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بتقدير عام امتياز  2001جامعة حلوان عام  –بكالوريوس اآلداب و التربية من كلية التربية   -1

 .)أول التخصص(مع مرتبة الشرف 

 .عام امتيازبتقدير  2002دبلوم مهني في التربية "تخصص قياس نفسي" عام   -2

 جيد جداً.بتقدير عام  2003جامعه حلوان عام  –دبلوم خاص في علم النفس من كلية التربية   -3

، و موضوعها "االضطرابات  2005معة حلوان جا –ماجستير في التربية تخصص علم النفس  -4

سة مقارنة" سرطان" "درا سية و عالقتها ببعض المتغيرات لدي عينة من التالميذ المصابين بال  النف

 . ومراكز البحث العلمى بالطبع والتبادل بين الجامعات ة مع التوصي

موضففففوعها "برنام  ، و  2001جامعة حلوان  –دكتوراه الفلسفففففة في التربية من كلية التربية   -5

 ارشادي مقترح الكتساب بعض استراتيجيات المواجهة لعينة من المراهقين المصابين بالسرطان".

 

 
 

  الي  26/3/2002جامعة حلوان في الفترة من  –كلية التربية  ،معيد بقسم علم النفس

 م.1/3/2006

  الي  2/3/2006جامعة حلوان في الفترة من  –مدرس مساعد بقسم علم النفس كلية التربية

 م.16/11/2011

  وحتى 26/7/2011جامعة حلوان في الفترة من  –مدرس بقسم الصحة النفسية، كلية التربية 

2019 

  2019 /24/9جامعة حلوان من  -أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية 

 

 السيرة الذاتية

 التدرج الوظيفي

 الدرجات العلمية 
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 الفترة المكان المهام مسلسل

عضو لجنة األمومة والطفولة بقرار  -1

 ( لمحافظة حلوان .254المحافظ رقم )

 2011-2009 حلوان

عضو لجنة األسرة والسكان بقرار  -2

 ( لمحافظة حلوان253المحافظ رقم )

 2011-2009 حلوان

عضو لجنة المجلس االقليمي للسكان  -3

( لمحافظة 256بقرار المحافظ رقم )

 حلوان

 2011-2009 حلوان

رئيس مجلس إدارة جمعية "براعم  -4

 الجزيرة" لذوى اإلحتياجات الخاصة

 "جمعية براعم الجزيرة"

التابعة للشؤن االجتماعية 

  بقراررقمبحلوان  

 (7634) 

  

 2012إلى2009

مدير إدارة مركز "إرادة" لذوى  -5

 اإلحتياجات الخاصة.

جمعية براعم الجزيرة 

لذوى االحتياجات 

 الخاصة 

 2012إلى  2010

المدير التنفيذى لمشروع الجودة  -6

والمتابعة وتقويم مخرجات مشروعات 

 .تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات 

        ICTPبمشروع

على ألبالمجلس ا

 للجامعات 

2012 – 2015 

لمدير التنفيذى لمشروع التسويق ا -7

بمشروعات تطوير نظم وتكنولوجيا 

 المعلومات 

         ICTPبمشروع

بالمجلس األعلى 

 للجامعات

2010 – 2014 

8- 

 

 

المدير التنفيذى لألكاديمية الدولية للتنمية 

 الدولية والتدريب .

األكاديمية الدولية 

 بالقاهرة

2014-2016 

رئيس مجلس إدارة المعهد العربى   -9

 للدراسات 

 2016 اتحاد المعلمين العرب

ة تشارى وحدة الدعم النفسى للجامعاس -10

 . المفتوحة  العربية 

  2020/  2019  ع القاهرةفر

2020  /2021 

2021  /2022 

 مهام مهنية وحياتية
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عضو فى مؤسسة أكاديمية التدريب  -11

والتنمية ومركز زايد لتأهيل ذوى 

 التابع للقوات الجوية القدرات الخاصة 

 أكاديمية التدريب

 والتنمية 

2020 

 2021 جامعة حلوان  مدير مشروع ذوى االحتياجات الخاصة  -12

عضو مجلس ادارة السيدة نفيسة  -13

 لليتيمات 

دار السيدة نفيسة 

 بحلوان 

2021  /2022 

 

 

 

 

 األنشطة التدريسية لمرحلة البكالوريوس داخل الكلية
 

 عدد الساعات الفرقة  الشعبة أسم المقرر

 علم نفس النمو 

 الي -من 

2011/2012 

2013/2014 

2015/2016 

2017/2018 

2019  /2020  

2021  /2022 

ة 
لي

لك
 ا
ب

شع
ع 

مي
ج

 

 2 االولى

 استراتيجيات تعديل السلوك 

 للمعوقين 

2014 /2015 
 2 الثانية تربية خاصة

للمعوقين  ومهني اجتماعيتأهيل 

 2013عقليا 

 
 2 الثالثة تربية خاصة 

للمعاقين عقليا  المهنيالتأهيل 

 2 الثانية  تربية خاصة 2014/2015
 حقوق انسان

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

 بيولوجي

 Eكيمياء 
 بيولوجي

 بيولوجي

 أساسي عربي

 2 الثانية

 الخبرات التدريسية
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2018/2019 
 

سيكولوجية ذوى االحتياجات 

 الخاصة من

 2022إلى  2011

ية 
كل

ال
ب 

شع
ع 

مي
ج

 

 2 الثالثة

 النفسيالصحة النفسية واالرشاد 

 من

ع  2022إلى  2011
مي

ج

ب 
شع

ية
كل

ال
 

 2 الرابعة

     علم نفس الطفولة ومشكالتها  

م  2022إلى    2011
عل

س
نف

 4 الثانية 
 مشكالت المراهقة

2012 /2013 

2017/2018 

س 2018/2019
نف

م 
عل

 

