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   (من واقع بطاقة الرقم القومي) -:الشخصيـــة  والً البياناتأ

    فاطمة السيد اليمانى سليمان: اإلســــم 

                                27003121602441:  الرقم القومي 

    12/3/1970: تاريخ الميالد  

 قاهرة ال: محل االقامـة 

                                                            drfatmaelyamany@yahoo.com:     ىــالبريد االلكترون

 01007820150: رقـم المحمول

 

  (من واقع صحيفة األحوال) -:الوظيفيـــة  ثانياً البيانات

 اإلدارة المركزية لمركزإعداد القيادات التربوية .ب تالقياداإدارة  الحالية     : مخطط برامج ةالوظيف

 .إعداد القيادات التربوية التابع لديوان عام الوزارةمركزاإلدارة المركزية ل العمـــــــل     :محل 

علمين +  مسئول ملف الوظيفة السابقة    : رئيس قطاع جنوب الصعيد باإلدارة العامة لشئون الفروع بالمقر الرئيسي لالكاديمية المهنية للم

 .بفرع القاهرة المدربين والمراجعين

 فرع الغربية والمنوفية –الوظيفة األسبق    : مدير األكاديمية المهنية للمعلمين 

 بالمديرية بمحافظة الغربية عضو تخطيط ومشروعات بإدارة التخطيط والجودة:     يةالوظيفة األصل

 مديريـــــــــة التربية والتعليم بالغربية ( –ـوان المديريـــــــــــة العمل : الديـــــــــــــوان )ديـمحل 

 1/12/1991:  تاريخ استالم العمل          1/9/1991  :تاريخ التعيين 

 على رأس العمل : الموقف من العمل 

                               6210رقم القرار:                    كبيــــــــــــــــر معلمين : 155الوظيفة الحالية على كادر المعلمين قانون 

        لغة انجليزيــة  :العالية         مادة التدريس  :الدرجة المالية الحالية             تخصصية تعليم :المجموعة النوعية          20/1/2018:تاريخه

 دكتــــــــــــــوراة           : نوع المؤهل

 . رئيس قطاع التعليم باالتحاد العربي للمجالس القومية المتخصصة -1ام أخرى : ثالثاً : مه

 .     اتحاد المدربين  بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية رئيس -2                               

 (ترتب من األحدث إلى األقدم: )المؤهالت العلمية:  رابعا   

 التاريخ  ـرالتقديــ الجامعـــة  المؤهــل م

دبلومة  الصحة النفسية )ما وراء لغة الجسد،العالج  1

المعرفي السلوكي ،التربية الجنسية عند األطفال وبرنامج 

 ( تعديل السلوك

المركز الكندي 

للتدريب 

  والتنمية البشرية

 2018فبراير  ـازـــــــــــــــممتــ

التعليمي  ) قسم علم النفس  –فى التربية  درجة الدكتــــوراة 2

: إتخوواا الاوورار وعالقتووم بكوول مووا العواموول الخمسووة بعنوووا 

 لودى الايواداا التربويوةالكبرى للشخصية والذكاء الوجدانى 

 في ضوء بعض المتغيراا الديموجرافية (

 جامعة القاهرة

 

ع والتبادل ـــة بالطبــمع التوصي

 بين الجامعات

 

 تم المنح

4/2/2015 

  شخصية صورة

 

mailto:drfatmaelyamany@yahoo.com
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التربيووووووة تخصوووووو   ووووووحة فووووووى  درجةةةةةةة الماجستيــةةةةةةـر 3

نفسية)اإلتجاه نحو التعليم الثانوى الفنوى الصوناعى وعالقتوم 

 ببعض المتغيراا الشخصية لدى طالبم (

  ـازــــــــــــــــممتــ جامعة طنطا

 تم المنح

9/2/2011 

)منووا ج وطوورر توودريس لغووة دبلةةوم خةةاا نظةةام العةةامين  4

 انجليزية( +  حة نفسية

  مواد التخصص: جامعة طنطا

مناهج وطرق تدريس لغة انجليزية 

)جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد جــةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـدا (   

 ــاز(ـــ+صحةنفسية)امتيـ

 

