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 المؤهالت العلمية:ثانيا

 

 جامعة عين شمس  –كلية اآلداب  -،قسم علم النفس  :دكتوراه علم النفس  -

 . 1998ية بالطبع والتبادل مع الجامعات ، مع التوص بتقدير مرتبة الشرف األولى 

 . (يةكيكلينإدراسة  –صبى البناء النفسى للمرضى المصابين بفقدان الشهية الع)بعنوان :          

 

 شمسعين جامعة –كلية اآلداب  -النفس  م علمقس : النفسماجستير علم  -

 .1992دل مع الجامعات بالطبع والتبا بتقدير ممتاز مع التوصية 

 . (مراض السيكوسوماتيةطفال المصابين باألالتخييل لدى األ)بعنوان :       

 

 شمس جامعة عين  –كلية اآلداب  -النفس  قسم علم :اإلكلينيكيدبلوم علم النفس   -
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 .1987 جداً،جيد  بتقدير

 شمسجامعة عين  –كلية اآلداب  –,قسم علم النفسفي علم النفس  :الممتازةالليسانس  -

 . 1986جداً، بتقدير جيد  

 

 لمية واالدارية :والمناصب العالخبرات ثالثا :    

 

 :  داخل مصر      

 .ناال حتى 5/9/1999جامعة المنوفية   –كلية اآلداب  لم النفس ،قسم ع ،درس علم النفس م   -

 . 26/5/1992جامعة المنوفية  –بكلية  اآلداب  ، مدرس مساعد علم النفس   -

  15/9/1987 المنوفية إعتباراً منجامعة  –كلية اآلداب ، معيدة بقسم علم النفس    - 

  .1992 – 1987من عين شمس  جامعة –بكلية اآلداب  النفس،محاضر بقسم علم    -

           لية      كة الهندسة، للتدريس لطالب الكليات العملية والنظرية ) طب الفم واألسنان، كلي  Bucجامعة بدر    - 

لعلمى  تفكير امهارات ال –التمريض ، كلية اللغات والترجمة، كلية الفنون ( لمقررات ) علم النفس العام 

 .2020-2016وحل المشكالت(، 

 

 

  خارج مصر:   

           للبنات  كلية التربيةقسم التربية وعلم النفس مشرفة و والصحة النفسية مساعد علم النفس ستاذأ -  

 المملكة العربية السعودية . . 2011 –  2006 منجامعة المجمعة  –بحوطة سدير      

 

 العلمية والمهنية :العضويات رابعا :

 .ية المصرية للتحليل النفسى جمعال دارةإمجلس  رئيس -

 عضو الجمعية المصرية للمعالجين المصريين ) جمعن ( . -

 . النفسية المصرية ) رانم ( األخصائيينعضو رابطة  -

 . العضوية الشرفية بمركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية ، لبنان -

 

 الخبرات التدريسية واالشراف على الرسائل العلميةخامسا :

      

 جامعة عين شمس . –اب دكلية اآل –مقررات تم تدريسها بقسم علم النفس           

 

 ( ياتمحاضرات + تدريب ميداني بالمستشف)كي يكلينإلعلم النفس ا -

 القياس النفسي ) محاضرات + تدريب بمعمل القياس النفسي ( -

   يبي (رعلم النفس التجريبي ) محاضرات + تدريب بمعمل علم النفس التج -

 . لتحليل النفسىا -
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 : مقررات تم تدريسها بكليات التربية للبنات ، المملكة العربية السعودية         

 . الصحة النفسية  -

 .علم نفس النمو   -

 . علم النفس التربوي  -

 التربوي .التقويم  -

 المدخل الى علم النفس . -

  .تنمية مهارات التفكير  -

 فية :جامعة المنو –بكلية اآلداب  –بقسم علم النفس  لطالب مرحلة الليسانسمقررات تم تدريسها 

 الطب النفسى. -

 العالج النفسى . -

 مناهج البحث فى علم النفس . -

 مقدمة فى العلوم اإلنسانية . -

 علم نفس )الرشد والشيخوخة( . -

 نصوص نفسية بلغة انجليزية . -

 + تدريب ميداني بالمستشفيات (. محاضرات)  كييعلم النفس اإلكلين -

 . لنفس الجنائيعلم ا  -

 . االرشاد والعالج النفسي -

 . النفسيالتحليل  -

 . اجتماعيةأمراض نفسية   -

 .(  )مراهقة علم النفس النمو -

 . نظريات علم النفس -

 . تاريخ علم النفس -

 علم نفس النمو، )طفولة( . -

 . علم النفس العاممدخل الى  -

 جامعة المنوفية : –مريض ، كلية التمقررات تم تدريسها بالمعهد الفني للتمريض         

 . سلوك اإلنسان أثناء المرض  -

 . علم النفس العام مدخل   -

 علم النفس النمو. -

 جامعة المنوفية :  –مقررات تم تدريسها بكلية السياحة والفنادق        

 . العمالء سيكولوجية -

 .مبادئ علم النفس       
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        : لمنوفيةاجامعة  - بلوم ، والماجستير والدكتوراه (لطالب الدراسات العليا )الدقررات تم تدريسها م

