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جامعة طنطا في   بكالوريوس العلوم والتربية تخصص كيمياء وطبيعة -1
1974       

 1976الدبلوم الخاص في التربية جامعة طنطا ج.م.ع. عام  -2

دكتوراه الفلسفة في الصحة النفسية تخصـص توجيـه و إرشـاد نفسـي جامعـة ويلـز  -3
 1982بالمملكة المتحدة البريطانية عام 



 رج الوظيفي : التد

بقسم علم النفس التعليمي بكلية التربية جامعة المنوفية منذ التخرج  معيد    .1
 1979وحتى عام 

 1982بعثة دكتوراه حكومية بالمملكة المتحدة البريطانية حتى عام  عضو    .2

بقسم علم النفس التعليمي بكلية التربية جامعة المنوفية حتى  مدرس      .3
 1989عام

بقسم علم النفس التعليمي بكلية التربية جامعة المنوفية حتى  ستاذ مساعدأ      .4
 1996عام 

وحتى فبراير  1996فبراير   من أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي    .5
 م 1999

لدورتين في  والبحوث وكيل كلية التربية للدراسات العلياشغل منصب     .6
 2005م وحتى 1999سبتمبر 

م بعمل عميد كلية التربيه بشبين الكوم جامعة المنوفيه في الفتره قائ   .7
  13/12/2004وحتي  29/10/2004من 

  لم يرسب سيادته في ترقية من الترقيات
  

 :عضوية الجمعيات العلميه المتخصصه

  1982منذ عام  عضو بجمعية علم النفس البريطانية    .1

  1982منذ  عضو بجمعية علم النفس المصريه    .2

   -: اإلعارات السابقة
بكلية   أستاذ مساعد بقسم علم النفس التربويعمل بوظيفة     .1

 1989  وحتى  1985من  بمكة المكرمة  جامعة أم القري  التربية

أستاذ مشارك الصحة النفسية ورئيسا لقسم علم النفس عمل بوظيفة     .2
منذ عام   سلطنة عمانبمعهد التأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم ب

 1994و حتى   1990



  

U االنتدابات خالل الخمس سنوات االخيرة: –ثانيا 

جامعة المنوفيه لتدريس مقررات الماجستير والدكتوراة بقسم  –كلية التمريض     .1
 الصحه النفسيه واالشراف علي رسائل الماجستير ومناقشة بعض الرسائل بالقسم

جامعة المنوفية لتدريس مقررات بمرحلتي البكالوريوس  –ي كلية االقتصاد المنزل    .2
 والدراسات العليا واالشراف ومناقشة بعض رسائل الماجستير بها

جامعة المنوفية لمناقشة بعض الخطط لدرجة الماجستير بقسم  –كلية الزراعة     .3
 االرشاد الزراعي

انات الشفهي لطالب الفرقه جامعة طنطا لالشتراك في اعمال امتح –كلية الصيدلة     .4
 االولي لمقرر علم النفس

للمشاركة باعمال امتحانات   جامعة طنطا بقسم الصحه النفسية –كلية التربية     .5
 الشفهي لطالب الدراسات العليا

Uوالمشاركه في أعمال مشروعات   االنجازات خالل فترة العمل االداري -ثالثا
 : Uالتطوير

جامعة  –لكلية التربية  Uالدراسه الذاتيهUعمل ألعداد احد اعضاء فريق ال    .1
"التقويم Uالمنوفية ، وكان مسؤال عن محور التقويم حيث أعد تقريرا عن 

بالكلية علي مستوي مرحله البكالوريوس و الليسانس و علي  Uواألمتحانات"
 مستوي الدراسات العليا ، وترقيات اعضاء هيئة التدريس.....وتم اعتماده.

سواء علي مستوي  Uتطوير كليه التربيةUد افراد فريق العمل في مشروع اح    .2
 األعداد أو التنفيذ في خططه وبرامجه.

تحويل نظام الدراسات العليا للساعات Uاحد افراد فريق العمل في مشروع "    .3
" وقدم تطويرا Uالمعتمده بجامعه حلوان باألشتراك مع جامعة المنوفيه

جامعة المنوفية لنظام  –العليا بكليه التربيه  حول تحويل نظام الدراسات
 الساعات المعتمده.

