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-آلدابلیة اكوعمید- االجتماعيعلم النفسأستاذ
جامعة بني سویف

بني سویفجامعة 
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التاریخالجامعةالكلیةالمؤھلمالبیان

المؤھالت العلمیة

١٩٧٩القاھرةاآلدابلیسانس علم النفس١
ماجستیر علم النفس عن رسالة بعنوان "أبعاد ٢

السلوك القیادي وعالقتھا بكفاءة أداء العمال 
الصناعیین"

١٩٨٥المنیااآلداب

دكتوراه علم النفس عن رسالة بعنوان "أبعاد ٣
السلوك التوكیدي وعالقتھا ببعض المتغیرات 

النفسیة االجتماعیة"
١٩٨٨القاھرةاآلداب

إلى منالجھةالوظیفةالبیان

علميالتدرج ال
١٩٨١١٩٨٥آداب المنیامعید١

١٩٨٥١٩٨٨آداب المنیامدرس مساعد٢
١٩٨٩١٩٩٤آداب بنى سویفمدرس٣
٢٠٠٠)١(١٩٩٤آداب بنى سویفأستاذ مساعد٤

-٢٠٠١آداب بنى سویفأستاذ٥

إليمنالجھةالوظیفةمالبیان

المواقع الوظیفیة
٢٠٠١٢٠٠٣آداب بنى سویفرئیس قسم علم النفس١
٢٠٠١٢٠٠٤آداب بنى سویفوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع٢
4٢٠٠6٢٠٠آداب بنى سویفمدیر مركز خدمة المجتمع وتنمیة البیئة٣
٢٠١١آداب بنى سویفعمید الكلیة ٤

--١٩٩٤جامعة الملك سعود بالریاض من عام–كلیة التربیة - تمت إعارتي للعمل كاستاذ بقسم علم النفس)١( ٢٠١١- ٢٠٠٧ومن 2001
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نوعیة 
النشاط

تاریخ جھة النشرعنوان الكتابم
النشر

الكتب

١٩٩٢دار غریبالسلوك القیادي وفعالیة اإلدارة١
ت دلیل الباحثین إلى المفاھیم النفسیة فى الترا٢

باالشتراك مع  اخرین
١٩٩٤المعھد العالمى للفكر اإلسالمي

مع علم النفس ومشكالت الصناعة باالشتراك ٣
آخرین

١٩٩٥دار غریب

١٩٩٨دار غریبتوكید الذات: مدخل لتنمیة الكفاءة الشخصیة٤
٢٠٠٢دار غریبالمھارات االجتماعیة واالتصالیة٥
٢٠٠٤دار ایتراكعلم النفس االجتماعي. باالشتراك مع آخرین٦
تطویر الدراسات العلیا زمركالمحاجة: أسالیب قیاسھا وطرق تنمیتھا٧

جامعة –كلیة الھندسة –والبحوث
القاھرة

٢٠٠٦

٢٠٠٦دار غریبعلم النفس والتنمیة المعرفیة المجتمعیة٨

األسس النفسیة لبناء الشخصیة اإلیجابیة٩
باالشتراك مع آخرین

مركز الدراسات المعرفیة و دار 
إیتراك للنشر

٢٠٠٨

بناء العقلیة البحثیة: لماذا، وماذا، ١٠
وكیف نبني ؟.

مركز تطویر الدراسات العلیا 
جامعة -كلیة الھندسة–والبحوث 

القاھرة

2009

األسس المعرفیة تنمیة المھارات القیادیة:١١
واإلجراءات العملیة

٢٠١٢روافد للنشر والتوزیع
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تاریخ النشرجھة النشرالبحثعنوان منوعیة النشاط

البحوث

المركز القومى للبحوث اآلثار النفسیة للعقوبات سالبة الحریة١
االجتماعیة والجنائیة

١٩٩١

لیة اآلداب لكالمجلة العلمیة ھروب الفتیات من األسرة: منظور نفسي٢
فرع بني –جامعة القاھرة 

