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 انسريج انذاتيح
 لهام عبد الرحمن يوسف خميلإ   :االسى

  1/2/1963  :ادليالدتاريخ  
 أنثى  :اجلنسنىع  
 متزوجة :انشواجيحاحلانح   
، محا ظممة المنو يممة، ة، شممبين المممومجامعممة المنو يمم، اآلداب ةكميمم،النفسقسممع عمممع  : انعًوومعنووىاٌ  

  ج.م.ع.
 مع ش ميرميوان، األزاريطة، اإلسكندرية.  ش مصطفى إسماعيل متقاطع 11 عنىاٌ ادلنشل:

   ekhalil63@hotmail.com; ekhalil1263@yahoo.com        نيتزيذ إنكرتو
m.khalil@art.menofia.edu.egElha  

 جامعة المنو ية.  ،اآلداب كمية قسع عمع النفس،مجمس ورئيس  النفس عمع أستاذ :احلانيحانىظيفح 
  (23) 4824227:  خ ينشل

            21228528714     :يىتايمخ 
 :انىظيفيانتذرج 

 حتى اآلن. 2005سبخ شيخ نػفجامعة السشػفية، مغ  ،بكمية اآلداب ،أستاذ عمع الشفذ#   
 28/11/1999السشػفية، مغ تاريخ  ، جامعةاآلداب ، بكميةبقدع عمع الشفذ )مذارك( مداعج أستاذ# 

 .2005نػفسبخ حتى 
حتى 1994يػنيػ  29جامعة السشػفية مغ تاريخ ، اآلداب عمع الشفذ بكميةمداعج(  )أستاذمجرس  #
27/11/1999. 

 1993مايػ  3تاريخ مغ  السشػفية،جامعة  ،بكمية اآلداب، ذبقدع عمع الشف )محاضخ( مداعج # مجرس
 .1994يػنيػ  28)بالشقل( حتى 

 1989نػفسبخ  6تاريخ  ششصا، مغجامعة  ،بكمية اآلداب ،عمع الشفذبقدع )محاضخ(  # مجرس مداعج
 .1993مايػ  2حتى 
نػفسبخ  5حتى  1985أكتػبخ  15تاريخ مغ  ششصا،جامعة ، بكمية اآلداب ،مع الشفذع معيجة بقدع# 

1989. 
 :انعهًيحادلؤهالخ 

شجة  اإلدراكية عمىمػضػع " تبايغ أثخ السعمػمات السجخمة تحت العتبة  فيعمع الشفذ  فيدكتػراه الفمدفة  #
، .م.ع()ج ششصاكمية اآلداب بجامعة  االستثارة السديصخ" مغنطام  والفرامية بتبايغاألعخاض العرابية 

  األولى.ف ، بتقجيخ مختبة الذخ 1994
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استجابات  في إصجارمػضػع "دور إدخال السعمػمات تحت العتبة االدراكية  في# ماجدتيخ عمع الشفذ 
 مستاز.، بتقجيخ 1989مغ كمية اآلداب بجامعة ششصا )ج.م.ع(،    الفرامييغ"،مخغػبة لجى السخضى 

 =  ، بتقجيخ جيج1987# دبمػم عمع الشفذ التصبيقي _كمية اآلداب _جامعة القاىخة )ج.م.ع( ،
 ، بتقجيخ جيج ججا. 1985# ليدانذ عمع الشفذ _كمية اآلداب _ جامعة ششصا )ج.م.ع.( ،  

 تجريبي.عمع نفس إكمينيكي _ عمع نفس  :انذقيقانتخصص 
 :اخلرباخ انتذريسيح

 التالية:الخبخات في تجريذ السقخرات    
 جامعة السشػفية -مخحمة الميدانذ بكمية اآلداب)أ(  

عسميات  كػلػجيةسي ،نرػص نفدية بمغة إنجميدية ،قياس نفدي ،عمع نفذ إكميشيكي ،ع نفذ تجخيبيعم  
مشاىج بحث في عمع الشفذ،  ،تاريخ عمع نفذ ،سيكػلػجية التعمع ،أمخاض نفدية اجتساعية ،معخفية

  .الفحز الشفدي اإلكميشيكي، نطخيات الذخرية
 ة:   ، جامعة السشػفيمخحمة الجراسات العميا)ب(  

 ب(، أساليماجدتيخ )بخنامج : مدتػى متقجم، مشاىج البحثنرػص نفدية بمغة إنجميديةخاص، مػضػع 
 مشاىج بحث ،عمع نفذ إكميشيكي )دراسات عميا بكمية الصب( ،عمع الشفذ اإلكميشيكي، و العالج الشفدي

يب بحثية ججيجة مقخري أسال تسييجي ماجدتيخ( ) مشاىج بحث متقجم دبمػم عمع الشفذ التصبيقي(،)
  .ونطخيات معاصخة في عمع الشفذ )بخنامج دكتػراه(

 البشات، الدعػديةمخحمة الميدانذ بكمية التخبية لمبشات، الخئاسة العامة لتعميع ( ج) 
    2001)حائل/الدعػدية(، الفرل الجراسي الثاني  2000/2001صحة نفدية و  ،عمع نفذ الشسػ        
 )مكة( 2002/

 السسمكة العخبية الدعػدية –لجراسات العميا بجامعة السمظ خالج مخحمة ا (د)
يع في التعم ععوقج استخجم نطام الج .أول ماجدتيخ( )مدتػى مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ  -    

