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 كلية التربية                                                           جامعة سوهاج      

    

 

األستاذة الدكتورة / عواطف حممد حممد  
 حساني 

التحكيم    ة استاذ علم النفس الرتبوي املتفرغ وعضو هيئ 
واألساتذة املساعدين        رئيس سابق    لرتقية األساتذة 

 2011/    9/    14ــ    1996/! /  1الفرتة من )   ي فف   الرتبوية لقســم علم النفس  

 : اوالَ: البيانات الشخصية 

 

 عواطف محمد محمد حسانين  اسم العضو بالعربية  

 Awatef Mohamed Mohamed              اسم العضو باألنجليزية  

Hassnein 

 2924003195200015 كود العضو  

 استاذ المتفرغ   الوظيفية الحالية   الدرجة

 على رأس العمل   الحالة الوظيفية الحالية  

 علم النفس التربوي   القسم  

 علم النفس التربوي   التخصص العام   

 الفسيولوجي   النفس علم  التخصص الدقيق  
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 ثانيًا: بيانات املؤهالت:  

تاريخ الحصول        المؤهل    م 

 عليه 

 التقدير الجامعة   الدولة       

بكالوريوس   1

 العلوم والتربية  

جمهورية مصر   م  1976مايو  
 العربية 

ج اسيوط ـ كلية  

 التربية بسوهاج  

 

 ـــ

جمهورية مصر   م  1978سبتمبر   دبلوم خاصة   2

 العربية 

ج اسيوط ـ كلية  

 التربية  

 بسوهاج 

 

جمهورية مصر   م  1981/  11/   10 ماجستير   3

 العربية 

ج اسيوط ـ كلية  

 التربية بسوهاج  

 ممتاز 

جمهورية مصر   م  1985/    8/   18 دكتوراة  4

 العربية 

ج اسيوط ـ كلية  

 التربية بسوهاج  

 

      

 

ُا: التدرج الوظيفي: 
ً
 ثالث

 تاريخ شغل الوظيفة    الدرجة الوظيفية   م 

 مسلمة   الديانة  

 م 1952/    10/    7 تاريخ الميالد  

 محافظة سوهاج   مكان الميالد  

 25210072600109 الرقم القومي  

 م  1976/    10/  10 تاريخ التعيين  

 متزوج ويعول   الحالة االجتماعية  

   د ال يوج  الجزاءات 

   د ال يوج   المهمات العلمية  
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 م    1976/   10م   10 معيد    1

 م  11/1981/ 21 مدرس مساعد     2

 م   1985/    9/   16 مدرس      3

 م  1990/  7/  15 أستاذ مساعد   4

 م    1998/   10/   25 أستاذ    5

  9/  14م حتى  1996/ 1/ 1 رئيس قسم علم النفس التربوي   6

 م  2011  /

م وحتى    2013/    8/ 1 أستاذ متفرغ   7

 تاريخه  

  

 رابعُا: اعمال الدراسات العليا:  

 رسالة علمية )ماجستير ودكتوراة(.   26ـ تم األشراف على   1

 رسالة علمية.    22ــ تم مناقشة ما يقارب من  2

 ــ تحكيم عدد كبير من ابحاث الترقية لدرجة استاذ واستاذ مساعد.   3

 ــ المشاركة في تحكيم ابحاث المجلة التربوية لكلية التربية ومجلة شباب الباحثين.   4

 ــ حضور جلسات السيمنار التي يعقها القسم لمناقشة الخطط البحثية للماجستير والدكتوراة   5

 العلمـــية :  خامسًا ــاملؤمترات  

)المعلم ومتطلبات العصر الرقمي   2019/  28/    27ـ المؤتمر الدولي األول لكلية التربية   

 )ممارسات وتحديات( االشتراك بورقة عمل.  

 )تحكيم بحث(   2020/  2/    18ــ المؤتمر العلمي الخامس لشباب الباحثين   

 )اإلنجازات والطموحات(   2019/    7/ 11ــ الملتقى األكاديمي الثاني لكلية التربية  

)التعليم في ضوء   20  20/  12/   24ــ الملتقى التربوي السنوي لقسم اصول التربية  

 الثورة الصناعية الرابعة )واقع وتحديات(  

 )تحكيم بحث (  م          2021-10/3/2020ين السادس مؤتمر شباب الباحث-
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ـ المؤتمر العلمي العربي السادس الدولي الثالث )الطفولة في عالم متغير الفرص والتحديات(  ـ

 م.  2011/   28/ 27في الفترة 

 سادسا ـــ الدورات التدريبية: 

االشتراك بندوة بعنوان "   10/2010/  10ــ مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات  

 تدريب أعضاء هيئة التدريس على مقاييس األداء في التعليم والتقويم(. 

