بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية التربية
قسم علم النفس التربوي

ســــيرة ذاتيــــــة

جمدي حممد أمحد الشحات
أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية ببنها
(تخصص صعوبات التعلم).

3102م

أوال :بيانات شخصية:

 -1االسم :مجدي محمد أحمد الشحات

 -2تاريخ ومحل الميالد – 1191/2/12 :الشموت – بنها – قليوبية.
 -3الوظيفة أستاذ بقسم علم النفس التربوي.
 -4جهة العمل :كلية التربية-جامعة-بنها.
 -5الحالة االجتماعية :متزوج ويعول.

 -9التخصص العام( :علم نفس تربوي).

 -7التخصص الدقيق( :صعوبات التعلم).

 -8عنوان المراسلة :كلية التربية ببنها – محافظة القليوبية.

منزل313/3353758 :

 -1التليفون :عمل313/3222777 :

محمول31224915133 :
تليفون السعودية 1817717053

ثانيا :املؤهالت العلمية:

 -1ليسااانس اداو وتربيااة شااعبة التاااريي دور مااايو  1113بتقاادير جيااد جاادا م ا كليااة التربيااة
ببنها.

 -2دبلااوم صااا

فااب التربيااة (علاام الاانفس التربااوي بتقاادير عااام ممتاااز فااب  1112/12/5ما

كلية التربية ببنها.

 -3ماجسااتير فااب التربيااة (علاام نفااس تربااوي) بتقاادير عااام ممتاااز فااب  1119/9/3م ا كليااة
التربيااة ببنهااا وكااا عن اوا الرسااالة (ع قااة ايساالوو المعرفااب بإسااتراتيجيات الااةاكر فااب

المهام اللفظية والشكلية).

 -4دكتو ار الفلسافة فاب التربياة (علام نفاس ترباوي) فاب 2333/2/12م ما كلياة التربياة ببنهاا
وكااا عن اوا الرسااالة (تشااصي

وع ا ج القصااور فااب حاال المشااك ت الريا ااية اللفظيااة

لاادا الت ميااة ةوي صااعوبات التعلم).مااا التوصااية بابااا الرسااالة وتااداولها بااي الجامعااات
المصرية والعربية

 -5استاة مساعد بقسم علم النفس التربوي فب 2337 /1/ 12
 -9استاة بقسم علم النفس التربوا فى 2313/8/9

ثالثا :التدرج الوظيفي:

 -0معيد بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية ببنها اعتبا ار م 1111/2/25م.

 -3مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية ببنها اعتبار م 1119/7/2م.
 -2مدرس بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية ببنها اعتبا ار م  2333/2/21وحتى 2337
 -4أستاة مساعد بقسم علم النفس التربوي كلية التربية جامعة بنها م 2337/1/24
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 -8ا أستاة بقسم علم النفس التربوي كلية التربية جامعة بنها م 2313/8/9

رابعا :األحباث املنشورة لدرجة استاذ مساعد:

 -1أساليو التعلم وع قتها ببعض المتغيرات المعرفياة وييار المعرفياة لادا عيناة ما اا و
الجامعة .بحث منشاور بمجلاة كلياة التربياة جامعاة انااا العادد ال

.2331

او – المجلاد ايول

 -2فاعلياة التاادريو علااب بعاض اسااتراتيجيات التشاافير فاب تحسااي ادسااتدعا لادا عينااة ما
ا و الجامعة منصف ب القدر علب التةكر ،بحث منشور بمجلة كلية التربية ببنها عدد

يناير .2331

 -3سلوك التقرير الةاتب لدا ايافال العاديي وةوي صعوبات التعلم والقابلي للتعلم (دراسة
مقارنة) ،بحث منشور فب المؤتمر العلمب ال انب – لمركز رعاية وتنمية الافولة ،جامعة
المنصور  ،تربية ايافال ةوي ادحتياجات الصاصة فب الوا العربب الواقا والمستقبل.

 -4استراتيجيات الةاكر وحل المشك ت لدا عينة م أنماا السياد المصية المصتلفة ،بحاث
منشور بمجلة كلية التربية ببنها عدد يوليو2332 ،م.

