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الســـــيرة الـــذاتيـــة
االسـ ــم :سـلـيـمـان رج ـب سـي ـد أحـمـد محمـد الشيـخ
الجنسية :مــصري

الديانــة :مـ ــسلم

الوظـيفة :عضو هيئة تدريس ،قسم الصحة النفسية؛ كلية التربية جامعة بنها.
حاليا متعاقد :أستاذ مساعد التربية الخاصة – كلية التربية – جامعة طيبة –السعودية بتاريخ 1434 – 11 – 6
بيانات االتصال:

00966562721951

-

ssheikh@taibahu.edu.sa

التدرج الوظيفي:
•

معيد بقسم الصحة النفسية؛ كلية التربية جامعة بنها من 2002/6/23م.

•

مدرس مساعد الصحة النفسية؛ كلية التربية جامعة بنها من 2006 /12/24م.

•

مدرس الصحة النفسية؛ كلية التربية جامعة بنها من 2010 /6/30م.

•

أستاذ مساعد التربية الخاصة وصعوبات التعلم جامعة طيبة  2014م.

المؤهـ ـالت:
•

ليسانس آداب وتربية تخصص الفلسفة واالجتماع  2001م ،األول بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف.

•

دبلوم (مهني) تخطيط وتطوير المناهج  2002م ،األول بتقدير ممتاز.

•

دبلوم علم النفس الكلينيكي (دبلوم خاص الصحة النفسية)  2003م األول بتقدير جيد جداً.

•

ماجستير الصحة النفسية  2006م " فاعلية السيكودراما في تنمية مهارات التواصل االجتماعي لدى ذوي

•

درجة الدكتوراه في " العالج المعرفي الس ــلوكي للعص ــاب القهري لدى الطالب ذوي ص ــعوبات التعلم " .مع

صعوبات التعلم" بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين مراكز البحوث والجامعات.
التوصية بالطبع والتبادل بين مراكز البحوث والجامعات.

الجوائز العلمية:
• جائزة األسرة العربية التقنية المتميزة على مستوي الوطن العربي لعام  2008م.

• جائزة الشارقة للعمل التطوعي " فئة البحث العلمي " المركز األول على مستوى الوطن العربي لعام  2010م
• جائزة أفضل بحث علمي مقدم من شباب علم النفس من الجمعية المصرية للدراسات النفسية لعام  2011م
• جائزة أفضل رسالة علمية لدرجة الدكتوراه بجامعة بنها لعام  2012م " جائزة علمية محكمة ".

• جائزة "وقف المستشار الفنجري" جامعة القاهرة ألفضل بحث علمي لتطوير التعليم ،حفل تكريم عام  2013م.
• جائزة أفضل موقع الكتروني لعضو هيئة تدريس بجامعة بنها للعام الجامعي  2015 / 2014م.
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العضويات:
•

عضو مؤسس جمعية علم النفس الكلينيكي.

•

عضو الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين.

•

عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية.

•

عضو الجمعية العالمية االسالمية للصحة النفسية – "عضوية رقم .- "288

•

عضو الرابطة العالمية لعلماء النفس المسلمين.

•

عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ( رانم ) .

•

عضو الرابطة الدولية للتنمية والتميز في دراسات الموهبة (عضو رئيس )full member
International research association for talent development and excellence (iratde) full member

•

عضو المركز الدولي لالستشارات والتدريب والتخاطب (دبي) "عضو مؤسس"

•

عضوية شرفية بمركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين ،والجمعية المصرية لرعاية المسنين رقم (.)7084

•

عضو لجنة الجودة واالعتماد بكلية التربية بجامعة بنها ممثالً عن قسم الصحة النفسية.

•

•

عض ــو في لجنة اختيار ولى األمر المكافن ض ــمن مش ــروع الطر المؤدية إلى التعليم العالي بجامعة بنها

باالشتراك مع مركز تطوير الدراسات العليا كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
•
•

مؤسس ومدير موقع الصحة النفسية والتربية الخاصة

مدير مجموعة صفحات الشفا للصحة النفسية والتربية الخاصة والقائمة البريدية
http://groups.google.com/group/abohabibas?hl=ar

•

مستشار نفسي لموقع الطب النفسي "عقالء المجانين" منذ أغسطس  2006وحتى اآلن
http://www.maganin.com/drs/soliman.htm

•

مستشار نفسي لموقع المستشار "مركز التنمية األسرية" التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية

•

عضو فري مساندة مرضى الوسواس القهري()OCD-support

www.almostshar.com
•

عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث لرعاية المسنين بجامعة القاهرة.

•

المشرف على موقع كلية التربية جامعة بنها على شبكة المعلومات الدولية "تصميماً وتحديثاً واشرافاً بقرار رقم

•

عضو لجنة االدارة االلكترونية بكلية التربية جامعة بنها بقرار مجلس الكلية رقم  262بتاريخ 2008/8/24م.

•

عضو فري تسيير المشروعات التدريبية لكلية التربية بجامعة بنها بقرار رقم  1144بتاريخ 2009/12/24م.

( )993بتاريخ 2009/1/13م.

•

عضو مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل ،والمسئول اإلعالمي بهيئة تحرير مجلة التربية الخاصة والتأهيل منذ

العدد األول وحتى اآلن.
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األنشطة والدورات "متدربا ومدربا":
دورات علمية ومهنية عديدة في مجاالت :تدريب المدربين ،ومهارات التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والعري الفعال ،وأخالقيات آداب
ومهارت التفكير وأنماط الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية ،واسـ ـ ـ ــتخدام التكنولوجيا في التدريس ،وادارة الوقت وضـ ـ ـ ــ،وط العمل،
ا
المهنة،
وتشخيص وتأهيل األشخاص ذوي االعاقة ،ودورات في الحاسوب ()ICDL؛ معتمدة من اليونسكو ودورات متقدمة.
 -1ش ــهادة اجتياز دورة تدريب المدربين "  " T.O.Tبمش ــروع الطر المؤدية إلى التعليم العالي pathways
كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة بنها ومؤسسة فورد األمريكية ،والمنعقدة في الفترة من 15

إلى  19يونيو 2008م بواقع  35س ـ ـ ـ ــاعة تدريبية ،وقام بالتدريب األس ـ ـ ـ ــتاذ الدكتور أحمد فهمي واألس ـ ـ ـ ــتاذ
الدكتور سيد كاسب واألستاذ الدكتور محمد ثابت واألستاذ الدكتور عماد األصمعي.

 -2شــهادة اجتياز دورة تدريب المدربين "  " T.O.Tمن شــركة ميكروســوفت بالتعاون مع جامعة بنها وجمعية
الرعاية المتكاملة ،ولمدة شـ ــهرين كاملين وشـ ــمل التدريب اض ـ ـافة الى برنامج تدريب المدربين برامج أوفيس

 2003كاملة مس ـ ــتوي متقدم والص ـ ــيانة واالنترنت وبرنامج ميكروس ـ ــوفت بروجيكت .وذلك في إطار اعداد
مدرب معتمد من شركة ميكروسوفت ،ومدرب لبرامج جمعية الرعاية المتكاملة بجمهورية مصر العربية.

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

 -4دورة تدريبية بعنوان " مهارات العالج المعرفي السـ ــلوكي" بمركز فرغلي للطب النفسـ ــي واألعصـ ــاب وعالج
التدخين واالدمان؛ والمنعقدة في الفترة من  2007/9/8الى  2007/9/11بواقع عش ـ ـ ـرين ســ ــاعة تدريبية،
وقام بالتدريب االستاذ الدكتور /عالء الدين فرغلي وذلك بمقر المركز بالقاهرة.

 -5دورة تدريبية بعنوان " عالج الوسـ ـ ـواس القهري " بمقر رابطة األخص ـ ــائيين النفس ـ ــيين المصـ ـ ـرية – رانم -؛
والمنعقدة في الفترة من  11الى  2008/2/ 14بواقع عش ـ ـ ـ ـ ــرين س ـ ـ ـ ـ ــاعة تدريبية ،وقام بالتدريب االس ـ ـ ـ ـ ــتاذ

الدكتور صفوت فرج.

 -6حضـ ـ ـ ـ ــور ورشـ ـ ـ ـ ــة عمل بعنوان " االضـ ـ ـ ـ ــطرابات الوجدانية ثنائية القطب ،التشـ ـ ـ ـ ــخيص والعالج bipolar
 " affective disordersوذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للطب النفس ــي؛ بالمس ــتش ــفى الس ــعودي

األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من  15وحتى  17ابريل  2008م.
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حض ـ ـ ــور ورش ـ ـ ــة عمل بعنوان " ص ـ ـ ــعوبات التعلم " "learning difficultiesوذلك أثناء انعقاد المؤتمر

الدولي الرابع للطب النفس ـ ــي؛ بالمس ـ ــتش ـ ــفى الس ـ ــعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية الس ـ ــعودية في

الفترة من  15وحتى  17ابريل  2008م.
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 -8حضــور ورشــة عمل بعنوان " عالج اضــطراب الوسـواس القهري "obsessive compulsive disorder
وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للطب النفسي؛ بالمستشفى السعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة

العربية السعودية في الفترة من  15وحتى  17ابريل  2008م.

 -9حض ـ ـ ـ ـ ـ ــور ورش ـ ـ ـ ـ ـ ــة عمل بعنوان "العالج المعرفي لالكتئاب  "CBT in depressionوذلك أثناء انعقاد
المؤتمر الدولي الرابع للطب النفسي؛ بالمستشفى السعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

في الفترة من  15وحتى  17ابريل  2008م.

 -10حضـ ـ ـ ـ ــور ورشـ ـ ـ ـ ــة عمل بعنوان " التدخالت الروحانية والعالج النفسـ ـ ـ ـ ــي ،بروتوكول إسـ ـ ـ ـ ــالمي spiritual
 " interventions in psychotherapy – Islamic protocolsوذلـك أثنـاء انعقـاد المؤتمر الـدولي
الرابع للطب النفس ــي؛ بالمس ــتش ــفى الس ــعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية الس ــعودية في الفترة من

 15وحتى  17ابريل  2008م.

