشاركة في مشرو  تنموي الكتشاف الط ب  وي االحتياجات الخاصة بالجامعة -
 لجنة شراء الكتب والمراجع العممية )التربوية( من معر  القاىرة الدولي لمكتابعضو  -
 لجنة شراء الكتب والمراجع العممية )التربوية( من معر  القاىرة الدولي لمكتابر يس  -
مادتي رعاية  وي االحتياجات الخاصة  يلممعممين غير التربويين بكمية التربية ف يالبرنامج التدريبسي من -

 4022والصحة النفسية لممتعممين 
لممعممةةين غيةةر التربةةويين بكميةةة التربيةةة فةةى مةةادتي رعايةةة  وي االحتياجةةات الخاصةةة  التةةدريبيالبرنةةامج منسةةي  –
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 4023 والصحة النفسية لممتعممين
 مشرف تنفي ي في مرك  تطوير التعميم وتنمية بدرات أعضاء ىي ة التدريس والقيادات بالجامعة -
 عضو وضع الخطة االستيراتيجية لجامعة المنيا. -
 االمتحانةةةات وتقةةويم مخرجةةةات الةةةتعمم والمنبثقةةةة مةةةن برنةةامج إعةةةداد معمةةةم التربيةةةة الخاصةةةة لجنةةةةور ةةةيس عضةةو  -

4042 /4044. 
 4044/ 4042 إعداد معمم التربية الخاصةعضو فريي االعتماد البرامجي لبرنامج  -
 4044/ 4042عضو كنترول الفربة الرابعة  -
 املساهمت يف األوشطت الطالبيت –
  را د األسرة الط بية )صبايا تربية(نا ب  – 2
 4024/  4022المشاركة في فعاليات األنشطة الط بية بالكمية خ ل  -4
 4022/  4021اإلشراف عمى المشرو  الط بي لطمبة الفربة الثانية بكمية التربية النوعية  -1
 4022/  4021ة تعميم الفنون في اإلشراف عمى المشرو  الط بي لطمبة الفربة الرابعة شعب -2
 المساىمة في تحكيم المقاييس والبرامج اإلرشادية لمدراسات العميا – 3
 المشاركة في فعاليات تخريج ط ب وطالبات الكمية -4

 املىاد واملقزراث التذريسيت بكليت الرتبيت جامعت املىيا
 ة مادة سيكولوجية الف ات الخاصة.

 مادة عمم نفس النمو.
 . مادة عمم النفس االجتماعي.

 مادة عمم النفس اإلرشادي.ة 
 ة الن ري والتطبيقي لمادة عمم النفس الكمينيكي.

 ة مادة الصحة النفسية واإلرشاد النفسي.
 ة الن ري والتطبيقي لمادة عمم النفس المرضي.

 .ة مادة عمم نفس المراىقة
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 .مدخل إلى اإلعابة العقمية
 .ىباتنمية المو 

 المفيوم التربوي لمف ات الخاصة.
 املىاد واملقزراث التذريسيت مبزحلت الذراساث العليا

 العممي لمادة أساليب الع ج النفسي لطمبة الدبموم الميني شعبة التربية الخاصة. 
 ة العممي لمادة التدريب المص ر في اإلرشاد النفسي لطمبة الدبموم الميني شعبة اإلرشاد النفسي. 

 مادة سيكولوجية الف ات الخاصة لطمبة الدبموم التربوي. ة 
 ة مادة الصحة النفسية واإلرشاد النفسي لطمبة الدبموم التربوي. 

 ة مادة عمم نفس النمو لطمبة الدبموم التربوي. 

 العممي لمادة أساليب الع ج النفسي لطمبة الدبموم الميني شعبة التربية الخاصة. 
 .النمو( حديثة في عمم نفس بسم آخر )ن رياتمقرر اختياري من 

 .لط ب الدبموم الميني شعبة اإلرشاد النفسي فنيات اإلرشاد النفسي
 خذمت اجملتمع والىذواث التي مت تقذميها: -

مجموعة من المقاءات )فةي اإل اعةة وكة لا التمفةا ( والتةي كانةت بةين التسةجيل والمباشةرة عمةى اليةواء )عةن كيفيةة 
دمةةان االنترنةةت وكيفيةةة تعامةةل اآلبةةاء مةةع األبنةةاء  واإلسةةاءة االنفعاليةةة التعامةةل  والتواصةةل مةةع الف ةةات الخاصةةة وان

 (.و اىرة المستريح وكيفية التصدي ليا
 م بكمية الصيدلة جامعة المنيا22/1/4024بعنوان "سوريا ألم وأمل" بتاريخ  ندوة –
بمدرسةةةة  م7/2/4024لنفسةةةةي الجيةةةةد بتةةةاريخ عةةةن كيفيةةةة تعامةةةةل اآلبةةةاء مةةةع األبنةةةةاء باألسةةةةموب التربةةةوي وانةةدوة  –

 القرآن الكريم بحي األخصاص في محاف ة المنيا
 بتةةةةاريخبعنةةةةوان "كةةةةن إيجابيةةةةا وابتعةةةةد عةةةةن اإلدمةةةةان" نةةةةدوة بالجمعيةةةةة الشةةةةرعية بالقمةةةةادير فةةةةي مركةةةة  سةةةةمالوط  -
 م3/7/4024
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 م22/1/4021 بتاريخع العاديين دمج الف ات الخاصة معن  ومنطقة المنيا األ ىريةندوة بنقابة التطبيقين  –
/  40ندوة عن كيفية التعامل مع المراىقين في المراىقة المبكرة بمدرسة اإلعدادية الحديثة بنات بالمنيا بتاريخ  -
 م 4022/  1
أمسية تثقيفية في جامع ص ح الدين باألخصاص عن مقومات الحياة ال وجية السميمة بعنوان " وجني شكرا"  –

 م 21/4/4022بتاريخ 
ندوة تثقيفية في جامع ص ح الدين باألخصاص عن االحتواء بعنوان " وجي الع ية  افيمنةي تكسةبني" بتةاريخ  -
 م 40/4/4022
 م4022/ 22/  24ندوة تثقيفية في مدرسة المنيا الثانوية القديمة بنات عن اضطرابات النطي والك م بتاريخ  -
 بمرك  نيوفيجن )أبو برباص(.  إبامة جمسة تخاطب لعدد من األطفال -
 المشاركة في فعاليات مكتب الخدمة االجتماعية المدرسية التابعة لأل ىر الشريف –
 4022/  4021المشاركة في فعاليات برنامج التوجيو الجمعي بمدرسة اإلعدادية بنات بالمنيا  -
 4022مية المشاركة في برنامج تدريب الدمج التعميمي بإدارة المنيا التعمي -
 إعداد المادة العممية الخاصة بالدورة التدريبية في ميارات البحث العممي ضمن المشروعات التنافسية بالكمية –
 ميارات البحث العممي تقديم دورة تدريبية بكمية التربية لط ب الجامعة عن  –
 ةبمرك  اإلرشاد النفسي بالكمي تعديل سموا العاديين وغير العادييندورة  –
المشةةةاركة فةةةي البرنةةةامج التةةةدريبي لممعممةةةين غيةةةر التربةةةويين بكميةةةة التربيةةةة فةةةي مةةةادتي رعايةةةة  وي االحتياجةةةات  –

