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 كلية التربية
 السيرة الذاتية

 أوالً: البيانات الشخصية:

 م: عبدالعال حامد عبدالعال عجوة.ـــاالس 
 17/4/1954تاريخ الميالد:  

 agwa2326970@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
 01006804290رقم المحمول: 

 العلمية: المؤهالت

جامعة المنوفية بتقدير جيد جدًا مع  مرتةعة  –بكالوريوس علوم وتربية )رياضيات( من كلية التربية  -
 .1978الشرف عام 

جامعة المنوفيعة بتقعدير ععام جيعد جعدًا ععام  –دبلوم خاص في التربية وعلم النفس من كلية التربية  -
1983. 

مععن جامعععة المنوفيععة بتقععدير عععام )ممتععا ( ماجسععتير فععي التربيععة تلمععل )علععم الععنفس التعليمععي(  -
 .1986عام 

 .1989الدكتوراه في التربية تلمل )علم النفس التعليمي( من جامعة المنوفية، عام  -
 .1994جامعة جو رجيا بالواليات المتحدة األمريكية عام  –مهمة علمية إلى كلية التربية  -

 التدرج الوظيفي:

 .15/8/1981 معيد بقسم علم النفس التعليمي بتاريخ -
 .25/1/1987مدرس مساعد بقسم علم النفس التعليمي بتاريخ  -
 .27/12/1989مدرس بقسم علم النفس التعليمي بتاريخ  -
 .25/6/1995أستاذ مساعد بقسم علم النفس التعليمي بتاريخ  -
 .15/1/2002فرع السادات اعتةارًا من  –قائم بعمل وكيل كلية التربية  -
 .26/12/2004أستاذ بقسم علم النفس التعليمي اعتةارًا من  -
 .29/1/2005وكيل كلية التربية فرع السادات اعتةارًا من  -
 .17/9/2006عميد كلية التربية بالسادات اعتةارًا من  -

 ثانيًا: البحوث المنشورة:

جامععة  –مجلة كليعة التربيعة  .باللوف من التقييم االجتماعي السالب االيثار والتعاطف وعالقتهما   -1
 .154-125 :، ص.ص 1992السنة الثامنة،  –المنوفية، العدد الراب  



االسعععتقالن ععععن المجعععان االدرا عععي، وجهعععة  –الععععات اللا عععة، االعتمعععاد  –العععوعي بالععععات العامعععة  -2
جامععععة المنوفيعععة، الععععدد  –التربيعععة  االاطعععواد )دراسعععة عامليعععة(. مجلعععة كليعععة -الضعععةو، واالاةسعععا 

 .55-1 :، ص ص 1992السادس، السنة الثامنة، 
جامعععة  –مجلععة كليععة التربيععة  .فاعليععة العععات وعالقتهععا بكععل مععن مسععتوف الطمععوا ودافعيععة االاجععا  -3

 .1993طنطا، العدد الثامن، يوايو 
مجلة كليعة  .ما يدركها األبنادالمعتقدات الالعقالاية لدف المراهقين وعالقتها باالتجاهات الوالدية ك -4

 .63-41 :، ص.ص 1994العاشرة،  ةالعدد الثااي، السن –جامعة المنوفية  –التربية 
مجلعة كليعة  .االاطعواد –االتزان االافعالي واالاةسعا   –المتةادلة وعالقتها بكل من العمابية الثقة   -5

 .287 -259 :، ص.ص 1994العدد الثامن، السنة العاشرة،  –جامعة المنوفية  –التربية 
مجلععة كليععة التربيععة  .الععوعي بالعععات اللا ععة والعععات العامععة: العالقععة معع  بعععس المت يععرات النفسععية -6

 .64-24 :)الجزد األون(، ص.ص  1994جامعة الزقا يق، أ توبر  –بةنها 
جامعععة األ هععر  –ي. مجلععة كليععة التربيععة الحاجععة للمعرفععة والتعقيععد فععي العععزو والقابليععة للععتعلم العععات -7

 .36-1، ص.ص: 1995(، يناير 48العدد )
جامعععة الزقععا يق، المجلععد  –مجلععة كليععة التربيععة بةنهععا  .أسععاليب التفريععر وعالقتهععا بععةعس المت يععرات  -8

 .430-361 :، ص.ص 1998(، يوليو 33التاس ، العدد )
مهاراتعععد لعععدف طعععالت كليعععة التربيعععة )بحععع  فاعليعععة براعععامب تعععدريةي لتنميعععة ازععععات التفريعععر الناقعععد و  -9

، 1999(، أبريعل 37جامعة الزقا يق، المجلد العاشر، الععدد ) –مجلة كلية التربية بةنها    .مشترك(
 .316 -245  :ص.ص 

براامب مقترا لتعليم مهعارات التفريعر وأهعره علعى تنميعة المسعتويات المعرفيعة العليعا لعدف طعالت  -10
(، ينععاير 44جامعععة المنوفيعة، الععدد ) –(. مجلعة كليعة اادات  ليعة التربيعة بعدمنهور )بحعع  مشعترك

 .105-33 :، ص.ص 2001
الوجدااي وعالقتد بكل من العكاد المعرفي والعمر والتحميل الدراسعي والتوافعق النفسعي   العكاد -11

. ص.ص: 2003جامعععة اكسععكندرية، العععدد األون،  –لععدف طععالت الجامعععة. مجلععة كليععة التربيععة 
250- 344. 

أسععاليب الشلمععية وعالقتهععا بكععل مععن القععدرات العقليععة، وسععمات الشلمععية، والعمععر، والجععنس  -12
جامعععة المنوفيععة، العععدد األون، السععنة  –يععع وتلميعععات الثااويععة العامععة. مجلععة كليععة التربيععة لععدف تالم

 .297 -205. ص.ص: 2003الثامنة عشر، 
القيمة النسةية للععكاد العقلعي والععكاد اللةراتعي فعي التنةعح بالتحمعيل الدراسعي والتوافعق النفسعي  -13

المنوفية، العدد الثال ، السنة الثامنعة عشعر، جامعة  –لدف طالت كلية التربية. مجلة كلية التربية 
 .62-1، ص.ص: 2003



 ثالثًا: اختبارات ومقاييس منشورة:

 م.1999قائمة أساليب التفرير )مشترك( القاهرة: األاجلو الممرية،  -1

اختةار كاليفورايا لمهعارات التفريعر الناقعد )مشعترك( اكسعكندرية: المكتةعة الممعرية للتو يع  والنشعر،  -2
2000. 

كاليفورايا للنزعة احو التفرير الناقد )مشترك( اكسكندرية: المكتةة الممرية للتو ي  والنشعر، ئمة  قا -3
2000. 

اختةععار روس للعمليععات المعرفيععة العليععا )مشععترك( اكسععكندرية: المكتةععة الممععرية للتو يعع  والنشععر،  -4
2001. 

 م.2003اكسكندرية: المكتةة الممرية للتو ي  والنشر،  –أون للعكاد الوجدااي  –قائمة بار  -5

 .2003اكسكندرية: المكتةة الممرية للتو ي  والنشر،  –مقياس العكاد الوجدااي  -6
 م.2003مقياس أساليب الشلمية للتالميع: اكسكندرية: المكتةة الممرية للتو ي  والنشر،  -7

 