 ىـ 1431/1432العام الجراسي ، بتجريذ ىحا السقخرفي االلكتخوني 
وقج استخجم نطام الجعع في التعميع االلكتخوني  جدتيخ(السذكالت الشفدية وعالجيا )مدتػى ثاني ما - 

 ىـ. 1430/1431بتجريذ ىحا السقخر، في العام الجراسي 
)دبمػم  إرشاد ميشيو نطخيات تعمع، عمع نفذ شفػلة ومخاىقة، االختبارات والسقاييذ الشقدية، مقخرات  - 

 .(التػجيو واالرشاد الشفدي
 تكيفية )دبمػم التخبية الخاصة(. السيارات الو سخاىقة، الػلة و فصالتعجيل الدمػك، عمع نفذ مقخرات  - 

 -2011/2012لسجة عامييغ دراسييغ؛  جامعة جازان -كمية التخبية -العسل بقدع عمع الشفذ)هـ( 
 وتع تجريذ ميارات التفكيخ، مشاىج بحث 2012/2013
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  :خرباخ يهنيح
  ,Excel, SPSS, PowerPoint  MS-Word البخامج التالية:و إجادة استخجام الحاسب اآللي  .1
 استخجام شبكة اإلنتخنت. إجادة .2
، Systematic Desensitization إجادة مسارسة بعس تكتيكات العالج الدمػكي: التدكيغ السشطع .3

  Token Economyاقتراد البػناتالعالج بالتشفيخ و 
  -:سياراخ عهًيحيهًاخ و
 ىإل 26/9/1999ة ستة أشيخ بجءا مغ ميسة عمسية لسج فيالػاليات الستحجة األمخيكية  إلىتع الدفخ 

تصبيق بعس البحػث في عمع الشفذ  تع إجخاءدع عمع الشفذ التعميسي بجامعة جػرجيا، و قب 26/3/2000
برفة  –شذخ بعج، كسا تع حزػر مقخريغ دراسييغ لمجراسات العميا يلع بعزيا تع نذخه والبعس اآلخخ 

 Child Behavior الدمػكي لألشفال والعالج Behavior Therapy في العالج الدمػكي –غيخ رسسية 

Therapy. 
 :وحماضزاخ دوراخ تذريثيحإعذاد وحضىر ورش و

 (. 2012)نػفسبخ  استخجام المػحات الحكية في التعميعالتجريب عمى   .1

 1433/ 6/ 1بعشػان "أساليب التفكيخ" في كمية العمػم الرحية، جامعة جازان في  إنقاء حماضزج .2
 ـ.ى

عسل بعشػان "التػثيق تبعا لمسخاجعة الدادسة لقػاعج جسعية عمع الشفذ األمخيكية  إعذاد وتنفيذ ورشح .3
APA  بالسخكد الجامعي لجراسة الصالبات بالسشدظ، جامعة السمظ خالج، في 2010لمشذخ الرادرة عام ."
 (. 2010/ 12/ 27، 2010/ 12/ 25)السػافق  1432/ 21/1، 1432/ 19/1يػمي 

ػر ورشة عسل "تػصيف البخامج والسقخرات" التي عقجتيا الييئة الػششية لمتقػيع واالعتساد حز .4
 ىـ.  28/3/1430-27بجامعة السمظ خالج في الفتخة مغ  NCAAAاألكاديسي 

الحرػل عمى دورة تشسية أعزاء ىيئة التجريذ والقيادات مغ جامعة السشػفية "ميارات العخض  .5
 ساعة(.  24) 2004/ 10/ 25 – 16الفّعال"، في الفتخة مغ 

-DOS, Windows, Excel, Msتع الحرػل عمى دورات تجريبية في الحاسب اآللي عمى بخامج:  .6

Word في الفتخة  الػزارة.دعع القخار، مجمذ يا السعمػمات، بسخكد السعمػمات و معيج تكشػلػج مغ
 . 27/7/1995 ىإل 14/5/1995

 :اجلىائشانتقذيز انعهًي و
بعس السعمػمات لػضع اسسي و   MARQUIS Who's Who in Americaري مغ ِقبل مؤسدةتع اختيا .1

Who's Who in the  World 21ضسغ الببميػجخافي 
st
 (2003)  
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 The International Biographical Center of Cambridge, Englandمغ ِقبل مخكد  اختياري تع  .2
 Dictionary ofالل بيػجخافي صادرة عغ السخكد ذلظ مغ خ، و 2003اصي الرحة العالسية لعام كاختر

International Biography 

جائدة األستاذة الجكتػرة / عشايات ذكي مغ جسعية عمع الشفذ السرخية )فبخايخ الحرػل عمى  .3
أون لشدبة الحكاء الػججاني لمتسييد بيغ فئات إكميشيكية -مجى إمكانية قائسة بار، عغ بحث "(2005

 .2005كأفزل بحث لعام ، "استصالعية مختمفة: دراسة
 لتفعيل -)كسبيػتخ محسػل( . الحرػل عمى جائدة مغ عسادة التعميع االلكتخوني بجامعة السمظ خالج4

في مقخر "السذكالت الشفدية وعالجيا" لمسدتػى الثاني ماجدتيخ تػجيو  )التعميع عغ ُبعج( نطام الجعع
 .   ىـ 1430/1431وإرشاد نفدي، بالفرل الجراسي الثاني 

 تاإلنتاج انعهًي قائًح
 :يقاالخ تانهغح انعزتيحو حبىث أوالً:

. السجمة الخسدة الكبخى  الذخرية عػاملل الشسحجة ثشائية العامل التػكيجية(. 2019خميل، إليام ) .1
  .24-1(، 103) 29ات الشفدية، السرخية لمجراس

