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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:الحصول علیھاالورش التدریبیة التي تم الدورات و رابعا: 
السنةالجهةطبيعة الدورة الورشةالدورة أواسم

وعيوب-١ التخاطب فنيات دورة
والكالم النطق

النفســــــــــــــية دمــــــــــــــة ا –شــــــــــــــعبة

وتنميــــــــة املجتمــــــــع خدمــــــــة مركــــــــز

ئــــــــة جامعــــــــة–الب داب ليــــــــة

ف. سو ب

حتياجات-٢ ذوى رعاية دورة
اصة ا

جامعـــةمركـــ الطفولـــة دراســـات ز

شمس. ن ع

النف-٣ رشاد ـــــدورة النف رشـــــاد ليـــــة–مركـــــز
بية شمس-ال ن ع جامعة

ام-٤ ا املعلم إعداد والبحـــــــــــــــوثدورة الدراســـــــــــــــات ـــــــــــــــد مع
ة بو رة–ال القا جامعة

فل-٥ التو املجتمـــــــــعدورة خدمـــــــــة مركـــــــــز
ئـــــــة الب ن–وتنميــــــة عـــــــ جامعــــــة

شمس
اسب-٦ ا ــامدورة ا املعلــم إعــداد –وحــدة

رة القا جامعة

فل-٧ التو جمــــــــــــــــــةدورة وال اللغـــــــــــــــــات –مركـــــــــــــــــز
رة القا جامعة

التفك-٨ ارات م أعضـــــاءدورة قـــــدرات تنميـــــة مشـــــروع

والقيــــــــــادات س التــــــــــدر –يئــــــــــة

. ف سو ب جامعة
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وضغوط-٩ الوقت إدارة دورة
العمل

أعضـــــاء قـــــدرات تنميـــــة مشـــــروع

والقيــــــــــادات س التــــــــــدر –يئــــــــــة

. ف سو ب جامعة

تصال- ١٠ ارات م دورة
الفعال

أعضـــــاء قـــــدرات تنميـــــة مشـــــروع

والقيــــــــــادات س التــــــــــدر –يئــــــــــة

. ف سو ب جامعة

وحل- ١١ القرارات اتخاذ دورة
املشكالت

أعضـــــاء قـــــدرات تنميـــــة مشـــــروع

التــــــــــدر  والقيــــــــــاداتيئــــــــــة –س

. ف سو ب جامعة

١٢ -) إلعدادTOTدورة (
املؤدية الطرق بمشروع ن املدر

العا التعليم إ

العليـــــــا الدراســـــــات ر تطـــــــو مركـــــــز

ندســـــــــــــة ال ليـــــــــــــة –والبحـــــــــــــوث

مـــــع اك باإلشـــــ رة القـــــا جامعـــــة

فورد. مؤسسة

للبحوث-١٣ الدو شر ال " دورة
" العلمية

أعضـــــــــــاء قـــــــــــدرات تنميـــــــــــة مركــــــــــز

والقيــــــــــادات س التــــــــــدر –يئــــــــــة

فجامعة سو ب

) /١٢/٥-١٠من

٢٠١١(

اتي- ١٤ س التخطيط " دورة
"

أعضـــــــــــاء قـــــــــــدرات تنميـــــــــــة مركــــــــــز

والقيــــــــــادات س التــــــــــدر –يئــــــــــة

ف سو ب جامعة

) /١٩/٥-١٧من
٢٠١١(
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تصال- ١٥ ارات م " دورة
التعليم أنماط الفعال

" املختلفة

أعضـــــــــــاء قـــــــــــدرات تنميـــــــــــة مركــــــــــز

س التــــــــــدر –والقيــــــــــاداتيئــــــــــة

ف سو ب جامعة

) /٢٦/٥-٢٤من
٢٠١١(

استخدام- ١٦ " دورة
" س التدر التكنولوجيا

أعضـــــــــــاء قـــــــــــدرات تنميـــــــــــة مركــــــــــز

والقيــــــــــادات س التــــــــــدر –يئــــــــــة

ف سو ب جامعة

) /٩/٦-٧من
٢٠١١(

١٧ -" البح ق الفر إدارة " أعضـــــــــــاءدورة قـــــــــــدرات تنميـــــــــــة مركــــــــــز

