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 االستاذ الدكتور/ عبد الفتاح السيد درويش

 أستاذ علم النفس االداري بجامعة المنوفية

 واإلشرافيةوخبير االدارة النفسية المنتدب بمركز إعداد القادة للوظائف العليا 

 لجهاز المركزي للتنظيم واالدارة، رئاسة مجلس الوزراء ، ا

 (EPA)نائب رئيس مجلس إدارة رابطة االخصائيين النفسيين المصرية

 رئيس تحرير مجلة دراسات عربية فى علم النفس
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 البيانات االساسية

 األسم: أ.د/ عبد الفتاح السيد درويش
 م 2/8/9191تاريخ الميالد : 

 متزوج ويعولالحالة االجتماعية: 
 أستاذ الوظيفة:  

 تنمية بشرية/وتنظيمى إدارىالتخصص الدقيق: علم نفس معرفي/
 تربية خاصة -علم نفس تربوى -التخصص الفرعى: صحة نفسية 

 قسم علم النفس - جامعة المنوفية -كلية اآلدابمكان العمل )عنوان المراسلة( : 
 )جمهورية مصر العربية(. 

 أ . 455فيال  -98شارع  – بوابة خوفو -حدائق األهرام – الجيزةالعنوان األصلي:   
Abdarwish1969@yahoo.com 
Abdeldar69@hotmail.com 
Abdeldar69@gmail.com 
Phone(002) 0111-7250917 

 (002)01024553455                   
 :التدرج الوظيفى

 (.1991)جامعة طنطا  بتقدير جيد جدا  -علم النفس آدابمن قسم ليسانس  -9
 (.1991جامعة طنطا ) –اآلداب معيد علم نفس بكلية  -2
 (.1991جامعة طنطا ) –مدرس مساعد علم نفس بكلية اآلداب  -3
تىوبنجن تى مع  جعامعالعلمى  المتىتر  بالتعاون  جامعة المنوفية -مدرسعلم النفس بكلية اآلداب -4

 ,Western Ontarioبكندددددا  ، وغىىىىرب اونتىىىىاريو Tubingen, Universityبالمانيىىىىا

Canada(2222). 

 (. 2112جامعة المنوفية )–بكلية اآلداب ساعدالماستاذ علم النفس  -1
 (.2111جامعة المنوفية ) –استاذ علم النفس بكلية اآلداب  -2
 

 : المؤهالت الوظيفية
تباين مستويات بموضوع  " تجريبياجتماعي ماجستير ف  علم النفس / تخصص علم نفس -1

". كلية دراسة تجريبية-وبعض متغيرات التخصيةاالنصياع للسلطة مع اتجاه النسق القيمي 
 .1991 -1993 من)مصر( جامعة طنطا –اآلداب 

عدم التأكد بموضوع " تجريبيمعرفي/اجتماعي دكتوراه ف  علم النفس / تخصص علم نفس -2
 –". كلية اآلداب دراسة تجريبية -المعلوماتي والمقارنة االجتماعية كدالة لالنتماء االجتماعي
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، بألمانيا االتحادية  Tubingenتوبنجن  جامعتيباالتترا  مع )مصر( ، و منوفية جامعة ال
 . 2111–1992من  بكندا   Western Ontario, Ontarioواونتاريو الغربية 

 

 المنشورة العلمية البحوث
 

 (1) Individualism vs. collectivism in different cultures: A cross – cultural 

study (2003).Journal of European Intercultural, 14(1), 46 – 57.           
تبىىاين اسىىتراتيجيات المقارنىىة الصىىاعدة/ال ابطة مىىع اتجىىاه تقىىدير الىىذات واالجتماعيىىة والجىىنس  (2)

 (3)42 ،جامعععة المنوفيععة ،حوليععة كليععة اآلداب(. 2004لىد  مجموعىىة مىن الطىىالب السىىعوديين )
 .173-143 ،يوليو
الفىروق الققافيىة فىي بعىد تجنىب عىدم التأكىد وعالقتىا بسىلو  التعىاون فىي المواقى  االجتماعيىة  (3)

 33،جامععة الكويعت ،مجلعة العلعوم االجتماعيعة. (2005)واأللمىانبين مجموعتين مىن المصىريين 
 .199 -127،ريناي (9)

االجتماعيىة والتوجىا بعض محددات الميل إلي الحوادث المروريىة  سىلو  المخىاطرة والمسىةولية  (4)
 (3)94 ،رابطعة األخصعائيين النفسعيين المصعرية ،مجلة دراسات نفسعية(. 2005القيمي التقليد  )

 .411-421 ،يوليو
(5)Cultural differences in Individualism vs. collectivism and uncertainty 

avoidance (2005).Derasat Nafseyah,April,15(2),319-343. 

الجتمىىاع  ا(تبىاين توجىىا التىىباب نحىو القىىوة االجتماعيىىة مىع اتجىىاه الكفىىاءة االجتماعيىة والمركىى  6)
رابطة األخصععععائيين ،مجلععععة دراسععععات نفسععععية.(2006)االقتصىىىىاد  فىىىى  ضىىىىوء الفىىىىروق الجنسىىىىية 

 .474-431، يوليو(3)99المصرية ،النفسيين
 9الذات واإلسناد الداخل  ف  ضوءة م ارة البحث عن وظيفة وعالقتا بالدافع الجوهر  وكفاء7) )

اآلداب ، جامععععععة مركعععععز االستشعععععارات البح يعععععة بكليعععععة مجلىىىىىة .(2009المتغيىىىىىرات الديموجرافيىىىىىا)
 . 212 -217( ،9)24المنوفية،

. 2009) )بعىىض العوامىىل المنباىىة بارتكىىاب حىىوادث الطىىرق لىىد  فاىىات مىىن قااىىد  السىىيارات (8) 
 . 33 -1، 72اكتوبر ،مجلة كلية اآلداب ، جامعة المنوفية

(9) How do people form Behavioral intentions when others have the 

power to determine social consequences? (2010). Journal of General 

Psychology,137(3),287-309 

وتجنىب مسىافة القىوة الراسي( وُبعد  -)األفقيالتوجا الفرد /الجمعيالفروق الحضارية في ( 10)
 .المنوفيةجامعة ،مجلة كلية اآلداب.(2012)لد  عينة من المصريين واألمريكيينعدم التأكد 
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(11) Cultural differences on Racism responses between American and 

Egyptian samples (in press). 

