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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:الورش التدریبیة التي تم الحصول علیھاالدورات و رابعا: 
السنةالجهةطبيعة الدورة الورشةالدورة أواسم

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة تصميم المقرر
التدريس والقيادات

٢٠٠٦جامعة بني سويف

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة في التدريساستخدام التكنولوجيا
التدريس والقيادات

٢٠٠٦جامعة بني سويف

إعداد كتابة البحوث العلمية 
والنشر الدولي

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 
التدريس والقيادات

٢٠٠٦جامعة بني سويف

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة تنمية مهارات التفكير
التدريس والقيادات

٢٠٠٦جامعة بني سويف

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجهة نهاية الخدمة بداية الخدمةالدرجة األكاديميةالوظيفة

اآلداب جامعة كلية٢٠١٣أكتوبر/ ٢٠١١مايو أستاذ مساعدعضو لجنة الجودة 
بني سويف

مصر

رئيس قسم الخدمة 
النفسية 

مركز خدمة المجتمع ٢٠١٣/ ٢٠١٢١٠يناير أستاذ مساعد
وتنمية البيئة بكلية 
اآلداب جامعة بني 

سويف

مصر

عضو لجنة خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة 

مركز خدمة المجتمع ٢٠١٢٢٠١٣أستاذ مساعد
وتنمية البيئة بكلية 
اآلداب جامعة بني 

سويف

مصر

عضو لجنة الدراسات 
العليا 

اآلداب جامعة كلية٢٠١٢٢٠١٣أستاذ مساعد
بني سويف

مصر
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

الجامعةالرسالةعنوان
المانحة

تاریخالقسم/ الكلیة
اإلجازة

التقدیرالدرجة

كلية اآلداب قسم علم عين شمسصورة السلطة لدى الموظف
النفس

ممتازماجستير٧/١٩٩٢

النفسية العالقة بين المشكالت 
واألداء االجتماعية واالغتراب

الوظيفي

كلية اآلداب قسم علم عين شمس
النفس

مرتبة الشرف األولىدكتوراه١/١٩٩٧

: الكتاب) ب
الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

موضوعات في علم النفس الصناعي 
ودراسات أسس نظرية –والتنظيمي 

ميدانية

٢٠١٢٢٤٠/ ٢٠١١بني سويفمكتبة دار الكتاب الجامعيد/ خالد محمود عبد الوهاب

٢٠١٢١٩٣بني سويفمكتبة دار الكتاب الجامعيد/ خالد محمود عبد الوهابموضوعات في علم النفس العام

رؤية نظرية ودراسات –اإلدمان وعالجه 
ميدانية 

( قيد النشر )د/ خالد محمود عبد الوهاب

:الدورياتب ) 
اسم الدوريةالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث

بيانات النشر
السنة العدد/ المجلد 

ــــــــة  ــــــــاهري العطال ــــــــين ق الفــــــــروق ب
والعاطلين في القدرة علـى توظيـف 
ــــــــض  ــــــــات وبع ــــــــات واإلمكان الطاق

ـــــــرات الشخصـــــــية  دراســـــــة –متغي
مقارنة 

عبـــــــــد أد/ رأفـــــــــت الســـــــــيد 
الفتاح

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

أعمـــــــال مـــــــؤتمر تحـــــــديث 
مصــــر مـــــن منظـــــور العلـــــوم 

اإلنسانية

٢٠٠٣أبريل كلية آداب بني سويف 

٢٠٠٤أبريل ، الجـــــــــــزء ١٢٤العـــــــــــدد مجلــــــــة التربيــــــــة ، جامعــــــــة العليمأد/ ربيع شعبان عبد رتب الهوية وعالقتهـا بميكانزمـات 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

الدفاع وبعض خصائص الشخصية 
ــــــــــة مــــــــــن المــــــــــراهقين  ــــــــــدى عين ل

دراســــة –المصــــريين والســــعوديين 
عبر ثقافية 

أد/ محمد إبراهيم الدسوقي
د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 

الوهاب

األولاألزهر ، كلية التربية 

مــدى فاعليــة برنــامج إرشــادي فــي 
تخفيــف األعــراض االكتئابيــة لــدى 

عينة من المتقاعدين مبكرا 

أد/ ربيع شعبان عبد العليم
إبراهيم الدسوقيأد/ محمد 

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

مجلـــــــــــــة كليـــــــــــــة اآلداب ، 
ــــي  جامعــــة القــــاهرة فــــرع بن

سويف

٢٠٠٤أبريل ٦العدد 

أســــــاليب التعامــــــل مــــــع المواقــــــف 
ـــة مـــن مرضـــي  الضـــاغطة لـــدى عين
اإلدمــان الســعوديين دراســة مقارنــة 

 .

