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 المؤهل م
سنة 

 التخرج
 الجامعة التقدير

1 
تخصص  تربيةالالفلسفة في دكتوراه 

 فئات خاصة "علم نفس"تربية طفل 
 ب.ت م2008

كلية التربية قسم تربية الطفل 

 جامعة المنيا

 موضوع الرسالة :فاعلية برنامج لتنمية بعض المفاهيم الهندسية والتفكير الهندسي لدي األطفال المكفوفين

 معهد الدراسات العليا للطفولة ممتاز م1998 ماجستير في دراسات الطفولة 2

 ة في معلمات رياض األطفالموضوع الرسالة : قائمة بالسمات الشخصية الواجب

 م1995 علم النفس التربويدبلوم خاص في  3
جيد 

 جدا  
 جامعة عين شمس –كلية التربية 

 م1994 في التربيةدبلوم عام  4
جيد 

 جدا  
 جامعة عين شمس –كلية التربية 

5 
في دراسات تمهيدي ماجستير 

 الطفولة
 م92/1993

جيد 

 جدا  
 معهد الدراسات العليا للطفولة

 جيد م1991 بكالوريوس خدمة اجتماعية 6
المعهد العالي للخدمة االجتماعية 

 بالقاهرة

 منظمة اليونسكو / وزارة التربية والتعليم ICDL 2010شهادة   7

 والدورات الخبرات: 

 مكان ال الوظيفة م
 الفترة

 مدة الخبرة
 إلي من

 1/2013 10/2011 امعة تبوكج -كلية التربية  استاذ مساعد بقسم التربية الخاصة 1
للتعين 

 بمصر

2 
منسق مقرر مهارات تعلم وتفكير وبحث 

 بالموازي

السنة التحضيرية جامعة الملك 

 سعود
 سنة 30/6/2011 28/7/2010

 باحث بمشروع الحفاظ علي حياة الطفل 3
مركز البحوث بالجامعة 

 األمريكية
 شهور4 31/7/1995 19/3/1995

 سنه 13 26/9/2010 22/7/1996 وزارة التربية والتعليم أخصائي أول اجتماعي  4

 عام 31/8/1999 1/9/1998 الجماهيرية العربية الليبية التربوي مساعد محاضر لعلم النفس 6

7 

مركز  -ها المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية اون في العديد من مراكز البحوث منباحث ميداني مع

مركز بيرج  – المركز القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية -ية واالستراتيجية األهرام للدراسات السياس

 لدراسات الشرق األوسط

 

 



  تدريسهاب أقومالتي  المقرراتبعض: 

 بكلية رياض األطفال:
علم نفس اللعب للفرقة األولي/تدريب ميداني الفرقةة الرابعةة/ تةدريب ميةداني نظةري وعملةي دبلةوم 

 خاص إعاقة عقلية

  تدريسهاب تالتي قم المقرراتبعض: 

 بقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة تبوك:
تعلم الحساب لذوي صعوبات التعلم/ تعلم الحساب لذوي اإلعاقة العقلية/ اتجاهةات المجتمةا اإلعاقةة 

 لمبكروطرق تعديلها/ اإلعاقة العقلية/ اإلعاقات المتعددة/ تعلم طريقة برايل نظري وعملى/ التدخل ا

التدخل المبكر لذوي اإلعاقة العقلية /  /(المستوي الثامن ودبلوم تربية خاصة)لذوي صعوبات التعلم 

)دبلوم اإلعاقة البصرية/ قياس وتشةخيص ذو  اإلعاقةة العقليةة عملةي/ مةدخل إلةي التربيةة الخاصةة

دبلةةوم تربيةةة تأهيةةل ذوي اإلحتياجةةات الخاصةةة دبلةةوم تربيةةة خاصةةة/ حلقةةة نقةةاش  /عةام فةةي التربيةةة(

    خاصة.

 والبحث(.والتفكير : مادة مهارات الذات )التعلم التحضيرية السنة

 المعهد العالي إلعداد المعلمين بودان: 

 مةةدخل إلةةي –علةةم الةةنفس التربةةويمةةدخل  - النمةةوعلةةم نفةةس  -: علةةم الةةنفس العةةام الصةةا األول 

 .الخاصة التربية

 العةاديين  نمةو المفةاهيم عنةد األطفةال -بيقاتهةا: نظريةات علةم الةنفس التربةوي وتطالصا الثةاني

 ....أصول التربية /علم نفس الفئات الخاصة -)نظريات وتطبيقات( وغير العاديين

 :أنشطة وأعمال ودورات تدريبية 

 المشاركة في توصيا مقررات قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة تبوك. (1

 .لقسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة تبوكمنسق لجنة اإلرشاد االكاديمي  (2

 بكلية التربية جامعة تبوك. إعداد بعض مقررات واختبارات قسم التربية الخاصة (3

الفتةةةرة مةةةن )دورة إعةةةداد وتأهيةةةل فنةةةي لفةةةرق الةةةدعم لمراكةةةز ضةةةمان الجةةةودة بالجامعةةةات  (4