 4022 الخاصة والصحة النفسية لممتعممين
المشةةةاركة فةةةي البرنةةةامج التةةةدريبي لممعممةةةين غيةةةر التربةةةويين بكميةةةة التربيةةةة فةةةي مةةةادتي رعايةةةة  وي االحتياجةةةات  –

 4023 فسية لممتعممينالخاصة والصحة الن
 اعرف  اتا( لطمبة جامعة المنيا –دورة التنمية البشرية )ميارات اإلبنا   -
 .جمعية الصحة النفسية واإلرشاد النفسيبالدورة اإلرشادية )عن اإلرشاد النفسي وكيفية تطبيقو عمى أر  الوابع(  -
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 الذوراث التذريبيت التي اجتاسها: -خامسا 
 التاريخ التدريبمكان وجية  دريبيةاسم الدورة الت م
 4003/ 5/ 5-2 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا I2 تنمية ميارات االتصال الفعال 2
 4003/ 7/ 4-3 كمية التربية جامعة المنيا التعمُّم الفعال 4
 4003/ 41/22-26 معيد إعداد القادة بحموان دورة إعداد القادة بحموان  1
 4004/ 4/ 46-44 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا I1لفعال ميارات العر  ا 2
 4004/ 5/ 3-4 كمية التربية جامعة المنيا البحث التربوي 3
 4004/ 6/ 3-4 كمية التربية جامعة المنيا التربية العممية 4
 4004/ 6/ 7-4 كمية التربية جامعة المنيا التدريس 5
 4004/ 6/ 12-47 ير التعميم جامعة المنيامرك  تطو  P4آداب وأخ بيات المينة  6
 4004/ 24/ 42-27 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا T3 استخدام التكنولوجية في التدريس 7
 ) TOEFLامتحان التوفل المحمي  20

EBE)   
 AMIDESTمؤسسة اميدست 
 القاىرة –بالدبي 

42 /4 /4005 

 4005/ 3/ 25-23 تطوير التعميم جامعة المنيامرك   T2االتجاىات الحديثة في التدريس  22
 4005/ 3/ 42-44 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا                                                                P1 ميارات التفكير  24
 4005/ 4/ 42-26 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا T1التدريس الفعَّال  21
 4005/ 4/ 46 -43 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا R1البحث العممي  أساليب 22
 4006/ 5/ 45-42 مرك  الحاسب اآللي بجامعة المنيا دورة شبكة المعمومات )االنترنت( 23
 4006/ 5/ 12-47 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا T4معايير الجودة في العممية التدريسية  24
ة ألعضةةةةةةةةاء ىي ةةةةةةةةة الةةةةةةةةدورة التثقيفيةةةةةةةة 25

 التدريس ومعاونييم بحموان
 4007/ 2/ 23-20 معيد إعداد القادة بحموان

 4007/ 2/ 40 معجروب أحمد حاف   أمسية بوة الطابة البشرية والوصول لمقمة  26
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 التاريخ التدريبمكان وجية  دريبيةاسم الدورة الت م
 إبراىيم الفقي د.

مرك  اختبار الم ات األجنبية    TOEFL ( EBE)التوفل  27
 جامعة المنيا

27 /3 /4007 

 4020/ 4/ 6-5 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا T2م الساعات المعتمدة ن ا 40
 4020/ 4/ 20 -7 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا C3تن يم المؤتمرات  42
 4020/ 5/ 21-24 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا R1النشر العممي  44
 4020/ 5/ 45-44 نيامرك  تطوير التعميم جامعة الم R2إعداد فريي بحثي  41
42 ICTB  مرك  ن م وتكنولوجيا المعمومات  في الحاسب اآللي وتشمل

 جامعة المنيا
دورات أكثر تخصصا في 

 الحاسب اآللي
43  IT     

 
مرك  ن م وتكنولوجيا المعمومات 

 جامعة المنيا
42-44 /22 /4020 

44  Windows       مرك  ن م وتكنولوجيا المعمومات
 ياجامعة المن

41-43 /22 /4020 

45  Word       مرك  ن م وتكنولوجيا المعمومات
 جامعة المنيا

46-10 /22 /4020 

46  Excel       مرك  ن م وتكنولوجيا المعمومات
 جامعة المنيا

2-3 /24 /4020 

47  Net       مرك  ن م وتكنولوجيا المعمومات
 جامعة المنيا

6-7 /24 /4020 

10  Maintenance م وتكنولوجيا المعمومات مرك  ن 
 جامعة المنيا

24-21 /24 /4020 

12  Power point  مرك  ن م وتكنولوجيا المعمومات
 جامعة المنيا

22-24 /24 /4020 
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 التاريخ التدريبمكان وجية  دريبيةاسم الدورة الت م
14  ACCESS      مرك  ن م وتكنولوجيا المعمومات

 جامعة المنيا
2-4 /2 /4022 

11  Adobe Photoshop  مرك  ن م وتكنولوجيا المعمومات
 لمنياجامعة ا

46-10 /1 /4022 

12  S.P.S.S. مرك  ن م وتكنولوجيا المعمومات  اإلحصا ية
 جامعة المنيا

24-42 /24 /4022 

 4022/ 4/ 24 -/43/3 أكاديمية المنارة الدولية  في الحاسب اآللي ICDLدورة  13
 4021/ 6/ 46-45 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا الجوانب المالية والقانونية 14
 4022/ 4/ 21-24 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا التخطيط االستراتيجي 15
16 EndNote  دورة متخصصة في

 التوثيي واالستشيادات المرجعية
مرك  تطوير  –كمية الصيدلة 

 التعميم جامعة المنيا
24-27 /4 /4022 

 
 4022/ 4/ 42-41 مرك  تطوير التعميم جامعة المنيا I1إدارة الوبت واالجتماعات  17
مرك  تنمية بدرات أعضاء ىي ة  إنشاء موابع الكترونية شخصية  20

 FLDCالتدريس والقيادات 
23– 24 /4 /4023 

مرك  تنمية بدرات أعضاء ىي ة  ن م االمتحانات وتقويم الط ب 22
 FLDCالتدريس والقيادات 

