األستاذ الدكتور /محمد محمد سيد خليل
الميالد :القاهرة 1949/9/2

المؤهالت العلمية :
 -ليسانس آداب -جامعة عين شمس

1973

 -درجة الماجستير آداب -جامعة عين شمس

1980

 -درجة الدكتوراه -جامعة عين شمس

1982

 منحة دراسية للدكتوراه ألمريكاالتدرج الوظيفي :
 معيد بكلية اآلداب جامعة عين شمس تدريس بجامعة صنعاء أستاذ زائر بمستشفى األمل ( إستشاري نفسي اكلينيكي ) -درجة األستاذية

1983-1982

1973
1985
1993-1992
1994

الوظائف األكاديمية :
 -وكيل كلية اآلداب لشئون الدراسات العليا والبحوث

2007-2001

 -مدير مركز الدراسات اإلنسانية والمستقبليات

2009-2001

 عميد كلية اآلداب لمدة عامين وحتى بلوغ السن القانونيةالتخصص :
 -التخصص العام  :علم نفس.

2009-2007

 التخصص الدقيق :علم نفس اكلينكي.اإلنتاج العلمي :
 اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بجانب تقييم وتحكيم العديد من بحوث الترقيات والجوائزعلى المستوى الوطني والعربي.
 -نشر العديد من البحوث والمؤلفات على المستوى المحلي والدولي.

 المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية. عضوية الكثير من الجمعيات العلمية والمحلية والدولية.اإلسهامات واألنشطة العلمية :
 تطوير المجلة العلمية " حوليات كلية اآلداب " شكال ومضمونا حتى حصلت على الترقيم الدولي. المشاركة في العديد من اللجان لتطوير قطاع الدراسات العليا بالجامعة. المشاركة بدور رئيسي في وضع اإلستراتيجية العلمية لجامعة عين شمس. إعداد أول قاعدة معلومات شارحة تضم جميع رسائل الماجستير والدكتوراه التي منحتها الجامعات المصريةوالتي تناولت الصراع العربي اإلسرائيلي خالل فترة توليه إلدارة مركز الدراسات اإلنسانية والمستقبليات.
 وضع نظام لتقييم ومتابعة الكتاب الجامعي من خالل لجنة من األساتذة. إنشاء وحدة دعم العملية التعليمية. تقدم بمشروع التطوير المستمر ونجحت الكلية في الحصول عليه بقيمة  8مليون جنيه وبذلك أصبحت أول كليةآداب تحصل على هذا المشروع في مصر.
 إنشاء مركز اإلبصار اإللكتروني لتكافؤ فرص التعليم للطالب المكفوفين وهو المركز األول من نوعه في مصر. إعداد الكثير من المقاييس واإلختبارات النفسية مثل قائمة عين شمس للصفات واختبار القيم. المشاركة في إعداد العديد من التقارير العلمية التي تتناول أهم مشكالت المجتمع المصري الراهن. يقوم بتقديم اإلستشارات العلمية والفنية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخاصة داخل مصر وخارجها علىالمستويين اإلقليمي والدولي في مجال تنمية الموارد البشرية وكذلك التنمية الشاملة.
 خبرة عريضة في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المنظمات األهلية التطوعية في مصر والعالم العربي. تأليف العديد من األدلة التدريبية التي يستفيد بها الكثيرون ممن يعملون في مجال التنمية بالعالم العربي. العديد من المشروعات التنموية للعديد من المنظمات اإلقليمية والدولية. -أنشطة مجتمعية عامة.

