
 

      نٌا أ.د/نادٌة عبده عواض أبوداالسم:
 أستاذ ورئٌس قسم علم النفس التربويالوظٌفة الحالٌة: 

 .2565/ 23/ 32.تارٌخ المٌالد: 
 . قلٌوب ش.عفٌفً جبرٌل متفرع من ش دالٌا بعد محكمة قلٌوب  العنوان: 

 53264135..........53254544........رقم التلٌفون: 
  12344514122..رقم الموباٌل: 

 nadiaabodonia@yahoo.comالبرٌد االلكترونً: 

 ثانٌا: المؤهالت العلمٌة: 

 الجامعة / المؤسسة التعلٌمٌة الدرجة ًسنة الحصول عل الدرجة العلمٌة

 عٌن شمس . كلٌة البنات   2547 الدكتوراه  -2

 الماجستٌر -3
 عٌن شمس . كلٌة البنات 2543

 عٌن شمس . كلٌة البنات 2527بكالورٌوس كٌمٌاء وطبٌعة  / اللٌسانس سالبكالورٌو -4

 ثالثا" : التدرج الوظٌفً األكادٌمً )الداخلً والخارجً( :

 

 اى٘ظبئف االمبدَٝٞخ :
 

 اىَغَٚ اى٘ظٞفٚ

 

عبٍؼخ       

 

ٍِ 

 

 اىٚ

 

ػض٘ اىيغْخ اىؼيَٞخ اىذائَخ ىزشقٞخ االعبرزٓ 

 ٗاالعبرزح اىَغبػذِٝٞ رخظض ػيٌ ّفظ اىزشث٘ٙ

غيظ االػيٚ ىيغبٍؼبداىَ  

 

2102 

 

 حزٚ االُ

 

 

ٍذٝش ٗحذح اىقٞبط ٗاىزقٌ٘ٝ ثنيٞخ اىزشثٞخ عبٍؼخ 

 حي٘اُ

 

 رشثٞخ حي٘اُ

 

 

2102 

 

 

 حزٚ االُ

 

 

 سئٞظ قغٌ ػيٌ اىْفظ اىزشث٘ٙ

 

 

رشثٞخ حي٘اُ        

 

2100فجشاٝش   8  

 

2102فجشاٝش 8  

214فجشاٝش  رشثٞخ حي٘اُ اعزبر ػيٌ اىْفظ اىزشث٘ٙ          االُ 

 

 اعزبر ػيٌ اىْفظ اىزشث٘ٙ      

رشثٞخ عبٍؼخ حبئو ثبىََينخ 

 اىغؼ٘دٝخ

2114اغغطظ  2101اغغطظ    

 ٍذٝش ٍشمض اىجح٘س اىزشث٘ٝخ 

 

رشثٞخ عبٍؼخ حبئو ثبىََينخ 

 اىغؼ٘دٝخ

2101اغغطظ  2112  



اغغطظ  ميٞخ اىزشثٞخ ثبىطبئف  اعزبر ٍغبػذ ػيٌ اىْفظ اىزشث٘ٙ 

0181ً  

0113اغغطظ   ً   

2111ً رشثٞخ حي٘اُ اعزبر ٍغبػذ ػيٌ اىْفظ اىزشث٘ٙ 2114ثذاٝخ    

 2111 0184 رشثٞخ حي٘اُ ٍذسط ػيٌ اىْفظ اىزشث٘ٙ 

 0184 0181 رشثٞخ حي٘اُ  اىْفظ اىزشث٘ٙ ٌٍذسط ٍغبػذ ػي

 0182 2527   مدرسة علوم 

 

 

 

 

 

 

 حصمت عمي الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر    ICDL عام 1999

حسن إتتاج عممي أ.د/ سمية فهمي ألل اهلل وحوله وقوته حصمت عمي جائزةو بفض
من الجمعية المصرية لمدراسات  1002عن إتتاج أستاذ مساعد في يتاير عام 

 التفسية  .
 

 

 

دمز٘سآ 1 سعبىخ ٍبعغزٞش ٗ  10      ّٗ٘قشذ ػذد اىشعبئو اىؼيَٞخ اىزٚ اششفذ ػيٖٞب   

 

سعبىخ     21           ٍْٗبقشزٖب ػذد اىشعبئو اىزٚ قَذ ثزحنَٖٞب  

بثحض              23ىَغالد ػيَٞخ ػذد االثحبس اىزٚ قَذ ثزحنَٖٞب   

  بثحض        19ػذد االثحبس اىزٚ قَذ ثبػذادٕب    

 اىَششٗػبد : 

ً  2101 – 2118االسشبد اىطالثٚ فٚ ميٞبد اىزشثٞخ ىيجْبد االقغبً اىؼيَٞخ ٗاالدثٞخ ثغبٍؼخ حبئو  1  

رٌٖ اٍششٗع ثحش ثقغٌ ػيٌ اىْفظ رشثٞخ حي٘اُ ثؼْ٘اُ دساعخ رْجؤٝخ.ثْغبػ طالة اىنيٞخ ٍِ قذس 1

رٌٖ ٍٗٞ٘ىٌٖ داٗاعزؼذا  

 

 اٗال : اىذٗساد اىزذسثٞخ ٗٗسػ اىؼَو :

ػذاد إىٚ دٗسح ػِ ششٗط ٗإاىذٗساد اىزٚ شبسمذ فٖٞب ثبىز٘اسٝخ  داخو ٍظش ٗخبسعٖب ثبالضبفخ  فَٞب ٝيٚ)  