 -5فاعلية التدريو علب بعض استراتيجيات المسح البصري وأ ره علب مساتوي الفهام الق ار اب
لدي الا و المندفعي  ،بحث منشور بمجلة كلية التربية ببنها2335 ،م.

 -7د ارسا ااة لا اابعض المتغي ا ارات العقلية(السا اارعة ا دراكيا ااة-الغلا ااف اللفظب)وادنفعالية(مسا ااتوا
الام ااو -تحم اال الغموض)الفارق ااة ب ااي الت مي ااة با ااب ال ااتعلم و الع اااديي بح ااث منش ااور
بمجلة كلية التربية ببنها2339م

 -8ا ر التدريو على الحكمة ادصتبارية على مستوا كل م قلف ادصتبار والتحصيل
الدراسب بحث منشور بمجلة كلية التربية ببنها 2337م

ً
خامسا  :األحباث املنشورة لدرجة أستاذ :

-0تنميةةم مرةةاالص لقةةةدل م قةةدذ لقت ميةةذ ذوذ ةةةبوتاص لقةةتب م تحةةف دةةادذ من ةةوا تاقمج ةةم
لقمةايم ق تقويم لقتاتوذ ،لقمج د لقخامس ع ا .3101 – 3110

-3أثةةا تانةةامر تةةدايتا دةةا عةةادلص لىسةةتذناا ع ةةخ نة مةةر ةةل لىختتةةاا لقمبادةةا ولقتحةةةي

لقدالسا تحف دادذ من وا تن يم لقتاتيم تدمنروا ،لقمج د لقسادس لقبدد لألو 3100م.

 -3لقفاع يةةم لقذلتيةةم ولقةةتحنم لقةةدلخ ا -لقخةةااجا ق مب ةةم دةةا ع ترمةةا تاىتجةةام نحةةو مرنةةم
لقتدايس تحف دادذ من وا تمج م ن يم لقتاتيم جامبم لقمنوديم.
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-4لقفاول لقفاديم دا تقةديا لقةذلص وحة لقم ةن ص تةير ماتفبةا ومنخفضةا لقدوجماتيةم قةدذ

ط ة ا لقجامبةةم ،تحةةف دةةادذ من ةةوا تن يةةم لقتاتيةةم جامبةةم تنرةةا ،لقمج ةةد  ،32عةةدد 03

3103م.

 -8أثا تانامر تدايتا قتنميم مرةاالص لقةوعا لقةةوتا دةخ لقتبةا ع ةخ لقن مةاص قةدذ لقت ميةذ
ذوذ ةبوتاص لقتب م تحف دادذ من وا تمج م ن يم لقتاتيم ،جامبم لقز ازيل.

 -6لقس ة وا لثيثةةااال وع تةةك تاقةةذنان لقوجةةدلنا ولقمس ة وقيم لىجتماعيةةم قةةدذ ط ة ا لقجامبةةم

تحف م تاا مع زمي من وا تمج م ن يم لقتاتيم ،جامبم لققةيم.
-7فعاليةةة برمةةامر تةةدريبخ باسةةتخدام اليصةةة لتحسةةيا بع ة جوامةةي السةةلو االجتمةةاعخ لةةد
األطفال بطيئى التعلم.
 -8داع يم تانامر إا ادال قخفض ل لىختتاا وأثام دخ لقثقم تاقنفس ودلدبيم لثنجاز قدذ
ط ا لقجامبم.

سادسا :الكتب املنشورة:

 - 0إعااداد كتاااو بعناوا (صااعوبات الااتعلم تجا ار ات التشااصي

والع ا ج) كتاااو مشااترك منشااور

بدار الفكر العربب – عما – ايرد 2333م

 -2ترجمة كتاو بعنوا (نظريات النمو)كتاو مشترك الناشر دار الفكر العربب ،عماا  ،ايرد –
2334م.

 -3تعداد كتاو بعنوا (الافل باب التعلم صصا صا وأسااليو تربيتا )كتاو مشاترك دار الفكار
العربب2335 ،م.

 -4ترجمااة كتاااو بعنوا (باي ااو الااتعلم صصا صااهم النفسااية وتعلاايمهم )كتاااو مشااترك الناشاار دار
الفكر العربب 2331م.