 )تمهيدى دكتوراه ( . علم النفس الطبى  -

 ألطفال والراشدين  )تمهيدى ماجستير( .والسلوكية عند ا االضطرابات النفسية -

 علم األمراض النفسية )تمهيدى ماجستير( . -

 علم النفس اإلكلينيكى لألطفال ) دبلوم تخاطب ( . -

 األنثروبولوجيا اإلجتماعية )دبلوم تخاطب ( .فى  مقدمة -

 علم النفس المرضى  )دبلوم عام ( .   -  

   

بقسم علم النفس مجموعة محاضرات فى ) الفحص اإلكلينيكى ، العالج النفسى ( لطالب الدراسات العليا القاء  -

  2018-2016جامعة عين شمس  –كلية اآلداب   –

 لبرنامج المميز ) العلوم المعرفية والتخاطب( :مقررات تم تدريسها لطالب ا

 مقدمة فى العلوم المعرفية . -

 سيكولوجية الشخصية. -

 

 على الرسائل العلمية : اإلشراف المشترك

 

،  ائية (سرطان الثدى وعالقته ببعض المتغيرات النفسية ونوعية الحياة )دراسة اكلينيكية ارتق -

 )تمت المناقشة (. ،، امال السيد بالل 2014رسالة ماجستير ، 

 

دمة اإلغتصاب وعالقته ببعض اإلضطرابات النفسية والسيكوسوماتية وإضطراب ضغوط مابعد الص -

              ، ، الشيماء على زعفان 2014 رسالة ماجستير، لدى عينة من اإلناث المغتصبات ،

 )تمت المناقشة (.

 

 ( .تمت المناقشة، هبة يوسف  ، ) 2016، ، رسالة ماجستير سبرجر إية اللغة لدى اطفال بن -

 

ب ، الشبا الصوة النمطية للسلطة وعالقتها بادراك اساليب المعاملة الوالدية وتقدير الدات لدى -

 ( .تمت المناقشة،ياسمين احمد سعد ، ) 2016رسالة ماجستير ، 

 

تفاعل   ى والصرمكونات الذكاء الوجدانى لدى أمهات األطفال الذاتويين كمنبئات لزيادة التواصل الب -

 ( .ةتمت المناقش، محسب محمد المعصراوى ، )2017رسالة ماجستير،  اإلجتماعى لدى اطفالهن ،
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ارنة ختلفة مقكاء الوجدانى للتمييز بين فئات اكلينيكية مذاون لنسبة ال –مدى إمكانية قائمة بار  -

 ،  را محمود مرسى، يس2015رسالة ماجستير،  سيكومترية ( ، –باألسوياء ) دراسة تشخيصية 

 ( .تمت المناقشة)

 

ر( أنماط التعلق لدى طلبة الجامعة ذوى الشخصية اإلعتمادية والنرجسية ، )رسالة ماجستي -

 ،هبة هللا أحمد عبد الفتاح ، )تمت المناقشة( .2018،

)رسالة ،  Bالتفاؤل والتشاؤم وأسلوب الحياة لدى الشباب المصابين بضغط الدم والسكر من نمط  -

  ( .تمت المناقشة،زينب حسن محمد ، )2017تير( ،ماجس

ية صعوبات التنظيم اإلنفعالى والمخططات المعرفية لدى المصابات بإضطراب الشخصية الحد  -

 ،هدير محمد فتح هللا ، )تمت المناقشة( .2019،)رسالة ماجستير( ،

سالة رهات، ة نظر األمإسهام التوافق الزواجى فى التنبؤ بالذكاء الوجدانى عند المراهقين من وجه -

 ، ياسمين جابر الشافعى ،) قيد البحث( .2017ماجستير، 

،     2017ر،بعض عوامل الحماية والخطر المنبئة بالصمود لدى ضحايا تنمر األقران ، رسالة ماجستي -

 لينا صبرى مصطفى ، )قيد البحث( .