ٚ  ( ٗمزىل اىذٗساد اىزٚ اعزضرٖب اىنزبة اىغبٍؼ  

دٗسح رذسثٞخ فٚ ٍغبه اَّبء ٍٖبساد االخظبئٞبد اىْفغٞبد فٚ حبئو  -

 2101, 2111ثبىََينخ اىغؼ٘دٝخ 

قَذ ثبىزذسٝظ فٚ دٗسح رذسثٞخ ىَذح ٍِٝ٘ٞ رزجغ ٗصاسح االّزبط اىحشثٚ  -

 2102ػِ اعبىٞت اىزقٌ٘ٝ قذَٝب ٗحذٝضب ىيَؼيَِٞ فٚ اىَذسعخ اىفْٞخ اىَزط٘سح 

 



رٌ حض٘س دٗسرِٞ َشمض اىقٞبط ٗاىزقٌ٘ٝ ىاىؼبىٚ  ٌؼيٞزٍششٗػبد اىرط٘ٝش داسح إٗحذح ثزنيٞف ٍِ 

اىزقبسٝش ٗمزىل دٗسح    -اىزحيٞالد االحظبئٞخ ٗثؼْبِٗٝ ٍْظٍ٘خ ثْ٘ك االعئيخ اىَفًٖ٘ ٍٗشاحو االػذاد 

  2/4/2102ػِ رحيٞو ّزبئظ االٍزحبّبد ثزبسٝخ 

 

 الد االرٞخ : باد فٚ اىَغصبىضب : اىَؤرَشاد ٗاىْذٗ

 عَٞغ ٍؤرَشاد اىغَؼٞخ اىَظشٝخ ىيذساعبد اىْفغٞخ  -0

 ٍؼظٌ ٍؤرَشاد ٍشمض االسشبد اىْفغٚ  -2

 ساثطخ ػيٌ اىْفظ   -1

اىَغبَٕخ فٚ اػذاد ٍؼَو ػيٌ اىْفظ فٚ ميٞخ اىزشثٞخ عبٍؼخ حي٘اُ   -2

2102  

2101ٞخ حي٘اُ :  اىَغبَٕخ فٚ اخزٞبس اػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ثقغٌ اىظحخ اىْفغٞخ ىزشث  

 

 

 

 

 
 رابعا": الدورات التدرٌبٌة فً مجال نظم إدارة الجودة: 

ٍؼبٝٞش ٍشعؼٞخ  ّٜظبً رقٌ٘ٝ  ٍٗزبثؼخ أداء األقغبً اىؼيَٞخ فٜ اىغبٍؼخ ٍجْٜ ػي ٜ.االشزشاك ف

 أمبدَٝٞخ ٗاضحخ
......................................................................................................................

................................................................................. 
  خامسا": األنشطة المختلفة فً مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوٌر التعلٌم :

 تقارٌر المقررات–لمقررات إعداد ملفات المقررات بما فٌها من توصٌفات ا ًمحلٌاً: .أشارك ف
 إقلٌمٌا )إن وجد(: 

دورة منهجٌة إدارة الجودة الشاملة بكلٌة الهندسة جامعة حائل  ًحضور والمشاركة ف
بكلٌة تربٌة جامعة حائل   ًبالمملكة العربٌة السعودٌة.عملت مدٌرة مركز البحث العلم

 يومركز التطوٌر التربو، ٌة الكلووالتواصل بٌن المركز  ًوحاولت ترسٌخ ثقافة البحث العلم
بجامعة حائل  يوكان من ثمرة ذلك نشر بعض البحوث بمجلة مركز التطوٌر التربو، بالجامعة 

،            ERIC(EBSCO)الدورٌات العالمٌة مثل  ًاشتراك مكتبة تربٌة حائل ف ًباإلضافة إل، 
   ACADEMIC SEARCH PREMIER   ،DIGITAL DISSERTATIONS 

ABSTRACT قواعد المعلومات للسماح بدخول قواعد المعلومات   ً، وكذلك االشتراك ف
 OXFORD UNIVERSITY PRESS – (isi) WEP OFالعالمٌة مثل 

KNOWLEDGE – وقاعدة معلوماتSPRINGER 

تفٌد طالب  ًتطوٌر مكتبة كلٌة تربٌة حائل بإمدادها بأمهات الكتب الت ً.كما ساهمت ف
 يتطوٌر معمل علم النفس التربو ًالبكالورٌوس ، وكذلك المساهمة ف الدراسات العلٌا  وطالب

  وتحدٌث أجهزته واختباراته .

 : اىزٜ رزؼيق ثبىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخ ٗخذٍخ اىَغزَغ ٛعبدعب" : إٌٔ خَظ أّشطخ أخش

 ثنيٞخ رشثٞخ حبئواىَغبَٕخ فٜ صٝبدح اىحشاك اىضقبفٜ ثبىنيٞخ ٗاإلششاف ػيٜ اىْشبط اىضقبفٜ 

عَٞغ أقغبً اىنيٞخ فٜ اىْشبط  . اىزخطٞظ ٗاإلػذاد ٗاىزْفٞز ٗاىزذسٝظ ثذٗسرِٞ  ٗإششاك



