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 السيرة الذاتية  

 

 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم  

 

 جامعة المجمعة  

 

 

 

 
 



 : بيانات الشخصيةال /أولا      

   مي فتحي السيد البغدادي اسم عضو هيئة التدريس

            

   التربية الكلية

 nemnem_m@yahoo.com البريد اإللكتروني    42/01/0791 تاريخ الميالد

    هاتف العمل

 : المؤهالت العلمية /ثانياا         

 
 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها مؤهلال

 مصر -جامعة المنصورة –كلية اآلداب  اجتماع 0777 البكالوريوس

 جامعة الدول العربية -معهد البحوث والدراسات العربية صحة نفسية  4112 /01/01 الماجستير

صحة نفسية وعلم نفس  2/4101 /01 الدكتوراه

 تربوي 

 جامعة الدول العربية -دراسات العربيةمعهد البحوث وال

 : الدرجات العلمية /ثالثاا      

 
 لالستعمال الرسمي الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

    أستاذ

    أستاذ مشارك

  القاهرة  - معهد البحوث والدراسات العربية 4101 /01/2 أستاذ مساعد

  القاهرة -ات العربيةمعهد البحوث والدراس 4112 /01/01 محاضر

الدبلوم الخاص في التربية )صحة نفسية( سنة  معيد

4114 

  مصر -طنطاجامعة  -كلية التربية 



الدبلوم العام في التربية )فلسفة واجتماع( سنة 

4111  

  مصر -جامعة المنصورة -كلية التربية 

  مصر -جامعة المنصورة –كلية اآلداب  0777بكالوريوس سنة 

   المهام اإلدارية التي كلف بها العضو: /رابعاا      

 
 لالستعمال الرسمي فترة التكليف المهام اإلدارية م

 جامعة المجمعة  –منسق الجودة بقسم التربية الخاصة بنات بكلية التربية  0

 

  حتى اآلن 0/00/4100

بية إعداد أنشطة المبادرات المرتبطة بإعداد الخطة اإلستراتيجية لقسم التر 4

 الخاصة

  حتى اآلن

القيام بمهام المرشدة األكاديمية لطالبات قسم التربية الخاصة المستوى الثاني  1

 والثالث

 

  حتى اآلن

  اللجان التي شارك بها العضو: /خامساا     

 
 لالستعمال الرسمي فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

ودة بقسم التربية الخاصة القيام بأعمال منسق الج لجنة الجودة  0

 بنات

  حتى اآلن 0/00/4100

اإلرشاد األكاديمي لطالبات قسم التربية الخاصة  لجنة اإلرشاد األكاديمي 4

 المستوى الثاني

  حتى اآلن 0/00/4100

اإلرشاد األكاديمي لطالبات قسم التربية الخاصة  لجنة اإلرشاد األكاديمي 1

 لثالمستوى الثا

  حتى اآلن

 

 



 :  المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة والمجتمع سادساا/  

 
 لالستعمال الرسمي المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لإلعاقة بكلية التربية بالمجمعة  0

 )بنات(

باألنشطة 

 والمحاضرات

  لمدة يوم 

عالمي لمتالزمة داون بكلية التربية المشاركة في فعاليات اليوم ال 4

 بالمجمعة )بنات(

باألنشطة 

 والمحاضرات

  لمدة يوم 

1 

 

ليبقوا في الذاكرة ( المشاركة في حضور محاضرة بعنوان )

مرض الزهايمر( على جانب فعاليات منتدى األميرة منيرة بنت )

محمد الملحم لخدمة المجتمع ممثلين عن قسم التربية الخاصة 

 تربية بالمجمعة )بنات(بكلية ال

  لمدة يوم  بالحضور فقط

2 

 

المشاركة في حضور محاضرة بعنوان )التعامل مع ضغوط الحياة( 

 تلبية لدعوة مركز الرحمانية الثقافي بمحافظة الغاط 

  لمدة يوم   بالحضور فقط

 

   األنشطة العلمية: سابعاا/    

 

 الماجستير والدكتوراه :   - أ

 

 ستير:عنوان رسالة الماج

 

ة لدى األطفال والمراهقين من مرضى السكر مقارنة دراسة لبعض العمليات المعرفية والعادات السلوكي

 بالعاديين

 عنوان رسالة الدكتوراه:

 

 بعض متغيرات تجهيز المعلومات وعالقتها بالتفكير االبتكاري للطالب ذوي صعوبات التعلم

 



 شر( :  المقبول للن \اإلنتاج العلمي )المنشور  -ب

 
 لالستعمال الرسمي اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

مؤتمر مجلد ورقة عمل في  4100مايو بين الدمج والتدخل المبكر" والموهبة" صعوبات التعلم  1