أعراض إضطراب فعالية بعض اإلستراتيجيات ومهارات العالج الجدلى السلوكى فى خفض  -

 ، سارة محمد طلبة ، ) قيد البحث(.2019المعارضة الحدية ، رسالة دكتوراة، 

 بعض إضطرابات النوم عند ذوى النوبات الصرعية فى ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية ، -

 ،منى نبيل فؤاد ، )قيد البحث( .2019)رسالة ماجستير(، 

رى األنماط الفرعية الضطراب الوسواس القهأبعاد الغضب واأللكسيثيميا لدى عينة من ذوى  -

 )قيد البحث(.ماهى حسيب ، 2022)رسالة ماجستير( 

 

 :والمقاالت وورش العملاألبحاث العلمية سادسا : 

تمر بالمؤ ورقة عملدراسة حالة "،  –آمال كمال ، "إإلضطرابات طويلة المدى للصدمة النفسية  -

عنون ية ، والمللبنانالجامعة ا –داب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية الدولى بالمعهد العالى للدكتوراه فى اآل

 20-19" الصدمة النفسية وإضطرابات الضغوط التالية للحداث الصدمية " والمنعقد فى الفترة من 

 .2018اكتوبر 

عض  بؤ بباإلسهام النسبى ألبعاد الذكاء األخالقى واألحتراق النفسى لألمهات والمعلمات فى التن -

فس الخصائص السلوكية لدى اطفال الروضة بمحافظة المنوفية ، بحث مشترك منشور، مجلة علم الن

 .2019مارس ،-،عدد يناير
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قة راك المشين إدباالنفتاح على المستقبل كمعدل للعالقة -آمال كمال ، إلهام خليل ، أمنية الشناوى ، -

راضى فتالمؤتمر اإلورقة عمل  ، COVID-19المستقبل أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا  وقلق

ى ربوية فجامعة المنوفية "دور العلوم النفسية والت –الدولى األول لقسم علم النفس بكلية اآلداب 

 .2020أغسطس  10-9من  Covid- 19مواجهة أزمة كورونا 

  

- Elham Khalil , Amal Kamal ,. omnia Elshenaw ,The contribution of the big five 

factors of personality to predict the psychological symptoms as a responses to the 

 ,19 epidemic-COVID الهيئة المصرية العامة للكتاب.2022يونية  –ابريل  133، مجلة علم النفس .العدد، 

 

ى الدول فى المؤتمر أمال كمال ، "أخالقيات ممارسة مهنة األخصائى النفسى" ، تقديم ورشة عمل ، -

 –ب اآلدا األول لقسم علم النفس "قضايا منهجية وبحثية معاصرة فى علم النفس " المنعقد فى كلية

 . 2020فبراير  12-10جامعة المنوفية من 

 2016،نوفمبر 2آمال كمال ، السحر والجنون )مقال ( ، مجلة عالم الكتاب ،العدد  -

 2020ت ، عدد يوليو رؤية نفسية ، مجلة ميري–آمال كمال ، سلوك التسول  -

 

 : المؤلفات والمنشورات :سابعا

 

 2022تاب ، فى التحليل النفسى "التخييل واألمراض السيكوسوماتية" ، الهيئة المصرية العامة للك -

 2000 ، منوفيةوترجمة ( ، مطابع جامعة الإعداد التحليل النفسي ، النظرية والتطبيق )  -

م النفس علاألدبية في مجلة والنصوص والمقاالت والترجمات نشرت بعض الدراسات النفسية  -
اع ( ، لة ) إبددن ، مجمجلة ) الكاتبة ( بلن ، ) هاجر (مجلة المرأة  مجلة ميريت ، عالم الكتاب ،،

 ، جريدة األدب( ) أخبار مجلة ) القاهرة ( ، جريدة ، مجلة ) المسرح ( ، مجلة ) نصف الدنيا (
 )الجمهورية ( .

 

 دورات التدريبية :ت والالمؤتمرا: ثامنا

 

 2021-2011دورات من   

 

-رفبراي15 جامعة المنوفية–تدريبية )المهارات األساسية للتعليم عن بعد ( ، كلية اآلداب دورة  -

 .2021مارس 2
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معية الج –فى دورة )األمراض النفسجسمية /السيكوسوماتية( طالب علم النفس  (تدريب)تدريس و -

 .0192المصرية للتحليل النفسى ،

 .2015الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين  -العالج المعرفى والسلوكى للوسواس القهرى  -

فسيين جين النالجمعية المصرية للمعال -العالج المعرفى السلوكى متعدد األبعاد لإلكتئاب األساسى  -

2015. 

