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 السيرة الذاتية"
 واًل :البيانات الشخصية:أ

 

  ـ1/1/1958*االسـ : السيد عبدالحميد سميماف السيد                  *  تاريخ الميالد : 
 *  الجنسية : مصري       .حمواف*الوظيفة : رئيس قسـ عمـ النفس التربوي/كمية التربية جامعة 

 *  التخصص العاـ: تربية خاصة.
  .تخصص الدقيؽ:صعوبات التعمـ* ال

 كمية التربية.-جامعة حمواف-عيف حمواف-حمواف-القاهرة-*عنواف العمؿ: مصر
 ثانيا:المؤىالت وتاريخ الحصول عمييا :

جامعػة عػيف  -ـ( كميػة التربيػة 1981البكالوريوس في العموـ والتربيػة قسػـ طبيعػة وكيميػام ي مػايو  -1
 شمس.

 جامعة الزقازيؽ بتقدير ممتاز. -ـ( كمية التربية ببنها1989النفس ي دبموـ خاص في التربية وعمـ-2
يدراسػػػة لػػػبعض مت يػػػرات  صػػػعوبات تعمػػػـتخصػػػص  (1992يالماجسػػػتير فػػػي التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفس -3

 الشخصية المرتبطة بصعوبات التعمـ ( ، كمية التربية ببنها جامعة الزقازيؽ بتقدير ممتاز.
ـ( تخصػػػػص صػػػػعوبات الػػػػتعمـ ي تنميػػػػة 1996ربيػػػػة وعمػػػػـ الػػػػنفس يفػػػػي الت (PH.D)دكتػػػػورال  الفمسػػػػفة-

كميػػة  .بالحمقػػة الولػن مػػف التعمػيـ الساسػػي ( التالميػ   وي صػػعوبات الػتعمـعمميػات الفهػػـ الم ػوي لػػد  
 التربية ببنها جامعة الزقازيؽ.

 ثالثا: الوظيفة الحالية:
 تربية جامعة حموافأستا  "صعوبات التعمـ ورئيس قسـ" عمـ النفس التربوي /كمية ال. 
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 ا : اإلنتاج العممي :رابعا
 الرسائل العممية :-أ
. كمية التربية ببنها جامعػة  بصعوبات التعمـماجستير: دراسة مت يرات الشخصية المرتبطة الرسالة  -1

 ـ(.1992الزقازيؽ ي
حمقػة الولػن مػف بال صػعوبات الػتعمـرسالة الدكتورال" تنمية عمميات الفهـ الم وي لد  التالمي   وي  -2

 ـ(.1996.كمية التربية ببنها جامعة الزقازيؽ.ي"التعميـ الساسي
 البحوث:-ب
مجمػة  -فئػات التربيػة الخاصػة  ( دراسة لبعض مظاهر السموؾ االسػتقاللي وتقػدير الػ ات لػد  بعػض1

 (.192-139ـ. ص.ص.ي1998اكتوبر 34كمية التربية ببنها، المجمد التاسع ، الجزم الثاني العدد 
( دراسػػػة لػػػبعض المت يػػػرات الشخصػػػية والديموجرافيػػػة المرتبطػػػة بالرلػػػا عػػػف الحيػػػاة لػػػد  المسػػػنيف . 2

لرعاية المسنيف " المسنوف في العالـ العربي : الواقع والمأموؿ في مطمع اللفية  الوؿالمؤتمر اإلقميمي 
 بد المعطي .ـ باالشتراؾ مع الدكتور / محمد السيد ع2111ابريؿ 5-3الثالثة ، الفترة مف 

تربيػػػػػػة جامعػػػػػػة ل( المشػػػػػػاركة وعالقتهػػػػػػا باالنتمػػػػػػام والػػػػػػدافع للنجػػػػػػاز لػػػػػػد  عينػػػػػػة مػػػػػػف طمبػػػػػػة كميػػػػػػة ا3
حمواف.مطبوعات المؤتمر العممي التاسع" التربية وتنمية ثقافة المشػاركة وسػموكياتها فػي الػوطف العربػي، 

. باالشػػتراؾ مػػع 812-761" الكتػػاب الثػػاني/ البحػػوث العمميػػة. ص ص: 2111مػػايو  3-2الفتػػرة مػػف 
 آخر.

والمتػػأخريف دراسػػيا   التالميػػ   وي صػػعوبات الػػتعمـ( التػػرزر البصػػري الحركػػي وتمػػؼ خاليػػا المػػخ لػػد  4
باالشتراؾ مع الدكتور / عبػد  -والعادييف في لوم الدام عمن اختبار بندر جشطالت ي دراسة نمائية (

قسػػـ عمػػػـ الػػنفس التعميمػػػي كميػػة التربيػػػة  مػػػي ،يالفتػػاح عيسػػػن إدريػػس ، أسػػػتا  مسػػاعد عمػػػـ الػػنفس التعم
ـ.ص 2112(/112مجمػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة جامعػػػػة الزهػػػػر الشػػػػريؼ. العػػػػدد ي -بجامعػػػػة الزهػػػػر الشػػػػريؼ

 .292-271ص.
الجنبيػة وصػوال  لمفهػوـ متكامػؿ.  صػعوبات الػتعمـ لمفػاهيـ( دراسة تحميمية ناقدة مػف منظػور تػاريخي 5

 .241-214(.ص.ص.2112(. مارس ي117ؼ العدد يمجمة كمية التربية جامعة الزهر الشري
وتحسػػيف مسػػتو  القػػػرامة لػػد  الطفػػػاؿ  وي  ؾ البصػػػرياعػػالج صػػعوبات اإلدر ( فاعميػػة برنػػام  فػػػي 6

صػػعوبات الػػتعمـ . مجمػػة دراسػػات تربويػػة واجتماعيػػة بكميػػة التربيػػة جامعػػة حمػػواف المجمػػد الثػػامف ، العػػدد 
  .186-155.ص.ص.2112الوؿ.
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تػػب بالػػدافع للنجػػػاز ومولػػع اللػػبط ونػػػوع التعمػػيـ لػػد  عينػػػة مػػف طػػالب المػػػدارس ( ال لػػب وعالق7
. 124-85الثانويػػػػػػػػة. بمجمػػػػػػػػة كميػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػة قنػػػػػػػػاة السػػػػػػػػويس .المجمػػػػػػػػد الخػػػػػػػػامس. ص ص 

 .124-55(. ص.ص.2116إبريؿي
والػػدافع للنجػػاز ومولػػع اللػػبط لػػد  عينػػة مػػف طػػالب المػػدارس  ( التفكيػػر الناقػػد وعالقتػػب بالػػ كام8

-121(. ص.ص.2116الثانوية . مجمة كمية التربية جامعة حمػواف المجمػد الثػاني عشػر.العدد الثالػثي
145. 

