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 البيانات الشخصية أوالً:

 إبراهيم شوقي عبد الحميد بعوص. االسم:
 : الوظيفة الحالية

  القاهرة.جامعة  ادا كلية اآلب المهنياالجتماعي و علم النفس أستاذ  
 القاهرة بجامعة وكيل كلية التربية النوعية للادراسات العليا 

  .سابقا
 :االهتمامات األساسية
  ة بشريالتنمية الالتادري  و 
  التعليم ومؤسسات العملوتطوير جوادة 
  نائ  رئيس التحرير مجلة التربية النوعية بجامعة

 القاهرة
  عضو هيئة التحرير لحوليات مركز البحوث

 والادراسات النفسية بجامعة القاهرة
 .   8/3/9191تاريخ الميالد: 

 : مصـري.الجنسية

 

   .ة الجيـزةمحافظـ، الهرم، مادكور، شارع علوبة 91: محل اإلقامة
    33581999مكت :     38339393 :هاتف منزل

                         4991988895 :موبيل
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 ishawky3@hotmail.com:          البريد اإللكتروني 
 www.psych-center.net: الموقع االلكتروني

 
 ثانياً: المؤهالت العلمية 

جامعــة القــاهرة  –كليــة اآلادا   –جـــادا  فــي علــم الــنفس بتقــادير جيــاد  الليســـانا الممتــاز -9
9189  . 

ــي اإلكلينيكــي -3 ــنفا التابيل ــم ال ــوم عل جامعــة  –كليــة اآلادا   –بتقــادير جيــاد جــادا   دبل
 . 9183القاهرة، 

أسـالي  التنشـ ة االجتماعيـة سـالة بعنـوا"  االجتمـاعي: والـرعلم النفا في ماجستير -3
 .9183، جامعة القاهرة –لية اآلادا    بتقادير ممتاز م" كوعالقتها بالتأخر العللي

اتجاهـات العـامليف فـي سـالة بعنـوا"  الصـناعي واالاداري: والر  علـم الـنفافـي دكتوراه -5
مـ"    بمرتبـة الشـرا الولـ وعالقتها بـالتواف  المهنـي الصناعة نحو التكنولوجيا الحديثة

 .9119كلية اآلادا  جامعة القاهـرة، 
 

 زثالثاً: الجوائ

ـــ   -9 ـــادكتورة / ســـمية فهمـــي لجـــائزة حاصـــل عل مـــ" علمـــي حســـ" بحـــث الســـتاذة ال
 . 3443الجمعية المصرية للادراسات النفسية سنة 

جائزة العويس للادراسات واالبتكار العلمي في مجال المركز الول في حاصل عل   -3
ـــة االمـــارات ال الادراســـات االنســـانية ـــوم بادول ـــة واالجتماعيـــة، والتـــي تنظمهـــا نـــادوة المقافـــة والعل عربي

 .3443المتحادة، سنة 
 

 رابعاً: التدرج الوظيفي 

 .9183 -9183جـامـعـة الـقـاهـرة مـ"  –مـعيـاد بكليـة اآلادا   -9
 .9119 -9188جـامـعـة القاهـرة م"  –مـادرس مـساعـاد بكـلية اآلادا   -3
 .9115 -9119جامعـة القاهـرة م"  –مـادرس بكليـة اآلادا   -3
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 .9118 -9119بالرئاسة العامة لتعليم البنات بالسعوادية م" مادرس بكلية التربية  -5
ـــذ  -9 ـــة بجامعـــة اامـــارات العربيـــة المتحـــادة من مـــادرس بكليـــة العلـــوم اانســـانية واالجتماعي

 .3443يونية وحت   9/1/9118
ســــبتمبر وحتــــ   3449مــــ" أبريــــل  جـامـعـــــة الـقـاهـــــرة –بكليـــــة اآلادا  أســــتاذ مســــاعاد  -1

3443 . 
وحتــ   3443مــ" ســبتمبر  جـامـعـــة الـقـاهـــرة –بكليـــة اآلادا  الــنفس المهنــي أســتاذ علــم -3

 تاريخه.
 3443وكيل كلية التربية النوعية جامعـة القـاهرة للادراسـات العليـا والبحـوث مـ" اكتـوبر -8

 .3494نوفمبر وحت  
 
 
 
ًً خام  العلميةوالهيئات : عضوية الجمعيات  ساً

 وحت  اآل" . 9188ة منذ عام عضو الجمعية المصرية للادراسات النفسي .9
 وحت  اآل" . 9113عضو الجمعية المصرية للصحة النفسية منذ عام  .3
القوميـــــة لضـــــما" الجـــــوادة  فــــي اللجنـــــة عضــــو رابطـــــة الخصـــــائيي" النفســـــيي" المصـــــرية .3

 .واالعتمااد بوزارة التعليم العالي

 باللجنة القومية لضما" الجوادة واالعتمااد.  Peer reviwerمراجع نظير  .5

 .FLDP  معتماد في مشروع تنمية قادرات أعضاء هيئة التادريس مادر  .9

 مادر  بالهيئة القومية لضما" جوادة التعليم واالعتمااد. .1
 

 تدريبية الدورات ال: سادساً 

ساعادت فـي تنميـة المهـارات االكااديميـة ، والتي تادريبيةادورات المشاركة كمتادر  في عادة 
 وم" هذه الادورات: ،والفنية والشخصية

إلــ   31/93/9183مــ"  فــي الفتــرة التــي عقــادت بجامعــة القــاهرةادااد المعلــم الجــامعي إعــادورة -9
93/9/9188. 
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قــام بتنفيــذها المعهــاد النرويجــي لبحــاث النقابــات ، والتــي ااحصــاء ومنــاهب البحــثادورة فــي -3 
 .9119مارس1فبراير حت   33العمالية ) فافو( بالقاهرة م" 