 2 الرابعة

 

 

 
 

 األنشطة التدريسية لمرحلة الدراسات العليا داخل الكلية
 

 

 السنة   الشعبة أسم المقرر

 2012/2013 دبلوم خاص صحة نفسية  مناهج بحث متخصصة
 2016 /2015 دبلوم عام صحة نفسية 

/2017 
 2022إلى   2018 دبلوم مهني ارشاد نفسي  اجراءات بحث في العلوم السلوكية 

 2018/2019 ماجستير  االرشاد النفسي 

 2019 دكتوراه  التمكين النفسي "أبعاده ونظرياته "

  2019 دكتوراه  المهارات االجتماعية للطفل التوحدي 

 2019 ماجيستير  حاالت الهوية 

 2019 ماجيستير  األنشطة االلكترونية المتكاملة 

 2019 دكتوراه النظريات المفسرة لإلدمان 

 2020 ماجستير  األنشطة التكاملية 

 2020 صول تربية ""أدبلوم مهنى   تأثير اإلعالم على األطفال والمراهقين 

 2021 ماجستير اعداد البرامج االرشاية 

 2021 ماجستير  علم النفس اإليجابى 

 2021 دكتوراة  علم النفس اإلكلينيكى 
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 2021 ماجستير  البرامج التدريبية 

 2021 ماجستير  اتجاهات حديثة فى التربية الخاصة 

 2021 ماجستير نظريات حديثة فى الصحة النفسية 

 2022 ماجستير  التربية االيجابية بين النظرية والتطبيق 

   

 
 

 خارج الكلية والدراسات العليا التدريسية لمرحلة البكالوريوساألنشطة 
 والشعبةالسنة   الكلية أسم المقرر

عدد 

 الساعات

صحة نفسية و ارشاد 

 نقسي
 االقتصادكلية 

 2 2011/2012 المنزلي

كلية التعليم  علم نفس النمو

 2 2011/2012 الصناعي 
سيكولوجية ذوي 

 2 2012/2013 المنزلياالقتصاد  االحتياجات الخاصة

كلية الخدمة  صحة نفسية 

 االجتماعية
2015/2016 

2018/2019 
4 

4 
 بحوث متقدمة 

كلية الخدمة 

 االجتماعية 

 دكتوراه 

2019  
4 

 علم النفس االجتماعى 

 2021  /2022 

كلية الخدمة 

 الجتماعية 
2022 2 

النظريات السلوكية 

 واالجتماعية  

2021  /2022  

كلية الخدمة 

 الجتماعية 
 4 دكتوراة 

 
 

 

 
  بيان بالبحوث العلمية التي قامت بها

 

 جهة النشر عنوان البحث م
تاريخ 

 النشر

نوع 

 البحث

1 

تصور مقترح لبرنامج 

تدريبي لتقنيات البرمجة 

اللغوية العصبية لزيادة 

الرضا المهني لدي معلمات 

 رياض األطفال 

  11مجلة الدراسات النفسية " رقم 

  24مجلد 

 4ع 

أكتوبر 

2014 
 فردي 

 التنمية المهنية
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2 

إدارة الذات كمتغير وسيط 

بين التفكير اإليجابي 

والتحصيل األكاديمي لدي 

طالب الجامعة في ضوء 

 بعض المتغيرات 

 مجلة كلية التربية 

 جامعة كفر الشيخ مجلد األول 

   6ع 

 فردي  2016

3 

الكفاءة الذاتية المدركة 

وعالقتها بجودة الحياة 

األكاديمية لدي طلبة 

الدراسات العليا في ضوء 

 بعض المتغيرات 

 مجلة كلية التربية

 جامعة األزهر  

 الجزء الثالث 

  174ع 

يوليو 

2017 
 فردي 

4 

قائم  تدريبيفاعلية برنامج  

على األنشطة التكاملية 

 ةلتحسين الكفاءة االجتماعي

وأثرها في تنمية مفهوم 

الذات لدى األطفال زارعي 

 القوقعة

  مجلة كلية تربية 

 جامعة حلوان 

 24مجلد 

 1العدد 

يناير 

2018 
 فردي

5 

The influence of 

peer tutoring on 

improving 

psychological 

hardiness and 

adaptive behavior in 

children with 

hearing loss. 

International Conference on 

Psychology, 

Language and Teaching 

 
Link: 

https://link.sprinEer.com/a 
article/10. 1OO7ls10447-

018- 9319-1 

April 

2019 
 جماعي

6  

 

فاعلية برنامج إرشادي 
لتنمية التدفق النفسي وأثره 
على الذكاء االنفعالي لدى 

عينة من المسنات 
 المقيمات بدور الرعاية

 

 مجلة كلية التربية

 جامعة عين شمس

( 44العدد )  338  

 الجزء الرابع

 فردى  2020
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 بيان بالرسائل العلمية التي أشرفت عليها د/ عزة خضري عبدالحميد 

 المنح وسنةموضحاً بها الدرجة العلمية 
 

 سنه المنح
 الدرجة

 العلمية
 م عنوان البحث اسم الباحث

2016 

 

 ماجستير

 

 احمد عرفهأسماء 

قلق المستقبل وعالقته بالكفاءة المهنية لدى 

 االحتياجاتلذوي  االبتدائية المرحلةمعلمي 

 والعاديين . الخاصة

1- 

 شيرين حلمي محمود ماجستير 2017
قلق المستقبل المهني كمتغير وسيط بين الرضا 

 الوظيفي والكفاءة المهنية لدي المعلمين.
2- 

 ماجستير 2017

 

 أحمدآمال مهدي 

 

 

اآلداء الوظيفي االسري وعالقته بتقدير 

 لدى التالميذ ضعاف السمع والعاديين. الشخصية
3- 

 عبد الفتاح الهام أحمد ماجستير 2017
وعالقتها باستراتيجيات  األسريةالمساندة 

من الطالب متعافي  متباينةالمواجهة لدى شرائح 

 اإلدمان .

