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د .حممد عبد الرءوف عبد ربه حممد
جامعة املنوفية  /كلية الرتبية  /قسم علم النفس

السيرة الذاتية
للدكتور  /محمد عبد الرءوف عبد ربه محمد
*االسم /
محمد عبد الرءوف عبد ربه محمد المنسي .
* الجنسية /
مصري
*تاريخ الميالد/
1972 / 12 / 27م .
*تليفون /
( 00201093467722محمول ) ( 0020482197842منزل )
*البريد اإللكتروني /
drmohamedabdelraouf2004 @hotmail.com
*المؤهالت العلمية في التخصص /
 -1بكالوريوس علوم وتربية شعبة الكيمياء والطبيعة دور مايو ()1995
بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف من كلية التربية جامعة المنوفية .
 -2الدبلوم الخاص في التربية دور سبتمبر ( )1998بتقدير عام ممتاز من
كلية التربية جامعة المنوفية .
 -3الماجستير في التربية تخصص علم النفس التعليمي في نوفمبر ()2001

بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع
الجامعات األخرى من كلية التربية جامعة المنوفية في رسالة بعنوان " أساليب
التعلم وعالقتها باألساليب المعرفية " .

 -4دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص علم النفس التعليمي في يوليو
( )2004من كلية التربية جامعة المنوفية في رسالة بعنوان " نمذجة العالقات بين
عمليات ما وراء المعرفة ومهارات التفكير " .
*مؤهالت أخرى /
 -1الرخصة الدولية في قيادة الحاسب اآللي  ICDLفي 2004/6/14
ومسجل تحت رقم دولي  (. UN03099107من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة
المنوفية وبإشراف من منظمة اليونسكو والدراسة باللغة اإلنجليزية) .
 -2شهادة  TOEFLفي اللغة اإلنجليزية من الجامعة األمريكية بالقاهرة
في .2004 / 3 / 4
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 -3شهادة إعداد المعلم الجامعي  2003من كلية التربية جامعة المنوفية .
*التدرج الوظيفي /
 -1مدرس بالتربية والتعليم اعتبارا من 1995/9/1م وحتى1997/1/13م.
 -2معيد بقسم علم النفس التعليمي بكلية التربية جامعة المنوفية اعتبارا من
1997/1/14م وحتى 2002/1/4م .
 -3مدرس مساعد بذات القسم اعتبارا من  2002/1/5م وحتى / 8 / 20
 2004م
 -4مدرس بذات القسم اعتبارا من  2004/8/21م وحتى تاريخه .
 -5اإلعارة للعمل بوظيفة أستاذ مساعد بقسم التربية وعلم النفس بكلية
التربية جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من  2008 / 9 / 1م
وحتى  2013 / 6 / 23م .
 -6أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التريبة جامعة المنوفية اعتبارا من
2018 / 5 / 18م.
*الوظائف اإلدارية /
 -1منسق قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية بجامعة الجوف لمدة عام
دراسي اعتبارا من  1430/ 10 / 7هـ وحتى  1431/10/6هـ .
 -2رئيس لجنة التقويم المؤسسي بكلية التربية جامعة الجوف خالل العامين
الدراسيين  1432/ 1431هـ  1433 / 1432 ،هـ .
 -3رئيس لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية جامعة الجوف
خالل العام الدراسي  1431 / 1430هـ .
 -4قائم بعمل رئيس مجلس قسم علم النفس بكلية التربية جامعة المنوفية
اعتبار من  2018 / 8 / 6م وحتى اآلن .
*عضوية اللجان والوحدات والمجالس :
 -1عضو اللجنة الدائمة للقياس والتقويم بجامعة الجوف خالل العام الدراسي / 31
 1432هـ .
 -2رئيس لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية التربية جامعة الجوف خالل العام
الدراسي  1431/30هـ .
 -3عضو وحدة اإلرشاد األكاديمي بجامعة الجوف من العام الدراسي  30/29حتى
العام  1434/33هـ .
 -4عضو لجنة التاديب بكلية التربية جامعة الجوف خالل العام الدراسي / 30
 1431هـ وحتى العام  1434/1433هـ .
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 -5عضو الفريق التنفيذي لمشاريع التوجيه واإلرشاد بجامعة الجوف بالتعاون مع
وزارة التعليم العالي خالل األعوام من  1431حتى  1434هـ .
 -6مدرب معتمد لدى مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الجوف ولمدة ثمان
أعوام دراسية .
 -7عضو لجنة العالقات الثقافية بكلية التربية جامعة المنوفية خالل العام الدراسي
 2014 / 2013م والعام  2018 / 2017م .
 -8عضو مجلس كلية التربية جامعة المنوفية للعام الدراسي  2016 / 2015م ومن
العام  2018م حتى اآلن.
 -9منسق األنشطة في كلية التربية جامعة المنوفية للعام الدراسي 2016/2015م
والعام الدراسي 2017 /2016م .
 -10مستشار اللجنة الرياضية احدى لجان اتحاد طالب كلية التربية جامعة المنوفية
للعام الدراسي  2016 / 2015م والعام الدراسي  2017/2016م.