42- 44 /4 /4025 

التعامل مع الط ب  وي  24
 A2  خاصةاالحتياجات ال

مرك  تنمية بدرات أعضاء ىي ة 
 FLDCالتدريس والقيادات 

7- 20  /4  /4040 

مرك  تنمية بدرات أعضاء ىي ة  A1 مكافحة الفساد 21
 FLDCالتدريس والقيادات 

42- 44  /5  /4040 

مرك  تنمية بدرات أعضاء ىي ة  L2 اإلدارة الجامعية 22
 FLDCالتدريس والقيادات 

25- 26 /6 /4042 
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 التاريخ التدريبمكان وجية  دريبيةاسم الدورة الت م
مرك  تكنولوجيا المعمومات جامعة  إنشاء موابع إلكترونية شخصية 23

 ITC المنيا 
23- 24 /7 /4042 

أخ بيات البحث العممي والنشر  24
 P4 الدولي

مرك  تنمية بدرات أعضاء ىي ة 
 FLDCالتدريس والقيادات 

20- 22 /20 /4042 

25 
word processing 

مرك  تكنولوجيا المعمومات جامعة 
 ITC لمنيا ا

4 /24 /4042 

 
    البحثيت:األوشطت  ةةةةة خامسا

 ة:رك في اإلشراف عمييا ومنحت الدرجبيان بالرسائل العممية التي شا-أ
 حالتو درجتيا عنوان الرسالة اسم الطالب

أثر االت ان االنفعالي في أساليب مواجية الض وط النفسية  محمد خمف محمود
 الحكومية والخاصة بالمنيالدي عينة من معممي المدارس 

 تم المنح ماجستير

 
 :معه طالب املقيذيهبيان بال -ب

 الدرجة تاريخ القيد اسم الطالب م
 ماجستير م 4044/ 20/ 2 مينا منير نجيب تاوضروس 2
 ماجستير م 4044/ 20/ 2 فتح الباب احمد عبد الرحيم أماني 4

 ستيرماج م 4044/ 20/ 2 حسنا محمد شحات محمد احمد 1

 ماجستير م 4044/ 20/ 2 راندا ص ح عبد المع  خمف 2

 ماجستير م 4044/ 20/ 2 حسين عبد الرشيد حسين عمي 3

 دكتوراه م 4044/ 20/ 2 ع ه حسن عبدالع ي  إبراىيم 4
 دكتوراه م 4044/ 20/ 2 غادة خميفة حمودة عبدالقادر 5
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 العممية  البحوثمن  ي ائمة باإلنتاج العمم -ج

 النشر وعاء عنوان البحث م

 

تاريخ 
 النشر تاريخ القبول

الترقيم 
الدولي 
الموحد 
 للطباعة

 

الترقيم 
الدولي 
الموحد 
 إلكتروني

 

ت
ظا

ح
ال

م
 

1 

 
 .أ مة التعميم

منشةةور بمجمةةد المةةؤتمر العممةةي 
)تحةةةةةديات التعمةةةةةيم فةةةةةي  التاسةةةةةع

 -العةةالم العربةةةي(، كميةةة التربيةةةة 
مصةةةر، الفتةةةرة  –امعةةةة المنيةةةا ج

 م.4007/ 22/ 22 -20من 

بر 
بتم
س

40
07

 

   
   

مبر
نوف

40
07

 

  
مشترك مع 

 اتتخصص
 أخرى

-hossam-rzaki#https://kenanaonline.com/users/d-hossam-https://kenanaonline.com/dr

zaki/posts/1112543 

2 

ال واجةةةةةةةةةي  لبمةةةةةةةةةي المسةةةةةةةةةتقب
وع بتةةةةو بالةةةة كاء الوجةةةةداني 
وبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  المت يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 
الديموجرافيةةة لةةدى عينةةة مةةن 

 .طمبة الجامعة

مجمةةةةة كميةةةةة التربيةةةةة، جامعةةةةة 
( العةةةةةةةدد 42بنيةةةةةةةا، المجمةةةةةةةد )

- 17(، 4( الجةةةةةةةةةةةةةةةةةة ء )72)
47. 

مبر
ديس

 
40
24

 

إ
يل 
بر

40
21

 

1110-

2411 

2682-

 فردي 3373

search.mandumah.com/Record/470651https:// 

3 

أسةةةةةةةةةةةةةةةةاليب إدارة الصةةةةةةةةةةةةةةةةرا  
المينةةةةةةةةةةي كمنبةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةاألمن 
النفسةةةةةةةي لةةةةةةةدى عينةةةةةةةة مةةةةةةةن 

 .المعممين بالمنيا

جامعةةةةة  ،مجمةةةةة كميةةةةة التربيةةةةة
العةةةدد  (10)المجمةةةد  ،أسةةةيوط

(2،) 324 - 345. 

مبر
نوف

40
21

 

ير 
ينا

40
22

 

1110-

2292 

2536-

961X فردي 

https://repository.psau.edu.sa/xmlui/handle/123456789/7086 

https://kenanaonline.com/dr-hossam-zaki#https://kenanaonline.com/users/dr-hossam-zaki/posts/1112543
https://kenanaonline.com/dr-hossam-zaki#https://kenanaonline.com/users/dr-hossam-zaki/posts/1112543
https://search.mandumah.com/Record/470651
https://search.mandumah.com/Record/470651
https://repository.psau.edu.sa/xmlui/handle/123456789/7086
https://repository.psau.edu.sa/xmlui/handle/123456789/7086
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4 

مقاومةةةةةةةةة اإلغةةةةةةةةراء والتمةةةةةةةةرد 
النفسي لممراىقين وع بتيما 
بتعرضةةةةةةةةةةةةةةيم لممسمسةةةةةةةةةةةةةة ت 

مدبمجةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي األجنبيةةةةةةةةةةة ال
 .القنوات الفضا ية المصرية

جامعةةةةة  ،مجمةةةةة كميةةةةة التربيةةةةة
 (42)المجمةةةةةةةةةد  ،اإلسةةةةةةةةةكندرية

يل  . 205 – 142 (،4)العدد 
إبر

40
22

 

   
يو 
يون

40
22

 
1110-

3922 

2735-

4911 

مشترك مع 
تخصص 

 آخر 

https://jealex.journals.ekb.eg/article_235149.html 

5 

االضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطرابات التاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لمصةةدمة وع بتيةةا باالنتمةةاء 
لةةةةةةةةدى الشةةةةةةةةباب الجةةةةةةةةامعي، 
 –دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةةةةةةيكومترية 

 .كمينيكية

التربية وعمةم  يمجمة البحث ف
جامعة كمية التربية،  –النفس 
العةةةةةدد  (45)المجمةةةةةد  ،المنيةةةةةا

 – 444 (،4)الجةةةةةةةةةةةةةة ء  (،4)
453 . 

