
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 السيرة الذاتية والعلمية

 لألستاذ الدكتور / حمدي على الفرماوى 

 جامعة المنوفية - بكلية التربية أستاذ علم النفس التربوي 

 " بيــــانات عامة " (1)

 . 1952/   10/  5 تاريخ الميــالد : •

 المؤهالت العلمية : 

 .  1974طا كلية التربية جامعة طن –بكالوريوس علوم وتربية   ▪
 . 1979كلية التربية جامعة طنطا عام   –دبلوم خاص فى التربية  ▪
 . 1981ماجستير فى التربية تخصص علم نفس تربوي جامعة عين شمس عام   ▪

ببريطانيا    Walesويلز  دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص علم نفس تربوي جامعة ▪
 . 1984عام  

    التدرج الوظيفى : 

 .18/10/1975 فيربوي بالكلية معيد بقسم علم النفس الت ▪

 .  4/1981/ 13 في مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي بالكلية ▪
 . 9/1985/ 14 في مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي بالكلية ▪
 .  1991/ 6/  30أستاذ مساعد بقسم علم النفس التربوي بالكلية فى  ▪
 1991/ 28/9 في رئيس قسم علم النفس التربوي بالكلية  ▪

 15/7/2001 في رع الكلية بمدينة السادات وكيل ف ▪

 م .  2005/   9ستاذ بقسم علم النفس التربوي بالكلية اعتبارا من أ ▪

 م. 2013م حتى 2011رئيس قسم علم النفس اعتبارا من  ▪

 م حتى اآلن.2012من أكتوبر   أستاذ متفرغ بالقسم إبتداء   ▪

 

 



 2 

 

 المحتوى

 رقم الصفحة  البيان 

 بيانات عامة (1)

 اإلنتاج العلمي: (2)

 أوال: البحوث والدراسات  ▪

 ثانيا : الكتب المؤلفة ▪

 ثالثا : المقاييس واالختبارات  ▪

رابعـا : بيــان برســاما الما ســتير والــدكتورا  التــى  ▪
 أشرف عليها 

 خامسا : بيان بالمؤتمرات التى شارك فيها ▪

 سادسا:  ال وامز العلمية ▪

 عضوية الهيمات العلمية والم تمعيةسابعا:  ▪

امعيـة والمشـروعات التـى تخـدم ثامنا: األنشطة ال   ▪
 البيمة 
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 اإلنتاج العلمي (2)

 أوال : البحوث والدراسات
 مالحظات  الم لــة / المؤتمــر عام النشر  عنـــوان البحـث  مسلسا 

" األسااااااالير المعرفيااااااة ومفاااااااوم التااااااوا ن النفسااااااى  1
 دراسة نظرية "

1986 

المؤتمر الثاني للجمعية المصاارية 
مجلااااااااااد ال –للدراسااااااااااات النفسااااااااااية 

الخااامس للكتاااس الساانوي فااى علاام 
 النفس

 فردى

التاااروى عناااد أطفاااا  المدرساااة  –أسااالوس افنااادفاع  2
 1987 افبتدائية وعالقته بمستوى الذكاء .  

المجلااااد  –مجلااااة دراسااااات تربويااااة 
عااااالم  –الجاااالء الثااااامن  –الثااااانى 
 الكتر

 فردى

م بالنمذجاااااااة فاااااااى اكتسااااااااس اساااااااتخدام فنياااااااة الاااااااتعل 3
 1988 ن ألسلوب التروى المعرفى .األطفال المندفعي

المااؤتمر الرابااج للجمعيااة المصاارية 
مركل التنميااة  –للدراسات النفسية 
 البشرية والمعلومات

 فردى

الااااادافج المعرفاااااى وعالقتاااااه بافتجااااااه ن اااااو الاااااتعلم  4
 الذاتى عند طالس المرحلة الثانوية  

1988 
المجلااااد  –مجلااااة دراسااااات تربويااااة 

 (   12الثالث )الجلء  

 فردى

5 Some cognitive preference styles in 

studying maths. 
1988 

International Group for 

Psychology of maths.  
 فردى

عاااادات افسااااتذكار وقلااااد افمت اااان لاااادى طااااالس  6
 المرحلة الثانوية والجامعية  

1990 

جامعاااااااة  –مجلاااااااة كلياااااااة التربياااااااة 
 طنطا العدد الثامن )س(  

 فردى

 

 معلم وعالقته ببعض المتغيرات  مستوى ضغط ال 7

1990 

المااااؤتمر الثالااااث لمركاااال دراسااااات 
 –جامعااة عااين شاامس  –الطفولااة 

 المجلد األو  .  