رذسٝجٞزِٞ إحذإَب ثؼْ٘اُ ٍٖبساد اىزذسٝظ ٗرقٌ٘ٝ اىغ٘اّت اىَؼشفٞخ ٗاى٘عذاّٞخ ىيَؼيٌ 

ٗمبّذ اىفئخ اىَغزٖذفخ ػذد )  ثذاع ٗرؼيٌٞ ٍٖبساد اىزفنٞشٗاألخشٛ ثؼْ٘اُ رَْٞخ ٍٖبساد اإل

 ٞذح فٜ عَٞغ ميٞبد اىغبٍؼخ .االشزشاك  فٜ ىغبُ خذٍخ اىَغزَغ ٗرَْٞخ اىجٞئخ .( ٍبئخ ٍؼ 011

االشزشاك ٍغ ٍشمض رَْٞخ اىَشأح ٗاىطفو ثبىٖٞئخ اىؼيٞب ىزط٘ٝش ٍْطقخ حبئو ىزَْٞخ اىَشأح 

ثبىََينخ  2111 – 2112ٗاىطف٘ىخ ٗاألشخبص رٗٛ اإلػبقخ ) فشص / رَنِٞ / ٍشبسمخ  ( 

 اىؼشثٞخ اىغؼ٘دٝخ .

ًشااكة في اااييبااكنعريانلياالفياهااايانرةااكطيان ااكدلائالاإيليانلااخيكطياني خعاافئانلشلع ااعفيان

ئانلأْعهعفيانًقخيفينٓى.

 التً تتعلق بالعملٌة التعلٌمٌة وخدمة المجتمع يا" : األنشطة المختلفة األخربعساي
ذد اىَغاابَٕخ فااٜ دٗساد اػااذاد ٕٞئاابد اىزااذسٝظ ٗ ٍؼاابٌّٖٗٞ ٗ رَْٞااخ قااذسارٌٖ ٗ اىزااٜ ػقاا-0

-2113ثغبٍؼخ حي٘اُ فٜ ثشاٍظ رقٌ٘ٝ اىزاذسٝظ ٗ رَْٞاخ اىزفنٞاش ٗ ٍٖابساد اىزاذسٝظ اىفؼابه 

2118  

اىَغبَٕخ فٜ ثاشاٍظ رَْٞاخ اىقاذساد ثنيٞاخ اىزشثٞاخ عبٍؼاخ حيا٘اُ ثاشاٍظ ثْابء أدٗاد اىجحاش -2

  2118-2113اىؼيَٜ ٗ اىزقٌ٘ٝ اىزشث٘ٛ ألػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗ ٍؼبٌّٖٗٞ 

ساد اػااذاد ٕٞئاابد اىزااذسٝظ ٗ ٍؼاابٌّٖٗٞ ٗ رَْٞااخ قااذسارٌٖ ٗ اىزااٜ ػقااذد اىَغاابَٕخ فااٜ دٗ-1

  2114-2113ثغبٍؼخ ثْٜ ع٘ٝف فٜ ثشّبٍظ رقٌٞٞ اىزذسٝظ 

اىَغاابَٕخ فااٜ فؼبىٞاابد أمبدَٝٞااخ اىَؼيااٌ رظااٌَٞ اىجااشاٍظ ٗ اداسح االخزجاابساد ىَؼيَااٜ اىزؼيااٌٞ -2

 2118اىؼبً 
ٝخ"اعزشارٞغٞبد اىزؼيٌ اىْشظ ٗأعبىٞت اىزذسٝظ ثجشّبٍظ رذسٝت ٍؼيَٚ اىَشحيخ اىضبّ٘– 3

 2100 01/ 24-21اىزقٌ٘ٝ اىحذٝضخ "فٚ ٍ٘ض٘ع اىزقٌ٘ٝ اىشبٍو فٚ اىفزشح ٍِ 

 االعٖبٍبد اىغبٍؼٞخ : 

 2101ػض٘ ىغْخ ٗطٞبغخ اىز٘طٞبد ثَؤرَش اىغَؼٞخ اىَظشٝخ ىيذساعبد اىْفغٞخ صبٍْب : 

 ىؼششُٗ اىزبعغ ٗاىؼششُٗ ىؼيٌ اىْفظ فٚ ٍظش ٗاىؼشثٚ اىحبدٙ ٗا

 2102اىزبعغ ٗاىؼششُٗ  ىيذساعبد اىْفغٞخ ٍقشس عيغخ ثَؤرَش اىغَؼٞخ اىَظشٝخ

ٗ2101 

 2102ػض٘ ىغْٔ طٞبغخ اىز٘طٞبد ثَؤرَش ميٞخ اىزشثٞخ عبٍؼخ حي٘اُ 

قمت بالتدريس في دورة بكمية الهتدسة بالمطرية جامعة حموان  .2
 وكاتت الموضوعات كالتالي

يانعٕوياألٔل

62  /1  /

6112  

يصعكغفياألبةهفيانًٕضٕاعفئالبعقياًهايييييي.1

يصعكغفياألبةهفيانًقكنعفئالبعقياًهايييييي.2

يالضييبةهفياليل كَكطييقكنعّئيٕضٕاعّيييييي.3

 ااخاديخخٔليانًٕاصركطيييييي.4

ي.دي:يَكديّيابخِي

 ابٕدَعك

ي.د:يَكديّيابخِيكةيفييقعكسياالداءيانًلخةجئانًسلٕيكطيانًيعيييييي.1يانعٕويانثكَا



62  /1  /

6112  

ئانًؤشلاطي+ئةشفياًم

 ااخاديبُٕكياألبةهفيخهرعّيَظليّييييييي.2

 ابٕدَعك

1.  
 

