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 البيانات الشخصية

 .محمد عاطف محمد محمد البدرماني االسم :

 .ي : مصر  لجنسيةا

 .جامعة حلوان –كلية التربية  -علم النفس التربوي  مدرس :الوظيفة

 01223556847:   موبايل

 yahoo.com30061MMM@ :البريد اإللكتروني
dr.mohamed.atef@edu.helwan.edu.eg 

 
 المؤهالت األكاديمية

بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة  دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص علم النفس التربوي  -

بية جامعة على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، كلية التر 

، وعنوانها "فاعلية برنامج تدريبي قائم على مكونات الذكاء الثقافي في تنمية المرونة 2020حلوان 

 المعرفية والكفاءة األكاديمية المدركة لدى الطالب المتفوقين عقليا والعاديين بكلية التربية".

 Aتمهيدي دكتوراه تخصص)علم النفس التربوي( بتقدير ممتاز  -

التربية تخصص )علم النفس التربوي(،بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة ماجستير في  -

على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، كلية التربية جامعة 

، وعنوانها" القدرة على حل المشكالت االجتماعية وعالقتها بالبناء العاملي للذكاء 2017حلوان 

 لطلبة المعلمين بكلية التربية جامعة حلوان"األخالقي لدى ا
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 .م2015يونيو   A -دبلوم خاص في علم النفس، بتقدير ممتاز ، و ترتيب األول -
 .2014يونيو   A -دبلوم مهني قياس نفسي، بتقدير ممتاز، وترتيب األول  -

، ام امتيازتقدير ع –جامعة حلوان   -قسم علم النفس  –كلية التربية  –داب والتربية ليسانس اآل -

 .2013وترتيب األول 

 التدرج الوظيفي

 .نحتى اآل -2020 سبتمبرمنذ  جامعة حلوان –كلية التربية  -مدرس بقسم علم النفس التربوي   -
 سبتمبرحتى 2017 منذجامعة حلوان  –كلية التربية  –مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي  -

2020 
 .2017حتي  – 2014 منذجامعة حلوان  –ية التربية كل – التربوي  معيد بقسم علم النفس -

 التنمية المهنية

 باستخدام ةث والتحقق من الخصائص السيكومتريورشة عمل عبر اإلنترنت بعنوان" تقنين أدوات البح -

 بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل. 2/3/2021" بتاريخ   SPSSبرنامج

 Peer Review Process and Causes of Manuscriptورشة عمل عبر اإلنترنت بعنوان -

Rejection"  بمركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان 6/3/2021بتاريخ              

بكلية  9/3/2021بتاريخ   SPSS" برنامج اإلحصاء الوصفي باستخدام  "ورشة عمل عبر اإلنترنت بعنوان -

 العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل.

" بتاريخ الوعي المعلومات منطلق لتطوير التعلم الذاتي والتعليم المستمركترونية بعنوان "لعلمية اإل السة جلال -

 بعمادة شئون المكتبات بجامعة نجران.  10/3/2021

بعمادة شئون المكتبات بجامعة   15/3/2021بتاريخ  الجلسة العلمية اإللكترونية بعنوان "األمل في العمل" -
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  .نجران

 -) اإلعتدالية  SPSS باستخدام برنامجاإلحصاء االستداللي البارامتري شة عمل عبر اإلنترنت بعنوان" ور  -

 بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل. 16/3/2021" بتاريخ اختبارات "ت" بأنواعها( 

" بتاريخ إشكاليات وحلولالبحث العلمي األكاديمي في العالم العربي: الجلسة العلمية اإللكترونية بعنوان " -

 بعمادة شئون المكتبات بجامعة نجران.  17/3/2021

 Mendeley Citation Manager & Academic Social"ورشة عمل عبر اإلنترنت بعنوان -

Network"  بمركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان 20/3/2021بتاريخ     

) اختبارات تحليل SPSSاللي البارامتري باستخدام برنامج اإلحصاء االستدورشة عمل عبر اإلنترنت بعنوان"  -

  بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل. 23/3/2021" بتاريخ التباين وتحليل اإلنحدار بأنواعها

الجلسة العلمية اإللكترونية بعنوان "الفروق بين الترجمة اإللكترونية الجيدة والرديئة وكيفية الوثوق في مواقع  -

 بعمادة شئون المكتبات بجامعة نجران.  31/3/2021بتاريخ  ترجمة"ال

التدريس والقيادات  " بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئةمعايير الجودة في العملية التعليميةالبرنامج التدريبي " -

 .10/9/2020-9بجامعة حلوان من

" Reference management system& Science research formattingالبرنامج التدريبي " -

 .27/8/2020-26التدريس والقيادات بجامعة حلوان منبمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات بجامعة  " بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئةالعمل تحت الضغوط النفسيةالبرنامج التدريبي " -

 .29/1/2019-22حلوان من

بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  التدريس والقيادات بجامعة حلوان   –" التقويم الذاتيالبرنامج التدريبي "   -

 م. 2018 /24/9-23من
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 م.Scival  8/8/2018   يفية استخدام محرك  البحث العلميحضور ورشة تدريبية عن ك -

التدريس والقيادات بجامعة حلوان  " بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئةتدويل التعليم العاليالبرنامج التدريبي " -

 .30/7/2018-29من

بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  التدريس والقيادات   –البرنامج التدريبي " اإلتيكيت والبروتوكول في العمل "  -