التعمـ والمتأخريف دراسػيا فػي لػوم الدام الخصائص المميزة لألطفاؿ  وي صعوبات ( دراسة لبعض 9
ؼ، العػػػدد لت البصػػري الحركػػي. مجمػػػة كميػػة التربيػػة جامعػػػة الزهػػر الشػػريطاجشػػػ –عمػػن اختبػػار بنػػدر 

 .312-265(.ص.ص.2117الجزم الثاني( ي133الوؿي
الفروؽ في بعض المت يرات المعرفية لد  عينات مػف بعػض الطفػاؿ العربيدراسػة عبػر ثقافيػة(:  (11

 (.2117مجمة كمية التربية جامعة حمواف. المجمد الرابع عشر، العدد الثاني. ي
تشػػػخيص مشػػػرفات التربويػػػات بػػػبعض مهػػػارات ( فعاليػػػة برنػػػام  تػػػدريبي مكثػػػؼ فػػػي تنميػػػة وعػػػي ال11

بالمرحمػػة االبتدائيػػة وعػػالج بعػػض صػػعوبات القػػرامة بمحافظػػة خمػػيس  التمميػػ ات  وات صػػعوبات الػػتعمـ
مشػػػػيط بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية. مجمػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة جامعػػػػة حمػػػػواف. المجمػػػػد الثمػػػػث عشػػػػر، العػػػػدد 

 . 161-119(.ص.ص.2117الثالثي
عالج قصور التجهيز الفونيمي في لوم نظرية فرليتي القصور المزدوج لد   ( فعالية برنام  في12

. مجمػػة بالصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي. بمجمػػة كميػػة التربيػػة جامعػػة الزهػػر.  التالميػػ  الديسمكسػػييفعينػػة مػػف 
 .(2118كمية التربية جامعة حموافي

مـ والمشػرفات التربويػات (فعالية برنام  تدريبي مكثؼ في تنمية وعي بعػض معممػات صػعوبات الػتع13
بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية بػػػبعض مهػػػارات تقػػػدير محكػػػي التباعػػػد الخػػػارجي والػػػداخمي عنػػػد انتقػػػائهف 

. 2119،"دراسػػة تجريبيػػة". مجمػػة كميػػة التربيػػة جامعػػة الزهػػر الشػػريؼ صػػعوبات الػػتعمـلمتمميػػ ات  وات 
 .134-97. ص.ص.2119(/ 139العددي
والعػػادييف عمميػػات التجهيػػز الفػػونيمي وسػػرعة التسػػمية فػػي إطػػار  سمكسػػييفالدي(الفػػروؽ بػػيف الطفػػاؿ 14

. مجمػػػػػػة كميػػػػػة التربيػػػػػػة جامعػػػػػػة الزهػػػػػر الشػػػػػػريؼ. الجػػػػػػزم الوؿ. نظريػػػػػة فرلػػػػػػيتي القصػػػػػور المػػػػػػزدوج"
 (.2119.ي55-3(.ص ص.141العددي

15)- Brain health and cognitive learning disabilities, Paper presented in 
conference(2-5)/3/2006, titled, Brain Health Week,  college of medicine, 

King Khalid University. 
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16)- Effectiveness of using technology in remediation Saudian  dyslexic 
Students. Research with others, 2008.   

 :ج : الكتب المنشورة
ة " القميوبيػػػػػة : دار اإلخػػػػػػالص لمطباعػػػػػة والنشػػػػػػر سػػػػػػنة عمػػػػػـ الػػػػػػنفس وقلػػػػػايا المجتمػػػػػػع المعاصػػػػػػر  -1
 .ـ(2111ي
 .ـ(2113القاهرة / دار الفكر العربيي الطبعة الولن. سيكولوجية الم ة والطفؿ. -2
 ـ(2113التعمـ واإلدراؾ البصري تشخيص وعالج " القاهرة / دار الفكر العربييصعوبات  -3
 .ـ(2113راؾ مع آخر. القاهرة : دار الفكر العربييالدليؿ التشخيصي العيادي لمتوحد ، باالشت -4
 ـ(.2115. القاهرة:دار الفكر العربيي.ماهيتها واستراتيجياتهاصعوبات فهـ الم ة-5
 ـ(.2117القاهرة:دار الفكر العربيي ".الديسمكسيا"رؤية نفس/ عصبيةالنوعية:  صعوبات التعمـفي  -6
 ( .2118القاهرة : دار عالـ الكتبي. الطبعة الولن. صعوبات التعمـ النمائية -7
 ـ(.2111. الطبعة الولن. القاهرة: دار الفكر العربييتشخيص صعوبات التعمـ -8
 .ـ(2111سيكولوجية الم ة والطفؿ. الطبعة الثانية. القاهرة / دار الفكر العربيي -9

دار الفكػػػػػػػػر القػػػػػػػػاهرة:  . الطبعػػػػػػػػة الولػػػػػػػػن.التػػػػػػػػدريب الميػػػػػػػػداني النتقػػػػػػػػام  وي صػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػتعمـ -11
 ـ(.2111العربيي

 (.2113.القاهرة: عالـ الكتبيصعوبات القرامة ماهيتها وتشخيصها -11

 (.2114عالج صعوبة اإلحساس بالكمية. القاهرة: عالـ الكتبي -12

 (.2115في عمـ النفس الم وي: الم ة بيف عمـ النفس وحروبها والطرابها.القاهرة: عالـ الكتبي -13

 (.تحت الطبعراؾ البصري لألعداد في الفراغ.القاهرة: عالـ الكتبيعالج صعوبة اإلد -14

 (.2115فقب صعوبات التعمـ. القاهرة: دار الفكر العربيي -15

 عالج صعوبة العد. تحت الطبع . دار عالـ الكتب.-16

 عالج صعوبات التسمسؿ والتعاقب. تحت الطبع. دار عالـ الكتب.-17

 

 :عممية ً: اإلشراف عمى الرسائل الخامسا
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 عمى سبيل المثال ال الحصر: -والدكتوراه رسائل الماجستير-(د
فاعميػػة رعايػػة الزائػػر لمطفػػؿ المحػػرـو مػػف الوالػػديف بػػدور اإليػػوام  (.2111يمحمػػد عػػادؿ عبػػدا لعػػاؿ -1

  .االجتماعية في تعديؿ بعض خصائصب النفسية ي دراسة حالة (
لفروؽ في بعػض المهػارات االجتماعيػة وتقػدير (. ا2117جميؿ بف عبد اهلل بف صباح آؿ نصيؼ ي-2

الػػ ات بػػيف الطػػػالب  وي صػػعوبات الػػػتعمـ والعػػادييف. رسػػالة ماجسػػػتير / قسػػـ التربيػػػة الخاصػػة / كميػػػة 
 التربية جامعة الممؾ خالد بالمممكة العربية السعودية.