س التــــــــــدر –والقيــــــــــاداتيئــــــــــة

ف سو ب جامعة

) ١٦/٦-١٤من
/٢٠١١(

١٨ -" امعية ا دارة " أعضـــــــــــاءدورة قـــــــــــدرات تنميـــــــــــة مركــــــــــز

والقيــــــــــادات س التــــــــــدر –يئــــــــــة

ف سو ب جامعة

) /٩/٦-٧من
٢٠١١(

امجدورة"- ١٩ ال توصيف
يئة ال لنماذج طبقًا واملقررات

اديمي لالعتماد "الوطنية

عبـــدليـــة امللـــك جامعـــة بيـــة ال

يــــــــــــــــــــــة العر اململكــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــز. العز

السعودية

عاء ر يوم
/٥/١املوافق
بمدرج١٤٣٣ ـ

ب)٢١٩ ) مب
٢٠ -" عليمدورة تكنولوجيا

" ن املكفوف
ليــــــــــة ب الــــــــــتعلم مصــــــــــادر بمركــــــــــز

عبـــــــــــــد امللـــــــــــــك جامعـــــــــــــة بيـــــــــــــة ال

يــــــــــــــــــــــة العر اململكــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــز. العز

السعودية.

الثالثاء يوم
ـ١٨/١/١٤٣٣
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ي- ٢١ حصا التحليل " دورة
العلمية "SPSSللتخصصات

ـام ا التعلـيم ر تطـو –مركز

ـــــــــــز العز عبـــــــــــد امللـــــــــــك -جامعـــــــــــة

السعودية ية العر اململكة

يومي عقدت
ن ثن و حد

٢٨-٢٧املوافقان
ه٣/١٤٣٣/

التخطيطبرنامج- ٢٢ "
التعليم ملؤسسات اتي س

" العا

جـــــودة لضـــــمان القوميـــــة يئـــــة ال

عتمـــــــــــــاد و وحـــــــــــــدة–التعلـــــــــــــيم

جامعـــــــة العلـــــــوم ليـــــــة ب التـــــــدر

ف سو ب

٢٠/١١- ١٩/

٢٠١٣

يبرنامج- ٢٣ الذا م التقو "
" العا التعليم ملؤسسات

جـــــودة لضـــــمان القوميـــــة يئـــــة ال

عتمـــــــــــــاد و وحـــــــــــــدة–التعلـــــــــــــيم

جامعـــــــة العلـــــــوم ليـــــــة ب التـــــــدر

ف سو ب

-٢١من

٢٢/١١/٢٠١٣.

اراتدورة-٢٤ م تنمية "
" الرؤي متعدد التفك

أعضـــــــــــاء قـــــــــــدرات تنميـــــــــــة مركــــــــــز

ـــــــــــ ب جامعـــــــــــة س التـــــــــــدر يئـــــــــــة

ف سو

-٩من
١٠/٣/٢٠١٤

التنظيميدورة- ٢٥ ل ي ال "
" الوظائف وتوصيف امعات ل

أعضـــــــــــاء قـــــــــــدرات تنميـــــــــــة مركــــــــــز

ـــــــــــ ب جامعـــــــــــة س التـــــــــــدر يئـــــــــــة

ف سو

١٨/٣/٢٠١٤

امعة"دورة- ٢٦ ا موازنة
" ا ف ومصار ا مصادر

أعضـــــــــــاء قـــــــــــدرات تنميـــــــــــة ١٩/٣/٢٠١٤مركــــــــــز
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ـــــــــــ ب جامعـــــــــــة س التـــــــــــدر يئـــــــــــة

ف سو

يبرنامج- ٢٧ الذا م التقو "
" العا التعليم ملؤسسات

جـــــودة لضـــــمان القوميـــــة يئـــــة ال

عتمـــــــــــــــاد و مركـــــــــــــــز–التعلـــــــــــــــيم

يئــــــــــة أعضــــــــــاء قــــــــــدرات تنميــــــــــة

ف سو ب جامعة س التدر

-٥من

٦/٤/٢٠١٤.