انشاء مركزتوكيد الجودة واألعتماد Uكان أحد أعضاء فريق مشروع "    .4
 " .Uبجامعة المنوفية



تحويل مقرارات كلية التمريض جامعة Uأحد أعضاء فريق مشروع ""    .5
/ دالل عشرة بكليه " الذي رأسته أ.د Uالمنوفية لنظام التفكير الناقد 

 جامعة المنوفية . –التمريض 

6.    U جامعة المنوفية للدراسات العليا –أعد الئحة كلية التربيةU  و التي يتم

الئحه مرحله البكالوريوس Uتنفيذها حاليا ، و شارك بجهد كبير في أخراج 
 التي يتم تنفيذها حاليا الي حيز النور . Uو الليسانس

7.   U ونيا لكلية التربية بشبين الكوم علي شبكه األنترنت أنشأ موقعا اليكتر
 .2005و الذي ال يزال كما هو منذ ان تركه عام 

اعاد Uادارة الدراسات العليا بكلية التربيه جامعة المنوفيه ، حيث  Uبتطوير Uقام   .8
 Uفهرسة العمل بها من خالل تطبيقات برامج الكمبيوتر لتدوين بيانات

U الئقة ودقيقة مثل قوائم اسماء الطالب ، االدارة واعدادها بصورة
واستمارات التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه ، وطلبات تشكيل 
لجان الفحص للمناقشه، وطلبات منح هذه الدرجات ، وتبويب نتائج 

 الدراسات العليا علي مستوي درجاتها المختلفه

د برنامجا للعمل أعUخالل عمل سيادتة كوكيل للكلية للدراسات العليا ،      .9
بالكمبيوتر لحساب واخراج نتائج الدراسات العليا بالكلية ( متوسط 

طالب) وقام بتنفيذه واعتماد  1200عدد الطالب في العام الوحد 
نتائجه من مجلس الكلية ومجلس الجامعة في باكورة لم يسبقه اليها 

 كلية اخري بجامعة المنوفية

شعبه)  23كمي للفرق النهائية بالكلية (نتائج التراUساهم في أخراج      .10
من خالل برنامج كمبيوتر تم أعداده لهذا الغرض لكليتي التربية 

 . Uبشبين الكوم و السادات علي مدار ثالث سنوات 

قاعدة بيانات كاملة لجميع رسائل الماجستير و الدكتوراه Uقام بعمل     .11
 .2005اموحتي ع 1975منذ تاريخ انشاء هاتين الدرجتين عام 

 .Uبتطوير الئحة النشر بمجلة الكليةUقام       .12

13.      U حضر جميع برامج األعداد(TOT) بجامعه القاهرةU . 



14.     U ساهم في تنفيذ برنامج تنميه قدرات أعضاء هيئه التدريس منذ
 . Uأنشاءة وحتي األن

15.     Uعضو مجلس الكلية منذ انشائة تقريبا وحتي االن 

 تاج العلمي والنشاط االكاديمي:األن -Uرابعا 

ــات الجامعــة   -1 ــدي طــالب وطالب ــديني ل ــبعض محــددات االتجــاه ال ــاب  –دراســة ل الكت
 م.1985القاهرة : دار الفكر العربي  – السنوي في التربية وعلم النفس

العالقــة الســببية بــين تقــدير الــذات والقلــق والتحصــيل الدراســي لــدي المــراهقين مــن   -2
العــدد  –مجلــة العلــوم االجتماعيــة المجلــد الســادس عشــر  –دي المجتمــع الســعو 

 .156-135ص  م1988  صيف  الثاني

قائمـــة قلـــق االختبـــار لـــدي طـــالب وطالبـــات المرحلـــة الثانويـــة بالمملكـــة العربيـــة   -1
الســنة الثامنــة   العــدد الخــامس والعشــرون –رســالة الخلــيج العربــي  –الســعودية 

  118-95ص    1988

دراســة تنبــؤ يــه للعوامــل المــؤثرة فــي قلــق االختبــار لــدي طــالب وطالبــات الثانويــة  -2
القـاهرة المجلـد الثـامن  -  مجلـة دراسـات تربويـة –مكـة المكرمـة    العامة بمدينة

 م.1988

ـــرات النفســـية  -3 ـــر المـــدخنين فـــي بعـــض المتغي ـــين المـــدخنين وغي دراســـة الفـــروق ب
العــدد الســابع والعشــرون الســنة التاســعة  – رســالة الخلــيج العربــي –واالجتماعيــة 