 فردى

توقعااات الفاعلياااة الذاتيااة وسااامات الشخصااية لااادى  8
 طالس الجامعة

1991 
 –مجلاااة كلياااة التربياااة بالمنصاااور  

 الجلء الثانى .   –  14العدد  

 فردى

عنااد األطفااا  والفاارو  فااى  توقعااات فاعليااة الااذات 9
 1991 علو األداء وموضج الضبط الداخلى والخارجى  

الماااااؤتمر الراباااااج لمركااااال دراساااااات 
 –الطفولااااة بجامعااااة عااااين شاااامس 

 المجلد األو  .

 فردى

رؤياااااة ت ليلياااااة ألبعااااااد اآلتاااااار النفساااااية لالعتاااااداء  10
العراقاااااى علااااااى الكوياااااا  فاااااى ضااااااوء الخصااااااائص 

 والممارسات.

1994 

للجمعياااااااااااااة  الماااااااااااااؤتمر العاشااااااااااااار
 –المصااااااارية للدراساااااااات النفساااااااية 

العااادد  –مجلاااة الدراساااات النفساااية 
17   

 فردى

ضاااااااغو  العمااااااال وافتجااااااااه ن اااااااو التااااااادرير لااااااادى  11
 المتدربين أتناء الخدمة فى الكوي   

1997 
المااااؤتمر الثالااااث عشاااار للجمعيااااة 
 –المصااااااارية للدراساااااااات النفساااااااية 

 فردى
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المجلاااااااااااة المصااااااااااارية للدراساااااااااااات 
   17العدد   –النفسية  

مااان ُااادىآ القااار ن الكاااريم فاااى تنشااا ة أطفالناااا بااادون  12
 1997 إعاقة نفسية  

الماااااؤتمر المصااااارى الثاااااانى لكلياااااة 
افقتصاااااااااااااد المنللااااااااااااى بجامعااااااااااااة 

 المنوفية  

 فردى

أبعاااااد التطاااارا واألماااان افجتماااااعى ماااان منظااااور  13
 1997 البناء النفسى فى اإلنسان  

 –المااااؤتمر الثااااانى لكليااااة التربيااااة 
التربيااااااااااااة  –جامعااااااااااااة المنوفيااااااااااااة 

 وت ديات األمن افجتماعى  

 فردى

فــى ءــو  واقااج الطبيعااة البشاارية والتااوا ن النفسااى  14
   آيات القرآن الكريم

1997 

الماااؤتمر األو  لجامعاااة السااالطان 
اتجاُاااااااااااات التربياااااااااااة  –قاااااااااااابوس 

سااااااالطنة  –وت اااااااديات المساااااااتقبل 
 عمان 

 فردى

فاااى سااابيل وقاياااة أطفالناااا مااان التطااارا والتعصااار  15
 1997 (ميمنظور اسال(

المااااؤتمر البي ااااي السااااابج لجامعااااة 
قطاااااع شاااا ون خدمااااة  –المنوفيااااة 

 المجتمج وتنمية البي ة  

 فردى

 خطو  اليد وافنعصاس المعلوماتى لدى الطلبة . 16
1998 

المجلاااااااااااة المصااااااااااارية للدراساااااااااااات 
   18العدد   –النفسية  

 فردى

رؤيـــف يف ـــ ف الثنائياااة الساااوية ومعاااالم الشخصاااية ) 17
 (اسالم فتربويف

1999 
الماااااااؤتمر السااااااانوى الراباااااااج لكلياااااااة 

 جامعة المنوفية   –التربية  

 فردى

 بعض خصائص وحاجات النمو عند كبار السن   18

1999 

الماااااااااااؤتمر السااااااااااانوى لجمعياااااااااااات 
الصااا ة النفساااية بمصااار افت اااااد 

 العالمى للص ة النفسية  

 فردى

ر اإلنسان   19  منظور اسالمي –جود  ال يا  فى جُو

1999 

الساااادس لمركااال الماااؤتمر الااادولى 
اإلرشاااااااد النفسااااااى بجامعااااااة عااااااين 

 شمس  

 فردى

بعاااض مالمااات المجتماااج الريفاااي وضااارور  الرعاياااة  20
 النفسية  

1999 

ورقة عمل قاادم  ضاامن فعاليااات 
نااااااادو  الرعايااااااااة النفسااااااااية الري يااااااااة 

كليااااااة التربيااااااة بكفاااااار  –والتنميااااااة 
 الشيخ جامعة طنطا  

 فردى

 اسالميمنظور  –نظرات فى  ليات الدفاع النفسية   21

2000 

المااااااؤتمر الساااااانوى الثالااااااث لكليااااااة 
جامعاااااااااااة  –التربياااااااااااة ال كومياااااااااااة 

األقصاااااى )اإلعجاااااا  فاااااى القااااار ن 

 فردى
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 فلسطين    –الكريم ( غل   

المدرسااة الفعالااة فااى ضااوء نمااط المنااا  المدرسااى  22
 وضغو  المعلمين  

2000 

مؤتمر قضااايا اإلدار  التربويااة فااى 
 –الااااااااادو  العربيااااااااااة و  ااااااااااالحاا 

 –نيااة للعلااوم التربوياااة الاي ااة اللبنا
 بيروت  

 فردى

23 Some counselling dimensions for the 

quality of life  
2001 

The conference of “from 

Exclusion to Mental 

Health” World Health 

Organization : Cairo.  

