
  

1 

                                                 
 

 

 الســـيرة الــذاتــيـــة

 

 دكـتـور ُســلـيـمـان رجــب سـيـدأحـمـد الشـيـخ

 عضو هيئة التدريس بقسم الصحة النفسية

 ةـريــا المصـنهـبة ـعـامــة جـــيـتربــة الـيـلـك

 ةــاصـخـة الـيـتربـم الــقسبد ـاذ المساعـتـاألس

 بالمدينة المنورة ةـبــيـة طـعـامــة جـــيـتربــة الـيـلـك

 

Solaiman Ragab Sayedahmad El-Sheikh, PhD 

ssheikh@taibahu.edu.sa 

drsolaiman@fedu.bu.edu.eg 

http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8 

103https://www.taibahu.edu.sa/pages/ar/siteemployee.aspx?id=ssheikh&pageid= 

 

mailto:ssheikh@taibahu.edu.sa
mailto:drsolaiman@fedu.bu.edu.eg
http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/SiteEmployee.aspx?ID=ssheikh&PageId=103


  

2 

 الســـــيرة الـــذاتيـــة

 خ ـد الشيـد محمـمـد أحــيـب ســان رجـمـيـلـس :االســــم

 الديانــة: مــــسلم            مــصري :لجنسيةا

 بنها.؛ كلية التربية جامعة قسم الصحة النفسية تدريس،هيئة  عضو :الوظـيفة

 1434 – 11 – 6السعودية بتاريخ –جامعة طيبة  –كلية التربية  –أستاذ مساعد التربية الخاصة  :متعاقدحاليا 

     ssheikh@taibahu.edu.sa    -     00966562721951بيانات االتصال: 

 التدرج الوظيفي:

 م.23/6/2002الصحة النفسية؛ كلية التربية جامعة بنها من معيد بقسم  •
 م.2006 /24/12مدرس مساعد الصحة النفسية؛ كلية التربية جامعة بنها من  •
 م.2010 /30/6مدرس الصحة النفسية؛ كلية التربية جامعة بنها من  •
 .م 2014 ةبيط ةعماج ملعتلا تابو عصو  ةصاخلا ةيبر تلا دعاسم ذاتسأ •

 : التـــالمؤه

 .جدًا مع مرتبة الشرف م، األول بتقدير جيد 2001 صص الفلسفة واالجتماعليسانس آداب وتربية تخ •
 م، األول بتقدير ممتاز. 2002( تخطيط وتطوير المناهج مهنيدبلوم ) •
 جدًا. م األول بتقدير جيد 2003)دبلوم خاص الصحة النفسية(  الكلينيكيدبلوم علم النفس  •
 ذويلدى  االجتماعيتنمية مهارات التواصل  فيم " فاعلية السيكودراما  2006ماجستير الصحة النفسية  •

 ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين مراكز البحوث والجامعات. " بتقديرصعوبات التعلم
تعلم ". مع لدى الطالب ذوي صـــعوبات ال القهريللعصـــاب  الســـلوكي المعرفي" العالج  في الدكتوراهدرجة  •

 .التوصية بالطبع والتبادل بين مراكز البحوث والجامعات
 :الجوائز العلمية

 .م 2008لعام  المتميزة على مستوي الوطن العربي جائزة األسرة العربية التقنية •
 م 2010جائزة الشارقة للعمل التطوعي " فئة البحث العلمي " المركز األول على مستوى الوطن العربي لعام  •
 م 2011من الجمعية المصرية للدراسات النفسية لعام  مقدم من شباب علم النفسجائزة أفضل بحث علمي  •
 " جائزة علمية محكمة ".  م 2012جائزة أفضل رسالة علمية لدرجة الدكتوراه بجامعة بنها لعام  •
 .م 2013تكريم عام ألفضل بحث علمي لتطوير التعليم، حفل جامعة القاهرة تشار الفنجري" سجائزة "وقف الم •
 م. 2015/  2014للعام الجامعي  جائزة أفضل موقع الكتروني لعضو هيئة تدريس بجامعة بنها •

http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8
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 :العضويات

 عضو مؤسس جمعية علم النفس الكلينيكي. •
 عضو الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين. •
 دراسات النفسية.لعضو الجمعية المصرية ل •
 .-" 288"عضوية رقم  –للصحة النفسية  عضو الجمعية العالمية االسالمية •
 عضو الرابطة العالمية لعلماء النفس المسلمين. •
 عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ) رانم ( . •
 (full memberللتنمية والتميز في دراسات الموهبة )عضو رئيس  الدوليةعضو الرابطة  •

• International research association for talent development and excellence (iratde) full member  
 عضو المركز الدولي لالستشارات والتدريب والتخاطب )دبي( "عضو مؤسس" •
 (.7084لمصرية لرعاية المسنين رقم )عضوية شرفية بمركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين، والجمعية ا •
 عضو لجنة الجودة واالعتماد بكلية التربية بجامعة بنها ممثاًل عن قسم الصحة النفسية. •
عضــــو في لجنة اختيار ولى األمر المكافن ضــــمن مشــــروع الطرى المؤدية الى التعليم العالي بجامعة بنها  •

 .ةكلية الهندسة بجامعة القاهر  ايلعلا تاسار دلا ريو طت زكر مباالشتراك مع 
 مؤسس ومدير موقع الصحة النفسية والتربية الخاصة •
   البريديةوالقائمة الشفا للصحة النفسية والتربية الخاصة صفحات مدير مجموعة  •

http://groups.google.com/group/abohabibas?hl=ar  
وحتى اآلن   2006" منذ أغسطس عقالء المجانينمستشار نفسي لموقع الطب النفسي " •

http://www.maganin.com/drs/soliman.htm 
بر بالمنطقة الشرقية مستشار نفسي لموقع المستشار "مركز التنمية األسرية" التابع لجمعية ال •

www.almostshar.com 
 (OCD-supportعضو فريى مساندة مرضى الوسواس القهري) •
 القاهرة.عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث لرعاية المسنين بجامعة  •
على شبكة المعلومات الدولية "تصميمًا وتحديثًا واشرافًا بقرار رقم  المشرف على موقع كلية التربية جامعة بنها •

 م.13/1/2009( بتاريخ 993)
 م.24/8/2008بتاريخ  262عضو لجنة االدارة االلكترونية بكلية التربية جامعة بنها بقرار مجلس الكلية رقم  •
 م. 24/12/2009بتاريخ  1144عضو فريى تسيير المشروعات التدريبية لكلية التربية بجامعة بنها بقرار رقم  •
عضو مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل، والمسئول اإلعالمي لمجلة التربية الخاصة والتأهيل منذ العدد األول  •

 وحتى اآلن.

http://www.iratde.org/
http://www.iratde.org/
http://groups.google.com/group/abohabibas?hl=ar
http://www.maganin.com/drs/Soliman.htm
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  :"ومدربا متدربا"األنشطة والدورات      

تدريب المدربين، ومهارات التواصـــــــــــــــل والعري الفعال، وأخالقيات آداب  مجاالت: فيعديدة دورات علمية ومهنية 
التدريس، وادارة الوقت وضـــــــــ،وط العمل،  فيت التفكير وأنماط الشـــــــــخصـــــــــية، واســـــــــتخدام التكنولوجيا االمهنة، ومهار 

 متقدمة. ودورات؛ معتمدة من اليونسكو (ICDL) الحاسوب في، ودورات االعاقة ذوياألشخاص وتشخيص وتأهيل 

 pathwaysبمشــــروع الطرى المؤدية الى التعليم العالي    T.O.T "شــــهادة اجتياز دورة تدريب المدربين " -1
 15كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة بنها ومؤسسة فورد األمريكية، والمنعقدة في الفترة من 

ســـــــــاعة تدريبية، وقام بالتدريب األســـــــــتاذ الدكتور أحمد فهمي واألســـــــــتاذ  35م بواقع 2008يونيو  19الى 
 الدكتور سيد كاسب واألستاذ الدكتور محمد ثابت واألستاذ الدكتور عماد األصمعي.

من شــركة ميكروســوفت بالتعاون مع جامعة بنها وجمعية    T.O.T "شــهادة اجتياز دورة تدريب المدربين " -2
هرين كاملين وشــــمل التدريب اضــــافة الى برنامج تدريب المدربين برامج أوفيس الرعاية المتكاملة، ولمدة شــــ

اعداد  اطار فيكاملة مســــــتوي متقدم والصــــــيانة واالنترنت وبرنامج ميكروســــــوفت بروجيكت. وذلك  2003
 مدرب معتمد من شركة ميكروسوفت، ومدرب لبرامج جمعية الرعاية المتكاملة بجمهورية مصر العربية.