 

 

 : التي قمت بإعدادها   الدكتوراه الماجستيرو عتوان رسائلتاسعا:
.الماجستير: دراسة االتجاهات الديتية والخمقية  لدي المراهقين من الجتسين 2

 دراسة ميداتية 
تتمية القدرة عمي التفكير االبتكاري   . الدكتوراه:1  

: 1000أبحاث الترقية إلي درجة أستاذ مساعد في بداية عام  األبحاث:  
الميول االستكشافية وعالقتها ببعض العمميات العقمية المعرفية عام  .1

 م 2996

األساليب المعرفية وعالقتها ببعض الجواتب المعرفية والوجداتية  .3
 م 2997لمشخصية عام 

 ء االجتماعي لدي طمبة ومعممي التعميم العام والتعميم الصتاعيالذكا .4
 م 2997عام 

التحميل البتيوي لمقاييس الكفاية والكفاءة والذكاء االجتماعي  عام  .5
 م 2998

الفروق بين إدراكات األم والمعممة لبعض سمات طفل الروضة ) مشترك  .6
 م2999عام  مع أ .د عمي ماهر خطاب (

سموب المعرفي والمعالجات عمي التحصيل والميول أثر التفاعل بين األ .7
 م 1000وبقاء أثر التعمم عام 

 :1006أبحاث الترقية إلي درجة أستاذ في بداية عام  :
 م 1002التفسيرات المعرفية لمتعمم الشرطي الكالسيكي عام  .2

 



أثر تثبيت شيوع العامل العام عمي العالقة بين اختبارات القدرة  .1
ياضية ) مشترك مع د.تادية رشدي ( عام المفظية والقدرة الر 

 م 1001

.فعالية برتامج لتعديل اتجاهات المستين تحو الشيخوخة عام  .3
 م 1001

الثقافة البيئية لدي طالب كمية التربية جامعة حموان )مدخل  .4
 م 1003استطالعي (باالشتراك مع آخر عام 

 

أثر كل من التحصيل األكاديمي وبعض خصائص الشخصية عمي  .5
الوقت ودقة تقديره واألداء التدريسي لمطالبة المعممة عام  تتظيم

 م 1003

تقويم فعالية برتامج لتتمية التفكير التاقد وأثره عمي التفكير  .6
العقالتي لدي طالبات الجامعة ) مشترك مع د.متي أبو تاشي ( 

 م 1003عام 

فعالية برتامج لتحسين بعض المهارات العقمية المرتبطة باختبار  .7
 مـ 1004في عالج التأخر الدراسي عام الذكاء 

فعالية بعض استراتيجيات إكساب المفاهيم العممية عمي بتية  .8
المحتوي المعرفي والتحصيل الدراسي لدي تالميذ الصف الخامس 

 م 1004االبتدائي ) مشترك مع د.متي أبو تاشي ( عام 

 

أخطاء المفاهيم التفسية الشائعة لدي طالب شعبة التربية  .9
 م 1005عام  دراسة تشخيصية عالجيةالخاصة 

 

التحكم المعرفي وعالقته بالتفكير التاقد لدي عيتة من طالب  .20
. مجمة دراسات تربوية هاتي فؤادكمية تربية حموان باالشتراك مع 

 1ج  1024ابريل 1العدد  10واجتماعية بحموان المجمد 



 

تظر اعضاء تقويم برامج االعداد التربوي لممعممين من وجهة  .22
ئة التدريس وطالبهم بكميات التربية باالشتراك مع هي

. مجمة دراسات تربوية واجتماعية بحموان أ.د/محمودمتسي
 . 1024يوليو 11المجمد 

 
 

ين والمستقمين عن الكف المعرفى لدي عيتة من الطالب المعتمد. 21 .8
جامعة حموان-اإلدراكى بكمية  التربية المجال  
 

 
 بفضل اهلل وحوله وقوته . بحثا 28بحوث بمغ الإجمالي عدد 

 العممية : تاراشالتعاون العممي واالست
 اإلشراف عميها وتوقشت :بت قمرسائل ماجستير 

 التسق القيمي لدي طالب الجامعة  .2

 إعادة تقتين اختبار القدرات العقمية األولية  .1

دراسة فاعمية برتامج بورتيج في تتمية بعض الجواتب اإلدراكية  .3
 بمرحمة الطفولة المبكرة  لمطفل المعاق عقميا 

فعالية برتامج إرشادي لتتمية مفهوم الذات لدي طالبات اإلعدادي  .4
 المهتي

العالقة بين وظائف التصفين الكرويين لممخ واضطراب عجز االتتباه  .5
 المصحوب بتشاط حركي زائد لدي تالميذ المرحمة االبتدائية 

رتشتاين ب -تقتين مقياس عمميات التعمم المعدل لشميك وجيسمر .6
 جامعة حموان  عمي عيتة من طالب



تشخيص بعض صعوبات تجهيز حل المشكالت الجبرية لدي طالب  .7
المرحمة الثاتية من التعميم األساسي واستخدام استراتيجية حل 

 المشكالت في التغمب عميها 

الفروق في بعض األساليب المعرفية بين المتفوقين عقميا ذوي  .8
 ئقين من طالب المرحمة الثاتوية  صعوبات تعمم الكيمياء والفا

الفروق الفردية في استراتيجيات حل المشكالت المفظية الرياضية  .9
 طبقا ألتماط مختمفة من المفردات ) بتائية أو اختيار من متعدد ( 