اآللــي قســم الحاســ   –بالجامعــة العماليــة برامجــه  وبعــ  الحاســ  اآللــيادورات متعــادادة فــي -3
إلـــ   9118، وفـــي جامعـــة االمـــارات فـــي الفتـــرة مـــ" 9119حتـــ  9119فـــي الفتـــرة مـــ" 

3443. 
المعهـاد النرويجـي لبحـاث فـي (SPSS) البرنـامب ااحصـائي للعلـوم االجتماعيـة ادورتـا" فـي -5

مركــز  وكــذلف فــيم، 9113ينــاير  33حتــ  91النقابــات العماليــة ) فــافو( بالقــاهرة مــ" 
 .9119البحوث المريكية بالقاهرة سنة 

، لي بجامعـة اامـاراتم، بمركز الحاس  اآل9118أكتوبر   93 -3م" اانترنت ادورات في -9
 بمركز المواراد العلمية والتعليمية بجامعة اامارات.    18 اكتوبر 93-94وم" 

بمركـــز المـــواراد العلميـــة  9118ر نــوفمب 3  -كتـــوبرأ  39مـــ"  ااصــاحات البســـيطةادورات -1
 9مــايو إلــ  31بمركــز الحاســ  اآللــي، ومــ"  9118نــوفمبر  35-8ومــ"  والتعليميــة.

 .بجامعة اامارات بمركز المواراد العلمية والتعليمية 9111يونيه 
إلـ  35مـ"   الباوربوينتالحاس  اآللي وبرامب الوفيس وخاصة معالب الكلمات و ادورات في -3

م، بمركـز المـواراد العلميـة والتعليميـة بجامعـة 9111مايو  9-9وم"   9111بريل أ 38
 .اامارات

، بالتنســــين بــــي" مركــــز تنميــــة قــــادرات أعضــــاء هيئــــة التــــادريس TOTادورة تــــادري  المــــادربي"  -8
والقياادات بجامعة القاهرة و مركز تطوير الادراسات العليا والبحوث بكلية الهنادسة جامعة 

 .3449يناير  33 -39القاهرة، في الفترة م" 
بمركز تنمية قـادرات أعضـاء هيئـة التـادريس والقيـاادات بجامعـة    أسالي  البحث العلمي ادورة  -1

 .3449يونية  39 -98، في الفترة م"  (FLDP) القاهرة
ادورة  المهــارات االاداريـــة   بمركــز تنميـــة قــادرات أعضـــاء هيئــة التـــادريس والقيــاادات بجامعـــة  -94

 .3449يونية  38 -39ترة م" ، في الف (FLDP)القاهرة 
ادورة  إادارة الوقــت وضــاوط العمــل  بمركــز تنميــة قــادرات أعضــاء هيئــة التــادريس والقيــاادات  -99

 .3449سبتمبر  93 -94، في الفترة م"  (FLDP)بجامعة القاهرة 
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مركـــز ضـــما" بورشـــة عمـــل  تقيـــيم الادراســـة الريااديـــة لكليـــة االقتصـــااد والعلـــوم السياســـية،  -93
 .3441اديسمبر  38عتمااد بجامعة القاهرة ، في الجوادة واال

 .3499يونيو  3ادورة حل النزاعات بي" الاديا" م" معهاد السام المريكي في  -95
 

: النشاط العلميبعسا ًً  اً

 الكتـــ  : (1)
 . 9113شبي" الكوم: مركز معالجة الومائن،  – علم النفا والصناعة -9
القـــاهرة: ادار بريـــ  للطباعـــة  اف مـــع يخـــري"،باالشـــتر  علـــم الـــنفا ومشـــكالت الصـــناعة -3

 . 9111والنشر، 
 . 9118القاهرة: ادار قباء للطباعة والنشر ،  – علم النفا وتكنولوجيا الصناعة -3
ـــي التـــرا  اإلســـالمي -5 ـــم الـــنفا ف ـــراث   عل ـــة أجـــزاء 3)سلســـلة تيســـير الت  –  وتضـــم مام

 . 9111ااسامي، باالشتراف مع يخري"، القاهرة: المعهـاد العالمي للفكر 
 ،باالشـتراف مـع يخـري" – دليل الباحثيف إلي المفاهيم النفسية في السير  والسـنة النبويـة -9

 .لمعهاد العالمي للفكر ااسامي ، تحت النشر االقاهرة: 
 
 البحو  العلمية: (2)
ة: االتجاهـــات النفســية نحــو الســينما والفــام الروائيـــ .(9113)إبــراهيم شــوق  عبــاد الحميــاد -9

مجلــة اادا   .ادراســة مقارنــة بــي" مرتــاادي الســينما وبيــر المرتــاادي" والجمهــور الخــا 
ــــا ــــوم اإلنســــانية  جـــــامعة المني ، سلســــلة ااصــــادارات 39، مجلــــاد 9113يوليــــو   والعل

 . 39الخاصة، 
موقــا ادول العــالم المالــث مــ" التكنولوجيــا الصــناعية  (.9118) إبــراهيم شــوق  عبــاد الحميــاد-3

علـــم ، إبـــراهيم شـــوق  عبـــاد الحميـــاد فـــي : .ة ميادانيـــة علـــ  عينـــة مصـــريةادراســـ الحاديمـــة:
 .النفا وتكنولوجيا الصناعة

اتجاهـــات الجمهــور المصــري نحــو الســينما والفـــام  .(9118)إبــراهيم شــوق  عبــاد الحميــاد -3
، عـاداد 98مجلـاد  ،مجلـة كليـة اادا   جامعـة اللـاهر ادراسة نفسـية اجتماعيـة،  الروائية:

5    ،19-11  . 
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ادراسـة مقارنـة للتوافـن المهنـي بـي" العـاملي" الادارسـي"  .(9111)إبـراهيم شـوق  عبـاد الحميـاد -5
، 91، مجلــادمجلــة كليــة االدا   جامعــة اللــاهر   وبيــر الادارســي" ببرنــامب التمقيــا العــام

 .94-99،    3عاداد 
 ي" نحـــــو التكنولوجيـــــاياتجاهـــــات العـــــاملي" الحـــــرف .(9111)إبـــــراهيم شـــــوق  عبـــــاد الحميـــــاد -9 

جامعة   مجلة اادا  والعلوم اإلنسانية  الصناعية الحاديمة وعاقاتها بقادراتهم ااباداعية
 . 949-93   ،  33، مجلاد المنيا

أهـم مشـكات طلبـة جامعـة اامـارات العربيـة المتحـادة:  .(3444) إبراهيم شوق  عباد الحمياد -1
عة اإلمـارات العربيـة مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  جامالمشكات الصحية.  -9

 .19-93     ،9، عاداد 91مجلاد، المتحد 
حسـ   االتجاهات نحو الحاس  اآللي: ادراسة مقارنـة .(3443 )إبراهيم شوق  عباد الحمياد -7

، 3، عـاداد 34، مجلـاد مجلة العلوم االجتماعيـة جامعـة الكويـت. الجنس ومتايرات أخرى
    389-391. 

 أهـم مشـكات طلبـة جامعـة اامـارات العربيـة المتحـادة: (.3443) إبراهيم شوق  عباد الحمياد -8
مجلـــة العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة  . والكـــااديمي الزواجـــيالمســـتقبل  مشـــكات -3

  .11-31،     9عاداد  ،98مجلاد  جامعة اإلمارات العربية المتحد  
 ، " بالشرطةاتجاهات طلبة جامعة اامارات نحو العاملي (.3443)إبراهيم شوق  عباد الحمياد -1

 .939-949، 3، 99 مجلة الفكر الشراي 
مشكات التوجيه المهني لادى طلبة جامعة اامارات  .(3443)إبراهيم شوق  عباد الحمياد -94

العربية المتحادة. بحث قادم لنادوة المقافة والعلوم بادبي، وفاز بجائزة العويس  للادراسات 
 .13-53، 3، 9، فامجلة دراسات عربية في علم الن بتكار العلمي.واال

أهم مشكات طلبة جامعة اامارات العربية المتحادة: . (3443) إبراهيم شوق  عباد الحمياد -99
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  جامعة اإلمارات مشكات ااعادااد المهني.  -3

 .33-33، 9، عاداد 91،  مجلاد العربية المتحد 
لادافعيــة لجنجــاز وعاقتهــا بكــل مــ" توكيــاد الــذات ا .(3443 ) إبــراهيم شــوق  عبــاد الحميــاد -93

وبعــــ  المتايــــرات الاديموجرافيــــة لــــادى عينــــة مــــ" المــــوظفي" المكتبيــــي" بادولــــة اامــــارات 
 .53-9 (9) 33، المجلة العربية لإلدار العربية المتحادة. 
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المهنيـة: ادراسـة مقارنـة حسـ  التخصـ   االهتمامات(.3445) إبراهيم شوق  عباد الحمياد -93
دراسـات عربيـة فـي  ،لادى عينة م" طالبات الجامعـة صيل الادراسي وتعليم الوالادي"والتح

 .343-939، 9، 3، علم النفا
: جامعةفئات المشكات لادى طلبة ال .(3445 )ومحماد كمالي إبراهيم شوق  عباد الحمياد -95

، جامعة مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية. ادراسة مقارنة حس  بع  المتايرات
 .331 -981، 9، 34المتحادة،  رات العربيةااما

واستخادامه  نحو اانترنتطلبة الجامعة  اتجاهات (.3445) إبراهيم شوق  عباد الحمياد -99
 مجلة كلية اادا ". بي" الجنسي" مقارنة  ادراسة التحصيل الادراسيبا معاقتهفي 

 .993-89، 3، جامعة اللاهر   فرع بني سويف
  الرضــا عــ" العمــل لــادى العــاملي" بالخادمــة الطبيــة. (2002) ميــادإبــراهيم شــوق  عبــاد الح -91

دراسات  " .بع  المتايرات الاديموجرافية وسمات الشخصـية حس مقارنة  تنبؤية ادراسة 
 .313-399، 3، 91، نفسية

فـــي فاقـــاد ال. (3441ووفـــاء إمـــام ) إبـــراهيم شـــوق  عبـــاد الحميـــادو  زيـــ" العابـــادي" ادرويـــ   -93
.  ادراسة استكشافية عل  عينـة مـ" طـا  وطالبـات الجامعـة  شبا ال اللياقة النفسية بي"

العلوم االجتماعية والتنميـة  في: أحماد زاياد وفاادية علوا" وعل  المكاوي وسمير سامي. 
، 3441أبريل  93-99المؤتمر السنوي لكلية اآلادا  جامعة القاهرة،  بحوث :في مصر
    853- 881 . 