 م. 2018 /25/7-24بجامعة حلوان من

التدريس والقيادات بجامعة حلوان   بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  –البرنامج التدريبي " اإلدارة الجامعية"   -

 م. 2017 /9/8-8من

بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة    –البرنامج التدريبي " مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة"   -

 م. 2017 /7/8-6التدريس والقيادات بجامعة حلوان من

ت أعضاء هيئة  التدريس والقيادات بجامعة حلوان بمركز تنمية قدرا  –البرنامج التدريبي " اإلرشاد األكاديمي"  -

 م. 2017 /31/7-30من

بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  التدريس والقيادات بجامعة   –البرنامج التدريبي " التخطيط االستراتيجي"  -

 م. 2017 /15/2-14حلوان من

ية قدرات أعضاء هيئة  التدريس والقيادات بمركز تنم  –البرنامج التدريبي " اإلتيكيت والبروتوكول في العمل "  -

 م. 2016 /23/3-22بجامعة حلوان من

  البرنامج التدريبي "تصميم المناهج وتوصيف وتقرير البرامج والمقررات" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة   -

 .2/3/2016-1التدريس والقيادات بجامعة حلوان من

 م.ICDL  2011الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  -
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 خبرات العمل 

 حتى اآلن. -2020جامعة حلوان منذ  –كلية التربية  -مدرس بقسم علم النفس التربوي   -

حتددى 2017  منددذ جامعددة حلددوان –كليددة التربيددة  –مدددرس مسدداعد بقسددم علددم الددنفس التربددوي  -

2020 . 

 .2017ي حت – 2014   منذ جامعة حلوان  –كلية التربية  – التربوي  معيد بقسم علم النفس -

 

  الخبرات في مجال التدريب

بالتعداون بدين ورارة الشدباب والرياودة وميكروسدوفت   TOTحاصل علدى دورة تددريب المددربين  -

 م. 2015عام 

 جامعة حلوان . –مقرر لجنة الدراسات العليا بوحدة ومان الجودة ، كلية التربية -

 الخبرات في مجال التدريس

 مرحلة البكالوريوس: اآلتية لطالب .تدريس التطبيقات المعملية1

 (.2و  1تطبيقات سيكولوجية التعلم ) -

 تطبيقات الفروق الفردية. -

 تطبيقات اإلحصاء الوصفي. -

 :الدراسات العليامرحلة التطبيقات المعملية اآلتية لطالب تدريس .2
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 تطبيقات اإلحصاء الوصفي. -

 :س والبكالوريوسللطالب بمرحلة الليسان . تدريس المقررات اآلتية3

 علم النفس المهني

 مبادئ علم النفس

 علم النفس البيئي

 1سيكولوجية تعلم

 2سيكولوجية تعلم 

 المؤتمرات

/  18حضور و المشاركة في تنظيم مؤتمر التربية و دعم الشخصية المصرية في الفترة من -
 م.2015نوفمبر  19
 م24/9/2018جامعة حلوان  -ةحضور يوم التوظيف والخريجين الرابع بكلية التربي -
حضور المؤتمر العلمي الدولي للمجلس العربي لألخالق والمواطنة بالتعاون مع أكاديمية طيبة  -

التعليمية والجمعية العربية للقياس والتقويم بعنوان" التربية األخالقية في المدارس والجامعات" من 
20- 21/3/2021. 

 المهارات الشخصية  

  .SPSS  اإلحصائيةبرامج استخدام ال  -

    .مهارات األوفيس  -
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 البحث العلمى:

تاريخ  جهه النشر عنوان البحث م

 النشر

المتغيرات لدى  ق في الذكاء األخالقي في ضوء بعضالفرو  1

أ.د/ باالشتراك مع  الطلبة المعلمين بكلية التربية جامعة حلوان.

 أ.د/ محمد عبد السالم غنيم.                     ،محمد عبد القادر عبد الغفار

مجلة دراسات تربوية 

 واجتماعية

2017 

الفروق في المرونة المعرفية في ضوء مستويات مختلفة من  2

الکفاءة األکاديمية المدرکة لدى الطالب المتفوقين عقليا بکلية 

 التربية. باالشتراك مع أ.د/ محمد عبد القادر عبد الغفار،

 محمد عبد السالم غنيم.                                   أ.د/ 

مجلة دراسات تربوية 

 واجتماعية

2020 

 االهتمامات    و األنشطة

 علم النفس التربوي. -

 علم النفس المعرفي. -

 .نظريات علم النفس الحديثة -

 .االحصاء الوصفي واالستداللي -

 ، والثقافيالقدرة على حل المشكالت االجتماعية والذكاء األخالقي -

 التفوق العقلي -
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المرونة المعرفية وعالقتها بالکفاءة األکاديمية المدرکة لدى  3

باالشتراك مع أ.د/ محمد . الطالب المتفوقين عقليًا بکلية التربية

 عبد القادر عبد الغفار، أ.د/ محمد عبد السالم غنيم.                                  

مجلة دراسات تربوية 

 واجتماعية

2020 

4 Exploratory and Confirmatory Factor Analysis of 

Perceived self-efficacies among Teachers Student at 

Faculty of Education, Helwan University, Egypt: from 

Bandura's theory to Proposed Model.  With Dina 

Mekky                              

European Journal 

of Special 

Education 

Research 

2021 

 


