
 
 أوال : البيانات الشخصية : 

 االسم : عبير حمدي حسنين علي مصطفي .  

 الديانة : مسلم .                                م .  9/1979/ 23تاريخ الميالد : 

 البر الغربي .   –محل الميالد : بركة السبع  

 طريق كفر الحمادية .   -يالبر الغرب –عنوان اإلقامة : بركة السبع 

 جامعة المنوفية .   0كلية التربية   0قسم علم النفس التربوي 0ة : مدرس الصحة النفسية  الوظيف

 عضو في الجمعية المصرية للدراسات النفسية . •

 عضو في جمعية الدعم النفسي بالمنوفية . •
 ثانيا : الدرجات العلمية : 

تاريخ الحصول  التخصص الدرجة م

 عليها

 التقدير 

 ممتاز مع مرتبة الشرف  2000 لغة عربية  ليسانس آداب وتربية  1
 جيد جدا 2002 في التربية  الدبلوم الخاص  2
 جيد جدا 2003 صحة نفسية  تمهيدي ماجستير  3
  2003 صحة نفسية  تسجيل درجة الماجستير  4
ممتاز مع الوصية بطبع  2006 صحة نفسية  ماجستير  5

الرسالة علي نفقة الجامعة  

وتداولها بين الجامعات 

 .  رية و العربيةالمص
 ممتاز  2007 صحة نفسية  تمهيدي دكتوراه  6
  2007 صحة نفسية  تسجيل درجة الدكتوراه  7

  2011 صحة نفسية  دكتوراه  8

 
 ثالثا : التدرج الوظيفي :

 الفترة الزمنية  الجامعة الكلية القسم التخصص الدرجة م

صحة   1 معيد  تكليف 

صحة  نفسية  

 نفسية 

النفس   علم 

 التربوي  

 2007-2001 المنوفية   لتربية  ا

 2011-2007 مدرس مساعد  2

 2011سبتمبر  مدرس   3

 
 

 



 

 رابعا : الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها : 

 

تاريخ الحصول  مكان الحصول علها  اسم الدورة التدريبية  م

 عليها
 2001 جامعة المنوفية  -كلية الحقوق دورة حاسب آلي مكثفة  1
 2003 جامعة المنوفية  – مركز الخدمة العامة ورة تخاطب متكاملة د 2
 2004 جامعة المنوفية  – مركز المعلومات spssدورة تدريبية علي   4
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  مهارات العرض الفعال 5

 التدريس جامعة المنوفية 
2006 

استخدام التكنولوجيا في  6

 التدريس 
هيئة  مركز تنمية قدرات أعضاء

 التدريس جامعة المنوفية 
2006 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  أخالقيات و آداب المهنة  7

 التدريس جامعة المنوفية 
2006 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  الساعات المعتمدة 8

 التدريس جامعة المنوفية 
2006 

 دورة حاسب ألي 9

 و إنترنت 
 2009 جامعة المنوفية – مركز المعلومات

تظم االمتحانات وتقويم    10

 الطالب 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس جامعة المنوفية 
2010 

 2011 جامعة المنوفية –كلية التربية  ictpدورة حاسب آلي  11

دورة تدريبية في استخدام  12

البيانات العالمية لألبحاث 

والدوريات والكتب  

 االلكترونية 

  –ات مركز المعلوم–قاعة المؤتمرات  

 جامعة المنوفية 

 م 2011

(31 /10 ) 

دورة تدريبية عن استخدام  13

 البيانات العالمية 

 م. 2012مارس  جامعة المنوفية  –مركز المعلومات 

 م 2012مارس  مركز نظم المعلومات بإدارة الجامعة أعمال الجودة و االعتماد 14

معايير الجودة في العملية   15

 التدريسية 

تنمية قدرات  مركز االستراتيجيات و

 أعضاء هيئة التدريس  و القيادات

 م 2012يونيه 

مشروعات البحوث   16

 التنافسية 

مركز االستراتيجيات وتنمية قدرات  

 أعضاء هيئة التدريس   و القيادات

 م 2012يونيه 

نمية قدرات  مركز االستراتيجيات وت  إدارة الوقت   واالجتماعات 17

 و القيادات أعضاء هيئة التدريس  

 م 2012نيه يو

 الجوانب المالية 18

و القانونية في األعمال  

 الجامعية

مركز االستراتيجيات وتنمية قدرات  

 أعضاء هيئة التدريس   و القيادات

 م2012يوليو  

مركز االستراتيجيات وتنمية قدرات   تنظيم المؤتمرات العلمية  19

 أعضاء هيئة التدريس و القيادات

 م2012يوليو  



مركز االستراتيجيات وتنمية قدرات   معيةاإلدارة الجا 20

 أعضاء هيئة التدريس  و القيادات

 م2012يوليو  

 م 2012أغسطس  جامعة المنوفية  –كلية التربية  ي االستراتيجالتخطيط  21

 م 2012سبتمبر   جامعة المنوفية  –كلية التربية  التقويم الذاتي 22

 م 2012سبتمبر   جامعة المنوفية  –كلية التربية  التقويم الذاتي 23

  -خامسا : المشاركة :
 المكان   السنة و  الموضوع  م
 جامعة المنوفية . – مركز الخدمة العامة2005 التدريس في دورات التخاطب 1
 التدريس في دورات التخاطب 2

