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 المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة   

 

 

 الذاتية السيرة
 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين و من في حكمهم

 جامعة المجمعة

 

 

 
 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Higher Education 

Al- Majmaah University  
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 وال: البيانات الشخصية:أ

   السيد يحيى محمد محمد  اسم عضو هيئة التدريس

    : التربية الخاصة القسم المجمعةللبنين بكلية التربية  الكلية

 البريد اإللكتروني  4791 -2 -41 تاريخ الميالد  
 

Sayedyehia73@yahoo.com 

    هاتف عمل  

 مية:ثانيا: المؤهالت العل

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 كلية التربية  –جامعة الزقازيق   تربية خاصة   4771  البكالوريوس

 كلية التربية –جامعة الزقازيق  تخلف عقلى  تربية خاصة  الماجستير

 كلية التربية –جامعة الزقازيق  تخلف عقلى  تربية خاصة  الدكتوراه

 الدرجات العلمية: ثالثا: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

     معيد متعاون

   محاضر

 جامعة المجمعة  4111 أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك

   أستاذ
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 م اإلدارية التي كلف بها العضو:ارابعا : المه

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

  الخطة المستقبلية البحثية  4

  ار عالقات المؤسسة مع المجتمع معي  -2
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

  إعداد الجدول  لجنة الجدول 4

 عمل مقابالت للتوظيف  لجنة المقابال ت للتوظيف 2

  

 

    

 

 

    

 ة الجامعة و المجتمع:سادسا: المشاركات التي شارك فيها العضو في خدم

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 4111 -1-4يوم  مشارك توصيف البرنامج والمقررات (ورشة عمل ) 

 4111-1-7 مشارك ورشة عمل )تقرير التقويم الذاتى ( 

 4111 -2-5 مشارك ورشة عمل )إعداد ملف المقرر ( 

 4111-2-2 مشارك ورشة )معايير الجودة ( 
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 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

 المساندة اإلجتماعية وعالقتها بالسلوك التوافقى لدى المراهقين المتخلفين عقليا  

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 صل اإلجتماعى ألبنائهم فعالية برنامج للخدمات النفسية ألسر األطفال المعاقين فكريا فى تحسين مستوى التوا

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

    

    

 

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 
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 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

     إضطرابات التواصل   4

     الوسائل السمعية   2 

     كفايات معلم التربية الخاصة   1 

   دراسة حالة صعوبات تعلم 1

   ضبط وإدارة السلوك 5

    

    

 

 

 

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة  م
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 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    ال يوجد

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

      

       

    

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش  م

 العمل

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا
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 خرىو األنشطة العلمية األ تاالنجازا
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 لتاريخ:التوقيع                                              ا                                                    السيد يحيى محمد -د         االسم:  

 