سویف

١٩٩٢

لحجم محددات السلوك التوكیدي دراسة٣
ووجھة اآلثار

١٩٩٣مجلة علم النفس

اة األزواج ٤ ن وف اتج ع ي الن ن اآلس ف م التخف
باالشتراك مع آخر

مجلة علم النفس

١٩٩٤
التغلب على اآلسي الناتج عن فقد األبناء ٥

باالشتراك مع آخر
١٩٩٤مجلة علم النفس

االتجاه نحو المحاجة وعالقتھ بكل من العدوان ٦
وبعض المتغیرات األخرىوالتوكید

المجلة العلمیة لكلیة آداب 
جامعة المنیا

١٩٩٩

إدراك بعض القادة اإلداریین المصریین ألوجھ ٧
القصور فى قدراتھم ومھاراتھم الشخصیة 

وسبل التغلب علیھا ذاتیاً 

المجلة العلمیة لكلیة آداب 
جامعة المنیا

١٩٩٩

المجلة العربیة للعلوم توكید الذات والتوافق الزواجى٨
اإلنسانیة

١٩٩٩

ارتقاء مھارات المحاجة: دراسة مستعرضة ٩
لفئات عمریھ متنوعة من الطالب المصریین

المجلة العلمیة لكلیة آداب 
جامعة المنیا

٢٠٠٠

العنف فى األسرة المصریة: دراسة نفسیة ١٠
استكشافیة

المركز القومى للبحوث 
االجتماعیة والجنائیة

٢٠٠١

مكونات المحاجة: دراسة فى تحلیل مضمون ١١
بعض المناظرات الفكریة باالشتراك مع آخر

٢٠٠٢مجلة العلوم االجتماعیة

أبعاد سلوك المحاجة: دراسة عاملیة ١٢
باالشتراك مع آخر

مجلة دراسات عربیة في علم 
النفس  

٢٠٠٣

الجنسي بالمرأة العاملة : دراسة التحرس١٣
نفسیة استكشافیة

جامعة –مجلة كلیة اآلداب 
فرع بنى سویف –القاھرة 

٢٠٠٤

للكتابات النفسیة الحدیثة ذات يتحلیل نقد١٤
المنظور اإلسالمي 

الجمعیة العربیة للتربیة 
دار نھضة مصر-اإلسالمیة

٢٠١٠
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نوعیة 
النشاط

تاریخ جھة النشرالورقةعنوان م
النشر

أوراق 
علمیة

الیب ١ ض األس تحداث بع الحاجة لتطویر واس
ددة  ات المتج ة االحتیاج ائیة لمواجھ اإلحص

للباحثین النفسیین

اء  ؤتمر اإلحص ى م ت ف ة ألقی ورق
وم  ى العل ة ف ة اآللی والنمذج

االجتماعیة واإلنسانیة

١٩٩٠

داد الجنائیةعلم النفس والعدالة  ٢ دوة اإلع ى ن ت ف ة ألقی ورق
المھنى لألخصائي النفسي فى مصر

١٩٩٠

وم األسس النفسیة للقیادة فى القوات المسلحة٣ ق العل ورقة ألقیت فى ندوة تطبی
السلوكیة فى القوات المسلحة

١٩٩٢

١٩٩٥مجلة المسلم المعاصرعالج أوجھ قصور العقلیة البحثیة٤
امن علم النفس فى مواجھتھالعنف ودور ٥ ؤتمر الث ى الم ت ف ة ألقی ورق

عشر لعلم النفس
٢٠٠٢

ات ٦ ریة: الخالص رة المص ى األس ف ف "العن
والدالالت واألطروحات المستقبلیة 

اد  ؤتمر األبع ى م ت ف ة ألقی ورق
ى  ف ف ة للعن ة والجنائی االجتماعی
ومى  ز الق ري المرك ع المص المجتم

للبحوث االجتماعیة

٢٠٠٢

ادیة ٧ األبعاد النفسیة لعملیات التنشئة االقتص
بین الواقع المجتمعي والمتوقع اإلسالمي