لد  وتجنب عدم التأكد مسافة القوة الفروق الققافية ف  االنماط القيادية وعالقت ا ببعد  (12) 
 قيد النتر(. )عينة من المدراء 

الفروق الققافية ف  الذكاء الوجدان  وعالقتا بأبعاد التوجا الفرد  مقابل الجماع  13) )
 ومسافة القوة وتجنب عدم التأكد)قيد النتر(. 

 )قيد النتر(.الجتماعيةابعاد الذكاء الناجح لستنرنبرج وعالتا ببعض المتغيرات النفسية وا14) )

 :االهتمامات العلمية

 

  –كليىىة التربيىىة  -وتتىىمل عىىددا  مىىن المقىىررات التىىي قمىىت بتدريسىى ا وذلىى  بقسىىم علىىم الىىنفس التربىىو 
 م وه  كما يلي  2112 -2111جامعة المل  خالد في الفترة من 

 الحضار علم النفس  -2التجريبيعلم النفس  1
 المعرفيعلم النفس  -4المعرفة االجتماعية                 -3
 لم النفس الطفولة والمراهقةع -2علم نفس التخصية                    -1
 الفاات الخاصةعلم النفس  -2 االجتماعي التطبيقيعلم النفس  -7
  مدخل إل  التربية الخاصة  -11الصحة النفسية                            -9

 سيكولوجية التعلم -12القياس والتقويم                          -11
 علم نفس تربو  -14علم نفس إدار                          -13
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 األنشطـــــــــــة العلمية
 

 أوال: المؤتمرات والندوات الخارجية

نددددددددددددددددددددو   التاريخ عنوان المؤتمر أو الندوة أو المؤسسة

 المشاركة

عنوان البحث أو ورقة العمل أو 

 المحاضرة

( ندددـدوة ونحدددو تربيـدددـة بيليدددـة أف دددـلو، 9)

 جـامعـة الملك خالـد. –كليـة التربيـة 

 24 -23من 

 2222ديسمبر 

 ح ـور ورقة عمل

جامعدددة  -( اللقددداء الفقدددافة بكليدددة التربيدددة 2)

 الملك خالد.

وداللتها  االختبارات النفسيـــة ورقة عمل م2223مارس 

 االكلينكية

جامعدددة  -( اللقددداء الفقدددافة بكليدددة التربيدددة 3)

 الملك خالد.

 طــرق التعامـل مـع المراهقين ورقة عمل 2225مارس

( المددددددؤتمر الحددددددادي عشددددددر والشددددددباب 5)

 وتحديات العصرو. 

 28-24من 

 ديسمبر

2225 

 

 ورقة عمل

 

تأثير عالقات جماعة األقران علة 

 للمراهقالسلوك االجتماعـة 

( ندوة حول واستخدام الطرق الحديفة فدى 4)

 جامعة الملك خالد. -التدريسو بكلية التربية

 ................ ح ور م2229نوفمبر 

( برنددامف فددة تشددخيا  ددعوبات الددتعلم  9)

لتدريب األخصائيين العاملين ببدرامف التربيدة 

 ،خميس مشيطالخا ة

  28-24من 

 ديسمبر

2229 

 ورقة عمل

 

آليات التدخل المبكر للكشف عن حاالت 

  عوبات التعلم

 

( ندددوة علمبددة القيددر  بمهرجددان القددراءة 7)

جامعدددة  -المكتبدددة المركزيدددة  –نبدددع الحيددداة 

 القاهرة

 

 92-99من 

 اكتوبر

الشلخصية المصرية ومقومات  ورقة عمل

 النجاحو

المؤتمر الددددولة ( نددددوة علمبدددة القيدددر بددد8)

 جامعة المنوفية –السادس لكلية التربية 

 92-99من 

 اكتوبر

االحباطات الناتجة عن عدم إشبا   ورقة عمل

 النفسية الحاجات

 

 الخبرات التدريبية واالستشارية بمجال التنمية البشريةثانيا: 
( الدددددددددورة السددددددددنوية لتدددددددددريب األخصددددددددائيين 9)

االجتماعيين:التابعددة لددةدارة العامددة لشددلون الخدمددة 

 االجتماعية. 

من 

 -فبرايــر

مارس

2229 

بعض المشكالت النفسية واالجتماعية  خبير

 السائدة فة مرحلتة الطفولة والمراهقة

( الدددددددددورة السددددددددنوية لتدددددددددريب األخصددددددددائيين 2)

االجتماعيين:التابعددة لددةدارة العامددة لشددلون الخدمددة 

 االجتماعية. 

من 

 -فبرايــر

مارس

2229 

 

تأثير العقاقير والمخدرات علة  حة  خبير

 األفراد داخل المجتمع المصري

( برنامف تدريب الفراد االمن الجامعى. مركز 3)

 التدريب واالستراتيجيات جامعة المنوفية.

 فبراير 92

2293 

 تنمية السلوك االيجابى خبير
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( برنامف تدريب مشرفى أندية المسنين(. مديرة 5)

 الشؤون االجتماعية. 

مارس  97

2295 

واالحتياجات النفسية لكبار الخصائا  خبير

 السن

( برنامف لتدريب مكاتب التوجيه واالستشارات 4)

 األسرية. مديرة الشؤون االجتماعية .

إبريل  3

2295 

ال غوط النفسية وكيفية مواجهتها فى  خبير

 إطار األسرة

( برنامف تدريب رؤساء األقسام. مديرة الشؤون 9)

 االجتماعية. 

