
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 (0020)0932584672     مصر :  -الهاتف: منزل -

 (0020) 0103534703  مصر :   –جوال           

                                0599735177السعودية :  –جوال           

    4278998رقم جواز السفر :    -

 مينات االجتماعية .شارع التأ 11محل اإلقامة : سوهاج ، أخميم ،  -

قسم   -كلية التربية   -جامعة سوهاج   –محافظة سوهاج   –جمهورية مصر العربية عنوان المراسلة :  -

 الصحة النفسية .

 gmail.com2009elakhmimy@البريد االلكترونى :  المراسلة الحالية -

 أستاذ مساعد سنوات 5عد ، سنوات معيد ومدرس مسا 9سنة عمل بالجامعة )  14عدد سنوات الخبرة :  -

 (بالسنة الحالية  –

                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: :المؤهالت العلمية

 .بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرفم 1997بية  ليسانس اآلداب و التربية فى اللغة العر -1

 .بتقدير جيد جدام 1999الدبلوم الخاص فى التربية  -2

بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع م 2003 )علم النفس الكلينيكى(ماجستير فى الصحة النفسية -3

 .الرسالة على نفقة الجامعة و تبادلها مع المراكز البحثية العربية و األجنبية

 البيانات الشخصية :

 

 االسم : محمد عبد العظيم محمد محمود . -

 سنة . 45السن :  -

 + ثالثة أبناء .الحالة االجتماعية : متزوج   -

 جامعة سوهاج . –الوظيفة : مدرس بكلية التربية  -

 التخصص العلمى  العام : الصحة النفسية . -

 )فئات خاصة(. التخصص الدقيق : إرشادى نفسى للعاديين وغير العاديين  -

المملكة  –جامعة الباحة  –الوظيفة الحالية : أستاذ مساعد بكلية التربية  -

        يةالعربية السعود

 

 

 أوال : السرية الذاتية



مع التوصية بطبع م 2008 (إرشاد نفسى للعاديين و الموهوبين)لصحة النفسيةدكتوراه فى ا -4

 .الرسالة على نفقة الجامعة و تبادلها مع المراكز البحثية و الجامعات العربية و األجنبية

                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدرج الوظيفى :

 م .1999  بجامعة سوهاج كلية التربية -معيد بقسم الصحة النفسية  -1

 م .2003كلية التربية  -مدرس مساعد بقسم الصحة النفسية  -2

 م2008كلية التربية  -مدرس بقسم الصحة النفسية  -3

المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة  –علم النفس بكلية التربية أستاذ مساعد بقسم التربية و  -4

 م2010

                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــــ:في مرحلتي الماجستير والدكتوراه البحوث

مواجهة الضغوط النفسية لدى مرتفعي ومنخفضيي الصيالبة النفسيية  أساليب:  عنوان رسالة الماجستير -1

 . دراسة سيكومترية كلينيكية -من طالب الدراسات العليا

فاعلية اإلرشاد غيير المباشير فيي تنميية بعيو الجوانيب اإليجابيية فيي الشخصيية فى مرحلة الدكتوراه :  -2

 .لدى عينة من طلبة الجامعة الموهوبين

                                                                                        :  .......................................................................................العلمية اإلشراف على الرسائل 

تخصص  –التربية مشرف على الباحثة : نشوى حامد المعلول ، المسجلة لنيل درجة الماجستير فى  -1

( بعنوان : اللياقة النفسية و عالقتها بالضغوط النفسية لدى عينة من الطالب 2010صحة نفسية  )

 ضعيفى العقول بالمدارس العامة .

تخصص  –مشرف على الباحثة : أمنية محمد حسن ، المسجلة لنيل درجة الماجستير فى التربية  -2

عى اإليجابى و المهارات الحياتية فى عالقتهما ( بعنوان : السلوك االجتما2010صحة نفسية )

 بالذكاء الوجدانى لدى عينة من ضعاف البصر من طالب المرحلة الثانوية  .

                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــالمشاركات المجتمعية و العلمية :
 

 عضو فى رابطة االخصائين النفسيين )رانم ( بالقاهرة . -1

 عضو فى الجمعية المصرية للدراسات النفسية . -2

 عضو اللجنة التنفيذية العليا لمشروع تطوير نظم االمتحانات و تقويم الطالب بجامعة سوهاج -3

 جامعة سوهاج –عضو وحدة التخطيط االستراتيجى بكلية التربية  -4

 استشاري نفسى بمركز الخدمة العامة لإلرشاد النفسى التابع لجامعة سوهاج . -5

 مدرب معتمد فى مشروع تنمية الموهبة فى الطفولة المبكرة التابع لوزارة التربية و التعليم . -6



 جمعية الجودة و االعتماد التربوى لتنمية المجتمع. سوهاجعضو  مجلس إدارة  -7

 زهور لرعاية الموهوبين ،و تنمية الموهبة .استشارى)مصمم برامج ( مركز ال -8

مدير تنفيذى لمركز الوفاء للخدمات النفسية و التربوية ، و التابع للجمعية النسائية لصحة المرأة  -9

 بسوهاج .