وحادات ضما" الجوادة بكليات  (.3443) زة منير أباعهيم شوقي عباد الحمياد و إبرا -98
مجلاد  ،مجلة كلية اادا   جامعة اللاهر . حتياجاتواقع واومعاهاد جامعة القاهرة: 

 .333-939 ،    3، عاداد 13
         عاقته بالكفاءة الذاتية و المهني  النضب (.3443) إبراهيم شوق  عباد الحمياد -91

         حوليات مركز .  ةحس  الجنس ومحل ااقاممقارنة وتقادير الذات  ادراسة ة المادرك
         ، الحولية المالمة، الرسالة بكلية اادا  جامعة اللاهر  الدراسات النفسيةو  البحو 
 .  98، المانية
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براهيم شوقي ) عباد اللطيا خليفة -34         مشكات الشبا  (. 3443وشعبا" جا  اهلل وا 
         حوليات مركز البحو  والدراسات  حو مستقبلهم المهني. الجامعي واتجاهاتهم ن

 .  18، ة، الحولية المالمة، الرسالة المالمبكلية اادا  جامعة اللاهر  النفسية
 
 في المؤتمرات العلميةالبحثية ( المشاركة 3)

يف  االتجاهات نحو الحاس  االي: دراسة ملارنة بيف الجنسـإبراهيم شوق  عباد الحميـاد.  -9
توجهـــات  بحـــث قـــادم فـــي مـــؤتمر  التعلـــيم الجـــامعي مـــا بـــي" إنتـــا  المعرفـــة واســـتهاكها:

 م.3444بكلية التربية، جامعة البحري"، مارس  مستقبلية،
إبـراهيم شـوق  عبـاد الحميــاد. مشـكات المسـتقبل المهنـ  لــادى طلبـة جامعـة اامـارات العربيــة  -3

 . 3444، أبريل العربية المتحد  . المؤتمر السنوى للبحو  بجامعة اإلماراتالمتحادة
أهم المشكالت النفسية واالجتماعية واألكاديميـة لالبـة جامعـة  .إبراهيم شوق  عباد الحمياد -3

ـــة المتحـــد . بحـــث قـــادم فـــي المـــؤتمر الســـنوي المـــاني للبحـــوث فـــي جامعـــة  اإلمـــارات العربي
  .3449أبريل، اامارات العربية المتحادة. 

فاقاد اللياقـة النفسـية لـادى الشـبا . بحـث شوق  عباد الحمياد.  إبراهيمو  زي" العابادي" ادروي  -5
   أبريـل مؤتمر كلية اادا  جامعة اللاهر  " العلوم االجتماعية والتنمية في مصـرقادم في 
3441. 

 مؤتمرات ونادوات منها:  ةباالضافة إل  ما سبن ممة مشاركات بادو" تقاديم بحوث في عاد   
 9183ســـات النفســـية التـــ  عقـــادت فـــ  مصـــر، منـــذ عـــام مـــؤتمرات الجمعيـــة المصـــرية للادرا -9

 .  9119وحت  عام 
نـــادوة ااعـــادااد العلمـــ  والمهنـــ  لىخصـــائ  النفســـ  التـــ  عقـــادت فـــ  جامعـــة القـــاهرة، عـــام  -3

9114  . 
 .  9115نادوة مستقبل علم النفس ف  مصر الت  عقادت ف  جامعة القاهرة عام  -3
اد ف  مركز اارشااد النفس  بجامعة عي" شمس عام مؤتمر اارشااد النفس  الول، الذى عق -5

9115. 
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المشــاركة فــي فعاليــات   المــؤتمر الــادولي المالــث لتنميــة المــواراد البشــرية  الــذي نظمــه مركــز  -9
التــادري  التــابع لارفــة تجــارة وصــناعة أبــو ظبــي، والمنعقــاد فــي أبــو ظبــي باالمــارات فــي 

 م. 3444مايو  3إل   9الفترة م" 
 

 جال الجودة في التعليم:: في مثامناً 

 3443مـــادير وحـــادة ضـــما" الجـــوادة واالعتمـــااد بكليـــة التربيـــة النوعيـــة جامعـــة القـــاهرة، منـــذ ( 1)
 .3494وحت  

وحتـ     3449عضو مؤسس لوحـادة ضـما" الجـوادة بكليـة اآلادا  جامعـة القـاهرة، منـذ سـنة ( 3)
 تاريخه.

وحادات ضما" وعزة منير أبا.  إبراهيم شوقي عباد الحمياد بحث منشور في مجال الجوادة: (3)
الدولي الثال  للمؤتمر . بحث قادم حتياجاتواقع وا ادة بكليات ومعاهاد جامعة القاهرة:الجو 

 .3443مايو،  9-3. للبحو  العلمية وتابيلاتها بجامعة اللاهر 
 وم" بينها: عدد مف الدورات التدريبية في مجال الجود  في كمتدر  المشاركة( 5)
قييم ومتابعة الوحادات الاداخلية لضما" الجوادة بجامعة القاهرة  ،والتي نظمها ورشة عمل   ت -أ

 .3443فبراير  93 في ادة واالعتمااد بجامعة القاهرة،مركز ضما" الجو 
  والتـي نظمتهـا اللجنـة القوميـة Peer Reviewer النظـراء المراجعـو"ورشـة عمـل   - 

 99فـــي معـــة القـــاهرة، ، فـــي كليـــة الزراعـــة جا QAAPلضـــما" الجـــوادة واالعتمـــااد 
 . 3443مارس 

والتـي  advanced peer reviewer  النظـراء المراجعـو" ورشـة عمـل متقادمـة فـي  - 
 ، فـي، فـي كليـة الزراعـة QAAPنظمتها اللجنة القومية لضـما" الجـوادة واالعتمـااد 

 .3443أبريل  3
والتــــي لضــــما" الجــــوادة واالعتمــــااد،   النظــــراء المراجعــــو" ورشــــة عمــــل اجرائيــــة فــــي  -اد 

كليــــة الزراعــــة  ، فــــي QAAPنظمتهــــا اللجنــــة القوميــــة لضــــما" الجــــوادة واالعتمــــااد 
 .3443أبريل  35 في جامعة القاهرة،
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ادورة تادريبية بعنوا"   معايير الادراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالي  والتـي نظمتهـا  -هـ
 91وليـو حتـ  ي 95فـي الفتـرة مـ"   ،واالعتمـاادالتعلـيم الهيئة القومية لضما" جوادة 

 .3448يوليو 
، فـي الفتـرة مـ" ERPادورة تادريبية ع" التخطيط االسـتراتيجي ببرنـامب تطـوير التعلـيم  -و

 .3448نوفمبر  34نوفمبر حت   33
ادورة تادريبيـــة عـــ" المراجعـــة الخارجيـــة لمؤسســـات التعلـــيم الجـــامعي، بالهيئـــة القوميـــة  -ز

ســــــــبتمبر                 39حتــــــــ   39لضــــــــما" جــــــــوادة التعلــــــــيم واالعتمــــــــااد. فــــــــي الفتــــــــرة مــــــــ" 
3448. 