فسيين جين النالجمعية المصرية للمعال -السلوكى للقلق والرهاب اإلجتماعى –العالج المعرفى  -

2015.  

 .2014الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين  -ممارسة مهنة العالج النفسى  خالقيات أ -

 

 .2014-مقياس لإلستشارات واالبحاث والتطوير – DSM5تشخيص اإلضطرابات النفسية بمعايير  -

ن منية العالج النفسى للمصدومين ، الحلقة الثاطالب علم النفس فى دورة )تدريس وتدريب(  -

 . 2013التدريبات على عالج الصدمات النفسية ، جامعة المنار ، طرابلس ، لبنان ، 

 . 2011 –مركز فاضل للطب النفسى  –فى التنويم اإليحائى  ورشة عمل -

 –نفسى مركز فاضل للطب ال -ورشة عمل فن المسرح العالجى بدون نص ) السيكودراما الحديثة (  -

2011. 

 

 دوات تدريبة سابقة :

 

 .، مصر 1997جامعة المنوفية ،  –ة دورة ) إعداد المعلم الجامعي ( كلية التربي -
 
،  وزراءدورة مقدمة حاسبات ونظم تشغيل ، معهد تكنولوجيا المعلومات ، رئاسة مجلس ال -

 .، مصر1995
 
 . ية لسعودالمملكة العربية ا -المشاركة واالعداد لدورة " تنمية مهارات ادارة الوقت " -

 
التعلم  ر "صناعةت شعاركة فى المؤتمر الدولى  للتعلم االلكترونى والتعليم عن بعد المقام تحالمشا -

 . السعودية  المملكة العربية -للمستقبل "

 

ن عريفية عتقدمة مدورة تدريبية بالمركز الوطنى للتعلم االلكترونى والتعليم عن بعد بعنوان "  -

 . سعودية المملكة العربية ال -الكائنات التعليمية "

 . المملكة العربية السعودية  -دورة اعداد االختبار التحصيلى الجيد  -

   

 .   المملكة العربية السعودية -دورة )نحو عملية تعليمية افضل (  -

مختلفة تعليم الحل الالمشاركة بدورة تدريبية للمرشدات الطالبيات ومشرفات التوجيه واإلرشاد بمرا -

 .  ديةة السعوالمملكة العربي -سلوك الغير سوي لدى الطالبات ( بعنوان : )مهارات تعديل ال
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 -معها (  تعاملالمشاركة بدورة تدريبية بعنوان ) السلوكيات الالسوية لدى الطالبات وطرق ال -

 .  المملكة العربية السعودية 
 
رة داإات ( اإلشراف على التدريب في برنامج ) األسس العامة للتعامل مع الدارسات الكبير -

 . المملكة العربية السعودية  -اإلشراف التربوي
خطيط ة التالمشاركة فى  دورة التخطيط االستراتيجي في الميدان التربوى،تحت اشراف إدار -

 . المملكة العربية السعودية  -والتطوير اإلداري 
 
 . دية لسعوالمملكة العربية ا -المشاركة فى دورة )تنمية مهارات التفكير االبداعى (   -   
 

 

 المؤتمرات:والمشاركة فى حضور ال

 

 
 1st INTERNATIONAL COLLOQUIUM OF THE CIPSR : BETWEEN EAST AND WEST , 
 « Relational Psychosomatics » 
The University of Alexandria and the International Center for Relational Psychosomatics (CIPSR), in 
collaboration with the Moroccan Institute of Relational Psychotherapy and the Libanese University.  
Organize a colloquium by Zoom in English : 17 MARS 2022  

 

 

 ةالمؤتمر العربى األول للصحة النفسية لألطفال والمراهقين ،اكاديمية الخبراء الدولي -

 قبل" للمؤتمر ،والحلقة النقاشية "المراهقون وتحديات المست وذلك للمشاركة فى اللجنة العلمية

 . 2022مارس  18-16والمنعقد خالل 

 

- Cognitive Behavior Therapy in the times of Corona: Challenges & 

Opportunities. 

