
 األستاذ الدكتور/ عبد العزيز السيد الشخص

 الوظيفة : أستاذ بقسم التربية الخاصة وعميد الكلية سابقا  

 
 ة :المؤهالت العلمي

 -جامعة عين شمس بتقدير ) جيد جدا -بكالوريوس علوم وتربية من كلية التربية  -

 1971         الثاني(. 

 1974 الدبلوم الخاص في التربية من كلية التربية بتقدير ) جيد جدا (  -

الماجستير في التربية ) تخصص صحة نفسية ( في مجال التفوق العقلي واإلبتكار   -

 1978 بتقدير ) ممتاز (. 1978من كلية التربية 

دكتوراه الفلسفة في التربية ) تخصص تربية خاصة ( من كلية بوسطن بالواليات   -

   24/5/1982المتحدة األمريكية في 

  

 التدرج الوظيفي :

     2/6/1978حتى  23/9/1975معيد بكلية التربية من   -

) تم اإلبتعاث خالل هذه الفترة إلى  28/6/1982حتى  3/6/1978مدرس مساعد بكلية التربية من   -

     الواليات المتحدة األمريكية للحصول على درجة الدكتوراه(.

    24/1/1988حتى  29/6/1982مدرس بكلية التربية من   -

   حتى تاريخه. 25/1/1993أستاذ مساعد بكلية التربية من   -

   .11/9/2006 – 9/9/2000مدير مركز اإلرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس من   -

  

 الوظائف األكاديمية :

   .10/11/2002-7/11/2001رئيس قسم الصحة النفسية في الفترة من   -

   .2006-2002وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من  -

   .31/7/2009-1/8/2006جامعة عين شمس من  -عميد كلية التربية  -

  

 التخصص :

 التخصص العام : علوم وتربية.  -

 التخصص الدقيق: صحة نفسية وتربية خاصة.  -

 اإلنتاج العلمي :



 أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه.  -

 قام بنشر العديد من األبحاث على المستوى المحلي والدولي.  -
 شارك وأعد الكثير من المؤتمرات العلمية محلياً ودولياً.  -
 عضوية الكثير من الجمعيات العلمية والمحلية والدولية.  -

 عضوية الجمعيات العلمية :

 س األطفال المتميزين والمنظمة القومية لألطفال الموهوبين.مجل -
 منظمة بحوث التعليم األمريكية ولجنة خبراء اليونسكو للتربية الخاصة. -
 الجمعية المصرية للدراسات النفسية ورابطة التربية الجديدة. -
 الجمعية المصرية لذوي اإلحتياجات الخاصة. -
 عضوية اللجنة اإلستشارية العليا لتطوير خدمات التربية الخاصة في مصر. -
 عضو لجنة تطوير التعليم بمصر بوزارة التربية والتعليم ) لمدة عامين (. -
 عضو لجنة التربية بالمجلس األعلى للثقافة. -
  

 اإلسهامات واألنشطة العلمية :

 " التغير اإلجتماعي وإغتراب  طفولة والشباب والتنمية اإلجتماعية مثلالعديد من األبحاث العلمية الهامة حول ال -

الشباب " , " القيم في المجتمعات الريفية والحضارية وعالقتها بالتنمية : , " مظاهر إساءة معاملة الطفل في 

 المجتمع المصري ".
 -العديد من المشروعات الهامة ومنها : -
ألطفال المعوقين سمعياً في مرحلة ما قبل المدرسة " , وزارة المعارف مشروع " إعداد المنهج الدراسي ل -

 .2002-1999بالمملكة العربية السعودية من 
ومشروع تأليف عدد  2003-2001مشروع " غرفة المصادر التجريبية بمصر " , منظمة اليونسكو بباريس من  -

-2002قلياً بمصر ", وزارة التربية والتعليم من ( ستة كتب دراسية في " المجال المهني لألطفال المتخلفين ع6)

2003. 
دراسة عالمية لمشروع شبكة المدارس المنتسبة باليونسكو ومشروع " حركة الدمج الشامل للتربية الخاصة في  -

ومشروع " إدخال خدمات التربية الخاصة ومشروع " إعداد  2007إلى  2006مصر " منظمة اليونسكو من 

 ياجات الخاصة.المعلم لذوي اإلحت
مشروع " تطوير الدراسات العليا بكلية التربية " أحد مشروعات تطوير التعليم بالمجلس األعلى للجامعات )  -

2005-2006.) 

 

 


