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 عبد المنعم أحمد حسين علي االسم  
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 االجتماعية 
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 مسلم                                                      الديانـــــــة

 رقم الهاتــــف 
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 امحد حسني علي  السرية الذاتية أ.د/ عبد املنعم 

  –كلية الرتبية    – أستاذ ورئيس قسم علم النفس الرتبوي  

 جامعة سوهاج 

 

 البيانات الشخصية 
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 مدينة ناصر.  –  سوهاجمركز  –  سوهاجمحافظة  العنــــــوان 

 سوهاج. جامعة  –التربية   كلية -التربوي علم النفس قسم  العمـــــــل 

 سوهاج. جامعة  –التربية  كلية-علم النفس التربوي ورئيس قسم  أستاذ  الوظيفة الحاليــة 

البريد 
 اإللكتروني 

mmaaa0200@yahoo.com 

 . علم النفس التربوي  التخصص العام 

التخصص  
 الدقيق    

 قياس وتقويم. 

 إجادة الكمبيوتر 

شهادة   على  ـالحاصل  نظم  الكمبيوتر،    استخدام   إجادة  ICT  (2006) ـ  مع  والتعامل 
    Office 2010- office 2013وتطبيقات   windows 7-windows 8التشغيل  

التعامل مع البرامج اإلحصائية  و  Blackboard      اإللكترونيوالتعامل مع نظم التعلم  
SPSS.   

 

 

 

 الشهادات العلمية: 

ــدا  مــــع مرت ــــة  -1 ــد جــ ــام جيــ ــة متقــــدير عــ ليســــانس ا دال والتربيــــة تخصــــص لغــــة عربيــ
 .1994الشرف دور مايو 

ــ -2 ــنفس التربــ ــم الــ ــة تخصــــص علــ ــي التربيــ ــة فــ ــوم  اصــ ــدا   وي دملــ ــد جــ ــام جيــ ــدير عــ متقــ
1996. 

( 2001ماجستتر ف  تتت بيرفت تت  رم تتن س تتت بيتتبتق بيرفتتتز  تر تت  ف ممرتتا    -3

تعبتتزب" م متمتتزت بيتتلبو بي عز تت  زستحرتت  تايري تت   بي عتتز  يتت   س بتت  متت" رتم تتل 

 بيي    بيثاب   تايرع  ت بألساستم.

 املؤهالت األكادميية 
 

mailto:mmaaa0200@yahoo.com
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تعبتتتزب" 2006 كرتتتزفبل بيت ستتتت   تتتت بيرفت تتت  رم تتتن س تتتت بيتتتبتق بيرفتتتتز   -4

يمعف تت   تتت مجتتا  بي تتفب   زستحرتت  تايكتتتا   بي عز تت  مبيتتزست تممتتافبو متتا زفب  ب

 ي   طتب بيمفي   بيثابز  م

 

 

 . 26/3/1995كلية الرتبية بسوهاج من  –معيد بقسم علم النفس الرتبوي    -1

 .8/4/2001كلية الرتبية بسوهاج من    –مدرس مساعد بقسم علم النفس الرتبوي    -2

 . 25/9/2006كلية الرتبية بسوهاج من  –مدرس بقسم علم النفس الرتبوي    -3

 م. 24/11/2011أستاذ مساعد بقسم علم النفس الرتبوي كلية الرتبية بسوهاج اعتباراً من    -4

 م.وملدة عا  2016/  9/  14قائم أبعمال رئيس قسم علم النفس الرتبوي اعتباراً من  -5

 وملدة عام.  2017/  9/  14قائم أبعمال رئيس قسم علم النفس الرتبوي اعتباراً من    -6

 م وحىت اترخيه. 2018/  3/  31أستاذ ورئيس قسم علم النفس الرتبوي اعتباراً من  -7

 الكتب املؤلفة واملنشورة: 

بي عز  زطفق ربم ر .     (. بيري تتتت  2008 ست  بيمبعت أيم  يستتتت " س  .   -1

 بي اهف :  بف بيع ت زبإل ما" ي بشف زبيرز  ع.

