
                                                    جمهورية مصر العربية                                                                                                
 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 

  متزوج   69184628688898 62/4/8591 ذكر  عادل محمود محمد املنشاوي 

 الصورة الشخصية الاسكندرية  –سيدي بشر  –شارع محمد نجيب  89 العنوان 

الصو  البريد إلالكتروني 88688821840 هاتف جوال

 رة الشخصية

 جامعة دمنهور  –كلية التربية  الجهة استاذ مساعد  لوظيفةا

 التربوي علم النفس  التخصص علم النفس التربوي  القسم 

  تاريخ الدرجة  استاذ مساعد الدرجة 

 تاريخ التعيين 

 

  استالم العمل 

 

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

التخصص 

 العام
 الدقيق التخصص

1 
بكالوريوس علوم وتربية تخصص 

 رياضيات

ممتاز مع مرتبة  8518

 الشرف 

جامعة  –كلية التربية 

 الاسكندرية 

علوم 

 وتربية 

 رياضيات 

2 
الدبلوم الخاص في التربية ) 

 تخصص قياس وتقويم ( 

 

جامعة  –كلية التربية  جيد جدا 3891

 الاسكندرية 

  

3 
ماجستير في التربية تخصص علم 

 النفس 

جامعة  –كلية التربية  ممتاز  8510

 الاسكندرية

  

4 
فلسفة الدكتوراه في التربية تخصص 

 علم النفس التربوي 

جامعة  –كلية التربية  - 8554

 الاسكندرية

علم النفس  

 التربوي 

9       

 

   عناوين الرسائل:-  
 ) العالقة بين اتجاهات اآلباء واألخوة والمدرسين نحو المتخلفين عقليا وتقديرهم لذواتهم ماجستير 

  

 السيرة الذاتية
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 دكتوراه
) اثر التفاعل بين أساليب التعلم التعاوني وبعض أنواع التغذية الراجعة على اكتساب المفاهيم الرياضية 

 لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي (

 

   البيانات الوظيفية:- 
 القرار  تاريخ رقم القرار اعتبارا من الوظيفة  م

1 
من  معيد

4/31/3891  

  

   م  18/0/8510من  مدرس مساعد 2

   م 62/0/8554من  مدرس  3

    29/2/2012lمن  استاذ مساعد  4

9     

2     

0     

 

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

   م 8/5/6889 مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية  1

 مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية  2

من 

8/5/6886- 

 م 18/1/6889

  

3     

4     

9     

2     

 

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

1     

2     

3     
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 -: الجوائز•      
 تاريخة  رقم القرار  اعتبارا من  الوظيفة  م

    م 6884جائزة الجامعة للتشجيع العلمي عام  1

2 

 علم مؤتمر في النفسية الصحة مجالجائزو افضل بحث في 

 بجامعة الضيافة بدار اقيم والذي والعشرين السابع النفس

 م6888 مايو 1-0 من شمس عين

   

3     

 

 

 

 

 

 

 

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

1     

2     

3     

 

 التدريبية الدورات   :- 
 إلى   -الفترة من املركز  البرنامج  م

8 
 هيئة اعضاء قدرات تنمية بمركز  التكنولوجيا باستخدام التدريس في التدريبي البرنامج •

 الاسكندرية بجامعة التريس
 م6881 يناير 62-61

6 
 هيئة اعضاء قدرات تنمية بمركز  البحثية املشروعات في التدريبي البرنامج •

 الاسكندرية بجامعة التريس
 م6881 يناير 18-65 من

1 
 هيئة اعضاء قدرات تنمية بمركز  الفعال الاتصال مهارات في التدريبي البرنامج •

 الاسكندرية بجامعة التريس
 م6881 فبراير 4-6 من

4 
 بمركز التعليمية املخرجات بقياس وعالقته التقويم ضوابط في دورة •

  التقويم
 م68/9/6888 -85 من بدمنهور  الاسكندرية جامعة بفرع

9 
 جامعة بفرع التقويم بمركز  الطالب اداء لتقويم الانجاز ملف استخدام في دورة •

 بدمنهور  الاسكندرية
 م60/9/6888-62 نم

2 
 باستخدام الاختبارات اسئلة تحليل عن  التدريبي البرنامج •

   Win steps برنامج

 جامعة – البنات كلية في أقيم الذي

 شمس  عين
 م68/0/6888 -89/0 من الفترة في
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0 
 برنامج باستخدام لالختبارات الالكتروني التصحيح عن عمل ورشة •

OMR اقامه الذي  

 بفرع والامتحانات التقويم مركز

 الجامعة
 م86/5/6888يوم

1 

 تدريب برامج ضمن العالي التعليم ملؤسسات الذاتي التقويم برنامج •

 التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من املعتمدين الخارجين املراجعين