الم  ؤتمر اإلس ى م ت ف ة ألقی ورق
واالقتصاد مركز االقتصاد اإلسالمي 

جامعة األزھر

٢٠٠٢

د ٨ ات التفنی یة لعملی س النفس ة: األس المحاج
واإلقناع

٢٠٠٢المجلس األعلى للثقافة

٢٠٠٣المجلس األعلى للثقافةمكوناتھا وسبل تنمیتھاالحكمة : ٩
وى ١٠ ي لمحت ور نفس ن منظ دى م ل نق تحلی

مقرر للدین بالمرحلة الثانویة باسترالیا
دوة  س ن اھج : األس اء المن بن

عود  ك س ة المل ات جامع –والمنطلق
الریاض

٢٠٠٣

ة ١١ ررات التربی داد مق یة إلع س النفس األس
التعلیم العاماإلسالمیة بمراحل 

٢٠٠٣المعھد العالمي للفكر اإلسالمي

وي ١٢ ي والنب از القرآن اول اإلعج وابط تن ض
بالعلوم اإلنسانیة

ي  ي ف الھیئة العالمیة لإلعجاز العلم
القرآن والسنة

٢٠٠٣

تراتجیات إدارة ١٣ یة الس س التنفس األس
السلوك الصحي

حیة  لوكیات ص و س ؤتمر " نح م
ي "واجتماعیة أفضل ب بن ة ط ، كلی

سویف 

٢٠٠٣

رة: ئالتنش١٤ ي األس ل ف ة للطف ة التوكیدی
المبادئ واآللیات والممارسات

دي ي  والتح ل العرب ؤتمر الطف -م
ة  ات الطفول د دراس ة –معھ جامع

عین شمس 

٢٠٠٣

المجتمع ١٥ وض ب ة للنھ لوكیات المعوق الس
المصري بین التشخیص والتعدیل

دیات  انیة وتح وم اإلنس ؤتمر العل م
ى –المجتمع المصري  كلیة آداب بن

جامعة القاھرة–سویف 
٢٠٠٤

ري ١٦ ان المص ارات اإلنس درات ومھ ة ق تنمی
كمدخل إلستئناف الشراكة الحضاریة

یة  ة النفس ة الخدم ز –مجل مرك
یة  ة النفس ة آداب –الخدم –كلی

عین شمسجامعة
٢٠٠٥
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٢٠٠٥المجلس األعلى للثقافةالنقدیة في األسرة المصریةالتنشئة ١٧
ترتیجیة التنشئة النقدیة للعقلیة المصریة١٨ اء اس و بن ؤتمر : نح م

ي  ة ف ة المعرفی ع اللتنمی لمجتم
ـكلی–ري ــالمص ة –ة آداب ـ جامع

بنى سویف
٢٠٠٥

الیب ١٩ ري: أس ع المص ي المجتم ف ف العن
نفسیةرؤیة -المواجھة والوقایة

ة اآلداب ي لكلی ؤتمر العلم -الم
جامعة القاھرة

٢٠٠٦

ات تنمیة العقلیة البحثیة٢٠ وث الجامع ھ بح ؤتمر توجی م
ة -اإلسالمیة  لخدمة قضایا األمة كلی

