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  السيرة الذاتية

 سماح محمود إبراهيم محمود
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 لشخصيةأوال : البيانات ا

 : سماح محمود إبراهيم محمود االسم

 : دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص علم النفس التربوي  الرتبة العلمية

 علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة حلوان  استاذ مساعد : الوظيفة الحالية

 samahpsy@hotmail.com: البريد االلكتروني

 ثانيا : المؤهالت العلمية
ف، مرتبة الشر بتقدير امتياز مع 1998بكالوريوس العلوم والتربية تخصص رياضيات  -

 جامعة حلوان. –كلية التربية  ى مستو  ىوالحصول علي المركز االول عل
 ( تخصص علم النفس التربوي بتقدير جيد جدا.2000دبلومة خاصة ) -
لبعض  ةتحليلية تشخصي دراسة)  بعنوان( عن رسالة 2004ماجستير في علم النفس التربوي) -

عدادية( مع طالب المرحلة اإل ىالهندسية لداتيجيات حل المشكالت العمليات المعرفية واستر 
 (.ى امعة وتبادلها مع الجامعات األخر التوصية بطباعة الرسالة علي نفقة الج

تالميذ  ىعنوان )نمو المفاهيم الرياضية لد( عن رسالة ب2010دكتوراه في علم النفس التربوي) -
 الجديدة( هوء نظرية بياجيلسعة العقلية في ضمن التعليم االساسي وعالقتها با ىولالحلقة األ

مركز تطوير المناهج(، خرى والجهات المعنية )ة بتبادل الرسالة مع الجامعات األمع التوصي
ئل العلمية رساال والحصول على جائزة أحسن .والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة

 م.2011-2010للعام الجامعي  مجال التربوي في جامعة حلوانالفي  للدكتوراه 

 ثالثا: التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي(

 أسم المؤسسة سنة االلتحاق بها  الوظيفة
 كلية التربية جامعة حلوان 1999 طالبة بحث بقسم علم النفس التربوي

 كلية التربية جامعة حلوان 2001 معيدة بقسم علم النفس التربوي

 كلية التربية جامعة حلوان 2004 مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي

 كلية التربية جامعة حلوان 2010 مدرس بقسم علم النفس التربوي

كلية التربية جامعة المجمعة   2013 العلوم التربويةبقسم أستاذ مساعد 

 )المملكة العربية السعودية(

يناير إلى  -2019أغسطس  مدرس بقسم علم النفس التربوي

2021 

 لية التربية جامعة حلوانك

 لية التربية جامعة حلوانك الى األن 2021يناير  مساعد علم النفس التربوي استاذ 
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 : البحثيةنشطة : ال رابعا
 البحوث العلمية -أ

 :وث في مجال علم النفس التربوي وهىبح يةثمانتم إعداد 

 نوع البحث بيانات النشر عنوان البحث البحث

االسههههههنام النسههههههبي للتفكير االيجابي  اسههههههترا يجيا   األول

الدراسههههة  التعلم لي التنبل بالتحاههههيم األكاديمي لدي 

 جامعة حلوانطالب كلية التربية  

المجلة المارية للدراسا  

(، العدد 23النفسية، مجلد )

 .2013(، ابريم 79)

 فردي

لعالية برنامج  دريبي قائم على نظرية المر نة  الثاني

المعرلية لي  نمية منارا  التدريس اإلبداعي  رلع 

مستوى الدالعية العقلية لدى الطالبا  المعلما  ذ ي 

 المنخفضةالدالعية العقلية 

المجلة الد لية التربوية  

(. 4المتخااة، المجلد)

 شرين  –( 10العدد )

 .2015أ ل،

 مشترك

النمههةجههة البنههائيههة للعالقهها  بين الحكمههة   الههةكهها   الثالث

األخالقي  الةكا  الشهههخاهههي  الةكا  االجتماعي لدي 

 .طالبا  المرحلة الجامعية

مجلة دراسا  عربية لي 

)     عددالتربية  علم النفس، 

 2016(اغسطس 76

 فردي

 قييم القيمة المضهههههالة لبرنامج التربية العملية  سهههههمة  الرابع

اإلنفتاح علي التغيير لدي مشههههههرلينا لي  نمية بع  

 الجوانب الوجدانية لدي الطالبة المعلمة

مجلة دراسا  عربية لي 

، النفس  التربية  علم

 2017( اغسطس 88عدد)