امجبرنامج- ٢٨ ال توصيف "
ملؤسسات املن وخرائط

" العا التعليم

جـــــودة لضـــــمان القوميـــــة يئـــــة ال

عتمـــــــــــــــاد و مركـــــــــــــــز–التعلـــــــــــــــيم

يئــــــــــة أعضــــــــــاء قــــــــــدرات تنميــــــــــة

ف سو ب جامعة س التدر

-١٥من
١٦/٤/٢٠١٤.

الفعالبرنامج- ٢٩ التعلم "
" العا التعليم ملؤسسات

يئـــــة جـــــودةال لضـــــمان القوميـــــة

عتمـــــــــــــــاد و مركـــــــــــــــز–التعلـــــــــــــــيم

يئــــــــــة أعضــــــــــاء قــــــــــدرات تنميــــــــــة

ف سو ب جامعة س التدر

-١٧من

١٨/٤/٢٠١٤.

ارجيةبرنامج- ٣٠ ا املراجعة "
" العا التعليم ملؤسسات

جـــــودة لضـــــمان القوميـــــة يئـــــة ال

عتمـــــــــــــــاد و مركـــــــــــــــز–التعلـــــــــــــــيم

يئــــــــــة أعضــــــــــاء قــــــــــدرات تنميــــــــــة

جامعة س فالتدر سو ب

-٢٦من
٢٧/٤/٢٠١٤.

التخطيطبرنامج- ٣١ "
التعليم ملؤسسات اتي س

جـــــودة لضـــــمان القوميـــــة يئـــــة ال

عتمـــــــــــــــاد و مركـــــــــــــــز–التعلـــــــــــــــيم

٤/٥/٢٠١٤-٣من



7

كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

" يئــــــــــةالعا أعضــــــــــاء قــــــــــدرات تنميــــــــــة

ف سو ب جامعة س التدر

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة الخدمةبداية الدرجة األكاديميةالوظيفة

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

الجامعةالرسالةعنوان
المانحة

تاریخالقسم/ الكلیة
اإلجازة

التقدیرالدرجة

ي سلو برنامج فعالية
درجة خفض

من عينة لدى العنف
عقليا ن –املعاق
ية تجر نجامعةدراسة ع

شمس

لية النفس علم قسم
داب

ممتازماجستيرم٢٠٠٠

التفك ارات م ارتقاء
مرحلةسـتدال

املتوسطة الطفولة
املبكرة قة –واملرا

مستعرضة بدراسة جامعة

ف سو

لية النفس علم قسم
داب

دكتوراهم٢٠٠٧

مرتبة الشرف األولي
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

: الكتاب) ب
الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

إ-١ ن الباحث دليل
اث ال النفسية يم املفا

ا.د. عبد الحليم محمود
ا.د. طريف شوقي

ا.د. عبد المنعم شحاته
د. اشرف شلبي

هيئـة مجموعة من اعضاء 
التدريس

للفكـــــــــر العـــــــــاملي ـــــــــد املع
سالمي

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم دار

شــــــر وال للطباعــــــة

، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والتوز

رة. القا

٢٠١١

اململكة-٢ الشباب وقاية
من السعودية ية العر

املخدرات د. أشرف شلبيعاطي

ألبحــــــــاث الــــــــوط املركــــــــز
امللـــك–الشـــباب جامعـــة

-سعود.

يـــــــــة العر اململكـــــــــة
٢٠٠٩السعودية

ن-٣ والتدخ ثار-الشباب
قالع وكيفية د. أشرف شلبيالسلبية

ألبحــــــــاث الــــــــوط املركــــــــز
امللـــك–الشـــباب جامعـــة

-سعود.