س 
سط
أغ

40
22

 

   
 

أ  
وبر
كت

40
22

 

2090-

0090 

2682-

 فردي 4469

https://repository.psau.edu.sa/jspui/handle/123456789/7087 

6 

فعاليةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةة ج السةةةةةةةةةةةموكي 
الجةةةةةةةدلي فةةةةةةةي تنميةةةةةةةة بعةةةةةةة  
ميةةةارات المحاجةةةة لةةةدى طمبةةةة 

وي بجامعةةةةةةةةةة اإلعةةةةةةةةة م التربةةةةةةةةة
 .المنيا

كميةةةةة التربيةةةةة، جامعةةةةة مجمةةةةة 
 225(، 72، العدد)المنصورة

– 236 

   
ير 
ينا

40
23

 

يل 
إبر

40
23

 

1110-

9777 

2735-

4466 

 فردي

83https://repository.psau.edu.sa/xmlui/handle/123456789/70 

7 

EFL university 

students’ self-

efficacy and its 

relationship to their 

identity. 

Journal of Modern 

Education Review, 

Academic Star 

Publishing Company, 

USA, 6 (8), 739–756. 

طس
غس
أ

40
23

  

طس
غس
أ

 
40
24

 

2155-

7993 
 

مشترك مع 
تخصص 

 آخر 

http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=1962 

https://jealex.journals.ekb.eg/article_235149.html
https://repository.psau.edu.sa/jspui/handle/123456789/7087
https://repository.psau.edu.sa/jspui/handle/123456789/7087
https://repository.psau.edu.sa/xmlui/handle/123456789/7083
https://repository.psau.edu.sa/xmlui/handle/123456789/7083
http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=1962
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8 

فعاليةةةة العةةة ج بةةةالمعنى فةةةي 
تخفيةةةةةةةةف المكيافيميةةةةةةةةة لةةةةةةةةدى 
المتفةةةةةةوبين دراسةةةةةةًيا بجامعةةةةةةة 

 .المنيا

مجمةةةةةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةةةةةوم التربويةةةةةةةةةةةةةةة 
مركةةةةةةةةةة  النشةةةةةةةةةةةر  –والنفسةةةةةةةةةةية
، جامعةةةةةةةة البحةةةةةةةرينالعممةةةةةةةي، 
(، 2عةةةةةةةةدد )(، ال26المجمةةةةةةةةد )

21-30.  
   
   

س 
مار

40
23

 

س 
مار

40
25

 

1726-

5231 
 فردي 

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3082?show=full 

9 

وا ع استخدام أساليب العقاب 
مع ذوي االحتياجات الخاصة 

 اه المعممين نحوىاواتج

التربية الخاصة والتأىيتل مجمة 
JSER مؤسستتتتتتتتة التربيتتتتتتتتة ،

، SEROالخاصتتتتتة والتأىيتتتتتل 
، (25)، العتتتتتتتتدد (6)المجمتتتتتتتتد 
، 2018(، يوليتتتتتتو 1)الجتتتتتتزء 

36 – 79. 

يو 
ما

20
18

 

يو 
يول

20
18

 

2314-

8608 

2735-

 فردي 3141

zaki/posts/1163528-hossam-https://kenanaonline.com/users/dr 

10 

 كمنبئ األخال ية القيم

 لدى المخدرات نحو باالتجاه

 سطام األمير جامعة شباب

 عبد العزيز بن

جامعتتتة  -مجمتتتة كميتتتة التربيتتتة 
، العتتتدد (34)أستتتيوط، المجمتتتد 

 .43 -1، نوفمبر  (،11)

وبر
أكت

20
18

 

مبر
نوف

20
18

 

1110-

2292 

2536-

961X 
 مشترك

https://mfes.journals.ekb.eg/article_105522.html 

11 
 والرضا إدراك الذات تنا ض
لممراىقين  الحياة عن

 الصعيدية الدراما مشاىدي

كمية التربية التربوية، مجمة ال
وىاج، المجمد سجامعة  -
(، فبراير 70(، العدد )70)

2020 ،510- 573 . 

مبر
سبت

 
20

19
 

راير
فب

 
20

20
 

1687-

2649 

2536-

9091 
مشترك مع 
تخصص 

 آخر 

https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3082?show=full
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/3082?show=full
https://kenanaonline.com/users/dr-hossam-zaki/posts/1163528
https://kenanaonline.com/users/dr-hossam-zaki/posts/1163528
https://mfes.journals.ekb.eg/article_105522.html
https://mfes.journals.ekb.eg/article_105522.html
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https://edusohag.journals.ekb.eg/article_66710.html 

12 

إدراك الفشل وخواء نمط 
الجامعة المعنى لطالب 

 –"دراسة سيكومترية 
 مينيكية"ك

 دراستتتات تربويتتتة ونفستتتية، مجمتتتة
الز تتتازي ، جامعتتتة  ،كميتتتة التربيتتتة

(، 1(، الجتتتتتتتتتزء )109العتتتتتتتتتدد )
 .171 -113، 2020أكتوبر 

مبر
يس

د
 

20
19

 

وبر
أكت

 
20

20
 

1110-

3914 
2682-

 فردي 3772

106532http://search.mandumah.com/Record/1 

13 

بين الحديث  اتنمذجة العال 
الذاتي األكاديمي والمنافسة 

و م  اإلحصاء لطالب 
 الدراسات العميا

 

لمعموم  جامعة الفيوم مجمة
كمية التربوية والنفسية، 

الفيوم، المجمد جامعة  ،التربية
(، سبتمبر 7(، اإلصدار )14)

2020 ،543- 600 . 

ريل
إب

20
20

 

مبر
سبت

20
20

 

2682-

4523 

2682-

 فردي 3713

https://jfust.journals.ekb.eg/article_144199.html 

14 

وعال تتتتتتتتو  يألمتتتتتتتن الف تتتتتتتر ا
باليزيمتتتتتتتة النفستتتتتتتية لتتتتتتتدى 

 الشباب الجامعي
 

مجمة دراسات عربية في 
رابطة  التربية وعمم النفس،

المجمد ، التربويين العرب
، (128)، العدد (128)

 . 58 -28، 2020ديسمبر 

نيو
يو

20
20

 

مبر
يس

د
20

20
 

2090-

7605 

2537-

0650 
 مشترك

https://saep.journals.ekb.eg/article_127121.html 

15 

ميارات التواصل 
والتم ين النفسي لمعممي 
التعميم األساسي "دراسة 

 سي ومترية کميني ية"

 تربوية دراسات مجمة
واجتماعية، كمية التربية 

(، 1جامعة حموان، الجزء)
 .160 -91، 2021 يونيو

يل 
إبر

20
21

 

يو 
يون

20
21

 

2682-

3616 
2682-

3624 

 
 
 فردي

https://jsu.journals.ekb.eg/article_224563.html 

https://edusohag.journals.ekb.eg/article_66710.html
http://search.mandumah.com/Record/1106532
http://search.mandumah.com/Record/1106532
https://jfust.journals.ekb.eg/article_144199.html
https://jfust.journals.ekb.eg/article_144199.html
https://saep.journals.ekb.eg/article_127121.html
https://saep.journals.ekb.eg/article_127121.html
https://jsu.journals.ekb.eg/article_224563.html
https://jsu.journals.ekb.eg/article_224563.html
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16 