(.  االسيام الشدبي 2019.. وآخخون )خميل، إليام؛ الذشاوي، أمشية؛ خسيذ، إيسان؛ كسال، آمال ... .2
ألبعاد الحكاء األخالقي واالحتخاق الشفدي لألميات والسعمسات في التشبؤ ببعس الخرائز 

 . 92 -29(، 120) 32الدمػكية لجى أشفال الخوضة بسحافطة السشػفية. مجمة عمع الشفذ، 
وعالقتو باالنجفاعية: دراسة  (. أسمػب االستجابة عمى اختبارات تقجيخ الذخرية2018خميل، إليام ) .3

 . 22-1الجدء األول(،  99) 28عبخ ثقافية. السجمة السرخية لمجراسات الشفدية، 

مع الثالث في تاريخ العمع والسعخفة. مجمة عمع ع(. الجكتػر مرصفى سػيف: الس2016خميل، إليام ) .4
 .79 -75، (110) 29 الشفذ،

جامعة جازان في التشبؤ بالسعجل التخاكسي لمصالبات.  (. اسيام مقاييذ القبػل في2012خميل، إليام ) .5
محخم  20-18السؤتسخ الجولي األول لمقياس والتقػيع، السخكد الػششي لمقياس والتقػيع، الخياض 

 (2012/ 12/ 4-2ىـ ) 1434
(. تػثيق السخاجع في العمػم الشفدية والتخبػية وفقا لمسخاجعة الدادسة لقػاعج 2012خميل، إليام ) .6

ت عخبية في التخبية وعمع . دراسا2010لمشذخ الرادرة عام  APAة عمع الشفذ األمخيكية جسعي
 .34-13، 31الشفذ، 

)تحت الشذخ(.  2011/ 2010عام  سخكد البحػث بجامعة السمظ خالجب مجسػعة العسل االشتخاك مع .7
ا ببعس "السسارسات الدمػكية الدمبية لجى عيشة مغ شمبة شالبات التعميع الجامعي وعالقتي

 الستغيخات الشفدية واالجتساعية والجيسػجخافية".
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(. تػصيف مقتخح لبخنامج دبمػم عمع الشفذ التصبيقي وفق نسػذج الييئة الػششية 2011خميل، إليام ) .8
لمتقػيع واالعتساد األكاديسي. ورقة عسل مقجمة في السمتقى األول لمتصػيخ والجػدة، عسادة التصػيخ 

 م(.2011ديدسبخ  7-6ىـ ) 1433محخم  12-11ن، في الفتخة مغ األكاديسي بجامعة جازا
إعادة و لرجق ية: التحقق مغ ا(. نسػذج الخسدة عػامل لمذخر2007، إليام )فيرل وخميليػنذ،  .9

   583-553(، 3) 17، دراسات نفدية. اإلنتاج عبخ الحزاري 
ني لمتسييد بيغ فئات أون لشدبة الحكاء الػججا-مجى إمكانية قائسة بار (.2005خميل، إليام ) .11

 .155-97(، 46) 15، السجمة السرخية لمجراسات الشفدية. إكميشيكية مختمفة: دراسة استصالعية
أون لشدبة الحكاء -(. اإلسيام الشدبي لسكػنات قائسة بار2005الذشاوي، أمشية )خميل، إليام و  .11

 .161-99(، 1) 15، ةدراسات نفدي، الػججاني في التشبؤ بأساليب السجابية لجى شمبة الجامعة
 وتمسيحات السخحمتيغ(. االضصخابات الشفدية الذائعة لجى تالميح 2004خميل، إليام )ان و أحسج، رمز .12

 .52-2(، 43) 14، السجمة السرخية لمجراسات الشفديةالثانػية بسحافطة السشػفية. اإلعجادية و 
ػ الذعػب األخخى: دراسة سبتسبخ في تغييخ االتجاىات نح 11(. دور أحجاث 2003خميل، إليام ) .13

 . 149-109(، 1) 2، دراسات عخبية في عمع الشفذثقافية مقارنة. 
(. دراسة نقجية لبحػث العجوان / العشف أو التصخف في العالع 1998خميل، إليام )و  أحسج، رمزان .14

الجولي حػل  مجمج بحػث السؤتسخالعخبي: مع التخكيد برفة خاصة عمى البحػث في مرخ. 
التصخف في السجتسعات اإلسالمية )جامعة جتساعية ودورىا فى مكافحة جخائع العشف و العمػم اال
(، مخكد صالح عبج هللا كامل 105-61)ص ص. ( الجدء الخابع1998يػنيػ  30-28األزىخ، 
 قدع االجتساع بكمية الجراسات اإلندانية، جامعة األزىخ.د اإلسالمي و لالقترا

(. بعس خرال الذخرية الذارشة لالستفادة مغ الػقت 1997إليام )شحاتة، عبج السشعع وخميل،  .15
جامعة  ،مجمة بحػث كمية اآلدابسعػدييغ. و  شالب جامعييغ مرخييغالستاح: مقارنة بيغ 

 .166-147، 28، العجد السشػفية
مجمة بحػث  (.  الشسػ السعخفي لبياجيو مغ مشطػر مشحى معالجة السعمػمات.1997خميل، إليام ) .16

مغ أعسال نجوة بياجيو عالع عمع الشفذ  .231-211، ص ص. السشػفية جامعة-كمية اآلداب 
(، كمية اآلداب، جامعة 1996ديدسبخ  30الدػيدخي بسشاسبة مخور مائة عام عمى مػلجه )

 السشػفية.
نسصيغ مغ  (. مقارنة األحاسيذ الجسالية السراحبة لمتحوق بيغ فتيات1996إليام )خميل،  .17

-162(، 37) 10، مجمة عمع الشفذسخ شبيعية كسؤشخ لدػاء البيئة. أالسؤسدات االجتساعية و 
174. 
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(. تعجيل أعخاض الفرام البارانػيجى بسعمػمات تحت العتبة االدراكية )دراسات 1995إليام )خميل،  .18
 .641-619(، 5) 5 نفدية،دراسات تجخيبية عمى حاالت فخدية(. 