*الدورات والندوات والمؤتمرات /
 -1المشاركة كمحاضر ومدرب في مشروع إعداد أخصائي صعوبات التعلم
والذي أشرفت عليه منظمة N.G.O.بالمشاركة مع جمعية رعاية الطالب بالمنوفية
في الفترة من  2004/8/31حتى .2004/12/18
 -2المشاركة كمتدرب في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات "برنامج األساليب الحديثة في التدريس " والذي عقد في مركز تنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية في الفترة من
 2004/10/25حتى .2004/10/27
 -3المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لعلم النفس في
مصر والثالث عشر العربي والذي عقد في القاهرة برعاية الجمعية المصرية
للدراسات النفسية في الفترة من  31يناير حتى  2فبراير . 2005
 -4المشاركة كمدرب في دورة " المحاور المهمة في إدارة الجودة " والتي
عقدت بمركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية التربية بجامعة الجوف في الفترة من
. 2006 / 2 / 13 : 10
 – 5المشاركة كمدرب في دورة بعنوان " أساليب اإلرشاد النفسي والتربوي "
والتي عقدت بمركز التدريب وخدمة المجتمع في كلية التربية جامعة الجوف في
الفترة من . 2006 / 3 / 10 : 5
 – 6المشاركة كمدرب في دورة بعنوان " التقويم والقياس التربوي " والتي
عقدت بمركز التدريب وخدمة المجتمع في كلية التربية جامعة الجوف في الفترة من
. 2006 / 4 / 15 : 7
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 -7المشاركة في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية
بالمملكة العربية السعودية كمعد ومدرب ألعضاء هيئة التدريس في دورة بعنوان "
االختبارات التحصيلية  :مواصفاتها وخطوات بنائها " وذلك في الفترة من / 10 : 6
. 2007 / 1
 -8المشاركة كمدرب في دورة بعنوان " مهارات اإلشراف التربوي " والتي
عقدت بمركز التدريب وخدمة المجتمع في كلية التربية جامعة الجوف في الفترة من
. 2007 / 11 / 11 : 10
 9المشاركة كمدرب في برنامج اإلرشاد األسري بمركز اإلنماء األسري
باإلحساء بالتعاون مع جمعية بن القيم الخيرية بمنطقة الجوف وبإشراف من جامعة
الجوف بالمملكة العربية السعودية .
 -10المشاركة كمدرب ضمن الفريق التنفيذي لمشاريع التوجيه واإلرشاد
بجامعة الجوف بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بالمملكة .
 -11المشاركة في لجان التحكيم للبحوث المقدمة في اللقاء التحضيري للمؤتمر
الطالبي العلمي األول والثاني والثالث بالجامعات السعودية .
 -12المشاركة في ورشة عمل بعنوان " اإلرشاد االكاديمي بجامعة الجوف :
الواقع والمأمول " وذلك بورقة عمل بعنوان " معوقات ممارسة اإلرشاد األكاديمي
بجامعة الجوف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس "
 -13المشاركة كعضو في لجنة التحكيم المؤتمر العلمي الثاني لطالب وطالبات
التعليم العالي بالجامعات السعودية والذي عقد خالل الفترة من  21إلى / 4 / 26
 1432بمدينة جدة بالملكىة العربية السعودية .
 -14المشاركة كمدرب في دورة " فن التعامل مع اآلخرين " والتي عقدت
بمركز التدريب وخدمة المجتمع في كلية التربية جامعة الجوف خالل الفصل
الدراسي األول للعام 1433هـ
 -15المشاركة كمدرب في برنامج التاهيل التربوي للمعلمين غير المؤهلين
تربويا الذي أقيم بالتعاون بين كلية التربية جامعة المنوفية ومركز التميز التربوي
بكلية التربية جامعة عين شمس خالل العام الدراسي  2014/2103م والعام
الدراسي  2016 / 2015م .
 -16المشاركة كمحاضر في قافلة لخدمة المجتمع بإلقاء محاضرة بعنوان "
المراهقة ومشكالتها " وذلك لطالبات مدرسة شبين الكوم الثانوية العامة القديمة
للبنات يوم  2014 / 11 / 3م .
 -17المشاركة كمدرب في برنامج إعداد المدربين  TOTالذي عقد في نهاية
العام الدراسي  2015 / 2014والذي نظمه مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة
المنوفية .
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*الجمعيات العلمية :
عضو بالجمعية المصرية للدراسات النفسية .