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

مجلة كلية اآلداب ، 
بني جامعة القاهرة فرع 

سويف

٢٠٠٥أبريل ٨العدد 

مـــدى فاعليـــة برنـــامج عالجـــي فـــي 
تعــــــــديل أســــــــاليب التعامــــــــل مــــــــع 
المواقــف الضــاغطة لــدى عينــة مــن 

مرضي اإلدمان السعوديين

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

دراســــات عربيــــة فــــي علــــم 
ــــــــــــــنفس  ــــــــــــــب ، ال دار غري

، للطباعــة والنشـــر والتوزيـــع
القاهرة

المجلــد الخــامس ، العـــدد 
األول

٢٠٠٦يناير 

الســــلوك العــــدواني وعالقتــــه بقــــوة 
األنا لـدي مـدمني المـواد المخـدرة 

دراسة مقارنة -

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

ـــــــــــة اآلداب  ـــــــــــات كلي حولي
جامعة عين شمس

٢٠٠٧يونيو -أبريل ٣٥المجلد 

مـــدى فاعليـــة برنـــامج عالجـــي فـــي 
خفــض حالــة وســمة الغضــب لــدى 

تجريبيــة دراســة -إلدمــان مرضــى ا
مقارنة

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

أعمـــال المـــؤتمر اإلقليمـــي 
الثاني لعلم الـنفس لمنطقـة 
الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال 

الجمعية األردنيـة -أفريقيا
لعلـــم الـــنفس بالتعـــاون مـــع 
االتحــــــــاد الــــــــدولي لعلــــــــم 
النفس ، والجمعيـة الدوليـة 
ـــــي ،  ـــــنفس التطبيق ـــــم ال لعل
ــــــم  ــــــة لعل والجمعيــــــة الدولي

النفس عبر الثقافي

٢٠٠٧مايو / 

مهــــــــــارات المحاجــــــــــة وعالقتهــــــــــا 
دراسـة –بفاعلية السـلوك اإلداري 

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

ـــة ، مجلـــة د راســـات الطفول
معهــــــد الدراســــــات العليــــــا 

٢٠٠٨سبتمبر –يوليو ١١، مجلد ٤٠العدد 
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ــــــة مقارنة  جامعــــــة عــــــين –للطفول
شمس

تنمية السلوك التوكيدي لدي عينـة 
من مرضى اإلدمان  

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

ـــة ،  مجلـــة دراســـات الطفول
معهــــــد الدراســــــات العليــــــا 

ــــــة  جامعــــــة عــــــين –للطفول
شمس

٢٠٠٨ديسمبر –أكتوبر، ١١، مجلد ٤١العدد 

برامج الرعايـة المسـتمرة وفاعليتهـا 
في تنمية الصحة النفسية والشعور 
بالكفاءة االجتماعية لدى عينة من 

دراســـة نفســـية –مرضـــى اإلدمـــان 
تتبعية مقارنة 

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

٣٢٠٠٩، العدد ١٩مجلد مجلة دراسات نفسية

أبعـــاد الســـلوك الحكـــيم وعالقتهـــا 
بكفاءة األداء اإلداري 

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

مجلـــة دراســـات عربيـــة فـــي 
علم النفس

٢٠٠٩يوليو٣، العدد ٨مجلد 

ـــــــدوافع النفســـــــية واالجتماعيـــــــة  ال
التطوعيلنشطاء العمل

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

أعمــــــال المــــــؤتمر العلمــــــي 
ـــــــــــة اآلداب  التاســـــــــــع لكلي
ــوان  جامعــة بنــي ســويف بعن
العلـــــوم اإلنســـــانية وتفعيـــــل 
دور مؤسســـــــــــات العمـــــــــــل 

