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 السيرة الذاتية

 : بيانات عامة أوال

 أ م.د/ محمد السيد على عبد المعطى :            االسم 

 جامعة حلوان  ـ  ـ كلية التربية التربوىعلم النفس متفرغ ستاذ مساعد أ : الوظيفة الحالية. 

 1950 /2/ 17:       تاريخ الميالد 

 االشارة ـ محافظة الشرقيةش المرغنى ثان نهاية الزقازيق  ـ :           العنوان . 

 2342415/055ـ    02/ 25010207المنزل     :    رقم التليفون    

 01148885014  -    01205169251:      رقم الموبايل         

  :البريد االليكتروني 

   meamoaty@yahoo.com 

mohamed- abdemoaty@ edu.helwan.edu.eg 

 :المؤهالت العلمية "ثانيا"

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة ة العلميةالدرج

 كلية التربية – الزقازيقجامعة  1996 الدكتوراه  -1

 كلية التربية –عين شمس جامعة  1985 الماجستير -2

 كلية التربية  – الزقازيق جامعة  1977 البكالوريوس / الليسانس -3
 

 : الخارجي(التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي و ثالثا""

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 وزارة التربية والتعليم 1977ـ   1970  بالشرقية التعليم العاممدارس مدرس ب

  دور المعلمين والمعلمات بالشرقية 1983ـ 1977 مدرس ومدرس أول تربية وعلم النفس 

 مدرس للتربية وعلم النفس
 1990ـ 1986

هوريددة اليمنيددة بمعاهددد المعلمددين بالجم

 )اعارة(
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 دار المعلمات بالشرقية 1992ـ 1990 وكيل للشئون التعليمية 

 رية التعليم بالشرقيةيمد 1996ـ 1992 موجه للمواد التربوية 

 جامعة حلوان  –كلية التربية  2005ـ  1996 مدرس علم نفس تعليمى 

 يبيةجامعة سبها بالجماهيرية الل 2008ـ 2005 مدرس علم نفس تربوى

 جامعة حلوان  –كلية التربية  2010 -2008 أستاذ مساعد علم نفس تعليمى 

 أستاذ مساعد متفرغ

 علم نفس تعليمى
 حتى تاريخه  2010

 جامعة حلوان –كلية التربية 

 

 : الدورات التدريبية في مجال نظم إدارة الجودة رابعا""

 : ـ  وهذه البرامج هى  اجتياز برامج تدريب تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 برنامج البحث العلمى فى التربية. 

 ية موالعروض التقدي المتعددة فى اعداد المحاضرات برنامج استخدام الحاسبات والوسائط. 

 برنامج تفعيل وحدات التدريب والتقويم. 

 برنامج مهارات التقويم. 

  2,3/8/2009برنامج التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى. 

  22,23/11/2010دوره تدريبيه في بنوك األسئله. 

 

 : األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم خامسا""

 عضو بلجنة تقويم الطالب بكلية التربية ـ جامعة حلوان . 

 . عضو بلجنة شئون المجتمع وخدمة البيئة بالكلية 

  المصرية )رانم(ة ورابطة االخصائيين النفسي النفسيةعامل بالجمعية المصرية للدراسات عضو. 

  ية التربية ـ جامعة حلوان.لالمؤتمر السنوى لكالمشاركة في 

 اعداد محتوى مقررات دراسية لشعب علم النفس بكلية التربية ـ وفقا لالئحة الجديدة للتطوير 

 علم النفس المدرسي( . -ي التعلم األجتماعي والوجدان-علم النفس البيئي -النفس التربوي ) علم  

  فى اعداد المقررات العامة لعلم النفس)سيكلوجية التعلم ـ سيكلوجية النمو( المشاركة في. 
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 -: البحوث التى تم اعدادها ونشرها "سادسا"

 -بحث بعنوان : (1

بالمرحلة ذ ير االبتكارى للتالميالعالقة بين القدرة االبتكارية للمعلم فى التدريس والتحصيل الدراسى والتفك

البتدائية ، باالشتراك مع المرحوم الدكتور / محمد عز الدين البنهاوى والبحدث منشدور بدالمؤتمر العلمدى ا