*المقررات التي قمت بتدريسها :
 -1علم النفس التربوي .
 -2نظريات التعلم .
 -3التقويم التربوي .
 -4مباديء البحث التربوي
 -5مناهج البحث في التربية وعلم النفس
 -6مباديء اإلحصاء التربوي
 -7مهارات االتصال .
 -8مهارات الدراسة الجامعية .
 -9القياس والتقويم النفسي .
-10

التفوق العقلي والموهبة .

-11

برامج التربية الخاصة .

-12

سيكولوجية الذكاء واإلبداع .

-13

مبادئ علم النفس .

 -14مدخل إلى العلوم السلوكية .
 -15االختبارات والمقاييس النفسية.
 -16تعديل وبناء السلوك .
 -17علم نفس الشخصية .
 -18سيكولوجية التعلم .
 -19التفكير  :أساليبه واستراتيجياته .
 -20مقدمة في اإلحصاء التربوي .
 -21إحصاء تربوي متقدم .
 -22تنمية التفكير .

*الكتب المنشورة :
 -1أسامة مرزوق  ،محمد عبد الرءوف  ،يوسف المرشد ( : ) 2010تنمية
مهارات االتصال والدراسة الجامعية  ،الطبعة األولى  ،مكتبة بابل  ،المملكة
العربية السعودية .
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* األبحاث المنشورة:
 -1التفكير اإليجابي وعالقته بالرضا عن الحياة لدى عينة من طالب جامعة المنوفية
 ،مجلة كلية التربية جامعة المنصورة  ،عدد يناير  2016م .
 -2عادات العقل المنبئة بالتفكير الجانبي  ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم
النفس  ASEPلرابطة التربويين العرب  ،عدد سبتمبر  2016م .
 -3التفكير المزدوج وعالقته بالميل إلى العنف لدى عينة من طالب بعض
الجامعات المصرية  ،مجلة كلية التربية جامعة المنصورة  ،عدد يناير  2017م .
 -4دور االنتباه التنفيذي في تحمل العبء اإلدراكي الزائد أثناء المهام الفردية
والمزدوجة لدى عينة من األطفال متفاوتي سعة التجهيز  ،مجلة دراسات عربية في
التربية وعلم النفس  ،العدد  2017 ، 91م.
 -5اإلسهام النسبي لمهارات الحكمة االختبارية في التنبؤ بدرجات عينة من طالب
الثانوية العامة على اختبارات البوكليت  ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم
النفي  ،العدد  2018 ، 94م .
 -6آليات الدفاع النفسي لدى عينة من الطلبة الجامعييين ذوي المستويات المختلفة
في التفكير الخرافي  ،مجلة كلية التربية جامعة المنوفية  ،عدد مارس  2018م.
 -7التجهيز االنفعالي لدى الطلبة الجامعيين مرتفعي ومنخفضي اإلخفاق المعرفي ،
المجلة التربوية لكلية التربية جامعة سوهاج  ،العدد  2019 ، 65م .
 -8البخل المعرفي وعالقته بما وراء االنفعال لدى طلبة الجامعة  ،المجلة التربوية
لكلية التربية جامعة سوهاج  ،العدد  2020 ، 73م .
 -9دور الرشاقة المعرفية في االستجابة للتغذية المرتدة العكسية أثناء مهام اتخاذ
القرار الدينامي لدى المعلمين  ،المجلة التربوية لكلية التربية جامعة سوهاج  ،عدد
 2021 ، 83م .

* اإلشراف على الرسائل العلمية :
 -1عبد هللا عبد الهادي العنزي (  : ) 2010فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية
الحل االبتكاري للمشكالت " تريز " في تنمية التفكير االبتكاري والتفكير الناقد ،
دكتوراة  ،كلية التربية  ،جامعة عين شمس  (.منحت )
 -2أميرة رمزي لبيب ( : )2015أساليب التفكير وعالقتها بإدراة االنفعاالت لدى
عينة من معلمات ذوي التربية الخاصة  ،ماجستير بكلية التربية جامعة المنوفية ( .
قيد التسجيل )
 -3أماني محمد حمدي الحسيني ( : )2018أثر نسبة البيانات المفقودة وطريقة
التعويض عنها على دقة تقدير معالم الفرد والمفردة في ضوء نظرية االستجابة
للمفردة  ،ماجستير  ،كلية التربية جامعة المنوفية  ( .منحت).
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 -4سلمى سرور ( : )2020بعض المتغيرات النفسية المنبئة بقوة األنا لدى عينة من
المراهقين ضعاف السمع  ،ماجستير  ،كلية التربية جامعة المنوفية (منحت) .
 -5شريهان ( : )2019فاعلية برنامج إرشادي قائم على األمل في تخفيف أعراض
اضطراب ما بعد الصدمة لدى األطفال األيتام  ،ماجسنير  ،كلية التربية جامعة
المنوفية (منحت) .