التطوعي

٢٠١٣ابريل /

محــددات قبــول اآلخــر لــدى عينــة 
–مــــن فئـــــات اجتماعيـــــة مختلفـــــة 

ةاستطالعيدراسة

د/ خالـــــــــد محمـــــــــود عبـــــــــد 
الوهاب

العــــــــــدد األول، المجلـــــــــــد البيئيالسلوكمجلة
الثالث،

٢٠١٥يناير 

:ء من كتبج) أجزا
رقم اإليداع الصفحاتتاريخ النشرمكان النشر الناشراسم المؤلف/ المؤلفينعنوان الكتاب والمحررعنوان البحث( الفصل ) 

)بورقة عمل (المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةمكان انعقادهالجهة الراعيةعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفينعنوان البحث
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

الفــــــروق بــــــين قــــــاهري العطالــــــة 
والعـــــــاطلين فـــــــي القـــــــدرة علـــــــى 
توظيـــــف الطاقـــــات واإلمكانـــــات 

–وبعـــــض متغيـــــرات الشخصـــــية 
دراسة مقارنة 

أد/ رأفت السيد عبد الفتاح
د/ خالــــــــــد محمــــــــــود عبــــــــــد 

الوهاب

تحــــديث مصـــــر مـــــن منظـــــور 
العلوم اإلنسانية

كليـــــــــــة آداب بنـــــــــــي 

سويف 

٢٠٠٣أبريل جامعة بني سويف

أبعـــــاد الســـــلوك العـــــدواني لـــــدى 
ــــــة -المــــــدمنين  المظــــــاهر وكيفي

العالج 

د/ خالــــــــــد محمــــــــــود عبــــــــــد 
الوهاب

مستشفى الصحة العنف والطب النفسي
النفسية بالطائف ، 
بالتعاون مع جامعة 
نايف للعلوم األمنية

المملكة العربية 
السعودية

-٢٤الفترة من : 
٢٥/٣/١٤٢٦

-٣الموافق 
٤/٥/٢٠٠٥

مـدى فاعليـة برنـامج عالجـي فــي 
ــــــديل أســــــاليب التعامــــــل مــــــع  تع
المواقــــف الضــــاغطة لــــدى عينــــة 

من مرضي اإلدمان السعوديين 

د/ خالــــــــــد محمــــــــــود عبــــــــــد 
الوهاب

المــــــــــؤتمر اإلقليمــــــــــي األول 
لمكافحـــــــــــة المخــــــــــــدرات " 
الواقـــع والطمـــوح فـــي قضـــايا 

المخدرات "

اللجنة الوطنية 
للوقاية من 
المخدرات

-٢٥الكويت
٢٧/٢/١٤٢٧

-٢٥الموافق   
٢٧/٣/٢٠٠٦

مـدى فاعليـة برنـامج عالجـي فــي 
خفض حالة وسمة الغضب لـدى 

دراسة تجريبية -إلدمان مرضى ا
مقارنة

د/ خالــــــــــد محمــــــــــود عبــــــــــد 
الوهاب

المـــــــؤتمر اإلقليمـــــــي الثـــــــاني 
لعلــم الــنفس لمنطقــة الشــرق 

-األوســــط وشــــمال أفريقيــــا
تحـــت شـــعار : علـــم الـــنفس 

المعاصرةوتحديات الحياة 

ـــــــــة  ـــــــــة األردني الجمعي
لعلم الـنفس بالتعـاون 
ـــدولي  مـــع االتحـــاد ال
لعلـــــــــــــــم الـــــــــــــــنفس ، 
ــــــــة  ــــــــة الدولي والجمعي
لعلم النفس التطبيقي 
، والجمعيــــة الدوليــــة 
لعلـــــــم الـــــــنفس عبـــــــر 

الثقافي

٢٠٠٧مايو / األردن-عمان 

مـدى فاعليـة برنـامج عالجـي فــي 
خفض حالة وسمة الغضب لـدى 
ـــة  مرضـــى اإلدمـــان دراســـة تجريبي

مقارنة 

د/ خالــــــــــد محمــــــــــود عبــــــــــد 
الوهاب

المــؤتمر الســادس للخــدمات 
الطبية للقوات المسلحة 

ــــــــــــــــــــــــــــــة  اإلدارة العام
للخـــــــــدمات الطبيـــــــــة 
ـــــــوات المســـــــلحة  للق
ــــــــــــــــدفاع  ــــــــــــــــوزارة ال ب