 
 جامعة المنوفية .  – كلية اآلداب2006

تمت المشاركة في التدريس في دورة تدريبية   3

 تربوية 
كلية التربية ومركز الخدمة العامة   معبالتعاون 

 . لشئون البيئة و المجتمع

حضور مؤتمر الصحة النفسية و اإلنماء   4

 النفسي 

 جامعة الزقازيق .  – كلية التربية2005

 جامعة المنوفية .  – كلية اآلداب2006 حضور مؤتمر للصحة النفسية  5

 جامعة المنوفية .  –ة الحقوق  كلي 2007 كعضو  المشاركة في كنترول الفرقة الثانية  6

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية   2008 كعضو المشاركة في كنترول الفرقة األولي  7

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية   2009 كعضو المشاركة بكنترول الفرقة  الثانية  8

 وفية . جامعة المن –كلية التربية   2010 كعضو المشاركة بكنترول الفرقة  الثانية  9

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية   2010 المشاركة بكنترول الدراسات العليا  كعضو   10

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية   2011 المشاركة بكنترول الدراسات العليا  كعضو   11

المشاركة بكنترول الفرقة الثانية كرئيس   12

 الكنترول 

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية   2011

المشاركة بكنترول الفرقة الثانية كرئيس   13

 الكنترول 

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية   2012

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية   2013 المشاركة بكنترول الدراسات العليا  كعضو   14

إعطاء محاضرة  اإلساءة الجنسية للمعاقين   15

وتوعية اآلباء و األمهات بدورهم تجاه هذه  

 ئة .الف

جمعية الدعم النفسي يونيه /تابعة ل2011

 . بالمنوفية

 قوسينا ( . –)الساحة الشعبية 

المشاركة في تدريب معلمات رياض األطفال   16

 )التعلم النشط ( 

 جامعة المنوفية.  –كلية التربية  2012فبراير 

الدورة التدريبية  لموجهي    يالمشاركة ف  17

 المستمر  ومديري المدارس علي أداة التقويم

 

 جامعة المنوفية.  –كلية التربية   2012مارس 



 المكان   السنة و  الموضوع  م

المشاركة في الدورة التدريبية  لموجهي   18

 ومديري المدارس علي التقويم المستمر 

 جامعة المنوفية.  –كلية التربية   2012مارس 

 

 

المشاركة في نشاط بالكلية : رائدة أسرة جماعة    19

 صناع الحياة 

 

 جامعة المنوفية .  -كلية التربية  

 العام الدراسي

 م 2013/ 2012 –م   2012/  2011

كلية      –رئيس فريق الهيكل التنظيمي بالجودة  20

 جامعة المنوفية   –التربية  

 م  2013/ 2012

 . جامعة المنوفية  –كلية التربية 

جامعة  –مشاركة بحضور مؤتمر كلية التربية  ال 21

 المنوفية . 

 م . 2013

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

المشاركة بحضور ندوات سيكولوجية في مركز   22

 شبين الكوم .–اإلبداع و التنمية  

 م 2013

 تابع ألنشطة الجمعية المصرية للدعم النفسي .

 م 2014 المشاركة في دورات التميز التربوي.  23

لألكاديمية المهنية للمعلمين بجامعة عين  

 شمس.

 م.  2021: 2015 المشاركة بكنترول الفرقة الرابعة كعضو   24

 جامعة المنوفية.  –كلية التربية 

 م 2021حتي  2011من المشاركة بكنترول الدراسات العليا  كعضو   25

 جامعة المنوفية.  –كلية التربية 

لتربية العملية المشاركة في اإلشراف علي ا 26

   سبمرحلة البكالوريو

 م. 2021حتي  2001من 

 جامعة المنوفية.  –كلية التربية 

المشاركة في اإلشراف علي التربية العملية  27

 التربية الخاصة  –بمرحلة الدراسات العليا 

 م. 2015حتي  2012من 

 المنوفية.  0بمدرسة األمل .شبين الكوم 

ائل الماجستير  المشاركة في اإلشراف علي رس 28

تخصص صحة  –بقسم علم النفس التربوي 

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 0نفسية  

 م.  2021حتي  2013من 

 جامعة المنوفية.  –كلية التربية 

المشاركة في اإلشراف علي رسالة ماجستير   29

)إشراف مشترك بين قسم علم النفس التربوي ،  

 وقسم المناهج وطرق التدريس (

 م. 2016حتي 2014من 

 جامعة المنوفية.  –كلية التربية 

المشاركة في أنشطة الكلية كرائد أسرة )صناع   30

 الحياة(  

 م.2015

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

 ( 1)  تأليف كتاب في سلسلة   31

 علم النفس اللغوي  

 م.2015

 توزيع األنجلو المصريـــــــــة .