 فردي

 دريبي لتنمية منارا  التفكير التحليلي   أثره برنامج  الخامس

لي  حسههين مسههتوى الممارسههة الت ملية  لدى المر ههدة 

 الطالبية

المجلة الد لية التربوية  

(. 6المتخااة، المجلد)

 شرين  –( 8العدد )

 2017أ ل،

 فردي

النمهههةجهههة البنهههائيهههة للعالقههها  بين العهههب  المعرلي  السادس

 المر نة المعرلية لدى عينة من  المعتقدا  المعرلية 

طههالبهها  الجههامعههة المتفوقهها  عقليهها  المتوسههههههطهها  

  المتعثرا  دراسيا

مجلة جامعة عين  مس   

( 14للقياس  التقويم، العدد )

 ،2018. 

 مشترك

قهههائم على نموذج  جني   هههدريبي لعهههاليهههة برنهههامج  السابع

 ةالمعرلي ا التحي   عديمالمعلوما  االجتماعية لي 

  حسهههين االندماج الجامعي لدى طالب السهههنة األ لى 

 بالمرحلة الجامعية

المجلة التربوية لكلية التربية 

 جامعة سوهاج –

 مقبول للنشر بتاريخ

 م2020يونيو  29 

   اريخ النشر:

 م2020( ديسمبر80عدد )

 لردي

نموذج مقترح للد ر الوسيط لجودة عالقة التلمية  الثامن

العقم لي العالقة بين الوظائف بالمعلم  نظرية 

التنفيةية  الكفا ة االجتماعية االنفعالية لدى  المية 

 الاف األ ل االبتدائي

 

المجلة المارية للدراسا  

 النفسية.

 مقبول للنشر بتاريخ:

 م2020أكتوبر  10

  اريخ النشر: 

( 111) ( عدد31) مجلد

 م2021ابريم 

 لردي



4 

 

 االشراف على الرسائل العلمية: -ب

 جامعة حلوان( –أوال: رسائل الدكتوراه ) كلية التربية 
لدي ذوي فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية إلماعات السياق لتحسين الفهم القرائي   -1

 صعوبات القراءة بالمرحلة االبتدائية 
فاعلية برنامج تدريبي لخفض حدة العسر القرائي وأثره في القلق، الثقة بالنفس، والدافعية  -2

  .تالميذ الصف الرابع االبتدائي لدى

 حلوان( جامعة – التربية كلية ) يرتالماجس رسائل ثانيا:

مستوى الوعى الفونيمى لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوى صعوبات القراءة  -1
 .دراسيا وأقرانهم المتأخرين

 برامج التدريبية الدورات وال -ج

 وهي: )كمتدرب( عدة دورات تدريبية اجتيازتم 

 تاريخ االنعقاد الجهة المنظمة الدورة / الورشة

ورشة عمل بناء االختبارات االكترونية 
في مجال علم النفس. برنامجي 

(Media Lap- Direct RT) 

جامعة عين  –كلية التربية 
 شمس 

18/ 12/ 2006 

(ساعة المستوي التاسع 400دورة )
معهد جوته  –في اللغة االلمانية 

2008  

-25/8/2007 القاهرة -معهد جوته
 م1/1/2008

دورة في مهارات اللغة االنجليزية 
Toefl International 

 2009 القاهرة -الجامعة االمريكية 

مركز القياس والتقويم  ورشة عمل في بنوك االسئلة. 

 الطالبي بجامعة حلوان
30/11-1/12- 

2011 

 5/11/2013 المجمعةكلية التربية جامعة  التأليف والترجمة والنشر العلمي

 1435/ 11/ 2 كلية التربية جامعة المجمعة الجودة في التعليم الجامعي

 1435/  4 /2 كلية التربية جامعة المجمعة جودة التدريس من التخطيط للتقويم

استراتيجيات التدريس الفعال في التعليم 
 الجامعي

 1435/  6 /9 كلية التربية جامعة المجمعة

 21/6/1435 جامعة المجمعة –كلية التربية  في العملية التعليميةجودة التقويم 
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ورشة تدريبية )الخطط الدراسية بناء 
 وتطوير(