معّجل آلثار بيئة السؤسدات حوق( كسؤشخ و دمػك التعبيخي )كالت(. ال1995 )يػليػإليام خميل،  .19
 صحة الصفل.، ثقافة و السؤتسخ البيئي الثاني لجامعة السشػفيةاالجتساعية. عخض في 

 : اإلجنهيشيح حيقاالخ تانهغحبىث وثانيًا : 
1.  Khalil, E. (2019). Big five factors of personality and Reflection - Impulsivity style: A 

cross-cultural study. Journal of Advance Research in Social Science & Humanities, 5 

(4), 11-23. 

2. Khalil, E. & Hussein, M. H. (2005).  Comparing the Factorial Structure of Attitudes toward 

Psychology across Gender in Egypt and Saudi Arabia: A Cross-Cultural Study. Arabic 

Studies in Psychology, 4 (3), 5-50 

3.  Khalil, E. (2002). A survey of Aesthetic research studies in Arab countries”. In A. L. 

Comunian & U. P. Gielen (Eds.), It’s all about relationships (289- 297). Langerich 

(Germany): Pabst Science Publishers.     

4. Khalil, E. (2001). Extremeness, flexibility, and indifference response sets: A cross-cultural 

study. ERIC Database: Ed 459389. 

5. Khalil, E. (2001). Effects of marital satisfaction, type a behavior, and stressful life events 

using a married Egyptian sample”. Paper presented at XXVII International Congress of 

Psychology, July 23-28, 2000, Stockholm, Sweden. Arab-Psychologist (Egypt), 2 (1), 

19-41.  

6.  Ahmed, R. & Khalil, E. (1998). The Relationship between Perceived Parental Behavior 

and Neuroticism, Self-Confidence and Aesthetic Feelings in Samples of Egyptian 

Student. In Roswith Roth (Ed.) (1998), Psychologists Facing the Challenge of a Global 

Culture With Human Rights and Mental Health (51-61). Langerich (Germany): Pabst 

Science Publishers.     

7. Khalil, E. (1997). Subliminal Information and It’s Influence on Expressive and 

Performance Behaviors. Paper presented at the 55th Annual Convention, International 

Council of Psychologists (ICP), July 14-18, 1997, Graze, Austria.                                                                              

8. Khalil, E. (1996). Effects of Auditory Stimuli vs. Visual Stimuli Inserted Subliminally on 

Normal Subjects: A Meta-Analytic Review, 1974-1994. Proceedings of the third 

International Conference of Counseling Center, Counseling in Changing World, Cairo, 

December 23-25,1996. Published in the conference proceedings, pt.2, pp1-13.   
 ثانثًا: انكتة

 . القاىخة: تػزيع مكتبة األنجمػ السرخيةاشخرية: الشطخيات والقياس (.2015خميل، إليام ) .1
. اإلسكشجرية: السكتبة عمع الشفذ اإلكميشيكي: الترشيف، الفحز، التذخيز(. 2015خميل، إليام ) .2

 .   التخبػية. 
. االسكشجرية: التخبػية واالجتساعيةمشاىج البحث الكسية في العمػم الشفدية و (. 2009خميل، إليام )  .3

 دار الػفاء لجنيا الصباعة والشذخ.
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. القاىخة: إتخاك لمصباعة والشذخ عمع الشفذ اإلكميشيكي: السشيج والتصبيق(. 2004. خميل، إليام )4
 والتػزيع.

 رتمجاخعًا: انرات
)تحت  ي لمحالة الفخديةالجليل االرشادي الستخجام الترسيع التجخيبعشػان الستخجع بالمغة العخبية:  .1

 الصبع، مجمة عمع الشفذ(. تخجسة لسقال:
Ledford, J. R; Zimmerman, K. N.;  Schwartz, I & Odom, S (2018).  Guide for the Use of Single Case 

Design Research Evidence from the Division for Research of the Council for Exceptional Children. 

CEC-Division for Research. Retrieved 5, 30, 2018 from 

https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/SPED/b7acd4b4-bc4d-4c1f-a7d4-

efab3d52da44/UploadedImages/Evidence%20Based%20Practice/CEC-DR_SCD_Guide.pdf      
مجمة . نة بحػث الحالة الفخدية والترسيسات التجخيبيةتقخيخ سياسة ومكا :عشػان الستخجع بالمغة العخبية.2

 تخجسة لسقال:  .188-183(، 119) 31 ،2018عمع الشفذ،
Rodgers, W.; LewisT O’Neill, R.& Vannest, K. (2018).  Policy and Position Statement on Single Case 
Research and Experimental Designs from the Division for Research of the Council for Exceptional 
Children. CEC-Division for Research. Retrieved 5, 30, 2018 from 
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/SPED/b7acd4b4-bc4d-4c1f-a7d4-
efab3d52da44/UploadedImages/Evidence%20Based%20Practice/CEC-DR_SCD_Policy.pdf 