4- 

 جهاد كمال علي ماجستير 2017

 الصدمة دما بعاالسترداد النفسي الضطرابات 

لإلنجاز لدى طالب  الدافعيةوتأثيرها على 

الذين تم شفاؤهم من األمراض  الجامعية المرحلة

 .المزمنة

5- 

 

2017 
 إيمان نبيل ماجستير

الغضب لدى  بإدارةوعالقتها  النفسية المناعة

 أسر األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم .
6- 

 

2018 
 نورهان ناصر محمد ماجستير

فاعلية أنشطة تعليمية قائمة على مهارات حل 

المشكالت وأثرها على بعض جوانب النمو لدى 

 . الروضةطفل 

7- 

 

2018 

 

 

 دكتوراه

سحر عبده نور 

 عابدين

لخفض حدة الخجل  انتقائيبرنامج إرشادي 

وتنمية تقدير الذات لدى تالميذ  االجتماعي

 .االبتدائية المرحلة

8- 

 

2018 

 

 

 معتز محمد عبد الكريم ماجستير
التنمر المدرسي وعالقته بصورة الجسم لدى 

 االبتدائيةعينة من تالميذ المدارس 
9- 
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2018 

 

 

 ماجستير

 

 فوزي محمد فوزي

النشاط النيوروسيكولوجي للمخ المرتبط 

ي لألطفال العاديين وذو واللغةباضطرابات الكالم 

 . الخاصة االحتياجات

10- 

 

 

 

 

2019 

 
 

 رغدا أحمد السيد دكتوراه

فاعلية برنامج تدريبي و حقيبته التعليمية وأثرها 

 الروضةفي تنمية بعض مهارات التواصل ألطفال 

 باضطراو  النمائية االضطراباتالمدمجين ذوي 

 . العقلية اإلعاقة –طيف التوحد 

-VBالقابلين للتعلم في ضوء برنامجي 

MAPP  و LOVASS. 

11- 

 دكتوراه 2019
نجالء ابراهيم أحمد 

 عبدالغني

فعالية برنامج ارشادي قائم علي نظرية االختيار 

في تنمية التمييز االنفعالي و اثره في تحسين 

الكفاءة االجتماعية و االنفعالية لدي األطفال ذوي 

 االعاقة العقلية البسيطة

12- 

2020 

 

 

 

 عبدالعزيز فهمي ماجستير
اساليب مواجهة الضغوط النفسية و عالقتها 

بسمات الشخصية لدي العاملين باإلدارات 

 التعليمية

13- 

 الهام أحمد عبدالفتاح دكتوراه 2020
توظيف االنشطة التفاعلية لتنمية التدفق النفسي 

و أثرها في اكتساب السلوكيات االيجابية في 

 مرحلة رياض األطفال

12- 

 هللاسيد فرج  دكتوراة 2021
فاعلية برنامج لتنمية الصمود النفسي في خفض 

حدة المشكالت السلوكية لدي طالب المرحلة 

 الثانوية

13- 

 نورهان سامي علي دكتوراة  2021
فاعلية برنامج ارشادي لتنمية السلوك 

االجتماعي اإليجابي و تحسين الوجود النفسي 

 الممتلئ لدي طالبات المرحلة الثانوية

14- 

 عاصم عبدالحميد دكتوراة 2021
فاعلية برنامج انتقائي لمنع حدوث االنتكاسة لدي 

عينة من الطالب المتعافين من االدمان )دراسة 

 اكلينيكية سيكومترية (

15- 

 جهاد كمال علي دكتوراة  2021
برنامج ارشادي لتنمية مهارات التمكين النفسي 

واثره على تنظيم الذات لدى طالب الجامعة في 

 نظرية العالج بالمعنىضوء 

16 -  

 فاطمة قطب  ماجستير  2021
برنامج ارشادى لتنمية التنظيم االنفعالى لدى 

اخوة االطفال التوحدين واثره على مهارات 

 التواصل لديهم

17-  
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 بيان بالرسائل التي تم االشتراك في االشراف عليها و لم تناقش بعد
 

سنه 

 التسجيل

 الدرجة

 العلمية
 م عنوان البحث  اسم الباحث

 معتز محمد عبد الكريم دكتوراه  2019
فاعلية برنامج قائم على العالج الوظيفي في تنمية 

 المهارات االجتماعية لدى األطفال الذاتويين 
1.  

 هالة شعبان محمد ماجستير 2020
التعاطف لدى المعلم كما يدركه تالميذ المرحلة 

 االبتدائية وعالقته بالسلوك التنمرى .
2.  

 تقى محمد فتحى  ماجستير 2020

 البانتومايمفنية فاعلية برنامج تدريبى قائم على 

لتنمية االنتباه  لدى عينة من أطفال فرط الحركة 

 وتشتت االنتباه .

3.  

 فوزى محمد دكتوراه  2020

النشاط النيورفسيولوجى للمخ وأثره على النشاط 

النفسى لألطفال العاديين والمصابين بأمراض نفسية 

 )دراسة كلينيكية(

4.  