وكالة جامعة المجمعة  
 للشؤون التعليمية

27/4/1435 

 برنامج الباحث العلمي من جوجل 
جامعة عمادة البحث العلمي 

 المجمعة
3/3/2014 

 2/5/1435 جامعة المجمعة صناعة االختبارات االكترونية

 D2Lدورة التعلم االكتروني 
عمادة التعلم اإللكتروني 

جامعة والتعلم عن بعد 
 المجمعة

5/7/1435-7/7/ 
1435 

 التجهيزات التعليمية 
عمادة التعلم اإللكتروني 

جامعة والتعلم عن بعد 
 المجمعة

28/12/1435 

دورة تدريبية تصميم اسطوانة وسائط 
 Mediaام برنامج تعليمية باستخد

studio 

عمادة التعلم  جامعة المجمعة
اإللكتروني والتعلم عن بعد 

 جامعة المجمعة

4/1/1436 

دورة تدريبية : تصميم محتوي تعليمي 
 lecture Makerباستخدام برنامج 

عمادة التعلم اإللكتروني 
والتعلم عن بعد جامعة 

 المجمعة

3/5/1436 

 قياس نواتج  التعلم 
عمادة الجودة وتطوير 

 المهارات بجامعة المجمعة 

8-9/2/1436 

ورشة عمل )الفصول االفتراضية في 
 نظام ادارة التعلم في جامعة المجمعة

عمادة التعلم اإللكتروني 
جامعة والتعلم عن بعد 

 المجمعة

26/4/1436 

 اإلنجازمعايير تقويم ملف 
 وحدة القياس والتقويم 

 المجمعةكلية التربية جامعة 

20/6/1437 

 معايير تقويم مشروع التخرج
 وحدة القياس والتقويم 

 كلية التربية جامعة المجمعة

5/7/1437 

مركز تنمية قدرات أعضاء  النشر العلمي

هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة حلوان

4-5/6/2013 

مركز تنمية قدرات أعضاء  االدارة الجامعية 

هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة حلوان

12-13/7/2015 

مهارات االتصال في انماط التعليم 
 المختلفة

مركز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة حلوان

28-29/7/2015 

 عملية التدريسيةمعايير الجودة في ال
مركز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة حلوان

26-27-7/2016 

 جدوي المشروعات البحثيةدراسة 
مركز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة حلوان

31/7-1/8 2016 
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 التخطيط االستراتيجي
مركز تنمية قدرات أعضاء 

هيئة التدريس والقيادات 

 بجامعة حلوان

2-8/3-8/2016 

نشر األبحاث العلمية في المجالت 
 المحكمة المحلية والدولية

 3/1438 /14 المجمعةجامعة 

متطلبات تأهيل البرامج لالعتماد 
 األكاديمي

وكالة الكلية للجودة بجامعة 
 المجمعة

9/10/2017 

 1/3/2018 المكتبة الرقمية السعودية ISIشرح آلية النشر في 

 بناء وتفعيل بنوك األسئلة 
عمادة الجودة وتطوير 

 جامعة المجمعة –المهارات 
11/2/1439 

 مخرجات التعلم بناء وقياس
عمادة الجودة وتطوير 

 جامعة المجمعة –المهارات 
4/3/1439 

أساليب القياس والتقويم واعداد المفردة 
 االختبارية 

 بوحدة والتقويم القياس مركز

 التعليم تطوير مشروعات إدارة

 ،العالي

14-15 
 م2020اكتوبر

 كمدرب ودورات تدريبية إعداد ورش العمل -د

 تمت المشاركة في عدة دورات وتنفيذها)كمدرب( ومنها ما يلي: 

للتدريب   تنمية القدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان لمركزدورة تدريبية تقديم اعداد و  -
 م2021-6 – 7  - م 2020 اكتوبر Spss 25 علي استخدام  البرنامج االحصائي 

دورة تدريبية لعضوات هيئة التدريس بجامعة المجمعة  للتدريب علي استخدام  تقديم اعداد و  -
 .Spss 6/4/1435 البرنامج االحصائي 

 ورشة عمل للمعيدات والمحاضرات بعنوان " طريقك إلى االبتعاث" للتدريب علىتقديم اعداد و  -
 هـ.30/3/1436كيفية الحصول على قبول لالبتعاث 

دورة تدريبية لعضوات هيئة التدريس بجامعة المجمعة  بعنوان "استخدام تقديم اعداد و  -
في االحصاء المتقدم" في اطار جهود وحدة التميز في التعليم   SPSSالبرنامج االحصائى 

