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  من كلية التربية بسوهاج.من كلية التربية بسوهاج.  --  ممتازممتازياضيات بتقدير عام ياضيات بتقدير عام رر  أساسىأساسى  بكالوريوس العلوم والتربية شعبةبكالوريوس العلوم والتربية شعبة  ..١١

  من كلية التربية بسوهاج.من كلية التربية بسوهاج.  --  ممتازممتازىف التربية  بتقدير عام ىف التربية  بتقدير عام   (تربية خاصة)(تربية خاصة)  مهنيةمهنيةدبلوم دبلوم   ..٢٢

  كلية التربية بسوهاج.كلية التربية بسوهاج.من من   --الدبلوم اخلاصة يف التربية ختصص"علم النفس التربوي" بتقدير ممتازالدبلوم اخلاصة يف التربية ختصص"علم النفس التربوي" بتقدير ممتاز  ..٣٣



 ٢

ماجستري يف التربية ختصص " علم نفس تربوي" بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادهلا بني ماجستري يف التربية ختصص " علم نفس تربوي" بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادهلا بني   ..٤٤

  من كلية التربية بسوهاج. من كلية التربية بسوهاج.   ––اجلامعات املصرية والعربية اجلامعات املصرية والعربية 

  من كلية التربية بسوهاج.من كلية التربية بسوهاج.  --  دكتوراه الفلسفة يف التربية علم نفس تربوي " قياس وتقومي"دكتوراه الفلسفة يف التربية علم نفس تربوي " قياس وتقومي"  ..٥٥

  
  
  فس التربوي بكلية التربية بسوهاج.فس التربوي بكلية التربية بسوهاج.معيد بقسم علم النمعيد بقسم علم الن  ..١١

  ..  بسوهاجبسوهاج  بكلية التربيةبكلية التربيةمدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي   ..٢٢

  مدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية بسوهاج .مدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية بسوهاج .  ..٣٣



  عضو يف وحدة تطوير نظم تقومي الطالب واالمتحانات بكلية التربية بسوهاج.عضو يف وحدة تطوير نظم تقومي الطالب واالمتحانات بكلية التربية بسوهاج.  ..١١

  ..عضو يف وحدة توكيد اجلودة بكلية التربية بسوهاجعضو يف وحدة توكيد اجلودة بكلية التربية بسوهاج  ..٢٢

  ..  بكلية التربية بسوهاجبكلية التربية بسوهاج  مشروع التطوير املستمر والتأهيل لالعتمادمشروع التطوير املستمر والتأهيل لالعتمادعضو يف عضو يف   ..٣٣

  ج .ج .وحدة التخطيط االسترتيجى بكلية التربية بسوهاوحدة التخطيط االسترتيجى بكلية التربية بسوهايف يف   عضوعضو  ..٤٤

  عضو يف جلنة إعداد اجلداول الدراسية بكلية التربية بسوهاج.عضو يف جلنة إعداد اجلداول الدراسية بكلية التربية بسوهاج.  ..٥٥

  للرخصة الدولية لقيادة احلاسوب جبامعة سوهاج.للرخصة الدولية لقيادة احلاسوب جبامعة سوهاج.مدرب معتمد مدرب معتمد   ..٦٦



  ..  بينيه ) للذكاء الصورة اخلامسةبينيه ) للذكاء الصورة اخلامسة  --اجتياز الدورة التدريبية ملقياس (ستانفورداجتياز الدورة التدريبية ملقياس (ستانفورد  ..١١

  الطالب.الطالب.اجتياز برنامج نظم االمتحانات وتقومي اجتياز برنامج نظم االمتحانات وتقومي   ..٢٢

  اجتياز برنامج النشر العلمي.اجتياز برنامج النشر العلمي.  ..٣٣

  ..اجتياز برنامج التكنولوجيا يف التدريساجتياز برنامج التكنولوجيا يف التدريس  ..٤٤

  اجتياز برنامج إدارة األزمات.اجتياز برنامج إدارة األزمات.  ..٥٥



 ٣

  اجتياز برنامج العرض الفعال.اجتياز برنامج العرض الفعال.  ..٦٦

  اجتياز برنامج سلوكيات املهنة.اجتياز برنامج سلوكيات املهنة.  ..٧٧

  اجتياز دورة املسار املتخصص " برنامج الكنتروالت".اجتياز دورة املسار املتخصص " برنامج الكنتروالت".  ..٨٨

  اجتياز امتحان التويفيل احمللي.اجتياز امتحان التويفيل احمللي.  ..٩٩

  اجتياز امتحان اللغة الفرنسية.اجتياز امتحان اللغة الفرنسية.  ..١٠١٠

  ساعة يف دورة التويفيل الدويل.ساعة يف دورة التويفيل الدويل.  ٣٦٣٦حضور حضور   ..١١١١

  حضور ورشة عمل بعنوان التقييم القائم على املعايري.حضور ورشة عمل بعنوان التقييم القائم على املعايري.  ..١٢١٢

  ..SSPPSSSSإجراء املعاجلات اإلحصائية باستخدام برنامج إجراء املعاجلات اإلحصائية باستخدام برنامج   ..١٣١٣