 -11دورة أخالقيات وآداب المهنة ض ـ ــمن مش ـ ــروع تنمية قدرات أعض ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة يومين
من  2004/9/29وحتى  2004/9/30بواقع ( )16ساعة.

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

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

 -14دورة مهارات االتصـ ــال الفعال ضـ ــمن مشـ ــروع تنمية قدرات أعضـ ــاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة ثالثة
أيام من  2004/9/21وحتى  2004/9/23بواقع ( )24ساعة.

 -15دورة مهارات التفكير ضـ ـ ــمن مشـ ـ ــروع تنمية قدرات أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام من
 2004/9/25وحتى  2004/9/27بواقع ( )24ساعة

 -16دورة مهارات العري الفعال ضـ ــمن مشـ ــروع تنمية قد ارت أعضـ ــاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة خمسـ ــة
أيام من  2006/4/26وحتى  2006/4/30بواقع ( )20ساعة.

 -17دورة مهارات العري الفعال ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام
من

 2007/2وحتى  2007/2/بواقع ( )24ساعة.

 -18دورة مهارات التدريس الفعال ض ــمن مش ــروع تنمية قدرات أعض ــاء هيئة التدريس بجامعة بنها لمدة خمس ــة
أيام من  2004/9/11وحتى  2004/9/15بواقع ( )40ساعة.

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

 -20دورة أنماط الشخصية وذلك بطريقة التدريب عن بعد عبر مؤسسة مهارات النجاح بواقع ( )20ساعة وبرقم
(.)2007-11944-00009
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 -21دورة مهارات االتص ـ ـ ــال الفعال وذلك بطريقة التدريب عن بعد عبر مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة مهارات النجاح بواقع ()20
ساعة وبرقم (.)2006-11944-00015

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

 -23دورات تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيص وعالج صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبات التعلم  -أمراي النط والكالم (التلعثم)  -وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيص وتأهيل
األشــخاص ذوي االوتيزم – ذوي أعراي داون – ذوي االعاقة العقلية؛ وذلك بمركز الرحمة لتأهيل وعالج

ذوي االحتياجات الخاصـ ـ ــة التابع لجمعية داوود األنطاكي ،بمدينة بنها لمدة عامين (متدرباً ومدرباً) ،وذلك
في الفترة من  2004/1/1م وحتى  2005/12/1م.

 -24دورة اس ـ ـ ــتخدام أجهزة العري التعليمية وص ـ ـ ــيانتها ،وانتاج المواد التعليمية ،وتص ـ ـ ــميم المواقف التعليمية.
ضمن مشروع تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال التكنولوجيا الحديثة لعري وانتاج

المواد التعليمية ،بجامعة بنها لمدة تسعة أيام خالل شهر فبراير لسنة2006م.

 -25دورة ( )ICDLمعتمدة من اليونسكو والتي تحمل رقم ( )un0405 9828بتاريخ2004/12/12م.
 -26دورة ( )concepts of itضمن مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بجامعة بنها لمدة
ثالثة أيام بواقع ( )18ساعة.

 -27دورة ( )using computers & managing filesضـ ــمن مشـ ــروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام بواقع ( )24ساعة.

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

 -29دورة ( )spread sheetsضـ ـ ــمن مشـ ـ ــروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصـ ـ ــاالت بجامعة بنها
لمدة ثالثة أيام بواقع ( )24ساعة.

 -30دورة ( )presentationsض ـ ـ ــمن مش ـ ـ ــروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتص ـ ـ ــاالت بجامعة بنها
لمدة ثالثة أيام بواقع ( )18ساعة.

 -31دورة ( )databaseض ـ ـ ــمن مش ـ ـ ــروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتص ـ ـ ــاالت بجامعة بنها لمدة
ثالثة أيام بواقع ( )24ساعة.

 -32دورة ( )information &communicationضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع الت ــدري ــب على تكنولوجيــا المعلوم ــات
واالتصاالت بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام بواقع ( )12ساعة.

 -33دورة ( )introduction to pc maintenance & protectionضــمن مشــروع التدريب على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بجامعة بنها لمدة ثالثة أيام بواقع ( )6ساعة.

 -34دورة ( )net support schoolشركة اوراسكوم ضمن مشروع تطوير كليات التربية 2006م.

 -35دورة ( )media lapشركة اوراسكوم ضمن مشروع تطوير كليات التربية لمدة يوم واحد 2006م.
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 -36شـ ـ ــهادة اتمام دورة تدريبية بعنوان " التعلم القائم على المشـ ـ ــروعات" برنامج عناصـ ـ ــر انتل للتعليم الخاص
بالمعلمين ،والشهادة معتمدة من جامعة بنها ومن شركة انتل .بتاريخ 2010/6/5م.

 -37مدرباً في دبلوم التخاطب بمركز ابداع التابع للجمعية المصرية للتنمية االنسانية في موضوع "السيكودراما
وعالج اضطرابات النط " " ،اضطرابات النط والكالم لدى ذوي صعوبات التعلم".

 -38مدرباً معتمداً " لمهارات التواص ــل الفعال – مهارات التفاوي -إدارة الض ــ،وط  -مهارات التفكير التحليلي
واإلبداعي -مهارات القيادة" وذلك بمش ـ ــروع الطر المؤدية إلى التعليم العالي بمص ـ ــر  pathwaysتحت

إشراف وادارة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة بنها ومؤسسة فورد األمريكية.

 -39مدرباً على "مهارات العالج النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،والعالج المعرفي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكي ،وعالج الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواس القهري ،وعالج

اض ـ ــطرابات األطفال ،واإلرش ـ ــاد األس ـ ــرى ،واإلرش ـ ــاد الزواجي" وذلك بمركز الدكتور إس ـ ــالم ش ـ ــاهين للطب
النفسي بمدينة بنها ومدينة منيا القمن ،بدءاً من أول مايو 2008م وحتى اآلن.

 -40مدرباً معتمداً بمشــروع الطر المؤدية إلى التعليم العالي  pathwaysبمصــر "مدربي جامعة بنها"؛ دورات
" مهارات التفاوي ،مهارات التواصــل ،إدارة الضــ،وط ،مهارات التفكير ،أنماط الشــخصــية ،أنواع الذكاء"
تحت إشراف وادارة كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة بنها ومؤسسة فورد األمريكية.

 -41مدرباً بمجال التربية الخاصـ ــة والدمج التربوي لذوي االحتياجات الخاصـــة بمشـ ــروع تدريب معلمي المرحلة
الثانوية بمقر كلية التربية بجامعة بنها فى الفترة  7بدءاً من 2009/5/م وحتى اآلن.

 -42محاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اةر ومدرباً بدورة اعداد المعلم الجامعي والمنعقدة بقاعة المؤتمرات بكلية التربية جامعة بنها العام
الجامعي  2011 / 2010م وحتى اآلن ،بموضوعات العلوم النفسية والتربوية.

 -43مدرباً بمش ـ ــروع تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها بالتعاون مع المجلس األعلى للجامعات مش ـ ــروع ICTP

والمتعل بتــدريــب أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم واالداريين والقيــادات على تكنولوجيــا المعلومــات

واالتصاالت.

 -44ممتحناً لطالب الد ارسـ ـ ـ ــات العليا "الدبلوم الخاص" بقرار رسـ ـ ـ ــمي رقم  12620بشـ ـ ـ ــأن تشـ ـ ـ ــكيل لجان عقد
امتحان القبول بالحاسب اآللي والل،ة االنجليزية العام الجامعي  2011 / 2010م وحتى اآلن.

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

 -46عضو وأمين مجلس قسم الصحة النفسية للعام الجامعي  2011 / 2010م .

 -47عضو وأمين لجنة تكنولوجيا التعليم بوحدة الجودة بكلية التربية بجامعة بنها للعام الجامعي  2010/2009م.
 -48دورة اس ــتخدام رس ــوم ش ــكل االنس ــان في قياس الذكاء والش ــخص ــية "التش ــخيص والعالج عن طري الرس ــم"

االســتاذ الدكتور عادل خضــر بوحدة االرشــاد النفســي التابعة لمركز الد ارســات االنســانية وخدمة البيئة بكلية

اآلداب جامعة بنها ،في الفترة من  29-27مارس 2007م.

 -49عضو لجنة اختيار الطالب المثالي للعام الجامعي  2011/2010م بكلية التربية بجامعة بنها.
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 -50دورة " تطبي وتصـ ـ ــحين مقياس سـ ـ ــتانفورد بينيه الصـ ـ ــورة الرابعة" بوحدة االرشـ ـ ــاد النفسـ ـ ــي ،التابعة لمركز
الد ارسات االنسانية وخدمة البيئة بكلية اآلداب جامعة بنها ،في الفترة من  26-24مارس 2007م.

 -51حضور التدريب على العالج النفسي ومهارات التخاطب بالعيادة النفسية التابعة لكلية التربية جامعة عين
شــمس للعام الجامعي 2006 ،/2005م  ،وبمركز الخدمة النفســية ورعاية المســنين بجامعة حلوان 2005

2007، 2006،م.

 -52حضور التدريب على العالج النفسي وذلك بمركز الدكتور إسالم شاهين للطب النفسي بمدينة بنها ومدينة
منيا القمن ،بدءاً من أول مايو 2008م وحتى اآلن.

 -53المشـ ــاركة في جميع أنشـ ــطة مشـ ــروع تطوير الدبلوم المهني شـ ــعبة التربية الخاصـ ــة في ضـ ــوء االتجاهات
الحديثة والمتضمنة ورش العمل ووضع التوصيف والمحتوى العلمي لمقررات الخطة الدراسية وذلك بجامعة
بنها عام  2006/2005م.

 -54المش ــاركة في جميع األنش ــطة المكلف بها من قبل القس ــم (كالتدريس ،واالشـ ـراف على مجموعات التدريب
الميداني للتربية الخاص ـ ـ ـ ـ ــة وحض ـ ـ ـ ـ ــور الس ـ ـ ـ ـ ــيمنار العلمي للقس ـ ـ ـ ـ ــم ،وتقنين االختبارات ،واجراء المقابالت،
واالمتحانات الشفهية وغير ذلك من أنشطة القسم).

