د  /اسالم انور عبد الغني يونس

نبذة مختصرة :
القسم :
علم النفس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

علم النفس التربوي  -علم النفس التعلم
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

E.youness@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

ماجستير علم النفس التربوي
دكتوراة علم النفس التربوي

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
خمسة بحوث منشورة في مجال علم النفس التربوي
 -1التنبؤ بالذكاء الثالثي من كفاءة الذاكرة العاملة
 -2الفروق بين مرتفع ومنخفضي التحصيل في األداء على مهام الذاكرة العاملة
-3البنية العاملية والخصائص السيكومترية لمقياس استراتيجيات التنظيم المعرفي لالنفصال
-4التنظيم المعرفي االنفعاالت المصاحبة للموقف االختبار وعالقته بقلق االختبار وفعالية الذات االكاديمية
-5التمايز البناءي لالبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية
االهتمامات البحثية بمجال علم نفس التعلم وعلم النفس المعرفي والقياس والتقويم

سيرة ذاتية
االسم /إسالم أنور عبد الغني يونس

الوظيفة /مدرس عمم النفس التربوي – أستاذ مساعد عمم النفس جامعة القصيم
جهة العمل  /قسم عمم النفس التربوي -كمية التربية باإلسماعيمية
جمهورية مصر العربية ،قسم عمم النفس

السعودية.

– جامعة قناة السويس-

– كمية التربية – جامعة القصيم -المممكة العربية

الرقم القومي27702121900374/
تاريخ الميالد1977 / 2 / 12 /

جهة الميالد /اإلسماعيمية – جمهورية مصر العربية

الديانة /مسمم

الجنسية /مصري

الدرجة الحالية /دكتوراه في عمم النفس التربوي – يونيو 2011
الحالة االجتماعية /متزوج ويعول طفمين

محل اإلقامة 9 /شارع نصر الدين تقسيم المعممين -اإلسماعيمية – جمهورية مصر العربية

تميفون المنزل0020643378094 /

البريد االلكترونيE.Youness@qu.edu.sa  ُ/

التخصص العممي العام /عمم النفس التربوي

التخصص العممي الدقيق /عمم النفس المعرفي.

المؤهالت الدراسية/

 بكالوريوس العموم والتربية عام  1998بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف من كمية
التربية باإلسماعيمية -جامعة قناة السويس – جمهورية مصر العربية.

 دبموم مهني في التربية تخصص عمم نفس مدرسي عام  2001بتقدير عام جيد جدا من
كمية التربية باإلسماعيمية -جامعة قناة السويس – جمهورية مصر العربية.

 دبموم خاص في التربية عام  2002بتقدير عام ممتاز من كمية التربية باإلسماعيمية-
جامعة قناة السويس – جمهورية مصر العربية.

 ماجستير في التربية تخصص عمم نفس تربوي عام

 2006من كمية التربية

باإلسماعيمية -جامعة قناة السويس – جمهورية مصر العربية.

 دكتوراه في التربية تخصص عمم نفس تربوي عام  2011من كمية التربية باإلسماعيمية-
جامعة قناة السويس – جمهورية مصر العربية.

التدرج الوظيفي/

 معيد بقسم عمم النفس التربوي

– كمية التربية باإلسماعيمية – جامعة قناة السويس

جمهورية مصر العربية في الفترة من عام  1999وحتى عام .2006

 مدرس مساعد بقسم عمم النفس التربوي

– كمية التربية باإلسماعيمية – جامعة قناة

السويس جمهورية مصر العربية في الفترة من عام  2006وحتى عام .2011

 مدرس بقسم عمم النفس التربوي

– كمية التربية باإلسماعيمية – جامعة قناة السويس

جمهورية مصر العربية في الفترة من عام  2011وحتى .2014

 استاذ مساعد عمم النفس -كمية التربية – جامعة القصيم في الفترة من  2014وحتى
اآلن.

المقررات قام بتدريسها/
 عمم النفس التعميمي
 القياس والتقويم

 صعوبات التعمم

 اإلحصاء النفسي والتربوي
 مناهج البحث في عمم النفس
 الفروق الفردية والقدرات
 التقويم التربوي

 سيكولوجية التعميم والتعمم
 أساليب التفكير

 عمم النفس المعرفي
 مهارات التفكير

الدورات واألنشطة األخرى/
 عضو الجمعية المصرية لمدراسات النفسية.
 عضو الجمعية المصرية لممراهقة.

