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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 

 

 المختصرة السيرة الذاتية

 

 

 

 

  
 

  

 أحمد سيد مصطفى على/ . د.أ 

 

 
 

 
  

 معلومات االتصال

 01001946482            :المحمولرقم 

 

 :البريد اإللكتروني
aly_mstf@yahoo.com 

  -بكلية التربية   المبني االدراي: المكتب 
 .قسم علم النفس 

 - أسيوطجامعة  - أسيوط: عنوان المراسلة 
  . علم النفسقسم  -كلية التربية 

 

 

 :المؤهالت العلمية 

 .عين شمس كلية التربية جامعة  -ليسانس آداب وتربية 

 .عين شمس كلية التربية جامعة  -فى علم النفس "  سنتان " دبلوم خاص 

 .أسيوط كلية التربية جامعة  -درجة الماجستير فى علم النفس 

 .أسيوط كلية التربية جامعة  -درجة الدكتوراه فى علم النفس 

 :التدرج الوظيفي 

 . أسيوطكلية التربية جامعة  1996إلى  1994من : مدرس مساعد 

 .أسيوط كلية التربية جامعة  2001إلى  1996من :  مدرس 

mailto:aly_mstf@yahoo.com
http://www.google.com.eg/imgres?start=422&sa=X&biw=1438&bih=658&tbm=isch&tbnid=tMRDLOEksFKnnM:&imgrefurl=http://faculty.ksu.edu.sa/mbinobead/Pages/CV.aspx&docid=jBDXOOs__fBM5M&imgurl=http://faculty.ksu.edu.sa/mbinobead/PublishingImages/cv.jpg&w=480&h=460&ei=gGeHUZKbK-fn4QS0gIHoDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:32,s:400,i:100&iact=rc&dur=716&page=15&tbnh=168&tbnw=175&ndsp=32&tx=74.26318359375&ty=95.15789794921875
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 .أسيوط كلية التربية جامعة 2006 إلى 2002من : أستاذ مساعد 

 . حتي اآلن 2007من : أستاذ 
 

 :التدرج األكاديمي 

 .جامعة أسيوط  -بقسم علم النفس   -أستاذ علم النفس التربوى   

بكلية  2211/  2212 التنفيذى لمشروع  برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد مديرال
 .أسيوط التربية جامعة 

 جامعة / بكلية التربية  –قسم علم النفس / ن الجودة ادة ضمحمدير و 
 .اآلن حتى , أسيوط              

 

 :االهتمامات البحثية 

 . علم النفس المعرفى

 . القياس والتقويم

 . إستخدامات الكمبيوتر فى علم النفس 
 . إستراتيجيتا تحكم الكمبيوتر وتحكم البرنامج وعالقتهما بتعلم لغة البيزيك  

 

 : البحوث العلمية

  :النشر في دوريات دولية -أ

 ,يكولوجية إدارة المدرسة والفصل وما يدركه الطالب وعالقتهما بالتحصيل الفعلى ــس
الهيئة ,  2222ديسمبر  9-7, ا مؤتمر قضايا اإلدارة التربوية فى الدول العربية وإصالحه

 .بيروت  –مجلة المؤتمر , اللبنانية للعلوم التربوية
 

, ـــعودسمجلة جامعــــة الملك  , اوإصالحهمؤتمر قضايا اإلدارة التربوية فى الدول العربية 
 19/2العدد  ,2222 ,الرياض,كلية التربية 

 .جامعة الملك سعود 

البناء العاملى لدافعــــــــية اإلتقــــــــان وأثره على تبنى أســــــاليب التعلم والتحصيل "  
ات ــــدراس ,مجـــلة رســالة الخليج العربى  ," األكاديمى لدى طالب كليـــة التربيــــــــة 

 . الرياض( 121)العدد  , 2222. الخليـــج العربى
 

شعبة اللغة   فاعلية برنامج تعليمى مقترح فى تنمية مهارات التقويم التربـوى لدى طالب" 
الجمعية  ," الفرنسية بكلية التربية فى ضوء المعايير القومية لجودة المعلم فى مصر 

 الثالث عشــر اللقاء السـنوى 2222, فبراير , سعوديـة للعلوم التربـــوية والنفســية ال
 . الرياض, جامعــة الملك سعود,( جستن),

 :النشر في دوريات إقليمية ومحلية -ب

  االكتساب والمراجعة والنفذية الراجعة وعالقتها بإتقان النظام" االبستمولوجيا البنائية 
الجزء )الرابع عشر  ,1991/ يناير ,مجلة كلية التربية  "دوس"األساسي لتشغيل الكمبيوتر 

 .جامعة أسيوط ( األول

الذكاء وعالقتة بزمن الرجع البسيط الصوتي والضوئي واالختياري والتميزي وعتبة السمع 
 .معة أسيوط جا( الثانى  الجزء)الرابع عشر  ,1991/ يونيو ,مجلة كلية التربية  ,الدنيا 