 -55متابعة األعمال الفصلية للمواد التالية " :اضطرابات التواصل بدبلوم التربية الخاصة ،تكنولوجيا تشخيص
وعالج اضــطرابات التواصــل ،واســتراتيجيات تعديل الســلوك بدبلوم اضــطرابات التواصــل ،وعلم نفس النمو

بالدبلوم العام ،وعلم النفس الكلينيكي بالدبلوم الخاص" منذ العام الجامعي .2008/2007

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

 -57حضور ورش عمل مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (  (ICTPبجامعة بنها بقاعــة االحتفاالت
الكبرى بمجمع الكليات وبمقر ادارة الجامعة.

 -58حضـ ــور ورشـ ــة عمل للتدريب على اسـ ــتخدام قواعد البيانات العالمية ،وكيفية اسـ ــتخدام النصـ ــوص الكاملة

لمقاالت الدوريات األجنبية من هذه القواعد ،بالمدرج الكبير بكلية اآلداب بجامعة بنها ،وذلك يوم السـ ـ ـ ـ ــبت

المواف  2008/4/26من الساعة العشرة صباحا وحتى الثانية ظه اًر.

 -59حضـ ـ ـ ـ ـ ــور دورة "البحث التربوي" لمدة ثالثة أيام – مسـ ـ ـ ـ ـ ــائية -من الثالثاء  2006/2/21وحتى الخميس
 2006/2/23بواقع ( )24ساعة ،ضمن مشروع تطوير كليات التربية بكلية التربية بجامعة بنها.

 -60تدريس عملي الحاسب اآللي بكلية التربية؛ منذ عام  2004وحتى اآلن.

 -61تدريس عملي مادة دراسات اسرية وبيئية؛ بقسم الصحة النفسية منذ عام  2004وحتى اآلن.
 -62االشـ ـ ـ ـراف على مجموعات التدريب الميداني بدبلوم التربية الخاص ـ ـ ــة ( ش ـ ـ ــعبة اض ـ ـ ــطرابات التواص ـ ـ ــل –

صـ ــعوبات التعلم – اإلعاقة السـ ــمعية – اإلعاقة البص ـ ـرية – اإلعاقة العقلية ) "الدبلوم المهنية في التربية"
خالل العام الجامعي  ،2007/2006والعام الجامعي .2008/2007
8

 -63عض ـ ــو بالكنترول الرقمي لرص ـ ــد نتيجة كلية التربية  2007/2006وعض ـ ــو بالكنترول منذ التعيين وحتى
اآلن.

 -64المشاركة ببحث في المسابقة الدولية والتي نظمتها مؤسسة سعاد الصباح؛ بدولة الكويت تم نشره ككتاب
بدار ايتراك للطبع والنشر تحت عنوان " :فن التحنيط لدى قدماء المصريين".

http://loaloaa.sindbadmall.com/product.asp?storeid=1&catid=18&productid=4892
المح تكمة؛ بموضـ ـ ـ ـ ـ ــوع تحت عنوان " :جدلية األنا – اآلخرين لدى
 -65النشـ ـ ـ ـ ـ ــر بمجلة الطفولة العربية الكويتية و
األطفال كما تبدو في السـ ـ ــيكودراما " المجلة علمية بحثية مح تكمة ،المجلد الثامن ،العدد الحادي والثالثون،
يونيو  2007من ص  74الى ص .91

 -66ملف خاص بمجلة المنال لذوي االحتياجات الخاص ـ ـ ــة االمارتية حول رس ـ ـ ــالتي لدرجة الماجس ـ ـ ــتير ،العدد
" "213ابريل  2007مجلة دورية تصدرها مدينة الشارقة للخدمات االنسانية.

 -67كتابة عدد من المقاالت المتخصصة بمجلة النفس المطمئنة؛ عدد " "76اكتوبر  2003بعنوان "التأصيل
والتوجيه اإلسالمي لعلم الصحة النفسية" http://www.elazayem.com/new_page_236.htm

 ،والعدد  78ابريل  2004بعنوان " االيمان ومداواة القرآن لمحنة الوجدان"

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

، http://www.elazayem.com/new_page_246.htm

 -68كتابة سـ ــلسـ ــة من المقاالت لموقع المسـ ــتشـ ــار التابع لمؤس ـ ـسـ ــة التنمية األس ـ ـرية بالسـ ــعودية بعنوان " الدمج
والفئات الخاصة" إلى جانب الرد على استشارات الموقع النفسية www.almostshar.com

المؤتمرات العلمية والتعليم والتدريب المستمر:
 -69شهادة معتمدة بعدد ( )30ساعة تعليم طبي مستمر(  )30cm hrs. ref#4899 date.2008؛ صادرة
من المستشفى السعودي األلماني بجدة ،ومستشفى األمل والجمعية السعودية للطب النفسي ،ومعتمدة دولياً من
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.

 -70شهادة معتمدة بعدد ( )19ساعة تعليم طبي مستمر(  )19cm hrs. ref7563 date.2009؛ صادرة
من المستشفى السعودي األلماني بجدة.

 -71شــهادة معتمدة بعدد ( )25ســاعة تعليم طبي مســتمر؛ صــادرة من المؤتمر الدولي للطب النفســي بجامعة
القاهرة – القصر العيني – "الطب النفسي عبر الحياة" والمنعقد في الفترة من  17الى  19فبراير .2009
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 -72ش ـ ـ ــهادة معتمدة بعدد ( )20س ـ ـ ــاعة تعليم طبي مس ـ ـ ــتمر؛ ص ـ ـ ــادرة من المؤتمر الدولي السـ ـ ـ ـنوي للجمعية
المصرية للطب النفسي " الصحة النفسية واالضطرابات النفسية"  3الى  5يونيو 2009م

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

 -74المش ـ ـ ــاركة بالمؤتمر الدولي الرابع للطب النفس ـ ـ ــي " الطب النفس ـ ـ ــي والص ـ ـ ــحة النفس ـ ـ ــية في زمن العولمة"
والمنعقد بالمستشفى السعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بفند انتركونتننتال جدة في الفترة

من  15وحتى  17ابري ــل 2008م بورش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عم ــل بعنوان "عالج التلعثم ل ــدى األطف ــال the treatment
."stuttering among children

 -75المش ـ ـ ـ ــاركة بمؤتمر العالج بالقرآن بين الدين والطب ،والمنعقد بدولة اإلمارات العربية المتحدة (أبوظبي)؛
في الفترة من 10الى  12ابريل  2007م المواف  24-22ربيع األول  1428هـ ،وذلك بدراسة عنوانها " :علم
التجويد كمدخل وقائي وعالجي الضـ ــطرابات النط والكالم(التخاطب) "؛ باالشـ ــتراك مع الدكتور محمد محمود

النحاس.
-76

المش ــاركة بمؤتمر وورش عمل حول العالج الوظيفي لذوي االحتياجات الخاص ــة ،بجامعة عين ش ــمس؛

بالتعاون مع جامعة  6أكتوبر والجمعية المصرية لذوي االحتياجات الخاصة ،واالتحاد العالمي للعالج الوظيفي

في الفترة من  27الى  2007/4 / 29بدار الضـ ـ ــيافة بجامعة عين شـ ـ ــمس ،وكانت ل،ة المؤتمر المعتمدة هي

الل،ة االنجليزية.

 -77المشـ ـ ـ ـ ــاركة بالمؤتمر العالمي للشـ ـ ـ ـ ــيخوخة بأبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ببحث وورشـ ـ ـ ـ ــة عمل
بعنوان " عالج اضــط اربات التخاطب لدى المســنين" مشــاركة مع الدكتور محمد النحاس ،والمنعقد في الفترة من

 22إلى  24ابريل 2008م بقصر األمارات ،تحت رعاية مؤسسة التنمية األسرية.

 -78حض ــور المؤتمر الس ــنوي الخامس لقس ــم علم النفس بكلية اآلداب بجامعة طنطا بعنوان " تطبيقات العلوم
النفسية ومشكالت المجتمع" والمنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا في الفترة من  4إلى  6مايو 2008م.

 -79المشـ ـ ــاركة ببحث المؤتمر الدولي السـ ـ ــادس لجامعة القاهرة معهد الد ارسـ ـ ــات التربوية بعنوان " تأهيل ذوي
االحتياجات الخاصة :رصد الواقع واستشراف المستقبل" والمنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة في الفترة من

 16إلى  17يوليو 2008م ،عنوان البحــث " االتجــاهــات الحــديثــة في التــأهيــل التخــاطبي لــذوي االحتيــاجــات
الخاصة" بحث مشترك مع الدكتور محمد النحاس.

 -80ش ــهادة حض ــور ومش ــاركة بالمنتدى الدولي األول إلقليم ش ــر المتوس ــط بمنظمة الص ــحة العالمية مكتب
القاهرة بشأن مراعاة األخالقيات البحثية في الدراسات الطبية ،والصادرة من مكتب القاهرة " ايمرو" بالتعاون مع
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،والمنظمة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية للتربية والعلوم والثقافة ،ومنظمة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة

العالمية ،وجامعة ميريالند بالواليات المتحدة األمريكية" والمنعقد في الفترة من  12إلى  14أغسـ ــطس 2008م،

بصالة الكويت.

10

 -81شهادة حضور الملتقى الوطني الثاني " كيان إنسان" لمدة " "15ساعة تدريبية معتمدة بالجمعية السعودية
لإلعاقة الس ـ ــمعية فرع منطقة مكة المكرمة والذي عقد بمقر المس ـ ــتش ـ ــفى الس ـ ــعودي األلماني بجدة في الفترة من

 1429/5/28-26هـ.

 -82المش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة بالملتقي الدولي الثامن للجمعية الخليجية لإلعاقة وجمعية أولياء أمور المعاقين " اإلعاقة
والخدمات العالقة" ببحث بعنوان " العالج النفسي والتخاطبى لصور التلعثم لدى ذوي صعوبات التعلم" والمنعقد

في الفترة من  18إلى  20مارس 2008م بإمارة الشـ ـ ـ ـ ــارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ص 161وحتى ص
 .196وذلك باالشتراك مع الدكتور محمد النحاس

 -83شــ ــهادة شــ ــكر وتقدير للمشــ ــاركة بالملتقى الدولي الرابع لكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت بعنوان "
فئة ذوي االحتياجات الخاصة في القرن الحادي والعشرين؛ طموحات وانجازات" والمنعقد خالل الفترة من 4/29

وحتى  2008/5/1م ،ببحث بعنوان " المداخل العالجية الضـ ـ ـ ــطرابات التخاطب لدى المعاقين" ،مشـ ـ ـ ــاركة مع

الدكتور محمد النحاس.