 ببريطانيا فى مركز اإلرشاد المتمركز حول الشخص  -عبر المجموعات االلكترونية  -عضو -10

CCTPCA. 

 شروع الجودة و االعتماد بكلية التربية بسوهاج .عضو فى المجموعة التفيذية لم -11

لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تكنولوجيا  ICTP  فى مشروع معتمد مدرب  -12

 .المعلومات

 فى برامج التعلم النشط.  مومةمدرب معتمد فى المجلس القومى للطفولة و األ -13

ولوجيا نكتب طالب كلية التربية على منسق كلية التربية لدى وزارة التكنولوجيا فى مشروع تدري -14

 المعلومات .

 بجامعة سوهاج .  ICDL(Q.A)الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب مسئول امتحانات  -15

 IPPAالرابطة الدولية لعلم النفس اإليجابىفى   -عبر المجموعات االلكترونية  -عضو -16

                                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــــ:الدورات التدريبية ) كمتدرب ( 

 فى مجال الصحة النفسية : -أ 

 .بأسيوط يوالتربو يمركز اإلرشاد النفس يف  -"تصميم وتنفيذ البرامج اإلرشادية" يدورة تدريبية ف -1

 يف –" لدى األطفال و المراهقين تبارات قياس نسبة الذكاءتطبيق وتفسير اخ" يدورة تدريبية ف -2

 . النفسيين  اإلخصائيينرابطة 

 المراهقة "ي الطفولة ومرحلت يؤثرة على النمو فممجال "العوامل السيكولوجية ال يدورة تدريبية ف -3

 بأسيوط يوالتربو يالنفس اإلرشادمركز  يف

 لقيادات :فى مجال تنمية القدرات أعضاء هيئة التدريس و ا -ب

 م .2004دورة فى " أساليب البحث العلمى "  -1

 م . 2005دورة فى " التعليم الفعال " -2

 م .2005دورة فى " تفعيل وحدات التدريب و التقويم بالمدارس "  -3

 م .2005دورة فى " تقويم أداء الطالب "  -4



 .2006دورة فى " أخالقيات و آداب المهنة "  -5

 م .2007التدريس " دورة فى " استخدام التكنولوجيا فى  -6

 م.Front Page "2012دورة في "تصميم وإنشاء المواقع اإللكترونية باستخدام  -7

 م.2012"إعداد االختبار التحصيلي الجيد"  دورة في -8

 :TOTفى مجال التعلم النشط ) المجلس القومى لألمومة و الطفولة (   -ج   

 م .2003التدريبى األول" بسوهاج المستوى   –دورة فى " التعلم النشط  -1               

 م . 2005الفصول متعددة المستويات " بالفيوم  –دورة فى " التعلم النشط  -2               

 م .2007دورة فى " استراتيجيات التدريس الفعال " بالقاهرة  -3               

 م.2008تعددة" بالقاهرة كاءات المذدورة فى " سيكولوجية التعلم النشط و ال -4               

 م.2009دورة فى " تنمية التفكير االبتكارى" باالسكندرية  -5               

دورة فى تحقيق المشاركة الفعالة للقيادات المجتمعية فى التوعية بالقضايا السكانية  -6               

 م.2010باالسكندرية 

 : TOT فى مجال مشروعات التطوير الجامعى -د   

 م.2004دورة فى " تقديم البرامج التطورية "  -1               

 محو األمية .  دورة فى " مهارات المناخ الصفى " فى مشروع دور كلية التربية فى -2               

 : TOT فى مجال الحاسب اآللى - هـ 

         ICDLصول على شيهادة التدريب التأهليى التابع لمشروعات تطوير كليات التربية للح -1            

 م .2004بسوهاج             

 االختبيارات بتصيميمالخياص  ARTICULATE QUIZMAKERالتدريب عليى برنيامج  -2            

  م .2007التفاعلية التى تطبق باستخدام الحاسب بسوهاج 

 م .2007الخاص باجرء التحليالت االحصائية  SPSSالتدريب على برنامج  -3

 SYUDENT التييدريب علييى بييرامج إدارة الفصييول الدراسييية باسييتخدام الحاسييب مثييل  -4        

SUPPORT              2005 م 

 ميكروسييوف  ميين خييالل شييركة   OFFICEالتييدريب علييى االسييتخدامات المتقدميية لحزميية  -5        

 م2006

 مDreamwaver & FLASH MX2007  :التدريب على برامج المكروميديا مثل -6        

  Using Technology Inالتييدريب علييى اسييتخدام التكنولوجيييا فييى الفصييل المدرسييى  -7             

Classroom                 2007م           



فييى التييدريب التييابع  –التييدريب علييى االسييتخدامات المتقدميية للتنكولوجيييا فييى عملييية التييدريس  -8             

