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 وال: البيانات الشخصية:أ

   عبدالحميد حسن حاج امين  اسم عضو هيئة التدريس

   التربية الخاصة  القسم  بالمجمعة كلية التربية  الكلية

 Hameed960@yahoo.com  البريد اإللكتروني  50/50/0695 تاريخ الميالد  

 Dr.hameed960@outlook.com   هاتف عمل  

 : المؤهالت العلمية:ثانيا

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 جامعة بغداد   علم نفس   ميالدي 0691  البكالوريوس

 جامعة بغداد علم نفس  ميالدي0669 الماجستير

 جامعة  بغداد علم نفس/ تعديل السلوك  ميالدي 0555 الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها العلميةالدرجة 

     معيد متعاون

   محاضر

 معة بغداداج استاذ مساعد أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك

   أستاذ
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 م اإلدارية التي كلف بها العضو:ارابعا : المه

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

/ جامعة صنعاء  في كلية التربية / عمرانرئيس قسم االرشاد النفسي والتربوي  0

 0555عام 

 سنة واحدة

نائب عميد كلية التربية للشؤون االكاديمية /كلية التربية / عمران/ جامعة صنعاء  0

 0550الى —0550

 سنتان 

رئيس قسم االرشاد النفسي والتربوي للمرة الثانية / كلية التربية / عمران /جامعة  0

  0551الى  -  0550صنعاء 

 اربع سنوات 

 سبع سنوات كلية التربية / عمران / جامعة صنعاء / ن سر مجلس امي 4

في قسم العلوم النفسية والتربوية التربية الخاصة المشرف العام على شعبة  0

 اليمن  -في كلية التربية في جامعة إب

 ثالث سنوات
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 اللجنة مدة عمل مهام اللجنة اسم اللجنة م

توعية المجتمع اليمني من خالل ندوات   لجنة التوعية االجتماعية في عمران  0

 ومحاضرات في المجتمع المدني اليمني 

 سنتان 

توعية المجتمع المدني اليمني من خالل   لجنة التوعية االجتماعية في مدينة اب  0

 الندوات والمحاضرات 

  

 سنتان

عضاء هيئة لجنة المقابالت الستقطاب ا 0

 التدريس في كلية التربية جامعة المجمعة 

 استقطاب اعضاء هيئة التدريس  

 

 مرتان 

 مرة واحدة  استقطاب اعضاء هيئة التدريس من الوافدين لجنة مقابالت اعضاء هيئة تدريس وافدين 4
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 سادسا: المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

توعية المجتمع نحو التوجه االيجابي لذوي  الجامعة في خدمة المجتمع  0

 االحتياجات الخاصة 

 سنة في اليمن 

محاضرات للمعلمات نحو تفعيل دور المعلمة في  الجامعة في خدمة المجتمع  0

 العطاء البناء في مدارس مدينة اب في اليمن 

 سنة

تدريب طلبة قسم التربية الخاصة في جامعة اب  ة لدور ذوي االحتياجات الخاصة الزيارات الميداني 0

 على كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة 

 اربع سنوات

تدريب طلبة قسم التربية الخاصة في جامعة اب  الزيارات الميدانية لمدارس ذوي االعاقة السمعية  4

 على لغة االشارة اربع سنوات

  اربع سنوات

 لألمراضالزيارة العلمية لمستشفى ابن النفيس  0

 العقلية 

التربية الخاصة لغرض االطالع  برفقة طلبة 

على كيفية تشخيص وتقديم العالج للمرضى 

 نفسيا وسلوكيا

 اربع سنوات

    

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:
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عنوان رسالة 

 الماجستير

 القته بالتوافق النفسي عند طلبة جامعة بغدادااللتزام الديني وع 

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

اثر التعزيز االجتماعي وسلوك النموذج على تشكيل السلوك الخلقي عند االطفال ) طبق على اطفال من مدارس 

 (0669مدينة بغداد  بقسميها الكرخ والرصافة عام 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

بحث تخرج )مشروع تخرج ( على طلبة  00على اكثر من المباشر والميداني  االشراف  0

بحث تخرج  45واكثر من   --في جامعة اب التربية الخاصة السنة الرابعة  من قسم 

 لدى طلبة قسم االرشاد النفسي في جامعة صنعاء 

بحث تخرج لدى طلبة قسم علم النفس في الجامعة المستنصرية  00شر على واالشراف المبا

 في بغداد 

  

    

 

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

المقررات التي قمت بتدريسها في الجامعة المستنصرية في   0

هي ) الصحة  خاصة / قسم التربية البغداد في كلية المعلمين

 والرابعة  ةالثالث السنة ال ارقام 
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 علم نفس الشواذ  –الخواص علم نفس  –النفسية 

المقررات التي قمت بتدريسها في جامعة صنعاء كلية   0 

 -سنوات(1السلوك) كثيرة، منها : تعديلالتربية في عمران 

االحصاء الوصفي واالستداللي  –الشخصية السوية 

 سنوات( 1النفس التربوي )علم  سنوات(0)

 السنة الثانية واالولى والثالثة   ال ارقام  

التي قمت بتدريسها في جامعة كلية التربية قسم المقررات   0 

مشكالت  –التربية الخاصة كثيرة منها : علم نفس اللعب 

ارشاد  –االعاقة العقلية  –قضايا معاصرة  –المراهقة 

 –تعلم عند االطفال  صعوبات –صعوبات التعلم  –نفسي 

تربية ميدانية في مدارس ذوي  –النمو الخلقي عند االطفال 

 مشكالت الطفولة  –االحتياجات الخاصة 

 السنة الثانية  والثالثة والرابعة    

: علم نفس النمو كثيرة منها المقررات التي قمت بتدريسها في جامعة المجمعة   4

  --خطة قديمة / طالبات 
 ثالث / طالباتالمستوى ال 

 املستوى الثالث   علم نفس منو / طالب  0

 املستوى الثالث  الصحة النفسية  9

 املستوى الثالث  1تشخيص وتقويم 1
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 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة  م

 الماجستير لجانب االداري والتربوي في الجامعات اليمنيةتقييم ا في جامعة اب / كلية التربية االشراف على رسالة ماجستير

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    ال يوجد

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

      

       

    

 

 مل:ز: المؤتمرات و الندوات وورش الع

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا العمل ورشاسم المؤتمرات والندوات و م
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 00/00/0400الثالثاء  قسم العلوم التربوية  تحقيق الجودة في التقويم الجامعي  0

 01/0/0404الثالثاء  قسم العلوم التربوية  دمج مهارات التفكير في التدريس 0

 01/0/0404الثالثاء  قسم العلوم التربوية لمعنى التدريس لتحقيق التعلم القائم على ا 0

    

 

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

تأسيس مركزا للتوجيه واالرشاد الطالبي في جامعة المجمعة  وما :  از االكبر والمهم جدا هواالنج..

لك بعد زالت المساعي نحو اكمال المشروع مستمرة وبإشراف مباشر من عمادة شؤون الطالب  وذ

 01/0/0404موافقة معالي مدير الجامعة على فتح المركز بتاريخ 

  1/0/0550مناقشة رسالة ماجستير في الجامعة اليمنية في علم النفس بتاريخ 

 04/9/0404 التوقيع                                              التاريخ:                            د/ عبدالحميد حسن حاج اميناالسم:  

 