 -84المشـ ــاركة بملتقي المنال 2008م" التليفزيون واإلعاقة" بورقة عمل بعنوان " دور التلفزيون في الوقاية من
اإلعاقة الكالمية :رؤية مقترحة لتفعيل دور "اإلعالم" في مواجهة اض ـ ـ ـ ـ ـ ــطرابات التخاطب " والذي نظمته مدينة
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــارقة للخدمات اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــانية بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من  20إلى  22مايو 2008م وذلك
باالشتراك مع األستاذ الدكتور محمد النحاس.

 -85المش ــاركة بمؤتمر كلية التربية بجامعة قطر ببحث بعنوان "ذوو اض ــطرابات التواص ــل بين الدمج والعزل"
مشاركة مع الدكتور محمد النحاس

 -86المشـ ـ ـ ـ ــاركة في مؤتمر "المجتمع للجميع...دور الجهات المعنية في دمج ذوي االحتياجات الخاصـ ـ ـ ـ ــة في
المجتمع " ضمن مشروع الدمج التعليمي بمركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقة باإلسكندرية بالتعاون مع
هيئ ــة إنق ــاذ الطفول ــة البريط ــاني ــة وذل ــك يوم الخميس  2007/3/29بفن ــد هيلتون جرين بال از ق ــاع ــة الزهراء
باإلسكندرية .والمشاركة بورشة عمل " دور و ازرة التربية والتعليم في دمج ذوي االحتياجات الخاصة".

-87

المش ـ ــاركة بورقة عمل بعنوان " فهم الس ـ ــنن اإللهية كمدخل وقائي من االض ـ ــطرابات النفس ـ ــية" بالمؤتمر

الدولي التاس ـ ـ ــع للفلس ـ ـ ــفة اإلس ـ ـ ــالمية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة في الفترة من  20إلى  21ابريل 2004؛
وذلك باالشتراك مع األستاذ الدكتور عبدالبارى محمد داوود.

 -88شـ ـ ــهادة شـ ـ ــكر وتقدير لحضـ ـ ــور المؤتمر الدولي الثالث عشـ ـ ــر لكلية دار العلوم ،بجامعة القاهرة بعنوان "
السنن اإللهية وأثرها في نهضة األمم " والمنعقد يومي  29و 30ابريل  2008م.

 -89حضــور لقاء المائدة المســتديرة بعنوان " :التدخالت في عالج التوحد  ...ما نفع وما لم ينفع؟" ،وذلك يوم
الثالثاء المواف  1أبريل  ،2008بمقر الجمعية المصرية لتنمية قدرات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،وقد

حاض ــر في اللقاء د .إيهاب رجاء اس ــتش ــاري بالمركز القومي للبحوث ،ود .دنيا فهيم اس ــتش ــاري العالج النفس ــي

السلوكي ،ود .هناء شمس أخصائية الطب التكميلي وتحدث ستة من أولياء أمور األطفال االوتيزم.
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 -90ش ـ ـ ـ ــهادة حض ـ ـ ـ ــور مؤتمر "حقو المس ـ ـ ـ ــنين بين الواقع والمأمول" يوم األربعاء 2007/10/24م بقاعة
المؤتمرات "بالمدينة الجامعية" جامعة القاهرة.

 -91شـ ــهادة حضـ ــور ندوة "فلسـ ــفة تطوير التعليم" القيم والتحديات ،بمقر قاعة االحتفاالت بجامعة بنها ،وذلك
يوم االثنين المواف .2008/2/18

-92

ش ــهادة حض ــور مؤتمر مش ــروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (  (ICTPفي التعليم والذي عقد يوم

 6سبتمبر  2007بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

 -93شـ ـ ــهادة حضـ ـ ــور مؤتمر الجمعية العربية للبحوث الطبية ( )ASMRبالتعاون مع المركز القومي للبحوث
الطبية وجامعة الدول العربية ،وحضــور ورشــة عمل بعنوان " تشــخيص أمراي الوالدين الوراثية والحمل الخطر"

وورشــة عمل بعنوان "ارشــاد أمهات األطفال ضــعاف الســمع" في الفترة من  30ديســمبر  2007وحتى  2يناير

 2008بمقر المركز القومي للبحوث بالقاهرة.

 -94المنس ـ التنفيذي لمؤتمر التربية الخاصــة بين الواقع والمأمول ،قســم الصــحة النفســية ،كلية التربية جامعة
بنها  16/15يوليو  2007وعضو اللجان اإلعالمية ،والتنظيمية والتحضيرية للمؤتمر.

-95

المش ــاركة بمؤتمر التربية الخاص ــة بين الواقع والمأمول ،قس ــم الص ــحة النفس ــية ،كلية التربية جامعة بنها

 16/15يوليو 2007وذلك بورقة عمل عنوانها :العالج النفس ــي لذوي ص ــعوبات التعلم (ال ارش ــدون والموهوبون)
باالشتراك مع األستاذ الدكتور حمدان محمود فضة.

 -96المش ـ ــاركة بالمؤتمر اإلقليمي لعلم النفس والذي عقدته رابطة األخص ـ ــائيين النفس ـ ــيين المصـ ـ ـرية "رانم" في
الفترة من  18إلى  20نوفمبر  2007وذلك ببحث تحت عنوان " العالج المعرفي الس ـ ــلوكي لص ـ ــعوبات التعلم"
وذلك باالشتراك مع األستاذ الدكتور حمدان محمود فضة وحضور كافة ندوات وورش عمل المؤتمر.

 -97ش ـ ـ ـ ـ ـ ــكر وتقدير للحض ـ ـ ـ ـ ـ ــور والمش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة كمحاض ـ ـ ـ ـ ـ ــر بالمؤتمر اإلقليمي لعلم النفس والذي عقدته رابطة
األخصائيين النفسيين المصرية "رانم" في الفترة من  18إلى  20نوفمبر .2007

-98

شـ ـ ـ ـ ـ ــكر وتقدير لحضـ ـ ـ ـ ـ ــور مؤتمر الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بالتعاون مع جامعة القاهرة " معهد

الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التربوية" تحت عنوان " تكنولوجيا التعليم والتعلم ،نش ـ ـ ـ ـ ـ ــر العلم وحيوية اإلبداع "في الفترة من 6-5

سبتمبر  2007بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة.

 -99شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر وتقدير لحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور المؤتمر العلمي الرابع للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بالتعاون مع جامعة
القاهرة " معهد الد ارسـ ـ ـ ــات التربوية" تحت عنوان " تكنولوجيا التربية وتعليم الطفل العربي "في الفترة من  13إلى

 14أغسطس 20087م بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة.

 -100شــكر وتقدير من الجمعية النفســية الســودانية وذلك للمشــاركة بالملتقى الدولي لعلم النفس بالخرطوم تحت
شعار "توظيف العلوم النفسية مدخل التقدم والبناء الوطني" والمنعقد في الفترة من 3الى  9نوفمبر 2007م.
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 -101المشــ ــاركة بالملتقى الدولي لعلم النفس بدولة الســ ــودان بورقة عمل تحت عنوان " الد ارس ـ ــات النفســ ــية في

الوطن العربي ،رؤية نقدية " وذلك في الفترة من  3إلى  9نوفمبر  2007والمسـ ــاهمة في صـ ــياغة واعداد ورفع
التوصيات.

 -102المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في تقديم ندوة " عالج اإلدمان" بجامعة النيلين كلية اآلداب بالخرطوم خالل أعمال الملتقى
الدولي لعلم النفس بالخرطوم ،وذلك في الفترة من  3إلى  9نوفمبر  ،2007وذلك باالشـ ــتراك مع الدكتور عالء

الدين فرغلي.

 -103المش ـ ــاركة في تقديم ندوة " علم النفس الرياض ـ ــي" أعمال الملتقى الدولي لعلم النفس بالخرطوم ،وذلك في
الفترة من  3إلى  9نوفمبر  ،2007واإلعــداد لــدورة تــدريبيــة حول مهــارات العالج التخــاطبى وتقنيــاتــه الحــديثــة،
وذلك باالشتراك مع الدكتور محمد محمود النحاس.

 -104المشــاركة بالمؤتمر الدولي الخامس للطب النفســي ،لجامعة اإلســكندرية" نحو تحديد احتياجات المرضــى"

والمنعقد بفند ش ـ ـ ـ ــيراتون المنتزه باإلس ـ ـ ـ ــكندرية في الفترة من  5وحتى  7نوفمبر 2008م بورش ـ ـ ـ ــة عمل بعنوان
"العالج المعرفي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكي لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب ـ ـ ــات التعلم cognitive behavioral therapy for learning

 ."difficultiesوذلك باالشـ ـ ــتراك مع األسـ ـ ــتاذ الدكتور محمد النحاس لتقديم ورشـ ـ ــة عمل بعنوان " عالج التلعثم
بين األطفال ذوي ص ـ ـ ـ ـ ــعوبات التعلم the treatment stuttering among children with learning

 " difficultiesوحضور كافة ندوات وورش عمل المؤتمر بعدد ساعات تعليم طبي مستمر ( )30ساعة معتمدة

من جامعة اإلسكندرية.

 -105شهادة حضور المؤتمر الدولي السابع للتعليم عبر االنترنت  internet educationوالذي عقدته جمعية
التنميــة التكنولوجيــة واإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة بــالقــاهرة بــالتعــاون مع و ازرتي التربيــة والتعليم ،والتعليم العــالي وجــامعــة الــدول

العربية ،في الفترة من  7إلى  9أكتوبر 2008م بمقر فند هيلتون رمسيس بالقاهرة.
-106

المشـ ـ ــاركة بالمؤتمر الدولي الثالث للمحللين النفسـ ـ ــيين العرب حول" العنف واإلرهاب" والمنعقد بسـ ـ ــفينة

النيــل بكين  nile pekingبــالقــاهرة في الفترة من  31أكتوبر وحتى  2نوفمبر 2008م ببحــث بعنوان "العالج

النفس ـ ــي الض ـ ــطرابات التخاطب اثر المواقف الص ـ ــادمة " الس ـ ــيكودراما نموذجاً" .وذلك باالش ـ ــتراك مع األس ـ ــتاذ

الدكت ور محمد النحاس وحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور كافة ندوات وورش عمل المؤتمر؛ وتكريم من الجمعية المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية للتحليل

النفسي.