والطيران السعودية

-١٠الفتـــــرة مـــــن الرياض
هـــــ ١١/٢/١٤٣١

–٢٥الموافـــــــــــــق 
٢٠١٠/ ٢٦/١

أبعـــاد مفهـــوم قبـــول اآلخـــر لـــدى 
عينة من فئات اجتماعية مختلفة 

د/ خالد محمود عبد 
الوهاب

المؤتمر الثامن لكلية 
اآلداب جامعة بني سويف 

–بعنوان الحلم المصري 
التحديات واآلفاق

كليـــــــــــة آداب بنـــــــــــي 

سويف 

-٩الفترة من جامعة بني سويف
١٠/٤/٢٠١٢
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ـــــة  ـــــدوافع النفســـــية واالجتماعي ال
التطوعيلنشطاء العمل

د/ خالــــــــــد محمــــــــــود عبــــــــــد 
الوهاب

المــــــــؤتمر العلمــــــــي التاســــــــع 
ـــــي  ـــــة بن ـــــة اآلداب جامع لكلي
ســـــــــــويف بعنـــــــــــوان العلـــــــــــوم 
اإلنســــــــــــــانية وتفعيـــــــــــــــل دور 

مؤسسات العمل التطوعي

كليـــــــــــة آداب بنـــــــــــي 

سويف 

٢٠١٣ابريل /جامعة بني سويف

ورقــــــــة عمــــــــل بعنــــــــوان : تنميــــــــة 
القـــدرات والمهـــارات الشخصـــية 
لطـــــــــالب االنتســـــــــاب للتأهيـــــــــل 

لسوق العمل 

د/ خالد محمود عبد 
الوهاب

أعمال المؤتمر العلمي 
الثالث لجامعة بني سويف 
بعنوان تقييم وتطوير نظام 
االنتساب في الجامعات 

المصرية والعربية

١٦/٤/٢٠١٣جامعة بني سويفجامعة بني سويف

: أعمال مترجمة) هـ
تاريخ النشرمكان النشر  اسم الناشر مؤلف العمل األصليعنوان العمل  باللغة األصليةالمترجم / المترجمونالعمل المترجمعنوان

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

المسئوليةسنة اإلجازةسنة التسجيلالجهةالدرجةعنوان الرسالة
اســتراتيجيات التنميــة الذاتيــة 
فـــــي المجـــــال المهنـــــي لـــــدى 
ــــــــة  ــــــــن أعضــــــــاء هيئ ــــــــة م عين
التدريس ومعاونيهم بالجامعـة 

دراسة نفسية استكشافية–

كلية اآلداب، جامعة بني دكتوراه
سويف

إشراف كامل)٢٠١٣/ ٥/٢٠١١١٠

برنـــامج لتنميـــة بعـــض فاعليـــة 
مهـــــارات مواجهـــــة الضـــــغوط 
ــــــــة مــــــــن مــــــــديري  ــــــــدى عين ل
المــــدارس الثانويــــة بمحافظــــة 

كلية اآلداب، جامعة بني ماجستير
سويف

إشراف كامل٥/٢٠١١
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دراسة تجريبية–بني سويف 
التغيــــرات االرتقائيــــة لمفهــــوم 
ـــــــــذات وعالقتـــــــــه بـــــــــبعض  ال
ــــــــي  ــــــــة ف ــــــــرات المعرفي المتغي
ـــــــة الطفولـــــــة المتـــــــأخرة  مرحل

والمراهقة المتوسطة

كلية اآلداب، جامعة بني دكتوراه
سويف

إشراف مشترك٢٠١٤/ ٢٠١٢١٢/ ٥

أثـــــر برنـــــامج تنميـــــة مهـــــارات 
ــة  مواجهــة الضــغوط لــدى عين
من معلمات الفئـات الخاصـة 

دراسة تجريبية -

كلية اآلداب، جامعة بني ماجستير
سويف

إشراف كامل.٢٠١٢/ ٥

التوافــق تقيــيم برنــامج لتنميــة 
الزواجـــــــي لـــــــدى عينـــــــة مـــــــن 