من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها، لمدة ثالثة أيام    t.o.t "اجتياز دورة تدريب المدربين "شهادة  -3
 بالجامعة. اآلليمتواصلة وذلك إلعداد مدربي الحاسب 

واألعصــــاب وعالج  النفســــيللطب  فرغلي" بمركز الســــلوكي المعرفيدورة تدريبية بعنوان " مهارات العالج  -4
بواقع عشــــــرين ســــــاعة تدريبية،  11/9/2007الى  8/9/2007الفترة من  فيمنعقدة التدخين واالدمان؛ وال

 وذلك بمقر المركز بالقاهرة. فرغليوقام بالتدريب االستاذ الدكتور/ عالء الدين 
 ؛-رانم  –" بمقر رابطة األخصــــــائيين النفســــــيين المصــــــرية  القهريدورة تدريبية بعنوان " عالج الوســــــواس  -5

بواقع عشـــــــــــرين ســـــــــــاعة تدريبية، وقام بالتدريب االســـــــــــتاذ  2/2008/ 14الى  11من  الفترة فيوالمنعقدة 
 الدكتور صفوت فرج. 

 bipolarحضــــــــــور ورشــــــــــة عمل بعنوان " االضــــــــــطرابات الوجدانية ثنائية القطب، التشــــــــــخيص والعالج  -6
affective disorders  الســــعودي " وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للطب النفســــي؛ بالمســــتشــــفى

 م. 2008ابريل  17وحتى  15األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 
" وذلك أثناء انعقاد المؤتمر  "learning difficultiesحضــــــــور ورشــــــــة عمل بعنوان " صــــــــعوبات التعلم   -7

لعربية الســـــعودية في الدولي الرابع للطب النفســـــي؛ بالمســـــتشـــــفى الســـــعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة ا
 م. 2008ابريل  17وحتى  15الفترة من 
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" obsessive compulsive disorderحضــور ورشــة عمل بعنوان " عالج اضــطراب الوســواس القهري  -8
وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للطب النفسي؛ بالمستشفى السعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة 

 م. 2008ابريل  17وحتى  15لفترة من العربية السعودية في ا
" وذلك أثناء انعقاد  CBT in depressionحضـــــــــــــور ورشـــــــــــــة عمل بعنوان "العالج المعرفي لالكتئاب  -9

المؤتمر الدولي الرابع للطب النفسي؛ بالمستشفى السعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 
 م. 2008ابريل  17وحتى  15في الفترة من 

 spiritual اســــــــــالميضــــــــــور ورشــــــــــة عمل بعنوان " التدخالت الروحانية والعالج النفســــــــــي، بروتوكول ح -10
interventions in psychotherapy – Islamic protocols  وذلـك أثنـاء انعقـاد المؤتمر الـدولي "

الفترة من الرابع للطب النفســـي؛ بالمســـتشـــفى الســـعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية الســـعودية في 
 م. 2008ابريل  17وحتى  15

المهنة ضـــــمن مشـــــروع تنمية قدرات أعضـــــاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة يومين  وآدابدورة أخالقيات  -11
 ( ساعة.16بواقع ) 30/9/2004وحتى  29/9/2004من 

ثالثة ة دورة ادارة الوقت وض،وط العمل ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمد -12
 ( ساعة.24) بواقع 2007 /2 وحتى 2/2007من  أيام

ضـمن مشـروع تنمية قدرات أعضـاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام  العلميدورة أسـاليب البحث  -13
 ( ساعة.24بواقع ) 20/9/2004وحتى  18/9/2004من 

ريس بجامعة بنها لمدة ثالثة دورة مهارات االتصــــال الفعال ضــــمن مشــــروع تنمية قدرات أعضــــاء هيئة التد -14
 ( ساعة.24بواقع ) 23/9/2004وحتى  21/9/2004أيام من 

دورة مهارات التفكير ضــــــمن مشــــــروع تنمية قدرات أعضــــــاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام من  -15
 ( ساعة24بواقع ) 27/9/2004وحتى  25/9/2004

أعضــــاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة خمســــة  دورة مهارات العري الفعال ضــــمن مشــــروع تنمية قدرات -16
 ( ساعة.20بواقع ) 30/4/2006وحتى  26/4/2006أيام من 

دورة مهارات العري الفعال ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام  -17
 ( ساعة.24بواقع ) 2/2007وحتى   / 2/2007من    

ل ضــــمن مشــــروع تنمية قدرات أعضــــاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة خمســــة دورة مهارات التدريس الفعا -18
 ( ساعة.40بواقع ) 15/9/2004وحتى  11/9/2004أيام من 

( 20دورة فن ادارة وتنظيم االجتماعات وذلك بطريقة التدريب عن بعد عبر مؤسسة مهارات النجاح بواقع ) -19
 (.00014-11944-2006) ساعة وبرقم

( ساعة وبرقم 20ية وذلك بطريقة التدريب عن بعد عبر مؤسسة مهارات النجاح بواقع )دورة أنماط الشخص -20
(2007-11944-00009.) 
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( 20دورة مهارات االتصـــــــال الفعال وذلك بطريقة التدريب عن بعد عبر مؤســـــــســـــــة مهارات النجاح بواقع ) -21
 (.00015-11944-2006ساعة وبرقم )

قدرات أعضــاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام من دورة الجوانب القانونية ضــمن مشــروع تنمية   -22
 ( ساعة.24بواقع ) 28/5/2007وحتى  26/5/2007

وتشــــــــــــــخيص وتأهيل  -أمراي النطى والكالم )التلعثم(  -دورات تشــــــــــــــخيص وعالج صــــــــــــــعوبات التعلم  -23
الج بمركز الرحمة لتأهيل وع ؛ وذلكةالعقلي ةقاعالا ذوي –أعراي داون  ذوي –االوتيزم  ذوي صاخشــألا

، بمدينة بنها لمدة عامين )متدربًا ومدربًا(، وذلك األنطاكياالحتياجات الخاصــــــة التابع لجمعية داوود  ذوي
 م.   1/12/2005م وحتى  1/1/2004الفترة من  في

دورة اســــــــتخدام أجهزة العري التعليمية وصــــــــيانتها، وانتاج المواد التعليمية، وتصــــــــميم المواقف التعليمية.   -24
مجال التكنولوجيا الحديثة لعري وانتاج  فيمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ضمن مشروع تن

 م.2006المواد التعليمية، بجامعة بنها لمدة تسعة أيام خالل شهر فبراير لسنة
 م.12/12/2004( بتاريخun0405 9828تحمل رقم ) والتي( معتمدة من اليونسكو ICDLدورة ) -25
مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة بنها لمدة  ( ضمنconcepts of itدورة ) -26

 ( ساعة.18ثالثة أيام بواقع )
( ضـــــمن مشـــــروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات using computers & managing filesدورة )  -27

 ( ساعة.24واالتصاالت بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام بواقع )
( ضمن مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة بنها word processingدورة )  -28

 ( ساعة.24لمدة ثالثة أيام بواقع )
( ضـــــــمن مشـــــــروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــاالت بجامعة بنها spread sheetsدورة ) -29

 ( ساعة.24لمدة ثالثة أيام بواقع )
التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــاالت بجامعة بنها ( ضـــــــمن مشـــــــروع presentationsدورة )  -30

 ( ساعة.18لمدة ثالثة أيام بواقع )
( ضــــــــمن مشــــــــروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــاالت بجامعة بنها لمدة databaseدورة )  -31

 ( ساعة.24ثالثة أيام بواقع )
على تكنولوجيـــا المعلومـــات ( ضــــــــــــــمن مشــــــــــــــروع التـــدريـــب information &communicationدورة )  -32

 ( ساعة.12واالتصاالت بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام بواقع )
( ضــمن مشــروع التدريب على تكنولوجيا introduction to pc maintenance & protectionدورة )  -33

 ( ساعة.6المعلومات واالتصاالت بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام بواقع )
 م.2006شركة اوراسكوم ضمن مشروع تطوير كليات التربية ( net support schoolدورة )  -34
 م.2006( شركة اوراسكوم ضمن مشروع تطوير كليات التربية لمدة يوم واحد media lapدورة )  -35
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شــــــهادة اتمام دورة تدريبية بعنوان " التعلم القائم على المشــــــروعات" برنامج عناصــــــر انتل للتعليم الخاص   -36
 م.5/6/2010من جامعة بنها ومن شركة انتل. بتاريخ  بالمعلمين، والشهادة معتمدة

السيكودراما موضوع " فيدبلوم التخاطب بمركز ابداع التابع للجمعية المصرية للتنمية االنسانية  فيمدربًا   -37
 صعوبات التعلم". ذويوعالج اضطرابات النطى"، " اضطرابات النطى والكالم لدى 

مهارات التفكير التحليلي  -الضــــ،وط ادارة  -مهارات التفاوي –عال مدربًا معتمدًا " لمهارات التواصــــل الف -38
تحت   pathwaysمهارات القيادة" وذلك بمشـــــروع الطرى المؤدية الى التعليم العالي بمصـــــر  -واإلبداعي

دارة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة بنها ومؤسسة فورد األمريكية.  اشراف وا 
ت العالج النفســــــــــــــي، والعالج المعرفي الســــــــــــــلوكي، وعالج الوســــــــــــــواس القهري، وعالج مدربًا على "مهارا -39

" وذلك بمركز الدكتور اســـــالم شـــــاهين للطب الزواجيواإلرشـــــاد األســـــرى، واإلرشـــــاد  األطفال،اضـــــطرابات 
 م وحتى اآلن.2008النفسي بمدينة بنها ومدينة منيا القمن، بدءًا من أول مايو 

"مدربي جامعة بنها"؛ دورات  بمصـــر pathwaysمدربًا معتمدًا بمشـــروع الطرى المؤدية الى التعليم العالي  -40
 "ع الذكاءمهارات التواصـــل، ادارة الضـــ،وط، مهارات التفكير، أنماط الشـــخصـــية، أنوا ،" مهارات التفاوي

دارة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة بنها ومؤسسة فورد األمريكية. تحت  اشراف وا 
االحتياجات الخاصــــة بمشــــروع تدريب معلمي المرحلة  لذويمدربًا بمجال التربية الخاصــــة والدمج التربوي   -41

 م وحتى اآلن. 5/2009بدءًا من / 7الثانوية بمقر كلية التربية بجامعة بنها فى الفترة 
محاضــــــــــــــراة ومدربًا بدورة اعداد المعلم الجامعي والمنعقدة بقاعة المؤتمرات بكلية التربية جامعة بنها العام  -42

 م وحتى اآلن، بموضوعات العلوم النفسية والتربوية. 2011/  2010 الجامعي
 ICTPللجامعات مشــــــروع  علىاألمدربًا بمشــــــروع تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها بالتعاون مع المجلس  -43

والمتعلى بتـــدريـــب أعضــــــــــــــــاء هيئـــة التـــدريس ومعـــاونيهم واالداريين والقيـــادات على تكنولوجيـــا المعلومـــات 
 واالتصاالت.