 -107المشـ ــاركة بالمؤتمر الدولي العام الثالث للمنظمة العربية للمعاقين بعنوان" نحو وحدة إقليمية لمتابعة تنفيذ
اتفاقية حقو األش ـ ــخاص ذوي اإلعاقة والعقد العربي للمعاقين" والمنعقد بجامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة

من  7وحتى  9أكتوبر 2008م بورقة عمل بعنوان "حقو ذوى اإلعاقة الكالمية بالوطن العربي؛ رؤية حالية
وبرنامج مس ـ ـ ــتقبلي " .وذلك باالش ـ ـ ــتراك مع األس ـ ـ ــتاذ الدكتور محمد النحاس وحض ـ ـ ــور كافة ندوات وورش عمل

المؤتمر؛ وتكريم من المنظمة العربية للمعاقين ممثالً للمركز الدولي لالستشارات والتخاطب والتدريب.

13

 -108المش ـ ــاركة بالمؤتمر العربي الحادي عش ـ ــر للطب النفس ـ ــي ومؤتمر مش ـ ــفى ابن س ـ ــينا " العواقب النفس ـ ــية
للعنف :الصحة النفسية المسندة بالبينات" والمنعقد بفند شيراتون دمش في الفترة من  21وحتى  23أغسطس

2008م بورشـ ـ ـ ـ ـ ــة عمل بعنوان "تنمية مهارات التواصـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي للتالميذ ذوي صـ ـ ـ ـ ـ ــعوبات التعلم " .وذلك
باالشتراك مع األستاذ الدكتور محمد النحاس ،وحضور كافة ندوات وورش عمل المؤتمر.

 -109المش ـ ـ ــاركة بالمنتدى الدولي الثاني للص ـ ـ ــم بالم،رب " إعاقة الص ـ ـ ــمم بالعالم العربي" والمنعقد بمدينة فاس
بالم،رب في الفترة من  9وحتى  11أكتوبر 2008م بورش ـ ـ ـ ـ ــة عمل بعنوان "عالج اض ـ ـ ـ ـ ــطرابات التخاطب لدى
الصم وضعاف السمع :برنامج مقترح " .وذلك باالشتراك مع األستاذ الدكتور محمد النحاس.

 -110حض ـ ـ ــور اللقاء األول للمعلم العربي :وض ـ ـ ــع معايير اس ـ ـ ــترش ـ ـ ــاديه لألداء teachers in the Arab

 world: setting standards for teachers performanceممثالً لجامعة بنها؛ والمنعقد بمقر األمانة

العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة من  25إلى  26أكتوبر 2008م.

 -111المشـ ـ ـ ــاركة في حملة جامعة بنها بعنوان "عطاء الشـ ـ ـ ــباب" في الفترة من  5الى  8إبريل 2009م بمجمع
الكليات وهي اندماج لجميع المبادرات الطالبية والتي تشـمل :أنشـطة متنوعة وسـمر وجوالة والتبرع بالدم وتفعيل

مبادرات الطالب  -واالحتفال بيوم اليتيم .

 -112حضور فاعليات االسبوع االقليمي الرابع لخدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة بنها ابريل  2009م
 -113االشراف على اختبارات كادر المعلمين المنعقدة بكلية التربية جامعة بنها اكتوبر 2008م
 -114االشراف على اختبارات كادر المعلمين بكلية التربية ،جامعة بنها ابريل 2009م
 -115حضور ندوة البحث العلمي وأخالقيات ــه جامعة بنها ،ابريل  2009م.

 -116حضور ندوة بعنوان الت،يرات المناخية وآثارها على مصر جامعة بنها ابريل 2009م.
 -117حضور ندوة الحرس الجامعي بين االبقاء واالل،اء جامعة بنها مارس 2009م
 -118حضور ندوات وبرامج تأهيل المعاقين في مركز سوزان مبارك يناير  2007م

 -119حضور ندوة مجاالت واتجاهات البحث التربوي في المناهج وطر التدريس جامعة بنها ابريل  2009م

 -120حضـ ــور ندوة بعنوان الهوية المص ـ ـرية والموروث الشـ ــعبي وذلك بقاعة االحتفاالت الكبرى بمجمع الكليات
بجامعة بنها بتاريخ 2009/3/18م.

 -121حضـ ـ ــور ندوة بعنوان الطال المبكر "الدوافع والمواجهة" وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية اآلداب يوم الثالثاء
المواف 2009/3/3م.

 -122حضور مؤتمر التحديات التكنولوجية وتطوير منظومة التعليم ،جامعة الزقازي ابريل 2009م.
 -123حضور مؤتمر التعليم الجامعي بين الوضع الراهن وثقافية الت،يير جامعة بنها ابريل 2009م.
 -124حضور المؤتمر العلمي كلية اآلداب جامعة بنها بعنوان المشكالت البيئية ابريل 2009م.
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 -125المشاركة بالمؤتمر السنوي الخامس والعشرون لعلم النفس في مصر والسابع عشر العربي والذي نظمته
الجمعية المصــ ـرية للد ارس ـ ــات النفس ـ ــية في الفترة من  2الى  4فبراير  2009م وذلك بد ارس ـ ــة بعنوان " االرش ـ ــاد

النفسي وجودة حياة ذوي صعوبات التعلم".

 -126المشــاركة بالمؤتمر الدولي للطب النفســي بجامعة القاهرة – القصــر العيني – "الطب النفســي عبر الحياة"
والمنعقد في الفترة من  17الى  19فبراير  2009وذلك بد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة بعنوان العالج النفسـ ـ ـ ـ ـ ــي ودوره في حياة ذوي
صعوبات التعلم :اتجاهات جديدة".

 -127المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة بالمؤتمر الدولي الثالث لرعاية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنين بجامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي بدبي
والمنعقد في الفترة من  4الى  5مارس 2009م وذلك بد ارسـ ــة عن برنامج لتحسـ ــين مفهوم الذات لدى عينة من
المسنين .وورشة عمل عن العالج النفسي للمسنين.

 -128المش ـ ـ ــاركة بالمؤتمر الدولي األول للجامعة األمريكية بالقاهرة بالتعاون مع جامعة غرب ميتش ـ ـ ــجان وذلك

كمتحدث بالمؤتمر عن د ارس ــة بعنوان " االتجاهات الحديثة في عالج اض ــطراب التلعثم نفس ــياً وتخاطبياً " وذلك

في الفترة من  23الى  25مارس 2009م.

 -129المشــاركة بالمؤتمر الدولي الخامس للطب النفســي لجامعة عين شــمس" اســتراتيجيات جديدة في الممارســة

الطب نفسـ ـ ـ ـ ــية" والمنعقد بجامعة عين شـ ـ ـ ـ ــمس بمركز التدريب والتعليم في الفترة من  7وحتى  8ابريل 2009م

بد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعنوان "العالج المعرفي الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكي لص ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبات التعلم cognitive behavioral therapy for

 learning difficultiesوحضـ ـ ــور كافة ندوات وورش عمل المؤتمر بعدد سـ ـ ــاعات تعليم طبي مسـ ـ ــتمر ()16

ساعة معتمدة من جامعة عين شمس.

 -130المشــاركة بالمؤتمر الســنوي لكلية اآلداب – قســم علم النفس – جامعة طنطا " جودة الحياة وعلم النفس"
في الفترة من  26وحتى  28ابريل 2009م وذلك بدراسة بعنوان " جودة حياة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم".

 -131المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة بــالمؤتمر الــدولي الخــامس للطــب النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي " challenges in the outcome of

 "psychiatric disordersوالمنعقد بالمسـ ـ ــتشـ ـ ــفى السـ ـ ــعودي األلماني بمدينة جدة بالمملكة العربية السـ ـ ــعودية
بفند انتركونتننتال جدة في الفترة من  28وحتى  30ابريل 2009م كمتحدث بورشة عمل بعنوان " االتجاهات

الحديثة في العالج المعرفي السلوكي".

 -132المش ـ ــاركة بالمؤتمر الدولي الس ـ ــنوي للجمعية المصـ ـ ـرية للطب النفس ـ ــي " الص ـ ــحة النفس ـ ــية واالض ـ ــطرابات
النفسية"  3الى  5يونيو 2009م وذلك بدراسة عن الجديد في العالج النفسي ،عدد ساعات معتمدة " "20ساعة.

 -133المشاركة بالمؤتمر والمعري الدولي الثامن للتعليم االلكتروني " دمج التقنيات – نحو تحقي التميز في

العملية التعليمية"  14الى  16يوليو  2009م بفن رمسـ ـ ـ ـ ــيس القاهرة وذلك بد ارسـ ـ ـ ـ ــة بعنوان " التدريب كمدخل
درس ـ ـ ــة بعنوان " التعليم
لتحس ـ ـ ــين جودة الحياة وتنمية المهارات التواص ـ ـ ــلية لدى ذوي ص ـ ـ ــعوبات التعلم" وكذلك ا

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

 -135ش ـ ـ ــهادة تقدير للمش ـ ـ ــاركة بندوة التعليم العالي للفناة " األبعاد والتطلعات" والمنعقدة بجامعة طيبة بالمدينة

المنورة في الفترة من  4الى  6يناير 2010م ببحث بعنوان " :فاعلية العالج النفسي الديني في تخفيف أعراي
الوسواس القهري لدى عينة من طالبات الجامعة" باالشتراك مع أ .د  /حمدان فضة ود / .آمال الفقي.

 -136المشـ ــاركة بد ارسـ ــة بالملتقي الدولي العاشـ ــر للجمعية الخليجية لإلعاقة بالدمام بالمملكة العربية السـ ــعودية
 27الى  29ابريل 2010م والدراسة بعنوان " طالب الجامعة ذوو صعوبات التعلم وبرامج االرشاد النفسي".

