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 ســــــــيرة ذاتيـــــة 

 

           أ.د/ نبيل السيد حسن سيد سليمان : االسم

 

 المنيــا – 6/5/1958: الميالد وجهة تاريخ
  0100042297جوال:          

 0862363390هاتف :         

:nabil el gabbas@ yahoo.com E-mail 

 :الدراسية المؤهالت
 

 –ة وفقددد ر جيددد جدددكا ةددل رميددة الفرويدد ا 1985  /15/10الدددوموا الصددا  لددب الفرويددة لددب  -

 جاةعة المنيا

وفقدد ر ةمفدام ةدل ا   1987 /31/3تعميمدب لدب  نفد ةاجسفير لب الفرويدة تصصدع ممد   -

 جاةعة المنيا. –رمية الفروية 

اةعدة ج –ةدل رميدة الفرويدة  ا 6/5/1990درفوراه الفمسفة لدب الفرويدة رترويدة ال"فدىر لدب  -

 المنيا

 

 :وظيفىال التدرج
 ا2/9/1987ةدرس ةسامد وقس  تروية ال"فى ةل  -

 ا 29/5/1990ةدرس وقس  تروية ال"فى ةل  -

 0ا 1999-1993أسفاذ ةشارك وقس  مم  النف  وكمية الفروية وجاةعة أا القرى  -

 ا 25/7/1995أسفاذ ةسامد مم  نف  تعميمب رتروية ال"فىر ةل  -

 ا 30/7/2002نف ر ةل أسفاذ وقس  تروية ال"فى تصصع تروية ال"فى رمم   -

ا ةل  –رئي  قس  تروية ال"فى وكمية الفروية  -  ا 25/9/2002جاةعة المنيا امفبارك

  15/10/2007امفبارا ةل  جاةعة المنيا لشئون الفعمي  وال"الب –وريى رمية الفروية  -

ودللمجم   مضو المجنة العممية لمفرقيدات اسسدات ة واسسدات ة المسدامد ل وال"فولدة المبكدرة -

 ا 2009/2011ممب لمجاةعات ومصر اس

ال ددات تد  ةعادلددة ددتادات الدددوموا الصدا  و الماجسددفير والددرفوراة لددب ترويدة ال"فددى والو -

                                 ا                                     23/4/2009المفحدة اسةر كية  وفار خ 

  6/9/2011 حتى  م 2009 /4/10نيا أعتبارا من عميد كلية رياض األطفال بجامعة الم  -    

 

 هـ1433-1432تم العمل فى لجنة تطوير المناهج بجامعة الطائف عام 

 حتى تاريخة  2012-8-1  نيا أعتبارا منعميد كلية رياض األطفال بجامعة الم

  

      ويــان واسوحاث واسنش"ة

 اض مية ررةجمة  –ئب لدى اسطفال الص  أثر اسنش"ة المفكاةمة ممب الدالعية لالسفكشاف البي

 2011 نا ر  –العدد الساوع  –جاةعة القاهرة  –اسطفال

 

 

 
 اسوحاث العممية المنشورة: –أوال 

 ةالحظات ت.النشر جتة النشر منوان البحث ا
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 ةالحظات ت.النشر جتة النشر منوان البحث ا

1 

األداء الوووظيفى لوودل معلمووى ريوواض 

األطفووال والتربيووة الخاعووة وعال توو  

 بمتغيرات العملية التعليمية.

العووودد  –مجلوووة اار ووواد النفسوووى 

الثالث عشر بمركز اار اد جامعة 

 عين  مس

العدد الثالث 

 2001عشر 
 فردل

2 

Motivation for 

environmental exploration 

as a predictor of normal and 

deaf children’s scholastic 

aptitude 

Hong Kong  2007 فردل 

3 

Child abuse: Implication 

for Children's Cognitive 

Aptitude and Behavioral 

Problems 

Australian Association 

for Research in 

Education International 

Conference 

 زوجى 2007

4 

البيئوووى علوووى عوووعوبات أثووور الوووتعلم 

الووووتعلم النمائيووووة لوووودل األطفووووال فووووى 

 مرحلة ما  بل المدرسة

المووورتمر الووودولى السووواب  لمركوووز 

اد النفسوووى لبنووواء اانسوووان اار ووو

جامعووووة عووووين  –لمجتموووو  أف وووول 

  مس مركز اار اد النفسى

نوفمبر  5-7

2000 
 فردل

5 

المر ووووووورات الفسووووووويولوجية لووووووودل 

األطفال وعال تها بال غوط الوالديوة 

 واانفعالية.