فاعمية برتامج قائم عمي تساؤالت أطفال الروضة في المجال  .20
 العممي لتتمية التفكير االبتكاري لديهم 

امج تدريبي لتتمية مهارات التفكير التحميمي لدي فاعمية برت .22
عيتة من تالميذ الصف السادس االبتدائي في الرياضيات في ضوء 

 تظرية بياجيه 

فاعمية برتامج مقترح في الكيمياء الفراغية قائم عمي التظرية  .21
 البتائية لتتمية التفكير االبتكاري لدي طالب المرحمة الثاتوية 

برتامج إرشادي لخفض مستوى التشاط الزائد لدى عيتة من  .23
 المرحمة االبتدائية بشمال سيتاء تالميذ

العمميات واالستراتيجيات المعرفية المتضمتة في حل مشكالت  .24
 الفيزياء لدى طالب المرحمة الثاتوية.

 

 الذكاء الوجداتي لدي الطالب ذوي صعوبات تعمم الرياضيات .25

ه ببعض سمات الشخصية)التحصيل الذكاء الوجداتي وعالقت .26
 القمق( لدي عيتة من طالبات المرحمة الثاتوية بمديتة يتبع . –

فاعمية استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم في تدريس وحدة  .27
الرسم الزخرفي عمي تحصيل واتجاهات طالبات التعميم الثاتوي 

 الصتاعي



وكاتل المتتابعة  اختباري رافن لممصفوفاتدمج وتطوير  .28
 باستخدام تموذج راش "تظرية االستجابة لممفردة" لمذكاء

فاعمية برتامج تدريبي مقترح لتتمية مهارات التفكير التاقد  .29
لدى تالميذ المرحمة األولية من المدارس الخاصة بالمممكة العربية 

 السعودية

فاعمية برتامج قائم عمى الذكاء الوجداتي لتتمية اإلدراك  .10
 حمة اإلعداديةالمعرفي لدى تالميذ المر 

فاعمية برتامج لمتغمب عمى صعوبات تعمم الرياضيات لدى  .12
 تالميذ المرحمة االبتدائية

العالقة بين مستويات ما وراء المعرفة وأساليب التفكير  .11
 والتحصيل األكاديمي لدى طالب كمية التربية

والتحصيل الدراسي لدى الوقت جودة الحياة وعالقتها بإدارة  .13
 تويةطالب المرحمة الثا

وقياس أثره  ABA التطبيقيالسموك  برتامج تحميلتعريب  .14
 عمى تحسين مهارات الطفل الذاتوي في البيئة المصرية 

لدى طالب  فاعمية برتامج كورت وأثره في تتمية دافع اإلتجاز .15
 المدرسة الثاتوية

والدافعية لإلتجاز  مستوى الطموحو عالقته باألمن التفسي  .16
 لعامة لطالب المرحمة الثاتوية ا

لممتفوقين والمتأخرين  األساليب المعرفيةعالقة بعض  .17
 توع لطمبة كمية تربية جامعة حموانتحصيميا بالتخصص وال

المدارس الحاصمة ممارسة أتشطة الجودة في فاعمية برتامج  .22
يعمى الجودة وأثرذلك  في األداء االبتكاري لممعمم 

يبيييُٗ .22 ئا قلّ يانٕقتينخٖياعُفييٍيط إان عكا  بي هعفيداةا

 بدكييفيحهٕاٌانللبعفي

فاعلية انشطة برنامج الجودة الشاملة للتعليم فى تنمية التفكير  .03

 االبتكارى واالتجاه نحو الجودة الشاملة لمعلمى المرحلة االعدادية 



 

ٔقعكسيْيثلِيياهٗيييايليريبلَكيحيا هعميانسهٕكيانللبعقٗ .31

يانلرميانذاإٖي ٗيانبعةفيانً ليفي.ييٓكةاط

 

كيم انتاج بحثي للترقية إلى وظيفة أستاذ للدكتورأسامة محمد عبد قمت بتح -

 المجيد فى اللجنه العلمية الدائمة للترقيات وعدد البحوث سبعة 

أحمد   هللدكتوره/ سميللترقية الى وظيفة استاذ مساعد  ينتاج بحثإقمت بتحكيم  -

 الجمال فى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات وعدد البحوث خمسة 

 عصام الدسوقيللدكتور/ للترقية الى وظيفة استاذ مساعد  ينتاج بحثإت بتحكيم قم -

 فى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات وعدد البحوث ستة

 

 :.  المساهمات فى مجال المشاركه المجتمعٌة -

كمنسق لبرنامج علم النفس وتنفيذ كافة بالكلية  أشارك مع وحدة الجودة  -1

  الشاْن المطالب المتعلقة بهذا 

اإلعٖبً فٜ رطا٘ٝش الئحاخ اىذساعابد اىؼيٞاب ) اىاذثيً٘ اىَْٖٞاخ ( فاٜ  " طاؼ٘ثبد اىازؼيٌ " يي.-2

ٗماازىل اىااذثيً٘ اىؼاابً ٗاىزااٜ شااَيذ ٍغاابساد ٍزؼااذدح ٍْٖٗااب اخزظبطااٚ ّفغااٚ ٗاخزظبطااٚ 

 ً ( .2100/ 2101اعزَبػٚ ٍْٗبٕظ ٗرنْ٘ى٘عٞب ) 

 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 

 قشلٓككنهلبكدميانلٗياشل تياهعٓكئَايثهفي

    

 
 :متاقشتها تم  رسائل الدكتوراه التي تم اإلشراف عميها و

فاعمية برتامج لتتمية القدرة االبتكارية لمعممة رياض األطفال , وأثره عمي   .2
 ممارستها لألتشطة .

