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 السرية الذاتية
 لهام عبد الرحمن يوسف خليلإ   :االسم
  1/2/1691  :امليالدتاريخ   
 أنثى  :اجلنسنوع   
 متزوجة :الزواجيةاحلالة   
  ج.م.ع.، محافظة المنوفية، ة، شبين الكومجامعة المنوفي، اآلداب ةكلي،النفسقسم علم  : العملعنوان   

   ekhalil63@hotmail.com; ekhalil1263@yahoo.com        نيبريد إلكرتو
  جامعة المنوفية.  -اآلداب  كلية- النفس أستاذ علم  :احلاليةالوظيفة 

                :موبايلت 
 :الوظيفيالتدرج 

 حتى اآلن. 2002شهر نوفمبر جامعة المنوفية، من  -ة اآلداب بكلي -أستاذ علم النفس #   

حتتتى  22/11/1666جامعتتة المنوفيتتة، متتن  تتا(ي   -بكليتتة اآلداب  -بقستتم علتتم التتنفس  )مشتتا(   ستتاعدم أستتتاذ# 
 .2002نوفمبر 

حتتتتتتتى 1661يونيتتتتتتو  26اآلداب_جامعتتتتتتة المنوفيتتتتتتة متتتتتتن  تتتتتتا(ي   علتتتتتتم التتتتتتنفس بكليتتتتتتة) أستتتتتتتاذ مستتتتتتاعد   متتتتتتد(  #
22/11/1666. 

)بالنقل   1661مايو  1 ا(ي  من  المنوفية،بقسم علم النفس _ بكلية اآلداب _ جامعة  )محاضر  مد(  مساعد # 
 .1661يونيو  22حتى 

 2حتتى  1626نتوفمبر  9متن  تا(ي    طنطتا،_ بكليتة اآلداب _ جامعتة  علتم التنفسبقستم )محاضتر   مد(  مساعد# 
 .1661مايو 

 .1626نوفمبر  2حتى  1622أكتوبر  12 ا(ي  من  طنطا،كلية اآلداب _ جامعة علم النفس _ ب معيدة بقسم# 
 :العلميةاملؤهالت 

شتتدة  اإلد(اكيتتة علتتىموضتتوع ت  بتتاين ألتتر المعلومتتاة المدخلتتة  حتت  العتبتتة  فتت علتتم التتنفس  فتت # دكتتتو(اا الفلستتفة 
،  1661.م.ع  ، )ج طنطتاداب بجامعتة كليتة اآل  االستثا(ة المسيطرت مننظام  الفصامية بتبايناألعراض العصابية و 

 بتقدير مر بة الشرف األولى . 

استتجاباة مرووبتة لتد   فت  إدتدا(موضوع تدو( إدخال المعلوماة  ح  العتبتة االد(اكيتة  ف # ماجستير علم النفس 
 ممتاز.، بتقدير 1626من كلية اآلداب بجامعة طنطا )ج.م.ع ،    الفصاميينت،المرضى 

 =  ، بتقدير جيد1622التطبيق  _كلية اآلداب _جامعة القاهرة )ج.م.ع  ، # دبلوم علم النفس
 ، بتقدير جيد جدا. 1622# ليسانس علم النفس _كلية اآلداب _ جامعة طنطا )ج.م.ع.  ،  
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  جريب .علم نفس إكلينيك  _ علم نفس  :الدقيقالتخصص 
 :اخلربات التدريسية

 الخبراة ف   د(يس المقر(اة التالية :   
 جامعة المنوفية -مرحلة الليسانس بكلية اآلداب)أ   
عمليتتتاة  كولوجيةستتتي ،نصتتتوف نفستتتية بللتتتة إنجليزيتتتة ،قيتتتا  نفستتت  ،علتتتم نفتتتس إكلينيكتتت  ،علتتتم نفتتتس  جريبتتت   

  . ا(ي  علم نفس ،سيكولوجية التعلم ،أمراض نفسية اجتماعية ،معرفية
 :   ، جامعة المنوفيةمرحلة الدراسات العليا)ب   