ادورة تادريبية ع" المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، بالهيئة القومية  -ح
 .3448نوفمبر  33إل   33ليم واالعتمااد. في الفترة م" لضما" جوادة التع

ورشــــة عمــــل  المعــــايير الكااديميــــة القوميــــة المرجعيــــة: ياداء الطالــــ  المعلــــم ، والتــــي -ط
إلـ   3في ادار ضـيافة جامعـة عـي" شـمس، مـ"  ERPنظمها برنامب تطوير التعليم 

 .3448فبراير  3
جعيــة ، والتــي نظمهــا برنــامب تطــوير ورشــة عمــل  المعــايير الكااديميــة القوميــة المر  -ى

 .3448مارس  33إل   33في جامعة السكنادرية، م"  ERPالتعليم 
، 3448أكتـوبر  39ادورة نظم معلومات المراجعي"  الخارجيي" بالتعليم العـالي، فـي  -ف

 .واالعتماادالتعليم الهيئة القومية لضما" جوادة في 
علـــيم قبـــل الجـــامعي  نمـــاذ  المحاكـــاة  فـــي الـــادورة المتقادمـــة للمـــراجعي" الخـــارجيي" للت -ل

التعلـــــيم الهيئـــــة القوميـــــة لضـــــما" جـــــوادة ، ب3441ينـــــاير  95إلـــــ   99الفتـــــرة مـــــ" 
 .واالعتمااد

الـادورة المتقادمــة للمــراجعي" الخــارجيي" للتعلــيم العــالي  نمــاذ  المحاكــاة  فــي الفتــرة مــ"  -م
 .واالعتماادالتعليم الهيئة القومية لضما" جوادة ، ب3441يناير  39إل   98

ينـــاير  39ادورة نظـــم معلومـــات المـــراجعي"  الخـــارجيي" بـــالتعليم قبـــل الجـــامعي، فـــي  -م
 .واالعتماادالتعليم الهيئة القومية لضما" جوادة ، في 3441

 المشاركة في تلديم دورات تدريبية في مجال الجود   مف أهمها: (5)
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ميـــــة للطلبـــــة ذوي الاداء تقـــــاديم برنـــــامب إرشـــــاادي بعنـــــوا"   تطـــــوير المهـــــارات االكاادي -أ
، خـــــال الفصـــــل اامـــــارات الكـــــااديمي المتـــــادني  بمركـــــز اارشـــــااد الجـــــامعي، جامعـــــة

 م. 3443/3443الادراسي الماني م" العام الجامعي 
ـــيم اآلاداء بكليـــة  -  ـــة فـــي مجـــال ضـــما" الجـــوادة وتقي ـــادورات التادريبي ـــاديم عـــاداد مـــ" ال تق

جـــــوادة وتوصــــيا المقـــــررات اآلادا  جامعــــة القــــاهرة، خاصـــــة فــــي التعريـــــا بنظــــام ال
والبرامب الادراسية، تحت إشراا وحادة ضما" الجوادة بالكلية، وذلف في أواخـر نـوفمبر 

3441. 
تقاديم عاداد م" الادورات التادريبية في مجال ضما" الجوادة وتقييم اآلاداء بكليـة التربيـة  - 

النوعيـــة جامعـــة القـــاهرة، خاصـــة فـــي موضـــوع توصـــيا المقـــررات والبـــرامب الادراســـية 
حتـ   3443لادراسية، تحت إشـراا وحـادة ضـما" الجـوادة بالكليـة، وذلـف منـذ اكتـوبر ا

 تاريخه.
المجلـس تقاديم عاداد م" الادورات التادريبية فـي مجـال ضـما" الجـوادة وتقيـيم اآلاداء فـي  -اد

، خاصـة فـي  لجامعـات العربيـةتحـااد االتـابع الالعلمي العربي للادراسات العليا والبحث 
وتقيـــيم أاداء الطالـــ  وتطـــوير مهـــارات الهيئـــة التادريســـية موضـــوع جـــوادة فـــر  الـــتعلم 

 وااادارية خال العامي" الخيري".
 بمشــروع تنميــة قــادرات أعضــاء هيئــة التــادريس والقيــاادات المشــاركة فــي تنفيــذ ادورتــي" -هـــ

(FLDP) ، تصـــميم مقـــرر ادراســـي وطـــرن  فـــي موضـــوعي ، بنـــي ســـويافـــي جامعـــة
 . 3441 خال سنة حاديمة في تقييم الطال  وذلف

تقــاديم عــاداد مــ" الــادورات التادريبيــة فــي هيئــة ضــما" جــوادة التعلــيم واالعتمــااد، فــي موضــوع  -و
والفتـرة مـ" 3441مارس  91-93التعليم الفعال، بادار المادرعات. ومنها في الفترات م" 