 فردى

فاعلياااة التعلااايم المتناااا ر معرفياااا فاااى أداء تالمياااذ  24
 ة على مستويات "فان ُايل"المرحلة افبتدائي

2001 

المااااااؤتمر العربااااااى األو  للمركاااااال 
القاااااااااومى لالمت اناااااااااات والتقاااااااااويم 
التربااااااااوى "افمت انااااااااات والتقااااااااويم 

 التربوى ، رؤية مستقبلية"

 فردى

 فى ذكرى فؤاد أبو حطر :  فر  أسى وتصميم   25

2001 

المجلاااااااااااة المصااااااااااارية للدراساااااااااااات 
المجلاااد ال اااادى عشااار  –النفساااية 

 ى  : عدد تذكار 

 فردى

أبعااااد عاااادات افساااتذكار فاااى حالاااة تكااارار سااالو   26
 2002 الغش لدى طلبة الجامعة  

الماااااؤتمر السااااانوى الثاااااامن عشااااار 
لعلاام الاانفس فااى مصاار بافشااترا  
 مج جامعة المنصور  كلية التربية  

 فردى

فاعليااة فنيااة "سااالفين" للتعلاايم التعاااونى فااى تعااديل  27
الصاااا   اساااالوس افناااادفاع المعرفااااى لاااادى تالميااااذ

 األو  اإلعدادي  

2002 

كليااااة  –مجلااااة الدراسااااات األدبيااااة 
جامعااة المنوفيااة : العاادد –اآلداس 

47 

 فردى

فاعلياااااة تااااادرير تالمياااااذ المرحلاااااة افبتدائياااااة علاااااى  28
 2002 ماارات الميتامعرفية

المجلاااااااااااة المصااااااااااارية للدراساااااااااااات 
المجلاااد الثاااانى عشااار  –المصااارية 
 36: العدد  

 فردى

صااااااى الجماااااااعى فااااااى تنميااااااة فاعليااااااة أساااااالوس التق 29
 2003 التفكير افستدفلى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  

 –مجلاااااااااة ب اااااااااو  كلياااااااااة اآلداس 
،  52العااااادد  –جامعاااااة المنوفياااااة 

   102-79ص ص  

 فردى

فاعليااااااة برنااااااامت للتاااااادريس التبااااااادلى فااااااى تغيياااااار  30
 المفاهيم القبلية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  

2003 

عاشاااار لمركاااال المااااؤتمر الساااانوى ال
اإلرشاااااااد النفسااااااى بجامعااااااة عااااااين 
شااامس: المجلاااد األو  ، ص ص 

305  –  329 

 فردى

 فردىالمؤتمر العشرون لعلم الاانفس فااى  2004تاااادرير تالميااااذ المرحلااااة افبتدائيااااة علااااى ماااااارات  31
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الميتاقرائيااااااة ) نمااااااوذر إجرائااااااى مقتاااااار  لماااااااارات 
 الميتاقرائية (  

الجمعياااااااااة المصااااااااارية  –مصااااااااار 
 للدراسات النفسية  

فاعليااااة التاااادرير علااااى ماااااارات الميتامعرفيااااة فااااى  32
 يااااااااد  الساااااااعة المعرفياااااااة لااااااادى تالمياااااااذ المرحلاااااااة 

 افبتدائية  

2004 

معااااااد  –مجلاااااة دراساااااات طفولاااااة 
جامعاااة عاااين  –دراساااات الطفولاااة 

 المجلد السابج   25شمس العدد  

 فردى

األساااااااااس النفساااااااااية لتعلااااااااايم الكباااااااااار فاااااااااى ضاااااااااوء  33
 2004 خصائصام النفسية

لتقاااااااااااااى الثاااااااااااااانى للجامعاااااااااااااات الم
المصاااااارية حااااااو  مشااااااروع م اااااااو 

 جامعة جنوس الوادى –األمية  

 فردى

نظاااارات فااااى الساااالو  فااااو   علاااام الاااانفس الفااااوقى 34
 2007 ال سى

المااااؤتمر الثالااااث والعشاااارون لعلاااام 
الااااااااانفس فاااااااااى مصااااااااار )جامعاااااااااة 

 (  المنصور 

 

 عصرية فى بنية اإلنسان النفسية  يظرات إسالم ف 35
2007 

لثالااااااث العلااااااوم الماااااؤتمر الاااااادولى ا
 اإلسالمية والعربية .