  والاعتماد

 العامة مبارك بمكتبة واملنعقد

 بدمنهور 

 -9/86/6888) من الفترة في

5/86/6888) 

5 
 التعليم ملؤسسات والخرجيين الداخليين املراجعين تاهيل برنامج •

  العالي
 9/86/6881 -18/88من  دمنهور  جامعة بادارة

88    

88    

86    

81    

84    

89    

82    

80    

81    

85    

68    

 

 

 

 

 

   األبحاث العلمية  : 
 الاشتراك العدد تاريخ النشر جهة النشر اسم البحث

 النفسية املتغيرات من عدد ضوء في والتشاؤم بالتفاؤل  التنبؤ

 بدمنهور  التربية كلية طالب من عينة لدى والديموجرافية

 رابطة – املعاصرة التربية بمجلة

 04 العدد - املعاصرة التربية
   م  6882

 الاتصال مخاوف اختزال في التعاوني التعلم استخدام فعالية

 كلية طالبات من عينة لدى الجماعية الذات تقدير وتحسين الشفهي

 التربية

   م 6880 الشيخ كفر – التربية كلية بمجلة

 من عينة لدى الضاغطة الحياتية واملواقف الذات وفعالية الانتماء

 الثانوية املرحلة طالب

 جامعة – التربية كلية مجلة

  إلاسكندرية
   م 6885

 الابداعي والتفكير الانفعالية والكفاءة الانفعالي لالبداع بنائي نموذج

 املعلم الطالب لدى الدراسية الضغوط مواجهة وأساليب
   م 6888 دمنهور  جامعة التربية كلية مجلة
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فعالية استخدام  التعلم القائم على الوسائط المتعددة 

ومستوى صعوبة المهمة في تحسين االحساس يالفعالية 

 الذاتية واختزال العبء المعرفي لدى الطالب المعلم

جامعة  –مجلة كلية التربية 

   م 6888 دمنهور 

لرفاهة النفسية  وعالقتها  بقلق المستقبل والقلق 

االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة 

 المرحلة الثانوية  

  مؤتمر علم النفس السابع

الجمعية  –والعشرين  

المصرية للدراسات 

النفسية في الفتررة من 

 م1122مايو  7-8

وحائز على جائزة أ. د / 

حامد زهران كافضل بحث 

 في مجال الصحة النفسية  

 

   م 6888

التوجه نحو المستقبل لدى ذوي المستويات المختلفة في 

 التنظيم الذاتي واالمل عند الطالب المعلمين 
  مجلة كلية التربية جامعة

دمنهور العدد الرابع 

 المجلد الخامس 
   م 6881

اساليب حل المشكالت وقوة السيطرة المعرفية وفعالية 

الذات االبداعية لدى ذوي االسلوب االبداعي ) 

 التجديدي / التكيفي ( من طالب كلية التربية 

  مجلة كلية التربية جامعة

دمنهور العدد الثاني 

 المجلد السادس 
   م 6884

نموذج تنبؤي لتوجهات الهدف المتعدد واستراتيجيات 

االعاقة الذاتية االكاديمية والحكمة االختبارية والقلق 

 المعرفي لالختبار لدى الطالب المعلم 

  مجلة كلية التربية جامعة

 –كفر الشيخ العدد الثالث 

 المجلد الثاني 
   م 6884

االسهام النسبي لكل من الحاجة للمعرفة والدافعية 

 العقلية في التنبؤ بالحكمة لدى طالب كلية التربية 
  المجلة المصرية

للدراسات النفسية العدد 

  12المجلد  88
   م 6889

نموذج بنائي للعالقات بين النزعة للتسامح 

واستراتيجيات التنظيم المعرفي االنفعالي والعوامل 

 الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطالب المعلمين 

  مجلة كلية التربية جامعة

االسكندرية المجلد 

الخامس والعشرون العدد 

 الرابع 

   م 6889

بالذات وكل من نموذج سببي للعالقات المتبادلة بين الشفقة 
 اإلرهاق والصمود األكاديمي لدى الطالب المعلم

جامعة  –مجلة كلية التربية 
 اإلسكندرية 

م 1122    
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 االيفـاد   : 
 الفترة املكان تاريخ الايفاد نوع الايفاد

    

    

    

   االجازات واالعارات:- 
 الفترة  رقم القرار وتاريخة  املكان نوع الاجازة 

   اململكة العربية السعودية  اعارة 

    

    

    

    

    

 ,,,وهللا ولي التوفيق                                                                                                      