Self-differentiation as 

an intermediate 

variable between 

anger management 

and neurotic 

perfectionism among 

high achievers “a 

psychological study of 

the rights of special 

education” 

International journal 

of human rights in 

healthcare, Q2 
 30/5/2021 تم  بولو

 عمى مو ع المجمة هتم نشر و 
 وونزول ،12/8/2021بتاريخ
 Scopusمو عي:  مىع

Web of Science 

ايو
م

 
20

21
 

س
سط

أغ
 

20
21

 

2056-

4902 

2056-

4910 

 
 
 
 فردي

0096/full/html-2021-04-https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJHRH 

17 

عمية اإلرشاد البنائي اف
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 31من  20الصفحة 

 

 

مملكة العربية بال ةاعاراإلفترة أنشطة وفعاليات شارك فيها أثناء  -سادسا
 السعودية

 الميام اإلدارية داخل جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
 ىةة2224وحتى  2215منسي وحدة اإلرشاد األكاديمي بقسم التربية الخاصة من  عام 

 ىةة2224وحتى  2215منسي وحدة اإلرشاد النفسي بقسم التربية الخاصة من  عام 

جامعة األمير سطام بن عبد الع ي   –لخاصة بكمية التربية بوادي الدواسرمنسي وحدة الجودة بقسم التربية ا
 ىةةةة  2217/ 2216الفصل الدراسي األول  

 2216بالوادي جامعة األمير سطام بن عبد الع ي  لمعام الدراسي منسي لجنة التدريب والتاىيل بكمية التربية 
 ىةةة 2217 –

جامعة األمير سطام بن عبد الع ي  الفصل  –ية بوادي الدواسرالجودة بكمية التربالتطوير و  عضو لجنة
 ىةة2224ىةةةة وحتى  2217/ 2216الدراسي األول  

جامعة األمير سطام بن  –منسي وحدة التدريب الميداني بقسم التربية الخاصة بكمية التربية بوادي الدواسر
 ىةة2224ىةةةة حتى  2216/ 2214عبد الع ي  من  الفصل الدراسي الثاني 

جامعة األمير سطام بن عبد  –بقسم التربية الخاصة بكمية التربية بوادي الدواسر الخريجينمنسي وحدة 
 ىةةةة 2216/ 2214 األولالع ي  من  الفصل الدراسي 

بكمية التربية  عضو لجنة وضع المعايير والضوابط الخاصة بتخصيص ط ب برنامج التربية الخاصة
 ىةة2215 ر سطام بن عبد الع ي بالوادي جامعة األمي

 بكمية التربية بالوادي جامعة األمير سطام بن عبد الع ي  عضو لجنة الدراسة ال اتية لبرنامج التربية الخاصة
 ىةة2215

بالوادي جامعة األمير سطام بن عبد الع ي  منسي الجداول الدراسية بقسم التربية الخاصة بكمية التربية 

                                           
 دات و رارات(جميع ما يتم ذكره لو شواىد وأدلة تثبتو )شيا. 
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 31من  21الصفحة 

 

 ةةىةة 2216 – 2215 لمفصل الدراسي األول
 2215بكمية التربية بالوادي جامعة األمير سطام بن عبد الع ي   تقييم ط ب التدريب الميدانيعضو لجنة 

 ىةة2224وحتى  2216 –
بكمية التربية بالوادي المشاركة في لجان المراجعة الفردية والجماعية لتصحيح اختبارات بسم التربية الخاصة 

 ىةة2224وحتى  2216/ 2214بن عبد الع ي  من  جامعة األمير سطام 
 2214بكمية التربية بالوادي جامعة األمير سطام بن عبد الع ي  من  عضو مجمس بسم التربية الخاصة 

 ىةة2224وحتى 
بكمية التربية بالوادي جامعة األمير سطام بن عبد  االستشاري لبرنامج بسم التربية الخاصة المجمسعضو 
 ىةة2224تى ح 2215الع ي  

جامعة األمير سطام بن عبد  –كمية التربية بوادي الدواسرالتاىيل الميني بوحدة الخريجين ب عضو لجنة
 ىةةةة 2220/ 2217الدراسي  العامالع ي  

 -ىةةة   2217/ 2216عضو لجنة كنترول لط ب البكالوريوس بكمية التربية بالوادي الفصل الثاني 
 ىةة2217/2220ني م والفصل الثا 4026/ 4025

 .ىةةةة2224حتى  2216/ 2215مرشد أكاديمي لط ب كمية التربية بوادي الدواسر 
  ىةةة2217/ 2216عضو لجنة جمع أدلة وشواىد التقويم المؤسسي بكمية التربية بالوادي 

 ىةةة2220/ 2217عضو لجنة وضع خطط الدبمومات العالية تخصص التربية الخاصة كمية التربية بوادي الدواسر 
 يعضةةةو لجنةةةة مراجعةةةة وتحةةةديث نةةةواتج الةةةتعمم لبرنةةةامج التربيةةةة الخاصةةةة بكميةةةة التربيةةةة بةةةالوادي لمعةةةام الدراسةةة

 ىةةةةةةةة 2216/ 2215
/ 2216 يعضةةو لجنةةة مراجعةةة تقةةارير المقةةررات ببرنةةامج التربيةةة الخاصةةة بكميةةة التربيةةة بةةالوادي لمعةةام الدراسةة

 ىةةةةةةةة 2217
 ىةةة . 2220/ 2217ليل التدريب الميداني بكمية التربية بالوادي عضو لجنة وضع د

 ىةة 2220/ 2217مشرف النشاط الثقافي واالجتماعي بكمية التربية بوادي الدواسر الفصل الدراسي الثاني 
/ 2216الفصل الدراسي األول   من  منسي وحدة الجودة بقسم التربية الخاصة بكمية التربية بوادي الدواسر

 ىةةةة 2220/ 2217الفصل األول ىةةةة وحتى  2217
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جامعة األمير سطام بن عبد الع ي  من  العام الدراسي  بكمية التربية بوادي الدواسر التطويرمنسي وحدة 
 ىةة 2222/ 22217

جامعة األمير سطام بن عبد الع ي  من  العام الدراسي  بكمية التربية بوادي الدواسرعضو لجنة الت ممات 
 ىةة 2222/ 22217

جامعة األمير سطام بن عبد الع ي  من  العام الدراسي  منسي وحدة الجودة بكمية التربية بوادي الدواسر
 ىةة2224/ 2222حتى  2222/ 22217

منسي وحدة الخريجين بكمية التربية بوادي الدواسر جامعة األمير سطام بن عبد الع ي  لمعام الدراسي 
 ىةة2224/ 2222

 الخطة االستراتيجية لكمية التربية بوادي الدواسر جامعة األمير سطام بن عبد الع ي .عضو وضع 
 

 الدواسر المواد والمقررات التدريسية بكمية التربية بوادي
 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 بناء وتعديل السموا