 اسماء فتحى أحمد  ماجستير  2021

أنماط االستثارات النفسية الفائقة وعالقتها بالحكمة 

لدى عينة من ذوى االستثناء المزدوج من طالب 

 OESالجامعة فى ضوء نظرية دابروسكى 

5.  

 ندى عماد سليمان  ماجستير  2021
الذكاء الثقافى وعالقته بالمرونة االنفعالية لدى 

 طالب جامعة حلوان 
6.  

 ايات  ماجستير  2021
الوالدى كما يدركه األبناء وعالقته بالتنظيم االنماج 

 الذاتى لدى المرحلة الثانية للتعليم األساسي ,
7.  

بيان بالبحوث التكميلية التي أشرفت عليها الدكتور / عزة خضري عبد الحميد 

 موضحاً بها الدرجة العلمية وسنة النشر

 سمر محمد  ماجستير  2022
غياب االب المدرك وعالقته ببعض المتغيرات 

 الديموجرافية لدى عينة من طالب المرحلة

 الثانوية

18 -  

 اسماء محمد عفيفى  ماجستير  2022
علية األفكار الالعقالنية لدى الوالدين وأثره في فا

الذات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية مصابي 

 . السكر من النوع األول

19 -  

 رحاب معتصم بدر ماجستير  2022

برنامج تدريبي قائم على األنشطة التكاملية 

السمعية واللغة التعبيرية لدى لتنمية المهارات 

األطفال المصابين بالشلل الدماغي وللحلقة 

 األولى من التعليم األساسي

20 -  

 ندى ناصر خطاب  ماجستير  2022
قائم على األنشطة فاعلية برنامج  تدريبى 

االلكترونية لتنمية ادارة الذات لدى تالميذ الحلقة 

 األولى من التعليم االبتدائي 

21- 
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 الدرجة العلمية  اسم الباحث  عنوان البحث  م
سنة 

 النشر

1- 
قلق المستقبل المهني لدي المعلمين في 

 .ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية 

شيرين 

حلمي 

 محمود 

 2017 ماجستير 

2- 

األداء الوظيفي األسري وعالقته 

بمهارات التفكير اإليجابي لدي األطفال 

 .سنة  12-9من 

أمال مهدي 

 أحمد 
 2017 ماجستير 

3- 
الفروق بين الجنسين في المساندة 

 .األسرية لدي الطالب متعافي اإلدمان 

الهام أحمد 

 عبد الفتاح 
 2017 ماجستير

4- 

المناعة النفسية لدي أمهات األطفال 

المعاقين عقلياً وعالقتها بالكفاءة 

 . نألطفاله االجتماعية

 2017 ماجستير  إيمان نبيل 

5- 

دراسة مقارنة لبعض جوانب النمو لدي 

طفل الروضة في ضوء بعض 

 .المتغيرات 

نورهان 

ناصر محمد 

 الخطيب 

 2017 ماجستير 

6- 

الفروق بين الجنسين في االسترداد 

النفسي لدي عينة من الطلبة الذين تم 

شفاؤهم من األمراض المزمنة في 

 المرحلة الجامعية.

جهاد جمال 

 علي
 2017 ماجستير

7- 

أساليب المعاملة الوالدية الالسوية 

وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى 

التالميذالمعاقين عقليا بمدارس الدمج 

 بالمرحلة االبتدائية

رغدا أحمد 

 السيد
 2017 دكتوراه

8- 
الفروق بين الجنسين فى تقدير الذات 

 اإلعداديةلدى عينة من طالب المرحلة 

 سحر عبده

 عابدين  نور
 2017 دكتوراه

9- 

النشاط النيوروسيكولوجى للمخ 

باضطرابات الكالم واللغة المرتبط 

 ألطفال التأخر العقلى الوظيفى .

 فوزى

محمد  

  فوزى

 2017 ماجستير

10- 
الخجل االجتماعى وعالقته بالتوافق 

 الدراسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

 سحر عبده

 عابدين نور
 2018 دكتوراه 

11- 

المهنية وعالقتها باساليب الضغوط 

المواجهة لدى معلمى مدارس دمج 

ذوى االحتياجات الخاصة بالمرحلة 

 االبتدائية .

رغدا أحمد 

 السيد
 2018  دكتوراه

12- 

 –التنمر المدرسي وعالقته بالقبول 

الرفض الوالدى كما يدركه األبناء لدي 

 .عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية

عبد  معتز

 الكريم
 2018 ماجستير

13- 

األداء على مهام نظرية العقل كمتنبئ 

بالتعبير عن المشاعر لعينة من األطفال 

 التوحديين.

نجالء 

ابراهيم 

 احمد

 2018 دكتوراه
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14- 

االحتراق النفسى لدى معلمات رياض 

األطفال وعالقته ببعض المتغيرات 

 .الديموجرافية

الهام احمد 

 عبدالفتاح
 2019 دكتوراه

15- 

الفروق فى الصمود النفسى لطالب 

المرحلة الثانوية وفقاً لبعض المتغيرات 

 .الديموجرافية

 2019 دكتوراه سيد فرج

16- 
الفروق بين الجنسين فى السلوك 

 االجتماعى االيجابي .