ات الػتعمـ (. الفروؽ في الفهـ االستماعي لمنص بػيف التالميػ   وي صػعوب2113حمدي إسماعيؿ ي -3
والتالمي  المتأخريف دراسيا بالحمقػة الولػن مػف التعمػيـ الساسػي. قسػـ عمػـ الػنفس التربػوي/ كميػة التربيػة 

 جامعة حمواف.
(. عالقػػػة تحقيػػؽ الػػ ات والتوجػػػب نحػػو المسػػػتقبؿ بػػالتنظيـ الػػػ اتي 2113فاطمػػة عيػػد محمػػػد عمػػن ي -4

(. قسػػـ عمػػـ الػػنفس/ كميػػة التربيػػة 15/5متيسػػج.لمػػتعمـ لػػد  طػػالب المرحمػػة الثانويػػة. رسػػالة ماجسػػتير
 جامعة حمواف.

 . صعوبة إجرام العمميات الحسابية الولية لد  طالب كمية التربية.(2114نرميف عبد الكافيي -5
(. السػيطرة النصػؼ مخيػة والتجهيػز الم ػوي لػد  الطفػاؿ  وي صػػعوبات 2114دينػا سػمير مكػي ي -6

 التعمـ.
ؽ في مهارات التواصؿ غي المفظي ومستو  القمؽ بيف التالمي   وي (.الفرو 2114طب مهدي أحمدي-7

 صعوبات التعمـ والعادييف بالحمقة الولن مف التعميـ الساسي.
(. الفػروؽ فػي تحمػؿ ال مػوض فػي تحمػؿ ال مػوض واللػ وط الكاديميػة 2114أحمد سمير قطب ي 7

 دائية.بيف التالمي   وي صعوبات التعمـ والعادييف في المرحمة االبت
(. الفػػػػروؽ فػػػػي صػػػػعوبات الكتابػػػػة بػػػػيف الطفػػػػاؿ  وي صػػػػعوبات الػػػػتعمـ 2114هبػػػػة احمػػػػد السػػػػيدي -8

 والمهمشيف في المرحمة. 
 توجد رسائؿ أخر  لـ  يتـ  كرها منعا للطالة ؛ حيث أنها تقع لمف مهاـ الوظيفة. -9
  :عمى سبيل المثال ال الحصر -الرسائل التي تم مناقشتيا والتحكيم عمييا-ب
(. أثػػر تفاعػػؿ السػػموب المعرفػػي ومولػػع اللػػبط فػػي 2115الطالب/محمػػد السػػيد عبػػد الػػرحمفي -(1

المسػػػئولية عػػػف التحصػػػيؿ لػػػد  طمبػػػة المػػػدارس الثانويػػػة الزهرية.رسػػػالة ماجسػػػتير،كمية التربيػػػة جامعػػػة 
 ـ.2115 7/8الزهر الشريؼ ،تمت المناقشة والتوصية بالمنح في 
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ـ(. أثػػػػر برنػػػػام  تػػػػدريبي قػػػػائـ عمػػػػن المعػػػػب 2117مف سػػػػعد الشػػػػهرييالطالب/سػػػػعد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرح-(2
بالتشكيؿ في خفض السموؾ العدواني لد  عينة مف الطفاؿ المتخمفيف عقميػا . رسػالة ماجسػتير ـ قسػـ 

 التربية الخاصة / كمية التربية جامعة الممؾ خالد بالمممكة العربية السعودية.
(. دراسػػة مقارنػػة لمسػػتو  الػػوعي المهنػػي لػػد  طمبػػة ـ2111عػػادؿ بػػف محمػػد بػػف ناصػػر الكنػػديي -(3

 الصؼ الثاني عشر وآبائهـ في سمطنة عماف، جامعة نزو .
(. تنميػػة العمميػػات المعرفيػػة فػػي حػػؿ المشػػكالت الهندسػػية 2113حسػػاف مخمػػوؼ خػػالؼ مخمػػوؼي -(4

. (PH.D)في لػوم بعػض مكونػات مػاورام المعرفػة لػد  التالميػ   وي صػعوبات الػتعمـ. رسػالة دكتػورال
 لتربية جامعة حمواف/ مناقشة. بكمية( إبريؿ 23يوـ ي

التحكػػيـ عمػػن العديػػد مػػف بحػػوث الترقيػػة لدرجػػة أسػػتا  مساعديمشػػارؾ( ودرجػػة أسػػتا  داخػػؿ الػػوطف  -(5
 العربي.

توجػػد مهػػاـ أخػػر  مػػف هػػ ا النػػوع  لػػـ يػػتـ  كرهػػا منعػػا للطالػػة كمػػا أنهػػا ليسػػت ميػػزة ؛ حيػػث تقػػع  -(6
 لمف مهاـ الوظيفة.

 
 سادسا:بعض الندوات ودورات التدريب التي قمت بانجازىا:

 المؤتمرات والندوات ودورات التدريب: -1

 المؤتمرات :-أ
 علو لجنة التوصيات في مؤتمر التعميـ مف أجؿ مستقبؿ عربي أفلؿ المنعقػد فػي الفتػرة مػف 
المجيػػد أمػػيف  ( بجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة تحػػت رعايػػة أ.د / احمػػد عصػػمت عبػػد1997إبريػػؿ ي 29-31 

 عاـ جامعة الدوؿ العربية .
  مػػػايو  13-12علػػػو لجنػػػة التوصػػػيات فػػػي مػػػؤتمر نحػػػو تعمػػػيـ عربػػػي متميػػػز فػػػي الفتػػػرة مػػػف
ـ( بجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة رعايػػػة أ.د / احمػػػد عصػػػمت عبػػػد المجيػػػد أمػػػيف عػػػاـ جامعػػػة الػػػدوؿ 1998ي

 العربية.
 نعقػػد بجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة فػػي علػػو لجنػػة التوصػػيات بمػػؤتمر كميػػة التربيػػة جامعػػة حمػػواف الم

(تحػػت  رعايػػة أ.د / احمػػد عصػػمت عبػػد المجيػػد أمػػيف عػػاـ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة و أ.د / 1999مػػايو ي
 مفيد محمود شهاب وزير الدولة لمتعميـ العالي .

  المػػػؤتمر اإلقميمػػػي الوؿ لرعايػػػة المسػػػنوف فػػػي العػػػالـ العربػػػي : الواقػػػع والمػػػأموؿ مطمػػػع اللفيػػػة
 ـ بقاعة المؤتمرات بجامعة حمواف.2111ابريؿ 5-3والمنعقد في الفترة مف الثالثة " 
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  المػػؤتمر العممػػي السػػنوي الثػػامف   -علػػو لجنػػة التوصػػيات بمػػؤتمر كميػػة التربيػػة جامعػػة حمػػواف
مسػتقبؿ سياسػػات التعمػػيـ والتػػدريب فػي الػػوطف العربػػي فػػي عصػػر العولمػة وثػػورة المعمومػػات المنعقػػد فػػي 

ـ تحػػػت  رعايػػػة أ.د / احمػػػد عصػػػمت عبػػػد المجيػػػد أمػػػيف عػػػاـ جامعػػػة الػػػدوؿ 2111يوليػػػو  4-3الفتػػػرة 
 العربية و أ.د / مفيد محمود شهاب وزير الدولة لمتعميـ العالي .