"قضايا صعوبات التعلم في 

 الوطن العربي"

 

2  

 الطفل الموهوب )اكتشافه وأساليب رعايته(

   تحت الطبع

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:  -جـ         

 
 لالستعمال الرسمي المرحلة رقم المقرر ورمزه اسم المقرر م

  اإلعداد العام EDU126 علم نفس النمو )متطلب تربوي ( 0
  مستوى أول+ مستوى ثاني )تربية خاصة(  SEDU112 النمو النفسي لذوي االحتياجات الخاصة  4

  )تربية خاصة( الثالث مستوى ال SEDU151 (0تقييم والتشخيص في التربية الخاصة )ال 1
  )تربية خاصة(  الثالثمستوى ال SEDU122 اإلعاقات الجسمية والصحية 2
  )تربية خاصة( الرابع مستوى ال SEDU221 (4التقييم والتشخيص في التربية الخاصة ) 

  دبلوم صعوبات تعلم)دراسات عليا( جخاص 556 اصة علم نفس النمو لذوي االحتياجات الخ 2
  دبلوم صعوبات تعلم)دراسات عليا( جخاص 552 ذوي االحتياجات الخاصةتأهيل  مدخل إلى 1
  دبلوم صعوبات تعلم)دراسات عليا(  تقييم وتشخيص صعوبات التعلم 9
1     

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:   -د        
 لالستعمال الرسمي المرحلة ان الرسالةعنو م



    

    

    

 العضوية في الجمعيات العلمية:   -هـ

 
لالستعمال  نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

 الرسمي

 عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية  0

 

جامعة عين  –كلية التربية 

 القاهرة -شمس 

  عضو عامل 

  عضو عامل القاهرة  ين النفسيين )رانم(عضو رابطة األخصائي 4

 الدورات التدريبية:  -و         
لالستعمال  تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة م

 الرسمي

 –جامعة المنصورة  –مركز الحساب العلمي  ICDLدورة  0

 القاهرة

02/9/ 4117  

 Canadianللتنمية البشرية الكندي المركز دورة إدارة الغضب 4

training center of human 

development – القاهرة 

11 /1/ 4101  

 Canadianللتنمية البشرية الكندي المركز دورة تقوية الذاكرة 1

training center of human 

development – القاهرة 

11/ 7/ 4101  

 وتأهيل إعداد أساسيات"في  ةدورة تدريبي 2

 " العاملين في مجال صعوبات التعلم

مركز التدريب والبحوث واالستشارات 

بجمعية "إنسان المستقبل " بمدينة رأس البر 

1- 1/2 / 4100  



 مصر  -محافظة دمياط  –

دورة تدريبية في التأهيل النفسي والتربوي  2

 ألخصائي الذاتوية )التوحد(

جامعة  -كلية التربية  –مركز اإلرشاد النفسي 

 عين شمس

/ 42إلى 9/4100/ 42من 

 11بإجمالي  1/4100

ساعة  11ساعة نظرية و

 عملية .

 

بعنوان "المهارات األساسية  ةدورة تدريبي 1

 إلعداد أخصائي التخاطب"

مركز رحمة لذوي االحتياجات الخاصة التابع 

 مصر  -لجمعية المجمع اإلسالمي بدمياط 

2/2 / 4100  

حافظة الغاط مركز الرحمانية الثقافي بم دورة )التعامل مع ضغوط الحياة( 9

 بالمملكة العربية السعودية

1/1/4104 

 2لمدة يوم واحد بمجموع 

 ساعات تدريبية

 

 -جامعة المجمعة –كلية العلوم التطبيقية  دورة )التعلم المبني على حل المشكالت( 1

 المملكة العربية السعودية

 إلى 1/4104/ 1من 

بإجمالي  1/4104/ 2

 ساعة04

 

 -جامعة المجمعة –كلية العلوم التطبيقية  ى عملية التعلم(دورة )تحفيز الطالب عل 7

 المملكة العربية السعودية

 إلى 1/4104/ 01من 

04 /1/4104  

 ساعة02بإجمالي 

 

دورة )عمليات الجودة وتحسين مخرجات  01

 العمل(

 –جامعة المجمعة  –كلية العلوم التطبيقية 

 المملكة العربية السعودية

 إلى 2/4104/ 02من 

بإجمالي  2/4104/ 01

 ساعة تدريبية02

 

جامعة  –قسم الحاسب اآللي  –كلية التربية  دورة تدريبية في )صيانة الحاسب اآللي( 00

 المملكة العربية السعودية –المجمعة 

 إلى 2/4104/ 02من 

01 /2/4104  
 

 إلى 9/4104/ 0من  جامعة المنصورة  –كلية التجارة  تدريب مدربين  TOTدورة  04

1 /9/4104 
 

 إلى 9/4104/ 9من  القاهرة -مركز إيجيكو  دورة الجودة الشاملة في اإلدارة   01

02 /9/4104 
 



ريبية الخاصة بالتشخيص الدورة التد 02

لصعوبات التعلم ، االعاقات والعالج )

