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   معلومات شخصيــة:- 
 املوقف من الخدمة الحالة الاجتماعية  الرقم التأمينى  الرقم القومى  تاريخ امليـالد النوع الاســــــم 

  متزوج  99111111211942 1191-11-1 ذكر محمود فتحي عكاشة

 الصورة الشخصية مصر -البحيرة -شارع جالل عمارة د.محمود عكاشة أمام القومسيون الطبي دمنهور  3 العنوان 

 D_okasha@edu.dmu.edu.eg البريد إلالكتروني 1193921110 هاتف جوال

 

 كلية التربيه جامعة دمنهور  الجهة أستاذ متفرغ لوظيفةا

 علم النفس التربوى  التخصص علم النفس التربوى  القسم 

  تاريخ الدرجة  أستاذ متفرغ الدرجة 

 تاريخ التعيين 
 

  استالم العمل 

  

 علــــيهـــا الحـــــاصل والشــــهـــادات العلمية المؤهـــــالت:- 
 الدقيق التخصص التخصص العام الكلية / الجامعة  تاريخه املــــؤهـــــل م

 بكاليريوس فى العلوم والتربيه  1
جامعة –كلية التربيه  1101

 عين شمس

 رياضيات علوم وتربية

 ماجيستير 2
جامعة –كلية التربيه  1100

 املنصورة

 القياس النفس ي علم النفس التربوى 

 دكتوراة 3
جامعة –كلية التربيه  1121

 املنصورة

 القياس النفس ي علم النفس التربوى 

 

   عناوين الرسائل:-  
 العام الثانوي  بالتعليم الحديثة الرياضيات تحصيل في املسهمة العقلية القدرات ماجستير 

 عامليه دراسة  – االستدالل بعوامل العقلية االختبارات تشبع درجة دكتوراه

 

 

  

 السيرة الذاتية
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   البيانات الوظيفية:- 

 حتى اعتبارا من الوظيفة  م

 20/7/1975 0/1/1101 بالقاهرة الجوية الثانوية باملدرسة حديثة رياضيات مدرس 1

 21/3/1978 21/7/1975 املنصورة جامعة - التربية بكلية – التعليمي النفس علم بقسم معيد 2

 12/10/1980 22/3/1978 املنصورة جامعة – التربية بكلية – التعليمي النفس علم بقسم مساعد مدرس 3

 31/8/1982 13/10/1980 املنصورة جامعة – التربية بكلية – التعليمي النفس علم بقسم مدرس 9

  1/9/1982 إلاسكندرية جامعة – بدمنهور  التربية بكلية التعليمي النفس علم بقسم مدرس 4

1 
 – صنعاء جامعة – التربية بكلية النفس علم قسم رئيس و مساعد أستاذ و مدرس

 اليمن بجمهورية

1/10/1989 31/8/1984 

  1/9/1989 إلاسكندرية جامعة – التربية بكلية النفس علم بقسم مساعد أستاذ 0

  26/5/1992 إلاسكندرية جامعة – بدمنهور  التربية بكلية التعليمي النفس علم بقسم أستاذ 2

 

 -: واإلشرافية  الوظائف االدارية•      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

 29/6/1992 669 29/6/1992 إلاسكندرية جامعة - بدمنهور  التربية بكلية الطالب و التعليم لشئون  التربية كلية وكيل 1

 11/10/1992 1348 11/10/1992 بدمنهور  الاجتماعية للخدمة العالي للمعهد عميد 2

 14/5/1995  14/5/1995 دمنهور  فرع – إلاسكندرية جامعة – آلاداب لكلية عميد 3

 12/4/1997  12/4/1997 بدمنهور  إلاسكندرية جامعة – التربية لكلية عميد 9

    مستشار جامعة العلوم والتكنولوجيا لضمان الجودة والتعلم عن بعد 4

1     

 

 -: الجوائز•      
 رقم القرار   التاريخ الجائزة م

 1119( لسنة 91) 1119 العلمي للتشجيع إلاسكندرية جامعة جائزة 1

 