 طري التواصل غير المف ي

 اضطرابات التواصل

 مدخل إلى التربية الخاصة

 التدخل المبكر

 الخدمات المساندة

 استراتيجيات العمل مع أسر غير العاديين

 أن مة وتشريعات اإلعابة في المممكة العربية السعودية
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 31من  23الصفحة 

 

 صعوبات التعمم في ضوء الن ريات

 اإلعابة الفكرية في ضوء الن ريات

 القضايا المعاصرة في مجال  وي اإلعابة الفكرية

 الميداني في مجال اإلعابة الفكريةالتدريب 

 صعوبات التعممالتدريب الميداني في مجال 

 صعوبات التعمم في القراءة والكتابة

 الدمج وتطبيقاتو

 التقييم والتشخيص في مجال صعوبات التعمم

 التقييم والتشخيص في مجال اإلعابة الفكرية

 ميةقالقدرات الع

 مدراسة حالة في مجال صعوبات التعم

 طري تدريس  وي صعوبات التعمم
 تصميم المناىج ل وي اإلعابة الفكرية

 افكريالمعابين طري تدريس 

 الخدمات االستشارية والعمل الجماعي

 اإلدارة واإلشراف والتن يم في التربية الخاصة
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جامعة األمير كمية التربية وخارجيا ب الدورات والندوات وخدمة المجتمع داخل
 المممكة العربية السعودية -عبد العزيز سطام بن

/  4ه 2216/  1/ 5ثةةاء ورشةةة عمةةل حةةول أىةةداف ونةةواتج الةةتعمم فةةي وكالةةة الفةةرو  بكميةةة اآلداب يةةوم الث 
 م4024/ 24

 ىةة  2215/  3/  4 بتاريخ ورشة عمل بعنوان المشك ت التي تواجو معمم صعوبات التعمم في الميدان
 م 4024/ 4/ 22

 بن عبد الع ي الحرب النفسية واألمن المجتمعي في كمية التربية بالوادي جامعة األمير سطام ندوة عن 
 م 4024/ 20/ 12 –ه  2216/  2/ 10

لمشيخ محمد  ثنينية آل صقرإأمسية ثقافية بعنوان اإلعجا  النفسي في القرآن الكريم )الفروي بين الجنسين( ب
 لدواسر )متحدثا(بوادي ا ىة45/3/2215صقر آل صقر بتاريخ 

 م. 4023/ 22/ 4 ت العربية الربمية السعوديةادورة تدريبية عمى بواعد المعموم
 .2215/ 2214المشاركة في االحتفال بفعاليات اليوم العالمي ل وي االحتياجات الخاصة 

 م 4025/ 2/ 12ندوة بث ثية مرك  الح م لمشيخ ناصر آل راكان بمحاف ة وادي الدواسر 
/  2/  21 بتةةاريخ لطةة ب كميةةة التربيةةة بةةالوادي التةةدني فةةي التحصةةيل الدراسةةي األسةةباب والعةة جبعنةةوان نةةدوة 
 م  4023/ 20/ 45 - ىة  2215

/  2/  22 بتةاريخ لطة ب التةدريب الميةداني بكميةة التربيةة بةالوادي ندوة عن أن مة التربية الميدانيةة وآليةات التواصةل 
 م 4024/  2/ 42ه  2215

 م 4024/ 7/4ه 2215/ 2/ 10 بتاريخ في كمية التربية بالوادي ة بعنوان افيمني تكسبنيندو  

أمسية ثقافية في إثنيية آل صقر بوادي الدواسر عن بع  وجوه اإلعجا  النفسي في القرآن الكةريم )الفةروي 
 م.4024/ 1/ 5 –ه 2215/  3/  45النفسية بين الرجل والمرأة( 

 يدانية عن ع بة الطالب المتدرب )المعمم( بمجتمع مدرسة التطبييندوة لط ب التربية الم
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 31من  25الصفحة 

 

 ىةةة 2215/  24/  27 
كمية التربية  2215/ 2214المشاركة في االحتفال بفعاليات اليوم العالمي ل وي االحتياجات الخاصة 

 بالوادي جامعة األمير سطام بن عبد الع ي .
 م4025/ 22/ 21" في كمية التربية بالوادي  مختمفة من الط بفن التعامل مع المستويات الندوة بعنوان " 

 م4025/ 22/ 46" في كمية التربية بالوادي  فن التعامل مع الوربة االمتحانيةدورة تدريبية بعنوان " 

 م 4026/ 4/ 3ندوة بعنوان "البحث العممي الصفي " في كمية التربية بالوادي 

 م 4/4026/ 44 -ىةة2217/ 4/4بافكار إبداعية "  اورشة عمل بعنوان " كيف تسوي نفس
 م4026/ 2/ 22" في كمية التربية بالوادي  كيف تختار وعاء النشر؟ورشة عمل بعنوان " 

/ 4/ 6"  4010ميةةةارات خريجةةةي القةةةرن الحةةةادي والعشةةةرين ورؤيةةةة المممكةةةة العربيةةةة السةةةعودية نةةةدوة بعنةةةوان "
 م4026/ 20/ 25  - ىةة2220

/ 4/ 10"   وو االحتياجةةةةةات الخاصةةةةةة بةةةةةين الخصةةةةةا ص وفنيةةةةةات اإلرشةةةةةاد والعةةةةة جوان " ورشةةةةةة عمةةةةةل بعنةةةةة
 بمرك  التاىيل الشامل بمحاف ة وادي الدواسر م4026/ 22/ 6ىةة  2220

لط ب  4026/ 2/ 27 – 2217/ 6/ 1الخميس االختبارات والبرمجة العصبية اإلس مية لمط ب  ندوة
 ثاكمية التربية بوادي الدواسر متحد

 ىةةة 42/4/2220ندوة بعنوان كيف تجتا  اختبار القياس بكمية التربية بوادي الدواسر 
 بكمية التربية بالوادي. 25/3/2220، والقرآن الكريم 2ندوة بعنوان المقاء التعريفي لمسابقتي مواىب 

 ىةة 44/4/2220دورة بعنوان بوانين العقل الباطن بكمية التربية بوادي الدواسر 
 ىةةة 20/5/2220 ج بكمية التربية بوادي الدواسراضرة توعوية بعنوان المخدرات الربمية بين الطري والعمح

دورة فن التعامل مع المراىقين في ضوء المت يرات العصرية )لممعممين من إدارة التعميم داخل الكمية( 
 بكمية التربية بالوادي. 2220/ 5/ 22

 ىةة. 2222/ 1/ 2ن برنامج األن مة التمثيمية لمت مي  وعممية التعمم، االثنين تقديم ورشة عمل لممعممين بعنوا
دورة ألعضةاء ىي ةةة التةةدريس بكميةةة التربيةةة جامعةةة األميةةر سةطام بةةن عبةةد الع يةة  بعنةةوان إعةةداد ممةةف المقةةرر 
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 31من  26الصفحة 