يـــــــــة العر اململكـــــــــة
السعودية

٢٠٠٩

:الدورياتب ) 
اسم الدوريةالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

بيانات النشر
السنة العدد/ المجلد 

لدى نالعنف املعاق
عقليا

د. أشرف شلبي

معوقات مجلة
مجلة–الطفولة

و لبحوث ة دور
ذوى دراسات

حتياجات
اصة ا

الثامن ٢٠٠٠يونيوالعدد

التفك ارات م
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

مرحلة ستدال
املتأخرة –الطفولة

ن ب مقارنة دراسة
ناث و الذكور

ليةد. أشرف شلبي مجلة
جامعة- داب

املنوفية

ل إبر إبريلعدد
م.٢٠١٠

ي السلو العالج فعالية
لدى العنف خفض

عقليا ن املعاق
د. أشرف شلبي

دمة ا مجلة

مركز-النفسية

النفسية دمة -ا

داب لية

شمس ن ع جامعة

، ول العدد

ول املجلد

٢٠٠٥يناير

ن املصاب طفال رعاية
داون  أعراض دمةد. أشرف شلبيبزملة ا مجلة

مركز-النفسية

النفسية دمة -ا

داب لية

شمس ن ع جامعة

، ي الثا العدد

ول  املجلد

ل ٢٠٠٥إبر

د. أشرف شلبي
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

لدى النف التوافق
املدخنات من عينة
من املدخنات وغ
امعة ا طالبات

-د. أشرف شلبي
زينات يوسفد. 

داب لية مجلة

ب– جامعة

ف .- سو

ل إبر عدد
م٢٠٠٩

ل إبر عدد
م٢٠٠٩

التوكيدية ارات امل
بالتوافق ا وعالق

من عينة لدي النف
مرحل طالبات

املتوسطة قة املرا
واملتأخرة

د. أشرف شلبي

داب لية -مجلة
املنوفية ٨٣عددالجامعة

ر أكتو عدد
م.٢٠١٠

الالعقالنية ار ف
لدي الذات وم ومف
ن ق املرا من عينة

قات واملرا

د. أشرف شلبي
دابمج لية -لة

املنوفية جامعة
) )٨٦العدد

م.٢٠١١يوليو

ارات امل ارتقاء
ناث لدي التوكيدية

قة املرا مراحل ع

د. أشرف شلبي

مركـــــــــــــــــــــــــــــــز مجلـــــــــــــــــــــــــــــــة

و البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث

النفسـية الدراسـات

داب-– -ليـــــــــــــــــــــــــــــة

رة. القا جامعة

عة الســــــا وليــــــة -ا
التاسعة الرسالة

تم م٢٠١١س

ي يجا التفك ارات م
بالتوافق ئة املن

الزوا
د. أشرف شلبي

داب لية مجلة

ف سو ب جامعة

) ل)٢٣العدد يونيو–ابر
م٢٠١٢
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

التفك ارات م دور
بؤ الت الناقد

عينةبالصداقة لدي
ن ق املرا من

طالب من قات واملرا
امعة ا

د. أشرف شلبي

مركـــــــــــــــــــــــــــــــز مجلـــــــــــــــــــــــــــــــة

و البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث

الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ليـــــــــــــــة–النفســــــــــــــية

جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة-داب

رة. القا

الثامنــــــــة وليــــــــة -ا
عـــــــــــــــة الرا الرســــــــــــــالة

عشرة

سم د عدد
م٢٠١٢

التحرش ئات من
اتيجيات واس ا
من عينة لدي تھ مواج

ن ق قاتاملرا واملرا
ن املصر

د. أشرف شلبي

داب لية مجلة

ف سو ب جامعة

الثالـــــــــــــــــــــــث العـــــــــــــــــــــــدد
ن م٢٠١٤والثالث

:ج) أجزاء من كتب
رقم اإليداع الصفحاتتاريخ النشرمكان النشر الناشراسم المؤلف/ المؤلفينعنوان الكتاب والمحررعنوان البحث( الفصل ) 

)بورقة عمل (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةمكان انعقادهالجهة الراعيةعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

ــــــــــــــــــــــــــــ التفك ــــــــــــــــــــــــــــارات م
مرحلــــــة ــــــ ســــــتدال
املبكرة قة املرا

د. اشرف شلبي
ــــــــــــــــــ قلي املــــــــــــــــــؤتمر

ن خصـــــائي لرابطـــــة
ة املصر ن النفسي

رابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ن خصــــــــــــــــــــــــــائي
ن النفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ة املصر

ــــديان مر فنــــدق
س ـــــــــــــــــــــــول وليو

رة القا

١٨-
٢٠/١١/٢٠٠٧

م
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

أبنائنــــــــــا نحمــــــــــي كيــــــــــف
ــــــــــــــــــــــ الوقــــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــــن

املخدرات

د. اشرف شلبي

والشـــباب املخـــدرات
يــــة العر اململكــــة ــــ

السعودية

منظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ســــــــــــــــــــــــــيف اليون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض بالر
معيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وا
الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا
مـــــــــــــــن للوقايـــــــــــــــة

املخدرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض -الر
يــة العر اململكــة

السعودية

مـــــــــــن املـــــــــــدة ـــــــــــ
)١٥-

ـ)١٧/٥/١٤٣٠

: أعمال مترجمة) هـ
العمل عنوان

المترجم
المترجم / 
المترجمون

عنوان العمل  باللغة 
األصلية

مؤلف العمل 
األصلي

مكان اسم الناشر 
النشر  

تاريخ 
النشر

الوالدين دليل
ن املعاق لرعاية

حالة–عقليا
اشرف شلبيد. داون 

مؤسسة
طيبة

شر لل
ع والتوز

رة القا

٢٠٠٨

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

المسئوليةسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةعنوان الرسالة
القرار صنع مراحل

ياة ا جوانب
دراسة اليومية

إستكشافية نفسية
عينة منع

قسم علم النفس ماجستير
جامعة بني –

سويف

مشرف ٢٠١٥م٢٠٠٧
مشارك
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

ات املصر قات املرا
ة" الثانو املرحلة

ة" بؤ الت القدرة
لالنحرافات

بأعراض سية ا
والقلق كتئاب

من عينة لدى
ن ق املرا

قات" واملرا

قسم علم النفس ماجستير
جامعة بني –

سويف
المشرف ٢٠١٥

الرئيسي

ارات" م ارتقاء
لدى الناقد التفك

الذكور من عينة
مراحل ع ناث و

املبكرة قة املرا
واملتوسطة

"واملتأخرة

قسم علم النفس ماجستير
جامعة بني –

سويف
المشرف ٢٠١٥

الرئيسي

وظيفةارتقاء"
العص نتقال

من املخ شقي ن ب
إ الطفولة

لدي قة املرا
ن س "ا

قسم علم النفس ماجستير
جامعة بني –

سويف
مشرف ٢٠١٥

مشارك

مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية)ب
المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالة

القرار صنع مراحل
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

ياة ا اليوميةجوانب
نفسية دراسة

عينة ع إستكشافية
قات املرا من

املرحلة ات املصر
ة" الثانو

–قسم علم النفس ماجستير
جامعة –كلية اآلداب 

بني سويف

مشرف مشارك ٢٠١٥
+ مناقش

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةاسم المقرر

الــــــــــــــــــــنفس.١ علــــــــــــــــــــم
ي رتقا

مصربني سويفاآلدابالليسانسالعربية

الــــــــــــــــــــنفس.٢ علــــــــــــــــــــم
جتما

مصربني سويفاآلدابالليسانسالعربية

ــ.٣ البحــث منــا
النفس علم

مصربني سويفاآلدابالليسانسالعربية

نفســـــــية.٤ نصـــــــوص
ية نجل باللغة

مصربني سويفاآلدابالليسانساإلنجليزية

الــــــــــــــــــــنفسعلــــــــــــــــــــم.٥
ي حصا

مصربني سويفاآلدابالليسانسالعربية

الــــــــــــــــــــنفس.٦ علــــــــــــــــــــم
بوي  ال

مصربني سويفاآلدابالليسانسالعربية

الــــــــــــــــــــنفس.٧ علــــــــــــــــــــم
رشادي

الملك عبد التربيةالبكالوريوسالعربية
العزيز

السعودية

رشاد.٨ و التوجيھ
النف

الملك عبد التربيةالدبلومالعربية
العزيز

السعودية

ــ.٩ البحــث منــا
الــــــــــــــــــــنفس علــــــــــــــــــــم

ي رتقا

مصربني سويفاآلدابالدراسات العلياالعربية
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.١٠
علــــــــم ـــــــ البحـــــــث
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس

الفسيولو

مصربني سويفاآلدابالدراسات العلياالعربية

نفــــــــــــــس.١١ علــــــــــــــم
النمو

الملك عبد التربيةالبكالوريوسالعربية
العزيز

السعودية

: العلمية) األعمال االستشارية د
السنةالجهةالمهام

الجمعية الخيرية للوقاية من المستشار النفسي
المخدرات

٢٠٠٩

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام

:) تحكيم األعمال العلميةو
السنةالدولةالجهةعنوان الدراسة

تعليميةز) تحكيم برامج 
السنةالجهةالمهام
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجهةاسم المحوراسم الدورة