الحتياجات  تأليف كتاب سيكولوجية ذوي ا 32

 الخاصة للفرقة الثالثة  

 م. 2021حتي 2015

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

تأليف كتاب سيكولوجية ذوي االحتياجات   33

 الخاصة للدبلوم العام    

 م. 2021حتي   2019

 جامعة المنوفية .  –التربية  



 المكان   السنة و  الموضوع  م

  لنفسيب الصحة النفسية واإلرشاد اتاتأليف ك 34

   للفرقة الرابعة جميع الشعب. 

 م. 2021حتي   2016

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

 اب الصحة النفسية تتأليف ك 35

 علمي(   –للفرقة الرابعة تأهيل تربوي )أدبي 

 م. 2019-2020

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

 تأليف كتاب اتجاهات حديثة في القياس النفسي   36

 هني شعبة قياس نفسي.  للدبلوم الم

 م. 2019-2020

 جامعة المنوفية  –كلية التربية 

تأليف كتاب استخدام الحاسب اآللي في القياس  37

 النفسي  للدبلوم المهني شعبة قياس نفسي. 

 م.2021حتي    2019

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

تأليف كناب الصحة النفسية وعلم النفس   38

 لعام  االجتماعي للدبلوم ا

 م. 2020-2021

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

تألبف كتاب تنمية التفكير للفرقة الثانية علم  39

 النفس 

 م.  2021 -2020

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

للفرقة الثانية   علم النفس البيئي  تألبف كتاب 40

   علم النفس

 م. 2020-2021

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

تألبف كتاب االختبارات النفسية  للفرقة الثالثة  41

 علم النفس 

 م.  2020-2021

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

المشاركة في أنشطة الكلية كرائد أسرة )طعم  42

 حياة (  ال

 م.2016

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

اإلشراف علي التربية العملية بالدراسات العليا   43

 لعام(  )الدبلوم ا

 م. 2021حتي  2015من 

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

جامعة  –المشاركة بحضور مؤتمر كلية التربية   44

 المنوفية . 

 م . 2016

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

المشاركة في اإلشراف علي التربية العملية  45

ة و الرابعة ( شعب عام  )الفرقتين ؛ الثالث

 ل . ربية طف,وأساسي وت

 م. 2017:  2015من 

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

المشاركة بكنترول الدراسات العليا )الدبلوم   46

 الخاص(. 

 م.2017:  2014من 

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

جامعة  –المشاركة بحضور مؤتمر كلية التربية   47

 المنوفية . 

 م.2017

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

 .م2016

 المشاركة في أنشطة الكلية كرائد أسرة  48

 الشروق  ( ) 

 م.2017

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

جامعة –طبالمشاركة بحضور مؤتمر كلية ال 49

 .إلسكندرية ا

 م . 2017

 اإلسكنرية . جامعة  – الطب كلية 

مؤتمر كلية  بحضور ورشة عمل ب المشاركة  50

 . إلسكندرية جامعة ا–طبال

 م . 2017

 اإلسكنرية . جامعة  – الطب كلية 

 



 المكان   السنة و  الموضوع  م

 م. 2021:2012من  المشاركة بالتدريس)لمرحلة البكالريوس(.   51

 جامعة المنوفية.  –كلية التربية 

المشاركة بالتدريس للدراسات العليا )الدبلوم   52

 العام ( 

 م. 2021:2012من 

 جامعة المنوفية.  –كلية التربية 

 المشاركة بكنترول الفرقةاألولي   53

 جامعة المنوفية   –كلية التربية 

 م.2018

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

 المشاركة بكنترول الفرقةالرابعة  54

 جامعة المنوفية   –كلية التربية 

 م. 2021:  2019

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

ير المشاركة باإلشراف علي رسائل ماجست 55

 تخصص الصحة النفسية  

 جامعة المنوفية.   –كلية التربية 

 م. 2021:  2014

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

علي كيفية   Online  حضور دورة تدريبية 56

استخدام و التفاعل  مع المقررات الدراسية علي   

 المنصة الجامعية  

 م.  2020

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

 ان   المكالسنة و 

المشاركة في الجودة كرئيس فريق معيار  57

 أعضاء هيئة التدريس تخصص تاريخ 

 م. 2021: 2020

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

 م.  Microsoft 2020-2021  365دورة تدريبية علي   58

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

علي كيفية إعداد اختبار   Onlineورشة عمل  59

 ي المنصة.  الكتروني عل

 م.2021

 جامعة المنوفية .  –كلية التربية 

 

 
 
 