 -5تعااداد كتاااو بعن اوا ( صااعوبات الااتعلم النما يااة)كتاو مش اترك الناشاار دار الص اوارزمب للنشاار
والتوزيا.

 -9اعدد كتاو بعنوا (التربية الصاصة فب الافولة المبكر )كتاو مشاترك الناشار دار الصاوارزمب
للنشر والتوزيا 2311م.

-7تعااداد كتاااو بادشااتراك مااا زما
والتوزيا 2312م.

 -8اعدد كتاو بعنوا (معاايير تشاصي
الجديد اسكندرية 2012

بعن اوا (مقدمااة فااب التربيااة الصاصااة) الناشاار الاادولب للنشاار
ادفاراد ييار العاديي )كتااو مشاترك الناشار دار الجامعاة
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 -1اعدد كتاو بعنوا (التدصل المبكر)كتاو مشترك الناشر دار ب رشد الدمام –المملكة العربية
السعودية

سابعا :املقاييس املرتمجة واملؤلفة:

 -1ترجمة مقياس سلوك التقرير الةاتب.
 -2تعداد مقياس مركز تحكم المعلم.
 -3استبيا الةاكر اليومية.

صعوبات التعلم تعداد دونالد هاميل.

 -4ترجمة باارية تشصي

 -5ترجمة مقياس مركز تحكم المعلم.

 -9ترجمة مقياس الفاعلية الةاتية للمعلم.

 -7ترجمة مقياس قلف ادصتبار المعرفب.

ثامنا :الرسا ئل العلمية التي شاركت يف اإلشراف عليها:
اسم الباحث
 -1هنا محمد زكب

الموضوع
أ ا اار م ا ااا و ار المعرف ا ااة وتحم ا اال الغم ا ااوض وصص ا ااا

المهم ا ااة عل ا ااب

استراتيجيات ايدا فب حل المشك ت الريا ية – ماجستير.
 -2منب أحمد مزيد

عمليا ااات ما ااا و ار المعرفا ااة وأسا اااليو الا ااتعلم لا اادا عينا ااة م ا ا الا ا ا و
الموهوبي لغويا – ماجستير.

 -3منب أحمد سابف

مدا فاعلية برنامج تدريبب فب ع ج بعض صعوبات التعبيار الكتاابب
لدا عينة م الت مية ةوي صعوبات التعلم.

ً
تاسعا  :الرسائل الىت شاركت فى مناقشتها :
اسم الباحث
-1تيما السيد عبد الفتا
-2ع ما عبد اهلل العبد اهلل

الموضوع
دراسة سيكو مترية حول دماج وتااوير اصتبااري المصافوفات
المتتابعة وكاتل للةكا باستصدام نموةج راش.

درجة وعى أوليا أمور الت مياة الاةي لاديهم صاعوبات تعلام
بحقوقهم وممارستهم لها فب برنامج صعوبات التعلم

ً
عاشرا  :الدورات التدريبية التي شاركت يف التدريس فيها:

 -1دور تعداد المعلم الجامعب يع ا هي ة التدريس بجامعة الزقازيف.
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 -2دور صدمة البي ة لا و كلية التربية.
 -3دور تدريو المعلمي علب التشصي

المبكر للت مية ةوي صعوبات التعلم.

 -4دور تدريو المعلمي علب ع ج الت مية ةوي صعوبات التعلم.
 -5تلقا مجموعة م المحا رات فب مدرسة الفتح حاول (صصاا

التلمياة ةوي صاعوبات

التعليم).

حادى عشر  :الكليات التي شاركت يف التدريس بها:
 -1كلية التربية ببنها – جامعة بنها.

 -2كلية التربية النوعية ببنها – جامعة بنها
 -3كلية الزراعة بمشتهر (القسم التربوي).

 -4مركز صعوبات التعلم بمحافظة المنوفية.
 -5كلية التربية بجامعة الملك فيصل

ثاني عشر :املواد الدراسية التي قامت بتدريسها لطالب كلية الرتبية:
 -1صعوبات التعلم (مقرر اصتياري) لا و الدبلوم الصا

بكلية التربية ببنها.