باالشتخاك مع فيرل  NEO PI-R ػستا وماك كخاىك ػان الستخجع بالمغة العخبية: قائسة الذخريةعش .4
 (2007يػنذ )

 عشػان الستخجع بالمغة اإلنجميدية (.2005السجابية )مقياس أساليب عشػان الستخجع بالمغة العخبية:  .5
Assessing coping strategies by Carver, Scheier & Weintraub,1989  

عشػان الستخجع بالمغة (. 2005) استخبار سسات الشسط الفراميػان الستخجع بالمغة العخبية: عش .6
  اإلنجميدية

Broks, 1984 Schizotypal Traits Questionnaire (STQ) by Claridge and  

 عنوان المترجم باللغة(. 2991) استخبار االنبساطية أليزنك وويلسونعشػان الستخجع بالمغة العخبية:  .7

 Extraversion Questionnaire by Eysenck and Wilson, 1976 اإلنجليزية

 اإلشزاف عهى انزسائم انعهًيح

   :)أ( اإلشزاف عهى رسائم ادلاجستري انتانيح
االسيام الشدبي لسكػنات الحكاء الػججاني في التشبؤ بأزمة مشترف العسخ في ضػء نػع الجشذ" " .1

دروير. بقدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية. التدجيل  السخسيماجدتيخ لمصالبة غادة فػزي 
 .2014يػليػ، 

"االسيام الشدبي لسكػنات الكفاءة الحاتية وميارات تشطيع الحات في التشبؤ بأساليب مػاجية الزغػط  . 2
لمصالبة شيخيغ أحسج دمحم السعد. بقدع عمع الشفذ، كمية ماجدتيخ  ،لجى مخيزات الدكخ مغ الشػع الثاني"

 .2014اآلداب، جامعة السشػفية. التدجيل بتاريخ سبتسبخ 
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"مجى إمكانية قائسة بار أون لشدبة الحكاء الػججاني لمتسييد بيغ فئات إكميشيكية مختمفة مقارنة  .3
 محسػد مخسي. بقدع عمع الشفذ، كمية لمصالبة يدخا دمحمماجدتيخ باألسػياء: دراسة تذخيرية سيكػمتخية". 
 .مع التػصية بالصبع بتقجيخ مستاز 2019أجيدت عام ، 2015اآلداب، جامعة السشػفية. التدجيل فبخايخ 

 
 ماجدتيخ"تأثيخ مثبصات الجوباميغ والديخوتيشيغ عمى الحاكخة واالدراك البرخي لجى مخضى الفرام". . 4

 . 2015ع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية. التدجيل فبخايخ بقد لمصالبة آية ابخاىيع الجسػقي.
. 2015. "اسيام مكػنات الحكاء الػججاني في التشبؤ بالخضا الدواجي". لمصالبة نيمة سسيخ، يػليػ 5

  . )يذتخك في االشخاف د. عساد جبخيل(
بقدع صالبة: ىشاء يدخي دمحم، . "استخاتيجيات مػاجية الزغػط الشفدية لجى مخيزات سخشان الثجي". لم6

    . )يذتخك في االشخاف د. آمال كسال( 2016عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية. التدجيل 
بان دمحم العقب، ع. " الرالبة الشفدية والتػافق الدواجي لجى مخضى سخشان البخوستاتا"  لمصالبة: والء ش7

  . )يذتخك في االشخاف د. آمال كسال( 2016فية. التدجيل بقدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػ 
. "أنساط االعتخاف واضصخابات الذخرية لجى مختكبي الجخائع السختمفة" لمصالب دمحم أحسج العدب، ، 8

)يذتخك في االشخاف أ.د. أمشية  2016بقدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية. التدجيل 
    . الذشاوي(

ام التشطيسي وبعس الستغيخات الشفدية كسحجدات لجػدة اآلداء لجى العامميغ بالرحف القػمية . "االلتد 9
 2016بقدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية. التدجيل والخاصة. لمصالبة: شادية مججي حامج، 
    . )يذتخك في االشخاف أ.د. أمشية الذشاوي(

دية والعقمية وعالقتيا بيخمػن الحكػرة" لمصالبة: سارة أحسج . " االستعجاد لبعس االضصخابات الشف10
   .2017بقدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية. التدجيل إسساعيل مشترخ، 

. "اسيام التػافق الدواجي في التشبؤ بالحكاء الػججاني عشج السخاىقيغ مغ وجية نطخ األميات" لمصالبة: 11
 . 2017بقدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية. التدجيل  ي.ياسسيغ جاب هللا عبج الباق

 : )ب( اإلشزاف عهى رسائم انذكتىراه
بقدع ى ذوي صعػبات التعمع مقارنة بالعادييغ. لمصالبة ياسسيغ الكيالني. جإدراك تعبيخات الػجػه ل" .1

 .االشخاف أ.د. أحسج مجخية( )يذتخك في 2015يػليػ عمع الشفذ، كمية اآلداب جامعة السشػفية. التدجيل 
. لمصالبة في ضػء بعس الستغيخات الشفدية العيان دقة استجعاء شيػدعمى تحيد السحقق تأثيخ  .2

)يذتخك في  2016عفاف زىخان. بقدع عمع الشفذ، كمية اآلداب جامعة ششصا، التدجيل أغدصذ 
 االشخاف أ.د. عبج الدالم الذيخ(.  