بشـــــــــأن تشـــــــــكيل لجان عقد  12620ممتحنًا لطالب الدراســـــــــات العليا "الدبلوم الخاص" بقرار رســـــــــمي رقم  -44
 م وحتى اآلن. 2011/  2010ية العام الجامعي امتحان القبول بالحاسب اآللي والل،ة االنجليز 

عضو لجنة قسم الصحة النفسية ووحدة الجودة بشأن اعداد توصيفات مقررات القسم وتقديم التقرير السنوي  -45
 م. 2011/  2010م والعام الجامعي  2010 /2009 الجامعيلكافة المقررات للعام 

 م .  2011/  2010عضو وأمين مجلس قسم الصحة النفسية للعام الجامعي   -46
 م. 2009/2010عضو وأمين لجنة تكنولوجيا التعليم بوحدة الجودة بكلية التربية بجامعة بنها للعام الجامعي  -47
قياس الذكاء والشــــخصــــية "التشــــخيص والعالج عن طريى الرســــم"  فيدورة اســــتخدام رســــوم شــــكل االنســــان  -48

التابعة لمركز الدراســات االنســانية وخدمة البيئة بكلية  النفســياالســتاذ الدكتور عادل خضــر بوحدة االرشــاد 
 م.2007مارس  29-27الفترة من  فياآلداب جامعة بنها، 

 م بكلية التربية بجامعة بنها.  2010/2011عضو لجنة اختيار الطالب المثالي للعام الجامعي  -49

http://www.pathways.cu.edu.eg/CVs/Benha/Mr.Solaiman%20Ragab.htm
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، التابعة لمركز النفســــــيشــــــاد بينيه الصــــــورة الرابعة" بوحدة االر  ســــــتانفورددورة " تطبيى وتصــــــحين مقياس  -50
 م.2007مارس  26-24الفترة من  فيالدراسات االنسانية وخدمة البيئة بكلية اآلداب جامعة بنها، 

النفسية التابعة لكلية التربية جامعة عين  التخاطب بالعيادةومهارات  النفسيحضور التدريب على العالج   -51
 2005م ، وبمركز الخدمة النفســية ورعاية المســنين بجامعة حلوان 2006، /2005 الجامعيشــمس للعام 

 م.2007،  2006،
حضور التدريب على العالج النفسي وذلك بمركز الدكتور اسالم شاهين للطب النفسي بمدينة بنها ومدينة  -52

 م وحتى اآلن.2008منيا القمن، بدءًا من أول مايو 
ضــــوء االتجاهات  فيشــــعبة التربية الخاصــــة  المهنيتطوير الدبلوم المشــــاركة في جميع أنشــــطة مشــــروع   -53

لمقررات الخطة الدراسية وذلك بجامعة  العلميالحديثة والمتضمنة ورش العمل ووضع التوصيف والمحتوى 
 م. 2005/2006بنها عام 

تدريب ، واالشـــراف على مجموعات ال)كالتدريسجميع األنشـــطة المكلف بها من قبل القســـم  فيالمشـــاركة   -54
للقســــــــــــم، وتقنين االختبارات، واجراء المقابالت،  العلميللتربية الخاصــــــــــــة وحضــــــــــــور الســــــــــــيمنار  الميداني

 واالمتحانات الشفهية وغير ذلك من أنشطة القسم(.  
تكنولوجيا تشخيص  الخاصة،متابعة األعمال الفصلية للمواد التالية: " اضطرابات التواصل بدبلوم التربية   -55

وعلم نفس النمو  التواصـــل،التواصـــل، واســـتراتيجيات تعديل الســـلوك بدبلوم اضـــطرابات  وعالج اضـــطرابات
 .2007/2008 الجامعيبالدبلوم الخاص" منذ العام  الكلينيكيبالدبلوم العام، وعلم النفس 

م، األسبوع 2005/2006 الجامعيالمشاركة في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بإدارة الجامعة للعام  -56
 . 2006يونيو  30-24قليمي األول لحماية البيئة ،اإل

 االحتفاالتبجامعة بنها بقاعــة   ICTP)حضور ورش عمل مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات )   -57
 الكبرى بمجمع الكليات وبمقر ادارة الجامعة.

صـــــوص الكاملة اســـــتخدام قواعد البيانات العالمية، وكيفية اســـــتخدام الن علىحضـــــور ورشـــــة عمل للتدريب  -58
لمقاالت الدوريات األجنبية من هذه القواعد، بالمدرج الكبير بكلية اآلداب بجامعة بنها، وذلك يوم الســـــــــــبت 

 من الساعة العشرة صباحا وحتى الثانية ظهرًا. 26/4/2008الموافى 
وحتى الخميس  21/2/2006من الثالثاء   -مســــــــــــائية –" لمدة ثالثة أيام التربويحضــــــــــــور دورة "البحث  -59

 ( ساعة، ضمن مشروع تطوير كليات التربية بكلية التربية بجامعة بنها. 24بواقع ) 23/2/2006
 وحتى اآلن. 2004تدريس عملي الحاسب اآللي بكلية التربية؛ منذ عام  -60
 وحتى اآلن. 2004صحة النفسية منذ عام مادة دراسات اسرية وبيئية؛ بقسم ال عمليتدريس   -61
 –) شـــــــعبة اضـــــــطرابات التواصـــــــل  بدبلوم التربية الخاصـــــــة الميدانياالشـــــــراف على مجموعات التدريب   -62

اإلعاقة العقلية ( "الدبلوم المهنية في التربية"  –اإلعاقة البصـــــرية  –اإلعاقة الســـــمعية  –صـــــعوبات التعلم 
 .2007/2008 الجامعيم ، والعا2006/2007 الجامعيخالل العام 
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وعضـــــو بالكنترول منذ التعيين وحتى  2006/2007لرصـــــد نتيجة كلية التربية  الرقميعضـــــو بالكنترول   -63
 اآلن.

نظمتها مؤسسة سعاد الصباح؛ بدولة الكويت تم نشره ككتاب  والتيالمسابقة الدولية  فيالمشاركة ببحث   -64
 ط لدى قدماء المصريين". والنشر تحت عنوان: " فن التحني ايتراك للطبعبدار 

http://loaloaa.sindbadmall.com/product.asp?storeid=1&catid=18&productid=4892 

اآلخرين لدى  –ان: " جدلية األنا النشــــــــــــر بمجلة الطفولة العربية الكويتية الموحكتمة؛ بموضــــــــــــوع تحت عنو  -65
والثالثون،  الحاديالســـــــيكودراما " المجلة علمية بحثية محكتمة، المجلد الثامن، العدد  فياألطفال كما تبدو 

 .91الى ص  74من ص  2007يونيو 
لدرجة الماجســـــــتير، العدد  رســـــــالتياالحتياجات الخاصـــــــة االمارتية حول  لذويملف خاص بمجلة المنال   -66

 تصدرها مدينة الشارقة للخدمات االنسانية. ةير و دمجلة  2007ابريل " 213"
التأصيل بعنوان " 2003" اكتوبر 76كتابة عدد من المقاالت المتخصصة بمجلة النفس المطمئنة؛ عدد "  -67

  http://www.elazayem.com/new_page_236.htm" والتوجيه اإلسالمي لعلم الصحة النفسية
بعنوان " االيمان ومداواة القرآن لمحنة الوجدان"  2004ابريل  78، والعدد 

http://www.elazayem.com/new_page_238.htm  بعنوان " فهم  2004سبتمبر  79، والعدد
السنن االلهية كمدخل للصحة النفسية؛ الثقة باهلل والراحة النفسية " 

http://www.elazayem.com/new_page_246.htm ، 
كتابة ســــلســــة من المقاالت لموقع المســــتشــــار التابع لمؤســــســــة التنمية األســــرية بالســــعودية بعنوان " الدمج  -68

 www.almostshar.comوالفئات الخاصة" الى جانب الرد على استشارات الموقع النفسية 
 

  العلمية والتعليم والتدريب المستمر: المؤتمرات
( ؛ صادرة 30cm hrs. ref#4899 date.2008( ساعة تعليم طبي مستمر) 30شهادة معتمدة بعدد ) -69

ية السعودية للطب النفسي، ومعتمدة دوليًا من من المستشفى السعودي األلماني بجدة، ومستشفى األمل والجمع
الرابطة الدولية للطب النفســي، واالتحاد الدولي للمجتمع الطب النفســي البيولوجي، وكلية الطب النفســي بجامعة 

 عين شمس ، واالتحاد العربي للطب النفسي ، والرابطة البريطانية العربية للطب النفسي.
( ؛ صادرة 19cm hrs. ref7563 date.2009يم طبي مستمر) ( ساعة تعل19شهادة معتمدة بعدد ) -70

 من المستشفى السعودي األلماني بجدة.
صــادرة من المؤتمر الدولي للطب النفســي بجامعة  مســتمر؛( ســاعة تعليم طبي 25شــهادة معتمدة بعدد ) -71

 . 2009براير ف 19الى  17الفترة من  في"الطب النفسي عبر الحياة" والمنعقد  – العينيالقصر  –القاهرة 

http://loaloaa.sindbadmall.com/product.asp?StoreId=1&CatId=18&ProductId=4892
http://www.elazayem.com/new_page_236.htm#التأصيل والتوجيه الإسلامي لعلم الصحة النفسية#التأصيل والتوجيه الإسلامي لعلم الصحة النفسية
http://www.elazayem.com/new_page_236.htm#التأصيل والتوجيه الإسلامي لعلم الصحة النفسية#التأصيل والتوجيه الإسلامي لعلم الصحة النفسية
http://www.elazayem.com/new_page_238.htm
http://www.elazayem.com/new_page_246.htm
http://www.almostshar.com/
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للجمعية  الســــــــنويصــــــــادرة من المؤتمر الدولي  مســــــــتمر؛( ســــــــاعة تعليم طبي 20شــــــــهادة معتمدة بعدد ) -72
 م 2009يونيو  5الى  3المصرية للطب النفسي " الصحة النفسية واالضطرابات النفسية" 

س للطب الخام السـنويصـادرة من المؤتمر الدولي  مسـتمر؛( سـاعة تعليم طبي 30شـهادة معتمدة بعدد ) -73
 م 2008نوفمبر  7الى  5االسكندرية النفسي بجامعة 

المشـــــــاركة بالمؤتمر الدولي الرابع للطب النفســـــــي " الطب النفســـــــي والصـــــــحة النفســـــــية في زمن العولمة"  -74
والمنعقد بالمستشفى السعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بفندى انتركونتننتال جدة في الفترة 

 the treatmentاألطفـــال  م بورشـــــــــــــــــة عمـــل بعنوان "عالج التلعثم لـــدى2008ابريـــل  17وحتى  15من 
stuttering among children." 