  علػػو لجنػػة التوصػػيات بػػالمؤتمر العممػػي التاسػػع كميػػة التربيػػة جامعػػة حمػػواف " التربيػػة وتنميػػة
ـ تحػػت رعايػػة 2111مػػايو 3-2د فػػي الفتػػرة مػػف ثقافػػة المشػػاركة وسػػموكياتها فػػي الػػوطف العربػػي المنعقػػ

تحػػت  رعايػػة أ.د / احمػػد عصػػمت عبػػد المجيػػد أمػػيف عػػاـ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة و أ.د / مفيػػد محمػػود 
 شهاب وزير الدولة لمتعميـ العالي ..

  كما تـ حلور العديد مف المؤتمرات التي عقػدتها الجمعيػة المصػرية لمدراسػات النفسػية وبعػض
 ية .المؤسسات المعن

  صادر في  تربية خاصة ولجنة دبمـو وماجستير صعوبات التعمـ تقييـ برنام  برئاسة لجنةقرار
 ـ مف مجمس قسـ عمـ النفس في االجتماع الثالث/ كمية التربية جامعة السمطاف قابوس.13/1/2119
  ـ مػف مجمػس 21/11/2119صػادر فػي  تقييـ برنام  دبمـو صعوبات الػتعمـقرار برئاسة لجنة
 ـ عمـ النفس في االجتماع الطارئ/ كمية التربية جامعة السمطاف قابوس.قس
  ـ مػف مجمػس 21/11/2119صػادر فػي  برئاسة لجنػةتطويربرنام  دبمػوـ صػعوبات الػتعمـقرار

 قسـ عمـ النفس في االجتماع الطارئ/ كمية التربية جامعة السمطاف قابوس.
  ـ( بػػػالم تيف العربيػػػة 2119يوتوصػػػيفهاانجػػػاز برنػػػام  جديػػػد لمسػػػاقات دبمػػػوـ صػػػعوبات الػػػتعمـ

 واالنجميزية بقسـ عمـ النفس / كمية التربية جامعة السمطاف قابوس.
 بػػالم تيف العربيػػة  ـ(2119انجػػاز برنػػام  جديػػد لمسػػاقات ماجسػػتير صػػعوبات الػػتعمـ وتوصػػيفهاي

 واالنجميزية بقسـ عمـ النفس / كمية التربية جامعة السمطاف قابوس.
 بقسػػػػـ عمػػػػـ الػػػػنفس / كميػػػة التربيػػػػة جامعػػػػة السػػػػمطاف  ـ(1121ات الػػػتعمـيمركػػػػز لصػػػػعوب إنشػػػام

 قابوس.
  ـ( بػػػالم تيف العربيػػػة 2111يلمسػػػاقات دبمػػػوـ صػػػعوبات الػػػتعمـ وتوصػػػيفهاانجػػػاز برنػػػام  جديػػػد

 واالنجميزية بقسـ عمـ النفس / كمية التربية جامعة حمواف.
 لقسـ عمػـ الػنفس التربػوي / كميػة  مـ"انجاز برنام  بكالريوس التعميـ المفتوح في " صعوبات التع

 التربية جامعة حموف.تسمية المقررات الدراسية وتوصيفها بالم تيف العربية واالنجميزية.
 2112ـ(. استقمتي2111رئيس وحدة القياس والتقييـ بكمية التربية جامعة حمواف من ي.) 
 .قرارات بعلوية العديد مف المجاف 
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لعممػػي والمجتمػػع المػػدني/ مركػػز القػػاهرة الػػدولي لممػػؤتمرات/ القػػاهرة/ * المػػؤتمر القػػومي الوؿ لمبحػػث ا
 برعاية رئيس الجمهورية. 2112ديسمبر  24

* المػػػؤتمر التاسػػػع والعشػػػروف لعمػػػـ الػػػنفس فػػػي مصػػػر والحػػػادي والعشػػػروف العربػػػي لمجمعيػػػة المصػػػرية 
 يف شمس.بمقر دار الليافة بجامعة ع 2113/ 1/4 -31/3لمدراسات النفسية في الفترة مف 

/ 24-23مػػػؤتمر كميػػػة التربيػػػة جامعػػػة حمػػػواف فػػػي الفتػػػرة بػػػيف  الجػػػدارات لالزمػػػة لممعمػػػـ العربػػػي. -
 (.2114يونيوي
 : الكتب واىتماميا الرئيس ونماذج مبتكرة:أوال

فػػي التربيػػة وعمػػـ  (PH.D)(، ودرجػػة دكتػػورال الفمسػػفة1992منػػ  حصػػولي عمػػن درجػػة الماجسػػتير ي
تعمـ؛ وهي فئػة تنتمػي إلػن فئػات التربيػة الخاصػة، كػاف جػؿ إهتمػامن (. في صعوبات ال1996النفسي

هو التأليؼ العممي نظريا وعمميا حوؿ ه ل الفئة، وال سيما تمؾ الصعوبات التي تخص الم ة؛ إ  تمثؿ 
الخيرة مرآة المة ومستودع ثقافتها ومرآة حلارتها، ومناط فتوتهػا وقوتهػا، واللػعؼ والصػعوبة فيهػا 

( 13ب، وأكثػػػر مػػػف يتػػػا( ك15يػػػة واالنتمػػػام والػػػ كام والتفكيػػػر،....الخ، فقمػػػت بتػػػأليؼ ييػػػؤثر فػػػي الهو 
 عمػػن التفكيػػر و جػػوهر القػػدرة و لػػؾ لف الخيػػرتيف يمػػثالالم ػػة و القػػرامة،  وتخػػص هػػ ل الفئػػة  (2يبحثػػا
مػػػواد والمتطمػػػب الػػػ ي الغنػػػن عنػػػب لػػػتعمـ كػػػؿ ال ،بكفػػػامة واقتػػػدار والحيػػػاة الدراسػػػةفػػػي  والسػػػير  ،الػػػتعمـ

 الدراسية والفهـ بعامة.
ر والتفكيػػػر فػػػي الم ػػػة والقػػػرامة وقلػػػياها الفكريػػػة، وأهميتهػػػا فػػػي تربيػػػة االنتمػػػام ظو هبػػػت أهػػػتـ بػػػالن

وخصػػائص الم ػػة ومكوناتهػػا  ،ومواجهػػة ال ػػزو المعرفػػي فػػي ظػػؿ تػػأثيرات العولمػػة وتػػداعياتها ،والهويػػة
صػعوبات التػي يمكػف أف يواجههػا بعػض الفػراد والعمميات والمهارات التي يطمع بها العقؿ البشري، وال

فػػي القػػرامة والفهػػـ، وطبيعػػة هػػ ل الصػػعوبات وخصائصػػها، والبػػارامترات أو المؤشػػرات التػػي يمكػػف مػػف 
 خاللها التنبوم بحدوث لعؼ أو صعوبة فيها، وأسبابها وكيؼ يمكف عالجها.