إبريل  92

2295 

 وإتخاذ القرار  نع خبير

( برنامف تدريب مشرفى المؤسسات اإليوائية. 7)

 مديرة الشؤون االجتماعية. 

فبراير  24

2294 

المشاكل النفسية التى تواجه أبناء  خبير

 المؤسسات

( برنامف تنمية التفكير االبداعى ، وزارة الشباب 8)

 والرياضة المصرية .

 ديسمبر 22

2295 

 االبداعىتنمية التفكير  خبير

 

( برنامف تنمية المهارات للعاملين فى مجال 1)

التفكير االبتكارى واالدارى ، مركز التدريب 

 والتخطيط االستراتيجة، جامعة المنوفية.

 فبراير  97

2294 

 

 مراحل عملية االبتكار االدارى والتنظيمى خبير

 

( برنامف تنمية المهارات القيادية للمدراء ، 92) 

جهاز التنظيم واإلدارة ، مركز التدريب ، جامعة 

 القاهرة.

94-29 

 فبراير

2294 

حل المشكالت وإتخاذ القرارات فى المجال  خبير

 اإلدارة

( برنامف تنمية المهارات القيادية للمدراء ، 99)

التدريب ، اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة ، مركز 

 جامعة القاهرة.

94-29 

فبراير 

2294 

 مهارات العمل الجماعى خبير

( برنامف تنمية المهارات القيادية للمدراء ، 92) 

اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة ، مركز التدريب ، 

 جامعة القاهرة.

94-29 

 فبراير

2294 

 القيادة وفن إدارة ال غوط خبير

 

( برنامف تنمية المهارات القيادية للمدراء 93) 

 مركز التدريب ، جامعة القاهرة.

9 - 92 

مارس 

2294 

المهارات والموا فات الواجب توافرها  خبير

 فى المدير الفعال

( برنامف تنمية مهارات مديرى األدارة،مركز 95) 

 التدريب ، جامعة القاهرة.

9 - 92 

مارس 

2294 

 وكيفية التغلب عليهاإدارة ال غوط  خبير

( برنامف تنمية مهارات مديرى األدارة ،  مركز 94)

 التدريب ، جامعة القاهرة.

9 - 92 

مارس 

2294 

 العالقات االنسانية وأثرها على العمل خبير

 -( برنامف مهارات البحث عن عمل، كلية اآلدب99)

 جامعة المنوفية.

 مارس 5

2294 

 مهارات البحث عن عمل خبير

( برنامف مهارات التفكير، معهد إعداد القادة ، 97)

 جامعة حلوان. 

مارس 7

2294 

 تنمية التفكير االبداعى خبير

( برنامف تنمية السلوك االدارى  رئاسة مجلس 98)

رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، 

 مركز إعداد القادة للقطا  الحكومى )عدلى(

مارس 94

2294 

 

 مقومات االدارة الحديفة خبير
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( برنامف عن تنمية السلوك االدارى، رئاسة 91)

مجلس رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى للتنظيم 

واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  الحكومى. 

 )عدلى(

مارس 97

2294 

 

تشخيا وحل المشكالت والقدرة على  خبير

 إتخاز القرار

( برنامف عن مهارات القيادة التفكير، معهد 22)

 إعداد القادة ، جامعة حلوان. 

ابريل  24

2294 

 تنمية التفكير االبتكارى خبير

( برنامف عن تنمية المهارات االشرافية  29)

لمدراء عموم_ للمؤهالت العليا ، رئاسة مجلس 

رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، 

 إعداد القادة للقطا  الحكومى )عدلى(.مركز 

إبريل 29

2294 

وظائف المدير ودوره الجديد فى مواجهة  خبير

 المتغيرات المعا رة

( برنامف تنمية المهارات االشرافية  لمدراء 22)

عموم_ للمؤهالت العليا ، رئاسة مجلس رئاسة 

الوزراء ، الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، مركز 

 للقطا  الحكومى )عدلى(. إعداد القادة

إبريل 21

2294 

تفقيف وحل المشكالت األدارية و نع  خبير

 وإتخاذ القرار

 –( برنامف عن مهارات القيادة ، مركز التدريب 25)

 جامعة القاهرة ،االدارة العامة للتنظيم واالدارة.

 مايو92

2294 

المهارات والموا فات الواجب توافرها  خبير

 فى المدير الفعال

 –( برنامف عن مهارات القيادة ، مركز التدريب 24)

 جامعة القاهرة. 

 مايو98

2294 

 العالقات االنسانية وأثرها خبير

 على العمل

( برنامف عن تنمية مهارات وقدرات شاغلى 29)

وظائف االدارة العليا، رئاسة مجلس رئاسة الوزراء 

، الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، مركز إعداد 

القادة للقطا  الحكومى ) الح سالم( )ابمجلس 

 النواب(.

29 

 2294مايو 

 أهم المفاهيم األساسية فى إدارة الوقر. خبير

( برنامف عن تشخيا وحل المشكالت ، رئاسة 27)

مجلس رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى للتنظيم 

واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  الحكومى 

 )عدلى(.

مايو 39

2294 

التعرف على األسلوب العلمى لتشخيا  خبير

 وحل المشكالت

، رئاسة مجلس  تنمية مهارات قيادية( برنامف 28) 

رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، 

 مركز إعداد القادة للقطا  الحكومى ) الح سالم(.

 يونيو 2

2294 

 إدارة الوقر وال غوط خبير

مديرين عموم بالجهاز ( برنامف تدريب 21)

المركزى للتعبلة واالحصاء، رئاسة مجلس رئاسة 

الوزراء ، الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، مركز 

 إعداد القادة للقطا  الحكومى ) الح سالم(.

 يونيو 3

2294 

 مفاهيم االدارة الحديفة خبير

( برنامف عن تشخيا وحل المشكالت ، رئاسة 32)

مجلس رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى للتنظيم 

واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  الحكومى 

يونيه 5

2294 

أهم مقترحات تحديد المشكالت بالجهاز  خبير

 الحكومى للدولة وطرق حلها
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 )عدلى(.