جامعة األزھر–التربیة 

٢٠٠٧

رؤي ٢١ دد ال ر متع ارات التفكی ة مھ تنمی
كاستراتیجیة لمواجھة التطرف الفكري

ري  ن الفك ؤتمر األول لألم –الم
الریاض-جامعة الملك سعود

٢٠١٠

تقبل أسس نھضة مصر٢٢ ادة المس ؤتمر ری ة –م كلی
جامعة القاھرة–الھندسة 

٢٠١١

ات 23 االت واآللی ة: المج ة المعرفی التنمی
واآلفاق المستقبلیة

ة اآلداب  ة كلی ي –مجل ة بن جامع
سویف

٢٠١٢

التاریخالجھة الموضوعمنوعیة النشاط
تقدیم

تتشاراساال
للمؤسسات 
والھیئات 
االجتماعیة

المشاركة فى ندوة تطبیق العلوم ١
السلوكیة بالقوات المسلحة

١٩٩٢القوات المسلحة

المجلس األعلى عضو لجنة السالم االجتماعى٢
للشئون اإلسالمیة

١٩٩٢

عضو اللجنة العلمیة لمركز الشئون ٣
النفسیة

١٩٩٤-١٩٩٣القوات المسلحة

لجنة علم –عضو المجلس األعلى للثقافة ٤
النفس

-٢٠٠١وزارة الثقافة

كلیة اآلداب جامعة تأسیس قسم علم النفس ٥
فرع بنى –القاھرة 

سویف

٢٠٠١

ي ٦ اق األخالق داد المیث ة إع ویة لجن عض
لالخصائي النفسي

رابطة االخصائیین 
ین المصریةبالنفس

٢٠٠٢

كلیة اآلداب جامعة مركز خدمة المجتمع وتنمیة البیئةإنشاء٧
فرع بنى –القاھرة 

سویف

٢٠٠٢-

المشرف العام لمؤتمر بنى سویف على ٨
مر العصور

كلیة اآلداب جامعة 
فرع بنى –القاھرة 

سویف

٢٠٠٢أبریل 

دیث ٩ ؤتمر تح ام لم رف الع رالمش منمص
منظور العلوم االنسانیة

آداب بنى سویفكلیة
جامعة القاھرة

٢٠٠٣إبریل 
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انیة ١٠ وم اإلنس ؤتمر العل ام لم رف الع المش
وتحدیات المجتمع المصري

كلیة آداب بنى سویف
جامعة القاھرة

٢٠٠٤إبریل 

عود مستشار بالمركز الوطني ألبحاث الشباب١١ ك س ة المل جامع
بالریاض

٢٠١١-٢٠٠٩

عود المھاراتمستشار بعمادة تطویر ١٢ ك س ة المل جامع
بالریاض

٢٠١١-٢٠٠٩

ویف ١٣ ي س ة بن یس جامع ار رئ مستش
للتنمیة البشریة

-٢٠١١جامعة بنى سویف

ؤتمر ال١٤ ام لم رف الع ري: المش م المص حل
اآلفاق والتحدیات

ةداباآلكلیة  ى جامع بن
سویف

٢٠١٢إبریل 

البكالوریوس التى معادلة درجةییمتق15
كلیة العلوم .قسم علم النفس یمحنها 

أكتوبر. بدرجة ٦االجتماعیة .جامعة
اللیسانس فى علم النفس فى كلیات 

اآلداب من الجامعات المصریة

اع اآلداب  ة قط لجن
انیة  وم اإلنس والعل
ي  س األعل بالمجلس

للجامعات

٢٠١١

الالئحة األكادیمیة لبرنامج تنمیة ییمتق16
اآلداب. كلیةالشخصیة بقسم علم النفس ب

جامعة كفر الشیخمركز التعلیم المفتوح. 

اع اآلداب  ة قط لجن
انیة  وم اإلنس والعل
ي  س األعل بالمجلس

للجامعات

٢٠١٢

الالئحة األكادیمیة لبرنامج اإلرشاد ییمتق17
النفسي بقسم علم النفس بكلیة اآلداب. 

المنوفیةمركز التعلیم المفتوح . جامعة 

اع اآلداب  ة قط لجن
انیة  وم اإلنس والعل
ي  س األعل بالمجلس

للجامعات

٢٠١٢

الالئحة األكادیمیة لبرنامج ییمتق18
الدراسات النفسیة واالجتماعیة 

مركز التعلیم المفتوح. اآلداب. كلیةب
طنطاجامعة 

اع اآلداب  ة قط لجن
انیة  وم اإلنس والعل
ي  س األعل بالمجلس

للجامعات

٢٠١٢

الالئحة األكادیمیة لبرنامج اإلرشاد ییمتق19
كلیة العلوم االجتماعیة النفسي ب

بالجامعة االمریكیة بالقاهرة

اع اآلداب  ة قط لجن
انیة  وم اإلنس والعل
ي  س األعل بالمجلس

للجامعات

٢٠١٢
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نوعیة 
النشاط

اسم المادةم

التدریس

علم النفس االجتماعى١
فى السلوكدراسات حضاریة مقارنة ٢
علم النفس الصناعى والتنظیمى٣
علم النفس والطابع القومى للشخصیة٤
المناحي والتوجھات المعاصرة في علم النفس٥
سیكولوجیة القراءة السریعة الفعالة٦
مناھج البحث فى علم النفس٧
سیكولوجیة اإلدمان٨
مناھج البحث في علم النفس االجتماعي ٩