علتتتم التتتنفس ، و أستتتاليل العتتتفج النفستتت ) مهيتتتدا ماجستير ،نصتتتوف نفستتتية بللتتتة إنجليزيتتتة اف، و ختتتموضتتتوع 
 )د(اساة عليا بكلية الطل  علم نفس إكلينيك  علم النفس التطبيق  . )دبلوماإلكلينيك  

 مرحلة الليسانس بكلية التربية للبنات، الرئاسة العامة لتعليم البنات،  السعودية  ج) 
    2001)حائل/السعودية ، الفصل الد(اس  الثان   2000/2001دحة نفسية و  ،فس النموعلم ن        
 )مكة  2002/
 المملكة العربية السعودية –مرحلة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد   د)
اللكترون  يم اف  التعل جموقد استخدم نظام الد .) مستو  أول ماجستير  مناهج البحث ف  التربية وعلم النفس -    

 هت 1111/1112العام الد(اس  ، ب د(يس هذا المقر(ف  
وقد استخدم نظام الدعم ف  التعليم االلكترون  بتد(يس  المشكفة النفسية وعفجها )مستو  لان  ماجستير  - 

 هت. 1110/1111هذا المقر(، ف  العام الد(اس  
)دبلوم التوجيه  إ(شاد مهن و اة والمقاييس النقسية، علم نفس طفولة ومراهقة، االختبا( نظرياة  علم، مقر(اة  - 

 . واال(شاد النفس 
 تكيفية )دبلوم التربية الخادة . المها(اة الو مراهقة، الولة و فطال عديل السلو ، علم نفس مقر(اة  - 

 -2011/2012لمدة عاميين د(اسيين؛  جامعة جازان -كلية التربية -مل بقسم علم النفسالع)هت  
2012/2011 

  :خربات مهنية
  ,Excel, SPSS, PowerPoint  MS-Wordالبرامج التالية:  وإجادة استخدام الحاسل اآلل   .1
 استخدام شبكة اإلنترن . إجادة .2
، العفج Systematic Desensitizationإجادة مما(سة بعض  كتيكاة العفج السلوك : التسكين المنظم  .3

 . Token Economyاقتصاد البوناةبالتنفير و 

  -:زيارات علميةمهمات و
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 ىإلتتتتت 29/6/1666ة ستتتتتتة أشتتتتتهر بتتتتتد ا متتتتتن مهمتتتتتة علميتتتتتة لمتتتتتد فتتتتت الواليتتتتتاة المتحتتتتتدة األمريكيتتتتتة  إلتتتتتى تتتتتم الستتتتتفر 
فتت  قستتم علتتم التتنفس التعليمتت  بجامعتتة جتتو (جيتتا، و  تتم  إجتترا   طبيتتن بعتتض البحتتو  فتت  علتتم التتنفس  29/1/2000

فت   –بصتفة ويتر (ستمية  –و( مقر(ين د(اسيين للد(استاة العليتا نشر بعد، كما  م حضيلم بعضها  م نشرا والبعض اآلخر 
 .Child Behavior Therapyالعفج السلوك  لألطفال و   Behavior Therapyالعفج السلوك  

 :دورات تدريبيةإعداد وحضور ورش و
 DOS, Windows, Excel, Ms-Word م الحصول على دو(اة  د(يبية ف  الحاسل اآللت  علتى بترامج:  .1

 ىإلت 11/2/1662ف  الفترة  الوزا(ة.دعم القرا(، مجلس يا المعلوماة، بمركز المعلوماة و معهد  كنولوج من
22/2/1662.  

القيتتاداة متتن جامعتتة المنوفيتتة تمهتتا(اة العتترض الفع تتالت، فتت  الحصتتول علتتى دو(ة  نميتتة أعضتتا  هييتتة التتتد(يس و  .2
 ساعة .  21) 2001/ 10/ 22 – 19الفترة من 

 ودتتتيف البتتترامج والمقتتتر(اةت التتتت  عقتتتد ها الهييتتتة الوطنيتتتة للتقتتتويم واالعتمتتتاد األكتتتاديم  و(شتتتة عمتتتل تحضتتتو(  .1
NCAAA  هت.  22/1/1110-22بجامعة الملك خالد ف  الفترة من 