العووودد   -مجلوووة اار ووواد النفسوووى 

الرابووووو  عشووووور بمركوووووز اار ووووواد 

 جامعة عين  مس. –النفسى 

  بول للنشر

فى 

2/12/2000 

 فردل

6 

إسووووواءم معاملوووووة الطفووووول وعال تهوووووا 

ببعض المشكالت السلوكية والذهنية 

 لدل األطفال.

المووورتمر العلموووى السووونول  طفووول 

تربية رعايت  لمواجهة  –الروضة 

تحديات القرن الحادل والعشرين( 

كليووووة ريوووواض  –جامعووووة القوووواهرم 

 األطفال

ابريل  2-4

2000 
 فردل

7 

ال تهووا باالكتئووا  البيئووة األسوورية وع

والمخووووواو  لووووودل أطفوووووال الريوووووف 

 والح ر بالمدرسة االبتدائية.

المجلوووووووة المدووووووورية للدراسوووووووات 

النفسووووووووية تدوووووووودرها الجمعيووووووووة 

المدوووووورية للدراسووووووات النفسووووووية 

 بجامعة عين  مس.ذ

 فردل 2000ابريل 

8 

اايثووووار وعال توووو  باابتكاريووووة لوووودل 

 أطفال ما  بل المدرسة.

المجلوووووووة المدووووووورية للدراسوووووووات 

النفسووووووووية تدوووووووودرها الجمعيووووووووة 

المدوووووورية للدراسووووووات النفسووووووية 

 بجامعة عين  مس

 فردل 1996يناير 

9 

التنشووئة الدوووحية وعال تهووا بوووبعض 

متغيوورات الشخدوووية واانجووواز لووودل 

عينة من تالميوذ المودارا االبتدائيوة 

 وأهلية( بمكة المكرمة. – حكومية 

المجلوووووووة المدووووووورية للدراسوووووووات 

النفسووووووووية تدوووووووودرها الجمعيووووووووة 

 –دوووورية للدراسووووات النفسووووية الم

 ( يناير25العدد   –المجلد العا ر 

 فردل 2000

10 

دراسوووة ال وووغوط النفسوووية للوالووودين 

والمعلمووووووين وعال تهووووووا باألنشووووووطة 

 االبتكارية واانجاز لدل التالميذ.

جامعوووووة  –مجلوووووة كليوووووة التربيوووووة 

 –أسوويوط فووى العوودد الرابوو  عشوور 

 يونيو –الجزء الثانى 

 مشترك 1998

11 

التوافووا النفسووى علووى كوول موون  أثوور

األداء الخطووى والتعبيوور الكتووابى لوودل 

تالميوووذ المرحلوووة المتوسوووطة بمدينوووة 

 مكة المكرمة.

جامعوووووة  –مجلوووووة كليوووووة التربيوووووة 

 يونيو –العدد السادا  –األزهر 
 مشترك 1996

12 

دراسووووة مقارنووووة لووووبعض الجوانوووو  

المعرفيوووووة والتوافقيوووووة والمزاجيوووووة 

حلة ما ألطفال الريف والح ر فى مر

  بل المدرسة.

الموورتمر السوونول الخووامس للطفوول 

المدووورل ارعايوووة الطفولوووة فوووى 

عقوووود حمايووووة الطفوووول المدوووورلا 

 ( ابريل28-30 

 فردل 1992

13 
العال ووووووة بووووووين بعووووووض المتغيوووووورات 

التعليميووة لمعلموووات ريووواض األطفوووال 

عوووووة جام –مجلوووووة كليوووووة التربيوووووة 

المجلوود  –العوودد الثووامن  –أسوويوط 
 فردل 1992
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 ةالحظات ت.النشر جتة النشر منوان البحث ا

وكوووول مووووون اادراك الحسووووى حركوووووة 

 ومفهوم الذات لدل األطفال

 يناير –األول 

14 

العال ووووووات األسوووووورية واثرهووووووا فووووووى 

االسووووووووتعداد الووووووووذهنى والتحدوووووووويل 

 الدراسى لدل األطفال

المووورتمر السووونول الرابووو  للطفووول 

المدرل وتحوديات القورن الحوادل 

 ( ابريل30-27والعشرين  

 فردل 1991

15 

ى عواموول البيئووة األسوورية المهمووة فوو

 ابتكارية األطفال

الموووووووورتمر العلمووووووووى األول ادور 

التربيووووة فووووى تنميووووة المجتمعووووات 

 –المحليةا بكلية التربيوة بوالفيوم 

 جامعة القاهرم

 فردل 1991
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 االدفراك لب الدورات الفدر بية والفقو مية وورش العمى المصفمفة: –ثانيا 

