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 وزارة التعليم العالي

 (PMU)تطوير التعليم العالي وحدة إدارة مشروعات 
 ىوجيا المعلومات في التعليم العالوتكنولمشروع تطوير نظم 

 

 

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

 أدى الخدمة العسكرية متزوج  41105616100162 61/5/6611 ذكر د. محمد السعيد أبو حالوة

 الصورة الشخصية محافظة البحيرة –كوم حمادة  –قرية بيبان  العنوان 

الصورة الشخصية Abou_halawa2003@yahoo.com البريد إلالكتروني 06066616401 هاتف جوال

 

 قسم علم النفس، كلية التربية الجهة مدرس لوظيفةا

 صحة نفسية التخصص النفس التربوي علم  القسم 

 46/66/4006 تاريخ الدرجة  مدرس الدرجة 

 6/1/6664 استالم العمل  6/1/6664 تاريخ التعيين 

 

  

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

 ليسانس آلاداب والتربية 1
جيد جًدا مع مرتبة  6666مايو 

 الشرف

كلية التربية بدمنهور 

 جامعة إلاسكندرية

 الفلسفة والاجتماع الفلسفة والاجتماع

 الدبلوم الخاص في التربية 2
كلية التربية بدمنهور  جيد جًدا 6662

 جامعة إلاسكندرية

 الصحة النفسية علم النفس

 املاجستير 3
كلية التربية بدمنهور  ممتاز 4004

 جامعة إلاسكندرية

 الصحة النفسية علم النفس

 الدكتوراه 2
املنح والتوصية  4006

 بالطباعة والتبادل

كلية التربية بدمنهور 

 جامعة إلاسكندرية

 الصحة النفسية علم النفس

5       

 

   عناوين الرسائل:-  
 عقليا   المعاقين األطفال لدي االجتماعي التواصل مهارات بعض لتنمية مقترح إرشادي برنامج ماجستير 

 دكتوراه
 الصم األطفال من عينة لدي االجتماعية الكفاءة تحسين في االنفعالي النضج لتنمية مقترح إرشادي برنامج فعالية

 انفعاليا   معاملتهم المساءة

  

 السيرة الذاتية
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   البيانات الوظيفية:- 
 القرار  تاريخ القراررقم  اعتبارا من الوظيفة  م

 معيد بقسم علم النفس التعليمي 1
إلى  6/1/6664

40/2/4004 

  

 مدرس مساعد  2
إلى  46/2/4004

41/66/4006 

  

 مدرس 3
وحتى  46/66/4006

 تاريخه

  

2     

5     

1     

6     

 

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

    ال يوجد 1

    ال يوجد 2

    ال يوجد 3

    ال يوجد 2

    ال يوجد 5

    ال يوجد 1

 -: النشاط المهنى•      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

 تدريس مقررات قسم علم النفس التربوي  1
6/1/6664 

 وحتى تاريخه

  

2     

3     

 -: الجوائز•      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

    ال يوجد 1

    ال يوجد 2

    ال يوجد 3
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 -: المؤتمرات واللقـاءات العلميةوالمحاضرات وورش العمل  •      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

1 

 عمةةةةل ورقةةةةة االنفعاليةةةةة  والتنشةةةة ة السةةةةيكولوجية التربيةةةةة
 علةم قسةم السيكولوجي  التدخل ندوة فعاليات ضمن مقدمة

 الشةةةةةي   كفةةةةةر جامعةةةةةة التربيةةةةةة كليةةةةةة التربةةةةةوي  الةةةةةنف 
51/1/9002 . 