نورهان 

 سامي علي
 2019 دكتوراه

17- 

االسهام النسبى للكفاءه االنفعالية فى 

التنبؤ بجودة الصداقه لدى االطفال 

 .ذوى االعاقة العقلية البسيطة 

نجالء 

ابراهيم 

 احمد

 2019 دكتوراه 

18- 
التدفق النفسى وعالقته باألداء 

 .الوظيفى لدى معلمات رياض األطفال

الهام احمد 

 عبدالفتاح
 2020 دكتوراه

19- 
لدى  الذات وعالقتها بالتعاطف  ادارة

 فى ضوء بعض المتغيرات . المعلمات

 نورهان

 سامى على 
 2020 دكتوراه

20- 
االنترنت وعالقته بالتوافق دمان ا

 .االسرى لدى الجنسين
 2020 دكتوراه  سيد فرج

21- 

الخصائص السيكومترية لمقياس 

اساليب المواجهة للضغوط النفسية 

 .لدى المعلمين باإلدارة التعليمية 

عبدالعزيز 

 فهمى
 2020 ماجستير

22-  
الخصائص السيكومترية لمقياس 

 االنتكاسة لإلدمان 

عاصم عبد 

 الحميد
 2020 دكتوراة 

23-  

النشاط النيورو سيكولوجى للمخ 

المرتبط بالحرمان الحسي لألطفال 

 العاديين 

فوزى 

محمد 

 فوزى 

 2020 دكتوراه 

24- 

القيمة التنبؤية للتمكين النفسي لتنظيم 

الذات لدى عينة من طالب المرحلة 

 الثانوية .

جهاد جمال 

 على 
 2020 دكتوراة 

25-  
العوامل المسهمة فى بناء مقياس 

 التمكين النفسي ) مرحلة المراهقة (

جهاد جمال 

 على 
 2021 دكتوراة 

26- 
عوامل االنتكاسة من وجهة نظر 

 القائمين  على عالج االدمان 

عاصم عبد 

 الحميد 
 2021 دكتوراة 

27-  

البنية العاملية لمقياس التنظيم 

 االنفعالى 

 

 2021 ماجستير  فاطمة قطب 

28- 

غياب األب المدرك وعالقته ببعض 

المتغيرات اليموجرافية لدى عينة من 

 طالب المرحلة الثانوية 

سمر محمد 

 ابراهيم 
 2021 ماجستير 

29-  

الفروق بين الجنسين فى صورة الجسم 

لدى تالميذ المرحلة الثانوية مصابى 

 السكر من النوع ) أ ( 

اسماء 

 عفيفى 
 2021 ماجستير 

30- 
ادارة الذات وعالقته بالكفاءة المهنية 

 لدى معلمات رياض األطفال 

ندى ناصر 

 محمد 
 2021 ماجستير 
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31-  

النشاط النيورو فسيولوجى  للمخ وأثره  

على النشاط النفسي لألطفال العاديين 

دراسة  –وذوى االحتياجات الخاصة 

 حالة 

فوزى 

محمد 

 فوزى 

 2021 دكتوراة 

32-  

السمعية وعالقتها بالتعبير المهارات 

اللغوى لدى عينة من أطفال مرضي 

 الشلل الدماغى " دراسة وصفية "

رحاب  

 معتصم بدر
 2022 ماجستير 

33- 
الخصائص السيكومترية لمقياس 

 التعاطف لدى المعلم كما يدركه التالميذ
 2022 ماجستير  هالة محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان بالدورات و ورش العمل و اللقاءات التي شاركت فيها  

 الدكتورة / عزة خضري عبدالحميد
 

 جهة التدريب مكانه تاريخه عنوان التدريب م

دور االخصائي النفسي في  -1

 تعديل السلوك 
 كفر الشيخ  قصر الثقافة  9/9/2018

كتابة و نشر البحوث  -2

 العلمية عالمياً 
 جامعة حلوان  قاعة المؤتمرات  3/2019

اعداد بنك األسئلة و  -3

 االختبارات اإللكترونية 
4/2019 

مركز ضمان 

 الجودة 
 جامعة حلوان 

4- 
استراتيجيات التعلم النشط 

لدعم تفاعل الطالب و رفع 

 المستوي األكاديمي

 عين شمس  دار الضيافة  4/2019

5- 
االختبارات االلكترونية 

وتطبيقات ميكروسوفت 

 التعليمية 

2/2020 
كلية سياحة 

 وفنادق
 جامعة حلوان

انتاج المجسمات ثالثية  -6

 األبعاد 
2/2020 

كلية فنون 

 تطبيقية
 جامعة حلوان

 النمو المهنى
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التدريس البينى ) التوجيه  -7

  واإلرشاد المهنى (
3/2020 

كلية السياحة 

 والفنادق

جامعة حلوان + هيئة 

 االلمانية  G.I.Zال 

 

 قاعةالمؤتمرات 2020/ 3 االستشهادات المرجعية  -9
مركز دعم البحث 

 العلمى / حلوان

 On line 7/2020 ادارة الموارد البشرية -9

المؤسسة الوطنية 

المصرية واالتحاد 

العام للقبائل المصرية 

 والعربية

كيف نختار المجلة العلمية  -10

 المناسبة لنشر البحوث 
9/2020 On line 

مركز دعم البحث 

 العلمى بجامعة حلوان 

 On line 2020/  11 البحوث البينية   -11
مركز دعم البحث 

 العلمى بجامعة حلوان

االحصاء التطبيقى  فى   -12

 العلوم االنسانية 
2  /2021 On line 

مركز دعم البحث 

 بجامعة حلوان العلمى

جديدة لل  استخدامات   -13

 ( M Sمايكرو سوفت  ) 
27 /3  /2021 On line 

مركز دعم البحث 

 العلمى بجامعة حلوان

الدراسات االستراتيجيات   -14

 واألمن القومى 

6 /2 2021 

 إلى 

 10  /2 202  

كلية الدفاع 

 الوطنى 
 أكاديمية ناصر العليا

 إدارة األزمات والتفاوض  -15

21/ 2  /2021  

 إلى 

24  /2 /2021  

كلية الدفاع 

 الوطنى
 أكاديمية ناصر العليا

 اكتوبر  6جامعة  On line 2021/  25/4 اسرار النشر العلمى   -16

 إعداد القيادات الجامعية  -17
20-22  /6 

2021 

قاعة االجتمعات 

 والمؤتمرات 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة التدريس 

والقيادات بجامعة 

 حلوان 
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 بالمؤتمرات العلمية التي شاركت فيها الدكتورة / عزة خضري عبدالحميدبيان 