1993 

 1991 جيد جـــــــدا جامعة طنطا قسم لغة انجليزية -ليسانس آداب وتربيــــــــــــــة   5

 

 -:(ترتب من األحدث إلى األقدم: )التدرج الوظيفي: اً خامس

 تاريخ االنتهــاء دءتاريـخ البــ مكــانهـــا الوظيفــة

 اآلن 9/5/2017 اإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية القيادات  إدارة ط برامجيخطسئول تم

نائةةب مةةدير فةةةرع القةةاهرة ومسةةةئول 

 ملف المدربين والمراجعين
 7/5/2017 22/3/2017 األكاديمية المهنية للمعلمين بالقاهرة

يس قطةةةةاع جنةةةةوب الصةةةةعيد ـــــةةةةـرئ

 روع ــــون الفـــإدارة شئب

المقةةةةةر الرئيسةةةةةي األكاديميةةةةةة المهنيةةةةةة للمعلمةةةةةين 

 بالسادس من أكتوبر
22/1/2017 21/3/2017 

–مدير األكاديميةة المهنيةة للمعلمةين 

 فرع الغربية والمنوفية
 22/1/2017 23/11/2016 ش المدارس  –طنطا 

 22/11/2016 25/7/2016 مديرية التربية والتعليم بالغربية  عضو تخطيط ومشروعات

 24/7/2016  14/12/2015 إدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية  عضــــــو قياس الجودة 

 معلم خبير لغة إنجليزية 

 2015 2006 مدرسة المحلة الثانوية  الزخرفية للبنين

 معلم خبير لغة إنجليزية 

 2011 2011 مدرسة طنبارة الثانوية  الصناعية للبنات
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 2006 2006 مدرسة محلة حسن الثانوية المشتركة  خبير لغة إنجليزية معلم 

 2006 1993 مدرسة السيدة اسماء التجارية  للبنات معلم أول لغة إنجليزية 

 1993 1992 اإلعداديةمدرسة منشأة مبارك  معلم  لغة إنجليزية 

 1992 1991 مدرسة ميت السراج اإلعدادية   معلم لغة إنجليزية 

 

 -:أهم المهارات التي يتقنها المتقدم: اً سساد

 م

 اـــالتي يتقنه اراتـــمهانـــــواع ال

 درجــــة االتقــــان

1- 
 متوسط جيد جيد جيدا ممتاز

     -: ةــــات االجنبيـــــاللغ -2

 ............ ............  √ اللغة االنجليزية -3

     (تذكـر) مهارات أخرى  

4- 

 

5- 

6- 

7- 

 مهارة التدريـــــــب في مجال التنمية البشرية 

 مهارة تدريس اللغة االنجليزية

 مهارة التدريب باللغةاإلنجليزية 

نظم الشعر باللغتين العربية )الفصحى والعامية ( 

 واإلنجليزية .

 √ 

 

√ 

      √ 

√ 

............ 

............ 

 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

 

ً بعاس  -: األقدممن األحدث إلى (:كمتدرب)الدورات التدريبية :ا

 التاريخ  الجهــة المنظمــة موضــوع الـدورة

 تنمية مهارات اللغة الفرنسية )مستوى متقدم(

 22من  اإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية

الى    2019ديسمبر 

 2020مارس  8

 ية وتطوير الموارد البشريةتنم
 19الى  15 وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 

 2019سبتمبر 

 إدارة الموارد البشرية
هيئة الرقابة اإلدارية ) األكاديمية الوطنية لمكافحة 

 الفساد (

إلى  31/3

4/4 2019      

 الدورة التمهيدية الختبارات القيادات التربوية )الجزء األول :

تنمية المهارات في الجدارات السلوكية / الجزء الثاني : تنمية 

 المهارات في القدرات اللغوية (

فبراير إلى  7من اإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية

 2019 مارس28

إلى  22/7/2018 أكاديمية ناصر العسكرية صناع القرار 
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13/8/2018 

 إدارة األزمات والتفاوض 
إلى  1/7/2018 ية ناصر العسكريةأكاديم

21/7/2018 

 االستراتيجية و األمن القومي
إلى  3/2018/ 10 أكاديمية ناصر العسكرية

21/3/2018 

 امتياز الخدمة العامة 

إلى  6/5/2018 االدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية 

)من  10/5/2018

ا.إلى  9الساعة : 