دراسة -الزوجات العامالت 
تجريبية

كلية اآلداب، جامعة بني ماجستير
سويف

إشراف كامل٢٠١٢/ ٥

أســـــاليب مواجهـــــه الضـــــغوط 
ـــــــة وعالقتهـــــــا بـــــــبعض  المهني
ــــــــــــــــــــرات النفســــــــــــــــــــية  المتغي

ــة  دراســة مقارنــه -االجتماعي
بــــــــــــين معلمــــــــــــي المراحــــــــــــل 
التعليمية المختلفـة بمحافظـه 

سويفبني 

كلية اآلداب، جامعة بني ماجستير
سويف

إشراف كامل٢٠١٥/ ٢٠١٢٨/ ٦

ــــــت  اســــــتراتيجيات إدارة الوق
وعالقتهــــا بــــالتوافق الزواجــــي 
فــــي ضــــوء بعــــض المتغيــــرات 
الديموجرافيــة لــدى عينــة مــن 
العـــامالت المتوافقـــات وغيـــر 

المتوافقات زواجيا 

كلية اآلداب، جامعة بني ماجستير
سويف

إشراف كامل.٢٠١٢/ ٦

اثـــر الـــتعلم القـــائم علـــى بيئـــة 
عمل الدماغ في تنمية الذكاء 
ــــدى األطفــــال مــــن  اللفظــــي ل

ذوي بطء التعلم

كلية اآلداب، جامعة بني ماجستير
سويف

إشراف مشترك)٢٠١٥/ ٢٠١٢٣/ ٦
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مناقشة وتحكيم الرسائل الجامعية)ب
المسئوليةسنة اإلجازةالجهةالدرجةعنوان الرسالة

ـــــــــــــه  التوافـــــــــــــق الزواجـــــــــــــي وعالقت
باســـــتراتيجيات مواجهـــــة الضـــــغوط 
ـــدى  ـــرات الشخصـــية ل وبعـــض متغي
عينـة مــن الـذكور واإلنــاث ( دراســة 

مقارنة ) 

داخليمناقش٢٠١٣يناير آداب بني سويفماجستير

الفــروق بــين القــادة متخــذي القــرار 
الفعال والقادة متخذي القـرار غيـر 
الفعال فـي مهـارات التفكيـر الناقـد 
( دراســـــة مقارنـــــة علـــــى عينـــــة مـــــن 

القادة اإلداريين المصريين )

داخليمناقش٢٠١٣أبريل آداب بني سويفماجستير

أثر برنامج لتحويل مقرر الدراسات 
االجتماعيــــــــــة لتالميـــــــــــذ الصـــــــــــف
ـــــامج  الخـــــامس االبتـــــدائي إلـــــى برن
مســــرحي فـــــي تحســـــين التحصـــــيل 

الدراسي

معهد الدراسات العليا للطفولة ماجستير
جامعة عين شمس–

خارجيمناقش٢٠١٣يوليو 

ـــــــــــــرات النفســـــــــــــية  بعـــــــــــــض المتغي
واالجتماعيـــــــــة المنبئـــــــــة بـــــــــالعنف 
السياســـــي لـــــدى عينـــــة مـــــن طلبـــــة 

الجامعة

داخليمناقش٢٠١٣سبتمبرآداب بني سويفدكتوراه

اســـتراتيجيات التنميـــة الذاتيـــة فـــي 
المجــــال المهنــــي لــــدى عينــــة مــــن 
أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومعـــاونيهم 

ـــــــــــــة  دراســـــــــــــة نفســـــــــــــية (بالجامع
) استكشافية

ومناقشمشرف٢٠١٣أكتوبرآداب بني سويفدكتوراه

أســـــاليب مواجهـــــه الضـــــغوط المهنيـــــة 
ـــبعض المتغيـــرات النفســـية  وعالقتهـــا ب

دراســــــة مقارنــــــه بــــــين -االجتماعيــــــة 
معلمـــي المراحـــل التعليميـــة المختلفـــة 

مشرف ومناقش٢٠١٥/ ٨كلية اآلداب، جامعة بني سويفماجستير



10

كلیـــة اآلداب
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بمحافظه بني سويف

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكليةالمرحلةاللغةاسم المقرر

علـــــــم الـــــــنفس التجريبـــــــي مـــــــن 
وحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى١٩٨٩
(منتدب)١٩٩١