عمتتل بعنتتوان تالتوليتتن  بعتتا للمراجعتتة السادستتة لقواعتتد جمعيتتة علتتم التتنفس األمريكيتتة  إعددداد وتنفيددذ ور ددة .4
APA   بالمركز الجامع  لد(اسة الطالباة بالمنستك، جامعتة الملتك خالتد، فت  ت2010للنشر الصاد(ة عام .
  . 2010/ 12/ 22، 2010/ 12/ 22)الموافن  1112/ 21/1، 1112/ 16/1يوم  

 هت. 1111/ 9/ 1أساليل التفكيرت ف  كلية العلوم الصحية، جامعة جازان ف  إلقا  محاضرة بعنوان ت .2
 :اجلوائزالتقدير العلمي و

بعتض المعلومتاة ضتمن لوضت  استم  و   MARQUIS Who's Who in Americaا(ا من ِقبل مؤسسة م اختي .1
Who's Who in the  World 21الببليوجراف  

st
 (2003)  

 The International Biographical Center of Cambridge, Englandمتن ِقبتل مركتز  اختيتا(ا تم  .2

 Dictionary of ختتفل بيتتوجراف  دتتاد(ة عتتن المركتتزذلتتك متتن ، و 2001ادتت  الصتتحة العالميتتة لعتتام كاختص

International Biography 

، عتن بحتث  2002جائزة األستاذة الدكتو(ة / عناياة ذكت  متن جمعيتة علتم التنفس المصترية )فبرايتر الحصول على  .1
،  تة استتتطفعيةأون لنستتبة التتذكا  الوجتتدان  للتمييتتز بتتين فيتتاة إكلينيكيتتة مختلفتتة: د(استت-متتد  إمكانيتتة قائمتتة بتتا(ت

 .2002كأفضل بحث لعام 
نظتام التدعم فت   لتفعيتل -)كمبيتو ر محمتول  . الحصول على جائزة من عمادة التعليم االلكترون  بجامعة الملك خالد1

مقتتتر( تالمشتتتكفة النفستتتية وعفجهتتتات للمستتتتو  الثتتتان  ماجستتتتير  وجيتتته وإ(شتتتاد نفستتت ، بالفصتتتل الد(استتت  الثتتتان  
 هت.    1110/1111
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 باإلنتاج العلمي  مةقائ
 :مقاالت باللغة العربيةو حبوث أوالً:
. المتتؤ مر استتهام مقتتاييس القبتتول فتت  جامعتتة جتتازان فتت  التنبتتؤ بالمعتتدل التراكمتت  للطالبتتاة . 2012خليتتل، إلهتتام ) .1

/ 12/ 1-2هتت ) 1111محرم  20 -12الدول  األول للقيا  والتقويم، المركز الوطن  للقيا  والتقويم، الرياض 
2012  

 .  وليتتن المراجتت  فتت  العلتتوم النفستتية والتربويتتة وفقتتا للمراجعتتة السادستتة لقواعتتد جمعيتتة علتتم 2012خليتتل، إلهتتام ) .2
 .11-11، 11ة عربية ف  التربية وعلم النفس، . د(اسا2010للنشر الصاد(ة عام  APAالنفس األمريكية 

المما(ستاة ) حت  النشتر . ت 2011/ 2010عام  مركز البحو  بجامعة الملك خالدب مجموعة العمل االشترا  م  .1
طالبتتتاة التعلتتتيم الجتتتامع  وعفقتهتتتا بتتتبعض المتليتتتراة النفستتتية واالجتماعيتتتة طلبتتتة الستتتلوكية الستتتلبية لتتتد  عينتتتة متتتن 

 ت.والديموجرافية

وفتتتن نمتتتوذج الهييتتتة الوطنيتتتة للتقتتتويم   ودتتتيف مقتتتترا لبرنتتتامج دبلتتتوم علتتتم التتتنفس التطبيقتتت  . 2011خليتتتل، إلهتتتام ) .1
جامعتتتة ب عمتتتادة التطتتتوير األكتتتاديم ، الملتقتتتى األول للتطتتتوير والجتتتودة و(قتتتة عمتتتل مقدمتتتة فتتت . متتتاد األكتتتاديم واالعت
  .م2011ديسمبر  2 -9هت  )  1111محرم  12 -11ف  الفترة من ، جازان

