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 كلية التربية   جامعه سوهاج        

 
 طلعت محمد محمد أبوعوفللدكتور/   السرية الذاتية

 جامعة سوهاج  –كلية التربية  –أستاذ مساعد بقسم علم النفس التربوي 

 
 

 
 

 
  

 م ــــــــــــــــــــــــــــــــاالس
 طلعت محمد محمد ابوعوف

 م 1970 /4/1 الد ــــــــــــــــــيتاريخ المـ
 متزوج ويعول  ـة ــالحالة اإلجتماعي

 مسلم                                                      ـــــةـــــــــــــــــــــالديانــ
 موبايل    01000817630 - موبايل    01147440885 ـــفـــــــــــــرقم الهاتـ

 ـوان ـــــــــــــــــــــــالعنـــــ
    -مدينة ناصر      -  المشوم   ف عبدالرءو حاليًا المتفرع من ش الشهيد    7سابقًا و   84ش 

 . سوهاج محافظة      -  سوهاج ثان 
 جامعة سوهاج. –كلية التربية  -قسم علم النفس التربوي  ــل ـــــــــــــالعمـــــمكان 
 جامعة سوهاج.  –كلية التربية -  أستاذ مساعد بقسم علم النفس التربوي  ــةــفة الحاليـــالوظي
 yahoo.comtallat91@ د اإللكتروني ـــــــالبري

 علم النفس التربوي.  ام ــــــــــــالتخصص الع
 .موهوبين -تربية خاصة   ق     ــــــــالتخصص الدقي

 البيانات الشخصية  ➢

 

 الشهادات واملؤهالت العلمية  ➢

 

mailto:tallat91@yahoo.com
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 الكلية/ الجامعة المؤهل والشهادة العلمية  م
تاريخ الحصول  

 عليه 
 التقدير

1 
اآلداب والتربية،  بكالوريوس 

 شعبة اللغة العربية. 
  -كلية التربية بسوهاج

 جامعة أسيوط
 جيد جًدا مع مرتبة الشرف  مم 1991مايو 

  -كلية التربية بسوهاج الدبلوم الخاصة في التربية 2
 جامعة جنوب الوادي 

 جيد جداً  م 1993سبتمبر

3 
الماجستير في التربية  

نفس  العلم تخصص "
 " تربوي ال

  -كلية التربية بسوهاج
 جامعة جنوب الوادي 

 ممتاز  م 28/12/1997

4 
دكتوراه الفلسفة في التربية 

تخصص "علم النفس  
 التربوي" 

  -كلية التربية بسوهاج
 جامعة جنوب الوادي 

 م 2004/ 26/7
منح درجة دكتوراه الفلسفة 

 .في التربية 

 

 

 

 الفترة الزمنية من وإلى  الوظيفة م
طبيعة  
 الوظيفة

 الجهة 

معيد بقسم علم النفس   1
 التربوي 

  ، إلىم1991/ 12/ 11 من
 م 1998/ 24/1

جامعة   -كلية التربية بسوهاج أكاديمية 
 أسيوط

مدرس مساعد بقسم علم   2
 النفس التربوي 

، إلى  م1/1998/ 25 من
 م 2004/ 24/9

جامعة   -بسوهاجكلية التربية  أكاديمية 
 جنوب الوادي

مدرس بقسم علم النفس  3
 التربوي 

إلى  ، 9/2004/ 25 من
 م 2020/ 28/6

 سوهاج  جامعة -التربية كلية أكاديمية 

تاذ مساعد بقسم علم  أس 9
 النفس التربوي 

  2020/  6/  29من 
 وحتى تاريخه

 سوهاج  جامعة -التربية كلية أكاديمية 
 

 

 
 

 
 : قائمة البحوث المنشورة  (أ)

أبوعوف) 1 محمد  محمد  التعلم  2017طلعت  بأساليب  وعالقتها  الدراسية  بالمواقف  المرتبطة  التفكير  أساليب   .)
 . 114، العدد 17مجلة الثقافة والتنمية، السنة  لدى طالب الدبلوم الخاصة في التربية.