مصرعين شمساآلدابالليسانسالعربية

علــم الــنفس التجريبــي والقيــاس 
وحتــــــى ١٩٩٠النفســــــي مــــــن 

(منتدب)١٩٩٢

مصرالمنيااآلدابالليسانسالعربية

ـــنفس الصـــناعي  ـــم ال ـــم –عل عل
ـــــــنفس اإلكلينيكـــــــي  ـــــــم –ال عل

القيـــــــاس –الـــــــنفس التجريبـــــــي 
وحتـــــى ١٩٩٧النفســـــي  مـــــن 

(منتدب)٢٠٠٠

مصرعين شمساآلدابالليسانسالعربية

علـــــم الـــــنفس الصـــــناعي وعلـــــم 
وحتـى ٢٠٠٠النفس العام مـن 

(منتدب)٢٠٠٣

المعهد العالي سالبكالوريو العربية
للخدمة االجتماعية 

بالقاهرة

مصر

الصحة النفسـية و علـم الـنفس 
وحتــــى ٢٠٠١العـــام مـــن عـــام 

(منتدب)٢٠٠٣

معهد الخدمة الدبلومالعربية
االجتماعية 

المتوسط بالقاهرة

مصر

علم النفس الصناعي والتنظيمي 
، علــم نفــس الشخصــية ، علــم 

ــــــــنفس  ــــــــائيال ــــــــاهج االرتق ، من
ــــــــنفس  ــــــــم ال البحــــــــث فــــــــي عل
االجتمــــــــاعي ، علــــــــم الــــــــنفس 

من السياسي ، والقياس النفسي 
٢٠١٣وحتى ٢٠١٠عام 

مصربني سويفاآلدابالليسانسالعربية

ـــــام  ـــــنفس الع ـــــم ال ـــــنعل عـــــام م
٢٠١٣وحتى ٢٠١١

مصربني سويفالصيدلةسالبكالوريو العربية

مصربني سويفقسم الصحافة الليسانسالعربيةمــن عــام علــم الــنفس اإلعالمــي 
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بكلية اآلداب٢٠١٣وحتى ٢٠١١
مهارات التواصل الشخصي مـن 

٢٠١٣وحتى ٢٠١١عام 
كلية الحاسبات سالبكالوريو العربية

والمعلومات
مصربني سويف

علـــم الـــنفس العـــام، علـــم نفـــس 
النمـــــــــو، صـــــــــعوبات الــــــــــتعلم، 

غيـــــــر العـــــــاديين، ةســـــــيكولوجي
التوجيـــــــه واإلرشـــــــاد، الصـــــــحة 
النفســية، علــم الــنفس التربــوي، 

١٠مـن االختبارات والمقاييس 
اآلنوحتى ٢٠١٣/

السعوديةالطائفالتربية واآلدابالدبلوم العالي في التربيةالعربية

مهـــــارات االتصـــــال ، مهـــــارات 
٢٠١٥مــــن التفكيـــر والــــتعلم

وحتى اآلن

السعوديةالطائفالتربية واآلدابسالبكالوريو العربية

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجهةالمهام

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجهةالمهام

:العلمية) تحكيم األعمال و
السنةالدولةالجهةعنوان الدراسة
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ز) تحكيم برامج تعليمية
السنةالجهةالمهام

:التدريبية التي تم تدريسهاالورشأو) الدوراتح
السنةالجهةاسم المحوراسم الدورة

دور المدرســــة فــــي الصــــحة النفســــية فــــي 
المجتمع

واالضطرابات النفسـية بـين األمراض 
التشخيص والعالج

المملكــة -الـدمام –يالطالبـاإلرشـاد
العربية السعودية  

٢٠٠٤

مهـــارات تصـــميم وإعـــداد المقـــاييس مقدمة في القياس النفسي
النفسية

الـدمام –مجمع األمـل للصـحة النفسـية
المملكة العربية السعودية  -

٢٠٠٤

لجمعية العربية السعودية لبيوت اوتأثيراتها السلبيةالمخدرات أضرار المخدرات 
المملكة العربية -الدمام –الشباب