إعتادة اإلنتتاج عبتر و لصتد  ية: التحقتن متن ا . نموذج الخمستة عوامتل للشخصت2002خليل، إلهام )يونس، فيصل  و  .2
   221-221 ، 1) 12، د(اساة نفسية. حضا(اال
أون لنسبة الذكا  الوجدان  للتمييز بين فياة إكلينيكية مختلفة:  -مد  إمكانية قائمة با(  .2002خليل، إلهام ) .9

 122 -62 ، 19) 12، المجلة المصرية للد(اساة النفسية. د(اسة استطفعية
أون لنستبة التذكا  الوجتدان  فت  التنبتؤ -نسب  لمكوناة قائمتة بتا(اإلسهام ال . 2002الشناوا، أمنية )خليل، إلهام و  .2

 .191-66 ، 1) 12، د(اساة نفسية، بأساليل المجابهة لد  طلبة الجامعة
و  لميذاة المرحلتين اإلعدادية  . االضطراباة النفسية الشائعة لد   فميذ 2001خليل، إلهام )ان و أحمد، (مض .2

 .22-2 ، 11) 11، جلة المصرية للد(اساة النفسيةالمالثانوية بمحافظة المنوفية. و 
سبتمبر ف   لييتر اال جاهتاة نحتو الشتعوب األختر : د(استة لقافيتة مقا(نتة.  11 أحدا  دو( . 2001خليل، إلهام ) .6

 . 116-106 ، 1) 2 ،ف  علم النفس عربية د(اساة
و التطرف ف  العالم العرب : م  د(اسة نقدية لبحو  العدوان / العنف أ . 1662خليل، إلهام )أحمد ،(مضان و  .10

الدول  حول العلوم االجتماعية ودو(ها فى  مجلد بحو  المؤ مرمصر.  ف التركيز بصفة خادة على البحو  
   الجز  الراب 1662يونيو   10-22التطرف ف  المجتمعاة اإلسفمية )جامعة األزهر، مكافحة جرائم العنف و 

قسم االجتماع بكلية الد(اساة اإلنسانية، د اإلسفم  و مل لفقتصا ، مركز دالح عبد اهلل كا102-91)ف ف.
 جامعة األزهر.
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بعتتض خصتتال الشخصتتية الشتتا(طة لفستتتفادة متتن الوقتت  المتتتاا:  . 1662)  خليتتل، إلهتتامشتتحا ة، عبتتد المتتنعم و  .11
-112 ،22، العدد جامعة المنوفية -مجلة بحو  كلية اآلداببين طفب  جامعيين  مصريين   و سعوديين. مقا(نة 
199. 

 -مجلتة بحتو  كليتة اآلداب  لبياجيه من منظو( منحى معالجتة المعلومتاة. النمو المعرف   . 1662خليل، إلهام ) .12
. من أعمال ندوة بياجيه عالم علم النفس السويسترا بمناستبة مترو( مائتة عتام  211-211، ف ف. جامعة المنوفية
 ب، جامعة المنوفية. ، كلية اآلدا1669ديسمبر  10على مولدا )

نمطتتتتين متتتتن المؤسستتتتاة  مقا(نتتتتة األحاستتتتيس الجماليتتتتة المصتتتتاحبة للتتتتتذو  بتتتتين فتيتتتتاة . 1669)  خليتتتتل، إلهتتتتام .11
 .121-192 ، 12) 10 ،مجلة علم النفسأسر طبيعية كمؤشر لسوا  البيية. االجتماعية و 

ة االد(اكية )د(اساة  جريبية علتى  عديل أعراض الفصام البا(انويد  بمعلوماة  ح  العتب . 1662)  خليل، إلهام .11
 .911-916 ،  2) 2  د(اساة نفسية،حاالة فردية . 

