
 

 

1 

 

                                                                                                                                             
     كلية التربية                                                                                                        سوهاج جامعة 

 

 الـســـــرية الذاتــيــة 
 

ًالبياناتًالشخصيةً:أولًا :ً
 د عبد الاله. محمود محم : سحر االسم

 . جامعة سوهاج  - كلية التربية - التربوياستاذ مساعد بقسم علم النفس الوظيفة: 

 محل الميالد: سوهاج. 

 الديانة: مسلمة. 

 الجنسية: مصرية. 

 لة االجتماعية: متزوجة. الحا

 . التربوي قسم علم النفس  - جامعة سوهاج - العنوان: كلية التربية

 saharm7000@yahoo.com: اإللكترونيالبريد 

ًاًل ًً:ميًةالعًلًًمؤهالًتثانياا:

مع مرتبة الشرف عام  جيد جداً العلوم والتربية شعبة أحياء بتقدير عام  في بكالوريوس   -1
 م. 1999

 م 2001/ 10التربية بتقدير عام جيد جداً  في دبلومة خاصة  -2

 . 2006  /6 بتقدير ممتاز  تربوي صص علم نفس التربية تخ  في ماجستير    -3

 . 2011/  9 تربوي التربية تخصص علم نفس  فيدكتوراه  -4

ًالتدرجًً ًً:الوظيفًيثالثاا:

جنوب  كلية التربية جامعة بي  التربو التربويمعيد بقسم علم النفس   -1
 م. 28/2/2000الوادى

mailto:saharm7000@yahoo.com
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 م. 2006/ 12 اج مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة سوه  -2

 م. 2011/ 11مدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة سوهاج   -3

 . م2020/ 7بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة سوهاج  استاذ مساعد   -4

ًالرسائلًالعلميةً:خامًس  اا:

(ًً ًالماجستير ً(ًبعنوانً:2006رسالة

 االندفاع-التروي بأسلوب مستويات تجهيز المعلومات وعالقتها    

(ًً ً(ًبعنوانً:2011رسالةًالدكتوراه

الذكاءات        بعض  لتنمية  "جاردنر"  نظرية  على  قائم  برنامج  عالقته    في المتعددة  فاعلية 
 الثانوي لدى طالبات الصف األول  الدراسيبالدافعية للتعلم والتحصيل 

ًالدوراتًالتىًًساًد ًً:تمًاجتيازهًاساا:

ًً:اآللًيدوراتًالحاسبًً

من مستويات التدريب على نظم وتكنولوجيا االتصاالت    األساسيبرنامج المستوى   -1
 . 2006/ 9 في   ((ICTوالمعلومات

2- front page 2007/ 8  في . 

3- photo shop 8/2007  في . 

4- SPSS  8/2007 في . 

ًالقدراتً: ًدوراتًتنمية

 . 2005/ 6/ 5إلى  2005/ 6/ 4الفترة من   فيالتعليم الفعال   -1

إلى   2005/ 6/ 11الفترة من  في تفعيل وحدات التقويم والتدريب بالمدارس   -2
12/6/2005 . 

 . 22/6/2005إلى   6/2005/ 18الفترة من  في   الجامعيتقويم أداء الطالب   -3

 . 3/7/2007إلى  2007/ 7/  1  الفترة من في تنمية مهارات االتصال الفعال   -4

 . 2007/ 5/ 17إلى  2007/ 15/5الفترة من   في  رض الفعالتنمية مهارات الع  -5
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 . 5/6/2007إلى  2007/ 6/ 2الفترة من   في العلمي أساليب البحث  -6

 . 6/2007/ 21إلى  2007/ 6/ 19من  الفترة   فيالتدريس  في استخدام التكنولوجيا   -7

 . 2007/ 7/ 9إلى   7/2007/ 7الفترة من   فيتنمية مهارات التفكير الفعال   -8

 . 2007/ 5/ 10إلى  2007/ 8/5الفترة من  في  التدريس  في ة ات الحديثاالتجاه -9

 . 8/5/2017إلى  2017/ 5/ 6الفترة من   فينظم االمتحانات وتقويم الطالب  - 10

 . 2017/ 4/ 23إلى  22/4/2017الفترة من   في البحثي إدارة الفريق  - 11

 . 2017/ 5/ 15إلى  13/5/2017الفترة من  في   العلميأخالقيات البحث  - 12

 2017/ 5/ 22إلى  2017/ 5/ 20الفترة من فيتنظيم المؤتمرات العلمية   - 13

 

ًعليهًاًًالتًيالشهاداتًًاا:ًًبًعسًا ًً:تمًالحصول

1 - ICTP   

 . 10/2006/ 5  في 540بدرجة    Toefl Testمن جامعة عين شمس    -2

 . 5/2009في فرنسية  دورة لغة   -3

 . Front Pageدورة  -4
 
 . SPSS   2006دورة  -5
 
 . Photoshopدورة  -6
 
 . 2017- 5-8:  4- 27الفترة من  في   تدريب المدربين TOTشهادة  -7
 

م(    2006أبريل  19 -18المؤتمر العلمي العربي األول بكلية التربية بسوهاج في الفترة من ) -
 "التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظل العولمة ". بعنوان:

  بعنوان:فعاليات ندوات وورش عمل     -
/   2/10- 1العلمية واعد البيانات العالمية في إجراء البحوث مهارات استخدام ق •

 م  2012
 م  4/2013/ 10اإللكتروني  التوثيق العلمي  •
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 م   2013/   4/  13لى المعايير بكلية التربية " التقويم القائم ع •
 office 365نظام   •

 ملنشورة: ا حباث  ال 

 مكان وتاريخ النشر  عنوان البحث م

واجتماعية    بسوهاج   التربية  كلية  طالب  لدى  الذات  بفعالية  عالقتها  في  المزاج  وراء  ما  سمة 1 تربوية  كلية  - دراسات 
المجلد   -التربية  حلوان  جامعة 

- الجزالتان   الثانيالعدد  -(  23)
 م 2017 بريلا

 السعـــــادة النفسيـة في عالقتها بالمرونـــة المعرفيــــة   2
 ى عينة من طالب الدراسات لد والثقــــة بالنفس

 العليا بجامعة سوهـــاج  
 

التربوية  التربي-المجلة  - ةكلية 
( العدد  سوهاج    - (  53جامعة 

 م 2018يوليو  األولالجزء 

 وامل الخمسة الكبرى والع الوجودي الذكاء  بينعالقة ال 3
 كلية التربية جامعه سوهاج لدى طالب للشخصية 

 األكاديمي الجنس والتخصص  متغيري  ءضو  في 
 

 جامعة أسيوط.التربية  مجلة كلية  
(   - الثاني العدد    -(  35المجلد 

 م 2019فبراير 

   في  التحصيلياسهام كل من الكمالية االكاديمية والمستوى  4
 دى طالب كلية التربية بسوهاج ل  األكاديميالتنبؤ بالتسويف 

 

جامعة  -مجلة كلية التربية 
 المنوفية 

السنة الرابعة  -الثالث  العدد 
 والثالثون 

 م 2019
 

 عالقته بتوجهات أهداف اإلنجاز لدى  في األخالقيالذكاء  5
 طالب كلية التربية بسوهاج 

 
 

- التربية  كلية -التربوية  المجلة
  (73)العدد سوهاج  جامعة

 م 2020مايو 

 عالقتهما بالدافعية للتعلم  في الروحي الذكاءدات العقل و عا 6
 لدى طالب كلية التربية بسوهاج 

مجلة كلية التربية جامعة  
 2020المنصورة  
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