
 

 السيرة الذاتية  
     

  بيانات شخصية :
 

 االســــــــــم  :  دكتور / محمد عبد الغفار عبد الحميد العميرى .

  24/7/1948تاريخ الميالد : 

(  7/9/1971) وله مدة خدمة سابقة بوزارة التربية والتعليم من  16/8/1983تاريخ التعيين :   

 

 المؤهالت العلمية : 
.  1971 –جامعة اسيوط  –وتربية )رياضيات ( كلية التربية  بكالوريوس علوم -1  

. 1974 –جامعة االزهر  –دبلوم خاص فى التربية وعلم النفس ، كلية التربية  -2  

.  1981جامعة االسكندرية عام  –ماجستير فى التربية ) علم نفس تعليمى ( كلية التربية  -3  

.  1989عين شمس عام  –تعليمى ( كلية التربية الفلسفة  فى التربية ) علم نفس توراه كد -4  

 

 التدرج الوظيفى : 
جامعة حلوان . –كلية التربية  –مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوى   5/3/1989حتى  16/8/1983من  -1  

جامعة حلوان .  –كلية التربية  –مدرس بقسم علم النفس التربوى   6/3/1989 من -2  

اعارة الى كلية التربية للمعلمين بصور ) سلطنة عمان ( . 1/9/1998حتى  22/9/1992من  -3  

.  19/8/1998حتى  1/7/1998القيام بعمل عميد كلية التربية للمعلمين بصور ) سلطنة عمان ( من  -4  

جامعة حلوان .  –أستاذ مساعد بقسم علم النفس التربوى بكلية التربية    18/1/1998من  -5  

. 21/1/2004يام بعمل رئيس قسم علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة حلوان حتى الق  21/9/2003من  -6  

. 23/7/2008تىحبقسم علم النفس التربوى كلية التربية جامعة حلوان  أستاذ مساعد  22/1/4200من  -7  

تاريخه.أستاذ مساعد متفرغ بقسم علم النفس التربوى كلية التربية جامعة حلوان حتى  24/7/2008من  -8  

 

 الخبرات العلمية واالنشطة العلمية : 
 

عضو بالجمعية المصرية للدراسات النفسية وشارك فى العديد من المؤتمرات التى تقوم بها الجمعية المصرية  -

 للدراسات النفسية بالتعاون مع الجامعات المختلفة .

 

  .  ، ومناقشتهاشارك فى االشراف على العديد من الرسائل العلمية -

المشاركة فى أعمال االمتحانات ولجان الكنترول .  -  

المشاركة فى االنشطة االجتماعية واالشراف على لجنة األسر .  -  

جامعة حلوان .  –المشاركة فى برامج التأهيل التربوى التى تنفذ فى كلية التربية  -  

جامعة حلوان .  –المشاركة فى العديد من المؤتمرات التى تنظمها كلية التربية  -  

 

النشر والتأليف: االنتاج العلمى :  

  أ. البحوث:
جامعة حلوان " )دراسة تتبعية ( ، المؤتمر  –" دراسة تنبؤية لمحكات القبول والتصنيف لطالب كلية التربية ( 1)

مس ، جامعة عين ش –الدولى السابع عشر لالحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاته العلمية ، مركز الحاسب العلمى 

.  1992ابريل  25القاهرة   

" المجلة المصرية ( " أثر أنماط التعزيز عند سكنر على التعلم االنسانى لدى عينة من طالب كلية التربية 2)

. 1992للدراسات النفسية ، العدد الثالث ، القاهرة ، ديسمبر   

سيومترى " ، صحيفة المكتبة ، المجلد " الفروق فى سمات القائد التربوى بين القياس النفسى واالختبار السو( 3)

.  1993الخامس والعشرون ، القاهرة ، أكتوبر   

،  13( " الرضا عن التخصص وعالقته ببعض المتغيرات " ، المجلة المصرية للدراسات النفسية ، العدد4)

.  1995القاهرة ، سبتمبر   



اسات تربوية واجتماعية )تربية حلوان ( المجلد ( " االتجاه نحو تعليم ورعاية غير العاديين دراسيا " مجلة در5)

.  1996سبتمبر وديسمبر  –العدد الثالث والرابع  –الثانى   

( " أثر تفاعل نموذج التدريس واالسلوب المعرفى فى نمو مستوى التحصيل الدراسى لدى تالميذ المرحلة 6)

نى ، الكتاب الثا –المجلد العاشر  –التعليم االعدادية فى الدراسات االجتماعية " الجمعية المصرية لتكنولوجيا 

. 2000ربيع   

بحث مرجعى مقدم للخدمة العلمية الدائمة .  –الحديثة فى التعلم اللغوى ( االتجاهات 7)  

 

تأليف الكتب : ب.     
 شارك فى تأليف العديد من المؤلفات وهى : 

لوجية النمو .وسيك -1  

علم النفس التعليمى . -2  

لفارق .علم النفس ا -3  

االحصاء الوصفى . -4  

مدخل العلوم السلوكية .  -5  

. االحصاء في العلوم التربوية -6  

. التعلم)األسس والمبادئ( -7  

علم نفس التعلم.  -8  
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