" المباشرة والمرجاة"   العمر والخبرة والذكاء وعالقتهما بالذاكرة السمعية والبصرية  
 .جامعة أسيوط ( الجزء الثانى)الخامس عشر  ,1999/ يونيو ,مجلة كلية التربية 

مهارات الرسم الهندسى والصناعى وعالقتها بالذكاء والتآذر البصرى والحركى  
 . (الجزء الثانى)عشر  رابعال المجلد ,2222/ يونيو ,المنيا  مجلة كلية تربية,
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 .جامعة أسيوط 

يولوجى ـــــــيكومترى والفســـــمدى كفــــاءة إســـتخدام قياسـات القلق الس"  
مجلة كلية  , "اس قلق اإلخــــــــتبار التحصيلىــــــبالكمــــبيوتر فى قي المـــدار

 .جامعة الزقازيق ( 21العدد)المجلد الرابع عشر  ,2222/ يوليو, تربية  بنها

 ,مجلة كلية التربية " األبـنــية العامليــة للذكاء  اإلنفعالى وعالقتهـا  بسـمات  الفائقين  " 
 .    جامعة أسيوط ( الجزء الثانى)المجلد الحادى والعشرون  ,2222/ يوليو

رة ـوالبصرية المباش معيةـوعالقتها بالذاكرة الس العـزو السببى لبعض أنمـاط جرائم األحداث"

 .جامعة أسيوط ( 2الجزء األول ج)المجلدالتاسع عشر , 1999/ يونيو, مجلة كلية التربية "  واإلنتباه
 

 :الكتب والمؤلفات 

 : الكتب التي شارك الباحث في تأليفها -أ

,  التقويم فى المنظومة التربــوية (  : 2223)أحمد محمد سالم , على أحمد سيد  -1
 {  1222/  3129رقم إيداع   ISBN} الرياض  , مكتبــة الرشد 

) , إمام مصطفى ســـــيد  , صالح الدين حسين الشريف , على أحمــد سيد  -2
مكتبة , والذاكرة البشرية  اإلتجاهــــات الحديثــــة فى قياس الذكاء (  :  2222

 .{  ISBN 7229  /1222 }. الرياض , الزهراء 

, مكتبة الزهراء ,مقاييس الذكاء والقدرات العقلية(:هـ1232)وآخرين على أحمد -3

 .{  ISBN 7129  /1232 }. الرياض 

 

, مكتبة الرشد, التوجيه واإلرشاد النفسى ( : 2212)ظالل مداح , على أحمد  -2
 .{   ISBN  2211122221912} الرياض 

 }. الرياض , مكتبة الزهراء , علم النفس الجنائى ( :2212)على أحمد وآخرين   -2
ISBN 12223  /1232  }. 

 : المقاييس -ب

 .الكمبيوتر اتقان النظام األساس لتشغيلمقياس  -1

 .مقياس الذاكرة السمعية والبصرية المباشرة والمرجأة -2

 .مقياس مهارات الرسم الهندسى والصناعى  -3

 .مقياس سيكولوجية ادارة الفصل والمدرسة  -2

 .مقياس القلق السيكومترى والفسيولوجى المدار بالكمبيوتر  -2

 .مقياس تقييم األداء باستخدام زمن الكمون  -2

 .مقياس دافعية االتقان  -7

 .مقياس أسليب التعلم األكاديمى  -1

 .برنامج تعليمى مقترح فى تنية مهارات التقويم التربوى -9

 .مقياس الذكاء االنفعالى  -12

 .مقياس سمات الفائقين  -11

 .مقياس العزو السببى ألنماط جرائم األحداث  -12
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 .مقياس ادراك العمق  -13

 .التفكير االستقرائى  مقياس -12
 

  :والندوات  المؤتمرات 

ديسمبر  9-7, ا مؤتمر قضايا اإلدارة التربوية فى الدول العربية وإصالحه -
 .بيروت  –مجلة المؤتمر , الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية,  2222

الجمعية السعوديـة للعلوم التربـــوية والنفســية ( جستن), السـنوى الثالث عشــراللقاء -
 . الرياض, جامعــة الملك سعود,2222, فبراير , 

 2/2/2222, جامعــة أســيوط  -كلية التربيــة /  نـــدوة اإلختبــار الجيـــد  -

-1من  , جامعـة الملك سعود, كليــة التربيــة ,  لتربيـةاوأوليــات نــدوة العولمـــة  -
 م 2222/ 21-22هـ  2/1222

ة التربيـــــــة  ـــكلي,ندوة الجـــودة واإلعتماد األكاديمــى فى مؤسسات التعليـــم العالــى
هـ 1227/ 29/1,   عوديةــالمملكـة العربيـــــة الس –للبنات األقسام األدبية بالرياض 