 -2صااعوبات الااتعلم فااب مرحلااة رياااض ايافااال لا ا و الفرقااة الرابعااة شااعبة رياااض أافااال
كلية التربية النوعية ببنها.

 -3نظريات التعلم.

 -4الفروف الفردية.
 -5صعوبات التعلم ادكاديمية.
 -9التقويم والتشصي

فى التربية الصاصة.

 -7صعوبات التعلم فب

و النظريات

 -8منهج اينشاة لةوي ادحتياجات الصاصة
 -1ارف تدريس صعوبات التعلم

-13القياس والتقويم فب التربية الصاصة لا و الماجستير
 -11دراسة حالة فب مجال صعوبات التعلم
 -12صعوبات التعلم النما ية
 -13التدصل المبكر

 14بايى التعلم لا و الماجستير

ثالث عشر :اجلمعيات العلمية املشارك بها:
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 -1الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
 -2راباة ايصصا يي النفسيي .
 -3راباة التربية الحدي ة.

رابع عشر :املؤمترات العلمية التي حضرتها:
 -1مؤتمرات الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
 -2مؤتمرات راباة ايصصا يي النفسيي ( .رانم)

 -3م ااؤتمر تربي ااة اياف ااال ةوي ادحتياج ااات الصاص ااة ف ااب ال ااوا العرب ااب الواق ااا والمس ااتقبل
جامعة المنصور – .2334

 -4المؤتمر العلمب لكلية التربية ببنها.

خامس عشر :األنشطة العلمية التي شاركت فيها:
 -1ع و بلجنة ش و الا و بالكلية.

 -2ع و بمجلس قسم علم النفس التربوي.
 -3ع و بلجنة الجدول بالكلية.

 -4القيااام بمشااروث بح ااب حااول (نساابة انتشااار صااعوبات الااتعلم فااب بعااض ماادارس محافظااة
المنوفية).

 -5تاادريو ايصصااا يي النفساايي وادجتماااعيي فااب ماادارس محافظااة المنوفيااة علااب التعاار
وتشصي

الت مية ةوي صعوبات التعلم.

 -9تق ااديم مجموع ااة ما ا المحا ا ارات وورش العم اال بادش ااتراك م ااا الجمعي ااة العام ااة لحماي ااة
ايافال با سكندرية بعنوا صعوبات التعلم – المفهوم – الصصا

– التشصي

.

 -7التعاو ما مركز صدمات المنظمات يير الحكومية وجمعية رعاية ا و التربية والتعليم
بالمنوفي ااة ف ااب تنش ااا مرك ااز ص ااعوبات ال ااتعلم وع ااو الهي ااة ادستش ااارية المشا ارفة عل ااب

المركز.

 -8ادشتراك فب ندو المناهج الد ارساية وتعلايم القايم المنعقاد بكلياة التربياة ببنهاا ايربعاا 21
مارس .2331

 -1ادشتراك فب دور تنمية قدرات أع ا هي ة التدريس بكلية التربية ببنها.
 -13شهاد تقدير فى اتحاد ا و كلية التربية ببنها مرفف رقم (.)1
 -11صااو شكر م مركز رعاية وتنمية الافولة مرفف رقم (.)2

 -12صااو اشتراك فى لجنة سير ادصتبارات بكلية التربية جامعة الملك فيصل مرفف رقم (.)3
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 -13شهاد شكر وتقدير م جامعة الملك فيصل للجهود المتميز مرفف رقم (.)4
 -14صااااو تفاااد م ا قساام التربيااة الصاصااة بتوصااي

المقااررات وانجاااز برنااامج الماجس ااتير

مرفف رقم (.)5

 -15صااو شكر م كلية التربية م قسم التربية الصاصة على الجهود المبةولة دعم وتاوير
قسم التربية الصاصة فب ادعتماد ايكاديمب مرفف رقم (.)9

 -19صااو شكر م كلية التربية جامعة الملك فيصل على حس التصر والدقة والعمل فى
لجا ادصتبارات مرفف رقم (.)7

 -17صااو مشاركة فب ندو ع (المجتما وايم فب دورتها السادسة بعنوا التوعية ايمنية
فب مناهج التعليم العام مرفف رقم (.)8