 و خهيم()إشزاف أ.د. إذلا)ج( رسائم ياجستري ودكتىراه أجيشخ 
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الحاكخة قريخة وشػيمة السجى لجى شيػد العيان مغ األشفال والخاشجيغ في ضػء تفاعل   مجار "  .1
)كسؤشخ لسدتػى االستثارة(". لمصالبة أمشية إبخاىيع الذشاوى، قدع عمع الشفذ،  اليػم واالنصػائية

 الذخف األولى. بتقجيخ مختبة  2002(، وأجيدت عام 2000كمية اآلداب، جامعة السشػفية )يػنيػ 
" نسػ مفيػمي الدمغ والدببية لجى األشفال الستأخخيغ عقميا )فئة التأخخ البديط(. لمصالبة آمال  .2

 2003(.  أجيدت عام 2000مرصفى الرايغ، قدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية )يػنيػ 
 بتقجيخ مستاز.

ت مغ تالميح السجرسة االبتجائية الحيغ سبق ليع "دراسة مقارنة لشسػ بعس السفاىيع الخياضية عشج عيشا  .3
االلتحاق بجار الحزانة وعيشات أخخى لع يدبق ليع االلتحاق بيا" لمصالب: خالج الديج زيادة.  )معيج 

 بتقجيخ مستاز. 11/9/2001بقدع عمع الشفذ، بكمية اآلداب، جامعة السشػفية(. أجيدت عام 
 الستغيخات الشفدية والسعخفية والجيسػجخافية لجى الصالب "مدتػى األحكام   الخمقية وعالقتو ببعس .4

والصالبات مغ مخاحل تعميسية مختمفة"، لمصالبة: ميا ماىخ فييع. )معيج بقدع عمع الشفذ، بكمية 
 بتقجيخ مستاز. 2001. أجيدت عام 1998اآلداب، جامعة السشػفية( مشح نػفسبخ 

فخط السختبط بقرػر االنتباه لجى األشفال"، "الدياق الشفدي واالجتساعي الضصخاب الشذاط الس .5
لمصالب أحسج دمحم حامج مجخية.  )معيج بقدع عمع الشفذ، بكمية اآلداب، جامعة السشػفية( مشح 

 بتقجيخ مستاز. 2000. أجيدت عام 1998نػفسبخ 
"الحيد الذخري وعالقتو ببعس متغيخات الذخرية لجى السعاقيغ برخيا"، لمصالبة: جييان عمى  .6

، أجيدت عام 1998س.  )معيج بقدع عمع الشفذ، بكمية اآلداب، جامعة السشػفية( مشح يػنيػ محخو 
 بتقجيخ مستاز. 2000

"استخجام بعس اختبارات األساليب السعخفية والشسط الفرامي كسحكات فارقة بيغ الفرامييغ    .7
 بتقجيخ مستاز. ، أجيدت 2004والسدتيجفيغ لمفرام والعادييغ" بكمية اآلداب، جامعة السشػفية 

"االسيام الشدبي لعػامل الذخرية الخسدة في التشبؤ بأساليب مػاجية السذقة لجى شالبات   .8
الجامعة" لمصالبة مشيخة سفخ آلـ ثػاب. بكمية التخبية لمبشات، األقدام األدبية، جامعة السمظ خالج، 

 .2011/ 2/ 23الدعػدية. أجيدت بتاريخ 
ميات أشفال الحاتػييغ كسشبئات لديادة التػاصل البرخي والتفاعل "مكػنات الحكاء الػججاني لجى أ .9

بقدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية. االجتساعي لجى أشفاليغ" لمصالب محدب دمحم، 
 . 2018أجيدت بتقجيخ مستاز في أكتػبخ . )يذتخك في االشخاف د. آمال كسال( 2016مايػ التدجيل 

اممة والحكاء الػججاني في التشبؤ بالسيارات االجتساعية لجى عيشة "درجة اسيام الحاكخة الع .10
بقدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، مغ ذوي صعػبات التعمع غيخ المفطية" لمصالبة أسساء عبج العديد، 

أجيدت بتقجيخ  .)يذتخك في االشخاف د. والء لبيب( 2015مارس جامعة السشػفية. التدجيل 
   2018مستاز  في 

مكػنات السشاخ التشطيسي واألمغ الشفدي والستغيخات الجيسػجخافية بالتشبؤ بسدتػى " إسيام  .11
بقدع عمع الكفاءة السيشية لجى مػضفي العالقات العامة" لمصالبة بدسة الديج عبج السشعع محسػد، 

 . 2018. أجيدت بتقجيخ مستاز 2016الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية. التدجيل 
 رسائم ياجستري ودكتىراه ( يناقشاخد)  
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فاعمية بخنامج معخفي سمػكي  (. "2018حامج ) بة آمال الديج عميرسالة دكتػراة لمصال .1
قدع عمع الشفذ، كمية " لمتخفيف مغ بعس األعخاض الحىانية لجى عيشة مغ مخضى الذمل الخعاش

 اآلداب، جامعة السشػفية.
(. "بخنامج ارشادي لتجريب األباء 2017ج الحسيج )رسالة دكتػراه لمصالبة إكخام عبج الحسيج عب. 2

عمى التحكع الحاتي وتأثيخه عمى الحياة االنفعالية ألبشائيع مغ ذوي االحتياجات الخاصة. قدع 
 العمػم الشفدية، كمية رياض األشفال، جامعة اإلسكشجرية. 