 -137شــهادة تقدير للمشــاركة بالمؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشــاف ورعاية الموهوبين بين الواقع
والمأمول15 ،يوليو 2010م بد ارس ـ ــة بعنوان " االرش ـ ــاد النفس ـ ــي لطالب الجامعة المتفوقين عقلياً ذوي ص ـ ــعوبات

التعلم"

 -138شهادة تقدير للمشاركة بالمؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع

والمأمول15 ،يوليو 2010م بد ارســ ــة بعنوان " دور مشـ ـ ــروع الطر المؤدية الى التعليم العالي في رعاية طالب
الجامعة الموهوبين والمتفوقين عقليا"

 -139شهادة تقدير للمشاركة بالمؤتمر العلمي األول لقسم أصول التربية لكلية التربية بجامعة بنها " التربية
في مجتمع ما بعد الحداثة21 ،يوليو 2010م".
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األبحاث والدراسات العلمية المنشورة:
 .1دراسة بعنوان الدمج االجتماعي للموهوبين ذوي اإلعاقة :التحديات والحلول في ضوء نموذج مقترح لمهارات
التواصل االجتماعي ،المؤتمر الدولي للموهوبين ذوي االعاقة ،فبراير  2019م

 .2دراسة بعنوان :الرتب األكاديمية بالجامعات المصرية في ضوء المقارنات المرجعية اإلقليمية والعالمية،
المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي يناير  2019م

 .3دراسة بعنوان :التخطيط االستراتيجي والتعليم العالي لذوي اإلعاقة في ضوء معايير االتفاقية الدولية لحقو
األشخاص ذوي اإلعاقة ،المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي يناير  2019م

 .4دراسة بعنوان متطلبات تمكين الطالب ذوي اإلعاقة بالتعليم العالي مؤتمر التمكين الثقافي لذوي االحتياجات
الخاصة بمؤسسات التعليم ،و ازرة الثقافة المصرية  2018م

 .5دراسة بعنوان" :دور مشروع الطر المؤدية الى التعليم العالي في رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين عقلياً
" مؤتمر دول أسيا والمحيط الهادي الثاني عشر للموهبة" في الفترة من  14وحتى  18يوليو  2012م

بمدينة دبي بدولة االمارات العربية المتحدة

 .6دراسة بعنوان " :معوقات االبداع لدى طالب الجامعات العربية :دراسة ميدانية " مؤتمر دول أسيا والمحيط
الهادي الثاني عشر للموهبة" في الفترة من  14وحتى  18يوليو  2012م بمدينة دبي بدولة االمارات

العربية المتحدة بحث مشترك مع عدد " "8من األساتذة بجامعات الوطن العربي ،وهم :ا .د مصطفى

عشوي جامعة الملك فهد ،و ا .د عمر هارون جامعة الخرطوم ،و ا .د جياللي بوحمامة جامعة الكويت،

و ا .د بتول خليفة جامعة قطر ،و ا .د هدي هالل الجامعة االسالمية بماليزيا و ا .د محمود بوسنة
جامعة الجزائر و ا .د معن عبدالباري جامعة الدمام .وتم نشر الدراسة بالجامعة 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 alBari, Ma'n and Huda , Mohammad Hassan Hilal (2010)'Awa'iq al-ibda' lada talabah aljami'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

.7

دراسة بعنوان :اإلعالم اإللكتروني التطوعي في رعاية الفئات الخاصة :الشفا للصحة النفسية نموذجاً"

.8

ملف بعنوان :نحو تأسيس المكتبة النفسية ألبحاث العلوم النفسية من وجهة نظر اسالمية .المجلة

ندوة "اإلعالم وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة " الدوحة – قطر  2012المجلس االعلى لشؤون االسرة

العربية للطب النفسي  Apnالمجلـد الثامن  -العــدد  –36خريـ ــف 2012
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36Sup.exeApn eJ 36
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.9

دراسة بعنوان :صعوبات التعلم لدى الصم وضعاف السمع ،دراسة تحليلية في ضوء بعي التوجهات

الحديثة .المؤتمر العلمي الثاني للصم وضعاف السمع بدولة قطر  3 :1مايو  2012م

 .10دراسة بعنوان " :فاعلية العالج النفسي الديني في تخفيف أعراي الوسواس القهري لدى عينة من
طالبات الجامعة" باالشتراك مع أ .د  /حمدان فضة ،و د /.آمال الفقي .ندوة التعليم العالي للفناة "

األبعاد والتطلعات" والمنعقدة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة في الفترة من  4الى  6يناير 2010م

 .11دراسة بعنوان " :االرشاد النفسي لطالب الجامعة المتفوقين عقلياً ذوي صعوبات التعلم" المؤتمر
العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع والمأمول15 ،يوليو 2010م

 .12دراسة بعنوان " :طالب الجامعة ذوو صعوبات التعلم وبرامج االرشاد النفسي الحديثة" الملتقي الدولي
العاشر للجمعية الخليجية لإلعاقة بالدمام بالمملكة العربية السعودية  27الى  29ابريل 2010م

 .13دراسة بعنوان " :دور مشروع الطر المؤدية الى التعليم العالي في رعاية طالب الجامعة الموهوبين
والمتفوقين عقليا" المؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع

والمأمول15 ،يوليو 2010م

 .14دراسة بعنوان " :التعليم العالجي لذوي صعوبات التعلم" المؤتمر الدولي الثامن للتعليم " دمج التقنيات
– نحو تحقي التميز في العملية التعليمية"  14الى  16يوليو  2009م بفن هيلتون رمسيس القاهرة.

 .15دراسة بعنوان" التدريب كمدخل لتحسين جودة الحياة وتنمية المهارات التواصلية لدى ذوي صعوبات
التعلم" المؤتمر الدولي الثامن للتعليم " دمج التقنيات – نحو تحقي التميز في العملية التعليمية" 14

الى  16يوليو  2009م بفن رمسيس القاهرة

 .16دراسة بعنوان " :جودة حياة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم" .بالمؤتمر السنوي لكلية اآلداب – قسم علم
النفس – جامعة طنطا " جودة الحياة وعلم النفس" في الفترة من  26وحتى  28ابريل 2009م

 .17دراسة بعنوان" :العالج المعرفي السلوكي لصعوبات التعلم Cognitive behavioral therapy

 for learning difficultiesالمؤتمر الدولي الخامس للطب النفسي لجامعة عين شمس" استراتيجيات

جديدة في الممارسة الطب نفسية" والمنعقد بجامعة عين شمس بمركز التدريب والتعليم في الفترة من
 7وحتى  8ابريل 2009م

 .18دراسة بعنوان " :االتجاهات الحديثة في عالج اضطراب التلعثم نفسياً وتخاطبياً" المؤتمر الدولي األول
للجامعة األمريكية بالقاهرة بالتعاون مع جامعة غرب ميتشجان وذلك في الفترة من  23الى  25مارس

2009م.

 .19دراسة بعنوان " :االرشاد النفسي وجودة حياة ذوي صعوبات التعلم" .المؤتمر السنوي الخامس
والعشرون لعلم النفس في مصر والسابع عشر العربي والذي نظمته الجمعية المصرية للدراسات

النفسية في الفترة من  2الى  4فبراير  2009م
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 .20دراسة بعنوان :العالج النفسي الضطرابات التخاطب إثر المواقف الصادمة " السيكودراما نموذجاً"
المؤتمر الدولي الثالث للمحللين النفسيين العرب حول" العنف واإلرهاب" والمنعقد بسفينة النيل بكين
 Nile Pekingبالقاهرة في الفترة من  31أكتوبر وحتى  2نوفمبر 2008م وذلك باالشتراك مع

األستاذ الدكتور محمد النحاس

 .21دراسة بعنوان " :الدراسات النفسية في الوطن العربي ،رؤية نقدية " الملتقى الدولي لعلم النفس بدولة
السودان وذلك في الفترة من  3إلى  9نوفمبر 2007

 .22دراسة بعنوان " :العالج المعرفي السلوكي لصعوبات التعلم" المؤتمر اإلقليمي لعلم النفس والذي عقدته
رابطة األخصائيين النفسيين المصرية "رانم" في الفترة من  18إلى  20نوفمبر  2007وذلك باالشتراك

مع العالم األستاذ الدكتور حمدان محمود فضة.

 .23دراسة بعنوان :العالج النفسي لذوي صعوبات التعلم (الراشدون والموهوبون) مؤتمر التربية الخاصة
بين الواقع والمأمول ،قسم الصحة النفسية ،كلية التربية جامعة بنها  16/15يوليو 2007باالشتراك

مع العالم األستاذ الدكتور حمدان محمود فضة.

 .24دراسة بعنوان " :فهم السنن اإللهية كمدخل وقائي من االضطرابات النفسية" بالمؤتمر الدولي التاسع
للفلسفة اإلسالمية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة في الفترة من  20إلى  21ابريل 2004؛ وذلك
باالشتراك مع األستاذ الدكتور عبدالبارى محمد داوود.

 .25دراسة بعنوان " :العالج النفسي والتخاطبى لصور التلعثم لدى ذوي صعوبات التعلم" الملتقي الدولي
الثامن للجمعية الخليجية لإلعاقة وجمعية أولياء أمور المعاقين " اإلعاقة والخدمات العالقة" والمنعقد

في الفترة من  18إلى  20مارس 2008م بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ص161
وحتى ص  .196وذلك باالشتراك مع الدكتور محمد النحاس.

 .26دراسة بعنوان " :المداخل العالجية الضطرابات التخاطب لدى المعاقين" الملتقى الدولي الرابع لكلية

العلوم االجتماعية بجامعة الكويت بعنوان " فئة ذوي االحتياجات الخاصة في القرن الحادي والعشرين؛
طموحات وانجازات" والمنعقد خالل الفترة من  4/29وحتى  2008/5/1م ،مشاركة مع الدكتور

محمد النحاس.

 .27دراسة بعنوان " :دور التلفزيون في الوقاية من اإلعاقة الكالمية :رؤية مقترحة لتفعيل دور "اإلعالم"
في مواجهة اضطرابات التخاطب " بملتقي المنال 2008م" التليفزيون واإلعاقة" والذي نظمته مدينة

الشارقة للخدمات اإلنسانية بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من  20إلى  22مايو 2008م

وذلك باالشتراك مع األستاذ الدكتور محمد النحاس.