 103-81م ص 1988

– الكتـاب السـنوي –الجامعـة   مقياس االتجاه نحـو الغـش لـدي طـالب وطالبـات - 6
د./نبيـل  –م باالشـتراك مـع كـل مـن : 1989دراسات تربوية نفسية مكـة المكرمـة      

 د./محمد عمران –عبد الفتاح حافظ 

بمكـة   اهرة الغش لدي طالب وطالبات جامعة أم القريدراسة الفروق المرتبطة بظ  -7
 م.1989 دراسات تربوية و نفسية –الكتاب السنوي  –المكرمة 

دراسة ميدانية لسلوك المجازفة من حيث عالقته بمفهوم الذات وسمات الشخصية   -8
ــة الثانويــة بمكــة  ــات المرحل والتحصــيل الدراســي لــدي المــراهقين مــن طــالب وطالب



ص  1988عــام   12جامعــة عــين شــمس العــدد –مجلــة كليــة التربيــة  –المكرمــة 
1-25. 

المـؤتمر السـنوي الثالـث  –دراسة لبعض مظاهر النمو لـدي أطفـال ريـاض األطفـال  -9
 جامعة عين شمس . – 1988للطفل المصري تنشئته ورعايته 

 –دراســة لــبعض مظــاهر مصــادر الضــغط النفســي لــدي طــالب الثانويــة العامــة   -10
ص  190القـــاهرة  –تمر الســـنوي الثالـــث للطفـــل المصـــري تنشـــئته ورعايتـــه المـــؤ 
412-426. 

دراسة لمشـاعر القلـق واالكتئـاب والعصـابية لـدي األمهـات ألطفـال معـوقين وغيـر   -11
الطفــل المصــري وتحــديات  –المــؤتمر الســنوي الرابــع للطفــل المصــري  –معــوقين 

مس مركــز دراســات الطفولــة القــاهرة جامعــة عــين شــ –القــرن الحــادي والعشــرين 
 .1051-1039ص   م1991

مجلـة علـم  –االستقراء من خالل الفهم اللفظي لدي األطفال العـاديين والمعـوقين   -12
 . 1991  العدد التاسع عشر –النفس 

ــه   -13 ــرات النفســية المتصــلة ب ــبعض المتغي ــال ودراســة ل ــدي األطف ــة  –الخجــل ل مجل
 .1991لقاهرة  – دراسات تربوية

القلــق مــن التــدريس فــي عالقتــه بــبعض ســمات الشخصــية والتخصــص واالتجــاه   -14
مجلـة دراسـات  –لدي طالب التأهيل التربـوي بسـلطنة عمـان   نحو مهنة التدريس

 .1994 –تربوية 

مجلـة  –لهم بالمـدارس   اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحو زيارات الموجهين  -15
 .1995 –دراسات تربوية 

  القاهرة : مكتبة  –كتاب مترجم  –النشاط الحركي الزائد : االسباب والعالج      -16

U: النشاط التدريسي ومواعيد التواجد بالقسم والكلية 
  

قام سيادته علي مر السنين بتدريس مقررات تخصص سيادتة بالقسم ، وهي علي النحو 
 التالي:



الليسانس والدراسات المواد في تخصص الصحة النفسية لطالب البكالوريوس و  -1
 العليا

المواد في تخصص التوجيه واالرشاد النفسي لطالب البكالوريوس والليسانس  -2
 والدراسات العليا

المواد في تخصص علم نفس النمو لطالب البكالوريوس والليسانس والدراسات  -3
 العليا

 االحصاء التربوي لطالب الماجستير في التخصص -4

  
U2006/200القسم والكلية للفصل الدراسي الثاني جدول تواجد سيادته بU7 

 المواعيد واماكن تواجدها اليوم

 االتثنين
9.30 – 11.30 

 ساعات مكتبيه

11.30 – 1.10 
علم نفس النمو الفرقه الثانيه 

 شعب ادبيه
 مدرج السلوكيه

1 – 2 
 سيمنار القسم

 الثالثاء
9 – 11 

 ساعات مكتبيه

11 – 2 
محاضرات دكتوراة اقتصاد 

 منزلي
 بالمكتب

2 – 4 
اضطرابات اللغه والكالم للدبلوم 

 المهني
 6مدرج

 االربعاء
11-2 

 ساعات مكتبيه

2-3 
 صحه نفسيه دبلوم عام

 5مدرج 

3-4 
 محاضرات دبلوم خاص

 6مدرج 

 : Uاألنشطة الطالبيةU-خامسا 

  