 .1998السادس لكلية التربية جامعة حلوان مايو 

 -:بحث بعنوان (2

لددى المسدنين باالشدتراك رافية المرتبطدة بالرضدا عدن الحيداة الشخصية والديموج ة لبعض المتغيراتدراس

مع الدكتور / السيد عبد الحميد السيد سليمان ، والبحدث منشدور بدالمؤتمراالقليمى األول لرعايدة المسدنين 

 .2000مركز الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين بجامعة حلوان ابريل 

 -: بحث بعنوان (3

شدتراك مدع الددكتور / هشدام محمدد ابدراهيم المتغيدرات النفسدية باألعددد مدن ا بمدالتفاؤل والتشداؤم وعالقته

والبحث منشدور بمجلدة دراسدات تربويدة واجتماعيدة ، المجلدد السدادس ،العددد الثالدث كليدة التربيدة جامعدة 

 .2000حلوان سبتمبر 

 -: بحث بعنوان (4

الدكتور /  باالشتراك معكلية التربية جامعة حلوان ة المشاركة وعالقتها باالنتماء والدافع لالنجاز لدى طلب

بدالمؤتمر العلمدى السدنوى التاسدع لكليدة التربيدة جامعدة  السيد عبد الحميد السيد سليمان ، والبحث منشور

 .2001حلوان مايو 

 -بحث بعنوان : (5

حجرة الدراسدة كمدا يدركده الطدالب والطالبدات بدالتعليم الثدانوي دراسة والمناخ األجتماعي النفسي لطرق ال

-كليدة التربيدة جامعدة حلدوان -والبحدث منشدور بمجلدة دراسدات تربويدة واجتماعيدةالعام والفني )فدردي( ،

 .2002ابريل –العدد الثاني –المجلد الثامن 
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 -بحث مرجعي بعنوان : (6

لفنيات السيكلوجية المستخدمة في ادارة األزمات ،البحث مقدم الي اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة ا

 .2003المساعدين ،أكتوبر 

 -بحث بعنوان : (7

المسدداندة األجتماعيددة والمسدداندة األكاديميددة وفعاليددة الددذات األكاديميددة فددي ضددوء مسددتويات متباينددة مددن 

التحصيل الدراسي لدي طالب الصف األول بالتعليم الثانوي العام )فدردي(، البحدث منشدور بمجلدة دراسدات 

 .2004أكتوبر –العاشر  المجلد–كلية التربية جامعة حلوان –تربوية واجتماعية 

 -بحث بعنوان : (8

أسدداليب التفكيددر لدددي المعلمددين والمعلمددات بمدددارس التعلدديم الثددانوي العددام وعالقتهددا بددبعض المتغيددرات 

المجلددالثالث –كليدة التربيدة جامعدة حلدوان –البحدث منشدور بمجلدة دراسدات تربويدة واجتماعيدة  )فردي(،

 .2006ابريل  -العدد الثاني -عشر

 .اف على الرسائل واألنشطةاالشر

 شراف على عدد من رسائل الماجستير، والدكتوراة والمشاركة فى لدان الحكم والمناقشة.اال

 مديرية التعليم بالشرقيةالتدريب للترقية الى وظائف أعلى بالمشاركة بالقاء المحاضرات فى برامج 

 لمرحلة الثانوية.المشاركة بالقاء محاضرات فى برنامج "التعلم النشط " لمعلمى ا

  -: "سابعا"المقررات التي يقوم بتدريسها

 مرحلة البكالوريوس

  2سيكلوجية التعلم  -2     1سيكلوجية التعلم -1

 علم نفس النمو-4     علم النفس المدرسي-3

 التعلم األجتماعي والوجداني-6     علم النفس البيئي-5

 مرحلة الدراسات العليا

 والفروق الفرديةعلم النفس التربوى )التعلم(  -2                         األهداف التربوية       -1

 ـ أدوات جمع البيانات4ـ مناهج البجث التخصصبة                      3
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 : "ثامنا "

وكذلك المشاركة في لجان  لدكتوراهشراف علي عدد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير وااإل

 خري.ائل الماجستير والدكتوراه بالكلية والكليات األالمناقشات العلمية لرس

 