   

2 

 األطفةال لدى األخالقي السلوك وتنمية السيكولوجية التربية
 ضةةةمن مقدمةةةة عمةةةل ورقةةةة األسةةةرية  البي ةةةة سةةةيا  فةةةي

 الةةةةنف  علةةةم قسةةةةم السةةةيكولوجي  التةةةةدخل نةةةدوة فعاليةةةات
 .51/1/9002 الشي   كفر جامعة التربية كلية التربوي 

   

3 

 ورقةة األطفةال  لةدى التعةاط  وتنميةة السيكولوجية التربية
 قسةةةم المبكةةةر  التةةةدخل نةةةدوة فعاليةةةات ضةةةمن مقدمةةةة عمةةةل

 الشةةةةي   كفةةةةر جامعةةةةة التربيةةةةة كليةةةةة النفسةةةةية  الصةةةةحة
99/9/9002 . 

   

2 

 لةةدى اإليجةةابي االجتمةةاعي السةةلوك تنميةةة فةةي اآلبةةاء أدوار
 التةةدخل نةةدوة فعاليةةات ضةةمن مقدمةةة عمةةل ورقةةة األطفةةال 
 كفةةر جامعةةة التربيةةة كليةةة النفسةةية  الصةةحة قسةةم المبكةةر 
 .99/9/9002 الشي  

   

5 

 ضةمن منشةورة عمةل ورقةة واألبعاد  المفهوم: الحياة جودة
 كفةةر جامعةةة التربيةةة لكليةةة السةةاب  السةةنوي المةةمتمر كتةةا 

 التربويةةة للعلةةوم كاسةةتامار الحيةةاة جةةودة"  وعنوانةة  الشةةي  
 أبريةةةةل 51/51 مةةةةن الفتةةةةرة فةةةةي عقةةةةد والةةةة ي" والنفسةةةةية
9050 . 

   

1 

 منشةةور بحةة  والقيةةا   األبعةةاد  المفهةةوم : التةةدف  حالةةة
 علةةم لقسةةم السةةاب  السةةنوي الةةدولي المةةمتمر كتةةا  ضةةمن

 رحةةا  فةةي عقةةد طنطا والةة ي جامعةةة اآلدا  كليةةة الةةنف  
 الةةنف  علةةم" وعنوانةة  طنطةةا  النفسةةي جامعة الطةة  مركةة 
 مةن مةن الفتةرة فةي  "أفضةل حيةاة نحةو مع ةا النفسي والط 
 .   9050 أبريل 91/92

   

    العةةةةام  اإلطةةةةار:المةةةةراهقين الموهةةةةوبين لةةةةدى األنةةةةا ويةةةةةه 6
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 د.أ مةةةة  باالشةةةةتراك نظةةةةر  ووجهةةةةة األساسةةةةية  المفةةةةاهيم
 فعاليةةات ضةةمن مقدمةةة عمةةل ورقةةة عكاشةةة  فتحةةي محمةةود
 كليةةة النفسةةية  الصةةحة قسةةم الموهةةوبين  حيةةاة جةةودة نةةدوة

 .  91/9/9002 الشي   بكفر التربية

1 

التفامل  الصالبة  والمرونة النفسية: إطار عام لبرامج اإلرشاد 
النفسي للموهوبين  بح  منشور ضمن كتا  الممتمر العربي 

عنوان : " استامار الاامن لكلية التربية جامعة ال قا ي  تحت 
الموهبة ودور ممسسات التعلم: الواق  والطموحات" وال ي عقد 

 .1222أبريل  12/11في الفترة من 

   

 التدريبية الدورات   :- 
 إلى   -الفترة من املركز  البرنامج  م

6 
 القةومي المجلة  إشةرا  تحةت الفتيةات تعلةيم ميسرات تدري  دورات

 .واألمومة للطفولة
  

4 
 تحةت والنظةار الةوكالء مسةتوي الخدمة أاناء المعلمين تدري  دورات
 .التعليم تحسن إدارات إشرا 

  

3 
 البحيةرة بمحافظة الشبا  بمراك  العاملين تدري  عمل وورش دورات
 .بالبحيرة والرياضة الشبا  مديرية إشرا  تحت

  