(؛ أبوظبيالمشـــــــــاركة بمؤتمر العالج بالقرآن بين الدين والطب، والمنعقد بدولة اإلمارات العربية المتحدة ) -75
" علم  عنوانها: بدراسةهـ، وذلك  1428ربيع األول  24-22م الموافى  2007ابريل  12الى 10 الفترة منفي 

خل وقائي وعالجي الضــــطرابات النطى والكالم)التخاطب( "؛ باالشــــتراك مع الدكتور محمد محمود التجويد كمد
 النحاس.

االحتياجات الخاصـــة، بجامعة عين شـــمس؛  لذويالمشـــاركة بمؤتمر وورش عمل حول العالج الوظيفي   -76
عالمي للعالج الوظيفي ال واالتحاداالحتياجات الخاصة،  لذويالمصرية  أكتوبر والجمعية 6بالتعاون مع جامعة 

بدار الضـــــــيافة بجامعة عين شـــــــمس، وكانت ل،ة المؤتمر المعتمدة هي  4/2007/  29 الى 27في الفترة من 
 الل،ة االنجليزية.

وورشــــــــــة عمل  المتحدة ببحثبدولة اإلمارات العربية  بأبوظبيالمشــــــــــاركة بالمؤتمر العالمي للشــــــــــيخوخة  -77
مســنين" مشــاركة مع الدكتور محمد النحاس، والمنعقد في الفترة من بعنوان " عالج اضــطرابات التخاطب لدى ال

 األمارات، تحت رعاية مؤسسة التنمية األسرية.   م بقصر2008ابريل  24الى  22
حضـــور المؤتمر الســـنوي الخامس لقســـم علم النفس بكلية اآلداب بجامعة طنطا بعنوان " تطبيقات العلوم  -78

 م.2008مايو  6الى  4بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا في الفترة من  النفسية ومشكالت المجتمع" والمنعقد
 ذويالقاهرة معهد الدراســـــــات التربوية بعنوان " تأهيل  الســـــــادس لجامعةالدولي  ببحث المؤتمرالمشـــــــاركة  -79

 الفترة من القاهرة فياالحتياجات الخاصة: رصد الواقع واستشراف المستقبل" والمنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة 
االحتيــاجــات  لــذوي يالتخــاطبعنوان البحــث " االتجــاهــات الحــديثــة في التــأهيــل  م،2008يوليو  17الى  16

 الخاصة" بحث مشترك مع الدكتور محمد النحاس.
شــــهادة حضــــور ومشــــاركة بالمنتدى الدولي األول إلقليم شــــرى المتوســــط بمنظمة الصــــحة العالمية مكتب  -80

ثية في الدراسات الطبية، والصادرة من مكتب القاهرة " ايمرو" بالتعاون مع القاهرة بشأن مراعاة األخالقيات البح
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمة اإلســــــــــــــالمية للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة الصــــــــــــــحة 

م، 2008أغســـــطس  14 الى 12في الفترة من  " والمنعقدالعالمية، وجامعة ميريالند بالواليات المتحدة األمريكية
 بصالة الكويت.
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" ساعة تدريبية معتمدة بالجمعية السعودية 15شهادة حضور الملتقى الوطني الثاني " كيان انسان" لمدة " -81
لإلعاقة الســـــمعية فرع منطقة مكة المكرمة والذي عقد بمقر المســـــتشـــــفى الســـــعودي األلماني بجدة في الفترة من 

 هـ. 26-28/5/1429
ي الدولي الثامن للجمعية الخليجية لإلعاقة وجمعية أولياء أمور المعاقين " اإلعاقة المشـــــــــــــــاركة بالملتق -82

صعوبات التعلم" والمنعقد  ذويوالخدمات العالقة" ببحث بعنوان " العالج النفسي والتخاطبى لصور التلعثم لدى 
وحتى ص  161حدة صم بإمارة الشــــــــــارقة بدولة اإلمارات العربية المت2008مارس  20الى  18في الفترة من 

 . وذلك باالشتراك مع الدكتور محمد النحاس196
شــــــهادة شــــــكر وتقدير للمشــــــاركة بالملتقى الدولي الرابع لكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت بعنوان "  -83

 29/4الفترة من  والمنعقد خاللاالحتياجات الخاصة في القرن الحادي والعشرين؛ طموحات وانجازات"  ذويفئة 
المداخل العالجية الضـــــــــطرابات التخاطب لدى المعاقين"، مشـــــــــاركة مع  بعنوان "ببحث  م، 1/5/2008وحتى 

 الدكتور محمد النحاس.       
الوقاية من  دور التلفزيون فيم" التليفزيون واإلعاقة" بورقة عمل بعنوان " 2008المشــــاركة بملتقي المنال  -84

مواجهة اضــــــــــــــطرابات التخاطب " والذي نظمته مدينة  " فيمقترحة لتفعيل دور "اإلعالماإلعاقة الكالمية: رؤية 
م وذلك 2008مايو  22الى  20الشــــــــــــــارقة للخدمات اإلنســــــــــــــانية بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 

 باالشتراك مع األستاذ الدكتور محمد النحاس.
" ث بعنوان "ذوو اضــــطرابات التواصــــل بين الدمج والعزلالمشــــاركة بمؤتمر كلية التربية بجامعة قطر ببح -85

 مع الدكتور محمد النحاس مشاركة
االحتياجات الخاصــــــــــة في  ذويالمشــــــــــاركة في مؤتمر "المجتمع للجميع...دور الجهات المعنية في دمج  -86

تعاون مع المجتمع " ضمن مشروع الدمج التعليمي بمركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقة باإلسكندرية بال
بفنـــدى هيلتون جرين بالزا قـــاعـــة الزهراء  29/3/2007هيئـــة انقـــاذ الطفولـــة البريطـــانيـــة وذلـــك يوم الخميس 

 االحتياجات الخاصة". ذويباإلسكندرية. والمشاركة بورشة عمل " دور وزارة التربية والتعليم في دمج 
االضــــــطرابات النفســــــية" بالمؤتمر  المشــــــاركة بورقة عمل بعنوان " فهم الســــــنن اإللهية كمدخل وقائي من  -87

؛ 2004ابريل  21الى  20الدولي التاســـــــع للفلســـــــفة اإلســـــــالمية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة في الفترة من 
 وذلك باالشتراك مع األستاذ الدكتور عبدالبارى محمد داوود. 

معة القاهرة بعنوان " شــــــهادة شــــــكر وتقدير لحضــــــور المؤتمر الدولي الثالث عشــــــر لكلية دار العلوم، بجا -88
 م. 2008 ابريل 30و 29السنن اإللهية وأثرها في نهضة األمم " والمنعقد يومي 

عالج التوحد ... ما نفع وما لم ينفع؟"، وذلك يوم  في التدخالتحضــور لقاء المائدة المســتديرة بعنوان: "  -89
االحتياجات الخاصة، وقد  ذويألطفال ، بمقر الجمعية المصرية لتنمية قدرات ا2008أبريل  1الموافى  الثالثاء

حاضـــر في اللقاء د. ايهاب رجاء اســـتشـــاري بالمركز القومي للبحوث، ود. دنيا فهيم اســـتشـــاري العالج النفســـي 
 ود. هناء شمس أخصائية الطب التكميلي وتحدث ستة من أولياء أمور األطفال االوتيزم. السلوكي،
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م   بقاعة 24/10/2007قع والمأمول" يوم األربعاء شــــــــــهادة حضــــــــــور مؤتمر "حقوى المســــــــــنين بين الوا -90
 المؤتمرات "بالمدينة الجامعية" جامعة القاهرة.  

شـــــهادة حضـــــور ندوة "فلســـــفة تطوير التعليم" القيم والتحديات، بمقر قاعة االحتفاالت بجامعة بنها، وذلك  -91
 .18/2/2008يوم االثنين الموافى 

في التعليم والذي عقد يوم  ICTP)ولوجيا المعلومات ) شـــهادة حضـــور مؤتمر مشـــروع تطوير نظم وتكن  -92
 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. 2007سبتمبر  6
( بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ASMR) شــــــهادة حضــــــور مؤتمر الجمعية العربية للبحوث الطبية -93

الوراثية والحمل الخطر"  الطبية وجامعة الدول العربية، وحضــور ورشــة عمل بعنوان " تشــخيص أمراي الوالدين
يناير  2وحتى  2007ديســـمبر  30الفترة من  " فيوورشـــة عمل بعنوان "ارشـــاد أمهات األطفال ضـــعاف الســـمع

 بمقر المركز القومي للبحوث بالقاهرة. 2008
المنســى التنفيذي لمؤتمر التربية الخاصــة بين الواقع والمأمول، قســم الصــحة النفســية، كلية التربية جامعة  -94
 وعضو اللجان اإلعالمية، والتنظيمية والتحضيرية للمؤتمر. 2007يوليو  15/16ا بنه
المشـــاركة بمؤتمر التربية الخاصـــة بين الواقع والمأمول، قســـم الصـــحة النفســـية، كلية التربية جامعة بنها   -95

وهوبون( صـــعوبات التعلم )الراشـــدون والم لذويوذلك بورقة عمل عنوانها: العالج النفســـي  2007يوليو 15/16
 باالشتراك مع األستاذ الدكتور حمدان محمود فضة.