 ( برنامف االعداد لشغل الوظائف القيادية من39)

درجة مدير عام للعاملين بوزارة التربية والتعليم ، 

رئاسة مجلس رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى 

للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  

 الحكومى )عدلى(.

يونيه 95

2294 

تخطيط التعاقب وادارة الموارد البشرية  خبير

 الوظيفى

 الساداتجامعة ( برنامف تدريب مديرين عموم ب32)

، رئاسة مجلس رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى 

للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  

 الحكومى ) الح سالم(.

 يونيو 28

2294 

 مفاهيم االدارة الحديفة خبير

( برنامف تدريب مديرين عموم ، رئاسة مجلس 33)

رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، 

 عدلى(.إعداد القادة للقطا  الحكومى )مركز 

 أغسطس23

2294 

 ديفةإداريةحمفاهيم  خبير

، رئاسة الفلة الممتازة ( برنامف تدريب مديرين 35)

مجلس رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى للتنظيم 

واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  الحكومى 

 ) الح سالم(.

 أغسطس25

2294 

 تنظيم االجتماعات خبير

بالبرلمان ( برنامف تدريب مديرين عموم 34)

، رئاسة مجلس رئاسة الوزراء ، الجهاز المصرى

المركزى للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة 

 (.عدلىللقطا  الحكومى )

 أغسطس29

2294 

 القيادة اإلدارية خبير

رئاسة مجلس ب( برنامف تدريب مديرين عموم 39)

للتنظيم واالدارة، رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى 

 (.عدلىمركز إعداد القادة للقطا  الحكومى )

 أغسطس32

2294 

وظائف المدير ودوره الجديد فى مواجهة  خبير

 المتغيرات المعا رة 

رئاسة مجلس  ،( برنامف تدريب مديرين عموم 37)

للتنظيم واالدارة، رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى 

 (.عدلىمركز إعداد القادة للقطا  الحكومى )

 أغسطس39

2294 

المفهوم العلمى لةدارة وأبعاد العملية  خبير

 اإلدارية 

رئاسة  ،برنامف تدريب مديرين عموم  ( 38) 

للتنظيم مجلس رئاسة الوزراء ، الجهاز المركزى 

 الح واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  الحكومى )

 (.سالم

 سبتمبر  32

2294 

 مفاهيم ادارية حديفة  خبير

( برنامف تدريب للتنمية البشرية ، أدارة المدن 31)

 الجامعية للطالبات بجامعة عين شمس 

 أكتوبر  22

2294 

دور المعلومات حروب الجيل الرابع  خبير

 والخامس

مهارات القيادة ، مركز  تنمية  ( برنامف52)

 جامعة القاهرة.  –التدريب 

 أكتوبر24

2294 

 العالقات االنسانية وأثرها خبير

 على العمل
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( برنامف تنمية مهارات المشرفات بالمؤسسات 59)

 .اإليوائية التابعة إلدارة الشؤن االجتماعية 

 ديسمبر 2

2294 

 مشكالت المراهقة وطرق مواجهتها خبير

( برنامف تنمية مهارات العاملين بالكادرات 52)

الخا ة ، رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز المركزى 

للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  

 الحكومى )عدلى( 

 ديسمبر 93

2294 

 االتجاهات الحديفة فى حل المشكالت خبير

( برنامف تنمية مهارات وقدرات شأغلى اإلدارة 53)

العليا، رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز المركزى 

للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  

 الحكومى ) الح سالم( 

 ديسمبر 95

2294 

 المفاهيم اإلدارية الحديفة  خبير

( برنامف تنمية مهارات وقدرات شأغلى اإلدارة 55)

العليا، رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز المركزى 

للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  

 الحكومى ) الح سالم( 

 ديسمبر 98

2294 

  خبير

المفاهيم االدارية الحديفة وإنعكاسها على 

 مهارات مدير المستقبل

( برنامف تنمية مهارات وقدرات شأغلى اإلدارة 54)

العليا، رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز المركزى 

للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  

 الحكومى ) الح سالم( 

 ديسمبر 91

2294 

إعداد ورقة  -تشخيا وحل المشكالت خبير

 عمل لتشخيا وحل المشكالت

وقدرات شاغلى االدارة ( برنامف تنمية مهارات 59)

اإلشرافية،  رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز المركزى 

للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة للقطا  

 الحكومى )عدلى(

 ديسمبر 25

2299 

وظائف المدير الجديد فى ضوء المتغيرات  خبير

 المعا رة

 

(  برنامف تنمية مهارات وقدرات مشرفى 57)

القاهرة، مركز إعداد القادة، ادارات اإلسكان بجامعة 

الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، جامعة 

 (2299فبراير 99حتى  9-39القاهرة)

 فبراير 3 

2299 

 تنمية مهارات االتصال لمشرفى اإلسكان خبير

(  برنامف تنمية مهارات وقدرات مشرفى 58)

ادارات اإلسكان بجامعة القاهرة، مركز إعداد القادة، 

المركزى للتنظيم واإلدارة، جامعة الجهاز 

 (2299فبراير 99حتى  9-39القاهرة)

 

 فبراير 7

2299 

 أهمية التدريب لمشرفى اإلسكان خبير

( برنامف تنمية مهارات وقدرات شاغلى االدارة 51)

اإلشرافية،  رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز المركزى 

للقطا  –للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة 

 االدارة المكتبية  )عدلى( -الحكومى

 فبراير 8

2299 

 التعريف بالتدريب ومنظومة خبير

التدريب وأهميته وعالقته باالدارات 

 االخرى 

( برنامف أبدأ بنفسك ضمن فعاليات  ندوق 42)