26th February, 2021        الجمعية المصرية للعالج المعرفى السلوكي  
 

ر العلوم "دوجامعة المنوفية  –دولى األول لقسم علم النفس بكلية اآلداب الفتراضى المؤتمر اإل -

 .2020أغسطس  10-9من  Covid- 19النفسية والتربوية فى مواجهة أزمة كورونا 

 

قد المنع المؤتمر الدولى األول لقسم علم النفس "قضايا منهجية وبحثية معاصرة فى علم النفس " -

   2020فبراير  12-10ة من جامعة المنوفي –فى كلية اآلداب 

 



  

 ]اكتب نصاً[

 

العالج قاية وإلدمان ،بعنوان: )اإلتجاهات الحديثة فى الور السنوى األول للقوات المسلحة لالمؤتم -

 .2019ديسمبر  26-25من اإلدمان( ، مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، 

 

 فسى(  طب النالمؤتمر الدولى السادس عشر للطب النفسى بعنوان ) نحو العالج التكاملى فى ال  -

 . 2019نوفمبر  29-28كلية الطب ، جامعة األسكندرية ،

 

ية ، معة اللبنانالجا –ماعية المؤتمر الدولى بالمعهد العالى للدكتوراه فى اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجت -           

 ى الفترة منفة والمنعقد والمعنون ) الصدمة النفسية وإضطرابات الضغوط التالية للحداث الصدمي             

     .2018اكتوبر  19-20            

 .، القاهرة 2017اكتوبر 6-5لقسم الطب النفسى بجامعة األزهر حضور فعاليات المؤتمر السنوى  -         

 . 2017ابريل  7-5ور فعاليات المؤتمرالرابع للطب النفسى للقوات المسلحة حض -         

   الدوائى  العالج السنوى الثالث للعالج النفسى متعدد المحاور  بعنوان " التكامل بينالمؤتمر اإلقليمى  -

  . 2016مستشفى الدكتور جمال ابو العزايم، مارس   –وبرامج التاهيل النفسى واإلجتماعى 

 

لعمل ( ) من األمل الى ابعنوان :الجماعية والعمليات الدولى األول للجمعية المصرية للعالجات المؤتمر  -

(EAGT  ) بالتعاون معThe AMERICAN ACADEMY of CONTINUING 

MEDICAL EDUCATION, 2014                

 

 التكريم :

 

 ةاء الدوليالخبر قبل المؤتمر العربى األول للصحة النفسية لألطفال والمراهقين ،اكاديميةدرع تكريم من  -

المنعقد وقبل" حلقة النقاشية "المراهقون وتحديات المستوذلك للمشاركة فى اللجنة العلمية للمؤتمر ،وال

 2022مارس  18-16خالل 

 

                   لتدريب جامعة المنوفية ، للجهود المبذولة فى ا–كلية اآلداب –شهادة تقدير من قسم علم النفس  -

 .2021أغسطس  25الميدانى اإلكلينيكى لطالب القسم ، 

 

 .2019اب ،تقاء بمسيرة الحركة الثقافية( من الهيئة المصرية العامة للكتشهادة شكر وتقدير )لإلر -

 

 :عمل   تدريب مجموعةاإلنتهاء من بعد الشباب بلبنان ،  ةرامن قبل جامعة المنار ووز تكريمدرع  -

                  سية ،" العالج النفسى للمصدومين " ، الحلقة الثانية من التدريبات على عالج الصدمات النف   

  .2013،لبنان    

 



  

 ]اكتب نصاً[

 

 2013الجسدية ، لبنان . -مركز الدراسات النفسية والنفسية  -عضوية شرف  -

 

 نشطة المجتمعية :أل: اتاسعا

 . 2009بصيف البحرين الثقافى ،  وزارة الثقافة البحرينية ، ضيف شرف -

 .2016  منذ ضيف محاضر بالجمعية المصرية لرعاية مرضى السرطان  -

 نية على قنوات :يفزيولقاءات تل -

CBC  ، ، قناة  ،القاهرة والناس  ،ولى المصرية ألا النيل الثقافية ،المرأة والطفل،المحور

 البغدادية.

 

ض ومعرهرة ، تحليل النفسى ، وأتيليه القاالمصرية لل جمعيةالبالعديد من الندوات   المشاركة فى  -

 .ومعرض الشيخ زايد للكتاب القاهرة الدولى للكتاب ، 

 

 .2019 -وزارة الثقافة  –معرض القاهرة الدولى للكتاب محكم جوائز العلوم اإلنسانية ب -

 

 .ة وزارة الثقاف -بالهيئة المصرية العامة للكتاب للنشر فى العلوم اإلنسانية محكم كتب  -

 

 

 

                                      سبق ،،، دة بكل ماتمتوجد شهادات مع                                                                      

 د. امال كمال                                                    
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