بيغ بعس الستغيخات (. "نسحجة العالقات 2017. رسالة دكتػراه لمصالبة بيية جسعة الديج نجا )3
. وتقجيخ الحات لجى شالب جامعة السشػفية: دراسة إحرائية تصبيقية" Dالشفدية ونسط الذخرية 

 قدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية.
(. "تبايغ أبعاد الحكع الخمقي لجى 2018ممػح عدكخ الفزمي ) ى. رسالة دكتػراه لمصالبة ىج4

 . قدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية.": دراسة عامميةعيشة مغ شالب جامعة الكػيت
(. "تبايغ أساليب مػاجية الزغػط الشفدية 2018. رسالة ماجدتيخ لمصالبة رحسة عقيل عمي )5

 –التػجو نحػ الحياة  -ألسخ شيجاء الحخب في ضػء اختالف الستغيخات الشفدية )الرالبة الشفدية
 .ششصالشفذ، كمية اآلداب، جامعة . قدع عمع ا"الػازع الجيشي

(. مذكالت التحجي كسؤشخات لمتػاصل 2017رسالة الجكتػراه لمصالبة سالي عاشف مشرػر ) .6
 االجتساعي والتكيف بيغ السخاىقيغ الحاتػييغ. قدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة السشػفية. 

ية بخنامج قائع عمى األنذصة (. فاعم2017رسالة الساجدتيخ لمصالبة مشال سامي دويجار ). 7
( سشػات. قدع الصفػلة، 6-4الفشية لتحديغ التػافق الشفدي واالجتساعي لألشفال األيتام مغ سغ )

 كمية التخبية، جامعة السشػفية. 
(. اضصخاب ما بعج الرجمة في التشبؤ 2017رسالة ماجدتيخ لمصالبة جيشا دمحم عدب دسػقي ) .8

 ، كمية التخبية، جامعة السشػفية. الصفػلةضحايا التشسخ. قدع  باألليكديثيسيا لجى األشفال
(. بعس سسات 2016رسالة ماجدتيخ لمصالبة ندخيغ عبج السشعع أحسج عبج المصيف ). 9

الذخرية السيّدخة والسعػقة لإلتجاه نحػ السذاركة الدياسية. قدع عمع الشفذ، كمية اآلداب، جامعة 
 ششصا. 

(. فاعمية تعجيل االنحخافات السعخفية 2016ة داليا فاروق مسج عمي ). رسالة ماجدتيخ لمصالب10
 . في خفس الفػبيا االجتساعية. قدع عمع الشفذ التخبػي، كمية التخبية، جامعة السشػفية

(. سمػك السخاشخة السحدػبة 2016. رسالة ماجدتيخ لمصالبة شيساء محسػد أحسج شجيج )11
فدية لجى معمسات رياض األشفال. قدع الصفػلة، كمية وعالقتو بأساليب مػاجية الزغػط الش

 التخبية، جامعة السشػفية. 
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(. السعالجة السعخفية الدمػكية الضصخاب 2016. رسالة دكتػراه الصالبة فاشسة عمي دمحم نػفل )12
إكميشيكية. قدع عمع الشفذ،  -الصيف الفرامي واالضصخابات الحىانية األخخى: دراسة تجخيبية

 . اب، جامعة السشػفيةكمية اآلد
(. "صػرة الجدع واالندحاب 2015) ماجدتيخ لمصالبة داليا دمحم محسػد خصاب ةرسال. 13

االجتساعي كسحجديغ لزغػط ما بعج الرجمة لجى مخيزات سخشان الثجي قبل وبعج 
 ، جامعة السشػفية. اآلداب، كمية عمع الشفذقدع االستئرال. 

(. "الفخوق بيغ مختفعي ومشخفزي التعخف 2014غ الكيالني )رسالة ماجدتيخ لمصالبة ياسسي. 14
 . كمية اآلداب، جامعة السشػفيةقدع عمع الشفذ، عمى الػجػه مغ الشػعيغ في الحاكخة العاممة". 

- سمػكي عالجيمجى فاعمية بخنامج (. بعشػان "2009رسالة دكتػراه لمصالبة والء بجوي )  .15
الشفدية السراحبة لجى عيشات مرخية مغ ت الضصخابالخفس تكخار الشػبات وبعس ا معخفي

 . كمية اآلداب، جامعة السشػفيةقدع عمع الشفذ،  مخضى نػبات الرخع السدتعرية
بعس محجدات أساليب التعامل مع  (.2004) ىشاء عبج العطيع ةماجدتيخ لمصالبرسالة  . 16

 . معة السشػفيةكمية اآلداب، جاقدع عمع الشفذ،  ".السذكالت لجى شالب الجامعة
العالقة بيغ االضصخابات (. "2002.  رسالة دكتػراه لمصالبة ميا دمحم عبج الخؤوف البخبخي )17

كمية  قدع عمع الشفذ، ".واضصخاب بعس العسميات السعخفية البيػلػجية السراحبة لمبميارسيا
 .ششصااآلداب، جامعة 

 )د( انتحكيى
 أو أستاذ مداعج في الجامعات السرخية.جة أستاذ الستقجميغ لمتخقية لجر  بعس تحكيع بحػث. 1
لجػف بجامعة ا دمحم عبج الخحسغ أخخس  تحكيع بحػث التخقية لجرجة أستاذ لمجكتػر نائل. 2

 (.2018) بالسسمكة العخبية الدعػدية
 (2019-2013) تحكيع عجد مغ بحػث مجمة كمية اآلداب جامعة السشػفية. 3
 (. 2014مثل عالع الفكخ( )تحكيع بحػث في مجالت عخبية ). 4
 (. 2014. تحكيع كتاب "مشاىج البحث" بكمية التخبية، جامعة قصخ )5
السؤتسخ العمسي الخابع لصالب وشالبات التعميع العالي بالسسمكة )مكة . تحكيع عجد مغ بحػث 6

 (. 2013) وجيل قيادي متسّيد السكخمة(: نحػ ابجاع معخفي
لعمسي الثالث لصالب وشالبات التعميع العالي بالسسمكة السؤتسخ اتحكيع عجد مغ بحػث . 7

 (. 2012) معخفي وجيل قيادي متسّيد )السشصقة الذخقية(: نحػ ابجاع
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 حضىر ادلؤمتزاخ انعهًيح
 االشرتاك تاحلضىر فقط أو إنقاء حبىث يف ادلؤمتزاخ انعهًيح 

 :ادلؤمتزاخ انذونيح (1)
1. 109

th
 Annual Convention of the American Psychological Association (APA) at San 

Francisco, USA, August 23-28, 2001.  