مكافحة االدمان والوقاية منها التابع لمجلس 

 الوزراء بالتعاون مع وزارة الفوى العاملة 

 فبراير94

2299 

 االثار النفسية لالدمان خبير
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(  برنامف تنمية مهارات ادارية لمديرى 49)

ورؤساء االدارات بجامعة القاهرة، مركز إعداد 

القادة، الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، جامعة 

 (2299فبراير 28حتى  9-29القاهرة)

 فبراير 22

2299 

 ادارة االزمات واإتخاذ القرارات خبير

 

برنامف تنمية مهارات ادارية لمديرى (  42)

ورؤساء االدارات بجامعة القاهرة، مركز إعداد 

القادة، الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، جامعة 

 (2299فبراير 28حتى  9-29القاهرة)

 فبراير 24

2299 

أنماط الشخصية وعالقتها بالمهام  خبير

 الوظيفية

( برنامف تنمية مهارات وقدرات شاغلى 43)

االدارات ،الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، مركز 

مارس حتى  7إعداد القادة ، جامعة القاهرة )من 

 . 2299فبراير  97

الخصائا  الواجب توافرها فى  خبير مارس 7

 المدير الفعال

(   برنامف تنمية مهارات وقدرات شأغلى 45) 

اإلدارة العليا، رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز 

المركزى للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة 

 للقطا  الحكومى ) الح سالم(

وحل المشكالت وإتخاذ القرارات  خبير مارس 8

 لمدير عام.

( برنامف تنمية مهارات وقدرات شاغلى 44)

،الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، مركز  االدارات 

مارس حتى  7إعداد القادة ، جامعة القاهر ة )من  

 . 2299فبراير  97

 فى العمل العالقات االنسانية واثرها  خبير مارس 97

( برنامف تنمية مهارات وقدرات شاغلى 49)

االدارات ،الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، مركز  

مارس حتى  7إعداد القادة ، جامعة القاهر ة )من  

 . 2299 مارس25

 مهارات التعامل مع االخرين خبير مارس 25

برنامف تنمية مهارات وقدرات شاغلى  (  47)

االدارات ،الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة، مركز  

 فر  عدلىإعداد القادة ، 

 المهارات السلوكية خبير إبريل 29

 العمل الجماعى -الدافعية  -التحفيز

المدينة الجامعية  –( ندوة بجامعة القاهرة 48)

 للطالبات .   

طرق االستذذكار الجيد وكيفية التعلب على  خبير إبريل  22

 النسيان.   

( برنامف تحقيق الجودة االدارية، جامعة 41)

 السادات

افاق مستلزمات تطبيق الجودة فى  خبير إبريل 25

 مؤسسات التعليم العالى)لم يسدد(

(إ برنامف تحقيق الجودة االدارية، جامعة 92)

 السادات

االجهزة وفق معايير إعدادة هيكلة  خبير إبريل 25

 االعتماد)لم يسدد(

(  برنامف تحقيق الجودة االدارية، جامعة 99)

 السادات

 إبريل29

 

 خبير

 

 االجودة وعالقتها باال الح االدارى

 )لم يسدد(
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جامعة   -(  برنامف تحقيق الجودة االدارية92)

 السادات.

 خبير إبريل 29

 

 التمييز فى االداء الجامعى الجهاز االدارى

جامعة  -( برنامف تنمية مهارة إدارية وتنظيمية93)

 السادات۔

 تنمية السلوك االداري  خبير مايو 8

جامعة  -(  برنامف تنمية مهارة إدارية وتنظيمية95)

 السادات۔

 تخطيط وقر العمل خبير مايو 8

جامعة  -(  برنامف تنمية مهارة إدارية وتنظيمية94)

 السادات۔

المدير للمرؤوسين فة تنظيم تشجيع  خبير مايو 99

 الوقر

جامعة -(  برنامف تنمية مهارة إدارية وتنظيمية99)

 السادات۔

 مؤشرات النجاح فة إدارة الوقر خبير مايو 99

عموم ، وزارة برنامف تدريب مديرين   ( 97)

، رئاسة مجلس رئاسة الوزراء ، الجهاز االتصاالت 

القادة المركزى للتنظيم واالدارة، مركز إعداد 

 للقطا  الحكومى ) الح سالم(.

22 

 أغسطس

 مهارات إدارية حديفة خبير

برنامف تنمية مهارات وقدرات شاغلى   (98)

االدارة اإلشرافية،  رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز 

المركزى للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة 

 للقطا  الحكومى )عدلى(

التعرف علة االسلوب العلمى لتشخيا  خبير سبتمبر 98

 وحل المشكالت 

برنامف تنمية مهارات وقدرات شاغلى   ( 91)

االدارة اإلشرافية،  رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز 

المركزى للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة 

 للقطا  الحكومى )عدلى(

وظائف المدير الجديد فة ضوء المتغيرات  خبير سبتمبر 91

 المعا رة

برنامف تنمية مهارات وقدرات شاغلى   ( 72)

االدارة اإلشرافية،  رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز 

المركزى للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة 

 للقطا  الحكومى )عدلى(.

ورشة عمل لحل بعض المشكالت  خبير  سبتمبر22

 المفترحة من المتدربين

برنامف تنمية مهارات وقدرات شاغلى   ( 72)

االدارة اإلشرافية،  رئاسة مجلس الوزراء،الجهاز 

المركزى للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة 

 للقطا  الحكومى )عدلى(.

التعرف علة المفهوم العلمة لتشخيا   خبير  أكتوبر99

 وحل المشكالت 

عموم ، وزارة برنامف تدريب مديرين   ( 97)

، رئاسة مجلس رئاسة الوزراء ، الجهاز االتصاالت 

المركزى للتنظيم واالدارة، مركز إعداد القادة 

 للقطا  الحكومى ) الح سالم(.