 إجادة تامة لمهارات استخدام الحاسب اآللي.
 إجادة تامة لمهارات التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام البرامج اإلحصائية المتطورة
مثل برامج  SPSSو .Lisrel

 مدرب معتمد مشارك من المجمس القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
(حاصل عمى شهادة تدريب المدربين المستوى التمهيدي ())Prep56 TOT

 مدرب محترف من المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (حاصل
عمى شهادة تدريب المدربين المستوى التكميمي (.))Supp21 TOT

 منسق عام التعميم المفتوح بكمية التربية باإلسماعيمية.

 شارك كمدرب في العديد من البرامج التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة قناة السويس.

 شارك كمدرب في برنامج تحسين التعميم الثانوي لمعممي المرحمة الثانوية التابع لو ازرة
التربية والتعميم والمدعوم من البنك الدولي عام .2012

 شارك كمدرب في برنامج تنمية قدرات معممات رياض األطفال التابع لو ازرة التربية
والتعميم والمدعوم من البنك الدولي. 2012

 شارك كمدرب في الكثير من الدورات التدريبية لمتدريب عمى استخدام البرامج اإلجصائية
مثل  SPSSفي دورات عقدت بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة
السويس وبكمية التربية باالسماعيمية ،وكمية التربية جامعة القصيم.

 شارك كمدرب في الكثير من البرامج والدورات التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس بجامعة قناة السويس.

 حاصل عمى دورة تدريبية في تصميم مواقع االنترنت باستخدام برنامج

Microsoft

 Expression webمن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.

 حاصل عمى دورة تدريبية في استخدام مهارات برنامج

Microsoft Advanced

 Power Pointمن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.

 حاصل عمى دورة تدريبية في استخدام مهارات برنامج

 2D Animation Flashمن

مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.

 حاصل عمى دورة تدريبية في برنامج الساعات المعتمدة من مشروع تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.

 حاصل عمى دورة تدريبية في برنامج أساليب البحث العممي من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.

 حاصل عمى دورة تدريبية في برنامج التخطيط االستراتيجي من مشروع تنمية قدرات
أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.

 حاصل عمى دورة تدريبية في حزمة برامج اإلعداد المهني التربوي األساسية لممعمم

الجامعي (التدريس الفعال -استخدام التكنولوجيا في التدريس -التدريس المصغر) من
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس.

 شارك في أعمال االمتحانات والكنتروالت بكمية التربية باإلسماعيمية والعديد من الكميات-
جامعة قناة السويس منذ عام  1999وحتى اآلن.

 شارك في أعمال االمتحانات والكنتروالت في العديد من المؤسسات التعميمية خارج
جامعة قناة السويس.

 شارك في أعمال االمتحانات والكنتروالت بالتعميم المفتوح.

 شارك في أعمال بعض المؤتمرات العممية المتخصصة في مجال عمم النفس.
 أشرف عمى العديد من رسائل الماجيستير بكمية التربية جامعة قناة السويس وجامعة
القصيم.

البحوث العممية غير المنشورة/

 ماجستير التربية تخصص عمم النفس التربوي بعنوان" الفروق في مكونات ما وراء
المعرفة واستراتيجيات حل المشكالت لدى المعتمدين/المستقمين في االسموب المعرفي من

طالب المرحمة الثانوية".

 دكتوراه في التربية تخصص عمم نفس تربوي بعنوان" نموذج بنائي لكفاءة مكونات الذاكرة
العاممة والذكاء الثالثي لستيرنبرج والتحصيل األكاديمي"

البحوث العممية المنشورة/

 التنبؤ بالذكاء الثالثي من كفاءة مكونات الذاكرة العاممة .مجمة كمية التربية
باإلسماعيمية.2012 .

 الفروق في كفاءة مكونات الذاكرة العاممة لدى مرتفعي ومنخفضي التحصيل األكاديمي.
مجمة كمية التربية باإلسماعيمية .2012

 البنية العاممية والخصائص السيكومترية الستبيان التنظيم المعرفي لإلنفعال ( .)CERQ
مجمة القياس والتقويم ،جامعة عين شمس ،العدد الثالث .2013

 التمايز البنائي لالبتكارية االنفعالية والذكاء االنفعالي وعالقتهما بالعوامل الخمسة الكبرى
لمشخصية ،اكتوبر .2015

 التنظيم المعرفي لالنفعاالت المصاحبة لمموقف االختباري وعالقتها بقمق االختبار

وفعالية الذات األكاديمية .مجمة الجمعية المصرية لمدراسات النفسية ،اكتوبر 2016