 

 

 خضري عبدالحميدعزة  ة/فيها الدكتور تشارك التيبالدورات التدريبية بيان 

 كمتدرب

 التاريخ  جهة االصدار  مكان االنعقاد عنوان المؤتمر م

1 
إعداد المعلم و تنمية آفاق 

التعاون الدولي و استراتيجيات 

 .التطوير 

قاعة 

 المؤتمرات 

 جامعة حلوان 

 2008ابريل  تربية حلوان 

التربية و دعم الشخصية  2

 .المصرية 

 ةقاع

 المؤتمرات 
 2015نوفمبر  تربية حلوان 

 2018سبتمبر  كفر الشيخ  قصر الثقافة  طب نفس األطفال  3

4 
تطوير التعليم و التعليم الفني 

في ضوء احتياجات و متطلبات 

 .سوق العمل 

 دار الضيافة 
جامعة عين 

 شمس 
 2019ابريل 

5 
التعليم قبل الجامعي األزهري و 

العام و تحديات القرن الواحد و 

 .العشرين الواقع و المأمول

قاعة 

 المؤتمرات 

تربية األزهر 

 بنين 
 2019ابريل 

6 

المؤتمر العلمي التاسع عشر 

 –لكلية التربية جامعة حلوان 

والثامن للجمعية المصرية 

 .للكمبيوتر التعليمي 

المكتبة 

 المركزية 
  2019اغسطس  جامعة حلوان 

التعليم النوعى وتحسين جودة  7

 .الحياه 

كلية التربية 

 النوعيه 
 2020فبراير  جامعة القاهرة

اقتصاد المعرفة والتمكين  8

 .الرقمى للتعليم

كلية السياحة 

 والفنادق
 2020فبراير  جامعة حلوان

9 

المؤتمر العربى الدولى للمعرفة 

وتطوير المهارات والتنمية 

فى الوطن  2030المستدامة 

 العربى 

مركز التعليم 

المدنى 

 –بالجزيرة 

 القاهرة 

اكاديمية اشراقة 

الدولية للتدريب 

 والتنمية  

 2021سبتمبر 
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 جهة التدريب مكانه تاريخه عنوان التدريب م

1- ICT Skills 
أكتوبر 

2006 

 –كلية الهندسة 

 جامعة حلوان

Central Unit of ICT 

Training 

2- ICDL  الرخصة الدولية

 .الستخدام الحاسب

 نوفمبر

2008 

IBM –  فرع

 المعادى

 –وزارة االتصاالت 

 جمهورية مصر العربية

الدورة التدريبية  -3

 .المتخصصة في التوحد
 كريتاس )مصر( زهراء المعادي 2008

 قاعة المؤتمرات الدولية  مدينة نصر  2009 .القيادة الفعالة -4

 2009 .النشاط القيادي  -5
معهد اعداد 

 القادة بحلوان
 وزارة التعليم العالي 

اعداد اخصائي تربية  -6

 .خاصة 
 حلوان 2009

مركز التدخل المبكر و 

 التأهيل االغاثة االسالمية 

7- 
تطبيق و تصحيح و تفسير 

الصورة الخامسة لمقياس 

 .ستانفورد بينيه

2011 

رابطة 

االخصائيين 

 النفسيين 

جمعية رابطة األخصائيين 

 النفسيين المصرية "رانم"

8- TOT 2012 معتمد 
جريدة 

 الجمهورية 

المركز القومي لتنمية 

هيئة التدريس و قدرات 

 القيادات

 2019 .تسويق البحوث العلمية  -9

مركز تنمية 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 جامعة حلوان

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة تدريس 

 جامعة حلوان

العمل تحت الضغوط  -10

 ,النفسية 
2019 

مركز تنمية 

 قدرات 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة تدريس 

 جامعة حلوان

11- 
TOT  البرنامج القومي

 مركز التميز  2019 ."مودة"
وزارة التضامن 

 االجتماعي

12- 
TOT  

 كلية التربية  2019 .محو األمية
وزارة التضامن 

 االجتماعي تعليم الكبار

13- 
استخدام قواعد البيانات 

 2020 .العالمية 
قاعة حسن 

 حسنى
 جامعة حلوان
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 -والمجتمع المحيط : الكليةأوال : ًداخل القسم و 
 

 السنة النشاط م

1- 
عضوة بلجنة المشاركة المجتمعية داخل 

 .و الكلية القسم
 م 2019إلى  2004فى الفترة من 

2- 
عضوة بلجنة القسم لمعرض القاهرة 

 . للكتاب الدولي
 م  2006إلى  2004فى الفترة من 

3- 

عضو بلجنة تطوير المقررات العامة و 

لجنة تطوير كليات التربية و ذلك من خالل 

 .القومية للتعليم اللجنة

إلى  9/2011فى الفترة من 

 م 9/2015

 2009/2010عن عام  نائب ألسرة أجيال حلوان المركزية -4

 م 2020إلى  2011فى الفترة من  عضوة في لجان الجودة و االعتماد 5

6- 
منظم فعاليات ندوة "اضرار اإلدمان 

 "والتدخين 
2019 

 2018/2019لعام    النفسيعضو بمركز االرشاد  -7

 2018/2019عن عام  لجنة شؤن البيئة وخدمة المجتمعب اعضو -8

9- 
ضمن  القيام بندوات لتوعية الطالب

 فاعليات مشروع "مودة"
  11/4/2018في 

10- 
االحتفالية التى اقامتها تنظيم يوم "الوفاء" 