 مهارات القيادة الحديفة والتحفيز خبير أكتوبر23
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(73)    

(75)    

(74)    

(79)    

(77)    

(78)    

(71)    

(82)    

(89)    

(82)    

(83)    

(85)    

(84)    

(89)    

(87)    

(88)    
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 الدولية ثانيا:  المشاركة فة الجمعيات النفسية
 

 تاريخ الم المدينة البلد الجمعية النفسية

 

 شاركة

رابطـة األخصائيـين النفسيين  

 المصريـة )رانم (

 مصــــر

 

 القاهـرة

 

 2294 -9113منذ عام 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة حاليا

 رئيس تحرير المجلة القاهرة مصر مجلة دراسات عربية فى علم النفس

2294-2222 

 مصــــر الجمعيـة النفسيــة المصريــــة

 

 القاهـرة

 

 2294 – 2223منذ عام 

 

 االتحاد الدولة للدراسات الح ارية

    ( EIAI) 

 هــولنـدا

 

 أمستردام

 

 2294 -2223عام منذ 

علـم النفس األمريكيــة  جمعية      

(APA) 

الواليات 

المتحدة    

 األمــريكية

 2294 -2223منذ عام  واشنطـن

 

 

 

 

 

 

 

 :ثالفا:  النشـــاط  الداخـلــــــة

يتضىىمن هىىىذا الجانىىىب عىىىدد مىىىن األنتىىىطة األكاديميىىىة واالجتماعيىىىة المختلفىىىة خاصىىىة علىىىي مسىىىتو  
 المملكة بخالل الفترة المنقضية وكذل   جامعة المنوفية –قسم علم النفس -اآلدابالعمل بكلية 

 -ويمكن إيضاح هذا كما يلي  ، العربية السعودية
 

 :ببعض المؤسسات االجتماعية الدورات التدريبية)أ( 
لقىىىىىاء  للطىىىىىالب المتفىىىىىوقيين بكليىىىىىة اآلداب، جامعىىىىىة المنوفيىىىىىةتدريبيىىىىىة ( المتىىىىىاركة فىىىىى  دورة 1) ، وا 

 .( 2114 -2-9حت   1-22من )تنمية مهارات التفكير "  محاضرة عن

(81)    

(12)    



14 

 

فىىراد االمىىن الىىداخل  ومىىوظف  رعايىىة التىىباب" بجامعىىة المنوفيىىة مىىن ال" يىىاتدريبدورة المتىىاركة بىى(2)
طرق تعزيز السعلو  االيجعابى وتخفيعد حعدة السعلو  السعلبى عنعد خالل إلقاء محاضرات عن " 

 .(2114- 3-22حت   3-19) اآلخرين
لقىىاء محاضىىرة االخصىىاايين بمكتىىب التوجيىىة األسىىر  بمحافظىىة المنوفيىىة  المتىىاركة بتىىدريب( 3) وا 

 (.2114-4-4حت   3-27)الضغوط النفسية وطرق مواجهتها"عن"
لقىاء محاضىرة ( المتاركة ف  دورة تدريبية بأدارة التضامن االجتماع  بمحافظة المنوفيىة 4) عىن وا 
 (.2114-4-12حت   4 -7)  مشكالت المسنين وطرق مواجهتهاأهم " 
لقىىاء محاضىىرة ( المتىىاركة فىى  دورة تدريبيىىة بىىأدارة التضىىامن االجتمىىاع  بمحافظىىة المنوفيىىة 1) ، وا 

 (.2114-4-22حت   4-12)  تنمية مهارة طرق حل المشكالتعن " 
لقىىاء محاضىىرة ( 2) المتىىاركة فىى  دورة تدريبيىىة بىىأدارة التضىىامن االجتمىىاع  بمحافظىىة المنوفيىىة ، وا 

 (.2111-12-4حت   11-22) مشكالت المراهقة وطرق مواجهتهاعن " 
 

 :رسائل الماجستير والدكتوراهعلميةل مناقشات: )ب(
مفهعوم العذات بعنوان " ماجستير بقسم علم النفسالرسالة لمناقتة الحكم واللجنة ف  المتاركة  -1

جامععععععة ،كليىىىىىة اآلداب، "لعععععدى المسعععععنين المقيمعععععين مععععع  أسعععععرهم والمقيمعععععين بعععععدور الرعايعععععة
 .(2112اغسطس)المنوفية

مععدى فاعليععة بعنىىوان "بقسىىم علىىم الىىنفس دكتوراه الىىرسىىالة لمناقتىىة فىى  لجنىىة الحكىىم والالمتىىاركة –2
كليىة " عينعة معن طعالب الجامععةاستخدام برنامج للعالج الجمعي في تعديل سلو  التدخين لعدى 

 . (2117)يوليوجامعة المنوفية،اآلداب
فاعليعععة بعنىىىوان " بقسىىىم علىىىم الىىىنفس الىىىدكتوراه رسىىىالة لمناقتىىىة فىىىي لجنىىىة الحكىىىم والالمتىىىاركة  -3

ليىىة ، ك"اسععتخدام برنععامج لزيععادة مسععتوى توكيععد الععذات لععدى عينععة مععن األفععراد مكفععوفي البصععر
 .  (2117)اغسطسجامعة المنوفيةاآلداب، 

فاعليعة اسعتخدام "المتاركة ف  لجنة الحكم والمناقتة لرسالة الدكتوراه بقسم علم النفس بعنوان -4
جامعععععة  كليىىىىة األداب،. الكبععععد )تليععععد ومععععزمن(برنععععامج عالجععععى ...لععععدى فئععععات مععععن مرضععععى 

 (.2112)اغسطس المنوفية
إدمعان التربويبعنىوان "  علىم الىنفسبقسىم ر الماجستيرسىالة لمناقتىة فىي لجنىة الحكىم والالمتاركة  -1

كليعة التربيعة،  استخدام شبكة اإلنترنت في ضوء بعض العوامل النفسية واالجتماعيعة المسعؤولة
 .(2112)مايو "جامعة المل  خالد، المملكة العربية السعودية
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الفعروق بعين االطفعال المتاركة ف  لجنة الحكىم والمناقتىة لرسىالة الماجسىتير بقسىم علىم الىنفس"-2
جامعععععة ,كليععععة اآلداب"، واالسععععوياء فععععى بعععععض متغيععععرات الشخصععععيةذوى اضععععطرابات المسععععل  