في  1975اشترك منذ التخرج والعمل بوظيفة معيد بكلية التربية جامعة المنوفية عام     
أكثر من نشاط طالبي تركز حول تكوين االسر الطالبية والقيام بالرحالت وأقامة الندوات 

كذلك النزول للطالب حينما تقتضي الضرورة مثل اوقات Uالثقافية و الفكرية , 
المظاهرات التي كان يقوم بها طالب الجماعات األسالمية والنجاح في اقناعهم 

 . Uقف ألفضل نتيجة ممكنة في أقل وقت ممكنبفض المظاهرات و الخروج بالمو 

U دعم عالقة الكلية بخدمة المجتمع: -سادسا 



  

و تمثل  Uديوان عام محافظة المنوفيةUشارك سيادته في جميع األعمال التي طلبتها 
 ذلك في :

الباحث الرئيسي ألعداد خطة محافظة المنوفيه و استراتيجييات األستثمار  -1
 2020بها حتي عام

اركة في الندوات واالجتماعات كاستشاري للسيد سكرتير اول المش -2
 المحافظه

U: كما ساهم بالجهد الموفور مع 
  

1.    U بشبين الكوممركز الخدمة األجتماعيةU  التابع الدارة شبين الكوم التعليمية
حيث ساهم في توجيه وارشاد كثير من المشكالت السلوكية للحاالت التي تم 

 قبل المركز.تحويلها لسيادته من 

2.    Uمديرية التربية و التعليم بمحافظة المنوفيةU  بالمشاركة في الندوات
الخاصة بالتوجيه واألرشاد الطالبي لجميع مدارس محافظة المنوفية منذ عمل 

 سيادته مدرسا و حتي األن.

3.    Uكلية التربيه جامعة المنوفيةU  يقوم سيادته بالتوجيه واألرشاد ، حيث
أنشأ لذلك مركزا للتوجيه واألرشاد النفسي ( تحت األعداد) بكلية الطالبي ، و 

 جامعة المنوفية حيث وافق مجلس الكلية علي انشاءه. –التربية 

4.    Uكلية التمريض جامعة المنوفيةU  ،حيث نفذ العديد من ورش العمل بها 

اشرف علي Uبها كما  Uبالتدريس لبرنامجي الماجستير والدكتوراهUو قام 
 من رسائل الماجستير بها  عددا  ، وناقش

5.    Uكلية االداب جامعة المنوفيةU  حيث يشارك معهم بالرأي والمشورة ،
 والمناقشه خالل السيمنار العلمي للقسم ومناقشة الرسائل 

6.    Uكلية الزراعة جامعة المنوفيةU  ، حيث ساهم مع قسم االرشاد الزراعي
 بمناقشة الخطط والرسائل

7.    Uقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية ، حيث ساهم في التدريس كلية اال
 –بمرحلة البكالوريوس وكذلك مرحلة الدراسات العليا (ماجستير 



دكتوراة) ، كما قام باالشراف علي رسائل الماجستير بها وناقش 
 رسائل اخري بها

  

U مهارات شخصية : -سابعا 
  

 .أتقان العمل بنظام الكمبيوتر وشبكة األنترنيت -1
حتي األصدار األخير  MICROSOFT OFFICEإتقان جميع صور برامج  -2

2007. 
 إتقان صيانة أجهزة الكمبيوتر الشخصية. -3

 . إتقان اللغة األنجليزية  -4
عضو جمعيه علم النفس البريطانية منذ الحصول علي درجة الدكتوراه  -5

 .1982عام
 عضو جمعية علم النفس المصرية . -6

 ي رسائل الماجستير و الدكتوراه.األشراف عل -7

8- U أحد أعضاء لجان الحكم و المناقشة لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكل
كليات التربية بالجامعات المصرية وكليتي التمريض واالداب بجامعة 

 .Uالمنوفية
9- Uعضو اللجنة العلمية الدائمة للترقي لدرجه أستاذ مساعد صحه نفسيهU 

 (من الخارج) .

10-     U أحد أعضاء لجان الفحص والحكم علي األنتاج العلمي لدرجة أستاذ
 .Uتخصص صحة نفسية

11-     U عضو اللجنة العلمية الدائمة للترقية لوظيفة استاذ تخصص صحة

  مكة المكرمه –نفسية بجامعة ام القري 

  
 رأس العديد من الجلسات بالمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة     -12

  
Uلموفق،،،،،،،واهللا ا 
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