 واإلدارية الوظائف األكادميية   ➢

 

 العلمي ثانيًا: أنشطة البحث  
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(. الميول المهنية وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى طالب المرحلة الثانوية  2018طلعت محمد محمد أبوعوف) 2
العدد    بمحافظة سوهاج. التربية،  البحث العلمي في  البنات لآلداب والعلوم والتربية، جامعة   19مجلة  ، كلية 

 شمس.عين 
التعلم والتحصيل األكاديمي   (. نمذجة 2019طلعت محمد محمد أبوعوف) 3 العالقات السببية بين استراتيجيات 

 . 75لدى عينة من طالبات الصف الثانوي العام بمحافظة سوهاج. المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج، العدد  
أبوعوف،   4 محمد  محمد  عبدالباقيطلعت  محمود عبدالالهعبداللطيف    عبدالرسول  محمد  عبدالعظيم  محمد   ،

للنشر،   الجامعة  9/2019/ 10)مقبول  طلبة  لدى  التحليلي  التفكير  بأسلوب  وعالقتها  العقلية  اليقظة  م(. 
 كلية التربية باإلسماعيلية، جامعة قناة السويس.مجلة المتفوقين دراسيًا. 

وراء    (. حاالت ما 2019  أكتوبر  مقبول للنشر، عبدالاله، طلعت محمد محمد أبوعوف ) عبداللطيف    عبدالرسول عبدالباقي  5
نحو التفكير الناقد لدى طالب الحلقة اإلعدادية بالمدارس الحكومية    بالميلالدافعية حسب نظرية التحول الدافعي وعالقتها  

 (. 66العدد ) ،  كلية التربية، جامعة بسوهاج   المجلة التربوية، والخاصة.  
سيلفرمان    –التعلم وفق نموذج فيلدر    بأساليب (. توجهات أهداف اإلنجاز وعالقتها  2020) طلعت محمد محمد أبوعوف  6

 . 70لدى طالب الدبلوم المهنية بكلية التربية بسوهاج. المجلة التربوية بكلية التربية بسوهاج،العدد 
 )ب( قائمة البحوث المنشورة  )المقدمة كنشاط بحثي(: 

1  ( أبوعوف  محمد  محمد  طلعت  حسين،  أحمد  درجة 2017عبدالمنعم  نجران   (.  بمنطقة  العربية  اللغة  معلمي  امتالك 
  4، العدد 68الستراتيجيات التقويم التربوي البديل وأدواته وعالقتها ببعض المتغيرات. مجلة كلية التربية ،جامعة طنطا، العدد 

 . )بحث منشور مقدم كنشاط فقط( 
(.  2020بوعوف، جمال محمد عبدالعال بهنساوي) أ طلعت محمد محمد    كميل عزمي غبرس، محروس فرغلي عبدالحليم،    2

التنظيم الذاتي للتعلم والفاعلية التعليمية لدى المعلمين وعالقتها بتحصيل طالبهم. مجلة شباب الباحثين في العلوم التربوية،  
الثاني،   العدد  بجامعة سوهاج،  التربية  الخاصة  698-558يناير ص ص  كلية  الماجستير  ) بحث مشتق من رسالة 

 بالباحث جمال محمد عبدالعال بهنساوي(. 
وعوف، عبدالرسول عبدالباقي عبداللطيف، سماح عبدالحميد عطية  أب عواطف محمد محمد حسانين، طلعت محمد محمد   3

لمرحلة الثانوية في ضوء متغيري التخصص  عالقة المعتقدات المعرفية بالتحصيل الدراسي لدى طالب ا (. 2020) أحمد. 
ا  كلية  التربوية،  العلوم  في  الباحثين  شباب  مجلة   . والنوع.  سوهاج، الدراسي  بجامعة  رسالة  لتربية  من  مشتق  بحث   (

 (. ة سماح عبدالحميد عطيه أحمد الماجستير الخاصة بالباحث 
 )ج( اإلشراف على رسائل الماجستير: 

رسالة   1 على  الخارج(اإلشراف  )من  حسن  محمد   الظريف  إيمان   / للطالبة  وعنوانها"  الماجستير  التلكؤ ، 
بالكفاءة  الثاني    األكاديميةالذاتية    األكاديمي وعالقته  الصف  لدى طالب  الدراسي  االختبار والتخصص  وقلق 