فاعمية برتامج لعالج مشكمة التأخر الدراسي في المغة العربية لدي تالميذ  .1
مقة الثاتية من التعميم األساسي في ضوء تظرية تجهيز المعمومات.عام الح

 م   1006



فاعمية برتامج تدريبي لتتمية مهارات ماوراء المعرفة وأثره فى توجهات   .3
 م   1020أهداف اإلتجاز لدى عيتة من طالب كمية التربية عام 

يذ  المرحمة فاعمية برتامج لزيادة كفاءة الذاكرة العاممة لدى عيتة من تالم .4
األولى من التعميم األساسى  باستخدام التموذج الرباعى المعرفي  

 م   1022المعموماتي عام 

في توجهات فاعمية برتامج تدريبي لتتمية مهارات ما وراء المعرفة وأثره  .5
 كمية التربية أهداف اإلتجاز لدى عيتة من طالب 

عيتة من تالميذ المرحمة الذاكرة العاممة لدى فاعمية برتامج لزيادة كفاءة  .6
األولى من التعميم األساسي باستخدام التموذج الرباعي المعرفي 

 المعموماتي

الصف الخامس فاعمية برتامج لتتمية المهارات الحياتية لدى تالميذ  .7
 االبتدائي

 كاهعفيبلَكيحياثلادٗيقكدىياهٗيانًٕاقفيان عكاعفي ٗياخةيسييكداياهىيانُرسي .8

قيانُرسٗي،ٔانٕاٗيبكنقضكيكيانُرسعفينخٖيط  بيانًلحهفينلًُعفييٓكةاطيانلٕا 

 انثكَٕيف.

 كاهعفيبلَكيحياثلادٗيقكدىياهٗيانخةايكيانللبٕيفيينلًُعفيبيضيانًركْعىي .9

 انُرسعفئانًٓكةاطيان عكاعفينخٖيا يعذيان هقفياألٔناييٍيانليهعىياألبكبا.

 االجتماع نظرية "بوربا"في تدريس عممي كاهعفيبلَكيحياثلادٗيقكدىياهٗ .01

وتنمية الذكاء األخالقي والمسئولية االجتماعية لدى طالب المرحمة الثانوية 
 العامة .

( دار  1009تحكيم كتاب" دليمك إلى البحث التربوي"أحمد محمد قزاقزة) .2
 األتدلس لمتشر والتوزيع,حائل بالمممكة العربية السعودية  

بسط ٍظش ( ىيزؼِٞٞ فٜ ػض٘ ىغْخ رحنٌٞ سعبئو اىذمز٘سآ ) اىََْ٘حخ ٍِ خ .1

 ٗظٞفخ  " ٍذسط " ثقغٌ ػيٌ اىْفظ اىزشث٘ٛ . ميٞخ اىزشثٞخ ـ عبٍؼخ حي٘اُ

ـ ػض٘ ىغبُ ٍؼبدىخ اىذسعبد اىؼيَٞخ ) اىجنبى٘سٝ٘ط ـ اىَبعغزٞش ( ىيَغيظ  .3

 األػيٚ ىيغبٍؼبد ثغَٖ٘سٝخ ٍظش اىؼشثٞخ

 
 لمجمة دراسات وفتون بجامعة حموان:تحكيم 



ستراتيجيات المواجهة ذات الطبيعة السموكية التدريب عمى بعض اأثر  .4
في إيجابية تواؤمية التوافق التفسي لدى عيتة من التالميذ ذوي 

 1020صعوبات التعمم

بعض االضطرابات ومتغيرات الشخصية الضغوط التفسية وعالقتها ب .5
, ( ستة21 – 9لدى بعض تالميذ مرحمة الطفولة المتأخرة من )

 1022ديسمبر 

عن تعمم المغة العربية لغير  1022 ة الكويتمجمة جامعلبحث  .6
 الكويتلمجمة جامعة  التاطقين بها

مستوى التفكير فوق المعرفي وعالقته بقدرة مديري المداري في  .7
الرياض عمى حل المشكالت االدارية ابداعيا   محكم لجامعة جازان 

 ( 1021بالمممكة العربية السعودية ) سبتمبر 

أساليب التواصل  لبعفيخكييفياعٍيشًسا كعىيب ثينًدهفي هعفيانل .8
 ديسمبر1023بيتشخصي

عمم التفس واالجتماع لمصف  اإلشتراك في تأليف واإلشراف عمى كتاب .9
 1024الثاتي الثاتوي في مركز تطوير المتاهج 

الذكاء األخالقي لدى الطالب  بحث لمجمة جامعةحموان.  8 .10
العر بية  الموهوبين و العاديين في المرحمة المتوسطة بالمممكة

1024 السعودية دراسة مقارتة  
في تتمية العفو فعالية برتامج إرشادي  بحث لمجمة كمية التربية جامعة حموان. 9

 1024,ديسمبر كمية التربية لدى عيتة من طالب 
بحث أثر تمط دمج مصادر التعمم بالويب  لمجمة رابطة التربويين العربي. 20

الطالب المعممين واتجاهاتهم تحو التدريس كويست في التوجهات األكاديمية لدى 
 1025في ضوء التظرية البتائية مارس 