 -: المؤتمرات واللقـاءات العلميةوالمحاضرات وورش العمل  •      
 املؤتمر  م

 1129سبتمبر  –مؤتمر تدريس الرياضيات بمرحلة التعليم ألاساس ي  1

 آلان حتى و 1891 عام منذ بالقاهرة  النفس لعلم املصرية الجمعية  تعقدها التي املؤتمرات جميع 9

 .1120 إيطاليا(  املخ عمل تنظيم: )  حول  النظرية و للفيزياء العاملي املركز نظمها التي الدولية الندوة 3
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 .1111 أكتوبر 31 – 92 من الفترة في املنيا جامعة – التربية بكلية(  التعليم تطوير استراتيجية ضوء في املعلم إعدادمؤتمر ) 9

 .1111 أبريل 31 – 90 من الفترة في شمس عين بجامعة الطفولة دراسات مركز يعقده الذي(  املصري  للطفل الرابع السنوي املؤتمر ) 4

 .1111 يوليو 2 – 1 من الفترة في الحديثة التربية لرابطة السادس العلمي املؤتمر 1

0 
الخدمة إلى بعنوان " تعليم  12/11املؤتمر العلمي ملعاهد الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان في الفترة من 

 "الاجتماعية و املتغيرات املعاصرة في مصر

1114 مارس 12 – 11املؤتمر العلمي السنوي الثاني للخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية في الفترة من  2 . 

  1114 جامعة املنيا عام –املؤتمر العلمي السنوي الذي عقد بكلية آلاداب  1

11 

العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور باالشتراك مع املعهد العالي للفكر إلاسالمي، الذي عقد باإلسكندرية في الفترة املؤتمر العلمي باملعهد 

بعنوان 1114أغسطس  10 – 4من  مؤتمر تطوير برامج و خدمات الرعاية الاجتماعية في ضوء التصور إلاسالمي التابع ملنظمة الصحة  " :

 العاملية

11 
 – 90ة التي نظمها املكتب إلاقليمي لشرق البحر ألابيض املتوسط تحت عنوان ) الرعاية الصحية املنزلية ( في الفترة من الاشتراك في الندو 

بالقاهرة 1114نوفمبر  91 . 

1114/ 19الدعوة لالشتراك في الندوة التي ينظمها مشروع الحاجات إلانسانية ألاساسية في  19  

13 
جامعة القاهرة فرع الفيوم بعنوان " املمارسة املهنية للخدمة الاجتماعية في الوطن  –الخدمة الاجتماعية املؤتمر العلمي السادس بكلية 

1113أبريل  93 – 91العربي الواقع و املستقبل، الحلقة الثانية : " ألامن الاجتماعي و الطفولة في الفترة من   ( رئيس جلسة ) 

جتماعيةاملؤتمر العلمي الثامن لكلية الخدمة الا  19 1114مارس  12 – 11جامعة حلوان في الفترة من  –كلية الخدمة الاجتماعية  :  

14 
و الذي عقد باملعهد العالي  1114أغسطس  0-4مؤتمر تطوير برامج و خدمات الرعاية الاجتماعية في ضوء التصور إلاسالمي، في الفترة من 

.إلاسالميللخدمة الاجتماعية بالتعاون مع املعهد العالي للفكر   

 

   األبحاث العلمية  : 
 العدد تاريخ النشر جهة النشر اسم البحث

 للقدرات الاستداللية في مرحلتي املراهقة و الرشد.العاملى استقرار التكوين 
مجلة كلية التربية جامعة 

 املنصورة  
 1123الثالث  م1129

عوامل التنبؤ بالتحصيل الدراس ي لطالب الثانوي العام على أساس بعض 

 نموذج جيل فورد

جامعة  –مجلة كلية التربية 

 املنصورة
 م1123الثالث  م1129

وظائف النصفين الكرويين و عالقتهما باألداء على بعض اختبارات الذكاء و 

 التفكير.