السعودية  

٢٠٠٤

الـدمام –مجمع األمـل للصـحة النفسـيةالقياس النفسي والعملية العالجيةمقدمة في القياس النفسي
المملكة العربية السعودية  -

٢٠٠٥

مهارات التعامل مع األزمات التعامل مع الطوارئ النفسية
النفسية

- الدمام –الهالل األحمر السعودي
المملكة العربية السعودية  

٢٠٠٦

ــــــــــة فــــــــــي  أساســــــــــيات الجــــــــــودة والنوعي
مستشفيات عالج اإلدمان

مؤشرات الجودة في عمل 
األخصائي النفسي اإلكلينيكي

الدمام –مجمع األمل للصحة النفسية
المملكة العربية السعودية  -

٢٠٠٧

آليات التعامل مع ذوي الظروف التعامل األمثل مع األحداث 
الخاصة

وزارة الشئون االجتماعية " مكتب 
-الدمام –اإلشراف االجتماعي

المملكة العربية السعودية  

٢٠٠٧

تدريب هيئة التمريض العاملين فـي مجـال 
الصحة النفسية

واألمراض النفسية االضطرابات 
ومهارات التعامل

اإلدارة العامــة للتــدريب والتطــوير بــوزارة 
الصحة بالمملكة العربية السعودية

٢٠٠٧
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وزارة الشئون االجتماعية " مكتب سيكولوجية ذوي الظروف الخاصة التعامل األمثل مع ذوي الظروف الخاصة
-الدمام –اإلشراف االجتماعي

المملكة العربية السعودية  

٢٠٠٨

مهــارات اكتشــاف حــاالت إســاءة معاملــة 
األطفال وكيفية عالجها

مهارات األخصائي النفسي في 
حاالت إساءة معاملة التعامل مع 

األطفال

وزارة الشئون االجتماعية " مكتب 
-الدمام –اإلشراف االجتماعي

المملكة العربية السعودية  

٢٠٠٨

) لنـــــادي ٣١الملتقـــــى الربـــــع ســـــنوي ( 
العلوم العصبية والنفسية واالجتماعية 

التدخالت الغير دوائية مع مرضى 
عته الشيخوخة

المملكة العربية - المدينة المنورة
السعودية  

٢٠٠٨

كيفيـــة التعامـــل مـــع حـــاالت العنـــف عنـــد 
العميل

األخصائي النفسي ودوره في 
التعامل مع حاالت التعرض 

للعنف

وزارة الشئون االجتماعية " مكتب 
-الدمام –اإلشراف االجتماعي

المملكة العربية السعودية  

٢٠٠٨

تنميـــــة مهـــــارات األخصـــــائيين النفســـــيين 
العاملين في المجال اإلكلينيكي

التدخالت النفسية مع مرضى 
اإلدمان

الدمام –مجمع األمل للصحة النفسية
المملكة العربية السعودية  -

٢٠٠٩

ــــــــالج الســــــــلوكي المعرفــــــــي لمــــــــرض  الع
االكتئاب

فنيات أساسية في العالج 
المعرفي السلوكي

الدمام –مجمع األمل للصحة النفسية
المملكة العربية السعودية  -

٢٠٠٩

تنميــــــــة مهــــــــارات األخصــــــــائي النفســــــــي 
اإلكلينيكــي فــي العــالج المعرفــي لمرضــى 

االكتئاب

مهارات التعامل مع مرضى 
االكتئاب

الدمام –مجمع األمل للصحة النفسية
المملكة العربية السعودية  -

٢٠٠٩

فنيات أساسية في العالج العالج المعرفي السلوكي لمرضى القلق
المعرفي السلوكي لمرضى القلق

الدمام –مجمع األمل للصحة النفسية
المملكة العربية السعودية  -

٢٠٠٩

مهـــارات وتطبيقـــات فـــي القيـــاس النفســـي 
ومقاييس الشخصية

الدمام –مجمع األمل للصحة النفسيةمهارات تطبيق المقياس النفسي
المملكة العربية السعودية  -

٢٠١٠

أفاق جديدة في الخدمة االجتماعية 
اإلكلينيكية

الفريق العالجي وتكامل الخدمة 
العالجية

الدمام –مجمع األمل للصحة النفسية
المملكة العربية السعودية  -

٢٠١٠

العالج السلوكي المعرفي لمرضى 
الوسواس القهري

الدمام –مجمع األمل للصحة النفسيةمهارات تصميم البرامج العالجية
المملكة العربية السعودية  -