2.  XXVII International Congress of Psychology, July 23-28, 2000, Stockholm, Sweden. 

3. 58
th

 Annual Conference of International Council of Psychologists (ICP) in Padua, Italy, July 

17-21, 2000. 

4. - 29
th

 Annual Meeting of the Society for Cross-Cultural Research in Orleans, UAS, 

February 23-27, 2000. 

السجتسعـات  فـيالتصـخف الجولي حػل العمػم االجتساعية ودورىا في مكافحة جـخائع العشـف و  السؤتسخ .8
 ج.م.ع.لقاىخة، (، جامعة األزىخ، ا1998يػنيػ  30-28اإلسالمية )

6. Regional Conference of International Council of Psychologists (ICP), Cross- Cultural 

Perspectives on Human Development July 21 23, 1997, Padua, Italy.      
7. 55th Annual Convention of International Council of Psychologists (ICP), Psychologists 

Facing the Challenge of a Global Culture With Human Rights and Mental Health, July 14-18, 

Graze, Austria. (Presented 2 & 3 researches).           
، 1996ديدـسبخ  25-23الجولي الثالث لسخكد اإلرشاد الشفدي، اإلرشاد الشفدي في عالع متغيخ،  . املؤمتر8

  ، ج.م.ع.القاىخة

 :احملهيحادلؤمتزاخ انعزتيح و (2)

 2019/ 3/ 3-2العخبي لعمع الشفذ. في الفتخة مغ  27لعمع الشفذ في مرخ والـ  35السؤتسخ الـ  .1
 . ببشي سػيف

 2018/ 1/ 31-30العخبي لعمع الشفذ. في الفتخة مغ  26لعمع الشفذ في مرخ والـ  34السؤتسخ الـ  .2
 باألقرخ. 

محخم  20-18مقياس والتقػيع، السخكد الػششي لمقياس والتقػيع، الخياض السؤتسخ الجولي األول ل .3
 (2012/ 12/ 4-2ىـ ) 1434

بجامعــة جــازان بالسسمكــة الخبيــة السمتقــى األول لمتصــػيخ األكــاديسي بعســادة التصــػيخ األكــاديسي  .4
 (.م2011ديدسبخ  7-6ىـ ) 1433محخم  12-11في الفتخة مغ  الدعػدية،

الشفذ، باالشتخاك لعمع  الثاني عذخالسؤتسخ العخبي مرخ و  فيلعمع الشفذ  عذخون الالحادي و  السؤتسخ  .5
 .(2005/ 2/2إلى  1/ 31مع معيج العبػر )

الــشفذ، باالشــتخاك مــع لعمــع  الحــادي عذــخالســؤتسخ العخبــي مرــخ و  فــيلعمــع الــشفذ  عذــخون الســؤتسخ ال .6
 .(21/1/2004-19مخكد الخجمة الشفدية بكمية اآلداب جامعة عيغ شسذ )
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الشفذ، باالشتخاك مع لعمع  الحادي عذخالسؤتسخ العخبي مرخ و  فيعذخ لعمع الشفذ تاسع ال السؤتسخ .7
 .(29/1/2003-27كمية اآلداب جامعة القاىخة )

السؤتسخ العخبي الدابع لعمع الشفذ، باالشتخاك مع كمية مرخ و  فيالسؤتسخ الخامذ عذخ لعمع الشفذ  .8
 (، القاىخة، ج.م.ع.1999فبخايخ  2 إلى يشايخ 31شسذ )البشات، جامعة عيغ 

 20-17السؤتسخ العخبي الخامذ لعمع الشفذ )الثالث عذخ لعمع الشفذ فى مرخ و  السؤتسخ .9
 .األقرخ، ج.م.ع(. جامعة جشػب الػادي، كمية التخبية بقشا، مجيشة 2/1997/
جامعة ششصا فخع كمية التخبية،  1997أبخيل  14-13الشفدية. لسؤتسخ الثالث لمعمػم التخبػية و ا .10

 ج.م.ع. الذيخ، كفخ
 :  عضىيح اجلًعياخ انعهًيح

ــع الــشفذ األمخيكيــة  .1 يػليــػ  مشــح American Psychological Association (APA)عزــػ جسعيــة عم
2000. 

 .2000مشح فبخايخ    Society for Cross-Cultural Research (SCCR)عزػ  .2
 .1996مشح   International Council of Psychologists (ICP)عزػ السجمذ الجولي لعمساء الشفذ . 3
 .1995مشح  )رانع(  الشفدييغ السرخييغعزػ رابصة األخرائييغ . 4
 .1989عزػ الجسعية السرخية لمجراسات الشفدية   مشح . 5
 . 2019. عزػ الييئة االستذارية لسجمة عمع الشفذ، مشح 6

 
  