معتتد ل آللتتا( بييتتة المؤسستتاة االجتماعيتتة. ستتلو  التعبيتترا )كالتتتذو   كمؤشتتر و ال . 1662) يوليتتو   خليتتل، إلهتتام .12
 دحة الطفل.، لقافة و المؤ مر البيي  الثان  لجامعة المنوفيةعرض ف  
 : اإلجنليزية ةمقاالت باللغحبوث وثانيًا : 

1.  Khalil, E. (in press). Big five factors personality and Reflection - Impulsivity style: A 

cross-cultural study.  

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). An Aesthetic research studies in Arab countries”. In A. L. 

Comunian & U. P. Gielen (Eds.), it’s all about relationships. 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 - Psychologiste (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. 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 
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International Conference of Counseling Center, Counseling in Changing World, 
Cairo, December 23-25, 1996. Published in the conference proceedings, pt.2, pp1-

13.    

 
 الكتب : اً ثالث

الوفا  . االسكند(ية: دا( ةمناهج البحث الكمية ف  العلوم النفسية والتربوية واالجتماعي . 2006خليل، إلهام ). 1
 .لدنيا الطباعة والنشر

 .التوزي النشر و إ را  للطباعة و  القاهرة: .: المنهج والتطبينعلم النفس اإلكلينيك  . 2001خليل، إلهام ). 2
 

 اإل راف على الرسائل العلمية
 :)أ( اإل راف على رسائل املاجستري التالية

ين عقليا )فية التأخر البسيط . للطالبة آمال مصطفى الصايغ،  ر المتأخألطفال السببية لد  ات نمو مفهوم  الزمن و  .1
 بتقدير ممتاز. 2001 أجيزة عام  .  2000قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة المنوفية )يونيو 

االلتحا  بدا(  سبن لهمتد(اسة مقا(نة لنمو بعض المفاهيم الرياضية عند عيناة من  فميذ المد(سة االبتدائية الذين  .2
)معيد بقسم علم النفس،  بكلية   زيادة.عيناة أخر  لم يسبن لهم االلتحا  بهات للطالل:  خالد السيد الحضانة و 

 بتقدير ممتاز. 11/6/2001أجيزة عام  اآلداب، جامعة المنوفية . 
الطالبتاة متن و  الطفب جرافية لد الديمو المتليراة النفسية والمعرفية و  عفقته ببعضتمستو  األحكام   الخلقية و  . 1

 المنوفيتتة  منتتذمراحتل  عليميتتة مختلفتتةت، للطالبتة: مهتتا متتاهر فهتيم. )معيتتد بقستتم علتم التتنفس، بكليتتة اآلداب، جامعتة 
 بتقدير ممتاز. 2001  أجيزة عام. 1662نوفمبر 

األطفتتالت، للطالتتل أحمتتد االجتمتتاع  الضتتطراب النشتتار المفتترر المتتر بط بقصتتو( االنتبتتاا لتتد  تالستتيا  النفستت  و  . 1
أجيتتزة  .1662محمتد حامتد مجريتتة.  )معيتد بقستتم علتم التتنفس،  بكليتة اآلداب، جامعتتة المنوفيتة    منتتذ نتوفمبر  

 بتقدير ممتاز. 2000  عام

عفقته ببعض متليراة الشخصية لتد  المعتاقين بصتريات،  للطالبتة: جيهتان علتى محترو .  )معيتد الشخص  و  تالحيز .2
 بتقدير ممتاز.  2000  أجيزة عام، 1662فس، بكلية اآلداب، جامعة المنوفية  منذ يونيو بقسم علم الن

المستهدفين للفصام م  كمحكاة فا(قة بين الفصاميين و النمط الفصاعض اختبا(اة األساليل المعرفية و تاستخدام ب . 9
 . ، أجيزة بتقدير ممتاز2001بكلية اآلداب، جامعة المنوفية و العاديينت 

طالبتة منيترة تاالسهام النسب  لعوامل الشخصية الخمسة ف  التنبؤ بأساليل مواجهة المشتقة لتد  طالبتاة الجامعتةت لل .2
/ 2/ 21أجيتتزة بتتتا(ي  األقستتام األدبيتتة، جامعتتة الملتتك خالتتد، الستتعودية. – للبنتتاة التربيتتة ستتفر آلتتت لتتواب. بكليتتة