٢٠١٠

مهارات التعامل مع أنماط الشخصية 
المختلفة

جمعية الزهراء النسائية - مركز نماء تقديم الدورة كاملة
/ القاهرةلتنمية المجتمع وخدمة البيئة

٢٠١١

للتنمية والتدريب TMAمركز تقديم الدورة كاملةمهارات التعامل مع المرؤوسين 
واالستشارات بـ الجيزة

٢٠١١

٢٠١١جامعة بني سويفإدارة الوقتالنشاط الصيفي لتنمية مهارات طالب 
٢٠١١جامعة بني سويفإدارة الوقتالبشرية لتنمية مهارات موظفي التنمية 
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المدن الجامعية بجامعة بني سويف
) DLSتنمية المهارات القيادية (

لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس 
ومعاونيهم بجامعة بني سويف 

بالتعاون مع جامعةجامعة بني سويفمهارات التفكير
فوردالقاهرة ومؤسسة

٢٠١٢

٢٠١٢جامعة بني سويفمهارات تطوير الذاتالنشاط الصيفي لتنمية مهارات طالب 
بناء العقلية البحثية ألعضاء هيئة 

التدريس بكلية اآلداب جامعة بني 
سويف

٢٠١٣جامعة بني سويفمهارات التفكير

ألعضاء تنمية مهارات التواصل الفعال
هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة بني 

سويف

٢٠١٣جامعة بني سويفمهارات االتصال

٢٠١٣جدة- أكاديمية علم النفس للتدريبتقديم الدورة كاملةالمعالج النفسيمهارات تنمية 
مكة إدارة الصحة النفسية بمنطقة تقديم الدورة كاملةفنيات المقابلة النفسية اإلكلينيكية 

المكرمة
٢٠١٤

اإلرشاد األسري ومهارات التعامل مع 
الخالفات الزوجية

–مركز التنمية االجتماعية بمحافظة تربةتقديم الدورة كاملة
العربية السعوديةالمملكة –الطائف

٢٠١٤

٢٠١٤جدة- أكاديمية علم النفس للتدريبتقديم الدورة كاملةتصميم البرامج العالجيةمهارات 
٢٠١٤جدة- أكاديمية علم النفس للتدريبتقديم الدورة كاملةالبرنامج التأهيلي في عالج اإلدمان
٢٠١٤جدة- أكاديمية علم النفس للتدريبتقديم الدورة كاملةالعالج المعرفي السلوكي لالكتئاب
٢٠١٥جدة- للتدريبأكاديمية علم النفس تقديم الدورة كاملةمهارات وأساليب إدارة االنفعاالت

٢٠١٥جدة- أكاديمية علم النفس للتدريبتقديم الدورة كاملةالعالج المعرفي السلوكي للقلق
مبادئ العالج المعرفي السلوكي (سجل 

األفكار)
٢٠١٥جدة- أكاديمية علم النفس للتدريبتقديم الدورة كاملة

البرامج العملية في العالج النفسي 
لالكتئاب والقلق

٢٠١٥جدة- أكاديمية علم النفس للتدريبتقديم الدورة كاملة

العالج المعرفي السلوكي للوسواس 
القهري

٢٠١٥جدة- أكاديمية علم النفس للتدريبتقديم الدورة كاملة

٢٠١٥جدة- أكاديمية علم النفس للتدريبتقديم الدورة كاملةإعداد أخصائي الصحة النفسية

: (مشاركة بدون ورقة عمل)والملتقياتط) الندوات 
السنةالمدينةالجهةاسم اللجنة العلمية
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ثامنا: الخبرات العملیة
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

:الفنيةعضوية اللجان )ب
السنةالدولةالجهةالمهاماسم اللجنة العلمية

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجهةاسم النقابة

: د) عضوية الجمعيات العلمية
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سنة االشتراكالجهةالجمعية اسم 

عامةتاسعا: أنشطة 
: ندوات عامة)أ

تاريخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال

:نشرات)ب
بيانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال

(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .........):) أوراق طائرةد
الحالةالدوريةعنوان المقال
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: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجهةاسم الجائزة