 م2222فبراير  29الموافق/ 

التحديـات : وصــل الفجوة الرقمية  –لتقنية المعلومـات النـدوة الوطنية األولى 
 1 -2من , جامعة الملك سعود  –كليــة عــلوم الحاسب والمعلومات  ,والحلــول 
 2222فبـــراير 

 

 :المشاركة في مجال ضمان جودة التعليم 

والمقررات فى  رئاسة لجان تطوير التعليم/ االشتراك في لجان  -ب 

  . أسيوط جامعةو/ جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض

جامعة  – الجودة بكلية التربية لمشروع الحصول علىالفريق التنفيذي  مدير 
 .2211/  2212أسيوط 

 

 :االشتراك في الجمعيات النفسية والتربوية واألهلية 

 .والتربوية الجمعية المصرية للدراسات النفسية 

 .رابطة األخصائيون النفسيين المصرية

 Member of the Internationalعضو األكاديمية التربوية الدولية  
Academy educational             بالمساهمة ببحوث  منشورة /  2212منذ

 .حتى اآلن و/  على الموقع 

 . جامعة أسيوط  –ابن خلدون جمعية عضو 
 

 
 : البحثيةالمشاريع 

 . . جامعة أسيوط -االعداد لمشاريع بحثية من خالل الجمعيات الخدمية بكلية التربية 

تقويم تطبيق المركزية اختبارات الثانوية العامة روع ـــالمشاركة الفعلية فى مش
 .المملكة العربية السعودية  على مستوى ,الرياض, 

 

 
 

 :اإلشراف علي الرسائل العلمية

 ,التربية  اترسالة ماجستير ودكتوراة بكلي ثالثينأكثر من االشراف على  
 بالمملكة , األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض وجامعة ,أسيوطجامعة ب

 .العربية السعودية 
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 : مناقشة الرسائل العلمية

 من رسائل الماجستير والدكتوراة بالجامعات  أكثر من ثالثينفي مناقشة لمشاركة ا 
 .والسعودية , المصرية

 

 
 :بتدريسها  امالمقررات الدراسية التي ق

 .مناهج وطرق البحث  -

 .علم النفس الجنائى  -

 .القياس والتقويم فى البحوث النفسية  -

 علم النفس التربوى  -

 .علم النفس المعرفي -

 .صعوبات التعلم  -

 (العيادى)المرضي علم النفس  -

 .اإلرشاد والتوجيه النفسى  -

 .اإلحصاء النفسى  -

 .علم النفس اإلداري  -

 .علم النفس الصناعى  -

 .علم النفس الفسيولوجى -

 .إستخدامات الكمبيوتر في علم النفس  -

 .علم النفس العام  -

 .وغيرها من مواد التخصص العام , علم النفس اإلجتماعى  -

 : تدريسها  تمبعض المقررات اآلخرى التي   * -

 .علم النفس التربوي والفروق الفردية -

 .القياس النفسي والتربوى  -

 .علم النفس وقضايا المجتمع  -

 ..وغيرها ,  نظريات التعلم  -
 

 :األنشطة العلمية 

 :بيان باألنشطة العلمية والتطبيقية

 , مع  م1992ها منذ عام ـــتدريس كان يتم في  , م النفســــــإستخدام الكمبيوتر في عل
 في مجال الذاكرة السمعية والبصرية وطرق( خاصة)إستحداث برامج في علم النفس المعرفي 

 تخدام الكمبيوتر فيــقياسها بالكمبيوتر, وللباحث كتاب فردي خاص بذلك, كما يتم اس 
 م النفســــداخل معمل عل   atagrph & Bi0feedbackعلم النفس الفسيولوجي بجهازى 
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 ".جامعة أسيوط   "بكلية التربية  

والذى  " الداللة النفسية للصوت في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية" له كتاب بعنوان 
 .حظي بتقدير وإجازة لجان التقييم بمجمع البحوث اإلسالمية باألزهر

 :إلسهامات الجامعية األخرىا

جامعة , ة ـــــبكلية التربي, اإلسهام في دورات إعداد المعلم الجامعي بدور فعال في مجال علم النفس 
 .أسيوط 

مع القيام بتدريب المعيدين ,  االشراف على معمل علم النفس بكلية التربية بجامعة أسيوطالمساهمة فى 
 .معمل على أجهزة القياس النفسى بال -سابقاً  – والمدرسين المساعدين

 

 : المشاركة في الخدمة المجتمعية

 .بجامعة أسيوط , الصم والعميان  مركزمجلس ادارة عضو  -

 .جامعة أسيوط  –جمعية ابن خلدون بكلية التربية مجلس ادارة عضو  -

 . المساهمة فى برامج اليونسيف لخدمة المجتمع     -

 : األنشطة العلمية

 :  المهام العلمية -أ 

والدكتوراه بكلية التربية فى , الماجستير و ,الدبلوم الخاص  مقررات توصيف
 ".تخصص علم النفس