 .3441ابريل  3مارس وحت   39مارس والفترة م"  35-31
 

كمراجع نظير   وزيارات التطوير بالمشاركة عليها زيارات متابعة تنفيذ المشروعات المتعاقاد( 2)
Peer Reviwer  بوزارة التعليم العالي برنامب التطوير المستمر والتاهيل لاعتماادفي 

 عادةعاداد م" كليات وبرامب اآلادا  في  مراجعة نظم الجوادة في حيث تم المشاركة في
 :منهاجامعات 
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 .3443أبريل  1-1يادا  المنصورة في الفترة م" -
 3443اديسمبر  93-1بنات عي" شمس في الفترة م" -
 3448أبريل  91-93يادا  المنيا في الفترة م" -
 .3448مايو  95-99يادا  عي" شمس في الفترة م" -
 .3448نوفمبر  1-5يادا  المنوفية م" -
 مارس 9-3أادا  جنو  الواادي بقنا م" -
 3441أبريل  34- 38تربية جنو  الواادي بقنا م"  -

بـــالمجلس العلـــ   ركة فـــي تحكـــيم مشـــروعات الجـــود  بوحـــد  إدار  المشـــروعاتالمشـــا (3)
لعادة كليات مـ" بينهـا يادا  بنـي سـويا ويادا    QAAP2)المرحلة المانية لجامعات )ل

. 3448أكتــــوبر  38تربيــــة نوعيــــة طنطــــا فــــي و  (3448يســــوا" ويادا  حلــــوا" )مــــايو 
 .3448اكتوبر  95 وتربية رياضية بنات جامعة حلوا" في

تطوير البرامب الكااديمية تقييم مقترحات بع  الكليات والجامعات المصرية في مشروع ( 8)
مشروع تطوير نظم و مشروع اعتمااد المعامل بمؤسسات التعليم العالي  و وتأهيلها لاعتمااد

بوزارة التعليم  برنامب التطوير المستمر والتاهيل لاعتمااد، التابعة لتقويم الطا  واالمتحانات
 .3441و  3448عالي، المرحلتي" المانية والمالمة خال عامي ال

 

  

  

 
  م" أهمها:( المشاركة في بعض مؤتمرات الجود  8)

نظمتـــه اللجنـــة  تقيـــيم الطـــا  وتطـــوير الـــادليل المصـــري لتقيـــيم الطـــا ، مـــؤتمر عـــ" -أ
مبر ، جامعة القاهرة، في شهر اديسواالعتمااد بكلية الزراعة ةالقومية لضما" الجواد

3441. 
نظمتــه مــؤتمر ضــما" الجــوادة واالعتمــااد فــي التعلــيم العــالي: الطريــن إلــ  المســتقبل. - 

 91جامعــة القــاهرة، فــي  اللجنــة القوميــة لضــما" الجــوادة واالعتمــااد بكليــة الزراعــة
 . 3443يناير 
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    ( العمل كخبير في اادارة المشروعات بالمجلس العل  للجامعات في مشروع انشاء 1)
 وحت  تاريخه. 3494المركز القومي للقياس والتقويم والتربوي منذ مارس         

    ( العمل كخبير تربوي للمراجعة العلمية لوميقة منهب االرشااد الكااديمي المهني 94)
  ومراجعة وتقييم مشروع الميول المهنية لطا  االمارات وعاقتها باحتياجات سون         
ومـ" .3494-1-33وحتـ   1-95وزارة التعلـيم بـادبي فـي الفتـرة مـ" العمل، وذلف فـي         

 .3494اديسمبر  93اديسمبر ال  99
 لبشرية:ا في مجال التنمية ودورات تدريبية ندوات: تاسعاً 

 تقاديم محاضرات وادورات تادريبية في مجال التنمية البشرية ومنها ما يلي:       
ة التعليميـة فـي مادرسـة هيلـي التطبيقيـة التابعـة تقاديم ادورات تادريبية اسـتهادفت تطـوير العمليـ -9

 .9111وذلف خال شهر يونية  ،لمنطقة العي" التعليمية باامارات
اامارات في قسم علم النفس بجامعة   وطالبات طاالمياداني لتادري  ااشراا عل  ال -3

. 3443وحت   يونيو  9111. وذلف منذ يناير مجال علم النفس الصناعي والتنظيمي
مصنع السمنت بمادينة العي" ومنها  .عاداد م" المؤسسات الحكوميةقاد تم التادري  في و 
ادارة بلادية العي" ومستشف  العي" و و  ادارة الط  ا  منطقة العي" الطبية ومستشف  توام وا 

 . )الماء والكهرباء( ركة العي" للتوزيعـالوقائي وش
المتوقع  للطلبةار المهـني محاضرة ضم" برنامب إرشـاادي ع" الميول المهـنية واالختي-3

 3، المتحادة مركز اارشااد الكااديمي بجامعة اامارات العربيةتحت إشراا تخرجهم. 
 م.  3444مايو  

 33، محاضرة بعنوا" القياادة كما يراها علمـاء النفس، بمـادينة زاياد العسكرية، مادرسة المشاة -5
 م . 3444مايو 

ل المهنية وسمات الشخصية واختيار المهنة لادى الطلبة تقاديم برنامب إرشاادي بعنوا"  الميو  -9
المتوقع تخرجهم  في مركز االرشااد الجامعي، جامعة االمارات، خال الفصل 

 م.3444الادراسي الول 
مشرفي ومشرفات ااسكا" الطابي ورعاية لتنمية مهارات االشتراف في الادورة التادريبية  -1

بالتعاو" مع كلية العلوم االنسانية  الشبا  التي نظمها قطاع شؤؤ" الطلبة
 م.3449واالجتماعية بجامعة االمارات العربية المتحادة، خال شهر سبتمبر 
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ـــاادي لمـــاديري ومـــاديرات  -3 ـــامب تطـــوير الاداء القي ـــاء الفريـــن  ضـــم" برن ـــوا"  بن ـــذ ادورة بعن تنفي
 اامـارات.جامعـة المادارس بوزارة التربية والتعليم والشبا ، تحت إشراا كلية التربيـة، 

 .3443إبريل  91-99يومي 
. تحــت اامــاراتتقــاديم ورشــة عمــل بعنــوا"  كيــا نفجــر طاقاتنــا الكامنــة   لطالبــات جامعــة  -8

مــــايو  1-5رعايــــة إادارة رعايــــة الشــــبا  والنشــــطة الطابيــــة، لمــــادة مامــــة أيــــام، مــــ" 
3443. 