 ظ(2

 وقاية من االدمانمكافحة المخدرات وال

إلى  5/2018/ 7 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

9/5/2018 

  5)من : الساعة  

 م . ( 9إلى 

      Scholarship Psychology   
Canadian Training Center of Human 

Development 

فبراير  18-22

2018 

 اإلعالم التربوي واستراتيجية تغيير المسار
 8فبراير إلى  4   المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية اإلدارة

 2018فبراير 

TOT 

 TOT دورة  تدريب المدربيــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

إلى  10/12/2017 المركز العربي للتدريب والتنمية البشرية 

25/12/2017 

 دورة إعداد كوادر مدربين لنشر ثقافة بنك المعرفة المصري

 29/8إلى  27/8 إلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربويةا

/2017 

 )فترة صباحية (

 دورة تدريب تطبيقات تربوية لمديرى  اإلدارة

 األكاديمية المهنية للمعلمين

 فرع القاهرة

 30/8إلى  27/8

/2017 

 )فترة مسائية (

 (  ( EKB تدريب إعداد الكوادر التدريبية على بنك المعرفة
 2017فبراير  ركز االتصال السياسي بجامعة عين شمسم

Egyptian Knowledge Bank 

 ( E K B ) Databases 

 

اإلارة المركزية لمركز إعداد القةادة  + مركةز االتصةال 

 السياسي بجامعة عين شمس

 2017أغسطس  

إلى  18/9/2016-جهةةةةةاز التنظةةةةةيم واإلدارة أكاديميةةةةةة إعةةةةةداد القةةةةةادة  دورة إدارة الموارد البشرية 
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 10/10/2016 سكندريةاإل

( دورة تدريب المدربين TOT(   تدريب إعداد الكوادر التدريبية

 الخاصة بمدرب عام تربوي 

)بالقاعةةة الكبةةرى بفةةرع المهنيةةة للمعلمةةين األكاديميةةة 

 األكاديمية بطنطا(

 إلى 5/9/2016من 

8/9/2016  

 التخطيط االستراتيجي والتخطيط المدرسي

إلى  31/5 در التعلم بمدرسة قاسم أمين بطنطا مركز مصا

2/6/2016 

 التخطيط االستراتيجي
 19/4/2016 جامعة طنطا  –وحدة ضمان الجودة  

 Cluster TrainingWorkshopدورة   

مشةةةةةةةروع –كليةةةةةةةة الهندسةةةةةةةة –جامعةةةةةةةة القةةةةةةةاهرة  

(Pathways ) 

28 /1 / /2016 

Development of Thinking and Managerial 

Skills" Behavioral Approach "     

-جامعةة القةاهرة –كلية الهندسة  -وزارة التعليم العالى

pathways  

 ينايــــــــر إلى       13  

فبرايــــر    11  

1012 

 TOT دورة  تدريب المدربيــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
مركةةز -اإلتحةةاد العةةام للجمعيةةات و المؤسسةةات األهليةةة

 التدريب

ديسمبر  19 – 4

2011 

البرنامج الخاا للحاسب اآللـــــــى لمستوى 

 الدكتــــــــــــــوراة

 2010 كلية العلوم-مركز التطوير-وزارة التعليم العالى

ICDL 
 2008 وزارة التربية والتعليم

 دورة الكمبيوتر المؤهلة للماجستير 
 2008 جامعة طنطا-كلية التجارة-وزارة التعليم العالى

 2008 كلية العلوم-مركز التطوير-وزارة التعليم العالى دورة اإلنترنت المؤهلة للماجستير

INTEL 
 2006 وزارة التربية والتعليم

 

ً ثامن  : (دربـــــــــــــــــــكم)الدورات التدريبية :ا

موضــوع الـدورة/الندوة/البرنامج التدريب /ورشة 

 العمل

 التاريخ الجهــة المنظمــة

دوة الصورة الذهنية للقيادات النسائية وعالقتها ن

 بتصوير اإلعالم

 23/4/2019 اإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية

 16/4/2019 اإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية إدارة المعرقة ودورها في دعم اتخاذ القرار