2 
 اإلعةةةالم مراكةةة  إشةةةرا  تحةةةت والقةةةري المةةةدن رمسةةةاء تةةةدري  دورات
 .بالبحيرة واإلدارة التنظيم بهي ة

  

5 
 التعلةةيم مركةة  بمقةةر الواحةةد الفصةةل مةةدار  معلمةةات تةةدري  دورات

 .بالمنوفية الليان سر  بمدينة اليونسكو إشرا  والتأهيل
  

1 
 الوفةةاء جمعيةةة بإشةةرا  الخاصةةة التربيةةة فةةي العةةاملين تةةدري  دورات
 . اإلسكندرية بمدينة المندرة بحي  هنيا   المعاقين لرعاية

  

6 

 بإشةةرا  الخاصةةة التربيةةة مجةةال فةةي العةةاملين وتأهيةةل تةةدري  دورات
 9001-59-51 مةن الفنةرة فةي باإلسكندرية للجمي  الحياة جمعية

 . 9001-59-91 إلي

  

1 
 تحقيةةة  متطلبةةةات علةةة  العةةةام الةةةتعلم مةةةدار  مةةةديري تةةةدري  دورات

 . 9001 الجودة  وتوكيد ضمان هي ة إشرا  الجودة  وضمان
  

6 
 متطلبةةةات علةةة  األطفةةةال ريةةةاض مجةةةال فةةةي العةةةاملين تةةةدري  دورات
 الجةةةودة  وتوكيةةةد ضةةةمان هي ةةةة إشةةةرا  الجةةةودة  وضةةةمان تحقيةةة 
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9002 . 

60 

 تةةدريبي برنةةامج تشةةكيلة  وآليةةات ومحدداتةة  ماهيتةة  الجمةةالي الحةة 
 مةةن الفتةةرة فةةي الدواسةةر  وادي محافظةةة بمةةدار  العةةاملين للمعلمةةين

99- 91/1/5119  . 

  

66 

 برنةةةامج تحقيقهةةةا  وآليةةةات ومالمحهةةةا ماهيتهةةةا: األخالقيةةةة التربيةةةة
-51 الدواسةةر  وادي محافظةةة بمةةدار  العةةاملين للمعلمةةين تةةدريبي

51/1/5119 . 

  

64 
 فةةي عقةةد والةة ي( العةةالي التعلةةيم فةةي التةةدري  جةةودة تحسةةين) دورة
 . هة 5119 ااني ربي  5 وحت  األول ربي  10 من الفترة

  

63 

 المةةنهج( "التعلةةيم تحسةةين مشةةرو ) األطفةةال ريةةاض معلمةةات تةةدري 
 إلة  90/2/9055 مةن الفترة في( وأبتكر وأتعلم ألع  حقي: الجديد
 . هة 51/1/9055

  

62 

المشةةكالت النفسةةية لةةدى الشةةبا : التصةةني   المحةةددات  والعةةال .  
مرك  إعداد القادة  بمديرية الشبا  والرياضةة محافظةة البحيةرة  فةي 

 . 1222العشرين من ديسمبر 

  

65 

استراتيجيات اسةتنهاض همةة الشةبا   مركة  إعةداد القةادة  بمديريةة 
الشةةةبا  والرياضةةةةة محافظةةةة البحيةةةةرة  فةةةي الاةةةةاني والعشةةةرين مةةةةن 

 . 1222ديسمبر 

  

61 

العنةة : صةةيم  ومحدداتةة   وعالجةة   مركةة  إعةةداد القةةادة  بمديريةةة 
الشةةةبا  والرياضةةةةة محافظةةةة البحيةةةةرة  فةةةي الاةةةةاني والعشةةةرين مةةةةن 

 .1222ديسمبر 

  

66 
المواطنة واالنتمةاء  مركة  إعةداد القةادة  بمديريةة الشةبا  والرياضةة 

 .1222محافظة البحيرة  في الراب  والعشرين من يناير 
  

61 

ملةة  اإلنجةةا : التعريةة   المكونةةات  االسةةتخدامات  ضةةمن فعاليةةات 
مشةةةرو  تقةةةويم أداء الطالةةة  الجةةةامعي  جامعةةةة اإلسةةةكندرية  فةةةر  