 .كلية التربية
 19/4/2019في 

 2019 /2018عن عام  .لكلية التربية   السنويتنظيم المعرض  -11

12- 
االحتفال بيوم المعاق  ةفاعليمنظم 

 .العالمي
 م 2018/2019عن عام 

13- 
منظم ومنفذ فاعليات االحتفال بيوم المعاق 

 .العالمي 
2019/2020 

14- 
منظم للمؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين 

 .الرقمى للتعليم 
26-27/2/2020 

15- 
منظم ومشارك فى القافلة التنموية 

 .المتكاملة األولى فى قرى أطفيح 
14-16 /9/ 2019 

16- 
السنوى الثالث للتربية مشارك فى الملتقى 

 الخاصة .
15-16 /2   /2020  

 األنشطة الجامعية
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17- 

ألمهات زيارة عرب راشد وندوة توعية 

همم عن انواع اإلعاقات األطفال ذوى ال

بالتعاون مع مركز "رصد " المختلفة 

 جامعة حلوان .

11  /2020 

18-  

زيارة عرب راشد وندوة لمعلمين فصول 

الدمج عن استراتيجيات التعامل مع ذوى 

بالتعاون مع مركز "رصد " جامعة  الهمم 

 حلوان .

11  /2020  

19-  

منطقة كفر العلو ندوة فى مركز شباب 

بعنوان "ايد فى ايد " لتنمية االتجاهات 

 االيجابية بالمجتمع المحيط بذوي الهمم

بالتعاون مع مركز "رصد " جامعة 

 حلوان .

12  /2020  

20-  

عقد لقاء مع ممثلى وزارة التضامن حول 

تحديد االحتياجات العاجلة لذوى الهمم 

بمنطقة كفر العلو بالتعاون مع مركز 

 " جامعة حلوان . "رصد

12  /2020  

21-  

االحتفالية باليوم العالمى للمعاق وتكريم 

ذوى الهمم من ابناء الجامعة من منطقة 

ون مع مركز "رصد " كفر العلو بالتعا

 جامعة حلوان .

12  /2020  

22-  

استمارة البيانات الخاصة وتقنين  تصميم 

بالتعاون مع مركز "رصد "  بذوى الهمم

 حلوانجامعة 

1  /2021 

 

 

 -ثانياً: النشاط المهني :
 

 السنة النشاط  م

  م 2009إلى  2002فى الفترة من  . عضو لجنة التخلفات 1

 2020إلى  2003فى الفترة من  لجان المقابلةعضو  2

 2007إلى  2006فى الفترة من  التربويعضو كنترول التأهيل  3

 عضو كنترول رياض االطفال  4
ومن م  2010إلى  2007فى الفترة من 

2019  /2021 

 2017الى  2011من الفترة  بالكلية  األساسيعضو كنترول التعليم  5

 2018/2019فى  عضو لجنة سير االمتحانات   6

 م 2019/  2018 الجامعيوذلك للعام  بالكلية المركزيعضو كنترول الرصد  7
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8 
وقد  فازت في "مسابقة الطالبة المثالية "

 حصلت على لقب الطالبة المثالية
 1999/2000عام 

 

 

 

 بيان بالدورات التدريبية و ورش العمل و الندوات التي شاركت فيها

 الدكتور / عزة خضري عبدالحميد كمدرب 

 جهة التدريب مكانه تاريخه عنوان التدريب م

 قطاع المعاهد األزهرية  مايو 15 4/3/2010 .السمات الشخصية  -1

 قطاع المعاهد األزهرية مايو 15 11/3/2010 .السمات الشخصية  -2

3- 
تنمية المهارات 

القيادية لدي طالبات 

 .االتحادات الطالبية 

 قطاع المعاهد األزهرية  مايو  15 28/3/2010

 نقابة المعلمين  جنوب سيناء  2017 ة القيادة الفعال -4

التربية االيجابية  -5

 . االجتماعيةللتنشئة 
 مكتبة حلوان  14/4/2018

جمعية مصر للثقافة و تنمية 

 المجتمع

المشاكل الفسيولوجية التي  -6

 .يتعرض لها األطفال
 جمعية مصر للثقافة و تنمية المجتمع مكتبة حلوان  5/5/2018

امرأة و أفتخر " دور  -7

 المرأة في المجتمع" 
 مكتبة حلوان  26/5/2018

جمعية مصر للثقافة و تنمية 

 المجتمع

األمراض السرطانية و  -8

 الوقاية منها 
 مكتبة حلوان  19/10/2018

جمعية مصر للثقافة و تنمية 

 المجتمع

 30/10/2018 ." ال " للتنمر -9
مدرسة 

 السادات بنات

التربية النفسية ادارة  توجيه

 حلوان 

 التربية النفسية ادارة حلوان  توجيه أم المؤمنين 13/11/2018 ." ال " للتنمر -10

 معهد األورام  27/11/2018 .إدارة األزمات  -11
المعهد القومي لألورام التابع 

 لجامعة القاهرة

 2/1/2017 .إدارة فريق العمل -12
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ب 