 .28دراسة بعنوان " :االتجاهات الحديثة في التأهيل التخاطبى لذوي االحتياجات الخاصة األشخاص ذوي
االعاقة" المؤتمر الدولي السادس لجامعة القاهرة معهد الدراسات التربوية بعنوان " تأهيل ذوي
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االحتياجات الخاصة :رصد الواقع واستشراف المستقبل" والمنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة في

الفترة من  16إلى  17يوليو 2008م ،مشترك مع الدكتور محمد النحاس.

 .29دراسة بعنوان " :عالج اضطرابات التخاطب لدى المسنين" مشاركة مع الدكتور محمد النحاس،

بالمؤتمر العالمي للشيخوخة بأبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة والمنعقد في الفترة من  22إلى

 24ابريل 2008م بقصر األمارات ،تحت رعاية مؤسسة التنمية األسرية.

 .30دراسة بعنوان " :علم التجويد كمدخل وقائي وعالجي الضطرابات النط والكالم(التخاطب) "بمؤتمر
العالج بالقرآن بين الدين والطب ،والمنعقد بدولة اإلمارات العربية المتحدة (أبوظبي)؛ في الفترة من

10الى  12ابريل  2007م المواف  24-22ربيع األول  1428هـ ،باالشتراك مع الدكتور محمد

محمود النحاس.

 .31دراسة بعنوان :جدلية األنا – اآلخرين لدى األطفال كما تبدو في السيكودراما " مجلة الطفولة العربية
المح تكمة" المجلة علمية بحثية مح تكمة ،المجلد الثامن ،العدد الحادي والثالثين ،يونيو 2007
الكويتية و

من ص  74الى ص .91

المزيد عبر الرابط التاليhttp://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8-publications :

الجوائز والتكريمات:
 -140ش ـ ـ ــهادة ش ـ ـ ــكر وتقدير ودرع مش ـ ـ ــروع " الطر المؤدية إلى التعليم العالي – مص ـ ـ ــر  "pathwaysكلية
الهندسة ،بجامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة بنها ،ومؤسسة فورد األمريكية ،بشأن تكريم األب "رجب سيد

أحمد محمد " جائزة ولى األمر المكافن عن المتدرب "سليمان رجب سيد أحمد".

 -141ش ـ ـ ــهادة ش ـ ـ ــكر وتقدير ودرع مش ـ ـ ــروع " الطر المؤدية إلى التعليم العالي – مص ـ ـ ــر  "pathwaysكلية
الهندســة بجامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة بنها ومؤس ـســة فورد األمريكية ،بشــأن تكريم األم" عزيزة حســن
محمد" جائزة ولى األمر المكافن عن المتدرب "سليمان رجب سيد أحمد".

 -142شـ ـ ــهادة شـ ـ ــكر وتقدير من متدربي مشـ ـ ــروع " الطر المؤدية إلى التعليم العالي – مصـ ـ ــر pathways
بالقاهرة " "batch 8بشأن مشاركتي لهم في الحفل الختامي للمشروع بالقاهرة أغسطس 2008م.

 -143شـ ـ ــهادة شـ ـ ــكر وتقدير من متدربي مشـ ـ ــروع " الطر المؤدية إلى التعليم العالي – مصـ ـ ــر pathways

بجامعة بنها " "batch 1بشــأن تدريبهم على " دورة مهارات التفاوي" لمدة تســع ســاعات على مدار ثالثة
أيام ،وبشأن مشاركتهم الحفل الختامي للمشروع بجامعة بنها أغسطس 2008م

 -144شهادة تكريم ووفاء من مركز سعادة واستقرار لالستشارات النفسية ،بقاعة الصداقة وذلك بمناسبة الملتقى
الدولي لعلم النفس برعاية الجمعية النفسية السودانية.
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 -145شـ ــهادة شـ ــكر وتقدير من جامعة بنها للمشـ ــاركة في أنشـ ــطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بإدارة الجامعة
للعام الجامعي 2009/2008م ،األسبوع اإلقليمي لحماية البيئة بالقليوبية  28-21،يونيو .2008

فوي والمنسـ ـ ـ ـ التنفيذي ونائب مقرر المؤتمر الدولي الثالث لرعاية المس ـ ـ ــنين
 -146ش ـ ـ ــهادة تكريم بص ـ ـ ــفة الم ت
بجامعة القاهرة بعنوان " الرعاية المتكاملة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنين :رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة وعلم وفن" والذي ينظمه المركز الدولي
لالس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــارات والتخاطب والتدريب بدبي باالش ـ ـ ـ ــتراك مع مركز جامعة القاهرة لرعاية المس ـ ـ ـ ــنين والجمعية

المصرية لرعاية المسنين ،والمنعقد في الفترة  3إلى  5مارس 2009م بمقر المؤتمرات بجامعة القاهرة.

 -147شــهادة نجاح بدورات الحاســب اآللي المتخص ـصــة dos – logo – basic level 1 – louts 123
وذلك بتقدير ممتاز من مدرسة طحلة الثانوية المشتركة.

 -148شـ ـ ـ ـ ـ ــهادات تقدير من اتحاد طالب كلية التربية بجامعة بنها للنشـ ـ ـ ـ ـ ــاط البارز في المجال العلمي والتفو
بالدراسة والمتمثل في الحصول على المركز األول على شعبة الفلسفة طوال أربع سنوات دراسية.

 -149شهادة تقدير ألداء التربية العسكرية بتفو وبتقدير جيد جداً بمقر جامعة بنها عام .1998

 -150شـ ـ ـ ـ ــهادة تقدير وتكريم من و ازرة التربية والتعليم – المركز الدولي لل،ات وذلك الجتياز ثالث مسـ ـ ـ ـ ــتويات
متقدمة بالل،ة االنجليزية بعدد ساعات " "24ساعة تدريبية من معلم أجنبي.

 -151ش ـ ـ ـ ــهادة ش ـ ـ ـ ــكر وتقدير من ادارة كلية التربية بجامعة بنها وذلك للتميز في أداء األعمال المكلف بها من
رصد النتيجة واعالنها باإلنترنت وتصميم وتحديث موقع الكلية ،وتم حفظ الشهادة بملف العمل.

 -152شــهادات شــكر وتقدير من كنترول الفرقة الثانية تعليم أســاســي وكنترول الفرقة الرابعة تعليم عام وكنترول
الدبلوم الخاص للجهود المتميزة والدقة وااللتزام االداري والمهنى واألخالقي مما س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم في تميز أعمال

الكنترول خالل األعوام  2005وحتى 2010م.

 -153خطاب شــ ــكر وتقدير من االتحاد العربي للهيئات العاملة مع الص ـ ــم وجمعية الزهايمر الســ ــورية والرابطة
الطبية للمعلوماتية وذلك لمســاهمة موقع الشــفا في نداء دعم األشــخاص المصــابين بالخرف وذويهم وجعل
الخرف من األولويات الصحية لمنظمة الصحة العالمية ،وقد تم اعتماد النداء وتنفيذه عالمياً.

 -154ش ـ ــهادة ش ـ ــكر وتقدير من جامعة بنها وكلية التربية وذلك لحص ـ ــول جامعة بنها على المركز األول للمرة
الثانية على التوالي على مس ـ ــتوى الجامعات المصـ ـ ـرية حس ـ ــب تقييم مؤشـ ـ ـرات أداء الجامعات في مش ـ ــروع

البوابة االلكترونية بالجامعة وبالتعاون مع المجلس األعلى للجامعات وو ازرة التعليم العالي.

 -155خطاب شـ ـ ـ ـ ـ ــكر وتقدير من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصـ ـ ـ ـ ـ ــحة لدول مجلس التعاون الخليجي عن

مجم ــل النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ــات العلمي ــة والتف ــاع ــل مع مؤتمرات ومطبوع ــات المجلس .خط ــاب رقم  3551بت ــاريخ

2010/6/21م.

 -156شـ ــهادة شـ ــكر وتقدير للمشـ ــاركة بالمؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشـ ــاف ورعاية الموهوبين

بين الواقع والمأمول ،يوليو 2010م وذلك للمشــاركة بد ارســتين بالمؤتمر ،وكذلك عضــوية اللجان االعالمية

والتنظيمية والتحضيرية.
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 -157درع جائزة األســ ـرة العربية التقنية المركز األول على مس ـ ــتوى الوطن العربي ،وجائزة أفض ـ ــل موقع خدمي
في مجال الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،نظم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة مجموعة اإلمارات لإلنترنت ،وقام بالتحكيم هيئة علمية
متخصــص ــة سـ ـرية وتم توزيع الجوائز خالل احتفال دولة اإلمارات بمهرجان دبي الس ــنوي  2008للتس ــو ،

وتم نشر قائمة شرف الفائزين على موقع الجائزة .http://www.isoc.ae

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
159- certificate of completion and attend "continuing education activity "74%" passed about:
"mood disorders" assessment and treatment" sponsored by speedyceus online, ecourses.

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

الدراسية  -لجنة هيكلة برنامج البكالوريوس وتوصيف المقررات الخطة المطورة للقسم  -لجنة المتعاونين
والمتعاونات  -لجنة تحديد المسار  -لجنة تقارير المقررات  -لجنة الدراسات العليا مستوى الدبلوم العالي

 لجنة مقابالت الطالب الجدد والطالب المحولين – لجنة األنشطة والفعاليات)•

عضوية مركز التعليم والتعلم على مستوى جامعة طيبة ،منس

وحدة التعليم بالمركز لتطوير

ودعم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمجاالت التعليم والتدريب والتدريس الجامعي.

•

عضوية لجنة المحتوى اإللكتروني على مستوى الكلية ،لتطوير الموقع االلكتروني لقسم التربية الخاصة
على بوابة الجامعة بشبكة االنترنت العالمية ،والمساهمة في تطوير محتوي موقع الكلية.

•

عضوية لجنة هيكلة الخطة الدراسية المطورة للقسم لمرحلة البكالوريوس (توصيف مقررات مسار
صعوبات التعلم على نماذج الهيئة الوطنية للجودة واالعتماد األكاديمي نماذج عام  2013وعام

 2015وعام  -2017واعادة تعديل التوصيفات بعد التحكيم وفي ضوء مالحظات المحكمين).