النواحي تقريبا؛ حيث تناولت في حوؿ فئة صعوبات التعمـ  اتها تناولتهـ مف معظـ  كتاباكما ألفنا  
ه ل الكتب عمن اإلجماؿ : ماهية ه ل الفئػة، وخصائصػهـ، ونسػبة انتشػارهـ، والخطػورة المترتبػة عمػن 
عدـ التدخؿ بالعالج والتدريبي تربويا، واقتصاديا، ونفسيا واجتماعيا وأسريا، وأمنيا..الخ(، وت مبت في 

بات العممية والعممية فػي التعػرؼ واالنتقػام والتشػخيص ه ل الكتب عمن الكثير مف االشكاالت والصعو 
والعالج مف خالؿ نما ج وأفكار  عممية تخص الصعوبة والم ة والقرامة ، قامت معظمها عمن ابتكػار 
طػػػرؽ جديػػػدة ، وعػػػالج القصػػػور فػػػي الفكػػػر العػػػالمي فكػػػاف عمػػػن سػػػبيؿ المثػػػاؿ أف حممنػػػا العديػػػد مػػػف 

( 2111ووصػمنا إلػن مفهػوـ جديػد لصػعوبات الػتعمـ سػػنةي ،يػةالتعريفػات الصػادرة مػف المؤسسػات الدول

                                                 
(2)

 ساجع الغٍشج الزاتٍح. 
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، تػػػػػػـ تعديمػػػػػػب " صػػػػػػعوبات الػػػػػػتعمـ تاريخهػػػػػػا، مفهومهػػػػػػا، تشخيصػػػػػػها، عالجهػػػػػػا"وتجدونػػػػػػب فػػػػػػي كتػػػػػػاب
حػػددنا مػػف  " التػػدريب الميػػداني النتقػػام  وي صػػعوبات الػػتعمـ"وهػػو مػػا تجػػدل فػػي كتػػاب ،(2111سػػنةي

لمخػالؼ بػيف المؤسسػات العمميػة  ابمػة لمقيػاس حػالخاللب أهػـ الخصػائص والمكونػات بصػورة إجرائيػة ق
والبػػاحثيف؛  لكػػػـ الخػػالؼ الػػػ ي يػػتمخص جػػػوهرل فػػي كيفيػػػة تعػػرؼ هػػػؤالم الطػػالب، ثػػػـ أنشػػأنا نمػػػو ج 

، وتجدونب فػي الكتػاب الػوارد  كػرل آنفػا، (5ي"نمو ج سميماف التشحيصي العالجي"( أسمينال 2111سنةي
دار  ات التربيػػة الخاصػػة فػػي الػػوطف العربػػي االنتقػػاؿ بصػػورة عمػػن هديػػب يمكػػف لممؤسسػػات والبػػاحثيف وا 

عمميػػػة والتعػػػرؼ بصػػػورة منهجيػػػة عمػػػن الطػػػالب  وي صػػػعوبات الػػػتعمـ، ثػػػـ تشػػػخيص الصػػػعوبة التػػػي 
يعػػػانوف منهػػػا فػػػي الم ػػػة أو القػػػرامة أو أي مػػػواد دراسػػػية أخػػػر  ثػػػـ وعالجهػػػا، و لػػػؾ بعػػػد قػػػرامة أسػػػباب 

جػػػػرامات وخطػػػػوات الصػػػػعوبة المحتممػػػػة وعالجهػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا تلػػػػمن ب النمػػػػو ج مػػػػف مكونػػػػات وا 
 واختبارات.

يمانػػا منػػا بلػػرورة أف يكػػوف لممفكػػريف والبػػاحثيف العػػرب نتاجػػا فكريػػا  ات أصػػوؿ عربيػػة فقػػد قمػػت  وا 
نمػػػػػػػو ج الفػػػػػػػروؽ بػػػػػػػيف صػػػػػػػعوبات الػػػػػػػتعمـ والفئػػػػػػػات "أيلػػػػػػػا بابتكػػػػػػػار نمػػػػػػػا ج عمميػػػػػػػة أخػػػػػػػر  منهػػػػػػػا 

، فػػػػػي ت الػػػػػتعمـ االجػػػػػرامات والدوات" تشػػػػػخيص صػػػػػعوبا، وتجدونػػػػػب فػػػػػي كتابنػػػػػا"(2111المشػػػػػابهةي
(، وهو النمػو ج الػ ي يحػؿ الخػالؼ حػوؿ فئػة صػعوبات الػتعمـ والفئػات 45( حتني25الصفحات مفي

الخػػر  المشػػابهة مثػػؿ: المتػػأخريف دراسػػيا، والمنخفلػػيف تحصػػيميا، و وي مشػػكالت الػػتعمـ، وبطيئػػي 
خروف عمن الساحة العالمية ويؤمف الباحثيف التعمـ....الخ، وب لؾ قدمنا عمما عربيا يزاحـ ما يبتكرل اآل

لحػػاؽ الوصػػاؼ الخاطئػػة بػػبعض الطػػالب،  دارات التربيػػة الخاصػػة مػػف االنتقػػام الخػػاطيم وا  العػػرب وا 
وهو ما يترتب عميب نتائ  سمبية عمن الطالب  اتهـ وأسرهـ، بؿ وهػدر مػالي واقتصػادي أمتنػا العربيػة 

 ليست في حاجة لب، وال لداعي مف دواعيب.
 Benderجشطالت-مختصرة تقوـ عمن استخداـ اختبار واحدي اختبار بندر (6يابتكرنا طريقة جديدةو 

Gestalt ) اختبػػارا طبقػػا لمػػا يشػػيع اسػػتخدامب فػػي التػػراث العػػالمي 12بػػدال مػػف اسػػتخداـ أكثػػر مػػفي )
وااللػطراب  Internal Discrepancyيمكف بب تشخيص صعوبات التعمـ وبخاصة التباعػد الػداخمي

، وهػ ل الطريقػة المبتكػرة Brain Damageوتمؼ خاليا المخ  Emotional Disturbanceنفعالياال
( 2113وأخيرا كػاف نمو جنػا ي(. 298( حتني155كور آنفا في الصفحات مفي وردت في الكتاب الم

، وتجدونػػػب فػػػي كتػػػاب" صػػػعوبات القػػػرامة  (7يفػػػي كيفيػػػة تػػػدفؽ المعمومػػػات المقػػػرومة فػػػي العقػػػؿ البشػػػري
                                                 

(5)
 القاهشج: داس الفكش العشتً.صذس هزا الىمىرج فً كتاب: تشخٍص صعىتاخ التعلم االجشاءاخ واألدواخ.   