ـ دورة " الجوانب المالية بالجامعات " ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   

 (.  2005/  4/  5الى  2005/ 4/ 3قيادات )جامعة جنوب الوادي في الفترة ) وال

ــ برنامج التقويم التطويري )توصيف البرامج والمقررات واعداد التقارير السنوية( جامعة   

  4/   30ـ29الطائف، المملكة العربية السعودية، الهيئة الوطنية والتقويم واالعتماد في الفترة  

 م.   2012هـ ــ1433  /

ــ مشروع تحسين التعليم في مرحلة رياض الطفال ــ نشر ثقافة المعايير القومية لرياض  

 م.  2010األطفال. كلية التربية جامعة المنيا  

  ICDLــ حضور دورة 

ا: بعض 
ً
 األحباث املنشورة: من    ثامن

األطفال ذوى الحاجات الخاصة  جدم (2019)  حسانين.محمد محمد   عواطفــ 

بمدارس العاديين )اإليجابيات والسلبيات( ورقة عمل ضمن فعاليات المؤتمر الدولي  

 (. 2019/  11/  28ــ 27األول بكلية التربية ـ جامعة سوهاج في الفترة )

ــ  ـــ ( عالقة درجة فقد السمع بمتغيري مهارة  2017)  حسانين.عواطف محمد محمد  ـ

ــي لدى عينة من التلميذات المعاقات   ــامتة( والعنف المدرســ القراءة )الجهرية والصــ

 ( اكتوبر الجزء األول.50، جامعة سوهاج، العدد )مجلة كلية التربية’ سمعيا  

ــ عواطف محمد محمد حسانين. ) ـــ ـــ ــ ـ ـــ ـــ ( فاعلية برنامج إرشادي قائم على 2013ـ

اللعب الجماعي لعالج االحســـاس بالوحدة النفســـية لدى عينة من التلميذات المعاقات  

 .مجلة الثقافة والتنمية سمعيا بالمدرسة االبتدائية بمحافظة الطائف.

ــ عواطف محمد محمد حسانين.   ـــ ـــ ــ ـ ـــ ـــ ( االحتراق النفسي للمعلم وعالقته  2013)ـ

التربية،  مجلة كلية    بريكية مقارنة د.بالـسلو  التوافقي لدى المعاقين ـسمعيا د دراـسة ال

 جامعة األزهر. 

ــ عواطف محمد محمد حسانين. ) ــ ــ ــ  ــ دراسة 2012ــ ( سمات ومشكالت المبدعين 

 مجلة الثقافة والتنمية.  نظرية تحليلية نقدية.
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مهارات التفكير االبتكاري في عالقتها    (2011ــــ ــــــ عواطف محمد محمد حسانين. )

التعليم العـامبمتغيري   مجلـة الثقـافـة  .  الـذكـاء والعمر النمني لـدى الطالب بمراحـل 

 والتنمية.

( القبول االجتماعي ومستوى تجهيز  2009ــــــ ـــــــــ عواطف محمد محمد حسانين. )

 ( يناير.25) ، العددمجلة كلية التربيةالمعلومات في عالقتهما بالسلوك االبتكاري.  

ــ عواطف محمد محمد   ــ ــ ــ  (المعنى النفسي للعضوية المدرسية  1997    )حسانين.  ــ

ة للتعلم اعـي ارات االجتـم ة للتعلم والمـه دافعـي ه بمتغيري اـل دى المراهقين في عالقـت ،    ـل

 ( الجزء األول ، يناير  12، جامعة سوهاج ، العدد ) مجلة كلية التربية

( دور إستراتيجية الصورة في االستدعاء  1996ــــ ــــ عواطف محمد محمد حسانين )

ــر للمعلومات اللفظية المدركة و ير  ال ـــــــــ جامعة    مجلة كلية التربية  المدركة.مباشــ