 3/12/2015هـ. 21/2/1437والتعلم التابعة لوكالة الشؤون التعليمية يوم 
تقديم ورشة عمل  لعضوات هيئة التدريس بجامعة المجمعة بعنوان " آلية إعداد اعداد و  -

 هـ.26/5/1437االختبارات التحصيلية "  
تدريبية لعضوات هيئة التدريس بكلية التربية بالمجمعة بعنوان" إعداد  تقديم دورةاعداد و  -

 هـ.1438 /24/2هـ.، ويوم 18/1/1438بنوك السئلة"  يوم 
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تقديم دورة تدريبية لعضاء هيئة التدريس ومنسقي القياس والتقويم بكلية التربية اعداد و  -
تبارية وبنوك السئلة" جامعة المجمعة بعنوان " إعداد جدول المواصفات للورقة االخ

 هـ .20/3/1438
تقديم دورة تدريبية لعضاء هيئة التدريس ومنسقي القياس والتقويم بكلية التربية اعداد و  -

 هـ. 17/2/1439جامعة المجمعة بعنوان " ربط بنوك السئلة باسئلة التقويم" يوم 
 مواد تدريبيةو دلة أ إعداد – هـ

ة المجمع جامعة التربية بكلية الخارجي لالبتعاث الطالب دليم اعداد لي لمشاركةا -1

2014- 2015. 

إعداد حقيبة تدريبية في تنمية مهارات التفكير التحليلي للمرشد الطالبي في التعليم  -2
 2016مملكة العربية السعودية عام بوزارة التربية والتعليم بالال

هيئة التدريس بجامعة عضاء في اعداد االختبارات التحصيلية ألإعداد حقيبة تدريبية  -3
 2016المجمعة بعمادة الجودة وتطوير المهارات.

عضاء هيئة في البحوث أل Spssإعداد حقيبة تدريبية في كيفية استخدام  برنامج  -4

 .2016التدريس بجامعة المجمعة بعمادة الجودة وتطوير المهارات.

العام بإدارة التربية  اعداد حقيبة  دريبية لي أساليب التقويم المختلفة لمعلما  التعليم -5

  التعليم بمحالظة المجمعة

 المشاركة في المؤتمرات العلمية والدولية -و
إلر هههههههاد األكاديمي بجامعة المجمعة ،  الةي نظمت  جامعة المجمعة االملتقى العلمي  -

 هـ.12/4/1435بالمملكة العربية السعودية 

المجمعة  بالمملكة العربية  ملتقى الجامعا  الخليجية  المسههههههل لية االجتماعية بجامعة -

 هـ.1437 /2 /12-10السعودية لي الفترة من 

حضهههور مشهههاركة ببحث المل مر السهههنوي التاسهههع  العشهههر ن لعلم النفس لي ماهههر  -

 الحادي  العشههههر ن العربي لعلم النفس  الةي  نظم  الجمعية الماههههرية للدراسهههها  

 30/3بي لي الفترة من النفسههية  حر رعاية  ههيوم علم النفس لي ماههر  الوطن العر

– 1/4/2013. 

حضههور المل مر السههنوي الثامن  العشههر ن لعلم النفس لي ماههر  العشههر ن العربي  -

جامعة  – الةي  نظم  الجمعية المارية للدراسا  النفسية باال تراك مع كلية التربية 

 .2012لبراير  8-6زهر لي الفترة من األ

المل مر السههنوي السههابع  العشههر ن  حضههور  مشههاركة بملخا رسههالة الدكتوراه لي -

لعلم النفس لي مار  التاسع عشر  العربي  الةي  نظم  الجمعية المارية للدراسا  

 2011جامعة عين  مس  لي  –النفسية  لي مقر دار الضيالة 

حضههور لي المل مر السههنوي السههادس  العشههر ن لعلم النفس لي ماههر  الثامن عشههر   -

الماهههرية للدراسههها  النفسهههية   حر رعاية  هههيوم علم  العربي  الةي  نظم  الجمعية

جامعة عين  مس  لي الفترة  –النفس لي مار  العالم العربي  لي مقر دار الضيالة 

 .2010لبراير  17-15من 
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 المعلم إعداد مستقبم" ر بعنوانعش السادس التربية جامعة حلوان كلية مل مر حضور -

" العربى بههالعههالم التطوير عمليههة لى العلميههة الجمعيهها   جنود التربيههة كليهها  لى