 الجتة المنظمة الففرة الزةنية نوع الفدر ب ةسمب الدورة ا

1 

تقووووويم أداء المدرسووووين  برنامج تقويم أداء المعلم

 1999/2000 بمدارا التعليم العام

المركز القومى 

لالمتحانات وكلية التربية 

 جامعة المنيا –

2 

البرنووووامج التوووودريبى بمووووديرل 

ونظار ووكالء مودارا التعلويم 

 األساسى

محاضووور ومنا شوووة فوووى 

المحاضوووورات الخاعووووة 

 بالبرنامج

من نوفمبر 

الى مايو  1999

األربعاء  2001

 من كل أسبوع

البنك الدولى باال تراك 

م  مديرية التربية 

والتعليم وكلية التربية 

 جامعة المنيا

3 

تقيووويم ثقافوووة المنيوووا االحتفاليوووة 

بموووورور عشوووور سوووونوات علووووى 

 مهرجان القراءم للجمي 

 ح ور
من 

23/9/2000 

حتى 

28/9/2000 

الهيئة العامة لقدور 

 الثقافة أ ليم وسط

وجنو  الدعيد الثقافى 

اادارم العامة لفرع ثقافة 

 المنيا

4 

الوووودورم التدريبيووووة لمشوووورفات 

الح ووووووانة التابعووووووة لمديريووووووة 

 الشئون االجتماعية بالمنيا

محاضووووووووووووورات وور  

عمووول للمشووورفات علوووى 

 رياض األطفال

27/11/1999 

حتى 

6/12/1999 

مديرية الشئون 

 –االجتماعية بالمنيا 

 ي ادارم التنظيم والتدر

5 

الوووودورم التدريبيووووة لمشوووورفات 

رياض األطفال التابعة لمديرية 

 الشئون االجتماعية بالمنيا

محاضووووووووووووورات وور  

عموول لمشوورفات ريوواض 

 األطفال

25/3/2000 

 2/4/2000حتى 

مديرية الشئون 

 –االجتماعية بالمنيا 

 ادارم التنظيم والتدري 

6 

 وووارك فوووى مجموعوووات العمووول 

والووووور  الخاعووووة بووووالمرتمر 

ومى للموهوبين بمقر اتحواد الق

 طال  الجمهورية بالعجوزم

إعوداد فعاليوات الموورتمر 

فوووى مجموعوووات العمووول 

والووووووووور  الخاعوووووووووة 

 بالمرتمر للموهوبين

ابريل  3-5

2000 

 –وزارم التربية والتعليم 

المرتمر القومى 

 للموهوبين

7 

 وووارك فوووى مجموعوووات العمووول 

والوووور  الخاعوووة بالبرنوووامج 

الوة الدولى لمشوروع  و وف عم

الطفووول بمحافظوووة المنيوووا الوووذل 

تعوودا النقابوووة العاموووة للعووواملين 

بوووووووالتعليم والبحوووووووث العلموووووووى 

بالتعووواون مووو  االتحووواد الووودولى 

 للتعليم ومنظمة العمل الدولية.

إعووداد البرنووامج الوودولى 

لمشووروع و ووف عمالوووة 

 الطفل بمحافظة المنيا

ابريل  17-18

2000 

النقابة العامة للعاملين 

العلمى بالتعليم والبحث 

بالتعاون م  االتحاد 

الدولى للتعليم ومنظمة 

 العمل الدولية

8 

 وووووارك فوووووى نووووودوات اعوووووداد 

معلمات رياض األطفال التابعوة 

لهيئوووة إنقووواذ الطفولوووة التابعوووة 

 للواليات المتحدم االمريكية.