(6)
 هزي الطشٌقح فً كتاب: تشخٍص صعىتاخ التعلم االجشاءاخ واألدواخ. القاهشج: داس الفكش العشتً. 

 

 
(7)

. وهى أحذ الكتة المقذمح ح فً كتاب: صعىتاخ القشاءج ماهٍتها وتشخٍصها. القاهشج: عالم الكتةصالىمىرج والعملٍاخ المغتخل 

 للجائضج.
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(، وهػػػو نمػػػو ج أسػػػمينال "نمػػػو ج عمميػػػات 53( حتػػػني22ات مػػػفيحوتشخسصػػػها" فػػػي الصػػػف ماهيتهػػػا
أمكننػػا فػػي لػػوئب الوصػػوؿ إلػػن العمميػػات التػػي تحػػدث داخػػؿ معجػػـ ،"ومسػػارات التجهيػػز أثنػػام القػػرامة

،  Mental Lexiconالعقػؿ البشػري  ،وكيفيػة تفسػير حػدوث صػعوبة القػرامة، وهػو أمػر لػروري والـز
لعػػالمي يػػدور فػػي فمػػؾ أف القػػرامة ومهاراتهػػا الفرعيػػة تػػؤطر لهػػا ثػػالث نظريػػات فػػي ووجػػدنا أف الفكػػر ا

لوم كؿ نظرية يمكف اشتقاؽ عدد مف المهارات وكانت ه ل النظريػات الولػن تػر  أف القػرامة عمميػة 
 Reading is a، والثانيػة تػر  القػرامة عمميػة تعػرؼ Reading is a decoding actترميػز

recognition act  الثالثػة تػر  أف القػرامة عمميػة فعهػـ ، وReading is a comprehension 
actوبالتحميػػػؿ والنقػػػد توصػػػمنا فػػػي نمو جنػػػا إلػػػن أف القػػػرامة عمميػػػة تمثيػػػؿ ،Reading is a 

representative  act وهو ماتوصمنا مف خاللب إلن العديد مف المهارات الخاصة بالقرامة ت افمتها ،
 ة،  وهو ما يوفر الساس العممي السميـ لكيفية التشخيص والعالج.النما ج والنظريات العالمي

وفػػي اإلطػػار  اتػػب ومسػػاهمة منػػا فػػي مواصػػمة انتػػاج عربػػي وابتكػػارات تسػػهـ فػػي حػػؿ قلػػايا  وحاليػػا،
، يعة العقؿ البشري بعامةبطبالباحثيف والمؤسسات المهتمة بفئات الطالب  وي االحتياجات الخاصة و 

(، وهػو النمػو ج التػي 2115السببي في صعوبات التعمـي –ا نمو جنا التحميمي وتماهيا مع  لؾ ابتكرن
 وفئاتهػػا،  عمػػن ابتكػػار نمػػو ج الفػػروؽ بػػيف أنػػواع صػػعوبات الػػتعمـ ينمائيػػة وأكاديميػػة(،دارت فرولػػب 

 Centralوالعالقػػػػة بينهػػػػا والصػػػػعوبات الكاديميػػػػة، وعالقػػػػة االثنػػػػيف بالجهػػػػاز العصػػػػبي المركػػػػزي
Nervous System ، وعالقة الجميع بفئات صعوبات التعمـ في مقارنػة فارقػة بالعػادييف مػف القػراف

، وقد توصمنا إلن أف هناؾ عالقة تفاعمية ودينامية بيف الخمؿ ، واآلثار المترتبة عمن الصعوبةوالنداد
 في الجهاز العصبي المركزي، والصعوبات النمائية والكاديمية، كما توصػمنا إلػن أف صػعوبات الػتعمـ

 General Learningالػػػتعمـ ليسػػػت فئػػػة واحػػػدة بػػػؿ ثػػػالث فئػػػات وهػػػي: صػػػعوبات عامػػػة فػػػي
Disabilitiesوصػعوبات خاصػة فػي الػتعمـ ،Specific Learning Disabilities  ومتفوقػوف  وي ،
، ثػـ أولػحنا الفػروؽ بػيف هػ ل الفئػات حتػن   Talented Learning Disabilitiesصػعوبات تعمػـ

المػػػنه  العممػػػي فػػػال يػػػتـ الخمػػػط بػػػيف الطالػػػب العػػػادي والطالػػػب صػػػاحب  يػػػتـ تعػػػرفهـ عمػػػن هػػػدي مػػػف
. وفػػي لػػوم هػػ ا (2115نشػػر فػػي كتابنػػا" فقػػب صػػعوبات الػػتعمـي الصػػعوبة فػػي الػػتعمـ. وهػػ ا النمػػو ج

رؤيػػة نفس/عصػػبية" سػػوؼ يوجػػد وشػػيجة عمميػػة  Dyslexiaالنمػػو ج متلػػامنا مػػع كتابنػػا "الديسمكسػػيا
وأهػؿ التربيػة الخاصػة وصػعوبات الػتعمـ مػع المتخصصػيف فػي الطػب  لمتعاوف بػيف أهػؿ التربيػة بعامػة

البشري، كما سوؼ يستفيد المتحصصيف في طب المجتمع وأقساـ الصحة العامة، والمتخصصوف في 
الطرابات النطؽ والكالـ مف  وي التخصصات الطبيػة إلػن جانػب إدارات التربيػة الخاصػة والبػاحثيف 
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ي حػػدود مجالػػب، هػػ ا رغػػـ أف فػػي مؤلفاتنػػا ونما حنػػا الخػػر  مػػا والدارسػػيف فػػي الػػوطف العربػػي كػػؿ فػػ
 يحقؽ الكثير مف  لؾ.