 

رجاااااال الشاااااارطة بااااااين الضااااااغو  النفسااااااية وحقااااااو   36
 2007 اإلنسان

  مؤتمر كلية التربية جامعة طنطا

للااتعلم التعاااوني فااي تعااديل  فنية"سااالفين" فاعليااة   37
 أسلوس افندفاع المعرفي 

 

2008 
مركااااااااااال الخدماااااااااااة لالستشاااااااااااارات 
الب ثية_كلياااااااااااة اآلداس  جامعاااااااااااة 

 يةالمنوف

 

األ اااالة" مفااااهيم نفساااية غائباااة فاااي  -" الرجولاااة  38
 2010 عقل الشباس

مؤتمر أخالقيااات الشااباس المنعقااد 
بنااااااااي  -فااااااااي جامعااااااااة الناضااااااااة 

 سويف

 

 ن و دور أكثر فاعلية لعلم النفس في مجتمعنا 39
2010 

الماااااؤتمر  -جامعاااااة كفااااار الشااااايخ 
 السنوي لكلية التربية  

 

ين الواقااااااج الب ااااااث العلمااااااي فااااااي علاااااام الاااااانفس باااااا  40
 واحتياجات المجتمج اإلسالمي

2010 
 يوليو 

ماااااااااااااااؤتمر ات ااااااااااااااااد الجامعاااااااااااااااات 
 اإلسالمية بماليليا

 

التغيرات النفسية ا افجتماعيااة لاادى طلبااة الجامعااة  41
 في عصر العولمة

2010 

مجلة مركاال الخدمااة وافستشااارات 
الب ثياااااااااة كليااااااااااة اآلداس جامعااااااااااة 

 المنوفية

مج   بافشترا  
أمير    الدكتور  

جامعة   جابر
 الكوفة
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42 
 
 
 
 
 

األداء الميتاااا معرفاااي لمعلماااي اللغاااة العربياااة لغيااار 
الناطقين باا وعالقته بمستوى الكفاء  الدراسااية فااي 

 ضوء معايير الجود .
 
 
 

2014 
 
 
 

الماااااؤتمر السااااانوي الثاااااامن بمعااااااد 
اباااااااان سااااااااينا للعلااااااااوم اإلنسااااااااانية ا 

 .باريس
 
  

 فردي

 

 : الكتب المؤلفة والمتر مة  ثانيا  

 مالحظات  دار النشر  عام النشر  كتابعنـــوان ال مسلسا

 األسالير المعرفية ) بين النظرية والب ث(   1
2008 

 تأليف   رصفاء االردندا

الضاااااغو  النفساااااية فاااااي مجاااااا  العمااااال وال يااااااا   2  
 )تأليف ديفيد فونتانا(  

2008 
 ترجماااااااااااااااة بافشاااااااااااااااترا  ماااااااااااااااج دار  فاء افردن  

 د/ رضا عبد هللا  

دافعيااااااااة اإلنسااااااااان ) بااااااااين النظريااااااااات المبكاااااااار   3
 وافتجاُات المعا ر  (

2004 
 تأليف دار الفكر العربى  

 النظرية والب ث(  الميتامعرفية )بين 4
2004 

مكتباااااااااااااااااة األنجلاااااااااااااااااو 
 المصرية  

 تأليف

 معالجة اللغة واضطرابات التخاطر  5

 العصبية( –) األسس النفسية 

2010 

مكتباااااااااااااااااة األنجلاااااااااااااااااو 
 المصرية  

 تأليف

 األربعة للبناء النفسى  نظرية الركائل 6

 )  فهم سلوك االنسان في ظالل الفرقان(

2007 

 تأليف   األردن -دار فاء  

علم الاانفس الفساايولوجى )سيكوفساايولوجيا ساالو    7
 اإلنسان(

2007 

 تأليف   األنجلو المصرية  

 فعالية )للعاديين وذوى اإلعاقة العقيلة( ن  الميتاا 8

2008 

تأليف باالشتراك مع دكتور وليد  األردن  -دار  فاء 
 رضوان  

 

 )ثالثية التفكير(التنظيم العقلي   43

 منظور تكاملي  ديد لوظامف العقا  

الدولية   2018 للبحوث الم لة 
النوعيةالمتخصصة)المؤسسة  
العلمي   للبحث  العربية 

 والتنمية( 

 فردي
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 مالحظات  دار النشر  عام النشر  كتابعنـــوان ال مسلسا

 عوبات التعلم ) أبعاد جديد  في الميتالغوية   9
 (  والعالر الميتامعرفي

2008 

الدار الصولتية للتربية  
 السعودية

تأليف باالشتراك مع د.وليد 
  رضوان

 افعاقة العقلية وافضطرابات المعرفية 10
2010 

تااااأليف بافشااااترا  مااااج د.وليااااد  دار  فاء األردن
 رضوان

   أساسيات ت ليل الكتابة باليد 11
2010 

تأأيليب الاالرأأ ما  جأأ    أأ ء   دار  فاء  األردن

 واصل

 اضطرابات التخاطر 12
 تيليب األردن  -دار  فاء   2009

سية فااي حيااا  الناااس اليوميااة )قااراء  ال اجات النف 13
 2008 جديد  في ُرم ماسلو(

 تاليب دار الفكر العربي

اإلنسان العربي بين حاجاته النفسية والشعور   14
 2010 بالقرا  

 تيليب األردن  -دار  فاء  

15 

 

 تيليب المصرية  األنجلو 2009 العن  والصل ( القرا ) في دنيا الشعور ب

لتعليل افعتدا     –سيكولوجية الوسطية  16
 ومواجاة التطرا. 

