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 كلية التربية                                                                                                           جامعة سوهاج 

 الذاتية للدكتور السرة  

                                                                                                                                                          عمر  هعبد الل  ف عبد اللطي يعبد الباق لعبد الرسو

 

 جامعة سوهاج   – أستاذ مشارك بقسم علم النفس الرتبوي كلية الرتبية  

 - قسم اإلرشاد النفسي والرتبية اخلاصة بكلية الرتبية أستاذ الرتبية اخلاصة املساعد ورئيس  

 م( 2014أغسطس    - م  2007مملكة البحرين خلل الفرتة من )فرباير    -اجلامعة اخلليجية  

 

 

 عمر  هعبد الال فعبد اللطي يعبد الباق  لعبد الرسو االســــــــــــــــــــــــــــــــم  

 م 1970/ 19/9 الدــــــــــــــــــتاريخ المـي

 متزوج ويعول االجتماعيةالحالة 

 مسلم                                                      ـــــةـــــــــــــــــــــالديانــ

 البيانات الشخصية  ➢
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 الكلية/ الجامعة المؤهل والشهادة العلمية  م 
تاريخ الحصول  

 عليه 
 التقدير

1 
بكالوريوس العلوم  
والتربية شعبة 

 الرياضيات 

  -كلية التربية بسوهاج
 جامعة أسيوط

 جيد جًدا مع مرتبة الشرف  م 1992/ 19/7

 ُسّني  المـذهـــــــــــــــــــــــــــــب

 موبايل     00201157999582 ـــفـــــــــــــرقم الهاتـ

 . ج.م   -   سوهاج   محافظة   -   ثان   سوهاج   - ناصر    مدينة   - ش مدرسة اللغات   ـوان ـــــــــــــــــــــــالعنـــــ

 ــل ـــــــــــــالعمـــــمكان 
التربوي   النفس  التربية    -قسم علم  جمهورية مصر    -جامعة سوهاج  –كلية 

 .العربية

 .ج.م.ع     -  جامعة سوهاج  –كلية التربية    -  المشارك  علم النفس التربوي   أستاذ  ــةــالحاليفة ـــالوظي

 yahoo.comdrrasoul7070@ د اإللكتروني ـــــــالبري

 علم النفس التربوي.  ام ــــــــــــالتخصص الع

 .تربيه خاصة ق     ــــــــالتخصص الدقي

 الحاســـب األلي إجادة 

استخدام الكمبيوتر، التعامل مع نظم تشغيل    إجادة   (ICDL)حاصل على شهادة  
إصدار  بمختلف    ، windows 7  ،windows 8  ،windows10 ته ا الحاسوب 

والتدريس    . 2013،  2010،  2007المختلفة،    بإصداراتها  officeوتطبيقات  
، واستخدام منصات التعلم اإللكتروني  Active Board  التفاعلية باستخدام السبورة 
 .  Moodleفي التعليم مثل  

 الشهادات واملؤهالت العلمية  ➢

 

mailto:drrasoul7070@yahoo.com
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2 
الدبلوم الخاصة في 

 التربية
  -كلية التربية بسوهاج

 جامعة جنوب الوادي 
 جيد جداً  م 26/11/1995

3 
الماجستير في التربية  
تخصص "علم النفس  

 التربوي" 

  -كلية التربية بسوهاج
 جامعة جنوب الوادي 

 ممتاز  م 4/1/1999

4 
دكتوراه الفلسفة في 
التربية تخصص "علم 

 النفس التربوي" 

  -كلية التربية بسوهاج
 جامعة جنوب الوادي 

 م 2005/ 27/6

منح درجة دكتوراه الفلسفففففة 
 التوصفففففففففيففة   معفي التربيففة  

 نفقة  على الرسففففففالة بطباعة
  الجامعة

 

 

 الجهة  طبيعة الوظيفة  الفترة الزمنية من وإلى  الوظيفة م 

معيد بقسم علم النفس   1
 التربوي 

،  م1992/ 12/ 16 من
 م 1999/ 30/1 إلى

  -كلية التربية بسوهاج أكاديمية 
 جامعة أسيوط

مدرس مساعد بقسم  2
 علم النفس التربوي 

،  م1/1999/ 31 من
 م 2005/ 24/7إلى 

  -كلية التربية بسوهاج أكاديمية 
 جامعة جنوب الوادي 

علم النفس مدرس بقسم  3
 التربوي 

،  7/2005/ 25 من
 م 2007/ 10/2

 سوهاج  جامعة -التربية كلية أكاديمية 

مدرس )أستاذ مساعد(  4
بقسم اإلرشاد النفسي 

 والتربية الخاصة

م  2007  /2  /11من 
 م 2008  /10  /18إلى 

الجامعة   –كلية التربية أكاديمية
 البحرينمملكة  - الخليجية 

رئيس قسم اإلرشاد   5
 النفسي والتربية الخاصة

م  2008  / 10  / 19من  
 م 2014/ 8  / 31إلى  

الجامعة   –كلية التربية إدارية 
 البحرينمملكة  -الخليجية

 الوظائف األكادميية واإلدارية  ➢
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مدير وحدة االحصاء   6
 والتقييم 