ومسػػاهمة منػػا فػػي التمػػاهي مػػع همػػوـ أمتنػػا العربيػػة الناهلػػة فقػػد ألفػػت كتيػػب عػػف التوحػػد لػػمنتب 
ليػػوفر لألمػػة أداة سػػريعة فػػي تعػػرؼ هػػ ل الفئػػة، وكتػػاب  DMS-IVترجمػػة الػػدليؿ التشخيصػػي الرابػػع 

نفس وقلػػػايا المجتمػػػع المعاصػػػر، دار جػػػوهرل عمػػػن قلػػػية الػػػزواج العرفػػػي مسػػػت ال آخػػػر فػػػي عمػػػـ الػػػ
حصػػولي عمػػن مػػؤهالت عمميػػة فػػي الدراسػػات اإلسػػالمية؛ لننبػػب فيػػب المػػة إلػػن أف تنكػػب الجػػادة يػػؤدي 
إلػن مهمكػػة ال محالػػة، و لػػؾ بعػػدما أوردنػػا حػػاالت حقيقياػة لػػبعض شػػبابنا وفتياتنػػا ومػػا كػػاف مػػف لػػرر 

 هـ جرام  لؾ.بالغ لهـ ولسر 
ولما كانت الم ة بيت الشعب، ومرآة الحلارة، ومستودع الثقافة، و اكرة المة، وآلية تعبر عف قػوة  

الشػعوب، فلػال عػف كونهػا واحػػدة مػف أنجػع الوسػائؿ واآلليػات فػػي بنػام االنتمػام والمػـ والتعبيػر عػػف 
جيػؿ الرابػع مػف الحػروب؛ لػ ا فقػد قوتها، وسبيؿ نهلتها، كما أنها واحدة مف أهـ آليات الناجعة في ال

(، نبهنػا فيػب إلػن 2115ألفنا كتابنا" في عمـ النفس الم وي: الم ة بيف عمـ الػنفس وحروبهػا والػطراببي
خطػػورة الم ػػة فػػي هػػ ا المجػػاؿ، ونوهنػػا عػػف الػػدوؿ التػػي اسػػتخدمت فيهػػا الم ػػة أداة لمهػػدـ، ونوهنػػا عػػف 

تخداـ هػ ل اآلليػة، كمػا درسػنا عالقػة الم ػة باالنتمػام، الدوؿ العربية الكثر عرلة لمتفكؾ والتحمػؿ باسػ
التبكيػػر فيمػػا يخػػص تعمػػيـ  خطػػورةوالمػػف والتعػػايش السػػممي، والحلػػارة ، والفكػػر والتفكيػػر والػػ كام، و 

أطفالنػػا ل ػػة أجنبيػػة ثانيػػة قبػػؿ نلػػ  الم ػػة الـ، ثػػـ أوردنػػا دور المربيػػات الجنبيػػات فػػي مشػػكمة الم ػػة 
  لكؿ ما تقدـ.والطرابها، وولعنا حموال
 ثانيا: البحوث العممية:

ورقة عممية تناولت و ( بحثا عمميا 13وفي إطار اإلهتماـ بالبحث واالستقصام فقد أنتجنا أكثر مف ي
فيهػػػا بحػػػؽ العديػػػد مػػػف المشػػػكالت لػػػد  طالبنػػػا العػػػادييف و وي صػػػعوبات الػػػتعمـ، والمتػػػأخريف دراسػػػيا 

ة ، وكػػاف منهػػا بحػػث أجػػري عمػػن مسػػتو  المممكػػة وبطيئػػي الػػتعمـ، ومعممػػي ومشػػرفي التربيػػة الخاصػػ
مػػف زاويػػة تشخيصػػها وبرنػػام  محوسػػب لعالجهػػا  Dyslexiaالعربيػػة السػػعودية فػػي مجػػاؿ الديسمكسػػيا

لػػمف فريػػؽ بحثػػي تحممػػت فيػػب الجانػػب العممػػي تشخيصػػا وعالجػػا بحكػػـ التخصػػص، فكانػػت بحػػوث 
عربية مبتكرة تػوفر عمػن البػاحثيف  متعددة قاـ بعلها عمن حؿ إشكاالت عالمية وتوفير أدوات وطرؽ

والمعنيػػيف الوقػػت والجهػػد والماؿ.وتجػػدوف طػػي هػػ ل السػػيرة المجممػػة مالحقػػا تتلػػمف ممخصػػا مختصػػرا 
 لبعض ه ل البحوث.

 ثالثا:خدمة الجامعات العربية:
 وفي إطار خدمة الجامعات في وطننا العربي الحبيب فقد قمت بما هو آت:
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كػػػالريوس التربيػػػة الخاصة/قسػػػـ عمػػػـ الػػػنفس التربػػػوي بكميػػػة التربيػػػة المشػػاركة فػػػي إعػػػداد برنػػػام  ب-1
جامعػػػة الممػػػؾ خالػػػد بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية الحبيبػػػة مػػػع تحممػػػي العػػػبم الكامػػػؿ لولػػػع مقػػػررات 
الدراسػػة فػػي مسػػار صػػعوبات الػػتعمـ مػػع توصػػيؼ لهػػا وتحديػػد عػػدد سػػاعات الدراسػػة والمراجػػع وأسػػموب 

 (1يـ(.2117/2118التقويـي
عػػداد الكامػػؿ لتعػػديؿ برنػػام  دبمػػوـ صػػعوبات الػػتعمـ /قسػػـ عمػػـ الػػنفس التربػػوي بكميػػة التربيػػة اإل-2

جامعة السمطاف قابوس بدولة سمطنة عماف الحبيبة مع تحممي العبم الكامؿ لولػع مقػررات الدراسػة 
 (2يـ.2118مع توصيؼ لها وتحديد عدد ساعات الدراسة والمراجع وأسموب التقويـ

 
مػػؿ لبرنػػام  ماجسػػتير صػػعوبات التعمـ/قسػػـ عمػػـ الػػنفس التربػػوي بكميػػة التربيػػة جامعػػة اإلعػػداد الكا-

السػػمطاف قػػابوس بدولػػة سػػمطنة عمػػاف الحبيبػػة مػػع تحممػػي العػػبم الكامػػؿ لولػػع مقػػررات الدراسػػة مػػع 
 ـ.2118توصيؼ لها وتحديد عدد ساعات الدراسة والمراجع وأسموب التقويـ

كػػػزا لصػػػعوبات الػػػتعمـ صػػػعوبات الػػػتعمـ بكميػػػة التربيػػػة جامعػػػة اإلعػػػداد الكامػػػؿ لمشػػػروع إنشػػػام مر -3
السػػػػمطاف قػػػػابوس بدولػػػػة سػػػػمطنة عمػػػػاف الحبيبػػػػة مػػػػع تحممػػػػي العػػػػبم الكامػػػػؿ لولػػػػع أهػػػػداؼ المركػػػػز 
ومتطمباتػب العمميػة والبشػػرية والماديػة واإلعالميػػة، ونظػاـ تقػػديـ الخدمػة ومقابمهػػا المػالي، ثػػـ تػـ تسػػميمب 

 ـ والسفر لجمهورية مصر الحربية النتهام فترة اإلعارة.2111لقسـ عمـ النفس التربوي سنة 
اإلعداد الكامؿ لبرنػام  دبمػوـ الدراسػات العميػا فػي صػعوبات التعمـ/قسػـ عمػـ الػنفس التربػوي بكميػة -

