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  سيرة ذاتية
 فودهإبراهيم عطا محمود 

 81/81/8118تاريخ الميالد :

 ويعول . متزوج:الحالة الزواجية 

 جامعة المنوفية – اآلداب علم النفس بكلية ساعدممدرس الوظيفة : 

 علم النفسالتخصص العام : 

 . والتنظيمي علم النفس الصناعيالتخصص الدقيق : 

 جامعة المنوفية .  –كلية اآلداب جهة العمل : 

  محافظة المنوفية.  -مركز تال -كفر العرب  عنوان اإلقامة :

 88874154166محمول : 

  ata.ibrahim@yahoo.com: اإللكترونيالبريد 

 

 : العلمية المؤهالت

 . المنوفيةجامعة  -بتقدير جيد جداً علم النفس (1882علم النفس )ليسانس  - 8

مع ،  جامعة المنوفية - بتقدير ممتاز(   1888) علم النفس  ماجستير  -1

 .   التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات ومراكز البحوث 

بتقدير مرتبة الشرف األولى مع التوصية  1887دكتوراة في علم النفس -2

 بالطبع والتبادل مع الجامعات ومراكز البحوث.
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 : الوظيفي التدرج

 . جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  -علم النفس بقسم  معيد  -

 جامعة المنوفية. –كلية اآلداب  -سم علم النفس بقمساعد مدرس  -

 مدرس بقسم علم النفس كلية اآلداب جامعة المنوفية. -

  والمهارات: الدورات

 
  بمعهد دورة تثقيفية تنشيطية لمعاوني أعضاء هيئة التدريس"

 اعداد القادة بحلوان"

  دورة تدريبية على الحاسب اآللي في استخدام المكتبة الرقمية

 البيانات العالمية.وقواعد 

  . دورة معايير الجودة فى مؤسسات التعليم العالى 

  دورة لصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس"بمعهد اعداد القادة

 بحلوان"

والقيادات بجامعة المنوفية  أعضاء هيئة التدريسدورات تنمية قدرات  -

 وتشتمل على الدورات التالية: 

 . النشر العلمي 

 لمي.أخالقيات البحث الع 

 .الساعات المعتمدة 

 .مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة 

 .مهارات العرض الفعال 

 .سلوكيات المهنة 

 .مشروع البحوث التنافسية المحلية والعالمية 

 .نظم االمتحان وتقويم الطالب 

 .استخدام التكنولوجيا في التعليم 

 )التقويم )الدراسة( الذاتية )خاصة بالجودة 
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 األكاديمية: الجهود 

 : تدريس المجموعات الطالبية فى مقررات 

 . القياس النفسى 

 . علم النفس التجريبى 

 . علم التفس الصناعى والتنظيمى واالستهالكى 

  الزواجى  –المهنى  –اإلرشاد والتوجيه التعليمى– 

 العائلى . 

  . علم النفس االكلينكى 
 

 التدريبية: الجهود

 

 التجريددددددب  ثانيددددددة علددددددى أدوات تدددددددريب طددددددالب الفددددددر   ال

علدم السيكولوجى فى سيا  نظريدات الدتعلم المختلفدة ، بمعمدل 

 -1885، بكليددة اآلداب ، جامعددة المنوفيددة ) الددنفس التجريبددى 

1887.) 

  تدددريب طددالب الفرقددة الثالثددة علددى أدوات التقيدديم والتشددخيص

بمعمدل  ،  النفسى ، إضافة لمقاييس الذكاء لألطفال والراشدين

لددددنفس التجريبددددى ، بكليددددة اآلداب ، جامعددددة المنوفيددددة) علددددم ا

1885- 1887)  

 س الشخصدددية ، تددددريب طدددالب الفرقدددة الرابعدددة علدددى مقدددايي

لينكددددى ، سددددواء السدددديكومترية أو كألغددددراض التشددددخيص اإل

 (. 1887 -1885) اإلسقاطية

  التدددريب الميدددانى لطددالب الفرقددة الرابعددة بمؤسسددات التعلدديم

نع والشدددركات ، ومحددداكم األسدددرة ، العدددام ، والفندددى ، والمصدددا

 (  1887 -1884على أدوار المرشد النفسى)

  المساعدة فى تصميم وتطبيق طالب السنة التمهيية

للماجستير إلعداد أدوات بحوثهم التدريبية فى مجاالت متعددة 

 .  (  1887 -1881)لعم النفس

  تسجيل درجة الدكتوراة في اآلداب تخصص علم النفس

،  1888/  2/  87ظيمي وذلك في تاريخ الصناعي والتن

بعنوان"أسلوب الحياة واالحترا  النفسي خارج نطا  العمل 
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 وعالقتهما بإالرضاء المهني".

                                                                                                                         

 وهللا ولى التوفيق

  إبراهيم عطا محمود فوده      

 

 

 