 27/3/2019 اإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية (التفكير االستراتيجي )التخطيط واإلدارة 
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 24/10/2018 اإلدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية القيادة واألولويات الشخصية في اإلدارة

 تحت رعاية وزارة التضامن االجتماعي  2030المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة تمكين 

المنعقد في المركز الثقافي الكندي للخدمات 

 التعليمية والتدريب 

 25/3/2018إلى  24/3/2018

مركز التدريب الرئيسي بالقاهرة التابع لمركز اعداد  2018//2017برامج الخطة للعام التدريب 

 القيادات التربوية

 3/5/2018إلى  2017 17/12

خصصة بالوحدة االتحاد العربي للمرأة المت 2018مؤتمر مصر 

 جامعة الدول العربية–االقتصادية 

 17/2/2018السبت 

برنامج إعداد جيل من القيادات الشابة مهارياً 

 وتكنولوجياً 

 19إلى 2017ديسمبر  16 المركز االستكشافي للعلوم

 2018إبريل 

Scholarship Psychology Canadian Training  Center of 

Human Development 

 2018ير فبرا 18-22

إلى  18/11/2017 المركز العربي للتدريب والتنمية البشرية دورة إدارة الموارد البشرية

3/12/2017 

المؤتمر العلمي األول لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة 

التدريس والقيادات بعنوان )تطوير منظومة التدريب 

 وضمان جودة التنمية المهنية والعمل المؤسسي (

رات اعضاء هيئة التدريس لمركز تنمية قد

 والقيادات بجامعة بنها

 2017مارس  9

 5/7/2017 المنظمة العالمية لخريجي األزهر الشريف   أسس إكتشاف وتقويم الفكر المتطرف لدى الشباب 

 3/5/2016 جامعة طنطا–وحدة ضمان الجودة  جودة القيادة بين اإلرادة واإلدارة 

 

 

 د الصف الثاني .برنامج مهارات القائد في إعدا

مركزالوردان للتدريب التابع لهيئة النقل وسكك 

 حديد مصر 

 2016/ 16/3إلى  12/3

 3/3/2016/ إلى 28/2 المركز العربي للتدريب والتنمية البشرية  برنامج المهارات القيادية 

 8/2/2016إلى  6/2 أكاديمية طيبة برنامج المهارات الحديثة لإلدارة 

 

 وتهيئة قيادات المستقبل :برنامج إعداد 

أهمية تكوين وإعداد الصف الثانى ودور المدير في -1

 وإعداد الصف الثانى.

الصفات الواجب توافرها في شاغلي الصف الثاني -2

 صفات الشخصية اإليجابية( -)صفات القيادة

قطاع التدريب بطنطا  -مصلحة الضرائب العقارية

 اإلدارة المركزية للتدريب 

 

18/11 /2012 

 

إعداد والقاء محاضرة عن السيرة الذاتية باللغتين 

 العربية واإلنجليزية وعن المقابلة الشخصية

جامعة -كلية دار العلوم  –وحدة ضمان الجودة 

 القاهرة

6/5/2012 

 برنامج إعداد وتهيئة قيادات المستقبل :

التفويض التدريجي لمن يصلح لشغل الصف  -1

 الثانى .

صال على إعداد الصف تكنولوجيا االتتأثير  -2

 الثاني 

 وسائل تقييم اداء الصف الثاني -3

قطاع التدريب  -مصلحة الضرائب العقارية

 اإلدارة المركزية للتدريب  -بالمنصورة 

 

19/12/2012  

20/12/2012  

إعداد والقاء محاضرة عن السيرة الذاتية باللغتين 

 العربية واإلنجليزية وعن المقابلة الشخصية

 ذا بعد التخرج(في ندوة )ما

مركز التدريب على نظم  -وحدة ضمان الجودة 

 جامعة طنطا-تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات

5/9/2011 
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ً تاسع  :أنشطة أخرى:ا