التربيػػػة جامعػػػة حمػػػواف بدولػػػة مصػػػر الحبيبػػػة مػػػع تحممػػػي العػػػبم الكامػػػؿ لولػػػع مقػػػررات الدراسػػػة فػػػي 
 ـ.2113ا وتحديد عدد ساعات الدراسة والمراجع وأسموب التقويـالسنوات الربع مع توصيؼ له

 
اإلعداد الكامؿ لبرنام  التعميـ المفتوح لمحصوؿ عمن درجة بكالريوس صعوبات التعمـ/قسـ عمػـ -4

الػػنفس التربػػوي بكميػػة التربيػػة جامعػػة حمػػواف  بدولػػة مصػػر الحبيبػػة مػػع تحممػػي العػػبم الكامػػؿ لولػػع 
ت الربػع مػع توصػيؼ لهػا وتحديػد عػدد سػاعات الدراسػة والمراجػع وأسػموب مقررات الدراسة في السػنوا

 إال أنب لـ يفتح لمعمؿ حتن اآلف. (3يـ.2113التقويـ
( لكميػػػػة التربيػػػػة جامعػػػػة 15ولػػػػع برنػػػػام  تمهيػػػػدي ماجسػػػػتير فػػػػي صػػػػعوبات الػػػػتعمـ يقػػػػع فػػػػي ي -

 (.2115حموافي
                                                 

(1)
. عمٍذ كلٍح (88666586761625ىثاق مه صحح رلك ٌمكه االتصال تـ األعتار الذكتىس/ محمذ ته حغه أتى ساعٍه)لالعت 

 التشتٍح تجامعح جاصان/الغعىدٌح.
(2)

لالعتىثاق مه صحح رلك ٌمكه االتصال تـ الذكتىس/هالل الىثهاوً سئٍظ قغم علم الىفظ التشتىي/كلٍح التشتٍح جامعح الغلطان  

 8866666356312-8866624546317عالً عمٍذج الكلٍح أو الذكتىس/ على كاظمقاتىط أو م
(3)

لالعتىثاق مه صحح رلك ٌمكه االتصال تـ الذكتىسج/وادٌح أتى دوٍا سئٍظ قغم علم الىفظ التشتىي/كلٍح التشتٍح جامعح  

 88281266483817-88281117528442حلىان
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إلن درجة أستا  مشػارؾ وأسػتا  عمػن  التحكيـ العممي عمن عد كبير مف بحوث الراغبيف لمترقية -5
 ه ا إلن جانب اإلشراؼ عمن العديد مف الرسائؿ العممية ومناقشتها. مستو  الوطف العربي.

 
 رابعا: خدمة المجتمع العربي:

وأدام  لألمانة بجد واجتهاد، وولع اليد باليد والكتؼ بالكتؼ حبا في المة فقػد قمػت بتػدريب العديػد 
التربية بعامػة ومجػاؿ صػعوبات الػتعمـ بخاصػة فػي المممكػة العربيػة السػعودية،  مف العامميف في مجاؿ

 وسمطنة عماف، وجمهورية مصر العربية، تعرفا وتشخيصا وعالجا.
أنافح في  تثقيؼ وتوعية الشباب ومػدرام  -ومازلت  -وفي الحياة العامة والمشاركة المجتمعية قمت
مػػـو المػػواطنيف بقلػػايا أمػػتهـ العربيػػة وبخاصػػة قلػػايا أنديػػة الشػػباب والريالػػة وطالئعهايأطفػػاؿ( وع

المجتمع المصري من  أكثر مػف عشػريف عامػا، طبقػا لخطػة وزارة الشػباب التػي تنفػ ها مديريػة الشػباب 
،  ه ا إلن جانب إلقام الػدروس الدينيػة والتوعويػة والتثقيفيػة طبقػا لخطػة ي!(والريالة بمحافظة القميوبية

 وزارة الوقاؼ المصرية.
 

وطفػػت مسػػت ال هػػ ل الثقافػػة االسػػالمة متزواجػػة ومتعالػػة مػػع مػػا اكتسػػبتب مػػف تخصصػػي ومؤلفػػاتي 
السابقة باإللػافة إلػن قراماتػي المتنوعػة متلػامنا مػع وزارة الوقػاؼ ووزارة الشػباب والريالػة والتمفػاز 

دة تزيػد المصري أبصر الشباب بمشكالت المجتمع وقلايال، وبمعدؿ ال يقؿ عف ندوتيف أسػبوعيا ولمػ
تقػدـ خػدماتها  -( عاما ومػا زلػت. ثػـ قمػت بالسػير فػي إجػرامات تأسػيس جمعيػة أهميػة خدميػة25عفي

الجمعية المصرية الدولية لتمكيف الطفاؿ  وي االختياجات الخاصة و وي صعوبات باسـ"  -من  سنة
 –/ الجيػػػزة الػػػتعمـ" يإيػػػاكس(، جمعيػػػة أهميػػػة تحػػػت التأسػػػيس. بالقميوبيػػػة ومدينػػػة السػػػادس مػػػف أكتػػػوبر

مصػر.  تقػدـ خػػدماتها عمػن مسػػتو  عمػـو القطػػر المصػري والػبالد العربيػػة الشػقيقة حػػاؿ طمبنػا، عممػػا 
بأف ه ل الجمعية الناهلة كانت تقوـ بدورها في التنمية البشػرية فػي اطػار الطفػاؿ  وي االحتياجػات 

ج وميػػاج ألزمنػػا تقنػػيف الخاصػػة خػػالؿ هػػ ل السػػنة، إال أف مػػا يعانيػػب مجتمعنػػا المصػػري حاليػػا مػػف هيػػا
ولػػع الجمعيػػػة عمػػػن عجالػػػة، وهػػو مػػػا نسػػػمكب اآلف دوف تعطيػػػؿ لعممهػػػا التػػي بدأتػػػب بعػػػد عػػػودتي مػػػف 

 ـ.2111المعظـ سنة  -اإلعارة بكمية التربية جامعة صاحب الجاللة السمطاف قابوس
ة والتعمػيـ علو المجنة القومية لتجديد الخطاب الديني ومقرر لجنة تطوير الخطاب الػديني بالتربيػ-

 ، وزارة الوقاؼ  المصرية .2115
 

                                                 
)!(

 88281226174646-88281228466666-88281226466666لالعتىثاق مه دقح رلك ٌمكه االتصال على: 
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 أقر بصحة ماورد أعاله.
 المرشح لمجائزة

 األستاذ الدكتور/ السيد عبد الحميد سميمان
 التوقيع/.............................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أقرار
 تم ذكرهإذا ظير ما يخالف ما القانونية ةومتحمؿ لممسؤولي بالسيرة ال اتية،أقر بصحة ماورد 

 المقر بما فيو
 سميماناألستاذ الدكتور/السيد عبد الحميد 

 
-dr_elsayedsoliman@yahoo.com01112441461-002  
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