 تيليب األنجلو المصرية 2011

 تيليب األنجلو المصرية 2011 العن  في مصر …لماذا..والى أين ؟ 17

تور  الكرامة المصرية ) عود  مصر الشباس   18
 والاوية ( 

 تيليب األنجلو المصرية 2011

 تيليب األنجلو المصرية 2012 حيا  المصريين بين الثورتين )سير  ومسير (  19

20 

 

 _____ 

21 

وتيقة إ ال  التعليم في مصر الثور  )النجا   
 من الخطر( 

 _____________________________ 

نظرات عقلية في رحلة النفس لل يا  األبدية )  
ير(  بين حكمة الترغير ومساوئ   التُر

2015 

 

 _______ 

2019 

 األنجلو المصرية

 

_____________ 

 األنجلو المصرية

 تيليب

 

 

____________________ 

 تيليب

 المقاييس واالختبارات 
 مالحظات  دار النشر  عام النشر  مقياس عنـــوان ال مسلسا 

(  20اختباااااااااار تااااااااالاور األشاااااااااكا  المألوفاااااااااة ) ت أ م  1
 للراشدين  

1986 
   جلو المصرية  مكتبة األن
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(  12اختباااااااااار تااااااااالاور األشاااااااااكا  المألوفاااااااااة ) ت أ م  2
 لألطفا   

1988 
   مكتبو األنجلو المصرية  

   مكتبة األنجلو المصرية   1986 مقياس الدافج المعرفى  3

   الكوي     –دار القلم   1992 مقياس عادات افستذكار   4

   الكوي  -قلم  دار ال 1992 مقياس الضغط النفسى المانى للمعلم   5

 
 
 

 رابعا : بيان برساما الما ستير والدكتورا  التى أشرف عليها 
 مالحظات تاريخ المناقشة  التخصص  عنوان الرسالة  اسم الباحث  م

أبو   1 الدين  عل  م مد 
 شنر 

أتااااار التفاعااااال باااااين أنماااااا  التعلااااايم 
والاااااتعلم وسااااامات الشخصاااااية علاااااى 
كل من افتجاااه ن ااو التعلاايم الااذاتى 

 الدراسى  والت صيل

علم الاانفس تربااوي 
 دكتوراه  

 اشاااااااااااااااااااااااتراكا ماااااااااااااااااااااااج 1992
 أ . د. سيد خير هللا  

  

بعااض األسااالير المعرفيااة والتوافااد  السيد م مد رويشى   2
النفساااااااى لااااااادى التالمياااااااذ العااااااااديين 
والمتاااااأخرين دراسااااايا فاااااى المدرسااااااة 

 افبتدائية  

علااام نفاااس ترباااوي 
 ماجستير  

بافشاااترا  ماااج أ . د.  1990
   سيد خير هللا

بعض األسالير المعرفيااة وعالقتاااا  ناُد مختار ر    3
باكتساااااااس المفاااااااهيم لاااااادى تالميااااااذ 

 المرحلة افبتدائية  

علااام نفاااس ترباااوي 
 ماجستير

1994   

فاعلياااااااة نماااااااوذر مقتااااااار  لمااااااااارات  وليد رضوان حسن  4
الميتامعرفيااااااة فااااااى تعااااااديل أساااااالوس 

 التروى المعرفى  –افندفاع  

علااام نفاااس ترباااوي 
 ماجستير

2002   

ماااااااادى فاعليااااااااة التعلاااااااايم التعاااااااااونى  وائل حسن عشبة  5
لمجموعااات ماان التالميااذ فااى ضااوء 

الاااااااااارفض افجتماااااااااااعى  –القبااااااااااو  
 وفاعلية الذات  

علااام نفاااس ترباااوي 
 ماجستير

2003   

بعااااض المتغياااارات المعرفيااااة وغياااار  الشيماء فت ى جاد هللا   6
المعرفية فى ارتباطاااا بمالماات خااط 

 اليد  

علااام نفاااس ترباااوي 
 ماجستير

   

   2006يونيو  علااااااااااااااااااام نفاااااااااااااااااااس مالمااااات خاااااط الياااااد لااااادى الغاشااااايين  نجالء م مود وا ل   7



 10 

 مالحظات تاريخ المناقشة  التخصص  عنوان الرسالة  اسم الباحث  م

وغياار الغاشاايين وعالقتاااا بالطالقااة 
 الكتابية  

 ماجستير

التفساااااااااااير النياااااااااااوروجينى لفاعلياااااااااااة  وليد رضوان حسن  8
التاادرير علااى نمااوذر مقتاار  للميتااا 