 
 . ػبششا : اىَؤىفبد

 

    



 ٍالحظبد اىغْخ داس اىْشش ػْ٘اُ اىَؤىف

ٍقٞااااابط االرغبٕااااابد اىذْٝٞاااااخ 

 ٗاىخيقٞخ ىذٛ اىَشإقِٞ

 0182  

ٍقٞبط اىَٞ٘ه االعغزنشابفٞخ 

 ىذٛ اىَشإقِٞ

 0113  

ىاااااازمبء ثطبسٝااااااخ اخزجاااااابساد ا

 االعزَبػٜ

 0112  

اىَنزجااااااااخ األمبدَٝٞااااااااخ  .  اىَذخو إىٚ اىؼيً٘ اىغي٘مٞخ

 اىقبٕشح

ثبالشااااازشاك ٍاااااغ  2110ً

 آخشِٝ

ٍشمض ّشش ٗر٘صٝغ اىنزابة  ػيٌ اىْفظ اىزؼيَٜٞ

 اىغبٍؼٜ  . 

ثبالشااااازشاك ٍاااااغ  2110ً

 آخشِٝ

اىقٞااااابط ٗاىزقاااااٌ٘ٝ اىْفغاااااٜ 

 ٗاىزشث٘ٛ 

-ٍنزجاااخ األّاااذىظ ثحبئاااو -

 خ اىغؼ٘دٝخاىََينخ اىؼشثٞ

2112ً  

داس اىخشٝغاااااٚ ثبىشٝااااابع  زشث٘ٛػيٌ اىْفظ اى

 اىََينخ اىؼشثٞخ اىغؼ٘دٝخ

2113ً  

األعاااااااظ اىْفغاااااااٞخ ىيَْااااااا٘ 

 اإلّغبّٜ

-ٍنزجااااخ األّااااذىظ ثحبئااااو

 اىََينخ اىؼشثٞخ اىغؼ٘دٝخ

2114ً  

اىَنزجااااااااخ األمبدَٝٞااااااااخ  .   اىَفبٌٕٞ اىؼيَٞخ

 اىقبٕشح

2111ً  

-ألّااااذىظ ثحبئااااوٍنزجااااخ ا اىْفظ اىَذخو إىٚ ػيٌ

 اىََينخ اىؼشثٞخ اىغؼ٘دٝخ

2111ً  

عاااااٞني٘عٞخ اإلثاااااذاع ٗرؼياااااٌٞ 

 ٍٖبساد اىزفنٞش

-ٍنزجااااخ األّااااذىظ ثحبئااااو

 اىََينخ اىؼشثٞخ اىغؼ٘دٝخ

2114  

رطجٞقااااابد اىااااازؼيٌ ٗاىفاااااشٗ  

 اىفشدٝخ

-ٍنزجااااخ األّااااذىظ ثحبئااااو

 اىََينخ اىؼشثٞخ اىغؼ٘دٝخ

2114  

اىزفنٞااش اىؼيَااٚ ثااِٞ اىْظشٝااخ 

 ٗاىزطجٞق

ٍشمض ر٘صٝغ ّٗشش اىنزابة 

 اىغبٍؼٚ ـ عبٍؼخ حي٘اُ

2102ً  

ٍشمض ر٘صٝغ ّٗشش اىنزابة  ػيٌ اىْفظ اىفبس 

 اىغبٍؼٚ ـ عبٍؼخ حي٘اُ

ثبالشااااازشاك ٍاااااغ  2112ً

 آخشِٝ

ٍشمض ر٘صٝغ ّٗشش اىنزابة  ٍْٖخ ػيٌ اىْفظ

 اىغبٍؼٚ ـ عبٍؼخ حي٘اُ

2100  

 
 ( . ) اىَقشساد اىزٜ قَذ ثزذسٝغٖب حبدٛ ػشش : اىزذسٝظ

 

 ـ ٍقشساد ٍشحيخ اىجنبى٘سٝ٘ط  0

ػيٌ  ـػيٌ اىْفظ اىزشث٘ٛ ـ طؼ٘ثبد اىزؼيٌ ـ اىقٞبط اىْفغٜ ٗاىزشث٘ٛ ـ ػيٌ ّفظ اىَْ٘ ـ

يانرلديفي-اىْفظ اىَؼشفٜ  يانيهًٗي-انرلٔق يانُرسيي- انلركعل ياهى يب ثي–يُٓف رَْٞخ - يُكْح

 .اىزفنٞش

 

 ز٘سآ ( .ـ  ٍقشساد اىذساعبد اىؼيٞب ) اىَبعغزٞش ٗاىذم 2



دساعبد ٍزقذٍخ فٜ ػيٌ اىْفظ ـ ىغخ اّغيٞضٝخ فٚ اىزخظض ىذثيً٘ طؼ٘ثبد اىزؼيٌ ـ  اىفشٗ  

ـ اىقٞبط ٗاىزقٌ٘ٝ اىْفغٜ ٗاىزشث٘ٛ ـ أعبىٞت ٗثشاٍظ رؼذٝو  اىَؼشفٚاىفشدٝخ ـ ػيٌ اىْفظ 

-ارغبٕبد حذٝضخ فٜ اىزخظض -رَْٞخ قذساد ٍؼشفٞخ اىغي٘ك ـ ػَيٞخ اىز٘عٞٔ ٗاإلسشبد ـ

 أصيلرقٌ٘ٝ –اخزجبساد رحظٞيٞخ -  ٍٖبساد ػقيٞخ–قبٝٞظ قذساد ػقيٞخ ٍ
 عضوية جمعيات عممية: ثاتي عشر : 

 الباحثة عضو الجمعية المصرية لمدراسات التفسية  (2
 عضو رابطة األخصائيين التفسيين المصرية   (1

اجتازت الباحثة برتامج تتمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في الدورات التالية 
 : 

دورة اتخاذ القرار وحل المشكالت , مهارات العرض الفعال , التدريب والتقويم 
في المدارس , مصادر التعمم الجامعي وورش عمل التقويم التربوي , دورة 

دورة الشئون المالية , دورة الشئون القاتوتية ,    T.O .T .تدريب المدربين
 دورة الساعات المعتمدة .