محاضووووووووووووورات وور  

عموووول اعووووداد معلمووووات 

 رياض األطفال

مايو  17-19

2000 

هيئة إنقاذ الطفولة 

ة للواليات المتحدم التابع

 االمريكية

9 

 وووارك فوووى الووودورم التدريبيوووة 

لمشوووورفات الح ووووانة التابعووووة 

لمديريوووة الشوووئون االجتماعيوووة 

 بالمنيا

 كمحاضر وور ة عمل

28/3/2000 

مديرية الشئون 

 –االجتماعية بالمنيا 

 ادارم التنظيم والتدري 

10 

 وووارك فوووى الووودورم التدريبيوووة 

لمشوووورفات الح ووووانة التابعووووة 

يريوووة الشوووئون االجتماعيوووة لمد

 بالمنيا

 كمحاضر وور ة عمل

14/5/2000 

مديرية الشئون 

 –االجتماعية بالمنيا 

 ادارم التنظيم والتدري 

11 

 وووارك فوووى الووودورم التدريبيوووة 

لمشووورفات المربيوووات الخاعوووة 

بالح وووانات المطوووورم التابعوووة 

لمديريوووة الشوووئون االجتماعيوووة 

 بالمنيا

 كمحاضر وور ة عمل

22/5/2000 

مديرية الشئون 

 –االجتماعية بالمنيا 

 ادارم التنظيم والتدري 

مديرية الشئون  27/1/2001 محاضرا وووارك فوووى الووودورم التدريبيوووة  12
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 الجتة المنظمة الففرة الزةنية نوع الفدر ب ةسمب الدورة ا

لمشوووورفات الح ووووانة التابعووووة 

لمديريوووة الشوووئون االجتماعيوووة 

 بالمنيا

 –االجتماعية بالمنيا  5/2/2001حتى 

 ادارم التنظيم والتدري 

13 

 وووووووارك فوووووووى ح وووووووور دورم 

لحاس  اآللوى التوى عقودت فوى ا

اادارم العاموووووووووة والتخطووووووووويط 

والتطوووووير بجامعووووة أم القوووورل 

 بمكة المكرمة

 ح ور

هـ 17/10/1415

الى 

 هـ20/11/1418

جامعة أم القرل بمكة 

المملكة  –المكرمة 

 العربية السعودية

14 

 ووارك فووى النوودوم عوون أهميووة 

الووووووووودعم الووووووووودينى والعلموووووووووى 

لمشوووورفات الح ووووانات لت ديووووة 

ن بفاعليوو  لهيئووة إنقوواذ أدوارهوو

 الطفولة

 محاضر وور  عمل

28/3/2001 

هيئة إنقاذ الطفولة التاب  

للواليات المتحدم 

 االمريكية

15 

 ارك فى تقييم أوضواع كليوات 

و وع  وا سوام  رياض األطفال

ريووووواض األطافووووول بالجامعوووووات 

المدوورية فووى إعووداد توعوويف 

المقووررات والمنوواهج الدراسووية 

ات والمحتوووووول العلموووووى بكليووووو

 رياض األطفال

مشووووواركة فوووووى التقيووووويم 

وتوعووووويف المقوووووررات 

والمحتووووووووول العلمووووووووى 

 كليات رياض األطفال

31/10/2000 

حتى 

22/11/2000 

المجلس األعلى 

للجامعات األمين العام 

 للمجلس

16 

 ارك فى الندوم العامة للبحوث 

العلموووى فوووى مجووواالت الطفولوووة 

احتياجاتوووووو  وسووووووبل تطووووووويرا 

 بجامعة عين  مس

 اركةح ور ومش

21/11/1999 

مركز دراسات الطفولة 

والمجلس العربى 

للطفولة والتنمية ومعهد 

الدراسات العليا بجامعة 

مركز دراسات  –القاهرم 

الطفولة بجامعة عين 

  مس
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 اإلدراف العممب ممب الرسائى الجاةعية: – ثالثا

