الدكتورة  /آسيا خليفة طالل الجري (االستشاري النفسي والتربوي) في سطور

المؤهالت العلمية:
 -1دكتوراه الفلسفة في التربية وعلم النفس اإلرشادي  ،جامعة القاهرة ،كلية البحوث والدراسات التربوية علم نفس تربوي.
 -2ماجستير في اإلرشاد النفسي التربوي ،البحرين ،الجامعة الخليجية ،علم نفس تربوي (إرشاد نفسي).
 -3دبلوم عام تربوي ،جامعة القاهرة ،معهد البحوث والدراسات التربوية ،علم النفس.
 -4دبلوم عام تربوي بعد الجامعة ،جامعة الكويت ،كلية التربية ،علم نفس (اإلرشاد التربوي).
 -5علم نفس عام ،جامعة الكويت ،كلية اآلداب ،علم نفس.

الدورات التدريبية:
 -1دورة أخالقيات المعالج النفسي ،رابطة األخصائيين النفسيين المصرية (رانم) القاهرة.
 -2دورة في تعديل السلوك ،جامعة القاهرة.
 -3دورة العالج المعرفي والسلوكي للوسواس القهري ،الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين (جمعن) القاهرة.
4- BASIC INTENSIVE TRAINING IN PRACTICE OF REALITY TNERAPY AND CHIOCE THEORY, WILLIAM GLASSER INTERNATIONAL.
5- ADVANCED INTENSIVE TRAINING, ADVANCED PRACTICE OF REALITY TNERAPY AND CHIOCE THEORY, WILLIAM GLASSER
INTERNATIONAL.
6- WILLIAM GLASSER INTERNATIONAL.

 -7المشاركة في المؤتمر األول لقسم علم نفس اإلرشادي ،جامعة القاهرة (/28 -27مايو .)2015
 -8المشاركة في مؤتمر معوقات التعليم لمتحدي االعاقة وكيفية التغلب عليها ،نادي معلمي الجيزة -القاهرة ()2017/2/14
 -9المشاركة في الملتقى الدولي األول للمرأة العربية بين التحديات والتوقعات المستقبلية جامعة اإلسكندرية( 29أبريل .)2017
 -10المشاركة في الحلقة النقاشية «األسرة الكويتية ..والتحديات المعاصرة» ،رابطة االجتماعيين الكويتية  26مارس .2018

الخبرات العملية:
 -1أستاذة في كلية التربية – انتداب لجامعة الكويت لتدريس مادة اإلرشاد النفسي ومادة الصحة النفسية للطفل.
 -2رئيس جمعية علم النفس الكويتية
 -3مؤسس مركز الحياة السعيدة لالستشارات النفسية والتربوية.
 -4عضو مجلس إدارة شركة مجموعة مدارس أم القري للخدمات التعليمية.
 -5عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية (رانم)
 -6عضو الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين (جمعن).
 -7عضو جمعية علم النفس الكويتية.
 -8عضو االتحاد العالمي لعلم النفس.
 -9عضو النقابة المستقلة للمؤلفين والمبدعين (وكيل لجنة التعليم).
 -10عضو االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية

مؤلفات مكتوبة

أوالً :الكتب:

 1كتاب الصحة النفسية وعلم النفس اإلرشادي في سيكولوجية التفوق والتوافق مع ا.د محمد صديق 2016
2
2019
كتاب سيكولوجية الطفل (الصحة النفسية للطفل)
ثانياً :مؤلفات القصص:
مجموعة قصص سلسلة الحياة السعيدة يوميات وليد وهي عبارة عن قصص تعليمية هادفة لألم والطفل تعلم فن الحوار لهما وكيفية احتواء المربي أو األم للطفل للوصول إلي أسرة
سوية وسعيدة كتبت بأسلوب مبسط منها:
 1وليد في رمضان
 2الشبح المخيف
 3الصندوق العجيب
 4الواجبات المدرسية
 5زيارة الجدة
 6البصاق
 7ساعي البريد
 8جديري الماء
تم تم وصديقات المدرسة
9
 10الصدقة الجارية

11
12
13
14
15
16
17
18
19

اإلجازة الصيفية
جبر الخاطر
رجل من الكويت
عبدالرحمن في أفريقيا
الجوهرة والرجل األمين
أهل القرية
أهل الكويت
سحر الكرسي
تم تم الصغيرة تضيع في الحديقة الكبيرة

تم تكريمها ومنحها ميدالية جامعة االسكندرية ،كلية اآلداب .2017