 -18صا اااو ش ااكر ما ا ا دار العام ااة لتربي ااة وتعل اايم البن ااات با حس ااا عل ااى تق ااديم محا اار
بعن ا اوا انصفا اااض التحصا اايل الد ارسا ااب كمؤشا اار للكش ا ا

الصاصة مرفف رقم (.)1

ع ا ا الت ميا ااة ةوا ادحتياجا ااات

 -11شهاد شكر وتقدير م عماد تاوير التعليم الجامعب على تقديم برنامج تدريبب بعناوا
تنمية مهارات الق ار وادستيعاو مرفف رقم (.)13

 -23شهاد تقدير ع ورشة عمل تحت عنوا الجود فب التعليم مرفف رقم (.)11

 -21شهاد شكر وعرفا م مدرساة مكاة المكرماة علاى متابعاة الاا و التربياة العملياة مرفاف
رقم (.)12

 -22صااو م هي ة تحرير مجلة جامعة القصيم لتحكم بحث بعنوا (فاعلية برنامج معرفب
سلوكب فاب تنمياة التفكيار ايص قاب لادا عيناة ما االباات كلياة التربياة بجامعاة القصايم
مرفف رقم (.)13

 -23صااو م هي ة تحرير مجلة جامعة الملك فيصل لتحكيم بحث بعناوا ريباات المعااقي

ومستوا ر اهم  :دراسة تابيقية على المعاقي فى ا حسا مرفف رقم (.)14

 -24صااو م هي ة تحرير مجلة جامعة الملاك فيصال لتحكايم بحاث بعناوا مساتوا ا دراك

يافال الرو ة المعر ي لصاة صعوبات التعلم والعاديي مرفف رقم (.)15

 -25صااو م عماد البحث العلمب بجامعة الملاك فيصال لتحكايم كتااو بعناوا اادتجاهاات
الحدي ة فى عادات العقلا مرفف رقم (.)19

 -29صااااو م ا التعلاايم الماااور ل نتساااو وةلااك ل شااتراك فااب تاااوير المقاارر ا لكترونااب
لماد مقدمة فى التربية مرفف رقم (.)17

 -27صااو م عماد التعليم ا لكترونب والتعليم ع بعد حول تدريس ماد دراسة حالاة فاى
مجال صعوبات التعلم لا و العماد مرفف رقم (.)18
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 -28صااااو م ا عماااد التعلاايم ا لكترونااب والتعلاايم ع ا بعااد حااول تاادريس مقاارر صااعوبات
التعلم ايكاديمب فى العماد لا و الجامعة مرفف رقم (.)11

 -21صااااو م ا عماااد التعلاايم ا لكترونااب والااتعلم ع ا بعااد حااول تاادريس مقاارر صااعوبات
التعلم النما ية فى العماد لا و الجامعة مرفف رقم (.)23

 -33صااااو م ا عماااد التعلاايم ا لكترونااب والتعلاايم ع ا بعااد حااول تاادريس مقاارر مقدمااة فااى
التربية الصاصة فب العماد لا و الجامعة مرفف رقم (.)21

 -31صا اااو ش ااكر ما ا وكي اال كلي ااة التربي ااة بجامع ااة المل ااك فيص اال للشا ا و ايكاديمي ااة وةل ااك
ل شتراك فب لجنة سير ادصتبارات مرفف رقم (.)22

 -32صااو شكر م جمعية أم المؤمني ل شتراك فاب مساابقة ارشاد با حمياد لل قافاة والعلاوم
مرفف رقم (.)23

-33صااااو ما هي ااة تحرياار مجلااة جامعااة الملااك فيصاال لتحكاايم بحااث بعناوا مسااتوا الممارسااة
لعملية ادستشار والعمل الجماعب ونظ ار هم معلمب الفصول العادية فب المرحلة ادبتدا ية.

 -34صااو م هي ة تحرير مجلة جامعة الملك فيصل لتحكايم البحاث رقام  1953بعناوا الملال
ايك اااديمب وع قتا ا بببع اااد بي ااة ال ااتعلم كم ااا ي اادركها اا ا و برن ااامج بك ااالوريوس التربي ااة الصاص ااة

بجامعة الملك صالد
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