او الديسليكسيا النمائية ، عسر القراءة 

 باستخدام مقياس منظومة التقييم المعرفي(

 - طة األخصائيين النفسيين )رانم(جمعية راب

 القاهرة

 إلى 1/4104/ 2من 

بإجمالي  1/4104/ 1

 ساعة تدريبية42

 

 المؤتمرات و الندوات و ورش العمل:   -ز         
لالستعمال  تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل م

 الرسمي

المجمعة تحت عنوان الدولي األول لجامعة  المؤتمر 0

 التخصصات العلمية بالجامعات الناشئة )التحديات والحلول(

/ 00/  07-01 جامعة المجمعة

4104 
 

جامعة األميرة نورة بنت عبد  الدولي للطفولة المبكرة )طفولة آمنة ومستقبل واعد( المؤتمر 4

 الرحمن

إلى  0211 -49-04

0- 0- 0212 
 

 1لدى األطفال من الوالدة إلى ورشة عمل بعنوان)نمو الدماغ  1

 سنوات(

جامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن

إلى  0211  -49-04

0- 0- 0212 
 

االهتمام بتطبيق مبادئ  -ورشة عمل بعنوان )فكر قبل أن تثب 2

 التعلم المعتمدة على الدماغ في تعليم الطفولة المبكرة(

جامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمن

49-04-  0211 

 0212 -0 -0إلى 
 

  0211 -04-40 جامعة المجمعة -كلية التربية  ورشة عمل بعنوان ) تحقيق الجودة في التقويم الجامعي(  2

المركز الوطني للقياس والتقويم  المؤتمر الدولي األول للقياس والتقويم 1

 في التعليم العالي بالرياض

01- 41 /0 /0212  

  4104/  9/  04 -00 جامعة القاهرة –قاعة المؤتمرات  علم من بعد والتعليم المستمر(المؤتمر العلمي التاسع )الت 9

مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل  مؤتمر خبراء اإلعاقة والتأهيل األول  1

 بعنيزة

02- 01 /2 /4104  

المؤتمر العلمي العربي األول لتأهيل ذوي اإلعاقة تحت شعار  7

 )اإلعاقة والحق في الحياة(

  4104/ 9/  4 -0 القاهرة –كلية طب القصر العيني 



 هـ0211-2-1 جامعة المجمعة  –كلية التربية  SDLورشة عمل عن المكتبة الرقمية السعودية  01

 م2/4104/ 4
 

ورشة عمل بعنوان التواصل مع ذوي اإلعاقة السمعية  00

 البصرية

  –جامعة بنها  –كلية التربية 

 مصر

09- 01 /9  /4100   

  –جامعة بنها  –كلية التربية  ورشة عمل بعنوان طرق تعليم تالميذ التربية الفكرية 04

 مصر

09- 01 /9  /4100  

المؤتمر السنوي الثالث والعشرون لعلم النفس في مصر  01

والخامس عشر العربي والذي تنظمه الجمعية المصرية 

 للدراسات النفسية

  –جامعة المنصورة –كلية التربية 

 مصر

   4119/ 9/4: 2نم

المؤتمر السنوي الثالث والعشرون لعلم النفس في مصر  02

والخامس عشر العربي والذي تنظمه الجمعية المصرية 

 للدراسات النفسية 

  4100/ 1/2: 9من جامعة عين شمس –دار الضيافة 

المؤتمر العلمي لقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة  02

نفسية نحو حياة أفضل للجميع )العاديين بنها بعنوان الصحة ال

 وذوي االحتياجات الخاصة(.

  –جامعة بنها  –كلية التربية 

 مصر

09- 01 /9  /4100  

مؤتمر التعليم والبحث العلمي في مشروع النهضة العربية  01

 بعنوان "آفاق نحو مجتمع المعرفة"

  4100/ 9/9: 2من جامعة عين شمس –دار الضيافة 

العلمي الثاني لمؤسسة د حنان درويش للخدمات  المؤتمر 09

اللوجستية والتعليم التطبيقي بعنوان "قضايا صعوبات التعلم 

 في الوطن العربي" 

محافظة  –بمدينة رأس البر 

 مصر  -دمياط 

1- 1/2 / 4100  

    :النجازات و األنشطة العلمية األخرى 

  التاريخ:                                      التوقيع :                                           السم:             

  هـ11/2/1414        مي البغدادي    مي فتحي السيد البغدادي    

 م 2112/  12/ 24الموافق                   


