د  /فتحي محمد محمود مصطفى

نبذة مختصرة :
القسم :
علم النفس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

علم النفس -علم نفس تربوي
الرتبة العلمية :
أستاذ مشارك

البريد االلكتروني

الجامعي :

fmm.mustafa@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه الفلسفة تخصص علم النفس

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
موضوعات ذات عالقة بعلم النفس التربوي

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة القصيم
عمادة الدراسات العليا
1

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

البيانات الشخصية
الاس ــم

فتحي دمحم محمود مصطفى

تاريخ ومكان امليالد
الحالة الاجتماعية

 1791/2/8مصر
متزوج 3 +

ال ـعـنوان

ج.م.ع قنا  -قوص
جامعة القصيم

2

املؤهالت الدراسية
التخصص

الدرجة العلمية
دكتوراه الفلسفة في التربية
ماجستير علم النفس
دبلوم التربية الخاص

3

1

علم نفس
علم نفس
علم نفس

الجهة املانحة لها

2212
2221
1778

جامعة جنوب الوادي
جامعة حلوان
جامعة جنوب الوادي

التخصص ومجاالت الاهتمام

التخـصص العام

التربية

التخصص الدقيق

علم النفس التربوي

مـجاالت الاهتمام
العلمية

علم النفس التربوي القياس والتقويم

السجل الوظيفي
الوظيفة

5

التاريخ

التاريخ

جهة العمل وعنوانها

معلم بوزارة التربية و التعليم

مصر– وزارة التربية والتعليم – ادارة قوص التعليمية

5991

عضو وحدة الجودة والاعتماد التربوي

وزارة التربية والتعليم – مصر

6050/6002

عضو وحدة الجودة والاعتماد التربوي

وزارة التربية والتعليم – مصر

6050/6002

مراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان الجودة

الهيئة القومية لضمان الجودة – مصر

6050- 6002

استاذ مساعد جامعة القصيم – كلية التربية  -قسم علم النفس

جامعة القصيم – كلية التربية  -قسم علم النفس

6050

ألاعمال إلادارية واللجان

مسمى العمل إلاداري /اللجان واملهام

1

التاريخ

منسق لجنة الجودة بقسم علم النفس



1138 - 1131

عضو وحدة الجودة بكلية التربية جامعة القصيم



1138-1131

عضو اللجنة املرجعية بالقسم

1131

عضو لجنة اعداد الاختبار الشامل للبرنامج

1139

الابحاث العلمية املنشورة
اسم الباحث (الباحثين)

9

عنوان البحث والناشر والتاريخ

فتحي دمحم محمود مصطفى

بحث بعنوان "الكفايات املهنية ملعلمي املعاقين سمعيا في ضوء بعض املتغيرات " مجلة التربية الخاصة
،كلية التربية  ،جامعة الزقازيق  ،العدد الحادي عشر  ،ابريل . 2215

فتحي دمحم محمود مصطفى

بحث بعنوان " أنماط السيطرة الدماغية السائدة وعالقتها بأساليب التعلم املفضلة لدى طالب جامعة
القصيم ،مجلة كلية التربية بالوادي الجديد ،جامعة أسيوط ،مصر  ،العدد(التاسع عشر)،أغسطس
، 2215ص ص (.)581-532

فتحي دمحم محمود مصطفى

الكفايات املهنية ملعلمي الطالب الصم وضعاف السمع في ضوء بعض املتغيرات  ،مجلة التربية الخاصة،
جامعة الزقازيق ،مصر ،العدد(الحادي عشر )،أبريل  ،2215ص ص (.)213 -195

فتحي دمحم محمود مصطفى

" فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات املهنية ملعلمي الطالب املعاقين بصريا على ضوء حاجاتهم
التدريبية بمنطقة القصيم " مجلة كلية التربية بالوادي الجديد  ،جامعة أسيوط ،فبراير 2215

فتحي دمحم محمود مصطفى

" الكفاءة الذاتية وعالقتها بالعزو السببي لدى طالب كلية التربية جامعةالقصيم ،مجلة كلية التربية بالوادي
الجديد  ،جامعة أسيوط  ،مصر  ،العدد(الحادي والعشرون)،فبراير . 2211

فتحي دمحم محمود مصطفى

ما وراء الذاكرة في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية  ،لدى طالب جامعة القصيم طالب جامعة القصيم ،
مجلة كلية التربية  ،بنها ،مجلد ( )29عدد( )121أبريل . 2211

د.فتحي دمحم محمود – أحمد مجاور عبد الفهيم

فاعلية انشطة تعليمية مقترحة قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة لتدريس مقرر مهارات التفكير وبيان
أثرها على متغيرات (التحصيل-الاتجاه نحو املقرر-التفكير إلابداعي) لدي طالب كلية التربية بجامعة
القصيم .مجلة كلية التربية اسيوط  ،جامعة أسيوط  ،مصر  ،العدد(الثاني والثالثين ) املجلد (الثاني )يونيو
. 2211

ربيع عبده أحمد رشوان ،فتحي دمحم محمود مصطفى

الذكاء الروحي والذكاء الثقافي وعالقتهما بالتوافق مع الحياة الجامعية لدى الطالب السعوديين والوافدين
بجامعة القصيم ،قيد النشر.

ألانشطة التدريسية
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
علم النفس التربوي
مهارات التفكير وأساليب التعلم
علم النفس املعرفي
علم نفس النمو طفولة ومراهقة

املرحلة
الجامعية
بكالريوس
بكالريوس

الدراسات
العليا

ماجستير املناهج
بكالريوس

علم نفس نمو رشد وشيخوخة
صعوبات التعلم والتأخر الدراس ي
مبادئ البحث التربويدمج ذوي الاحتياجات الخاصة علم نفس الفروق الفردية التقويم التربوياستراتيجيات التدريسالقياس والتقويم
استراتيجيات التدريس
علم النفس التربوي
مهارات التفكير وأساليب التعلم
علم النفس املعرفي
علم نفس النمو طفولة ومراهقة
علم نفس نمو رشد وشيخوخة
صعوبات التعلم والتأخر الدراس ي
مبادئ البحث التربويدمج ذوي الاحتياجات الخاصة علم نفس الفروق الفردية -التقويم التربوي

بكالريوس
دبلوم الارشاد والتوجيه
الدبلوم العام
بكالريوس
بكالريوس
بكالريوس
ماجستير علم النفس
الدبلوم العام
ماجستير علم النفس
بكالريوس
بكالريوس
ماجستير املناهج
بكالريوس
بكالريوس
دبلوم الارشاد والتوجيه
الدبلوم العام
بكالريوس
بكالريوس
بكالريوس