   .2010 المنعقد لي أبريم 

إعداد  جامعة حلوان بعنوان " –حضههههههور المل مر العلمي الد لي األ ل كلية التربية  -

 . 2008أبريم  22-21المعلم   نميت  ، آلاق التعا ن الد لى  استرا يجيا  التطوير" 

اف الموهوبين  المتفوقين  رعايتنم حضههههههور المل مر العلمي الرابع عشههههههر" اكتشهههههه -

-19جامعة حلوان  –  عليمنم لي الوطن العربي بين الواقع  الم مول " كلية التربية 

 . 2006مارس  20

 ( .2013إلى  2000حضور مل مرا  الجمعية المارية للدراسا  النفسية ) -

 العضوية في الجمعيات العلمية:    -ل

 

 اسم الجمعية م

 

 العضويةنوع  مقر الجمعية

 عضو      القاهرة  -جامعة عين شمس  الجمعية المصرية للدراسات النفسية  -1

 عضو  القاهرة -العباسية  جمعية علم النفس )رانم(  -2

 ها:تدريسخامسا: المقررات التي يتم 
التى شاركت فى تدريسيها للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا المقررات 

 جامعة حلوان وجامعة المجمعةبكلية التربية 

 م كود المقرر أسم المقرر الشعبة فرقةال الجهة 

كلية التربية 

جامعة  –

 حلوان

جميع 

 الشعب

    ربوي حاا  ا خاص دبلوم 

كلية التربية 

جامعة  –

 حلوان

قياس 

 نفسي

   القياسنظريا   منني دبلوم 

كلية التربية 

جامعة  –

 حلوان

كيميا  عربي، كيميا   الثانية

إنجلي ي، رياضيا  

أساسي، علوم أساسي، 

بيولوجي، عربي عام، 

عربي أساسي، عمارة، 

 معدنية، زخرلية،  جاري.

سيكولوجية  علم 

(1 ) 

Psy211 2 

إنجلي ى أساسي، رياض  الثانية

أطفال، كيميا  عربي، 

 كيميا  إنجلي ي، علم نفس

سيكولوجية  علم 

(2) 

Psy222 3 
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عربي أساسي،  جاري،  األ لى

 رياضيا  أساسي، لي يا 

Ment.H.1 علم نفس نمو

21 

4 

لر ق لردية  إنجلي ي رياضيا  الرابعة

  قياس نفسي

Psy421 6 

   الوصفي االحاا  علم نفس األ لى

   المفاهيم اللغوية رياض أطفال 

الثالثة 

  الرابعة

اإل راف على  علم نفس + رياضيا 

 التربية العلمية

 8 

كلية التربية 

 بالمجمعة
المستوى 

 السابع

 Edu417 9 التقويم التربوي جميع الشعب

المستوى 

 الثاني

  Edu126 علم النفس النمو جميع الشعب

المستوى 

 الرابع

 Edu226 10 علم النفس التربوي جميع الشعب

المستوى 

 الرابع

 Kin317 11 الفر ق الفردية رياض اطفال

دراسا  

 عليا

 Gedu509 12 القياس  التقويم الدبلوم العام لي التربية

 13  اختبارا   مقاييس دبلوم االر اد الطالبي

 14  صعوبا  التعلم دبلوم االر اد الطالبي

 الكتب المؤلفة سادسا:
: الناشر : مركز طباعة الكتاب  1االشتراك بالتأليف الجماعي لمحتوى مقرر سيكولوجية التعلم -

 السوق الريادي. –جامعة حلوان  –الجامعي 

: الناشر : مركز طباعة الكتاب 2االشتراك بالتأليف الجماعي لمحتوى مقرر سيكولوجية التعلم -
 السوق الريادي. –جامعة حلوان  –الجامعي 

االشتراك بالتأليف الجماعي لمحتوى مقرر علم نفس النمو الناشر : مركز طباعة الكتاب  -
 السوق الريادي. –جامعة حلوان  –الجامعي 

 

 :أنشطة خدمة المجتمع سابعا: 
لمعلمات والمشرفات التربويات تم تقديم مجموعة من الورش والدورات التدريبية ل

 يلي:مهات ومنها ما واأل
ي كلية المقامة فالمجمعة   محافظةببمديرية التربية والتعليم ورشة عمل لتنمية قدرات المرشدات  -

 11/11/2015هـ ، 29/1/1437ربعاء الموافق التربية بالمجمعة  يوم األ
لتعامل مع المراهق عن كيفية امات محافظة المجمعة بالسعودية مهات ومعلورشة تدريبية أل -