،  م2012 /6/ 28 من
إلى نهاية العام الجامعي  

 م 2013/2014

إدارة ضمان الجودة،   إدارية 
الجامعة الخليجية، مملكة 

 البحرين 

مدير مركز القياس  7
 والتقويم 

م،  2013  /3  /19من 
نهاية العام الجامعي   إلى

 م 2013/2014

مملكة   -الجامعة الخليجية  إدارية 
 البحرين 

مدير مركز ضمان   8
 الجودة 

م،  2013  /9  /29من 
 م 1/2014  /31 إلى

مملكة   -الجامعة الخليجية  إدارية 
 البحرين 

مدرس بقسم علم النفس  9
 التربوي 

م،  2014 /9 /1من 
 م 2/2019  /28 إلى

 سوهاج  جامعة -التربية كلية أكاديمية 

10 
أستاذ مشارك بقسم علم 

 النفس التربوي 

 م 2/2019  /29من 

 وحتى تاريخه
 سوهاج  جامعة -التربية كلية أكاديمية 

 

 

 

 المنشورة: )أ( قائمة البحوث 

الرسو 1 الباق   لعبد  اللطي   يعبد  الال   فعبد  المشكالت  (.  2011)  هعبد  حل  وعالج صعوبات  تشخيص 
(،  3)3، مملكة البحرين،  الجامعة الخليجية: قسم التربيةمجلة  .  الرياضية من منظور معرفي ما وراء معرفي

619  -  660 . 

 (. البنية العاملية 2015)  معبد الرحي  طارق نور الدين محمد  ،هعبد الال  فعبد اللطي  يعبد الباق   لعبد الرسو 2
  - ات التحصيلية لدى طالب الدراسات العليا  يلمقياس الدافعية األكاديمية في ضوء متغيري النوع والمستو 

 . 129  -  30(،  2ج96) 16،  : مصرمجلة الثقافة والتنمية. لكلية التربية

 البحث العلمي ثانيًا: أنشطة  

 

https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-7734
https://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-7734
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الدين محمد 3 الرحي  طارق نور  الرسو  ،معبد  الباق   لعبد  اللطي  يعبد  الال   فعبد  التفكير 2016)  هعبد   .)
اإليجابي وعالقته بالدافعية األكاديمية الداخلية والخارجية لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية بسوهاج. 

  .316  -237  ،(2)  40 ،جامعة عين شمس ،كلية التربية ،مجلة كلية التربية في العلوم النفسية

  
 4 

(. االحتراق التعلمي وعالقته بالتسويف األكاديمي  2017)   هعبد الال  فعبد اللطي  ي عبد الباق  ل عبد الرسو 
التربية بجامعة سوهاج في ضوء متغيري النوع االجتماعي والتخصص الدراسي.   المجلة  لدى طالب كلية 

  . 281 -  233(، 2ج49كلية التربية، جامعة بسوهاج، ) التربوية،

الرسو  5 الباق  لعبد  اللطي  يعبد  الال  فعبد  المدرسي  (.  2017)  هعبد  للذكاء واالندماج  الضمنية  النظريات 
، امجلة كلية التربية جامعة طنط.  ةرباعي األبعاد كمنبئات بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوي

   . 639 -  574(، 2ج4)68

الرسو  6 الباق  ل عبد  اللطي  يعبد  الال  فعبد  ا2018)  هعبد  المباشرة  (.  والنوع لتأثيرات  المعرفة  إلى  للحاجة 
الجامعة لدى عينة من طالب  األكاديمي  النشط والتحصيل  المنفتح  التفكير  كلية  .  االجتماعي على  مجلة 

   .594 -  533(، 102، )التربية جامعة المنصورة

(. االنفتاح/االنغالق  2019محمد محمود )  معبد العظي، محمد  هعبد الال  فعبد اللطي   يعبد الباق  لعبد الرسو  7
العقلي وعالقته بصورة الذات األخالقية لدى طالب الجامعة في ضوء متغيري النوع االجتماعي والتخصص  

 .  1531-1457(،  64)2كلية التربية، جامعة بسوهاج،  المجلة التربوية،الدراسي. 

(.  2019 أكتوبر ، طلعت محمد محمد أبوعوف )مقبول للنشر،هعبد الالعبداللطيف  عبدالباقي  لعبد الرسو  8
وعالقتها بالميل نحو التفكير الناقد لدى طالب الحلقة    الدافعية حسب نظرية التحول الدافعي ءما وراحاالت 

التربية، جامعة بسوهاج  المجلة التربوية،اإلعدادية بالمدارس الحكومية والخاصة.   (، ص ص  66)2،كلية 
801  -  908 . 