 التاريخ المكان النشاط

ندوات ناجحة ومثمرة منها ندوة "تنمية قيم الوالء وتنفيذ  تخطيط 

 "واالنتماء لدى األجيال القادمة 

 هنية للقيادات  النسائية وعالقتها بالتصوير اإلعالمي "الصورة الذ"  و 

لمركز  -  -االدارة المركزية

إعداد القيادات التربوية  

والمراكز التابعة له بمحافظات 

 الجمهورية

 2017خالل الفترة من ديسمبر

 2018إلى مارس 

برامج تدريبية أحدثها برنامج "إعداد كوادر من القيادات وتنفيذ  تخطيط 

 ة "ائينسال

 

لمركز  -  -االدارة المركزية

  إعداد القيادات التربوية

والمراكز التابعة له بمحافظات 

 الجمهورية

 2017خالل الفترة من ديسمبر

 2018إلى مارس 

برامج القيادات التربوية بادارة القيادات وتنفيذ  المشاركة في تخطيط 

 بمركز القيادات .

لمركز  -  -االدارة المركزية

القيادات التربوية إعداد 

والمراكز التابعة له بمحافظات 

 الجمهورية 

 2017من نوفمبر 

 إلى 

 2018إبريل 

 مشروع باثويز –جامعةالقاهرة  -محاضر بكلية الهندسة 
كلية الهندسة –جامعة القاهرة 

 وزارة التعليم العالى -
5/9/2012 

 ةوحدة ضمان الجود -جامعة القاهرة  -محاضر بكلية دار العلوم
وزارة التعليم -جامعة القاهرة 

 العالى
6/5/2012 

 وحدة ضمان الجودة -جامعة طنطا  -محاضر بكلية العلوم
وزارة التعليم  -جامعة طنطا 

 العالى
5/9/2011 

 

 

 :خالل آخر خمس سنوات جال التربية والتعليم ملخص المشاركة في المؤتمرات ذات الصلة بم:اً عاشر

 إسم المؤتمر
 الفعالية

 ن اإلنعقادمكا
 التاريخ

  2018مؤتمر مصر 

مؤسسة العقل الذهبي لالستشارات والتدريب  حضور 

بالتعاون مع االتحاد العربي للمرأة 

 المتخصصة بالوحدة االقتصادية 

 2018فبراير  17

إعداد والقاء محاضرة عن السيرة الذاتية باللغتين 

 العربية واإلنجليزية وعن المقابلة الشخصية

مركز تطوير الدراسات العليا  –كلية الهندسة 

 هرة والبحوث اجامعة القا

3/8/2011 

 19/7/2011 جامعة القاهرة  –كلية الهندسة  إعداد والقاء محاضرة عن الفرق بين القائد والمدير 
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ندوة بحوث الفعل في المدارس :نحو 

 تعلم أفضل

جامعة –كلية التربية -مركز التميز التربوي حضور 

 عين شمس

30/7/2017 

المؤتمر الدولي الثالث )مستقبل إعداد 

 المعلم وتنميته في الوطن العربي (

 حضور
 أكتوبر 6جامعة –كلية التربية 

إبريل  24-إبريل  23

2017 

البوكليت وتطوير امتحانات الثانوية 

 العامة

 حضور ومشاركة 
 جامعة القاهرة –كلية الدراسات العليا 

25/2/2017 

المهنية للمعلمين في برامج التنمية 

 الميزان

حضورومشاركة في  

 فعاليات المؤتمر .
 جامعة عين شمس–كلية التربية 

17-12-2016 

التربية األخالقية وبناء األمة في عالم 

 متغير

حضورومشاركة في 

 فعاليات المؤتمر
 جامعة عين شمس–كلية التربية 

1-10-2016 

ندوة عن مستقبل التعليم الثانوى فى 

 مصر

ض بحث متصل عر

 بموضوع المؤتمر
 جامعة طنطا  -كلية التربية

2012 

 مؤتمر اليوم الواحد
تقديم محاضرة بعنوان 

 )ماذا بعد التخرج؟(
 جامعة طنطا  -كلية العلوم

2011 

 

 : األبحاث العلمية والمؤلفات:حادي عشر

 السنة والتوثيق العنوان األبحاث العلمية م

  

1 

 