 

 .م4027/ 6/ 47ىةة  2220/ 24/ 46
الع ي  واإلشراف عمى الط ب في مسار المشاركة في الممتقى العممي بجامعة األمير سطام بن عبد 

 ىةةة.2222/ 2220 – 2220/ 2217ة األعمال مسار ريادالمبادرات التطوعية المجتمعية و 
المشاركة في مسابقة مواىب الثقافية بجامعة األمير سطام بن عبد الع ي  واإلشراف عمى الط ب في 

 ةة.ىة2222/ 2220 – 2220/ 2217محور الشعر والرسم والتمثيل 
لمط ب الخريجين بكمية التربية بجامعة األمير سطام بن عبد  الميارات الناعمة وسوي العملندوة بعنوان 

 م. 4040/ 7/ 10الع ي  
عن جودة الحياة في  ل وباء كورونا  4040أمسية ثقافية احتفاال باليوم العالمي لمصحة النفسية 

 .ىة46/4/2224
 ي جريدة جامعة األمير سطام بن عبد الع ي .كتابة أكثر من مقال عممي صحفي ف

 
 التكريم والجوائز 

 ىةة.2216التكريم ضمن وحدة التدريب الميداني بكمية التربية بوادي الدواسر 
التكةةريم ضةةمن فريةةي العمةةل لحصةةول كميةةة التربيةةة بةةوادي الدواسةةر عمةةى المركةة  األول عمةةى مسةةتوى جامعةةة 

 ىةةةةة. 2217األدلة والشواىد الجودة واالعتماد األمير سطام بن عبد الع ي  في جمع 
التكريم عمى تاليف وكتابة سيناريو المسرحية الفا  ة بالمرك  الثاني عمى مستوى جامعة األمير سطام 

 ه. 2220/  2بن عبد الع ي  واإلشراف عمى الط ب في مسابقة مواىب 
 ىةةةة . 2220بكمية التربية بوادي الدواسر  التكريم لممشاركة واإلشراف عمى الممتقى العممي الط بي 

التكريم عمى تاليف وكتابة سيناريو المسرحية الفةا  ة بةالمرك  األول عمةى مسةتوى جامعةة األميةر سةطام بةن 
 ه. 2222/  3مسابقة مواىب في عبد الع ي  واإلشراف عمى الط ب 
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 31من  27الصفحة 

 

 ودية الدورات التدريبية التي تم اجتيازىا بالمممكة العربية السع
 التاريخ مكان وجية المنح اسم الدورة التدريبية م
 بواعد معمومات دار المن ومة 2

Edusearch, Ecolink, 

lslamiclfo, AraBase 

المممكة العربية  –دار المن ومة 
 السعودية

7 /22 /4023 

ورشة عمل بعنوان المشك ت التي تواجو  4
  معمم صعوبات التعمم في الميدان

الخاصة بكمية التربية  بسم التربية
 جامعة األمير سطام بن عبد الع ي 

ىةة  2215/  3/  4
 م. 4024/ 4/ 22.

وكالة جامعة األمير سطام بن  ورشة عمل حول أىداف ونواتج التعمم 1
 عبد الع ي  لمتطوير والجودة

 ه2216/  1/ 5
 م4024/ 24/  4 

وحدة التدريب بكمية التربية جامعة  202الو يفة  2
 مير سطام بن عبد الع ي األ

1 /4025 

كمية التربية بوادي الدواسر جامعة  "دورة "أساسيات الب ا بورد 3
 األمير سطام بن عبد الع ي 

0441 /6 / 92 -92 
 5– 6/ 7 / 0441هـ

وحدة التدريب بكمية التربية جامعة  فن تجديد ال ات 4
 األمير سطام بن عبد الع ي 

 

4 /5 /2220 

وحدة التدريب بكمية التربية جامعة  ومرشددورة معمم  5
 األمير سطام بن عبد الع ي 

 ىةة2220/ 4/ 10
 م4027/ 1/ 5 

عمادة التطوير والجودة بجامعة  توصيف البرامج حسب النمو ج المطور 6
 األمير سطام بن عبد الع ي 

 ىةة 2222/ 4/ 2

بعنةةةةةةةةةةةةةةوان  " تطبيقةةةةةةةةةةةةةةةات دورة تدريبيةةةةةةةةةةةةةةة  7
   البوربوينت في التدريس "
 

وحدة اإلحصاء والتعميم اإللكتروني 
 بكمية التربية جامعة األمير 
 سطام بن عبد الع ي 

ىة  2215/ 22/  40
41 /6 /4024 

بعنةةةةةةةةوان  " تطبيقةةةةةةةةات الةةةةةةةةة دورة تدريبيةةةةةةةةة  20
Excel في العممية التعميمية 

وحدة اإلحصاء والتعميم اإللكتروني 
 بكمية التربية جامعة األمير 

  سطام بن عبد الع ي

ه 2215/ 22/  44
43 /6 /4024 
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 31من  28الصفحة 

 

 التاريخ مكان وجية المنح اسم الدورة التدريبية م
السبورة التفاعمية  نوان  "عبدورة تدريبية  22

 ودورىا في تفعيل التعمم النشط
وحدة اإلحصاء والتعميم اإللكتروني 

 بكمية التربية جامعة األمير 
 سطام بن عبد الع ي 

ه 2215/ 22/  43
46 /6 /4024 

بعنوان  " ممف المقرر  دورة تدريبية  24
 وطريقة تصميمو "أىميتو 

وحدة الجودة بكمية التربية جامعة 
 األمير سطام بن عبد الع ي 

ه 2215/ 22/  44
47 /6 /4024 

بعنوان " كيف تطور موبعا دورة تدريبية  21
 اإللكتروني "

وحدة اإلحصاء والتعميم اإللكتروني 
 بكمية التربية جامعة األمير 
 سطام بن عبد الع ي 

ه 2215/ 22/  45
10 /6/ 4024 

بعنوان  " أساليب حديثة في دورة تدريبية  22
 التدريس "

وحدة التطوير بكمية التربية جامعة 
 األمير سطام بن عبد الع ي 

ه 2215/ 22/  46
12 /6 /4024 

بعنوان " تو يف برنامج دورة تدريبية  23
 الب ا بورد في العممية التعميمية "

وحدة اإلحصاء والتعميم اإللكتروني 
 ة التربية جامعة األمير بكمي

 سطام بن عبد الع ي 

ه  2215/ 22/  47
 4024/ 7/ 2ة 

وكالة الفرو  بكمية اآلداب جامعة  ورشة عمل حول أىداف ونواتج التعمم 24
 األمير سطام بن عبد الع ي 

 ه2216/  1/ 5
 م4024/ 24/  4 

تقنية وحدة التعميم اإللكتروني و  االختبارات اإللكترونية النيا ية 25
 المعمومات بجامعة األمير 
 سطام بن عبد الع ي 