 تار خ المناقشة الدرجة العممية منوان الرسالة ا

1 
لخفوووض  رح باألنشوووطة المتكاملوووة فعاليوووة برنوووامج مقتووو

 بعض ااضرابات السلوكية لدي األطفال الدم 

كلية التربية  –دكتوراا 

 جامعة المنيا –
 م2010نو شت

2 

تنميوة  فوعاثر برنامج مقتورح مبنوع علوى الوتعلم النشوط 

بعوووض  المفووواهيم العلميوووة وبعوووض المهوووارات العقليوووة 

 ألطفال الرياض 

كلية التربية  –دكتوراا 

 م2010نو شت عة المنياجام –

3 
تنميوووة بعوووض  فوووعاثوور اسوووتخدام القدوووو االلكترونيووة 

 المفاهيم االجتماعية لطفل ما  بل المدرسة

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

 جامعة المنيا –التربية 
 م2010نو شت

4 

عينوووة مووون دراسوووات لمكونوووات القووودرم االبتكاريوووة لووودي 

 ضوعال تهووا بووبع                    ديين يوواألطفووال التوح

 المتغيرات النفسية 

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

 م 2009نو شت جامعة المنيا –التربية 

5 

فعالية برنامج إر ادي لتحسين بعض أسالي  المعاملة 

موووو  األطفووووال المعووووا ين عقليووووا ذول السوووولوكيات  يوووور 

 التوافقية 

كلية التربية  –دكتوراا 

 م2008نو شت جامعة المنيا –

6 
ر فاهيم الهندسية والتفكيفعالية برنامج لتنمية بعض الم

 الهندسع لدي األطفال المكفوفين 

كلية التربية  –دكتوراا 

 جامعة المنيا –
 م2008نو شت

7 
فعاليوة برنووامج فووع األنشووطة الفنيووة اليدويووة فووع  فووض 

 المشكالت السلوكية لدي األطفال الدم

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

 جامعة المنيا –التربية 
 م2006نو شت

8 
 البتكواري وأثوراافعالية برنوامج مقتورح لتنميوة التفكيور 

 على دافعية االستكشا  البيئع لدل األطفال الدم 

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

 جامعة المنيا –التربية 
 م2006نو شت

9 
 ةمدي فعالية برنامج تودريبع لتنميوة المهوارات اانمائيو

 ديين يلدي عينة من األطفال التوح

كلية التربية  –دكتوراا 

 جامعة المنيا –
 م2006نو شت

10 

دي فعالية حقيبة تعليمية مقترحة لتنمية القويم الدينيوة لو

 ل المدرسةبطفل ما  

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

 م2006نو شت جامعة المنيا –التربية 

11 

دراسة تحليلية للمشكالت السولوكية للطفول المبتكور فوع 

مرحلووة مووا  بوول المدرسووة موو  ا تووراح بعووض األسووالي  

 عهاللتعامل م

كلية التربية  –دكتوراا 

 م2005نو شت جامعة المنيا –

12 

أثووووور األنشوووووطة الموسووووويقية فوووووع اكتسوووووا  المهوووووارات 

االجتماعية لودل عينوة مون األطفوال المعوا ين ذهنيوا فوع 

 مرحلة ما  بل المدرسة

ماجستير  كلية التربية 

 م2003نو شت جامعة المنيا –

13 
ال المعوا ين دراسة لبعض الحاجات النفسوية لودل األطفو

 عقليًا القادرين للتعليم

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

 جامعة المنيا –التربية 
 م2003نو شت

14 
 عال ووة ااعالنووات التليفزيونيووة بالعووادات الغذائيووة لوودل

 أطفال ما  بل المدرسة

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

 جامعة المنيا –التربية 
 م2003نو شت

15 
طفول موا أثر استخدام بعض برامج التليفزيون المقدمة ل

  بل المدرسة فى تنمية الحس الجمالى

كلية التربية  –دكتوراا 

 جامعة المنيا –
 م2003نو شت

16 
برنامج مقترح لتنمية المهارات الذاتيوة لودل عينوة مون 

 األطفال التوحد بين االجتراريون

كلية التربية  –دكتوراا 

 جامعة المنيا –
 م2002نو شت

17 
لعالميوووة والعربيوووة الووودور التربووووي لوووبعض المنظموووات ا

 والمحلية نحو طفل ما  بل المدرسة فى مدر

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

 جامعة المنيا –التربية 
 م2002نو شت

18 

التنشئة الدحية وعال اتها بالذكاء والتحديل الدراسى 

 لدل تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة الطائف

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 القرل بمكة المكرمة

نو شت فى 

1995/1416 

19 

فال البيئة األسرية وعال تها باالستعداد الذهنى لدل األط

 ( سنوات فى مدينة جدم7-5من سن  

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 مكة المكرمة –القرل 

نو شت فى 

 هـ1995/1416

نو شت فى كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير دراسة مقارنوة لكول مون دافعيو  اانجواز ومفهووم الوذات  20
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 تار خ المناقشة الدرجة العممية منوان الرسالة ا