لعلم النفس والذي عقدته رابطة األخصـــــائيين النفســـــيين المصـــــرية "رانم" في  اإلقليميالمشـــــاركة بالمؤتمر  -96
وذلك ببحث تحت عنوان " العالج المعرفي الســــــلوكي لصــــــعوبات التعلم"  2007نوفمبر  20الى  18الفترة من 

 مع األستاذ الدكتور حمدان محمود فضة وحضور كافة ندوات وورش عمل المؤتمر.وذلك باالشتراك 
لعلم النفس والذي عقدته رابطة  اإلقليميشـــــــــــــكر وتقدير للحضـــــــــــــور والمشـــــــــــــاركة كمحاضـــــــــــــر بالمؤتمر  -97

 .2007نوفمبر  20الى  18األخصائيين النفسيين المصرية "رانم" في الفترة من 
لعربية لتكنولوجيا التربية بالتعاون مع جامعة القاهرة " معهد شـــــــــــــكر وتقدير لحضـــــــــــــور مؤتمر الجمعية ا  -98

 6-5الفترة من  فيالعلم وحيوية اإلبداع " نشــــــــــــــر ،والتعلمالدراســــــــــــــات التربوية" تحت عنوان " تكنولوجيا التعليم 
 بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة. 2007سبتمبر 

ية لتكنولوجيا التربية بالتعاون مع جامعة شــــــــــــــكر وتقدير لحضــــــــــــــور المؤتمر العلمي الرابع للجمعية العرب -99
الى  13القاهرة " معهد الدراســــــــات التربوية" تحت عنوان " تكنولوجيا التربية وتعليم الطفل العربي "في الفترة من 

 م بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة.20087أغسطس  14
شـــكر وتقدير من الجمعية النفســـية الســـودانية وذلك للمشـــاركة بالملتقى الدولي لعلم النفس بالخرطوم تحت  -100

 م.2007 نوفمبر 9الى 3شعار "توظيف العلوم النفسية مدخل التقدم والبناء الوطني" والمنعقد في الفترة من 
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عنوان " الدراســــــات النفســــــية في المشــــــاركة بالملتقى الدولي لعلم النفس بدولة الســــــودان بورقة عمل تحت  -101
عداد ورفع  2007نوفمبر  9الى  3الوطن العربي، رؤية نقدية " وذلك في الفترة من  والمســــاهمة في صــــياغة وا 

 التوصيات.
بجامعة النيلين كلية اآلداب بالخرطوم خالل أعمال الملتقى  تقديم ندوة " عالج اإلدمان" فيالمشــــــــــــــاركة  -102

، وذلك باالشـــــتراك مع الدكتور عالء 2007نوفمبر  9الى  3وذلك في الفترة من  ،الدولي لعلم النفس بالخرطوم
 .فرغليالدين 
وذلك في  ،المشــــــاركة في تقديم ندوة " علم النفس الرياضــــــي" أعمال الملتقى الدولي لعلم النفس بالخرطوم -103

ى وتقنيــاتــه الحــديثــة، ، واإلعــداد لــدورة تــدريبيــة حول مهــارات العالج التخــاطب2007نوفمبر  9الى  3الفترة من 
 وذلك باالشتراك مع الدكتور محمد محمود النحاس.

لجامعة اإلســكندرية" نحو تحديد احتياجات المرضــى"  ،المشــاركة بالمؤتمر الدولي الخامس للطب النفســي -104
م بورشـــــــــة عمل بعنوان 2008نوفمبر  7وحتى  5والمنعقد بفندى شـــــــــيراتون المنتزه باإلســـــــــكندرية في الفترة من 

 cognitive behavioral therapy for learning"العالج المعرفي الســــــــــــــلوكي لصــــــــــــــعوبـــــــات التعلم 
difficulties األســــــتاذ الدكتور محمد النحاس لتقديم ورشــــــة عمل بعنوان " عالج التلعثم ". وذلك باالشــــــتراك مع
 the treatment stuttering among children with learningصــــــــــــعوبات التعلم  ذويبين األطفال 
difficulties ( ساعة معتمدة 30" وحضور كافة ندوات وورش عمل المؤتمر بعدد ساعات تعليم طبي مستمر )

 كندرية.من جامعة اإلس
والذي عقدته جمعية  internet educationشهادة حضور المؤتمر الدولي السابع للتعليم عبر االنترنت  -105

والتعليم العــالي وجــامعــة الــدول  ،التنميــة التكنولوجيــة واإلنســــــــــــــــانيــة بــالقــاهرة بــالتعــاون مع وزارتي التربيــة والتعليم
 ى هيلتون رمسيس بالقاهرة.فند م بمقر2008أكتوبر  9الى  7العربية، في الفترة من 

المشـــــــاركة بالمؤتمر الدولي الثالث للمحللين النفســـــــيين العرب حول" العنف واإلرهاب" والمنعقد بســـــــفينة    -106
العالج بعنوان "م ببحــث 2008نوفمبر  2أكتوبر وحتى  31في الفترة من  بــالقــاهرة nile pekingالنيــل بكين 

ادمة " الســــــيكودراما نموذجًا". وذلك باالشــــــتراك مع األســــــتاذ النفســــــي الضــــــطرابات التخاطب اثر المواقف الصــــــ
الدكتور محمد النحاس وحضــــــــــــــور كافة ندوات وورش عمل المؤتمر؛ وتكريم من الجمعية المصــــــــــــــرية للتحليل 

 النفسي.
الثالث للمنظمة العربية للمعاقين بعنوان" نحو وحدة اقليمية لمتابعة تنفيذ  الدولي العامالمشـــــاركة بالمؤتمر  -107
في الفترة  العربية بالقاهرةاإلعاقة والعقد العربي للمعاقين" والمنعقد بجامعة الدول  ذويفاقية حقوى األشـــــخاص ات

حقوى ذوى اإلعاقة الكالمية بالوطن العربي؛ رؤية حالية بعنوان "م بورقة عمل 2008أكتوبر  9وحتى  7من 
النحاس وحضـــــــور كافة ندوات وورش عمل  وبرنامج مســـــــتقبلي ". وذلك باالشـــــــتراك مع األســـــــتاذ الدكتور محمد

 والتدريب.المؤتمر؛ وتكريم من المنظمة العربية للمعاقين ممثاًل للمركز الدولي لالستشارات والتخاطب 
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المشــــــاركة بالمؤتمر العربي الحادي عشــــــر للطب النفســــــي ومؤتمر مشــــــفى ابن ســــــينا " العواقب النفســــــية  -108
أغسطس  23وحتى  21المنعقد بفندى شيراتون دمشى في الفترة من للعنف: الصحة النفسية المسندة بالبينات" و 

صـــــــــــــعوبات التعلم ". وذلك  ذويم بورشـــــــــــــة عمل بعنوان "تنمية مهارات التواصـــــــــــــل االجتماعي للتالميذ 2008
 المؤتمر.باالشتراك مع األستاذ الدكتور محمد النحاس، وحضور كافة ندوات وورش عمل 

اعاقة الصـــــــمم بالعالم العربي" والمنعقد بمدينة فاس  بالم،رب "للصـــــــم المشـــــــاركة بالمنتدى الدولي الثاني  -109
م بورشـــــــــــة عمل بعنوان "عالج اضـــــــــــطرابات التخاطب لدى 2008أكتوبر  11وحتى  9الفترة من  بالم،رب في

 الصم وضعاف السمع: برنامج مقترح ". وذلك باالشتراك مع األستاذ الدكتور محمد النحاس.
 teachers in the Arabلألداء  اســــــــترشــــــــاديهم العربي: وضــــــــع معايير حضــــــــور اللقاء األول للمعل  -110

world: setting standards for teachers performance   ممثاًل لجامعة بنها؛ والمنعقد بمقر األمانة
 م.2008أكتوبر  26الى  25العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة من 

م بمجمع 2009ابريل  8الى  5حملة جامعة بنها بعنوان "عطاء الشـــــــــباب" في الفترة من  فيالمشـــــــــاركة  -111
وتفعيل  تشـمل: أنشـطة متنوعة وسـمر وجوالة والتبرع بالدم والتيالكليات وهي اندماج لجميع المبادرات الطالبية 

  .واالحتفال بيوم اليتيم -مبادرات الطالب 
    م 2009ابريل  جامعة بنها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة حضور فاعليات االسبوع االقليمي الرابع -112
    م 2008االشراف على اختبارات كادر المعلمين المنعقدة بكلية التربية جامعة بنها اكتوبر  -113
    م 2009 بنها ابريلاالشراف على اختبارات كادر المعلمين بكلية التربية، جامعة  -114
    م. 2009ابريل  جامعة بنها، حضور ندوة البحث العلمي وأخالقياتـــه -115
    م.2009ابريل  جامعة بنها حضور ندوة بعنوان الت،يرات المناخية وآثارها على مصر -116
 م  2009مارس  بين االبقاء واالل،اء جامعة بنها الجامعيحضور ندوة الحرس  -117
    م 2007 يناير مباركمركز سوزان  فيحضور ندوات وبرامج تأهيل المعاقين  -118
   م 2009جامعة بنها ابريل  المناهج وطرى التدريس في التربويجاالت واتجاهات البحث حضور ندوة م -119
بمجمع الكليات  الكبرىحضــــور ندوة بعنوان الهوية المصــــرية والموروث الشــــعبي وذلك بقاعة االحتفاالت  -120

 م.18/3/2009بجامعة بنها بتاريخ 
بقاعة المؤتمرات بكلية اآلداب يوم الثالثاء  المبكر "الدوافع والمواجهة" وذلك بعنوان الطالىحضـــــــور ندوة  -121

 م.3/3/2009الموافى 
    م.2009حضور مؤتمر التحديات التكنولوجية وتطوير منظومة التعليم، جامعة الزقازيى ابريل  -122
    م.2009جامعة بنها ابريل  حضور مؤتمر التعليم الجامعي بين الوضع الراهن وثقافية الت،يير -123
   م. 2009ابريل  بعنوان المشكالت البيئية اآلداب جامعة بنهاكلية  العلميالمؤتمر حضور  -124
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مصر والسابع عشر العربي والذي نظمته  فيالمشاركة بالمؤتمر السنوي الخامس والعشرون لعلم النفس  -125
" االرشـــــاد م وذلك بدراســـــة بعنوان  2009فبراير  4الى  2الفترة من  فيالجمعية المصـــــرية للدراســـــات النفســـــية 