  ..WWiinnsstteeppssإجراء املعاجلات اإلحصائية باستخدام برنامج إجراء املعاجلات اإلحصائية باستخدام برنامج   ..١٤١٤

  . .   ))IICCDDLLب اآليل (ب اآليل (احلصول على الرخصة الدولية لقيادة احلاساحلصول على الرخصة الدولية لقيادة احلاس  ..١٥١٥

 Word processing. 
 Information Technology 
 Using the Computer and Managing Files        
 Databases -Access. 
 Information and Communication. 
 Presentations 
 Spreadsheets 
 Maintenance 

  


التعامل مع مشكالت األطفال يف مرحلة التعامل مع مشكالت األطفال يف مرحلة   األخصائيني النفسيني يف املدارس على كيفيةاألخصائيني النفسيني يف املدارس على كيفية  تدريبتدريب  ..١١
  ..  الروضة و طرق عالجهاالروضة و طرق عالجها

األوىل يف املرحلة االبتدائية على التعامل مع مشكالت التالميذ األوىل يف املرحلة االبتدائية على التعامل مع مشكالت التالميذ الثالثة الثالثة معلمي الصفوف معلمي الصفوف   تدريبتدريب  ..٢٢
    ..املختلفة وأساليب عالجهااملختلفة وأساليب عالجها

األخصائيني النفسيني يف املدارس على كيفية اكتشاف األطفال املوهوبني وطرق األخصائيني النفسيني يف املدارس على كيفية اكتشاف األطفال املوهوبني وطرق   تدريبتدريب  ..٣٣
  رعايتهم.رعايتهم.



 ٤

وتدريبهم وتدريبهم   التعلم،التعلم،األخصائيني النفسيني يف املدارس على كيفية اكتشاف األطفال بطيئي األخصائيني النفسيني يف املدارس على كيفية اكتشاف األطفال بطيئي   تدريبتدريب  ..٤٤
  على التعامل مع األطفال بطيئي التعلم يف الرياضيات.على التعامل مع األطفال بطيئي التعلم يف الرياضيات.

تدريب معملي املرحلة الثانوية على برنامج تدرييب بعنوان " االجتاهات املعاصرة يف التوجيه الفين تدريب معملي املرحلة الثانوية على برنامج تدرييب بعنوان " االجتاهات املعاصرة يف التوجيه الفين   ..٥٥
  للمدارس الثانوية".للمدارس الثانوية".

مي املرحلة الثانوية على برنامج تدرييب بعنوان " التعلم النشط ملعلمي املرحلة مي املرحلة الثانوية على برنامج تدرييب بعنوان " التعلم النشط ملعلمي املرحلة تدريب معلتدريب معل  ..٦٦
  ..  الثانوية" بالتعاون مع مشروع حتسني التعليم الثانوي.الثانوية" بالتعاون مع مشروع حتسني التعليم الثانوي.

  ..األطفال"األطفال"تدريب معلمات رياض األطفال على برنامج تدرييب بعنوان " تدريب معلمات رياض تدريب معلمات رياض األطفال على برنامج تدرييب بعنوان " تدريب معلمات رياض   ..٧٧

رمي وتنمية اتمع على ورشة عمل بعنوان رمي وتنمية اتمع على ورشة عمل بعنوان تدريب معلمات مجعية دار احلبيب لتحفيظ القرآن الكتدريب معلمات مجعية دار احلبيب لتحفيظ القرآن الك  ..٨٨
  ..  " مشكالت أطفال الروضة وكيفية مواجهتها"" مشكالت أطفال الروضة وكيفية مواجهتها"

  تطبيق اختبارات الذكاء وتصحيحها واستخراج النتائج.تطبيق اختبارات الذكاء وتصحيحها واستخراج النتائج.  ..٩٩

  االشتراك يف تقنني الصورة اخلامسة ملقياس ستانفورد بينيه للذكاء.االشتراك يف تقنني الصورة اخلامسة ملقياس ستانفورد بينيه للذكاء.  ..١٠١٠

  ..ففلتابع ملنظمة اليونيسيلتابع ملنظمة اليونيسياالشتراك يف برنامج دمج ذوي االحتياجات اخلاصة مع مدارس العاديني ااالشتراك يف برنامج دمج ذوي االحتياجات اخلاصة مع مدارس العاديني ا  ..١١١١

  ..االشتراك كعضو يف جملس اآلباء واألمناء يف مدرسة الثانوية بنات بسوهاجاالشتراك كعضو يف جملس اآلباء واألمناء يف مدرسة الثانوية بنات بسوهاج  ..١٢١٢

  االشتراك يف اإلشراف على امتحانات كادر املعلمني . االشتراك يف اإلشراف على امتحانات كادر املعلمني .   ..١٣١٣

تدريب طالب الدراسات العليا بكلية التربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز باململكة العربية تدريب طالب الدراسات العليا بكلية التربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز باململكة العربية   ..١٤١٤
ربنامج ربنامج الالبحث العلمي وكيفية إجراء املعاجلات اإلحصائية باستخدام بحث العلمي وكيفية إجراء املعاجلات اإلحصائية باستخدام السعودية على مهارات الالسعودية على مهارات ال

  ..SSPPSSSSاإلحصائي اإلحصائي 