 .2/3/1437خدمة المجتمع في جامعة المجمعة  سبوعأضمن فعاليات 
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المشاركة بعنوان ) مراهق ال يرهقني(  مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جلسة  -
قهوة المغرب بحضور سيدات المجتمع المحلي والمقامة في مركز التدريب المجتمعي النسوي 

 ه. 22/6/1438يوم 
في التعليم العام الطالبية  ةللمرشد " التفكير التحليلي مهارات بعنوان " تدريبيتقديم برنامج  -

 .2016نوفمبر  29-28ن يبالمملكة العربية السعودية لمدة يوم بالمجمعة التربية والتعليم إدارةب
 ه.2/1438 /28 -27

البدائل التربوية  بعنوان"لمعلمات بمحافظة المجمعة بالسعودية  وامهات ورشة تدريبية ألتقديم   -
 هـ1438 /20/7اسبوع خدمة المجتمع في جامعة المجمعة  ضمن فعاليات" للعقاب

المشاركة ببرنامج تدريبي بعنوان" أساليب التقويم التربوي" لمعلمات ومشرفات التعليم العام  -
ضمن فعاليات مبادرة رفع الكفاءة المهنية للمعلمات، والتي تتبناها وحدة تطوير المدراس بإدارة 

 /2 /27-26مجمعة بالمملكة العربية السعودية. لمدة يومين في الفترة  التعليم بمحافظة ال
 ه. 1439

 : خبرات وانشطة مهنية ثامنا

 التربية جامعة حلوان.كلية  –وحدة القياس والتقويم مدير  -1
، 2011 – 2010عضو مجلس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة حلوان -2

 الى االن 2021 .م2019-2020، 2012 -2011
بكلية التربية جامعة منسق برنامج الدبلوم الخاص علم النفس التربوي بوحدة ضمان الجودة  -3

 ن.إلى اآل 2019حلوان 
 م.2020منسق معيار البحث العلمي بوحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة حلوان  -4
بكلية التربية  عضو لجنة تطوير وتحديث برامج الدراسات العليا لقسم علم النفس التربوي  -5

 الى اآلن.   2019 جامعة حلوان
إلى  2017من بالسعودية بجامعة المجمعة  م الطالبات()اقسا قسم العلوم التربوية رئيس -6

 .2019يوليو
 .2019يوليو إلى -2013عضو في مجلس قسم العلوم التربوية بجامعة المجمعة من  -7
-2011العمل كمرشد أكاديمي لطالب الدبلوم العام بكلية التربية جامعة حلوان للعامين  -8

2012-2012/2013. 
 للطالب والطالبات الجدد بكلية التربية جامعة حلوان.عضو لجنة المقابالت الشخصية  -9

 –لجنة مراجعة توصيفات وبرامج الدراسات العليا بقسم علم النفس التربوي  عضو -10
 .2013-2012جامعة حلوان  
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 2015 -2013-عضو في وحدة القياس والتقويم بكلية التربية جامعة المجمعة -11
معة المجمعة) شطر الطالبات( من رئيس وحدة القياس والتقويم بكلية التربية  جا -12

 . 2019يوليوإلى 2015
 جامعة– التربية كلية والتطوير الجودة واإلحصاء بوكالة المعلومات وحدة مينةأ -13

 .2019يوليوإلى  2014 من المجمعة
 2013من جامعة المجمعة  –بتعاث والتدريب بكلية التربية عضو في وحدة اإل -14

 .2016إلى 
 من  رشاد والتوجيه الطالبي  بكلية التربية  جامعة المجمعةعضو في وحدة اإل -15

 .2018إلى  2013
 2018 -2016جامعة المجمعة  –عضو وحدة تطوير المقررات التربوية  -16
 والطالبات الطالب قسامأل جامعة المجمعة التربوية العلوم بقسم الجودة منسقة -17

(2015 – 2016 ،2016- 2017) 
 –والكنترول بقسم العلوم التربوية بكلية التربية ختبارات عداد اإلإ لجنة  عضو  -18

 . 2015-2013 جامعة المجمعة
رئيس لجنة االختبارات والكنترول بقسم العلوم التربوية ،كلية التربية جامعة المجمعة  -19

2017- 2018. 
 –عضـــــــو في لجنة مراجعة مخرجات التعلم و بنوك األســـــــةلة لبرامج كلية التربية  -20

 هـ1438جامعة المجمعة 
المشاركة في اعداد دليل الطالب لالبتعاث الخارجي بكلية التربية بجامعة المجمعة  -21

1435-1436. 