 بمركز ضمان الجودة واالعتماد جامعة المنيا. (م20/2/2013: 17/2/2013

 الجمعيات العلمية التالية: عضوية 
 الجمعية المصرية للدراسات النفسية.عضو عامل ب .1

 رابطة التربية الحديثة.عضو  .2

 الجمعية المصرية لرعاية الفئات الخاصة والمعوقين.عضو  .3

 عضو نقابة المعلمين. .4

 عضو الجمعية المصرية للتعليم والبحث العلمي. .5

 من مؤلفات الباحث: 
بمشروعي بحث بالجامعة األمريكية: مشرع تقييم لمشروع الحفاظ علةي مشارك )باحث ميداني(  .1

 حياة الطفل ومشرع الحراك االجتماعي.

بحث بعنوان: تقويم مستوي الثقافة البدنية لتالميذ الحلقة الثانية بمرحلة التعليم األساسي مشارك  .2

والتنمية، شةعبة بحةوث  ، بالتعاون ما فريق بحث بالمركز القومي للبحوث التربوية)دراسة ميدانية(

 م.2007األنشةةةةةةةةةةةةةةةةةطة التربويةةةةةةةةةةةةةةةةةة ورعايةةةةةةةةةةةةةةةةةة الموهةةةةةةةةةةةةةةةةةوبين، القةةةةةةةةةةةةةةةةةاهرة، 

 http://cfimaroc.blogvie.com/?s&paged=12 

http://cfimaroc.blogvie.com/?s&paged=12


 أ.د/ نبيةلمكتبة األنجلو المصةرية، بالتعةاون مةا  2010اهيم الهندسية للطفل الكفيا المف بطارية .3

رئيس قسم تربية الطفةل ووكيةل كليةة التربيةة لشةئون التعلةيم والطةالب جامعةة  .السيد حسن الجباص

 .سابقا ، وعميد كلية رياض األطفال جامعة المنيا حاليا   المنيا

التالية: االشتراك في عقد الدورات التدريبية والندوات 

 . 2010محاضر بمشروع جودة التعليم بأسوان  .1

 :بمركز  النيزل لالعزبم بملزوا محاالزة المنيزا ازي الفتزرة مزن التربية الخاصةلمي ومعلمات دورة تدريبية لمع .2

 محاضرا   .9/12/2008األربعاء  – 5/12/2008السبت 

 ذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي :أرأي أو الحضور بالببحوث أو ركت فيها امؤتمرات ش-  

" ، مركز  دراسزات رعاية الطفولة في عقد حمايةة الطفةل المصةريالمؤتمر السنوا الخامس للطفل المصرا " .1

 .1992إبريل  30-28جامعة عين شمس، القاهرة  –الطفولة 

جامعزة " ، مرك  دراسزات الطفولزة تنشئة في ظل نظام عالمي جديدالمؤتمر السنوا السادس للطفل المصرا " .2

 .1993إبريل  13-10عين شمس، القاهرة 

 –الجمعية المصرية للدراسات النفسية باالشتراك ما كلية اآلداب م النفس اي مصر، المؤتمر الحادا عشر لعل .3

 .1995يناير 19-17جامعة المنيا، محاالة المنيا، 

المشاركة ببحث عن " تعليم ذوا االحتياجات الخاصة بمرحلة رياض األطفال" اي المؤتمر األول لمعهد إعداد  .4

 .4/1999يبية " اي المعلمين بودان الجماهيرية العربية الل

، الذا نلمه المرك  القومي للبحوث التربوية والتنمية بوزارة التربيزة ""رؤ  مستقبلية للبحث التربويمؤتمر .5

 .2001إبريل  19-17والتعليم االشتراك مع كلية التربية جامعة عين شمس ، القاهرة 

ع مركز  دراسزات الطفولزة بجامعزة عزين المؤتمر العلمزي السزنوا لمعهزد الدراسزات العليزا للطفولزة باالشزتراك مز .6

 .2001مارس  25-24القاهرة  "الطفل والبيئة"شمس 

نلمتززه وزارة   "التعلةةيم للجميةةا فةةي مجةةال دمةةي ذو  االحتياجةةات الخاصةةة فةةي التعلةةيم العةةام"المززؤتمر األول  .7

مزارس  3-2القزاهرة  . تىالتربية والتعليم المصرية باالشتراك مع منلمة اليونسكو وهيئة إنقاذ الطفولة ، ومرك  سزي

2002. 

معا على الطريق والدمي الشةامل لةذو  "المؤتمر القومي الثامن التحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين  .8

 0 2002أكتوبر  24-21القاهرة 0 "ي الوطن العربياالحتياجات الخاصة ف

 ولسعادتكم جزيل الشكر ووافر االحترام،
 مقدمه   

 صطفيإيهاب سيد أحمد مد/
 

 