، محمد عبدالعظيم محمد محمود هعبد الالعبداللطيف   عبدالباقي لعبد الرسو طلعت محمد محمد أبوعوف،  9
كلية  مجلة (. اليقظة العقلية وعالقتها بأسلوب التفكير التحليلي لدى طلبة الجامعة المتفوقين دراسيًا. 2019)

 . 167-113ص ص (، 43)1، جامعة قناة السويس، باإلسماعيليةالتربية 

،  ه عبد الالعبداللطيف    عبدالباقي  لعبد الرسو   عواطف محمد محمد حسانين، طلعت محمد محمد أبوعوف، 10
(. عالقة المعتقدات المعرفية بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية 2020سماح عبدالحميد عطيه )

في ضوء متغيري التخصص والنوع. مجلة شباب الباحثين في العلوم التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج، 
 . 2020مقبول للنشر، 



 

 

6 
 

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

1  ( اآللي  الحاسب  لقيادة  الدولية  الرخصة  ) ICDLشهادة   ،)UN 04053630 )    بتاريخ
اجتياز    م 2006/ 5/ 25 تم  اآللي،  الحاسب  قيادة  لرخصة  األوروبية  المنظمة  تمنحها  التي 

 اختباراتها بمقر شبكة المعلومات التابعة لجامعة سوهاج.

م، لتدريب أعضاء هيئة  2006/ 2005( منذ عام  ICTشهادة بالعمل كمدرب معتمد بمشروع )  2
 الحاسب اآللي اآلتية: التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة سوهاج على برامج  

 ( Basic Concepts of ITالمفاهيم األساسية لنظم المعلومات )   - 1

 ( Using Computer and Managing Filesاستخدام الحاسب وإدارة الملفات )   - 2

 ( Word Processingمعالجة النصوص )  - 3

 ( Spreadsheetsبرنامج إكسل )   - 4

 مقدمة في صيانة الحاسب والحفاظ عليه    - 5

(Introduction to PC Maintenance and Protection) 

 (  Power Point Presentationsالعروض التقديمية )   - 6

 ( Databaseقواعد البيانات )   - 7

 ( Information and Communicationالمعلومات واالتصاالت )   - 8

( ضمن  Staff Member1دورات المستوى األساسي ألعضاء هيئة التدريس ) شهادة باجتياز  3
(، من مركز التدريب على نظم  ICTPبرنامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابع للوحدة المركزية للتدريب بالمجلس األعلى للجامعات، 
م، وقد 2006/ 6/ 25م إلى  2006/  6/  3وقد تم تنفيذ التدريب خالل الفترة من    جامعة سوهاج، 

 مج ( برا 5والتي اشتملت علي ) م، 2007/  11/ 14تم الحصول على الشهادة بنتاريخ  

 

( ضمن  Staff Member2دورات المستوى األساسي ألعضاء هيئة التدريس ) شهادة باجتياز    4
التدريب على نظم  (، من مركز  ICTPبرنامج التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابع للوحدة المركزية للتدريب بالمجلس األعلى للجامعات، 
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م، وقد 2006/ 7/ 5م إلى  2006/  6/  26وقد تم تنفيذ التدريب خالل الفترة من    جامعة سوهاج، 
 هي:   برامج (  3وقد كانت )   م، 2007/  11/ 14تم الحصول على الشهادة بتاريخ  

   ( Power Point Presentations) عروض التقديمية  ال   - 1

 ( Database) قواعد البيانات    - 2

 ( Information and Communication) المعلومات واالتصاالت   - 3

، من شركة  eContent Courseشهادة باجتياز دورة تدريبية بعنوان "المقررات اإللكترونية"   5

 م 2007/  2006الجامعي  ميكروسوفت بالقاهرة، وذلك خالل العام  

مودل  6 باستخدام  اإللكترونية  المقررات  وإنتاج  "تصميم  بعنوان  ورشة  بحضور  شهادة 

MOODLE " نفذت بمركز التدريب واالستشارات، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين، خالل ،

 م.   2010/  3/ 31- 28الفترة من  

والتكنولوجيا،  7 االستثمار  ترويج  من مكتب  للتنمية    شهادة معتمدة  المتحدة  األمم  لمنظمة  التابع 

على   القدرة بناء    برنامج  بعنوان " في مجال ريادة األعمال    الصناعية، واجتياز برنامج تدريبي 

استثماري"   مشروع   Capacity Building Program on "Enterprise"ابتكار 

Creation"  والتدريب على االستثمار بالتعاون  ، نفذه المركز اإلقليمي العربي لريادة األعمال

من   الفترة  خالل  البحرين،  بمملكة  والصناعة  التجارة  وزارة  إلى   2012/ 2/ 29مع 

 م. 2012/ 3/ 13

التقديمية"   8 "العروض  بعنوان  اآللي  الحاسب  مجال  في  متقدم   مسار  دورة  باجتياز   شهادة 

Advanced Power Point ( ،Trainee ID: U16C18141118839719 )   ركز  من م

التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابع للوحدة المركزية للتدريب بالمجلس 

 األعلى للجامعات، جامعة سوهاج 

  شهادة بحضور دورة مسار متقدم  في مجال الحاسب اآللي بعنوان "تحليل البيانات باستخدام  9

 Statistical Analysis Using SPSS  ،(Trainee"  الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ID: U16C18141118839719)   المعلومات وتكنولوجيا  نظم  على  التدريب  مركز  من 

 واالتصاالت التابع للوحدة المركزية للتدريب بالمجلس األعلى للجامعات، جامعة سوهاج. 

 