•

رئاسة وعضوية لجنة التدريب الميداني بالقسم " حصر الطالب  -متابعة تسجيلهم  -مخاطبة إدارة
التربية الخاصة  -مخاطبة وحدة التربية العملية  -إعداد الخطة التنفيذية للتربية العملية واعتمادها
بمجلس القسم "
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•

عضوية لجنة حصر وفرز المتقدمين والمتقدمات على وظائف المتعاونين بالقسم ،وبلغ عددهم بنين

 85متقدم وبنات  225متقدمة  -االطالع على الملفات ،والترشين المبدئي في ضوء الضوابط -
واعداد قائمة بنتيجة الفرز موضحة التفاصيل ،واعداد الملفات للمقابلة الشخصية بالقسم.

•

رئاسة وعضوية لجنة األجهزة والمعامل بالقسم "تجهيز وتأثيث معامل قسم التربية الخاصة (معمل
التشخيص والتقويم  -معمل التكامل الحسي  -معمل التخاطب)  -إعداد طلبية معمل القسم من

األجهزة ومتابعة المعاملة وتسجيلها الكتروني بنظام  - grpإعداد طلبية معمل القسم من المطبوعات
كاالختبارات والمقاييس ،والبرامج العالجية.

•

عضوية لجان تقرير المقررات  -منس

مقررات الموهبة واإلبداع ،وتشتت االنتباه وفرط الحركة،

والبرامج التربوية والعالجية لذوي صعوبات التعلم ،وتعديل السلوك لذوى االحتياجات الخاصة  -ومقرر

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

•

عضوية لجان المقابالت لطالب القسم الجدد والطالب المحولين إلى القسم.

•

عضوية لجنة تحديد المسار لطالب القسم.

•

عضوية لجان تطوير الدراسات العليا بالقسم (لجنة تطوير الدبلوم العالي بالتربية الخاصة مسار
اضطرابات تشتت االنتباه وفرط الحركة والدبلوم العالي للتدخل المبكر).

•

عضوية لجنة إعداد جداول القسم (معاونة سعادة مسجل القسم  -حصر ومراجعة خطط الطالب

•

عضوية لجنة اإلرشاد األكاديمي لطالب القسم واعداد عري تقديمي إلرشاد طالب القسم الجدد،

الدراسية لحصر المواد الدراسية لكل فصل  -متابعة توزيع الجداول الدراسية ألعضاء هيئة التدريس)

والتعريف بالقسم ،والخطة الدراسية ،واعداد تقرير إنجازات القسم ،واألنشطة المختلفة  -وحصر

المستحقين للتدريب الميداني وحصر الخريجين؛ ومقرراتهم المتوقع دراستها لكل فصل دراسي،

ومهام أخري.

•

عضوية لجنة األنشطة والفعاليات (لإلعداد والتجهيز والتنسي وعقد الفعاليات واالحتفال باأليام
العالمية واألنشطة المصاحبة للملتقيات وتجهيز خطة ورش العمل واألنشطة المجتمعية وعقد

االتفاقيات مع جهات المجتمع)
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دورات تدريبية في عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

تاريخ
البداية

تاريخ
االنتهاء

عدد
األيام

مهارات الجودة واالعتماد

ورشة عمل بناء الجداول األكاديمية

1439/2/19

1439/2/19

1

مهارات الجودة واالعتماد

أساسيات الجودة واالعتماد األكاديمي

1437/1/27

1437/1/27

1

مهارات بحثية ومكتبات

النزاهة العلمية في البحث العلمي

1437/1/22

1437/1/22

1

التعليم والتعلم

تقرير المقررات

1437/1/20

1437/1/20

1

مهارات بحثية ومكتبات

استخدام تطبيقات  SPSSبين النظرية والتطبيق

1436/7/22

1436/7/22

1

مهارات بحثية ومكتبات

البحوث العلمية إعدادها وتوثيقها

1436/7/10

1436/7/10

1

مهارات بحثية ومكتبات

كيفية تقييم معلومات االنترنت

1436/5/14

1436/5/14

1

مهارات الحاسب اآللي

تقنيات الحوسبة السحابية

1436/5/7

1436/5/7

1

عنوان الدورة

صنف الدورة

دورات تدريبية في مركز التعليم والتعلم بجامعة طيبة بالمدينة المنورة " تعلم عن بعد برنامج ساعة تميز
•

نماذج من الخدمات والتطبيقات البديلة لعقد الجلسات االفتراضية ،مركز التعليم والتعلم وحدة التعلم االلكتروني بكلية علوم
األسرة األربعاء  25رجب  1438هـ

•
•
•
•

تبادل الخبرات في بناء أسئلة االختيار من متعدد األربعاء  8شعبان  1438هـ
تنسيق وتدوير أسئلة االختبارات اختيار من متعدد في برنامج الوورد السبت  12شعبان  1438هـ
تنسيق وتدوير أسئلة االختبارات اختيار من متعدد في برنامج االكسيل األحد  12شعبان  1438هـ
تنسيق وتدوير األسئلة في برنامج البالك بورد االثنين  13شعبان  1438هـ
مسلس
أسم عضو هيئة التدريس

أسم النشاط

نو النشاط
دورة ندوة م تمر أخر

سليمان رجب سيدأحمد محمد الشيخ – الفص الدراس
ـ البدايا المُمي ة . .
 .ألحد / /

جلسة تباد خبرا
وورشة عم

ـ مهارا العر
/
 . . .األحد
/

والتقديم

جلسة تباد خبرا
وورشة عم

األو

ـ طر جذب ا نتبا
والمحا ة علي . . .
/ /
األحد

ـ طر است ارة دا عية
الط ب . . .األحد /
/

/

هـ

ـ وة الس ا (حو
مهارا طر األسئلة) . .
/ /
 .األحد

طر تبسيط المعلوما/ /
. .األحد

.

جلسة تباد خبرا
وورشة عم

جلسة تباد خبرا
وورشة عم

جلسة تباد خبرا
وورشة عم

جلسة تباد خبرا
وورشة عم

الحهة المنفذة

مرك التعليم والتعلم

مرك التعليم والتعلم
بالشراكة م وحدة التعلم
ا لكترون  /كلية علوم
األسرة

مرك التعليم والتعلم

مرك التعليم والتعلم

مرك التعليم والتعلم

مرك التعليم والتعلم

الجهة الراعية

وكالة الجامعة للش ون
التعليمية

وكالة الجامعة للش ون
التعليمية

وكالة الجامعة
للش ون التعليمية

وكالة الجامعة للش ون
التعليمية

وكالة الجامعة للش ون
التعليمية

وكالة الجامعة للش ون
التعليمية

الجهة المستفيدة

مجتم المدينة المنورة

جامعة طيبة

جامعة طيبة

جامعة طيبة

جامعة طيبة

جامعة طيبة

مكان التنفيذ

جامعة طيبة تعلم عن
بعد ن ام الب كبورد

جامعة طيبة تعلم عن بعد
ن ام الب كبورد

جامعة طيبة تعلم عن
بعد ن ام الب كبورد

جامعة طيبة تعلم عن بعد
ن ام الب كبورد

جامعة طيبة تعلم عن بعد
ن ام الب كبورد

جامعة طيبة تعلم عن بعد
ن ام الب كبورد

تكلفة تنفيذ النشاط

ينطب

ينطب

ينطب

ينطب

ينطب

ينطب

عدد المشتركين من
المنسوبين
عدد المستفيدين من
المجتم
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 -1مدربا بدورة تفعيل المواقع الرسمية ألعضاء هيئة التدريس ،وحدة تنمية المهارات كلية التربية جامعة طيبة
الثالثاء  1440 / 5 / 9هـ المواف يناير  2019م

 -2حضور دورة احتراف برنامج معالج النصوص "اختصارات توفر وقت العمل " د .هناء عبد الرحيم الثالثاء
 1440 / 5 / 16هـ المواف  22يناير  2019م

 -3حضور لقاء اعداد وتنفيذ شجرة البرنامج وأدلة القسم والبرنامج واللقاء الموسع للجودة واالعتماد األكاديمي
والمؤسسي ا.د زكريا هيبة ،وحدة تنمية المهارات كلية التربية جامعة طيبة ،الفصل الدراسي األول 1440هـ

 -4تقديم دورة تدريبية كمدرب بديوانية صعوبات التعلم بعنوان :تطبيقات نظريات صعوبات التعلم بمقر الجمعية
الخيرية لصعوبات التعلم بالمدينة المنورة

 -5المشاركة بالحضور بديوانية صعوبات التعلم " التلعثم" بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالمدينة المنورة
 -2المشاركة بالحضور بمؤتمر مركز التأهيل الشامل ومركز غادة التوحد حول مستجدات تأهيل أطفال التوحد
وريادة األعمال والعالج الدوائي ديسمبر  2018م

 -3المشاركة بالحضور بندوة جمعية األطفال المعوقين ومركز طيبة التخصصي لمدة يومين بالمدينة المنورة
ديسمبر  2018م

 -4المشاركة باحتفاالت إدارة التربية الخاصة باحتفاالت اليوم العالمي لذوي اإلعاقة لمدة أسبوع بمعهد األمل
للصم ومعهد التربية الفكرية ومعهد المكفوفين ديسمبر  2018م

 5حضور دورة تهيئة البيئة المنزلية ألطفال فرط الحركة وتشتت االنتباه بالمستشفى السعودي األلماني من
تنظيم الجمعية السعودية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ،يناير  2019م

 6دورات تدريبية لفرط الحركة وتشتت االنتباه لعدد  6جهات تعليمية بالمدينة المنورة خالل شهر أكتوبر
2018م شهر التوعية باالضط ارب بالشراكة مع الجمعية السعودية " اش ار " افتا سابقا.
روابط الصفحات العلمية الشخصية باإلنترنت:

العنوان :المدينة المنورة  -جامعة طيبة – كلية التربية – قسم التربية الخاصة
الموقع بجامعة بنها وجامعة طيبةhttp://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8 :
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/SiteEmployee.aspx?ID=ssheikh&PageId=162

ايميل:
drsolaiman@fedu.bu.edu.eg - ssheikh@taibahu.edu.sa - abohabibas@gmail.com
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