 صعوبات التعلم". ذويالنفسي وجودة حياة 
"الطب النفســي عبر الحياة"  – العينيالقصــر  –المشــاركة بالمؤتمر الدولي للطب النفســي بجامعة القاهرة  -126

 ذويحياة  فيوذلك بدراســــــــــــة بعنوان العالج النفســــــــــــي ودوره  2009فبراير  19الى  17الفترة من  فيوالمنعقد 
 هات جديدة".صعوبات التعلم: اتجا

المشـــــــــــــــاركة بالمؤتمر الدولي الثالث لرعاية المســــــــــــــنين بجامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي بدبي  -127
م وذلك بدراســـــة عن برنامج لتحســـــين مفهوم الذات لدى عينة من 2009مارس  5الى  4الفترة من  والمنعقد في

 المسنين. وورشة عمل عن العالج النفسي للمسنين.
 ميتشــــــــجان وذلكمؤتمر الدولي األول للجامعة األمريكية بالقاهرة بالتعاون مع جامعة غرب المشــــــــاركة بال -128

عالج اضـــطراب التلعثم نفســـيًا وتخاطبيًا " وذلك  فيكمتحدث بالمؤتمر عن دراســـة بعنوان " االتجاهات الحديثة 
 م.2009مارس  25الى  23الفترة من  في
الممارســة  فيعين شــمس" اســتراتيجيات جديدة  ســي لجامعةالنفالمشــاركة بالمؤتمر الدولي الخامس للطب  -129

م 2009ابريل  8وحتى  7الطب نفســـــــــــية" والمنعقد بجامعة عين شـــــــــــمس بمركز التدريب والتعليم في الفترة من 
 cognitive behavioral therapy forالتعلم  الســـــــــــــلوكي لصـــــــــــــعوباتبدراســـــــــــــة بعنوان "العالج المعرفي 

learning difficulties  ( 16كافة ندوات وورش عمل المؤتمر بعدد ســــــاعات تعليم طبي مســــــتمر )وحضــــــور
 ساعة معتمدة من جامعة عين شمس.

جامعة طنطا " جودة الحياة وعلم النفس"  –قســم علم النفس  –المشــاركة بالمؤتمر الســنوي لكلية اآلداب   -130
 صعوبات التعلم وأسرهم". ذويم وذلك بدراسة بعنوان " جودة حياة 2009ابريل  28وحتى  26الفترة من  في
 challenges in the outcome ofالمشــــــــــــــــاركــة بــالمؤتمر الــدولي الخــامس للطــب النفســــــــــــــي "   -131

psychiatric disorders والمنعقد بالمســــــتشــــــفى الســــــعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية الســــــعودية "
بورشة عمل بعنوان " االتجاهات  كمتحدثم 2009ابريل  30وحتى  28بفندى انتركونتننتال جدة في الفترة من 

 العالج المعرفي السلوكي". فيالحديثة 
للجمعية المصـــــرية للطب النفســـــي " الصـــــحة النفســـــية واالضـــــطرابات  الســـــنويالمشـــــاركة بالمؤتمر الدولي  -132

 " ساعة.20عدد ساعات معتمدة " النفسي،العالج  فيم وذلك بدراسة عن الجديد 2009يونيو  5الى  3النفسية" 
 فينحو تحقيى التميز  –المشاركة بالمؤتمر والمعري الدولي الثامن للتعليم االلكتروني " دمج التقنيات   -133

م بفنى رمســــــــــيس القاهرة وذلك بدراســــــــــة بعنوان " التدريب كمدخل  2009يوليو  16الى  14العملية التعليمية" 
دراســــــــة بعنوان " التعليم  " وكذلكتعلمصــــــــعوبات ال ذويلتحســــــــين جودة الحياة وتنمية المهارات التواصــــــــلية لدى 

 صعوبات التعلم". لذويالعالجي 
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بالمؤتمر الدولي الســابع لمعهد الدراســات التربوية بجامعة القاهرة  –بالحضــور  –شــهادة تقدير للمشــاركة   -134
 م. 2009يوليو  16الى  15الفترة من  فيالتعلم مدي الحياة"  –االتاحة  –مطلع األلفية: الجودة  في"التعليم 

شــــــــهادة تقدير للمشــــــــاركة بندوة التعليم العالي للفناة " األبعاد والتطلعات" والمنعقدة بجامعة طيبة بالمدينة  -135
تخفيف أعراي  في الدينيم ببحث بعنوان: " فاعلية العالج النفسي 2010يناير  6الى  4الفترة من  فيالمنورة 

 آمال الفقي. /ود. د / حمدان فضة  الوسواس القهري لدى عينة من طالبات الجامعة" باالشتراك مع أ.
بالدمام بالمملكة العربية الســــعودية  لإلعاقةالمشــــاركة بدراســــة بالملتقي الدولي العاشــــر للجمعية الخليجية  -136
 وو صعوبات التعلم وبرامج االرشاد النفسي".م والدراسة بعنوان " طالب الجامعة ذ2010ابريل  29الى  27
شـــهادة تقدير للمشـــاركة بالمؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشـــاف ورعاية الموهوبين بين الواقع  -137

صـــــعوبات  ذويم بدراســـــة بعنوان " االرشـــــاد النفســـــي لطالب الجامعة المتفوقين عقليًا 2010يوليو 15والمأمول، 
 التعلم" 

شهادة تقدير للمشاركة بالمؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع  -138
رعاية طالب  فيم بدراســــــة بعنوان " دور مشــــــروع الطرى المؤدية الى التعليم العالي 2010يوليو 15والمأمول، 

 الجامعة الموهوبين والمتفوقين عقليا" 
المؤتمر العلمي األول لقسم أصول التربية لكلية التربية بجامعة بنها " التربية شهادة تقدير للمشاركة ب -139
 "م.2010يوليو 21مجتمع ما بعد الحداثة،  في
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 :المنشورة العلمية األبحاث والدراسات

دراسة بعنوان: "دور مشروع الطرى المؤدية الى التعليم العالي في رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين  .1
يوليو  18وحتى  14مؤتمر دول أسيا والمحيط الهادي الثاني عشر للموهبة" في الفترة من عقليًا " 
 م بمدينة دبي بدولة االمارات العربية المتحدة 2012

دراسة ميدانية " مؤتمر دول أسيا  العربية:دراسة بعنوان: " معوقات االبداع لدى طالب الجامعات  .2
م بمدينة دبي بدولة  2012يوليو  18وحتى  14الفترة من  فيالثاني عشر للموهبة"  الهاديوالمحيط 

 د " من األساتذة بجامعات الوطن العربي، وهم: ا.8االمارات العربية المتحدة بحث مشترك مع عدد "
د جياللي بوحمامة  ا. و ،د عمر هارون جامعة الخرطوم ا. و ،مصطفى عشوي جامعة الملك فهد

 ا. د هدي هالل الجامعة االسالمية بماليزيا و ا. و ،جامعة قطرد بتول خليفة  ا. و ،جامعة الكويت
د معن عبدالباري جامعة الدمام.  وتم نشر الدراسة بالجامعة  ا. د محمود بوسنة جامعة الجزائر و

 االسالمية بماليزيا وبمجلة دراسات نفسية برابطة األخصائيين النفسيين المصرية " رانم "
'Ashwi, Mustafa and Busnah, Mahmud and al-Khalifah, 'Umar Harun and Bu 

Hamamah, Jilali and Khalifah, Batul and Sayyid Ahmad, Sulayman Rajab and 'Abd al-

Bari, Ma'n and Huda , Mohammad Hassan Hilal (2010)'Awa'iq al-ibda' lada talabah al-

jami'at al-'Arabiyah: dirasah iqlimiyah = Barriers to creativity in Arab universities. Dirasat 

Nafsiyah, 20 (4). ISSN 603-557 .URI :http://irep.iium.edu.my/id/eprint/2460 

اإللكتروني التطوعي في رعاية الفئات الخاصة: الشفا للصحة النفسية نموذجًا"  بعنوان: اإلعالمدراسة  .3
 المجلس االعلى لشؤون االسرة 2012قطر  –الدوحة  ندوة "اإلعالم وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة "

. المجلة تأسيس المكتبة النفسية ألبحاث العلوم النفسية من وجهة نظر اسالمية بعنوان: نحوملف  .4
 2012خريــــف  –36العــدد  -المجلـد الثامن  Apn النفسيالعربية للطب 

5.  www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36Sup.exeApn eJ 36  
ضوء بعي التوجهات  فيدراسة بعنوان: صعوبات التعلم لدى الصم وضعاف السمع، دراسة تحليلية  .6

 م 2012مايو  3: 1صم وضعاف السمع بدولة قطر لل الثانيالمؤتمر العلمي  الحديثة.
تخفيف أعراي الوسواس القهري لدى عينة من  في الدينيفاعلية العالج النفسي  بعنوان: "دراسة  .7

ندوة التعليم العالي للفناة "  د./ آمال الفقي. و ،د / حمدان فضة طالبات الجامعة" باالشتراك مع أ.
 م2010يناير  6الى  4الفترة من  فياألبعاد والتطلعات" والمنعقدة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 

المؤتمر  صعوبات التعلم" ذوي" االرشاد النفسي لطالب الجامعة المتفوقين عقليًا  دراسة بعنوان: .8
 م2010يوليو 15ة الموهوبين بين الواقع والمأمول، العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشاف ورعاي