 انفعالية لدى المتخلفين عقليا

   2006 دكتوراه  

فاعليااااة برنااااامت قااااائم علااااى نظريااااة  ه وائل عشب 9
توكماااان فااااي تنميااااة المواطنااااة لاااادى 

 طالس الجامعة

  2009 دكتوراه  

 علي قائم إرشادي برنامج فاعلية ثنا  أيور عبد للا  10
 في العميل حول التمركز نظرية
  لدي  المستقبل قلق من التخفيف
 الجامعة طلبة

  2013 الصحف النف  ف 

 وعالقتهــا المعرفيــة باألســالي بعــ  م مد عمار  11
  2014 علم نفس تربوي  الوسطية  نحو  باالت ا 

ــي األســلوب نجالء عبد العليل  12 ــ  المعرف ــاد وعالقت  بأبع
  2014 علم نفس تربوي  ال امعة طلبة لدي المكانية القدرة

 التشو  المعرفي وعالقت  بالل ل ة أبتسام كرم 13

 

ر مذذن البنذذد ينق ذذي ك يذذهذذذا 
والتي لذم   الرسائل التي نوقشت

 تزل ..

  2014 علم نفس تربوي 

 

 

 خامسا : بيان بالمؤتمرات التى شارك فيها 

 نوع المشاركة تاريخ المؤتمر مكان عقد المؤتمر  عنوان المؤتمر م
المااااااؤتمر الثااااااانى للجمعيااااااة المصاااااارية للدراسااااااات  1

 النفسية 
 1986 القاهرة 

 شار  بب ث 

ت المااااااؤتمر الرابااااااج للجمعيااااااة المصاااااارية للدراسااااااا 2
 النفسية 

 1988 القاهرة 
 شار  بب ث 

المؤتمر الثانى عشر لمجموعاة علام نفاس تادريس  3
 PMEXII International forالرياضيات 

Psychology of Math 

Hungary 

 المجر
1988 

 شار  بب ث 

جامعاة  –المؤتمر الثالث لمركل دراسات الطفولاة  4
 عين شمس 

 1990 القاهرة 
 شار  بب ث 

جامعاة   –ج لمركال دراساات الطفولاة  المؤتمر الرابا 5
 عين شمس 

 1991 القاهرة 
 شار  بب ث 
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 نوع المشاركة تاريخ المؤتمر مكان عقد المؤتمر  عنوان المؤتمر م
الماااااؤتمر العاشااااار للجمعياااااة المصااااارية للدراساااااات  6

 النفسية
 شار  بب ث  1994 القاهرة 

الماااااااااؤتمر الثالاااااااااث عشااااااااار للجمعياااااااااة المصااااااااارية  7
 للدراسات النفسية 

 شار  بب ث  1997 القاهرة 

الماااااااااؤتمر المصااااااااارى الثاااااااااانى لكلياااااااااة افقتصااااااااااد  8
 جامعة المنوفية  -المنللى

 شار  بب ث  1997 شبين الكوم

جامعاااة المنوفياااة  –الماااؤتمر الثاااانى لكلياااة التربياااة  9
 "التربية وت ديات األمن افجتماعى" 

 شار  بب ث  1997 شبين الكوم

المااؤتمر التربااوى األو  لجامعااة الساالطان قااابوس  10
 اتجاُات التربية وت ديات المستقبل  –

 شار  بب ث  1997 سلطنف عمان

قطاااع  –المااؤتمر البي ااى السااابج لجامعااة المنوفيااة  11
 ش ون خدمة المجتمج وتنمية البي ة 

 شار  بب ث  1997 القاهرة 

جامعااااة  –المااااؤتمر الساااانوى الرابااااج لكليااااة التربيااااة  12
 المنوفية 

 شار  بب ث  1999 شبين الكوم

الماااااااؤتمر السااااااانوى لجمعياااااااات الصااااااا ة النفساااااااية  13
 اد العالمى للص ة النفسية افت  –بمصر 

مدينف  –القاهرة 
 يصر 

 شار  بب ث  1999

لمركااااااال اإلرشااااااااد  –الماااااااؤتمر الااااااادولى الساااااااادس  14
 النفسى بجامعة عين شمس 

 شار  بب ث  1999 القاهرة 

ندو  الرعاية النفسية الري ياة والتنمياة لكلياة التربياة  15
 كفر الشيخ  –

 شار  بورقة عمل  1999 كفر الش خ

 –طنطااااا  –تمر العلمااااى الرابااااج لكليااااة التربيااااة المااااؤ  16
دور كليات التربياة فاى مواجااة المشاكالت التربوياة 

 والسلوكية 

 بال ضور والمناقشة  1999 طنطا 

الماااااااااؤتمر الخاااااااااامس عشااااااااار للجمعياااااااااة المصااااااااارية  17
 للدراسات النفسية 