فى علم النفس التربوى لمرحلة الليسانس تخصص التوصيف بعض مقررات 
 .وأسيوط / بالرياض والبكالريوس 

 . توصيف بعض مقررات دبلوم التوجيه واإلرشاد النفسي

 , بكلية التربية, من رسائل فى الدكتوراه ,والماجستير على الكثير األشراف على العديد
 .ومناقشة العديد من  الرسائل  الجامعية , ة أسيوط ــــبجامع

بكلية التربية للبنات , على أكثر من ثمانى رسائل فى الدكتوراه , والماجستير  الفردى األشراف
ومناقشة العديد من  الرسائل  ,  الرياضب ة األميرة نورة بنت عبد الرحمنــــــــبجامع, 

 .الجامعية فى الجامعات السعودية 

 :تقييم وتحكيم  -ب  

, برنامج علم النفس لمرحلتى البكالريوس والدراسات العليا المشاركة في وضع 
المملكة العربية , الرياض, بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن , بكلية التربية 

 .السعودية 

 .حتى اآلنجامعة أسيوط ,تحكيم بحوث الترقية لمجلة كلية التربيةالمشاركة في 

الجمهورية ,جامعة بغداد, تحكيم بحوث مجلة كلية التربية للبنات  المشاركة في
 .حتى اآلن , العراقية 

حتى   2223فى الفترة من ,  تحكيم بحوث مجلة كلية التربية للبنات   المشاركة في 
  .المملكة العربية السعودية , الرياض , جامعة الملك سعود ,  2229

بكلية ,حول التوجيه واالرشاد النفسىالمساهمة في إعداد مشروع بحثي مقترح 
 " .العربية السعودية  المملكة,الرياض,بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن, التربية

 

 :نشر البحوث العلمية  -ج

بحثاً فى مجال ( 41)أكثر من : عدد األبحاث المنشورة حتى االّن  
 :نشرت فى كل من  التخصص
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 .جامعة أسيوط  -

 .جامعة المنيا  -

 .جامعة الزقازيق  -

 . المملكة العربية السعودية –الرياض /  جامعة الملك سعود -

 .المملكة العربية السعودية -الرياض   ( جستن) الجمعية السعودية    -

 ( .مركز دراسات الخليج)مجلة رسالة الخليج  -

فى مؤتمر االدارة التربوية " حول سيكولوجية االدراة " بحث فردى منشور * 
 . لبنان , المنعقد فى بيروت , فى العالم العربى

نشر بمجلة كلية التربية " فاعلية زمن الكمون " بحثان منشوران أحدهما حول
دراسات مركز , والثانى  نشر فى مجلة رسالة الخليج , بجامعة الملك سـعود

 .الرياض (  121)العدد , 2222الخليـــج العربى 

ية  عودــــالجمعية الس -فى اللقاء السـنوى الثالث عشر " وتم إلقاؤه  منشوروآخر 
فاعلية برنامــــــج تعليمى " بالرياض بعنوان  1227محرم  21/22فى  -جستن 

ية ـــمقترح فى تنمية مهــــــارات التقويم التربــوى لدى طالب شعبة اللغة الفرنس
  .  " .بكليـــــة التربيــــة فى ضوء معايير جودة المعلم 

 

 : البرامج -د

المملكة , الرياض  -" جستن" اللقـاء الحـادى عشـر للجمعيـة النفسية والتربوية 
 .م2222فبرايــر  22-21هـ الموافـق 1227محـرم  22-21, العربية السعودية 

قســــــم اإلرشـاد النفسى , ملتقى الحمايــة األســـرية  ضـــد العنف واإلعتـــداء 
 هـ1227/ 2/2, بالرياض بكليات التربيــــــة للبنات 

  7/  2- 2من ,جامعة أسيوط " التدريس بإسـتخدام التكنولوجيا : " البرنامج التدريبى 
 .م  2222

من , جامعة أسيوط,  Course and Currlculum Design: البرنامج التدريبى
 .م  2222/  3/1إلى  31/7

 13- 12من  , ,جامعة أسيوط" إتخاذ القرارات وحل المشكالت "   البرنامج التدريبى
 م    2222/ 1/ 

 .م 2222 /7/  2- 2من جامعة أسيوط " تقييم التدريس : "  البرنامج التدريبى

 .م  2222 7// 22-22من ,جامعة أسيوط" توكيد الجودة واإلعتماد :البرنامج التدريبى

 

 على أحمد سيد مصطفى. / د.أ

 .جامعة أسيوط  –كلية التربية  –أستاذ علم النفس 

 aly_mstf@yahoo.com:  البريد اإللكترونى 

 /002   19464820010         :         موبايل 
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