١٠Psychology & risk factors in Engineering education

جھة النشرتاریخ النشرعنوان الرسالةمنوعیة النشاط
اإلشراف على 
رسائل ماجستیر 

فى ودكتوراه
علم النفس

الفروق بین المبدعین وغیر المبدعین ١
فى مجال الھندسة المعماریة فى سمات 

الشخصیة.

الطالب: صالح ١٩٩٧
الجھنى كلیة التربیة 
جامعة الملك سعود 

بالریاض

ماجستیر

دور التدریب على توكید الذات فى تقلیل ٢
معدل االنتكاسة بعد العالج من اإلدمان.

الطالب: عبد هللا ١٩٩٧
العتیبي كلیة التربیة 
جامعة الملك سعود 

بالریاض

ماجستیر

أثر برنامج للتدریب التوكیدى على ٣
القیادة.زیادة فعالیة

الطالب: زیاد ھاشم    ١٩٩٩
كلیة التربیة جامعة 
الملك سعود بالریاض

ماجستیر

دور برنامج لتنمیة القدرات اإلبداعیة ٤
فى رفع كفاءة معلمات التربیة الخاصة

الطالبة: عبیر الحربي ١٩٩٩
كلیة التربیة جامعة 
الملك سعود بالریاض

ماجستیر

واالجتماعیة المشكالت النفسیة ٥
المصاحبة لالنتقال من المرحلة 
المتوسطة إلى المرحلة الثانویة وسبل 

التغلب علیھا ذاتیاً.

الطالب: صالح عبد ٢٠٠٠
هللا كلیة التربیة 

جامعة الملك سعود 
بالریاض

ماجستیر

تنمیة مھارات القراءة الصامتة لدى ٦
طالب المرحلة االبتدائیة

الطالب: خالد الراشد ٢٠٠١
كلیة التربیة جامعة 
الملك سعود بالریاض

ماجستیر

تنمیة مھارات التفكیر االستداللى لدى ٧
طالب المرحلة الثانویة: دراسة تجریبیة

الطالب: خالد العتیبي ٢٠٠١
كلیة التربیة جامعة 
الملك سعود بالریاض

ماجستیر
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تقییم فعالیة برنامج إرشادي مقترح ٨
طالب لزیادة مستوى التوكید لدى

المرحلة المتوسطة

الطالب: یوسف ٢٠٠١
الرمیح كلیة التربیة 
جامعة الملك سعود 

بالریاض

ماجستیر

الممارسات غیر السویة للمستفیدین في ٩
المكتبات المصریة

فایزة دسوقي٢٠٠٤
ةعجام-كلیة اآلداب

بنى سویف

دكتوراه

التباین في مھارات توكید الذات ١٠
االجتماعیة لدى الطالب والكفاءة 

معیینالجا

یاسر محمد راشد٢٠٠٤
ة عجام-داباالكلیة 

المنیا

ماجستیر

١١The effect of enhancing E FL teenage
learners, self esteem on their EFL
speaking Proficiency"

كلیة -ھدى منیر أمین٢٠٠٥
جامعة –اآلداب 

القاھرة 

ماجستیر

برنامج مقترح للتدریب على أثر ١٢
المھارات االجتماعیة في تحسین 
التفاعل االجتماعي لخفض التوتر 
النفسي المصاحب الضطرابات النطق 