جامعــة االمــارات  ،معيمركــز االرشــااد الجــابتقــاديم برنــامب ارشــاادي بعنــوا"  قلــن االختبــار   -1
 . 3443-3449خال الفصل الادراسي االول م" العام الجامعي 

تادري  الخصائيات النفسيات بوحادة الخادمات االرشاادية التابعة لمركـز اارشـااد الجـامعي  -94
وذلـــــف خـــــال الفصـــــل الادراســـــي الول مـــــ" العـــــام الجـــــامعي  فـــــي جامعـــــة االمـــــارات،

 م. 3443/3443
شـــاادي بعنـــوا"   مهـــارات البحـــث عـــ" عمـــل  بمركـــز اارشـــااد الجـــامعي، تقـــاديم برنـــامب إر  -99

 م. 3443/3443جامعة، خال الفصل الادراسي الماني م" العام الجامعي 
تقــاديم برنــامب إرشــاادي بعنــوا"   الحــاجز النفســي بــي" الطالــ  واالمتيــاز  بمركــز اارشــااد  -93

/ 3443" العام الجامعي الجامعي، جامعة االمارات، خال الفصل الادراسي الماني م
 م. 3443

تقاديم برنامب تادريبي بعنـوا"   اسـتراتيجيات اللياقـة الذهنيـة والقـوى الذاتيـة  بقسـم التـادري    -93
مــارس  31والتطــوير التــابع اادارة المــواراد البشــرية، جامعــة المــارات، فــي الفتــرة مــ" 

 م. 3443أبريل  9إل  
انـــات المانويـــة العامـــة. لطلبـــة مـــادارس الحريـــة محاضـــرة عامـــة عـــ" التهيـــؤ النفســـي المتح -95

 .3445-3443للاات بالجيزة، خال الفصل الماني م" العام الادراسي 
ادورات فـــي تنميـــة المهـــارات القيااديـــة، واادارة الصـــراع ومنـــاهب البحـــث العلمـــي فـــي مركـــز  – 99

 .3449مارس  9تطوير الادراسات العليا والبحوث بكلية الهنادسة جامعة القاهرة، 
مركـز تطـوير الادراسـات فـي لادى طلبة الجامعة  واالادارة ادورات في تنمية مهارات التفكير  -91

 .3441والتي عقادت خال صيا عام  العليا والبحوث بكلية الهنادسة جامعة القاهرة،
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المشــــاركة فــــي تــــادري  الطلبــــة والمعيــــادي" والمادرســــي" المســــاعادي". فــــي مشــــروع الطــــرن  -93 
بكلية الهنادسـة جامعـة  Pathways to Higher Educationالمؤادية للتعليم العالي 

هب ا. وذلـــف فـــي منـــ3441نهايـــة عـــام وحتـــ   3449القـــاهرة. فـــي الفتـــرة مـــ" مـــارس 
ادارة الوقت.وكتابة التقرير البحث  ادارة الصراع وضاوط العمل وا   العلمي وا 

فنـــادن ،  نــادوة تابعـــة لروتــاري جنـــو  القــاهرة، فـــي موضــوع النضـــب المهنــي لـــادى الشــبا  -98
 .3441يونية  31سوفيتل المعاادي، 

فــي رابطــة  SPSSمهــارات اســتخادام البرنــامب االحصــائي  لتنميــة تي"تــادريبيادورتــي" تقــاديم  -91
 .3443وفي سنة  .3441سبتمبر  39إل   91االخصائيي" النفسيي"، في الفترة م" 

 لقيـــــااداتبمشـــــروع تنميـــــة قـــــادرات أعضـــــاء هيئـــــة التـــــادريس وا المشـــــاركة فـــــي تنفيـــــذ ادورات -34
(FLDP) ، تنميــــة مهــــارات التفكيــــر توخاصــــة فــــي مجــــاال ، بنــــي ســــويافــــي جامعــــة، 

 عادة ادورات خـال سـنة يف وذلف ،وتصميم مقرر ادراسي وطرن حاديمة في تقييم االطال 
3441 . 

التـابع العلمـي تادري  أعضاء هيئة التادريس في المجلـس العربـي للادراسـات العليـا والبحـث  -39
، 3441يوليــو    خــال رات التفكيــر االبــاداعيامهــفــي مجــال  عربيــة لجامعــات التحــااد اال

ادارة الصراع في اديسمبر   .3441وا 
عـــاداد مـــ" الـــادورات التادريبيـــة لتأهيـــل االخصـــائيي" النفســـيي" فـــي مجـــال االرشـــااد والتوجيـــه  -33

ــــيات االحصــــائية بمركــــز البحــــوث والادراســــات النفســــية  ــــاس النفســــي والتحل المهنــــي والقي
 .3441وحت  سبتمبر  3443ة، منذ عام بجامعة القاهر 

ورشة عمل لطلبة كلية الادا  بعنوا"  مهارات التفون لادى طال  الجامعة  برعاية اللجنة  -33
 .3441 العلمية بكلية االادا ، جامعة القاهرة، اديسمبر