فوووى معاهووود النوووور الثانويوووة لووودل الطوووال  المكفووووفين 

 وإ رانهم من المبدرين فى مدينة مكة المكرمة

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 القرل بمكة المكرمة

 هـ1996/1417

21 

البيئووة المدرسووية وعال تهووا بووبعض السوومات المزاجيووة 

والتحدووويل الدراسوووى لووودل عينوووة مووون طوووال  المرحلوووة 

 مكرمة  االبتدائية بمدينة مكة ال

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 القرل بمكة المكرمة

نو شت فى 

 هـ1996/1417

22 

العال وووة بوووين األسوووولو  المعرفوووى ومسوووتول الطموووووح 

والتحديل الدراسى لدل عينة من طال  الدف الثالوث 

 المتوسط بمدينة جدم

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

التربيووووووووة جامعوووووووووة أم 

 القرل بمكة المكرمة

نو شت فى 

 هـ1996/1417

23 

دافعيوووة المعلموووات للعمووول التربوووول وعال تهوووا بدافعيوووة 

 اانجاز لدل طالبات الدف الثالث المتوسط بمدينة جدم

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 القرل بمكة المكرمة

نو شت فى 

 هـ1997/1418

24 

م العال ات اار ادية والقلا لدل الطال  والطالبات الد

و ارجيووا( فووى المرحلووة المتوسووطة   المقيمووين دا ليووا

 –الطووائف  –بمعاهوود األموول فووى كوول موون  مكووة المكرمووة 

 جدم(

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 القرل بمكة المكرمة

نو شت فى 

 هـ1998/1419

25 

االتجاهوووات الوالديووو  والتفاعووول السووولوكى لووودل طوووال  

المرحلوووة المتوسووووطة العوووواديين وطووووال  دور التوجيوووو  

 ى بالمملكة العربية السعوديةاالجتماع

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 القرل بمكة المكرمة

نو شت فى 

 هـ1998/1419

26 

الوووعع الوودينع وعال توو  بالسوومات المزاجيووة واألنشووطة 

االبتكاريوووة لووودل طوووال  المراحووول التعليميوووة المختلفوووة 

 حكومية( بمدينة مكة المكرمة –بالمدارا  أهلية 

ليوووووووووة ك –ماجسوووووووووتير 

التربيووووووووة جامعوووووووووة أم 

 القرل بمكة المكرمة

نو شت فى 

 هـ1999/1420

 

 
 االدفراك لب ةناقشة الرسائى الجاةعية: –راوعا 

 تار خ المناقشة الدرجة العممية منوان الرسالة ا

1 

موودي فعاليووة برنووامج إر ووادي لتنميووة بعووض المهووارات 

الحسووحركية لوودي عينووة موون التوحووديين ذوي المسووتول 

 لمرتف الوظيفع ا

معهووووووووود  –دكتووووووووووراا 

الدراسووووووووووات العليووووووووووا 

جامعة عين  –للطفولة 

  مس
 م2010نو شت

2 

فعاليووة برنووامج توودريبع باألنشووطة التكامليووة فووع  فووض 

 حدم العناد لدي طفل الروضة 

كلية التربية  –دكتوراا 

جامعووووووووووة جنووووووووووو   –

 الوادي

 م2009نو شت

3 

التكامل بين الوالدين وريواض األطفوال لمواجهوة بعوض 

مشووكالت التربويووة لطفوول مووا  بوول المدرسووة فووع دولووة ال

 اامارات العربية المتحدم 

كلية ريواض -ماجستير 

جامعووووووووووة –األطفووووووووووال 

 القاهرم 

 م2009نو شت

4 
فعالية برنامج مقترح فع النشاط الحركع لتنميوة بعوض 

 المهارات االجتماعية لدي األطفال ما  بل المدرسة 

ماجسوووووووووتير   كليوووووووووة 

 منيا جامعة ال –التربية 
 م2009نو شت

5 

فع تدوي  التطورات البديلوة ا بوسنرافعالية نموذج 

لبعض المفاهيم العلمية والرياضوية لودي طالبوات  وعبة 

 رياض األطفال

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

كليووة جامعووة  –التربيووة 

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووووووة  –التربيوووووووووة 

 سوهاج 

 م2008نو شت

6 
لدي كلية فعالية أسلو  حل المشكالت فع إدارم الغ   

 التربية جامعة أسيوط 

كلية التربية  –دكتوراا 

 أسيوطجامعة  –
 2008نو شت 



 8 

 تار خ المناقشة الدرجة العممية منوان الرسالة ا

7 

عال تهووا بوالتعلم الموونظم ذاتيووا  فوعادرام الدووف  أسوالي 

  والدافعية لالنجاز لدي طال  المرحلة الثانوية بسوهاج

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووووووة  –التربيوووووووووة 

 م 2009نو شت  سوهاج

 