 6لمجموعةةةة متتابعةةةة مةةةن الةةةدورات التدريبيةةةة  ردمنهةةةور  رمةةةدر  
 دورات تدريبية 

  

66    

40    

   األبحاث العلمية  : 
 الاشتراك العدد تاريخ النشر جهة النشر اسم البحث
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( تةةةدري  مةةةديري المةةةدار  علةةة  الةةة كاء االنفعةةةالي وانعكاسةةةات  علةةة  2)
سةةلوكهم القيةةادي بوصةةف  متطلب ةةا لمجتمةة  الةةتعلم  بحةة  مشةةترك  مجلةةة 

 "دراسات تربوية واجتماعية"  كلية التربية  جامعة حلوان. 

    

 النفسةةةةية الحيةةةةاة بجةةةةودة وعالقتهةةةةا االنفعاليةةةةة االجتماعيةةةةة ( الكفةةةةاءة1)
 الةةدولي المةةمتمر فةةي للعةةرض مقبةةول بحةة  الةةتعلم  صةةعوبات  وي لألطفةةال
شةرا  تنظيم التعلم  لصعوبات األول  الةتعلم  لصةعوبات العربيةة الجمعيةة وا 

  .55/9002/ 1-1 من الفترة في الكويت 

    

( برنامج مقترح لتنمية مهارات ضبط وتنظيم ال ات لدى عينة مةن  وي 3)
اضطرا  قصور االنتباه المقترن بالنشاط الحركي ال ا د  في ضةوء نمةو   

 استراتيجية تنظيم ال ات  بح  قيد النشر. 

    

     

 محةةةةةةةدداتها  صةةةةةةةيمها : المةةةةةةةدار  ألطفةةةةةةةال االنفعاليةةةةةةةة اإلسةةةةةةةاءة( 4)
  . حةالوة أبو السعيد محمد/ د:  إعداد"..   منها الوقاية ومداخل  تأايراها
 الاالة   الجة ء  (91) العدد النف   وعلم التربية في عربية دراسات مجلة

9059.  

    

تحقيةة  الموهبةةة: تةةأاير اإلدراكةةات المختلةةة للةة ات والعةةالم علةة  تحقيةة  (5)
الموهبةةة لةةدى المةةراهقين الموهةةوبين  المجلةةد األول  العةةدد الاةةاني  مجلةةة 

 . 1222كلية التربية بدمنهور  جامعة اإلسكندرية  

    

اله يمة النفسية:ماهيتها  ممشراتها  محدداتها  تةداعياتها "دراسةة فةي (6)
( 3المجلد الرابة  العةدد )  المفهوم" مجلة كلية التربية جامعة دمنهوربناء 
 1221لسنة 

    

( البنية العاملية والتحليل التميية ي لله يمةة النفسةية فةي  ضةوء بعةض 7)
المتميةةرات النفسةةية لةةدى طةةال  الجامعةةة )نمةةو   مقتةةرح( باالشةةتراك مةة  

(  الجة ء 37العةدد )آخر  مجلة دراسات عربيةة فةي التربيةة وعلةم الةنف   
 .1223الاال   

    

 االيفـاد   : 
 الفترة املكان تاريخ الايفاد نوع الايفاد
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   االجازات واالعارات:- 
 الفترة  رقم القرار وتاريخة  املكان نوع الاجازة 

 5/6/4066وحتى  46/66/4060  جامعة الخرج اململكة العربية السعودية إعارة

 إعارة
اململكة العربية  - جامعة جازان

 السعودية
 60/1/4065وحتى  42/1/4064 

    

    

    

    

 

 

 ،،،وهللا ولي التوفيق                                                                                                      

 

 

 