 (.2112)يوليوالقاهرة
العالقعة بعين العوامعل المتاركة ف  لجنة الحكم والمناقتىة لرسىالة الماجسىتير بقسىم علىم الىنفس "-7

، جامعععععععة كليععععععة اآلداب "،الخمسععععععة الكبععععععرى واالسععععععتعداد لالحتيععععععال لععععععدى طلبععععععة الجامعععععععة
 (.2112)فبرايرحلوان

فعالية العالج النفسى المتاركة ف  لجنة الحكم والمناقتة لرسالة الدكتوراه بقسم علم الىنفس "  -2
بنوعية الحياة فى تحسين إدراكها والرضا عنها ورف  معدالت السعادة لدى مرضعى السعكرى معن 

 (.2114)مارسجامعة القاهرة،كلية اآلداب ، االطفال
" تقنعععين بطاريعععة  بقسىىىم علىىىم الىىىنفسالمتىىىاركة فىىى  لجنىىىة الحكىىىم والمناقتىىىة لرسىىىالة الىىىدكتوراه  -1

 (.2294جامعة المنوفية، كلية اآلداب المصفوفات المتتتابعة الملونة على عينة من ليبيا،
سعيطرة نصعفى المعخ  ف  لجنة الحكم والمناقتىة لرسىالة الىدكتوراه بقسىم علىم الىنفس المتاركة -92

وأسععاليب التفكيععر كمتغيععرات وسععيطة بععين التعععرض ألحععداط الحيععاة الضععا طة وممارسععة العنععد 
 . (2111)مايوجامعة المنيا، كلية اآلدابالمدرسى لدى عينة من معلمى الفئات الخاصة،

 (2111)اغسىطس  والمناقتىة لرسىالة الماجسىتير بقسىم علىم الىنفس المتاركة ف  لجنة الحكم -11
جامععععععة ، كليعععععة االداب, .أسعععععاليب مواجهعععععة الضعععععغوط لعععععدى المصعععععابين بالصعععععداع النصعععععفى 

 .(2111)اغسطس المنوفية
برنعععامج  فعاليعععة،  المتىىىاركة فىىى  لجنىىىة الحكىىىم والمناقتىىىة لرسىىىالة الىىىدكتوراه بقسىىىم علىىىم الىىىنفس-92

كليععة ، سععلوكى لتحسععين االدرا  الصععرى والسععمعى لععدى عينععة مععن ذوى صعععوبات ع سععر القععراءة
 .(2111)نوفمبر جامعة طنطا، االداب
أنماط الذاكرة العاملة المتاركة ف  لجنة الحكم والمناقتة لرسالة الدكتوراه بقسم علم الىنفس،  -93

، كليععة االداب، وياءسععلععدى مرضععى السععكتة الدما يععة ومرضععى الحبسععة الكالميععة فععى مقابععل اال
 .(2111)ديسمبر جامعة أسيوط

فاعليعة التعدريب علعى ،والمناقتة لرسالة الدكتوراه بقسم علم الىنفس المتاركة ف  لجنة الحكم -95
مهارات الوعى الفينومنولوجى فى تحسعين الفهعم القرائعى لعدى عينعة معن اطفعال متالزمعة داون، 

 .  (2112مارس)جامعة المنوفية، كلية التربية
تبعاين بنيعة االلتعزام ، بقسىم علىم الىنفس،المتاركة ف  لجنة الحكم والمناقتة لرسالة الدكتوراه  -94

 .  (2112مارس)المنوفية جامعة، كلية اآلداب، باختالد المهنة:دراسة عاملية
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الوحعدة النفسعية ، بقسىم علىم الىنفس، الماجسىتير المتاركة ف  لجنىة الحكىم والمناقتىة لرسىالة -99
كلية كنتغير وسيط بين أساليب مواجهة الضغوط واالصابة ببعض االضطرابات السيكوسوماتية، 

 .  (2112مارس )لمنوفيةاجامعة ، اآلداب
المسععععاندة ، بقسىىىىم علىىىىم الىىىىنفس، الماجسىىىىتيرالمتىىىىاركة فىىىى  لجنىىىىة الحكىىىىم والمناقتىىىىة لرسىىىىالة  -97

كليععة االجتماعيععة األسعع رية وعالقتهععا باالبتكععار لععدى الموهععوبين مععن طععالب المععدارس ال انويععة، 
 .(2112إبريل )جامعة بنها، اآلداب
أسعاليب مواجهعة ، بقسىم علىم الىنفسالماجسىتير، المتاركة ف  لجنة الحكم والمناقتة لرسىالة  -98

أحداط الضا طة وعالقتها ببعض األساليب المعرفيعة لعدى المعدمن النتععافى معن االعتمعاد علعى 
 .  (2112إبريل )جامعة بنها، كلية اآلدابعقاقير، 

أسعاليب مواجهعة ، بقسىم علىم الىنفسالماجسىتير، المتاركة ف  لجنة الحكم والمناقتة لرسىالة  -91
، كليععة اآلدابالضععغوط وعالقتهععا بتوكيععد الععذات والصععالبة النفسععية لععدى عينععة مععن المععراهقين، 

 .  (2112إغسطس )المنوفيةجامعة 
 

 :على طالب الدراسات العليا العلمياإلشراد )ج( 
 هالنفسعععية والديموجرافيععع بععععض المتغيعععراتعلىىى  رسىىىالة ماجسىىىتير بعنىىىوان " العلمىىىياألتىىىرا   -1

كليىة  -التربىو بقسىم علىم الىنفس ، " عن الصداقة لدى عينة من طالب التعليم ال عانو  هالمسؤول
 .(2228تمت المناقشة )من المملكة العربية السعودية  -جامعة المل  خالد -التربية