The rapeutic programs for Autistic 

children – the theory of mind as a new 

framework 

جامعووووووة  ––دكتوووووووراا 

 م2006نو شت برلين الحرم 

8 
أثوور اسووتخدام األنشووطة التعليميووة علووى اكتسووا  بعووض 

 المفاهيم العلمية ألطفال مرحلة الرياض بمدينة المنيا

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

 جامعة المنيا –التربية 

تم تحديد لجنة 

 2001لمنا شة ا

9 

القبول والرفض الوالدل وعال ت  باالكتئوا  لودل عينوة 

 من األطفال السعوديين بمدينة جدم

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 القرل بمكة المكرمة

 هـ1997/1418

10 

وعال تووو  بالتوووذكر لووودل عينوووة مووون  النفسوووعاالكتئوووا  

 العيادات النفسية بالمنطقة الغربية مراجعع

كليوووووووووة  –ير ماجسوووووووووت

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 القرل بمكة المكرمة
 هـ1996/1417

11 

رادل العال ة بين أسالي  المعاملة الوالدي  والتبول الالا

 دراسة نفسية –( سنة 12-6لدل األطفال من  

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 القرل بمكة المكرمة

 هـ1996/1417

12 

 اال تدوووواديسووووتول والم واالجتموووواعع اللغووووويالنمووووو 

 االبتوووودائعلوووودل تلميووووذات الدووووف األول  واالجتموووواعع

لوم يلوتحقن بريواض األطفوال  واللوواتعالوتحقن  واللواتع

 بمدينة الطائف

كليوووووووووة  –ماجسوووووووووتير 

جامعوووووة أم  –التربيوووووة 

 القرل بمكة المكرمة
 هـ1995/1415

    

 

 

 االدفراك لب الجمعيات الفروو ة والنفسية المفصصصة: –خاةسا 

 

 
 المقرر الصا  وتا س  الجمعية أو الراو"ةا ا

 القاهرم –جامعة عين  مس  الجمعية المدرية للدراسات النفسية 1

 القاهرم رابطة التربية الحديثة 2

 جامعة القاهرم –المجلس األعلى للجامعات  ع و اللجنة الخاعة لدراسات الطفولة ورياض األطفال 3

 
 المنشورة:الكفب المؤلفة والمفرجمة  –سادسا 

 رق  اال داع دار النشر سنة النشر نومية الكفاب منوان الكفاب ا

 8157/2001 دار العلم 2001 مترجم ا تبارات تحدل الذكاء 1

 8158/2001 دار العلم 2001 مترجم ا تبارات الذكاء 2

 --- دار العدر 2001 ت ليف بحوث ودراسات نفسية فى الطفولة 3

 2002 دار العلم 2002 ت ليف طفالدور الح انة ورياض ال 4

 1798/2002 دار الفولى 2002 ت ليف سيكلولوجية اابداع لدل األطفال 5

 
 اإلدراف ممب اسنش"ة ال"الوية والجاةعة: –ساوعا 

 الففرة الزةنية ةكان النشاط نوع اإلدراف النشاط ا

1 

اا ووووووورا  علوووووووى األنشوووووووطة 

الطالبية فى معهد إعوداد القوادم 

 بحلوان

را  عووووووام علووووووى إ وووووو

أنشووووطة طووووال  جامعووووة 

 المنيا

معهد إعداد 

 القادم بحلوان

حتى  4/8/2000

10/8/2000 

حتى  30/3/2001القاهرم  إ را  عاماا را  على الرحالت العلمية  2
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 الففرة الزةنية ةكان النشاط نوع اإلدراف النشاط ا

واالسكندرية  بقسم تربية الطفل

بكلية رياض 

األطفال 

باالسكندرية 

ومعهد سوزان 

مبارك 

 االستكشافى

5/4/2001 

3 
 –كلية التربية  رائد أسرم الطفولة سر الجامعيةريادم األ

 جامعة المنيا
 سنوات متعددم

4 

ريوووووادم لجوووووان األنشوووووطة فوووووى 

االتحووووادات الطالبيووووة لسوووونوات 

 متعددم

 –رعاية الطال   اجتماعات االتحاد

 –كلية التربية 

 جامعة المنيا

 حتى اآلن 1990

 أممال الفدر   والجاةعات:: –ثاةنا 
 جتة االنفداب العاا الجاةعب حمة الفدر  ةر جتة االنفداب ا