مجلة كلية التربية جامعة 

 املنصورة
 م1121

الثامن الجزء 

 1121  ألاول 

الــــدافع و إلانجــــاه و الاتجــــاه نحـــــو  دراســــة مقارنــــة ألنمــــال الــــتعلم و التفكيـــــر و 

 التعلم الذاتي لدى طالب التعليم الاستداللية العام و الفني الدراس ي مصر.

جامعة  –مجلة كلية التربية 

 املنصورة
 1121أبريل 

 –العدد الثاني 

 الجزء الثاني 

تقدير الذات و عالقتـه بـبعض املتغيـرات البي يـة و الشخصـية لـدى عينـة مـن 

 أطفال اليمن.

الجمعية الكويتية لتقدم 

الطفولة العربية، سلسة 

 الدراسات العلمية املتخصصة

 1111 1111يناير 

دراســـة مقارنـــة ألنمـــال الـــتعلم و التفكيـــر لـــدى طـــالب كليـــة التربيـــة فـــي مصـــر و 

 اليمن.

 ،املؤتمر الثاني لعلم النفس

الجمعية املصرية للدراسات 

 النفسية

  1121أبريل 
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ســـمات الشخصـــية و عالقتهـــا باالتجـــاه نحــــو الـــتعلم الـــذاتي و أنمـــال التفكيــــر 

 جامعة إلاسكندرية. –لدى عينة من طالب كلية التربية 
جامعة  –مجلة كلية التربية 

 املنصورة
 1121أبريل 

 –الثامن العدد 

الجزء الثاني 

1121 

املعلم في ضوء مؤتمر إعداد  دراسة تقويمية. –الاتجاهات التربوية للمعلمين 

إستراتيجية تطوير التعليم بكلية 

 التربية جامعة املنيا

 31 – 92من 

 1111أكتوبر 
 

املرغوبيــة الاجتماعيـــة و عالقتهـــا بـــبعض متغيـــرات الشخصـــية لـــدى عينـــة مـــن 

 أطفال مدينة صنعاء.
جامعة  –مجلة كلية التربية 

 إلاسكندرية
0991 

 –العدد الثالث 

 –الجزء ألاول 

1111 

تناول القات على بعض العوامل املعرفية و املزاجية الدراس ي الشخصية أثر 

 جامعة صنعاء".–"دراسة تجريبية على عينة من طالب كلية التربية
جامعة  –مجلة كلية التربية 

 إلاسكندرية
0991 

 –العدد الثالث 

الجزء الثاني 

1111 

لـــــدى  التحصـــــيل الثـــــانوي كمـــــا تعكســـــه العالقـــــة بـــــين القلـــــق و تقـــــدير الـــــذات

 تالميذ املرحلتين إلاعدادية و الثانوية.

املؤتمر الثانوى الرابع للطفل 

املصري الذي يعقده مركز 

دراسات الطفولة بجامعة عين 

 شمس

أبريل  31 – 90

1111 
 

العقــــــــاب و عالقتــــــــه بســــــــلوك الغــــــــ  الدراســــــــ ي ضــــــــوء املســــــــتوى التحصــــــــيلى 

 لتلميذات املرحلة إلاعدادية.

 

املؤتمر السنوي الرابع للطفل 

مركز دراسات  –املصري 

 الطفولة بجامعة عين شمس

أبريل  31 – 90

1111 
 

مســـــتوى الطمـــــوب و عالقتـــــه بـــــبعض املتغيـــــرات الدافعيـــــة و الانفعاليـــــة لـــــدى 

 الحكومي. عينتين من تلميذات التعليم الخاص و

 

املؤتمر العلمي السادس لرابطة 

 التربية الحديثة 

 2 – 1من 

 1111يوليو 
 

أيديولوجيــــــة ضــــــبط الفصــــــل لــــــدى عينــــــه مــــــن املعلمــــــين و الطــــــالب املعلمــــــين 

 بالجمهورية اليمنية. 

