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 :البيانات العلمية : ثانيًا 

 

 الدرجة العلمية الجهة  التخصص التقدير التاريخ

يونيو 
1222 

ممتاز مع مرتبة 
 الشرف

العلوم والتربية 
 في الطفولة 

 بكالوريوس  أكتوبر 6كلية التربية جامعة 

مايو 
1212 

اإلرشاد النفسي  جيد جدا
 والتربوي

 

جامعة  -اسات والبحوث التربوية معهد الدر

 القاهرة

 الدبلوم المهني 

يونيو 
1216 

 الصحة النفسية جيد جدا
 

 الدبلوم الخاصة  أكتوبر 6جامعة / كلية التربية جامعة حلوان 

 ماجستير  أكتوبر 6جامعة / كلية التربية جامعة حلوان  الصحة النفسية ممتاز 1212

 الدكتوراه تم التسجيل  الصحة النفسية  1212



   

 

 :السجل الوظيفي : ثالثًا 

 

 الوظيفة جهة العمل الفترة الزمنية

أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية   1/1/1212 الى 12/1211/ 1من   معيدة 

حتى االن 1/1/1212 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية    مدرس مساعد 

 

 
  :الخبرات العلمية واإلستشارية :رابعا 

 
 

 م اإلستشارية/ العلمية الخبرات  التاريخ

8001/8009  7 أكتوبر للتفوق العلمي 6شهادة تقدير من كلية التربية جامعة  

1212/1211العام   
1211/1211  
1211/1210  

 8 اإلشراف على التربية العملية 

حتى  82/7/8077

02/2/1211  
 3 أكتوبر  6العمل كأخصائية نفسية بمدرسة الخليل الخاصة للغات 

1211مبر نوف 73-72 المشاركة في فعاليات مؤتمر التعليم الجامعي والعالي الخاص  
 أكتوبر 6كلية التربية جامعة –وتحديات التنمية 

2 

1212إبريل  83-82 مستقبل إعداد المعلم )المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث  

أكتوبر مع  6جامعة  –كلية التربية ( وتنميته في الوطن العربي

كعضو )التربويين العرب واألكاديمية المهنية للمعلمين    رابطة

 (لجنة الدعايات والعالقات العامة

5 

 
  :البحوث واألنشطة العلمية : خامسا 

 

 

 م البحوث واألنشطة العلمية  التاريخ

 البحوث العلمية: أوال 

1212إبريل  طموح القيمة التنبؤية للحكم الخلقي في مستوى ال" نشر البحث بعنوان  
دراسات تربوية )بمجلة الكلية " أكتوبر  6لدى عينة من طالب جامعة 

 العدد الثاني –، المجلد الثالث والعشرون ( واجتماعية

7 

1212 
الحكم الخلقي وعالقته بمستوى الطموح وجودة " بحث بعنوان 

 "الحياة لدى عينة من طالب الجامعة 

8 



   

 

 األنشطة العلمية : ثانيا 

 7 في النشاط الصيفي لحضانة السنابل  المشاركة 1222

75  /1  /1222  
لدار الفكر للتنمية البشرية والتعليم ( برنامج إبداع )المشاركة في 

 المستمر

8 

2/1211  3 أكتوبر  6أنشطة طالبية كلية التربية جامعة  

 
  :الدورات التدريبية :سادسا 

 
 

 م إسم الدورة الجهة المنظمة التاريخ

7 /01  /

0118 
The Canadian Training 

Center of Neuro-Linguistic 
Programming Inc  

Certified NLP Practitioner 7 

7 /01  /

0118 
The Canadian Training 

Center of Neuro-Linguistic 
Programming Inc 

Assistant Practitioner In 
NLP 

8 

7 /01  /

0118 
The Canadian Training 

Center of Neuro-Linguistic 
Programming Inc 

Diploma In NLP 3 

02/0/0100 

الى 

02/7/0100  

مركز رعاية ذوي االحتياجات 

الخاصة بمعهد الدراسات العليا 

 للطفولة جامعة عين شمس

برنامج تدريبي عنالتخاطب في عالج 
 امراض اللغة والكالم

2 

0/7/0100 

حتى 

00/8/0100  

 Passed the Elementary جامعة القاهرة
one in the English course 

in C.L.T 

5 

02/0/1210 
إلى 

0/2/1212  

أكتوبر 6جامعة / جامعة حلوان  دورة  تنمية مهارات وقدرات أعضاء  
 هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

6 

71/77/
8075 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  أخالقيات البحث " برنامج تدريبي عن 
 "العلمي 

1 

1/6/8076  The Academic Test of جامعة القاهرة 
English as a Foreign 

Language ( Toefl ) 

8 



   

 

3/70/8076 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   اإلرشاد " برنامج تدريبي عن 
 "االكاديمي 

9 

73/70/
8076 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  لمعايير األكاديمية " برنامج تدريبي عن 
 "والبرامج التعليمية 

70 

76/70/
8076 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  حقوق الملكية " تدريبي عنبرنامج  
 "الفكرية 

77 

80/70/
8076 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  التخطيط " برنامج تدريبي عن 
 "االستراتيجي 

78 

3/77/8076 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   توظيف " برنامج تدريبي عن 
استراتيجيات التعليم والتعلم في العملية 

 "التعليمية 

73 

70/77/
8076 

أكتوبر 6تربية جامعة كلية ال استراتيجيات " برنامج تدريبي عن 
 ( 1)التعليم والتعلم 

72 

82/77/
8076 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  كيفية لتعامل مع " برنامج تدريبي عن 
التعامل مع )الكوارث واالزمات 

 ( "الحرائق

75 

1/78/8076 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   تابة فنيات ك" برنامج تدريبي عن 
ومراجعة توصيف وتقارير المقررات 

" 

76 

81/2/8071 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   فنيات المراجعة " برنامج تدريبي عن 
 "الداخلية والخارجية 

71 

71/5/8071 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   قانون الجامعات " برنامج تدريبي عن 
 "الخاصة 

71 

81/9/8071 وبرأكت 6كلية التربية جامعة   التعامل مع " برنامج تدريبي عن 
 " الضغوط واألزمات 

79 

81/9/8071 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   المعايير " برنامج تدريبي عن 

"األكاديمية والبرامج التعليمية   
80 

1/77/8071 
حتى 

11/11/
1212 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  أخالقيات البحث " برنامج تدريبي عن 
 "العلمي 

87 

81/77/
8071 

أكتوبر 6كلية التربية جامعة  عرض دليل " برنامج تدريبي عن 
 "التنظيم الوظيفي بالجامعة 

88 

71/2/8071 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   فنيات كتابة " برنامج تدريبي عن 
 "الدراسة الذاتية 

83 



   

 

82/2/8071 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   استراتيجيات " برنامج تدريبي عن 
 ( 1)لتعليم والتعلم ا

82 

82/2/8071 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   أساليب تقويم " برنامج تدريبي عن 
 "االداء 

85 

8/5/8071 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   استراتيجيات " برنامج تدريبي عن 
 ( 1)التعليم والتعلم 

86 

1/5/8071 أكتوبر 6كلية التربية جامعة   بة ومراجعة كتا" برنامج تدريبي عن 
 "توصيف المقرر والبرنامج 

81 

 

 التاريخ مريم خالد التوقيع مريم خالد طه السم
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