1 
كليوة  – سوم اال تدواد المنزلوى 

 التربية النوعية بالمنيا

 البكالوريوا
 وزارم التربية والتعليم 1991/1993

2 
كليوووووووة  – سووووووم التكنولوجيوووووووا 

 التربية النوعية بالمنيا

 البكالوريوا
 وزارم التربية والتعليم 1991/1993

3 

 –ول  سوووم علوووم الووونفس التربووو

كليووة التربيووة جامعووة أم القوورل 

بمكة المكرمة بالمملكة العربية 

 السعودية

البكوووووووووووووووووووووالوريوا   

 دراسات عليا
 هـ1414/1420

جامعة أم  –كلية التربية 

القرل بمكة المكرمة 

بالمملكة العربية 

 السعودية

المنيدا ة جاةعد –رميدة الفرويدة  –ه ا واإلضالة الب الفدر   ومقر العمى وقس  ترويدة ال"فدى  -

ا ةل ماا   )تار خ الفعييل لب درجة ةدرس( الب اآلن. 1990امفبارك

 
 اسنش"ة المصفمفة لب إطار خدةة البيئة والمجفمع ودتادات الفقد ر: –تاسعا 

 أممال لنية وإدار ة الجتة الففرة الزةنية النشاط ا

1 
رئيس  سم تربيوة الطفول بكليوة 

 جامعة المنيا –التربية 

ى حت 29/8/1999من 

 اآلن

 –كلية التربية 

 جامعة المنيا
 إدارية وفنية وتدريسية

2 
مووودير مركوووز رعايوووة الطفولوووة 

 جامعة المنيا –بكلية التربية 
 15/10/2004من 

 –كلية التربية 

 جامعة المنيا
 إدارية وفنية

3 

حاعووول علوووى  وووهادات تقووودير 

لحدول علوى  وهادم الر دوة 

الدوليووووووة لقيووووووادم الكمبيوووووووتر 

International 

Computer Driving 

License (ICDL) 

8/7/2004 
مشروع تطوير 

 كليات التربية

تدري  على استخدام 

مشروع  –الكمبيوتر 

تطوير كليات التربية 

Faculties of 

Education 

Enhancement 

Project (FOEP) 

4 

 وووهادم تقووودير مووون جامعوووة أم 

القوووورل موووون مركووووز الوووودورات 

 التدريبية

 هـ 1414

جامعة أم القرل 

كلية التربية  –

 بمكة المكرمة

 دورات تدريبية تدريسية

5 

 – هادم تقدير من كلية البنات 

 2006 جامعة عين  مس

 –كلية البنات 

جامعة عين 

  مس

ح ور المرتمر اال ليمى 

 الثالث

6 
ع ووووو لجنووووة  طوووواع الطفولووووة 

 بالمجلس األعلى للجامعات
2004 

المجلس األعلى 

 للجامعات
 ع و لجنة  طاع
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 أممال لنية وإدار ة الجتة الففرة الزةنية النشاط ا

7 

شروع تطوير مركز رعاية مدير م

الطفولووووة بكليووووة التربيووووة التوووواب  

 Foep2005 األوربى ( لالتحاد FOEP مدير المشروع 

8 
إعداد الكوادر الووظيفى الخوا  

 (ERPباالمتحانات للـ  
2007 ERP أعمال فنية 

9 

ع ووو اللجنووة القوميووة اعووداد 

معايير ومناهج رياض األطفوال 

 بجمهورية مدر العربية

2007-2008 
وزارم التربية 

 والتعليم بمدر

 أعمال فنية

 مشروع تحسين 

 الطفولة المبكرم(

10 

ُمحكوووم لبرنوووامج الجوووودم لكليوووة 

بنووووات عووووين  وووومس بريوووواض 

 األطفال وتربية الطفل

2007 
جامعة عين 

  مس
 أعمال فنية  تحكيم(

11 
ُمحكوووم لبرنوووامج الجوووودم لكليوووة 

 التربية النوعية بجامعة الفيوم
 أعمال فنية  تحكيم( جامعة الفيوم 2007

12 
منسووا برنوووامج جوووودم ريووواض 

 األطفال بجامعة المنيا
 أعمال فنية  جامعة المنيا 2007-2008

13 
ع ووووو لجنووووة التحكوووويم بلجنووووة 

 العلمية بالطفولة المبكرم
 تحكيم  جامعة المنيا 2008-2011

 

 