ما زفب  بيمعف   زستحرما    و(. ممافب2008 ست  بيمبعت أيم  يستتت " س  .   -2

 تايكتا   بي عز  . بي اهف :  بف بيع ت زبإل ما" ي بشف زبيرز  ع.

 

 

 : )جامعة سوهاج وجامعة جنران(  أعضاء هيئة التدريس والقيادات دورات تنمية قدرات  

يوم  - نفذت  التي  التربية"  كلية  لمقررات  األسئلة  بنوك  "إعداد  بعنوان  عمل  /  7/    13حضور ورشة 
 م.2012

 التدرج الوظيفي 
 

 احلاصل عليها   الدورات التدريبية 
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/    9/    18  -17هـــــ الموافق  1433/  11/    2-1معايير الجودة في العملية التعليمية خالل الفترة  –
 م.2012

:    9001مؤشرات قياس األداء في إطار التأهيل للحصول على شهادة الجودة العالمية " األيزو"  – 
2008. 

 م . 2013/ 10/ 7بتاريخ 

   م.2013/  12/ 10 -9هــــــــ الموافق 1435/ 2/  7 -6نظم االختبارات اإللكترونية خالل الفترة -

 

- 11هـــ الموافق  1435/  2/  9  -8الفترة  مخرجات التعلم للبرامج والمقررات وطرق قياسها خالل  –
 م. 2013/ 12/ 12

/ 11/    21  -20هـــ الموافق  1435/  1/  18  -17مؤشرات األداء والمقارنات المرجعية خالل الفترة  -
 م.2013

الفترة من  - الدراسي خالل  المقرر  الموافق  1437/  5/  8  - 7توصيف وتقرير  /  2/  17  -16هــــــ 
 م.2016

هـــــ الموافق  1437/  5/  15الطالب اليوم األربعاء الموافق    التعامل مع الفروق الفردية بين مهارات  -
 م. 2016/ 2/ 24

  -12هـــ الموافق  1437/  7/  6  -5تصميم خطط التحسين في ضوء متطلبات الجودة خالل الفترة  –
 م. 2016/ 4/ 13

/  21هــــــ. الموافق  1434/  6/  11الفترة  إدارة المخاطر واألزمات في مؤسسات التعليم العالي خالل  -
 م. 2013/ 4

 : ية أخرى تدريب   رات دو 

 . Web Publishing Using Front Pageدورة 

 . Statistical Analysis Using SPSSدورة -2
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 . Graphics-Adobe Photoshopدورة -3

 TOEFL” (SCORE 550 .)“الحصول على -4

-   ويندوز-  مقدمة-  وهي:من جامعة سوهاج وتشمل ثماني مستويات    ICTالحصول على شهادة  -5
 بوينت.  بور- صيانة- الوورد-البيانات  قواعد-االنترنت   استخدامات - كسلإ

 مايكروسوفت. على دورة التعلم االلكتروني من شركة   الحصول-8

   املؤمترات العلمية

المؤتمر السنوي السادس )الدولي الثاني( بعنوان "التربية العربية وتعزيز األمن الفكري في  حضور  -1
  - 11جامعة المنوفية في الفترة من    –عصر المعلوماتية" )الواقع والمأمول( الذي نظمته كلية التربية  

 م. 2016/ 10/ 12

ية وبناء اإلنسان المصري الجديد  المؤتمر العلمي الحادي عشر )الدولي الثاني( بعنوان "التربحضور    -2
جامعة كفر الشيخ    – الذي نظمته كلية التربية    2030/  2020في ضوء الخطة االستراتيجية لمصر  

 م.2016/ 11/ 9 -8في الفترة من 

 : اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه 

ودكتوراه، وناقشت عشر  بفضل هللا أشرفت حتى اآلن على خمس عشرة رسالة ما بين ماجستير  -1
 بحث لمدرسين وأساتذة مساعدين.  100رسائل ما بين ماجستير ودكتوره، وحكمت 

 

 

 