 ( الجزء األول، يناير.12أسيوط، العدد )

م بالكمبيوتر في عالقته  فاعلية التعل  (1995)  حسانين.ــــــ ـــــــــ عواطف محمد محمد  

اـعل اللفظي بين الطالب     التربةة    مجلة  للةة   والمعلم.بمتغيري الـحداـةة واـلدافعـية والتـف

 يوليو.’   الةاني( العدد 10جامعة سوهاج ’ عدد )

للمعلم تجاه    االنفعالية  االستجابات(   1995ــــــ ـــــــــ عواطف محمد محمد حسانين.)  

ـ   االعتماد)   المعرفي  والسـلو الجنس    بمتغيريعالقتها   في النفسـيمواقف الضـغط  

ــتقالل ــوهاج،جامعة    التربية،مجلة كلية  .   اإلدراكي( عن المجال    االسـ (  10العدد )  سـ

   الثاني.يوليو الجزء 

ــ عواطف محمد محمد   ــــ ــــ ــ ــ ــــ ( مدى فاعلية برنامج التدعيم  1994  )حسانين.  ــ

ــلوك لدى األط ــالي  معينة من الس ــروط فى تعلم أس فال بمرحلة رياض األطفال  المش

 اكتوبر. (9)العدد  سوهاج،جامعة  ،التربيةمجلة كلية بالمملكة العربية السعودية . 

ــ عواطف محمد محمد   ـــ ـــ ــ ـ ـــ ( الخصائص المعرفية والمناجية  1994  )حسانين.  ـ

ة. ارة اللـغ األداء على مـه ا ـب ة في التعلم وعالقتـه ات ذوات صـــــعوـب الـب ة  للـط ة كلـي   مجـل

 اكتوبر.(  9عدد ) سوهاج،جامعة  ’ التربية

ــ عواطف محمد محمد   ـــ ـــ ــ ـ ـــ تطرأ على السلو   التي( التغيرات  1990)حسانين.  ـ

عالقـته ببع  المتغيرات    فيمن الطفوـلة وحتى المراهـقة    حركيالحس    الفضـــــولي

( الجنء 5العدد )  ســــوهاج،جامعة    ،التربة مجل  للة    د.األخرى د دراســــة تجريبية  

    األول.
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ــ متغيرات عوام  (هــ   1435عواطف محمد محمد حسانين. )  ــــــــــــ  ــ ل الذاكرة والدافعية ــ

كمنبـئات للـقدرة على القراءة ـلدى عيـنة من تلمـيذات المرحـلة االبـتدائـيةالمـعاـقات    للتعلم
 .  مجل  الثقاف  والتنمة  سمعيا بمحافظة الطائف .

 
ــ عواطف    ــــ ــــ ( مركب النقص لدى الطفل المصاب  1990)حسانين.  محمد محمد  ــ

ةاـلذـكاء واـلدافع    بـعامليبشــــــلل األطـفال وعالقـته   ـجامـعة    ،التربةة للةة     لإلنـجان. مجـل

    األول.( الجنء 5العدد )  سوهاج،

( مقياس جوانب الشخصية لألطفال من  1989 )حسانين.  ــــ ــــــ عواطف محمد محمد  

ــع .  ــوهاج،جامعة  ،التربة مجل  للة  الصــف الرابع وحتى الصــف التاس  4العدد )  س

  .  مارس.

تعلم مهارة    في( دور التغذية المرتدة 1989)حسانين.  ــــــ ـــــــــ عواطف محمد محمد  

دى طالب التعليم   ة ـل اتـب ة الـك ة على اةـل اـب انويالكـت   ،التربةة  لة  للةة   مج  جـاري.الت   الـة

    مارس.(  4)العدد   سوهاج،جامعة  

ــ عواطف محمد محمد   ـــ ـــ ــ ـ ـــ للتلفزيون على   السيكولوجي( الدور 1988)حسانين.  ـ

ــتعداده  ــية الطفل واسـ ــخصـ ــوهاج،جامعة    ،التربة مجل  للة    للتعلم.شـ   ( 3)العدد  سـ

 مارس.

 التوقيع                                                                             

                                                                                                                                           

 د / عواطف محمد محمد حسانين   أ.

 

 