القائد  إعداد وتطبيق بطاقة تقييم

محكمة ما عشرة أساتذة بكلياا 

التربية في مختلف جامعاا جمهورية 

 مصر العربية 

 2014  بطاقة تقييم القائد 

 أداة مستخدمة ومطبقة في  رسالة دكتوراة

محكمة من عشرة أساتذة  من  مختلف التخصصات 

 في كليات التربية  بجامعات جمهورية مصر العربية

2 
نشور في إعداد ونشر بحث محكم م

 مجلة علمية معتمدة 

إتخاذ القرار وعالقته بالعوامل 

الخمسة الكبرى للشخصية لدى 

 القيادات التربوية

 9  /2 /2014 

 مجلة الدراسات التربوية

3 
إعداد ونشر بحث محكم منشور في 

 مجلة علمية معتمدة 

 

إتخاذ القرار وعالقته بالذكاء 

الوجدانى للشخصية لدى القيادات 

 التربوية

  

9  /2 /2014 

 مجلة الدراسات التربوية

4 

إعداد وتصميم  وتقنين وتطبيق 

محكم ما عشرة أساتذة مقياس نفسي 

بكلياا التربية في مختلف جامعاا 

اتجاهات الطالب  نحو التعليم 

 الثانوى الفنى

2008 

 أداة مستخدمة ومطبقة في  رسالةماجستير

ة الصحة النفسية وعلم من أساتذ 10تحكيم عدد 
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النفس التعليمي بمختلف جامعات جمهورية مصر  جمهورية مصر العربية

 العربية

5 
قصيدة  بعنوان :"نقطـــــــة  

 نـــــور"

الفوز بالمركز الثالث على مستوى 

جميع جامعات القاهرة في مسابقة 

 القاسمي للشعر

مسابقة منظمة من جامعة القاهرة على مستوى جميع 

فيها رؤساء اقسام اللغة الجامعات قام في التحكيم 

 العربية من كليات اآلداب وكليات دار العلوم .

 

 )على سبيل المثال ال الحصر ( البرامج التدريبية التى يتقنها المــــدرب :ي عشرثان

،      ية وكتابة السةيرة الذاتيةةكيفية عمل المقابلة الشخص ،  مهارات القائد في إعداد صف ثانى من القيادات،      التفويض  -،  إدارة الصف الثاني 

أنماط القيةادة التربويةة   ،    القيادة وإإلداراة،      اتخاذ القرار الفعال ،    إدارة األزمات ،     مهارات الذكاء الوجدانى،   مهارات التواصل الفعال

أنماط الشخصية وعالقتها باتخةاذ  مهارات القيادة الفعالة مهارات اإللقاءوالتحدث و العرض الفعال طمفاهيم أساسية فى اإلدارة والتخطيونظرياتها

 إدارة الوقت  ، إدارة الذات ، مكافحة الفساد ر، القرا

 عشر : ثالث

 :شخصيات مرجعية 

 بهجت محمد فريد : مدير كلية الدفاع الوطنى أ. ح.  اللواء . 

 اللواء أ. ح.  حسام أنور : مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا 

 ياسر عبد العزيز  : مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا  . أ. ح.  لواءال 

 . د. أحمد حشيش :  رئيس اإلدارة المركزية لمركزإعداد القيادات التربوية 

   أ.د. عيد علي عبد الواحد: الرئيس األسبق لالكاديمية المهنية للمعلمين للمقر الرئيس بأكتوبر 

 و طرق تدريس اللغة االنجليزية ورئيس جامعة المنيا حاليًا.  واستاذ مناهج                          

 د األسبق لكلية التربية جامعة طنطا.يالعم: أستاذ الصحة النفسية  وأ.د. محمد عبد الظاهر الطيب 

 . أ.د. سيد الطواب : : أستاذ الصحة النفسية  والعميد األسبق لكلية التربية جامعة االسكندرية 

 جامعة عين شمس . بكلية التربية رئيس قسم علم النفس : أستاذ و تار الكيالأ.د مخ 

 التربوية جامعة القاهرة   أستاذ ورئيس قسم علم النفس كلية الدراسات  :  أ.د. أماني سعيدة إبراهيم. 

 أستاذ ورئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية كلية الهندسة جامعة القاهرة  :  أ.د سيد كاسب 

 ومؤسس مشروع ) الطرق المؤدية للنجاح ( لتدريب طالب جامعات مصر .                          