كل ف البنات   –القاهرة 
 جامعف عين شمس  –

 بال ضور والمناقشة  1999

جامعااااة  –الساااانوى الثالااااث لكليااااة التربيااااة المااااؤتمر  18
 2000 فل طين  –غزة  (  ) اإلعجاز فى القرآن الكريماألقصى 

شار  بب ث و دار  
جلسة فى المؤتمر 
 ولجنة التو يات

جامعاااة  –الماااؤتمر العلماااى الخاااامس لكلياااة التربياااة  19
طنطا ) المدرسة فى القرن ال ادى والعشرون رؤية 

 مستقبلية ( 

 طنطا 

 ل ضور والمناقشة با 2000

ماااؤتمر قضااااايا اإلدار  التربوياااة فااااى الااادو  العربيااااة  20
 الاي ة اللبنانية للعلوم التربوية  –و  الحاا 

 بيروت
 المشاركة بب ث  2000

21 The conference of “From Exclusion 

to Mental Health”  

World Health 
Organization 

 المشاركة بب ث  2001
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 نوع المشاركة تاريخ المؤتمر مكان عقد المؤتمر  عنوان المؤتمر م

 بالقاهرة 
مر العربااى األو  للمركاال القااومى لالمت انااات المااؤت 23

افمت اناااااات والتقاااااويم الترباااااوى  –والتقااااويم الترباااااوى 
 )رؤية مستقبلية( 

 القاهرة 

 شار  بب ث  2001

الماااؤتمر السااانوى الثاااامن عشااار للجمعياااة المصااارية  24
 للدراسات النفسية بافشترا  مج جامعة المنصور  

 جامعف المنصورة
2002 

شار  بب ث فا  
 ائل  بج

مااااؤتمر تخطاااايط وتطااااوير التعلاااايم والب ااااث العلمااااى  25
 التطبيقى فى الدو  العربية 

 جامعف حلب سوريا
 شار  بب ث  2002

الماؤتمر العلماى الساابج لكلياة التربياة جامعاة طنطااا  26
 )جود  التعليم فى المدرسة المصرية ( 

 طنطا 
 شار  بب ث  2002

لنفسااااى المااااؤتمر الساااانوى العاشاااار لمركاااال اإلرشاااااد ا 27
 بجامعة عين شمس 

 القاهرة 
 شار  بب ث  2003

مركااااال الدراساااااات  -ماااااؤتمر ن اااااو والدياااااة أفضااااال  28
 المعرفية 

 جامعف سوهاج
 شار  بب ث  2004

الماااااؤتمر العشااااارون للجمعياااااة المصااااارية للدراساااااات  29
 النفسية 

 جامعف عين شمس 
 شار  بب ث  2004

الملتقاااى الثاااانى للجامعاااات المصااارية حاااو  مشاااروع  30
 األمية وتعليم الكبار  م و

 جامعف جنوب الوادى 
 شار  بب ث  2004

 بب ث  2007 جامعف المنصورة المؤتمر الثالث والعشرون لعلم النفس فى مصر  31

 بب ث  2007 جامعف المن ا " العلوم اإلسالم ف والعرب فالمؤتمر الدولى الثالث " 32

 كفر الش خجامعف  المؤتمر السنوى كلية التربية بكفر الشيخ  33
2007 

افشترا  فى ندو  
 حو  افبتكار 

داس جامعاااااة المنوفياااااة "المواطناااااة ماااااؤتمر كلياااااة اآل 34
 ستقبل مصر" . وم

 جامعف المنوف ف 
 بب ث  2007

مؤتمر كلياة التربياة جامعاة طنطاا ) التربياة وحقاو   35
 اإلنسان( 

 جامعف طنطا 
 بب ث  2007

 بب ث  2010 لنهضفجامعف ا مؤتمر أخالقيات الشباس إلى أين؟ 36
37 

38 

 العلوم التربوية واستثمار الجود  

 الب ث العلمي في الجامعات افسالمية

 جامعف كفر الش خ

الجامعف االسالم ف في  
 ماليزيا 

 مؤتمر الفيوم

 

 

 

 

2017 

 بب ث 
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 نوع المشاركة تاريخ المؤتمر مكان عقد المؤتمر  عنوان المؤتمر م

  مؤتمر الغردقف 

2018 

 ال وامز العلمية  سادسا: 

 .2016جائزة الجامعف في التفوق العلمي ، عام  (1)
الجامعف التشج ع ف فى الترب ــف وعلــم الــنفس بجامعــف المنوف ــف لعــام   جائزة (2)

  م2005

جائزة الجمع ف المصريف للدراسات النف  ف ألح ــن بحــر تجريبــى قــدم   (2) (3)
 .م 2003للمؤتمر عام  

جــائزة الجمع ـــف المصـــريف للدراســـات النف ــ ف ألح ـــن بحـــر تجريبـــى قـــدم  (3)
 م .2004للمؤتمر عام  