والكالم

–أحمد السید التالوي ٢٠٠٦
جامعة -كلیة اآلداب

المنیا

دكتوراه 

ارتقاء مھارات التفكیر االستداللي لدى ١٣
طالب مرحلة الطفولة المتوسطة 

والمراھقة المبكرة

–أشرف محمد شلبي ٢٠٠٦
جامعة –كلیة اآلداب 

بني سویف

دكتوراه 

أثر برنامج لتنمیة المھارات االتصالیة ١٤
لدى القادة اإلداریین 

–مرفت عبد الصادق ٢٠٠٧
جامعة –كلیة اآلداب 

بني سویف

ماجستیر 

أبعاد التنشئة التوكیدیة في األسرة ١٥
وعالقتھا ببعض المتغیرات المصریة 

النفسیة واالجتماعیة

كلیة -أحمد عرابي٢٠٠٨
جامعة بني –اآلداب 

سویف 

ماجستیر

تقیـــیم فعالیـــة برنـــامج لتنمیـــة القـــدرات ١٦
اإلبداعیــــــة لــــــدى عینــــــة مــــــن القــــــادة 

.(دراسة تجریبیة)اإلداریین المصریین

كلیة -أحمد خلیفة ٢٠٠٩
جامعة بني –اآلداب 

سویف

ماجستیر

أبعاد شخصیة المراهقین ١٧
المصریین: دراسة نفسیة على 

عینة من طالب المرحلة الثانویة

دیاب بدوي٢٠٠٩
–كلیة اآلداب -

جامعة بني سویف

ماجستیر

دراسة : مكونات الرؤیة القیادیة١٨
من نفسیة استكشافیة على عینة

القادة األداریین المصریین

–مرفت عبد الصادق ٢٠١١
جامعة –كلیة اآلداب 

المنوفیة

دكتوراه
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نوعیة 
النشاط

التاریخالجھة عنوان الدورةم

الدورات 
التدریبیة

ھیئة الرقابة اإلداریة بجمھوریة مصر اختیار وإعداد القادة١
العربیة

١٩٩٠-
١٩٩١

مركز بحوث الجریمة والعدالة مناھج البحث فى علم اإلجرام٢
(UNICRI) التابع لألمم المتحدة روما–

إیطالیا

١٩٩١

١٩٩٢المجلس األعلى للشئون اإلسالمیةتنمیة مھارات الدعاة٣
-١٩٩٣الكلیة العسكریة لعلوم اإلدارةالمفاھیم األساسیة فى علم النفس٤

١٩٩٤
-٢٠٠٢وزارة الشباب–مركز التدریب اإلداري تنمیة المھارات ااإلداریة٥
–مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث مھارات المحاجةتنمیة٦

ھندسة القاھرة
٢٠٠٣ -

٢٠٠٧
–مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث تنمیة المھارات القیادیة٧

ھندسة القاھرة
٢٠٠٣-
٢٠٠٦

-٢٠٠٤وزارة الشئون االجتماعیةتنمیة المھارات القیادیة٨
آداب –مركز خدمة المجتمع وتنمیة البیئة تنمیة المھارات االتصالیة٩

بنى سویف
٢٠٠٥ -

المركز العربي للبحوث والدراسات العلیا تنمیة مھارات أتخاذ القرار ١٠
(اتحاد الجامعات العربیة)

٢٠٠٦

ة ١١ ادات التربوی ة للقی درات اإلبداعی ة الق تنمی
واإلداریة

المركز العربي للبحوث والدراسات العلیا 
(اتحاد الجامعات العربیة)

٢٠٠٦

المركز العربي للبحوث والدراسات العلیا إدارة المكاتب اإلداریة١٢
(اتحاد الجامعات العربیة)

٢٠٠٧

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات تنمیة مھارات إدارة العالقات الشخصیة١٣
سعود

٢٠٠٨

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات تنمیة مھارات إدارة عملیة التنمیة الذاتیة١٤
سعود

٢٠٠٨

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات األسس النفسیة لعملیات التفنید واإلقناع١٥
سعود

٢٠٠٨

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات تنمیة مھارات إدارة الوقت١٦
سعود

٢٠٠٨

تنمیـــــــة المهـــــــارات القیادیـــــــة لمـــــــدیري  ١٧
المدارس الثانویة الفنیة 

إدارة التدریب بالمعھد العالي للدراسات 
النوعیة

(TMA)

٢٠٠٨

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات بناء العقللیة البحثیة١٨
سعود