ري
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 المتقدمة 

 التمهيدية 4/1/2017 .االتصال و التواصل  -13

 المعينين الجدد 11/1/2017 .حل المشكالت  -14

 المعينين الجدد 18/1/2017 .تطوير الذات  -15

 الراقية  19/2/2017 .تطوير فريق العمل  -16

 األنشطة المجتمعية
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 التمهيدية  23/2/2017 .العمل الجماعي  -17

 المعينين الجدد 4/10/2017 تنمية مهارات االتصال  -18

 التمهيدية  10/9/2017 .االتصال الفعال  -19

 المتقدمة  19/9/2017 .إدارة الذات  -20

 المتقدمة  10/10/2017 .العمل الفريقي -21

 األساسية  17/10/2017 التواصل أساس التميز  -22

 المتقدمة  22/11/2017  .الذكاء اإلداري -23

 األساسية 23/11/2017 .تطوير الذات  -24

 األساسية  26/11/2017 .التواصل الفعال  -25

 الراقية  18/12/2017 .مهارات التواصل  -26

 التمهيدية  25/12/2017 .التواصل الفعال  -27

مفاهيم المبادئ  -28

  ) أ (  االجتماعية
14/1/2018 

مساعدي رؤساء مجالس 

 اإلدارة 

مفاهيم المبادئ  -29

 ) ب (   االجتماعية
15/1/2018 

مساعدي رؤساء مجالس 

 اإلدارة 

 30/1/2018 .إدارة الذات  -30
مساعدي رؤساء مجالس 

 اإلدارة 

 المتقدمة  1/2/2018 .فريق العمل  -31

 التمهيدية  20/2/2018 .تطوير الذات  -32

 التمهيدية  21/3/2018 .إدارة الذات  -33

 التمهيدية  28/8/2018 .مهارات التواصل  -34

 التمهيدية  23/8/2018 فريق العمل  -35

 االساسية  5/9/2018 تطوير الذات  -36

 االساسية  18/9/2018 أعمال الجودة  -37

 المعينين الجدد 9/10/2018 التفكير اإلبداعي  -38

 المعينين الجدد 23/10/2018 تطوير فريق العمل  -39

 المعينين الجدد 31/10/2018 مناقشة مشروعات  -40

 التمهيدية 19/9/2018 مناقشة مشروعات  -41

 االساسية  27/9/2018 مناقشة مشروعات  -42
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 16/12/2018 نحن معك -43
 جامعة حلوان 

 5مدرج 

وكالة الكلية للبيئة و خدمة 

 المجتمع

 2019 أكتشف ذاتك  -44

مركز اإلرشاد 

النفسي قاعة 

كلية  158

 التربية

وكالة الكلية للبيئة و خدمة 

 المجتمع 

 2020/  2019 برنامج مودة  45

مركز اإلرشاد 

قاعة ، النفسي 

كلية  158

 التربية

مركز التطوير الوظيفى التابع 

 لجامعة حلوان 

ندوة توعوية أضرار  -45

 التدخين واإلدمان 
  11مدرج  2019

وكالة الكلية للبيئة و خدمة 

بالتعاون مع مركز  المجتمع

 مكافحة اإلدمان 

46 

- 

المشاركة في القافلة 

التنموية والتوعوية 

 المتكاملة لقرى اطفيح 

14/9/2019 

 إلى

16/9/2019 

 جامعة حلوان  قرى أطفيح 

47- 
محاضر في مبادرة 

رئيس الجامعة " 

 حياتك تهمنا"

2019 

 كلية هندسة 

كلية خدمة 

 اجتماعية

 جامعة حلوان

 اإلرشاد األكاديمى -48
20 – 21  /4  /

2020 
Online 

مركز تنمية قدرات اعضاء 

 هيئة التدريس جامعة حلوان

49-  

"حياتنا بعد المدرسة 

  الثانوية "

Life after  high 

school  

المتحدث الرسمي عن 

كليات التربية فى مصر 

 CAREERمؤسسة ) 

180 ) 

8  /2020 
 On line 

 
 career - 180مؤسسة 

50- 
دور اللعب فى تنمية 

مهارات الطفل متحدى 

 االعاقة 

8  /2020 On line 

مؤسسة نداء لتأهيل األطفال 

ضعاف السمع وذوى 

 اإلعاقات المتعددة 

  الساعات المعتمدة   -51
22- 23  /12  /

2020 
On line 

مركز تنمية قدرات اعضاء 

 هيئة التدريس جامعة حلوان

استراتيجيات مواجهة  -52

 الضغوط
4  /2021 On line الشؤون االدارية 



 
 

21 

 

 

 

 

 ضيف حلقات بعض البرامج التلفزيونية التي تهم األسرة والمجتمع :* 

https://youtu.be/_kZQXWEtZJM 

https://youtu.be/wkxZwLaa6fw  

https://youtu.be/F0TWExrLIws 

https://youtu.be/w5OoOlGwqEo 

https://youtu.be/E9QLDRG0qug 

 التخطيط للتفوق  استراتيجياتمؤلف كتاب 

 دار الجمهورية للصحافة  2016 – 9991رقم اإليداع 

 978   977   236   908   9  الترقيم الدولي 

مهارات االتصال فى  -53

 أنماط التعليم المختلفة 

18 – 19 /4 

2021 
On line 

مركز تنمية قدرات اعضاء 

 هيئة التدريس جامعة حلوان

 أخالقيات البحث العلمى  -54
20 -21 /6 

2021 
On line 

مركز تنمية قدرات اعضاء 

 جامعة حلوان  هيئة التدريس

     

     

https://youtu.be/F0TWExrLIws
https://youtu.be/w5OoOlGwqEo
https://youtu.be/E9QLDRG0qug