2011 . 
 : )ب( اإل راف على رسائل الدكتوراه
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االنطوائيتة ضو   فاعتل   متدا( اليتوم  و  الراشدين ف د  لد  شهود العيان من األطفال و طويلة المقصيرة و  ت الذاكرة -1
)كمؤشر لمستو  االستثا(ة ت. للطالبة أمنية إبراهيم الشناو ، قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة المنوفية )يونيتو 

 .بتقدير مر بة الشرف األولى 2002 عامأجيزة و ،  2000

 

 
 حضور املؤمترات العلمية
 اال رتاك باحلضور فقط أو إلقاء حبوث يف املؤمترات العلمية 

 :املؤمترات الدولية (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. 

 10-22المجتمعاة اإلسفمية ) ف التطرف الدول  حول العلوم االجتماعية ودو(ها ف  مكافحة جرائم العنف و  المؤ مر -2
  ، جامعة األزهر، القاهرة، ج.م.ع .1662يونيو 

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).           
، 1669ديستتتمبر  22-21المتتتؤ مر التتتدول  الثالتتتث لمركتتتز اإل(شتتتاد النفستتت ، اإل(شتتتاد النفستتت  فتتت  عتتتالم متليتتتر،  -2

 القاهرة، ج.م.ع. 
 :احملليةاملؤمترات العربية و  2)

-2هت ) 1111محرم  20 -12المؤ مر الدول  األول للقيا  والتقويم، المركز الوطن  للقيا  والتقويم، الرياض  .1
1 /12 /2012  

فت   بجامعتة جتازان بالمملكتة الربيتة الستعودية،الملتقى األول للتطوير األكاديم  بعمادة التطوير األكتاديم   .2
  .م2011ديسمبر  2 -9هت  )  1111محرم  12 -11الفترة من 

معهتتد التتنفس، باالشتتترا  متت  لعلتتم  عشتترالثتتان  المتتؤ مر العربتت  مصتتر و  فتت لعلتتم التتنفس  عشتترونالالحتتادا و  المتتؤ مر  .1
 . 2002/ 2/2إلى  1 /11)العبو( 
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التتنفس، باالشتتترا  متت  مركتتز الخدمتتة لعلتتم  الحتتادا عشتترالمتتؤ مر العربتت  مصتتر و  فتت لعلتتم التتنفس  عشتترونالمتتؤ مر ال .1
 . 21/1/2001-16النفسية بكلية اآلداب جامعة عين شمس )

التنفس، باالشتترا  مت  كليتة اآلداب لعلتم  الحتادا عشترالعربت  المتؤ مر مصتر و  ف عشر لعلم النفس تاس  ال المؤ مر .2
 . 26/1/2001-22جامعة القاهرة )

المؤ مر العرب  الساب  لعلم النفس، باالشترا  م  كلية البناة، جامعة مصر و  ف المؤ مر الخامس عشر لعلم النفس  .9
  ، القاهرة، ج.م.ع.1666فبراير  2 إلىيناير  11شمس )عين 

 . جامعتة 2/1662/ 20-12المتؤ مر العربت  الختامس لعلتم التنفس )ث عشر لعلم التنفس فتى مصتر و الثال المؤ مر .2
 جنوب الوادا، كلية التربية بقنا، مدينة األقصر،ج.م.ع.

 الشي ، كلية التربية، جامعة طنطا فرع كفر  1662أبريل  11-11النفسية. لمؤ مر الثالث للعلوم التربوية و ا .2
 ج.م.ع.

 
 :  علميةعضوية اجلمعيات ال

 .2000منذ يوليو   American Psychological Association (APA)عضو جمعية علم النفس األمريكية  -1
 .2000منذ فبراير    Society for Cross-Cultural Research (SCCR)عضو   -2
ذ منتت    International Council of  Psychologists  (ICP)عضتو المجلتتس التتدول  لعلمتتا  التتنفس  -1

1669. 
 .1662منذ  )(انم   النفسيين المصريينعضو (ابطة األخصائيين  -1
 .1626عضو الجمعية المصرية للد(اساة النفسية   منذ  -2
  