 وحتى اآلن.  2018"، مسجلة في مايوالثانوي 

التربوي،  2 النفس  المعيدة بقسم علم  للطالبة/ روداء عبدالفتاح نصر عبدالواحد،  اإلشراف على رسالة ماجستير 
والرؤية   المواجهة  باستراتيجيات  وعالقته  الحكمة  على  القائم  "التفكير  وعنوانها  سوهاج،  جامعة  التربية،  كلية 

 . وحتى اآلنم، 2017م  المستقبلية لدى طالب الجامعة"، مسجلة في نوفمبر عا
 ( حضور المؤتمرات:)د

حضور فعاليات المؤتمر العلمي العربي الثاني عشر )الدولي التاسع( لجمعية الثقافة من أجل التنمية )مصر(  1
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"، والمشاركة في جلساته، المنعقد بمقر جامعة سوهاج، التعليم والمجتمع المدني وثقافة المواطنةالمعنون بـ "
 م. 2018أبريل،   26-25خالل الفترة من 

التربية   2 لكلية  األول  األكاديمي  الملتقى  فعاليات  بعنوان"    –حضور  سوهاج  والطموحاتجامعة  "،  اإلنجازات 
 م.2018يوليو  3والمشاركة في جلساته، المنعقد بمقر الكلية، بتاريخ 

حضور فعاليات وجلسات المؤتمر العلمي األول لقسم أصول التربية بكلية التربية، جامعة سوهاج، والمعنون بـ  3
، المنعقد بمقر كلية التربية التربية، جامعة سوهاج، يوم "مجانية التعليم بين القبول والرفض )رؤى واتجاهات("

 م. 2019/ 24/2األحد الموافق 
مي العربي الثالث عشر )الدولي العاشر( لجمعية الثقافة من أجل التنمية )مصر( حضور فعاليات المؤتمر العل 4

" بـ  العصرالمعنون  ومتغيرات  العربي  الواقع  تحديات  مواجهة  في  الثقافية  والتنمية  في التربية  والمشاركة   ،"
 م. 2019أبريل،  25-24جلساته، المنعقد بمقر جامعة سوهاج، خالل الفترة من 

بـ   5 والمعنون  بسوهاج  التربية  لكلية  األول  الدولي  المؤتمر  فعاليات  الرقمي،  حضور  العصر  ومتطلبات  "المعلم 
-27والمشاركة في جلساته، المنعقد بقاعة قناة السويس بجامعة سوهاج، خالل الفترة من    ممارسات وتحديات"

 م. 27/11/2019
م  18/2/2020والذي انعقد يوم الثالثاء الموافق    لبـاحـثينالمـؤتمر العـلمي الخـامس لشبـاب احضور فعاليات   6

 بالـمركز الدولي للمـؤتمرات بـمقر جامعة سوهاج الجديد بالكوامل. 
 

 

 

 

 

 

 الدورات التدريبية من مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:)ب( 

(  60م، ولمدة ) 2019/ 10/ 2م إلى:  2019/ 10/ 12"، نفذت خالل الفترة من:  TOT)المتدربين) تدريب  "  دورة في  1
 ساعة تدريبية، مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، جامعة سوهاج. 

 الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الحاسب األلي:  )ز(:

 م، باجتياز برامج الحاسب اآللي اآلتية:2006( ICTشهادة من مشروع ) 1
 ( Basic Concepts of IT) المفاهيم األساسية لنظم المعلومات   -1
 (Using Computer and Managing Files) استخدام الحاسب وإدارة الملفات    -2
 (Word Processing) معالجة النصوص    -3
 (Spreadsheets)   برنامج إكسل   -4
 مقدمة في صيانة الحاسب والحفاظ عليه   -5

(Introduction to PC Maintenance and Protection) 

  ( Power Point Presentations) العروض التقديمية    -6
 ( Database) قواعد البيانات   -7
 (Information and Communication) المعلومات واالتصاالت   -8

 

 اخلربات التدريبية رابعًا:  