مجلة التربية املعاصرة العدد 

 الثامن عشر

أغسطس 

1111 

السنة الثانية 

 1111أغسطس 

لــدى عينــة  –أســلوب املعلــم فــى ضــبط الفصــل و عالقتــه بســماته الشخصــية 

 من معلمي املرحلة ألاولى فى مصر و اليمن.

املؤتمر السنوي الثامن لقسم 

أصول التربية بكلية التربية 

 جامعة املنصورة

 1111سبتمبر
 سبتمبر 1 – 0

1111 

  1111 املصرية النهضة مكتبة  الاستقالل إلادراكى كدالة للفروق الفردية فى الشخصية.

 باالتجاه نحو إلابداع.دافعية إلانجاه و عالقتها 

 

املؤتمر العلمي ألاول لكلية 

 التربية بالفيوم

ديسمبر  9-4

1111 
 

الغـ  الدراسـ ي الامتحانــات املدرسـية: دراسـة ميدانيــة للعالقـة بـين الاتجــاه و 

 السلوك الدراس ي ضوء متغيرى الجنس و املستوى التحصيلى.

بحوث ودراسات عن الغ  فى 

الجمهورية ألامتحانات، مطبعة 

 باإلسكندرية

9111  

بحوث فى أنمال معالجة  أنمال معالجة املعلومات و عالقتها بالتفصيالت املهنية لألفراد.

املعلومات فى النصفين 

الكرويين، مطبعة الجمهورية 

 باإلسكندرية      

9113  
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ورقة منشورة فى بحوث  الغ  فى الامتحانات بين تجنب ألاساليب وصيانة ألاخالق

ودراسات عن الغ  فى 

الامتحانات، مطبعة الجمهورية 

 باإلسكندرية   

9111  

نــــــــــدوة:) التحــــــــــديات التــــــــــى تواجــــــــــه املتعلمــــــــــين فــــــــــى ضــــــــــوء ثــــــــــورة الاتصــــــــــاالت 

 واملعلومات(

 –ورقة مقدمه لكلية التربية 

 جامعة طنطا        
9119  

مهــارات الســلوم القيــادي تصــور مقتــرب لتحســين نوعيــة بــرامج التــدريب علــى 

 بالتدريب على تجنب ألاخطاء لدى القادة التربويين

 منشور على موقع الباحث

www.Okasha.I8.com 

9119 

 
 

أدورا املعلـــم فـــى تنميـــة الـــذكاء الانفعـــالى لـــدى ألاطفـــال املوهـــوبين مـــن تالميـــذ 

 التعليم ألاساس ى

مجلة الدراسات الاجتماعية 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا
 9114(91العدد ) 9114

 –ورقة مقدمه لكلية التربية  التحديات التى تواجه املتعلمين فى ضوء ثورة الاتصاالت واملعلومات

جامعة طنطا ندوة:) التحديات 

التى تواجه املتعلمين فى ضوء 

 ثورة الاتصاالت واملعلومات(  

9119  

فــــي ســــياق مفــــاهيم التنبــــؤ بجــــودة الخدمــــة التعليميــــة املقدمــــة لطــــالب الجامعــــات 

 العوملة

 

مجلة الدراسات الاجتماعية 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا
 9111(91العدد ) 9111

الرضا الوظيفى العضاء هيئة التدريس بالجامعة وعالقته ببعض املتغيرات 

 املهنية والديموجرافية

املجلة التربوية التحاد الجامعات 

 العربية
9111  

املجلة التربوية التحاد الجامعات  املقدمة لطالب الجامعات اليمنيةجودة الخدمة التعليمية 

 العربية
9110  

واقع الاعداد املنهى لطالب الجامعات )دراسة حالة لجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 اليمنية(

مؤتمر التعليم العالى وهارة 

التعليم العالى بالجمهورية 

 اليمنية 

9112  

 

 

 

 

 

 

 

 ،،،وهللا ولي التوفيق                                                                                                      

 

  

 