ريبية التي شاركت الباحثة بالتدريس فيها )خارج المممكة الدورات التدثالث عشر : 
) 

تدريس المحاضرات لممدرسين المساعدين بكمية تربية حموان في موضوعي  -2
 " تقييم الجواتب العقمية المعرفية وكذلك الجواتب الوجداتية لمشخصية "

تدريب األخصائيين العاممين بالمدن الجامعية إلرشاد الطالب إلي عادات  -1
 ذكار الجيد االست

تدريب األساتذة المساعدين في برتامج اتخاذ القرار وحل المشكالت في  -3
 مشروع تطوير التعميم الجامعي بجامعة حموان 

التدريس ببرتامج إعداد المعمم الجامعي بكمية تربية حموان من  -4
 1006وحتي عام 2999

 تدريب األساتذة المساعدين في برتامج تقويم أداء المعمم الجامعي -5

الشتراك في برتامج تقويم المعممين باالشتراك مع المركز القومي لمتقويم ا -6
 واالمتحاتات بالقاهرة 



المشاركة في دورة تدريبية باالشتراك مع مركز اإلعمار بمالطة ومركز  -7
م  2998مايو  2-ابريل  12رعاية المستين بجامعة حموان في الفترة من 

 International Institute on ageing Unitedوعتوان الدورة 

Nations –Malta Region    Short term training course in 

Gerontology 
الدورات التدريبية التي قامت بالتخطيط والتتفيذ لها كما  شاركت الباحثة بالتدريس 

 فيها )داخل المممكة العربية السعودية بجامعة حائل ( :
جمادي  9- 5الفترة من  دورة بعتوان" مهارات التدريس الفعال "تمت في .2

 األولي عام 

هـ وكاتت الفئة المستهدفة عضوات هيئة التدريس بجميع األقسام  2418
 األدبية وكذلك الكمية العممية وكمية الجغرافيا 

 200الدورة الثاتية في الكفايات التدريسية وكاتت الفئة المستهدفة مائة .1
 معيدة بالكمية األدبية والعممية والجغرافيا

   اإلعٖبٍبد فٜ أّشطخ اىيغبُ اىَؼبّٗخ ثبىنيٞخ عشر: رابع
  10/0112ًػض٘ ىغْخ اىَنزجبد 
 جامعة ػض٘ ىغْخ اىذساعبد اىؼيٞب ـ قغٌ اىزشثٞخ ٗػيٌ اىْفظ  ـ ميٞخ اىزشثٞخ

 1024-1022من  حموان
  ٘رحشٝااش ٍغيااخ دساعاابد رشث٘ٝااخ ٗاعزَبػٞااخ اىزااٜ رظااذس ػااِ ميٞااخ   ىغْااخػضاا

 اىزشثٞخ ـ عبٍؼخ حي٘اُ .

 ٗمْزشٗه اىيغبد األعبعٜ ىخَاظ عاْ٘اد 2101ئٞظ مْزشٗه اىشؼت اىؼيَٞخ س

 2103ٗحزٚ  ٍززبىٞخ

 
الجمعية المصرية لمدراسات التفسية  مؤتمرات  جميعتم حضور المؤتمرات والتدوات:

التالية :ثم حضور المؤتمرات 2990وحتى2985ؤتمر األولمن الم  
  

ي الجمعية المصرية ف 2997المؤتمر الثالث عشر لعمم التفس فبراير  .2
 لمدراسات التفسية  



جامعة عين شمس ديسمبر –المؤتمر الدولي الرابع لمركز اإلرشاد التفسي  .1
2997  

 2999جامعة حموان مايو كمية التربية المؤتمر السابع ل .3

 1000أكتوبر  6مؤتمرات الجمعية المصرية لمدراسات التفسيةفى جامعة  .4

 

 1000ة حموان يوليو جامعكمية التربية المؤتمر الثامن ل .5
 1002جامعة حموان يوليو كمية التربية المؤتمر التاسع ل .6

 
 مجمعية المصرية لمدراسات التفسية  ل 1003مؤتمر عمم التفس يتاير  .7
 1003جامعة حموان مارس كمية التربية المؤتمر الحادي عشر  ل .8
 1004جامعة حموان مارس كمية التربية المؤتمر الثاتي عشر  ل .9

 1005جامعة حموان مارس كمية التربية ثالث عشر  لالمؤتمر ال .20

تدوة إشكاليات البحث العممي في دار الضيافة جامعة عين شمس عام  .22
1005 

 1004حضورجميع مؤتمرات الجمعية المصرية لمدراسات التفسية   .21
 وحتى اآلن-1009ومن 1006-

 1024جامعة حموان مارس كمية التربية حضورمؤتمر  .23

 
 
 