 وشهادات الشكر والتقدير  الجوائز:  تاسعا
لرسالة الدكتوراه وعنوانها  في جامعة حلوان  مجال التربوي الفي  ئل العلمية رساالاحسن جائزة  -1

) نمو المفاهيم الرياضية لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي وعالقتها بالسعة العقلية 
 .2011 -2010في ضوء نظرية بياجيه الجديدة( عن العام الجامعي 

 لنفسيةجائزة البحوث المتميزة المقدمة من شباب علماء النفس من الجمعية المصرية للدراسات ا -2
مقدمة في المؤتمر الواحد والعشرون لعلم النفس في مصر والثالث عن رسالة الماجستير ال

 .2005عشر العربي الذي تنظمه الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
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 جائزة البحوث المتميزة المقدمة من شباب علماء النفس من الجمعية المصرية للدراسات النفسية -3
عشر تاسع والعشرون لعلم النفس في مصر وال السابعقدمة في المؤتمر معن رسالة الدكتوراه ال

 م.2011 العربي الذي تنظمه الجمعية المصرية للدراسات النفسية
شهادة شكر من وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة عن تأسيس وحدة   -4

 م.2014هـ، 1435المعيدين والمحاضرين خالل العام الجامعي 
شهادة شكر وتقدير من وكالة الشؤون التعليمية على الجهود المتميزة في اعمال االختبارات  -5

 م2014-2013هـ ، 1435-1434خالل عام 
شهادة شكر وتقدير من كلية التربية بالمجمعة عن المشاركة في أسبوع االرشاد األكاديمي لعام  -6

 .2014-2013هـ ، 1435-1434الجامعي 
وكالة كلية التربية بالمجمعة لشؤون الطالب على الجهود المبذولة للعام شهادة شكر وتقدير من  -7

 م.2015 -2014الجامعي ، 
جامعة المجمعة عن المشاركة –شهادة شكر وتقدير من وكالة الشؤون التعليمية بكلية التربية  -8

 م. 2015-2014هـ ، 1436-1435في برنامج المرشدة والطالبة للعام الجامعي 
دير من وكالة كلية التربية بالمجمعة لشؤون الطالب على الجهود المثمرة في شهادة شكر وتق  -9

 م.2016 -2015نجاح وحدة اإلرشاد النفسي واالجتماعي خالل العام الدراسي  
شهادة شكر وتقدير من وكالة كلية التربية بالمجمعة للشؤون التعليمية على الجهود المبذولة  -10

 م.2016 -2015العام الدراسي  كرئيسة لوحدة القياس والتقويم طول
شهادة شكر وتقدير من وكالة الجودة وتطوير المهارات على الجهود المتميزة كمنسقة  -11

 م.2016 – 2015هـ ، 1437-1436للجودة في قسم العلوم التربوية خالل العام الدراسي 
 شهادة شكر وتقدير من وكالة الجودة وتطوير المهارات على الجهود المتميزة كمنسقة -12

 م.2017 – 2016للجودة في قسم العلوم التربوية خالل العام الدراسي 
شهادة شكر وتقدير من كلية التربية بالمجمعة على المشاركة الفعالة في برنامج أسبوع  -13

 هـ.1438 /22/7حتى  19/7خدمة المجتمع خالل الفترة 
هارات عن الجهود شهادة شكر وتقدير من وكالة كلية التربية بالمجمعة للجودة وتطوير الم -14

 م.2018هـ ، مارس 16/20/6/1439المبذولة في اسبوع الجودة بالكلية خالل الفترة من 
شهادة شكر وتقدير من كلية التربية بالمجمعة للمشاركة الفعالة في اليوم الدولي لمكافحة  -15

 .23/3/1439الفساد 
المتميزة في تدريس شهادة شكر وتقدير من كلية التربية بالمجمعة على الجهود المثمرة و  -16

 م.2018-2017هـ ، 1439-1438مقررات دبلوم التربية العام للعام الجامعي 
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شهادة شكر وتقدير من عميد كلية التربية بالمجمعة عن الجهود المبذولة طوال فترة عملى  -17
 .2018الى أغسطس  -2013بالكلية من اغسطس 