٢٠٠٩

یة ١٩ ارات الشخص ة المھ ة تنمی والمھنی
للسكرتیر التنفیذي

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات 
سعود

٢٠٠٩

دیري ٢٠ وظیفي لم ز ال ارات التمی تنمیة مھ
اإلدارات بالجامعة

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات 
سعود

٢٠٠٩

الب 21 ة للط یة اإلیجابی ة الشخص تنمی
الجامعیین

جامعة -المركز الوطني ألبحاث الشباب
الملك سعود

٢٠٠٩
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جامعة -المركز الوطني ألبحاث الشبابكیف تقنع اآلخرین بأفكارك٢٢
الملك سعود

٢٠٠٩

جامعة -المركز الوطني ألبحاث الشبابكیف تنمي إبداعك الشخصي٢٣
الملك سعود

٢٠٠٩

جامعة -المركز الوطني ألبحاث الشبابكیف تتخذ قرارا رشیدا٢٤
الملك سعود

٢٠٠٩

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات تنمیة مھارات إدارة العالقات العامة٢٥
سعود

٢٠١٠

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات إدارة التعامل مع الذات ٢٦
سعود

٢٠١٠

ي ٢٧ امالت ف ة للع ارات القیادی ة المھ تنمی
المجال التطوعي

٢٠١٠جمعیة الزھراء النسائیة 

یة ٢٨ تنمیة مھارات إدارة العالقات الشخص
لضباط حرس الحدود

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات 
سعود

٢٠١١

ع ٢٩ ة م ارت إدارة العالق ة مھ تنمی
یم  ة تعل ي ھیئ املین ف ین للع المرؤوس

الكبار

إدارة التدریب بالمعھد العالي للدراسات 
النوعیة
(TMA)

٢٠١١

المركز العربي للبحوث والدراسات العلیا التدریسیة المبدعةتنمیة العقلیة ٣٠
(اتحاد الجامعات العربیة)

٢٠١١

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات إدارة عملیات نقد وتقییم النظراء٣١
سعود

٢٠١١

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات اإلدارة الفعالة للحوار للقیادات الشابة٣٢
سعود

٢٠١١

ادات ٣٣ ذات للقی ویر ال تراتیجیات تط اس
اإلداریة

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات 
سعود

٢٠١١

انیة ٣٤ ات اإلنس ة للعالق اإلدارة الفعال
للقیادات الشابة

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات 
سعود

٢٠١١

ادات ٣٥ ذات للقی ویر ال تراتیجیات تط اس
الشابة

جامعة الملك –عمادة تطویر المھارات 
سعود

٢٠١١

–مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث المهنة""تنمیة العقل واختیارات36
ھندسة القاھرة

2012

تطویر الذات: االستراتیجیات واألسس ٣٧
العملیة 

البرنامج التدریبي لتنمیة المھارات القیادیة 
لطالب جامعة القاھرة

٢٠١٢
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والتأثیر في أسس عملیات اإلقناع ٣٨
اآلخرین

البرنامج التدریبي لتنمیة المھارات القیادیة 
لطالب جامعة القاھرة

٢٠١٢

٢٠١٢جمعیة الزھراء النسائیةاإلدارة الفعالة للعقل٣٩

القیادات اإلداریة والتعلیمیة بمعاھد مفاتیح التمیز القیادي٤٠
حلوان-الوفاء األزھري 

٢٠١٢

التاریخالجھة المانحةالجائزةمنوعیة النشاط
١٩٩٣جامعة القاھرةجائزة البحث العلمى١الجوائز

الجائزة التشجیعیة فى العلوم السلوكیة ٢
واالجتماعیة

٢٠٠٢جامعة القاھرة

٢٠٠٣ة مصر العربیةیجمھورجائزة الدولة التشجیعیة في علم النفس٣

/ طریف شوقي محمد فرجد
علم النفسأستاذ

جامعة بنى سویف- داباآلكلیةوعمید 

tarifag58@yahoo.com:البرید االلكتروني

٠١٠٠٦٧٣٣٥٤٠المحمــول :