الملتقي الدولي الحديثة"  " طالب الجامعة ذوو صعوبات التعلم وبرامج االرشاد النفسيدراسة بعنوان:  .9
 م 2010ابريل  29الى  27بالدمام بالمملكة العربية السعودية  لإلعاقةالعاشر للجمعية الخليجية 

http://irep.iium.edu.my/id/eprint/2460
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رعاية طالب الجامعة الموهوبين  فيلطرى المؤدية الى التعليم العالي " دور مشروع ا دراسة بعنوان: .10
المؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع  والمتفوقين عقليا"

 م 2010يوليو 15والمأمول، 
من للتعليم " دمج التقنيات المؤتمر الدولي الثا صعوبات التعلم" لذوي" التعليم العالجي دراسة بعنوان:  .11

 رمسيس القاهرة.   هيلتون م بفنى  2009يوليو  16الى  14العملية التعليمية"  فينحو تحقيى التميز  –
صعوبات  ذويدراسة بعنوان" التدريب كمدخل لتحسين جودة الحياة وتنمية المهارات التواصلية لدى  .12

 14العملية التعليمية"  فينحو تحقيى التميز  –التعلم" المؤتمر الدولي الثامن للتعليم " دمج التقنيات 
 م بفنى رمسيس القاهرة 2009يوليو  16الى 

قسم علم  –صعوبات التعلم وأسرهم". بالمؤتمر السنوي لكلية اآلداب  ذوي" جودة حياة دراسة بعنوان:  .13
 م2009ابريل  28وحتى  26الفترة من  فيجودة الحياة وعلم النفس"  جامعة طنطا " –النفس 

 Cognitive behavioral therapyالتعلم  السلوكي لصعوبات"العالج المعرفي دراسة بعنوان:  .14
for learning difficulties  عين شمس" استراتيجيات  النفسي لجامعةالمؤتمر الدولي الخامس للطب

سية" والمنعقد بجامعة عين شمس بمركز التدريب والتعليم في الفترة من الممارسة الطب نف فيجديدة 
 م 2009ابريل  8وحتى  7

الدولي األول  " المؤتمرعالج اضطراب التلعثم نفسياً وتخاطبياً  في" االتجاهات الحديثة دراسة بعنوان:  .15
مارس  25الى  23ن الفترة م فيللجامعة األمريكية بالقاهرة بالتعاون مع جامعة غرب ميتشجان وذلك 

 م.2009
المؤتمر السنوي الخامس  صعوبات التعلم". ذوي" االرشاد النفسي وجودة حياة دراسة بعنوان:  .16

مصر والسابع عشر العربي والذي نظمته الجمعية المصرية للدراسات  فيوالعشرون لعلم النفس 
 م  2009فبراير  4الى  2الفترة من  فيالنفسية 

" المواقف الصادمة " السيكودراما نموذجاً  اثرالنفسي الضطرابات التخاطب العالج دراسة بعنوان:  .17
الدولي الثالث للمحللين النفسيين العرب حول" العنف واإلرهاب" والمنعقد بسفينة النيل بكين  المؤتمر

Nile Peking   م وذلك باالشتراك مع 2008نوفمبر  2أكتوبر وحتى  31بالقاهرة في الفترة من
 األستاذ الدكتور محمد النحاس 

" الدراسات النفسية في الوطن العربي، رؤية نقدية " الملتقى الدولي لعلم النفس بدولة دراسة بعنوان:  .18
 2007نوفمبر  9الى  3في الفترة من  السودان وذلك

لعلم النفس والذي عقدته  اإلقليمي " المؤتمر" العالج المعرفي السلوكي لصعوبات التعلمدراسة بعنوان:  .19
وذلك باالشتراك  2007نوفمبر  20الى  18رابطة األخصائيين النفسيين المصرية "رانم" في الفترة من 

 األستاذ الدكتور حمدان محمود فضة. ملاعلا مع



  

19 

التربية الخاصة  والموهوبون( مؤتمرالراشدون صعوبات التعلم ) لذويالعالج النفسي دراسة بعنوان:  .20
باالشتراك  2007يوليو 15/16بين الواقع والمأمول، قسم الصحة النفسية، كلية التربية جامعة بنها 

 األستاذ الدكتور حمدان محمود فضة. ملاعلامع 
اسع " فهم السنن اإللهية كمدخل وقائي من االضطرابات النفسية" بالمؤتمر الدولي التدراسة بعنوان:  .21

؛ وذلك 2004ابريل  21الى  20للفلسفة اإلسالمية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة في الفترة من 
 محمد داوود. عبدالبارىباالشتراك مع األستاذ الدكتور 

صعوبات التعلم" الملتقي الدولي  ذوي" العالج النفسي والتخاطبى لصور التلعثم لدى دراسة بعنوان:  .22
جية لإلعاقة وجمعية أولياء أمور المعاقين " اإلعاقة والخدمات العالقة" والمنعقد الثامن للجمعية الخلي

 161م بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ص2008مارس  20الى  18في الفترة من 
 .. وذلك باالشتراك مع الدكتور محمد النحاس196وحتى ص 

الملتقى الدولي الرابع لكلية  لتخاطب لدى المعاقين"" المداخل العالجية الضطرابات ادراسة بعنوان:  .23
االحتياجات الخاصة في القرن الحادي والعشرين؛  ذويالعلوم االجتماعية بجامعة الكويت بعنوان " فئة 
مشاركة مع الدكتور  م، 1/5/2008وحتى  29/4طموحات وانجازات" والمنعقد خالل الفترة من 

 محمد النحاس.       
" الوقاية من اإلعاقة الكالمية: رؤية مقترحة لتفعيل دور "اإلعالم التلفزيون فيدور " دراسة بعنوان:  .24

م" التليفزيون واإلعاقة" والذي نظمته مدينة 2008مواجهة اضطرابات التخاطب " بملتقي المنال  في
م 2008مايو  22الى  20الشارقة للخدمات اإلنسانية بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 

 وذلك باالشتراك مع األستاذ الدكتور محمد النحاس.
 ذوياألشخاص  االحتياجات الخاصة لذوي" االتجاهات الحديثة في التأهيل التخاطبى دراسة بعنوان:  .25

 ذويالقاهرة معهد الدراسات التربوية بعنوان " تأهيل  السادس لجامعة" المؤتمر الدولي االعاقة
 القاهرة فيخاصة: رصد الواقع واستشراف المستقبل" والمنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة االحتياجات ال

 مشترك مع الدكتور محمد النحاس. م،2008يوليو  17الى  16الفترة من 
" عالج اضطرابات التخاطب لدى المسنين" مشاركة مع الدكتور محمد النحاس، دراسة بعنوان:  .26

الى  22في الفترة من  المتحدة والمنعقدبدولة اإلمارات العربية  يبأبوظببالمؤتمر العالمي للشيخوخة 
 م  بقصر األمارات، تحت رعاية مؤسسة التنمية األسرية.  2008ابريل  24

" علم التجويد كمدخل وقائي وعالجي الضطرابات النطى والكالم)التخاطب( "بمؤتمر دراسة بعنوان:  .27
 الفترة من(؛ في أبوظبيبدولة اإلمارات العربية المتحدة ) العالج بالقرآن بين الدين والطب، والمنعقد

هـ، باالشتراك مع الدكتور محمد  1428ربيع األول  24-22م الموافى  2007ابريل  12الى 10
 محمود النحاس.
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السيكودراما " مجلة الطفولة العربية  فياآلخرين لدى األطفال كما تبدو  –جدلية األنا دراسة بعنوان:  .28
 2007يونيو ن، يوالثالث الحاديالكويتية الموحكتمة" المجلة علمية بحثية محكتمة، المجلد الثامن، العدد 

 .91الى ص  74من ص 
 http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8-publications التالي:المزيد عبر الرابط 

 

 الجوائز والتكريمات:

" كلية  pathwaysمصـــــــر  –شـــــــهادة شـــــــكر وتقدير ودرع مشـــــــروع " الطرى المؤدية الى التعليم العالي  -140
الهندسة، بجامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة بنها، ومؤسسة فورد األمريكية، بشأن تكريم األب "رجب سيد 

 ولى األمر المكافن عن المتدرب "سليمان رجب سيد أحمد". " جائزةأحمد محمد 
" كلية  pathwaysمصـــــــر  –شـــــــهادة شـــــــكر وتقدير ودرع مشـــــــروع " الطرى المؤدية الى التعليم العالي  -141

القاهرة بالتعاون مع جامعة بنها ومؤســســة فورد األمريكية، بشــأن تكريم األم" عزيزة حســن  الهندســة بجامعة
 األمر المكافن عن المتدرب "سليمان رجب سيد أحمد". جائزة ولى" محمد

 pathwaysمصـــــــر  –مشـــــــروع " الطرى المؤدية الى التعليم العالي  متدربيتقدير من شـــــــهادة شـــــــكر و  -142
 م.2008بشأن مشاركتي لهم في الحفل الختامي للمشروع بالقاهرة أغسطس  "batch 8"بالقاهرة 

 pathwaysمصـــــــر  –مشـــــــروع " الطرى المؤدية الى التعليم العالي  متدربيشـــــــهادة شـــــــكر وتقدير من  -143
بشــأن تدريبهم على " دورة مهارات التفاوي" لمدة تســع ســاعات على مدار ثالثة  "batch 1"بجامعة بنها 

 م2008أيام، وبشأن مشاركتهم الحفل الختامي للمشروع بجامعة بنها أغسطس 
شهادة تكريم ووفاء من مركز سعادة واستقرار لالستشارات النفسية، بقاعة الصداقة وذلك بمناسبة الملتقى  -144

 رعاية الجمعية النفسية السودانية.الدولي لعلم النفس ب
شــــهادة شــــكر وتقدير من جامعة بنها للمشــــاركة في أنشــــطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بإدارة الجامعة  -145

 .2008يونيو  28-21م، األسبوع اإلقليمي لحماية البيئة بالقليوبية ،2008/2009للعام الجامعي 
نائب مقرر المؤتمر الدولي الثالث لرعاية المســـــــنين شـــــــهادة تكريم بصـــــــفة المافوتي والمنســـــــى التنفيذي و  -146