تذكار لادى طال  المرحلـة المانويـة، بمادرسـة الورمـا" سنادوة ع" تنمية مهارات التعلم واال -35
 .3441نوفمبر،  33لمانوية بنات، في ا

ادورة تادريبيــة لعضــاء الهيئــة التادريســية المعاونــة بجامعــة القــاهرة فــي موضــوع   أســالي   -39
البحــث العلمــي  ضــم" مشــروع تنميــة قــادرات أعضــاء هيئــة التــادريس فــي جامعــة القــاهرة 

(FLDP )3  3443مايو. 
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للهنادسة والعلوم االادارية  بادولة اليم".  معهاد السعياد العاليادورة تادريبية للمتخصصي" في -31
فـــي موضـــوع  ،مجـــال التنميــة البشـــرية بمجموعـــة شـــركات هائــل ســـعيادللمتخصصــي" فـــي 

 .3448اديسمبر  31حت   39، في الفترة م"  ادراسة الحركة والزم" 

بمركــز البحــوث   SPSSادورات متعــادادة فــي تعلــم مهــارات اســتخادام البرنــامب االحصــائي  -33
 .3494و  3441نفسية جامعة القاهرة، خال عامي والادراسات ال

 
 : التدريس عاشراً 

 الادراسية اآلتية : قرراتتادريس المام بيقال   
 جامعة القاهرة، كلية التربية بالسعوادية. –: كلية اآلادا  علم النفا العام-9

 المتحادة. العربية وكلية العلوم اانسانية واالجتماعية بجامعة اامارات      
 جامعة القاهرة. –: كلية اآلادا  م النفا اإلداريعل-3
نسانية اا وكلية العلوم، جامعة القاهرة–كلية اآلادا   :واإلداري علم النفا الصناعي-3

 .واالجتماعية بجامعة اامارات
 : كلية العلوم اانسانية واالجتماعية بجامعة اامارات علم النفا التنظيمي-5
 آادا  القاهرة.ب:  اإلنجليزيةنصوص نفسية متخصصة باللغة -9
 فرع الخرطوم.  – آادا  القاهرةب:  علم النفا االجتماعي-1
 فرع الخرطوم. -آادا  القاهرة ب: مناهج البح -3
 فرع بني سويا. – آادا  القاهرةب : سيكولوجية اإلبداع-8
 كلية التربية بالسعوادية. قياا نفسي وتلويم:-1

 التربية بالسعوادية. : كليةالافل: نموه وصحته النفسية-94
 : كلية العلوم اانسانية واالجتماعية بجامعة اامارات.علم النفا التعلم-99
 اامارات. تربيةب: ادبلوم ااادارة التربوية،  سيكولوجية اإلدار  المدرسية -93
 كلية العلوم اانسانية واالجتماعية بجامعة اامارات.:  علم النفا التربوي -93
 كلية العلوم اانسانية واالجتماعية بجامعة اامارات.: افعيةالتعلم والد -95
 بآادا  بني سويا. استخدام الحاس  االي في البحو  النفسية -99
 للسنة التمهيادية للماجستير بجامعة القاهرة. قاعة بح  في علم النفا العام -91
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 ة القاهرة.لطلبة الماجستير بكلية العا  الطبيعي، جامع علم النفا التابيلي -93
 : بجامعتي القاهرة واامارات العربية المتحادة.التفكير العلمي -98
 للسنة التمهيادية للماجستير بجامعة القاهرة. بح  في علم النفا العام مناهج -91
 

 حادى عشر: الدراسات العليا

 :بكلية اآلادا  جامعة القاهرة ااشراا عل  الرسائل التالية-
االهتمامات المهنية وسـمات الشخصـية كمتايـرات  :(بجامعة القاهرة شتنوق منال زكريا )ادكتوراة
  الادراسي في مرحلتي المراهقة المتأخرة والرشاد المبكر لادرات والتحصيقمعادلة للعاقة بي" ال

استراتيجيات صنع القرار في ضـوء تعـاداد أسـالي  ( بجامعة القاهرة محماد سعاد )ادكتوراة نوقشت-
 .القياادة

بـي"  عاقـهلوجـادانيكمتاير معـادل فـي ال( الـذكاء ا3441نوقشـت  ة )ادكتـوراةعكاشـفكـري نسري" -
 العمل.والعاقات االجتماعية بي" زماء  أسالي  حل الصراع

عينـات مـ" مسـتويات اجتماعيـة المفارقـة القيميـة لـادى  .)ماجسـتير(عباد الحليم رضوى أسامة - 
 .واقتصاادية مختلفة: ادراسة باستخادام الممال الشعبية

فـــي" نيـــروز وهيـــ  )ادكتـــوراة(. بعـــ  أســـالي  وســـمات الشخصـــية المحـــادادة للتوافـــن النفســـي ني -
 االجتماعي لادى العاملي" في مجال تكنولوجيا المعلومات.و 
منــ  عبــاد الهــاادي السنوســي )ادكتــوراة(. اتجاهــات أعضــاء هيئــة التــادريس نحــو تطبيــن نظــام  -

 قه.الجوادة واالعتمااد الكااديمي والصعوبات التيتواجه تطبي
خالــاد نبهــا" البنــا )ماجســتير(. التــزام هيئــة التــادريس بــالجوادة وعاقتــه بأســالي  القيــاادة والرضــا  -

 الوظيفي.
 :حلوا"ااشراا عل  الرسائل التالية بكلية اآلادا  جامعة -
عاقـــة كـــل مـــ" اادراف المســـانادة االجتماعيـــة وتقـــادير  (.3441ماجســـتير نـــادا حســـ" حســـي" ) -

 ادى المصابي" بااليادز.الذات بأعرا  االكتئا  ل