 ىةة 47/6/2222
 م 44/2/4040

دورة بعنوان ميارات التدريس في المرحمة  26
 الجامعية

وحدة التطوير بكمية التربية جامعة 
 األمير سطام بن عبد الع ي 

ىةة  2220/ 24/ 42
 م 4027/ 6/ 43

 دورة بعنوان تو يف السبورة التفاعمية 27
 )البوديوم( في التعميم الجامعي

وحدة اإلحصاء والتعميم اإللكتروني 
 بكمية التربية جامعة األمير 
 سطام بن عبد الع ي 

 

 ىةة 44/24/2220 –43
 م4027/ 6/ 45 –44
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 31من  29الصفحة 

 

 التاريخ مكان وجية المنح اسم الدورة التدريبية م
ورشة عمل عبر الشبكة بعنوان صياغة  40

 وبياس مخرجات التعمم
 وحدة الجودة بجامعة األمير 

 سطام بن عبد الع ي 
 ىةة2222 /4/ 1
 م 4027/ 20/ 4 

ورشة عمل عبر الشبكة بعنوان "  42
 توصيف البرامج طبقا لمنمو ج المطور"

 وحدة الجودة بجامعة األمير 
 سطام بن عبد الع ي 

ىةة  2222/ 4/ 25
 م 4027/ 20/ 24

المعممون  القيادة في أوبات ندوة  44
، األ مات ووضع تصّور جديد لممستقبل

 عالمي لممعمماحتفاال باليوم ال

وكالة جامعة األمير سطام بن 
 عبد الع ي  لمفرو  

 ىةة2224/ 26/4
 م 3/20/4040

ورشة عمل بناء مؤشرات األداء  41
 واستخداميا في القياس والتقييم والتطوير

بجامعة  والةةجةةودة عمادة التطوير
 األمير سطام بن عبد الع ي 

 ىة 41/1/2224
 م7/22/4040

42 Scopus Training "ىةة6/2/2224 مؤسسة النشر الدولي " السفير 
 م 4040/ 41/22

مخاطرىا و  الشيشة اإللكترونيةندوة  43
 وأضرارىا

جنة العمل المشترا مع المديرية ل
 العامة لمكافحة المخدرات

 ىةة20/2/2224
 م43/22/4040

ورشة تدريبية بعنوان ميارات البحث  44
 العممي لمتخصصات العممية

العممي بجامعة  عمادة البحث
 األمير سطام بن عبد الع ي 

 ىةةة23/2/2224
 م 4040/ 10/22

بعنوان الميارات الوالدية  أمسية ثقافية 45
اإليجابية لمتعامل مع األطفال أثناء 

 جا حة كورونا

وحدة التطوير بكمية التربية جامعة 
 األمير سطام بن عبد الع ي 

 ىةةة23/2/2224
 م 4040/ 10/22

ناء االختبارات اإللكترونية مل بورشة ع 46
 عمى ن ام إدارة التعمم ب كبورد

 تقنية المعمومات والتعميم عن بعدعمادة 
 األمير سطام بن عبد الع ي  جامعة

 ىةة2224/ 42/2
 م7/24/4040

عمادة البحث العممي بجامعة  ورشة تدريبية بعنوان البحث النوعي 47
 األمير سطام بن عبد الع ي 

 ةةى47/2/2224
 م 4040/ 22/24

بناء مؤشرات األداء الر يسية ورشة عمل بعنوان  10
 واستخداميا في القياس والتقييم والتطوير

 

بجامعة  والةةجةةودة عمادة التطوير
 األمير سطام بن عبد الع ي 

 ىةة 2224 /2/3
 م24/24/4040
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 31من  30الصفحة 

 

 طر  التواصل
 حسام محمود زكي عمي،  د.أ. ت بريديا: 

  سم الصحة النفسية -كمية التربية -جامعة المنيا -ية جميورية مصر العرب
 

 00201110569856ت ىاتفيا: 
 

   ت فيس بوك:
https://www.facebook.com/drhossam.zaki?ref=ts&fref=ts 

 

  ناة اليوتيوب: 
lg-MEHt5FcJ_FzEo8-https://www.youtube.com/channel/UC_Q8B 
 
 : البريد االلكترونيت 

dr.hossam3000@yahoo.com 
u.edu.eghossam.ali@m 

 

 zaki-hossam-http://kenanaonline.com/dr : ت المو ع الشخصي
https://faculty.psau.edu.sa/h.zaki 

 
 أساتذة ومتخصصون يمكن الرجوع إلييم

 العال ة االتصال البريد يفةالوظ االسم
أ.د. محمد 
سيد عبد 
 الرحمن

أستا  الصحة 
 النفسية

كمية التربية 
 جامعة ال با يي

msaid55300@yahoo.com 00201222390375  عضو لجنة
منابشة أحد 
 ط بي

أ.د. إسماعيل 
 إبراىيم بدر

أستا  الصحة 
 النفسية

Dr.Ismailbadr@yahoo.com 00201005090802  تحيكم
أدوات 

https://www.facebook.com/drhossam.zaki?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/drhossam.zaki?ref=ts&fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC_Q8B-MEHt5FcJ_FzEo8-lg
https://www.youtube.com/channel/UC_Q8B-MEHt5FcJ_FzEo8-lg
mailto:dr.hossam3000@yahoo.com
mailto:dr.hossam3000@yahoo.com
mailto:hossam.ali@mu.edu.eg
mailto:hossam.ali@mu.edu.eg
http://kenanaonline.com/dr-hossam-zaki
https://faculty.psau.edu.sa/h.zaki
https://faculty.psau.edu.sa/h.zaki
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 31من  31الصفحة 

 

كمية التربية 
 جامعة بنيا

 عممية

أ.د. مشيرة 
عبد الحميد 
 اليوسفي

أستا  الصحة 
 النفسية

كمية التربية 
 جامعة المنيا

moshera.abdelhameed@mu.e

du.eg 

مشرف  00201062638438
 ماجستير

أ.د. سيد عبد 
 الع يم محمد

أستا  الصحة 
 النفسية

كمية التربية 
 جامعة المنيا

drsayed2001@hotmail.com 00201002811126  مشرف
 دكتوراه

أ.د. ناصر 
 سيد جمعو

أستا  اإلرشاد 
 النفسي

اآلداب كمية 
والعموم 
التطبيقية، 
 جامعة  فار

nabdelrasheed@du.edu.om 0096891447969  العمل معا
داخل بسم 
 واحد

أ.م.د. 
مصطفى عمي 

 خمف

أستا  مشارا 
عمم النفس 
التربوي، كمبة 
التربية جامعة 

 سمطان بابوسال

m.ali@squ.edu.om 
 

00968 9889 

1328 
 

  ميل دراسة

ممحوظة ميمة جميع ما تمَّ ذكره لو شواىده وأدلتو من الشيادات واإلفادات يمكن 
 تقديميا و ت الحاجة