التحلي العلياالتفك الدراسات ر تطو مركز
ندسة ال لية –والبحوث

مع اك باإلش رة القا جامعة
كية مر فورد مؤسسة

م٢٠١١–م ٢٠٠٨

املشكالت حل أساليب
القرار وإتخاذ

العليا الدراسات ر تطو مركز

ندسة ال لية –والبحوث

مع اك باإلش رة القا جامعة

كية مر فورد مؤسسة

٢٠١١- م٢٠٠٨

العليااملحاجة الدراسات ر تطو مركز

ندسة ال لية –والبحوث

مع اك باإلش رة القا جامعة

فورد كيةمؤسسة مر

٢٠١١–م ٢٠٠٨

الناقد التفك
ستدال و

العليا الدراسات ر تطو مركز

ندسة ال لية –والبحوث

مع اك باإلش رة القا جامعة

كية مر فورد مؤسسة

٢٠١١-م ٢٠٠٨

عديل-١ فنيات
سلوك

املعرفة قوافل بمركز
اض بالر

٢٠١٠-٢٠٠٩
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

دراسة–الطالبات
الطالبات حالة
سري  ي رشاد ا باز ابن - مشروع

اض رج–الر السعودية-ا
٢٠١٠-م ٢٠٠٩

املخدرات من الوقاية
الوطن نة افحةةيال مل

اململكة اض، املخدرات،الر

السعودية ية العر

م٢٠١٠–م ٢٠٠٩

التفك ارات إدارة–م
الوقت

ارات م ر تطو عمادة
يئة أعضاء وقدرات

امللك بجامعة س التدر
اململكة اض، الر سعود.

السعودية ية العر

٢٠١٠-٢٠٠٩

: (مشاركة بدون ورقة عمل)ط) الندوات والملتقيات
السنةالمدينةالجهةاسم اللجنة العلمية

ثامنا: الخبرات العملیة
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:عضوية اللجان الفنية)ب
السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

صندوق مكافحة اإلدمان 
والتعاطي

م٢٠٠٨- م٢٠٠٧مصررئاسة مجلس الوزراءمستشار نفسي

برنامج اإلرشاد الطالبي  
في الكليات الصحية

عضو لجنة االرشاد 
الطالبي

جامعة الملك سعود 
بالرياض

٢٠١٠السعودية

كلية التربية جامعة عضو لجنة الجودةوحدة الجودة
الملك عبد العزيز

٢٠١٣-٢٠١١السعودية

الخطة االستراتيجية 
لجامعة بني ٢٠٢٠

سويف

أمين لجنة إعداد 
االستراتيجية الخطة 
لجامعة بني ٢٠٢٠

سويف

٢٠١٥-٢٠١٣مصرجامعة بني سويف

الخطة البحثية لجامعة 
بني سويف

امين لجنة إعداد 
الخطة

٢٠١٥-٢٠١٣مصرجامعة بني سويف

الخطة البحثية القومية 
للجامعات المصرية

امين لجنة إعداد 
الخطة البحثية القومية 

للجامعات المصرية

المجلس األعلى 
للجامعات

٢٠١٥مصر

تقييم  عضو فريق فريق الجودة بالجامعة
كليات الجامعة 

٢٠١٥-٢٠١٤مصرجامعة بني سويف

لجنة تعديل قانون تنظيم 
الجامعات

عضو لجنة تعديل 
قانون تنظيم 

قطاع -الجامعات
البحوث والدراسات

٢٠١٥مصرجامعة بني سويف
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة

: د) عضوية الجمعيات العلمية
سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

رابطة إدارة مجلس عضو
ة املصر ن النفسي ن خصائي

١٩٩٦مصر

لرابطة املساعد العام ن م
ة املصر ن النفسي ن خصائي

١٩٩٧مصر

ملجلة داري دراساتاملدير
نفسية

١٩٩٨-١٩٩٧مصر

للدراسات ة املصر معية ا عضو
النفسية

١٩٩٨مصر

تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

:أدبية) مقاالت ج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال

(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .........):) أوراق طائرةد
الحالةالدوريةعنوان المقال

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجهةاسم الجائزة