  ات المصرية .للمجلس األعلى للجامع

   ICTP(فيى مشيروع Asp.Netالتيدريب عليى برمجييات تطيوير صيفحات الوييب الديناميكيية) -9            

 التابع للمجلس األعلى لجامعات 

                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــ:الدورات التريبية ) كمـــــــدرب (     

  مدرب فى مشروع تأهيل خريجى الجامعة على الحاسب اآللى بالتعاون مع وزارة االتصاالت  ، فى  -1

 م. 2006إلى  2003الفترة من 

 مدرب فى مشروع الجودة و االعتماد ، حيث قم  بتدريب موظفين من كليات : -2

 العلوم  -الزراعة       –      التجارة -الطب      -

 ( مجموعة من المعيدين و المدرسين     20، حيث قم  بتدريب ) ICTPمدرب فى مشروع   -3

الحزميية  و  MICROSOFT OFFICEالمسيياعدين و أعضيياء هيئيية التييدريس ، علييى حزميية بييرامج 

 .حيث أننى المدرب الوحيد المعتمد فى الجامعة على هذه البرمجية    SPSSاإلحصائية

 المشاركة فى برامج التأهيل التربوى لمعلمى المدارس الخاصة ، على أساليب التدريس    -4  

 الفعال و التقويم البنائى .     

 المشاركة فى تدريب معلمى محو األمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو األمية . -5  

 التابعة لهيئة قصور الثقافة بسوهاج . يةللتوعية النفس محاضر فى الدورات و المحاضرات التنشيطية -6  

مييدرب فييى بييرامج تأهيييل االخصييائين النفسيييين و المتطييوعين فييى مجييال التعامييل مييع األطفييال ذوى   -7    

  .  االحتياجات الخاصة ، التابعة لمركز الوفاء للخدمات النفسية و التربوية بسوهاج

دريب المعلمييات فييى المييدارس التابعيية للمجلييس فييى تيي - م2010وحتييى  2005منييذ عييام  –المشيياركة  -8    

 )التعلم النشط( . على أساليب التدريس الفعال للطفولة و األمومة القومى

التيابع  المشاركة فى تدريب معلمى التربية و التعلييم عليى تطبييق اليتعلم النشيط فيى الميدراس اإلبتدائيية -9    

 . لمؤسسة مصر الخير

فييى المييدارس الخاصيية بمحافظيية   رشييادية لتنمييية الموهبييةميم بييرامج إديم دورة متكامليية فييى تصييتقيي -10

 .سوهاج

 مدرب فى برامج التنمية المهنية  للقيادات التربوية فى التربية و التعليم . -11

 

 

 



                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــ:اإلنتاج العلمي    

 أوالً: األبحاث العلمية المنشورة:

 نوع البحث الناشر سنة النشر عنوان البحث م

الخصائص النفسية و المهنية لمعلم   1

مدرسة المسمقبل  يمض ءمال الاا م  

 و تحديات المسقبل   
 م2009

المؤتمر العربض الرابم  لممعيمة 

قعماو  الثباية من أج  القنمية بال

وأكاديميممة  ممم  جامعممة سمما ا 

 اللحث العلمض.

 مشقرك م :

د/ علد اللاسط 

 دياب

 ضمممممدا يعاليممممة اعرالمممماد العب  مممم 2

تنميمة بعم   ضي ضالسلاك ضاال فعال

المهارات االجقماعية لدا عينة من 

المرحلمممممة  ضالمعممممما ين بصمممممريا يممممم

 الثا اية

 م2010

 الخممممممام المممممممؤتمر العربممممممض 

نميمة لممعية الثبايمة ممن أجم  الق

بالقعممماو  مممم  جامعمممة سممما ا  

 وأكاديمية اللحث العلمض.

 مفرد

 مممممممما مفهمممممممام  يعاليمممممممة الممممممم ات  4

الاجدا يمممة  لمممدا عينمممات عمريمممة 

دراسممة علممر حةممارية   –مقلاينممة 

  .على عينقين مصرية وبحرينية

 

 م2012

مامعممممممممة لالمملممممممممة العلميممممممممة ل

(، 3الخليمية باللحرين، العمدد  

 م. 2012

 

 مشقرك م :

رسال د/ علد ال

علد اللا ض علد 

 اللطيف

 

 ثانياً: الكتب المطبوعة.

 النوع األول: كتب جامعية.

 ( تأليف مشترك.2009) وعلم النفس االجتماعي محاضرات في الصحة النفسية -1

 ( تأليف مشترك.2009محاضرات في التوجيه واإلرشاد النفسي ) -2

 النوع الثاني: كتب علمية عامة.

(. دار العلييم واإليمييان للنشيير 2010ادرها وأسيياليب مواجهتهييا )الضييغوط النفسييية: مفهومهييا ومصيي -1

 والتوزيع.

 (. دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع.2010اإلرشاد اإلجتماعي ) -2