 ت العلمية والمجتمعية. سابعا: عضوية الهيئا

 لمد  دورتين متتاليتين . عضو اللجنة العلمية لترقية األساتذ  واألساتذ  المساعدين (1)

 رئيس الجمعية المصرية للدعم النفسي   (2)

 النفسية الجمعية المصرية للدراسات عضو  (3)

 عضو فى رابطة األخصائيين النفسيين المصرية. (4)

 تخدم البيمة  األنشطة ال امعية والمشروعات التى  ثامنا:

انتااادس كاخصاااائى نفساااى ترباااوى باااادار  الخدماااة افجتماعياااة بالتربياااة والتعلااايم فاااى عاااامى ( 1)
 وقام خال  ُذه الفتر  باآلتى :  1992/  1991 – 1991/  1990

التعامل مج طلبة المدارس فى م افظة المنوفية من ذوى ال افت النفسية واإلعاقات  •
 إلى إدار  الخدمة افجتماعية .  الدراسية والذين ت يلام المدارس
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افشترا  فى إلقاء الم اضرات و عداد الندوات فى المدارس والتى تاتم بمجافت تربوية   •
 نفسية عامة .  

إ دار بعض النشرات فى  ور  كتيبات حو  موضوعات تربوية وتعليمية تام الطلبة   •
 لتو ع على المدارس . 

مسابقة الخدمة افجتماعية على مستوى الجماورية فى قام باإلشراا على إجراء ب ثين فى (  2) 
الدروس الخصو ية )أسباباا ومقترحات بشأناا(    بعنوان 1991/1992،   1990/1991مى  عا
 الغياس المدرسى ) أسبابه و تاره ومقترحات لعالجه( وقد فا ا بمراكل متقدمة . · 

المسااكرات ومكاف ااة المخاادرات، أنشاأ مركاالا  للخدمااة النفسااية تابعااا للجمعيااة المصاارية لمنااج  (3)
ويتضمن المركل وحدتين ُما )وحد  اإلرشاد النفسى( يعمل بااا متخصصاون   2001عام  

جامعااااة المنوفيااااة ، )وحاااااد  التخاطاااار( يعماااال باااااا أخصااااائيون فاااااى  –ماااان كليااااة اآلداس 
 اضطرابات النطد والكالم عند األطفا  والكبار.وبعالت التخاطر .. 

  يوالتاااخاطااار فاااى مركااال الخدماااة العاماااة بجامعاااة المنوفياااة يآعاااد ويشااارا علاااى دورات الت (4)
 تادا بمستوياتاا الثالتة إلى إعداد أخصائيين فى التخاطر من الجنسين .

شار  فى إلقاء الم اضرات و دار  ورش العمال لبارامت إعاداد المعلماين فاى الكويا  عاامى  (5)
  فااى ُااذه ، وكااان ماان بااين فريااد العماال الااذى أعااد المااذكرات التااى درساا 1992/1993

 البرامت .

 1994شار  فى إلقاء الم اضرات للبرنامت الثقافى لو ار  الشباس فى سالطنة عماان عاام  (6)
 بمدينة البريمى على ال دود العمانية اإلماراتية . 

يشااار  بالم اضاارات فااى دورات التنميااة الشاااملة التااى يعقاادُا مركاال النياال ل عااالم بشاابين  (7)
 الكوم . 

ات والناادوات لباارامت إعااداد الشااباس بمركاال القاااد  التااابج لمديريااة يشااار  فااى إلقاااء الم اضاار  (8)
 الشباس والرياضة بم افظة المنوفية . 

المشاركة الفعالة فى المؤتمرات التى أقامتاا لجنة البي ة وخدمة المجتمج فى الكلية وكاذل   (9)
 األنشطة األخرى التى تخدم المجتمج . 

شبين الكوم على مدى عاماان فاا ت خاللاماا اللجناة عمل رائدا  للجنة الفنية بكلية التربية ب (10)
 بمسرحيتين على مستوى الجماورية والجامعة فى مسابقة األنشطة الثقافية.
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لجناة  –مجلاس الكلياة  –شار  فى أنشطة لجان ومجالس الكلية المختلفة ) مجلاس القسام  (11)
شااااا ون  لجنااااة –لجنااااة البي ااااة وخدماااااة المجتمااااج  –لجنااااة العالقااااات الثقافياااااة  –المكتبااااات 
 الطالس(.

 .  1992/  1991رئيس قسم علم النفس بالكلية عام منصر تولى  (12)

   15/7/2001لفاااااااااااااارع السااااااااااااااادات منااااااااااااااذ  وكياااااااااااااال كليااااااااااااااة التربيااااااااااااااة منصاااااااااااااار  تااااااااااااااولى (13)
فقااام بتجاياال الكليااة و عااداد معاملاااا ففتتاحاااا للعااام الدراسااى األو  وقااام بقياااد  األنشااطة  

 المختلفة باا . 

 وهللا ولى التوفيق ،،،                                                    

 

 