بجامعة القاهرة بعنوان " الرعاية المتكاملة للمســــــــــــــنين: رســـــــــــــــالة وعلم وفن" والذي ينظمه المركز الدولي 
لالســـــــــتشـــــــــارات والتخاطب والتدريب بدبي باالشـــــــــتراك مع مركز جامعة القاهرة لرعاية المســـــــــنين والجمعية 

 م بمقر المؤتمرات بجامعة القاهرة.2009مارس  5الى  3لمنعقد في الفترة المصرية لرعاية المسنين، وا
 dos – logo – basic level 1 – louts 123 شـــهادة نجاح بدورات الحاســـب اآللي المتخصـــصـــة  -147

 بتقدير ممتاز من مدرسة طحلة الثانوية المشتركة. وذلك
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المجال العلمي والتفوى  فيالبارز  شــــــــــــهادات تقدير من اتحاد طالب كلية التربية بجامعة بنها للنشــــــــــــاط -148
 الحصول على المركز األول على شعبة الفلسفة طوال أربع سنوات دراسية.  فيبالدراسة والمتمثل 

 .1998جدًا بمقر جامعة بنها عام  شهادة تقدير ألداء التربية العسكرية بتفوى وبتقدير جيد -149
المركز الدولي لل،ات وذلك الجتياز ثالث مســــــــــتويات  –شــــــــــهادة تقدير وتكريم من وزارة التربية والتعليم  -150

 " ساعة تدريبية من معلم أجنبي.24ساعات " االنجليزية بعددمتقدمة بالل،ة 
أداء األعمال المكلف بها من  فيشـــــــــهادة شـــــــــكر وتقدير من ادارة كلية التربية بجامعة بنها وذلك للتميز  -151

 وتصميم وتحديث موقع الكلية، وتم حفظ الشهادة بملف العمل. باإلنترنتصد النتيجة واعالنها ر 
شــهادات شــكر وتقدير من كنترول الفرقة الثانية تعليم أســاســي وكنترول الفرقة الرابعة تعليم عام وكنترول  -152

تميز أعمال  فيا ســـــــــــــــاهم الدبلوم الخاص للجهود المتميزة والدقة وااللتزام االداري والمهنى واألخالقي مم
 م.2010وحتى  2005الكنترول خالل األعوام 

خطاب شــــــكر وتقدير من االتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصــــــم وجمعية الزهايمر الســــــورية والرابطة  -153
نداء دعم األشـــخاص المصـــابين بالخرف وذويهم وجعل  فيالطبية للمعلوماتية وذلك لمســـاهمة موقع الشـــفا 

 ويات الصحية لمنظمة الصحة العالمية، وقد تم اعتماد النداء وتنفيذه عالميًا.الخرف من األول
شــــــهادة شــــــكر وتقدير من جامعة بنها وكلية التربية وذلك لحصــــــول جامعة بنها على المركز األول للمرة  -154

مشـــــروع  فيالثانية على التوالي على مســـــتوى الجامعات المصـــــرية حســـــب تقييم مؤشـــــرات أداء الجامعات 
 ة االلكترونية بالجامعة وبالتعاون مع المجلس األعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.البواب

خطاب شــــــــــــكر وتقدير من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصــــــــــــحة لدول مجلس التعاون الخليجي عن  -155
بتـــاريخ  3551مجمـــل النشـــــــــــــــــاطـــات العلميـــة والتفـــاعـــل مع مؤتمرات ومطبوعـــات المجلس. خطـــاب رقم 

 م.21/6/2010
شــــهادة شــــكر وتقدير للمشــــاركة بالمؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشــــاف ورعاية الموهوبين  -156

م وذلك للمشــاركة بدراســتين بالمؤتمر، وكذلك عضــوية اللجان االعالمية 2010بين الواقع والمأمول، يوليو 
 والتنظيمية والتحضيرية.

ل على مســـــتوى الوطن العربي، وجائزة أفضـــــل موقع خدمي درع جائزة األســـــرة العربية التقنية المركز األو  -157
، وقام بالتحكيم هيئة علمية لإلنترنتفي مجال الصــــــــــــــحة النفســــــــــــــية، نظم المســـــــــــــــابقة مجموعة اإلمارات 

للتســـوى،  2008متخصـــصـــة ســـرية وتم توزيع الجوائز خالل احتفال دولة اإلمارات بمهرجان دبي الســـنوي 
 .http://www.isoc.aeقع الجائزة وتم نشر قائمة شرف الفائزين على مو 

158- certificate of completion and attend " continuing education activity "10"  credits/hours 
about: " recovery is real – self-determination – the resiliency factor – recapping 
resiliency" sponsored by magellan health services and recovery opportunity center, llc 

http://www.isoc.ae/
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159- certificate of completion and attend "continuing education activity "74%" passed about: 
"mood disorders" assessment and treatment" sponsored by speedyceus online, e-
courses.  

160- certificate of completion and attend "continuing education activity "92%" passed 
about: "aging and long-term care" sponsored by speedyceus online, e-courses.  

 

 اللجان الجامعية:   

عضوية لجنة  –مركز التعليم والتعلم على مستوى الجامعة  )عضوية لجنة 12: اللجان الجامعيةعضوية   
لجنة الجداول  -لجنة األجهزة والمعامل  -لجنة التدريب الميداني  -المحتوى اإللكتروني على مستوى الكلية 

لجنة المتعاونين  -لجنة هيكلة برنامج البكالوريوس وتوصيف المقررات الخطة المطورة للقسم  -الدراسية 
لجنة الدراسات العليا مستوى الدبلوم العالي  -لجنة تقارير المقررات  -لجنة تحديد المسار  -متعاونات وال
 لجنة األنشطة والفعاليات( –لجنة مقابالت الطالب الجدد والطالب المحولين  -

عضوية مركز التعليم والتعلم على مستوى جامعة طيبة، منسى وحدة التعليم بالمركز لتطوير  •
 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمجاالت التعليم والتدريب والتدريس الجامعي. ودعم

رئاسة وعضوية لجنة المحتوى اإللكتروني على مستوى الكلية، لتطوير الموقع االلكتروني لقسم التربية  •
 الكلية.موقع  تطوير محتوي فيالخاصة على بوابة الجامعة بشبكة االنترنت العالمية، والمساهمة 

مقررات مسار  )توصيفة لجنة هيكلة الخطة الدراسية المطورة للقسم لمرحلة البكالوريوس عضوي •
وعام  2013صعوبات التعلم على نماذج الهيئة الوطنية للجودة واالعتماد األكاديمي نماذج عام 

 .المحكمين(واعادة تعديل التوصيفات بعد التحكيم وفي ضوء مالحظات  -2017وعام  2015
مخاطبة ادارة  -متابعة تسجيلهم  -لجنة التدريب الميداني بالقسم " حصر الطالب  رئاسة وعضوية •

اعداد الخطة التنفيذية للتربية العملية واعتمادها  -مخاطبة وحدة التربية العملية  -التربية الخاصة 
 بمجلس القسم " 

عضوية لجنة حصر وفرز المتقدمين والمتقدمات على وظائف المتعاونين بالقسم، وبلغ عددهم بنين  •
 -ضوء الضوابط  فياالطالع على الملفات، والترشين المبدئي  -متقدمة  225متقدم وبنات  85

عداد الملفات للمقابلة الشخصية بالقسم.  عداد قائمة بنتيجة الفرز موضحة التفاصيل، وا   وا 
 )معملة وعضوية لجنة األجهزة والمعامل بالقسم "تجهيز وتأثيث معامل قسم التربية الخاصة رئاس •

اعداد طلبية معمل القسم من   - التخاطب(معمل  -معمل التكامل الحسي  -التشخيص والتقويم 
ت اعداد طلبية معمل القسم من المطبوعا - grpومتابعة المعاملة وتسجيلها الكتروني بنظام   األجهزة

 كاالختبارات والمقاييس، والبرامج العالجية. 
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، الموهبة واإلبداع، وتشتت االنتباه وفرط الحركة اتمنسى مقرر  -عضوية لجان تقرير المقررات  •
ومقرر  - والبرامج التربوية والعالجية لذوى صعوبات التعلم، وتعديل السلوك لذوى االحتياجات الخاصة

التقرير الشامل والمجمع،  والطالبات، إلعدادالدبلوم شطري الطالب مدخل الى التربية الخاصة، بمرحلة 
 واحصائية الطالب والطالبات بشعب المقررات، وجمع نماذج تقرير المقرر للشعب الفردية.

 عضوية لجان المقابالت لطالب القسم الجدد والطالب المحولين الى القسم.  •
 عضوية لجنة تحديد المسار لطالب القسم. •
تطوير الدبلوم العالي بالتربية الخاصة مسار  )لجنةن تطوير الدراسات العليا بالقسم عضوية لجا •

 اضطرابات تشتت االنتباه وفرط الحركة والدبلوم العالي للتدخل المبكر(.
حصر ومراجعة خطط الطالب  -سعادة مسجل القسم  )معاونةعضوية لجنة اعداد جداول القسم  •

 متابعة توزيع الجداول الدراسية ألعضاء هيئة التدريس(   -الدراسية لحصر المواد الدراسية لكل فصل 
عداد عري تقديمي إلرشاد طالب القسم الجدد،  • عضوية لجنة اإلرشاد األكاديمي لطالب القسم وا 

عداد تقرير انجازات القسم، واألنشطة المختلفة والتعريف بالقسم، والخطة الدراسية،  وحصر  -وا 
دراسي،  المستحقين للتدريب الميداني وحصر الخريجين؛ ومقرراتهم المتوقع دراستها لكل فصل

 ومهام أخري.
والتجهيز والتنسيى وعقد الفعاليات واالحتفال باأليام  )لإلعدادعضوية لجنة األنشطة والفعاليات  •

المصاحبة للملتقيات وتجهيز خطة ورش العمل واألنشطة المجتمعية وعقد  العالمية واألنشطة
 االتفاقيات مع جهات المجتمع(
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 روابط الصفحات العلمية الشخصية باإلنترنت:
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