،قسىم علىىم للمععدمنالسعلو  االنعاكسعى دكتىوراه بعنىىوان"  علىى  رسىالة المتىتر  العلمىياألتىرا  -2
 (.2228تمت المناقشة )النفس ،كلية اآلداب ،جامعة المنوفية

تععي ير اسععتخدام األلعععاب االلكترونيععة علىى  رسىىالة ماجسىىتير بعنىىوان  المتىىتر  العلمىىياألتىىرا  -3
تمععت )، رسىالة ماجسىتير ،كليىىة اآلداب ، جامعىة المنوفيىة و عرد المحاد عات علععى األداء المعرفعي

 .(2221المناقشة 
 تباين عامل السرعة االدراكية وسلو  عل  رسالة ماجستير بعنوان " العلمياألترا  -4

المتغيعرات وبععض المخاطرة م  الميل إلى حوادط الطرق فى ضوء معدل المخالفات المروريعة 
تمععت )المنوفيىىةجامعىىة  -اآلدابكليىىة  -قسىىم علىىم الىىنفس ، "دراسععة شععبة تجريبيععة -الديموجرافيععة

 .(2221المناقشة 
مسععتوى اإلجهععاد )البععدنى / الععذهنى( وب عععد علىى  رسىىالة ماجسىىتير بعنىىوان " العلمىىياألتىىرا   -1

جامعىة  -اآلدابكليىة  -قسىم علىم الىنفس ، تجنب عدم التيكد م  الميعل إلعى الحعوادط المروريعة
 .(2221تمت المناقشة )المنوفية
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والحاجعععة إلعععى الضعععغط المعرفعععي علىىى  رسىىىالة ماجسىىىتير بعنىىىوان المتىىىتر  العلمىىىياألتىىىرا   -2
 .دراسعة شعبه تجريبيعة -االستكشاد لدى مفرطى اسعتخدام شعبكة االنترنعت و عرد المحاد عات

 .(2221تمت المناقشة )قسم علم النفس ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية
تبعاين التفكيعر االجرامعى "بقسم علىم الىنفس" ماجستيرالعل  رسالة  المتتر  العلمياألترا   -7

 .(2112) جامعة المنوفية -كلية اآلداب  ."ةدراسة ميداني -المصرياتلدى المسجونات 
التعععرد علععى الوجععوه "بقسىىم علىىم الىىنفس " دكتوراهالىىعلىى  رسىىالة  المتىىتر  العلمىىياألتىىرا   -2 

تمعت المناقشعة ) جامعىة المنوفيىة -اآلداب  كليىة."ً لدى فئات من ذوى اإلعاقعة السعمعية سعمعيا
2292). 

الفععروق الحضععارية فععى الععذكاء " بقسىىم علىىم الىىنفس االتىىرا  العلمىى  علىى  رسىىالة الماجسىىتير -9
الوجععععدانى وفعاليععععة الععععذات والرضععععا عععععن الحيععععاه لععععدى مجموعععععة مععععن المعلمععععين المصععععريين 

 (.4229تمت المناقشة يوليه )جامعة المنوفية  -، كلية اآلداب" واالماراتيين
أبععععاد االنفتعععاح علعععى الخبعععرة " بقسىىىم علىىىم الىىىنفس راه االتىىرا  العلمىىى  علىىى  رسىىىالة الىىدكتو  -11

 (.2114)جامعة المنوفية  -، كلية اآلداب وعالقته بالرضا الزواجى"
تي ير اتجاهى القعراءة االترا  العلم  المتتر  عل  رسالة الماجستير بقسم علم النفس "  -11

، فعى صعور الوجعوه المركبعه)يمين/يسار مقابل يسار / يمين( علعى إدرا  التعبيعرات االنفعاليعة 
 (.2295)تمت المناقشة كلية اآلداب ، جامعة المنوفية 

الععذكاء الوجعععدانى "  بقسىىىم علىىم الىىنفس االتىىرا  العلمىى  المتىىتر  علىى  رسىىالة الماجسىىتير -12
. كليىة المعراهقين ذوى اضعطرابات المسعل لدى مجموععة معن  وفاعلية الذات وعالقته بالسعادة

 .(9229تمت المناقشة ) جامعة المنوفية -اآلداب
أسععععتراتيجيات "االتىىىىرا  العلمىىىى  المتىىىىتر  علىىىى  رسىىىىالة الماجسىىىىتير بقسىىىىم علىىىىم الىىىىنفس  -13

جامعىىىة  -، كليىىىة اآلداب المقارنعععة الصعععاعدة مقابعععل الهابطعععة وبععععض متغيعععرات الشخصعععية"
 (.2114المنوفية )

الطعععرق  حعععوادطاالتىىىرا  العلمىىى  المتىىىتر  علىىى  رسىىىالة الماجسىىىتير بقسىىىم علىىىم الىىىنفس " -14
 (.2114جامعة المنوفية ) -. كلية اآلدابوعالقتها باالبعاد الكبرى فى الشخصية

االتجعاه نحعو سعلو  االترا  العلم  المتىتر  على  رسىالة ماجسىتير بقسىم علىم الىنفس"  -11
االنتكاس وعالقتعه بعبعض سعمات الشخصعية لعدى عينعة معن متععاطى الهيعروين فعى مراحعل 

 (.2111)فبرايركلية اآلداب، جامعة المنوفية ، عالجية مختلفة
فاعليعة برنععامج تععدريبى بقسىم علىم الىىنفس دكتىىوراهاالتىرا  العلمى  المتىىتر  على  رسىالة  -12

للمعالجععة الكليععة فععى مقابععل المعالجععة التحليليععة للوجععوه فععى تحسععين أداء التوحععديين علععى 
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)تمععععععت المناقشععععععة وفيىىىىىة ، كليىىىىىىة اآلداب،جامعىىىىىة المن مهمعععععات إدرا  االنفعععععععاالت الوجهيعععععة
 (2294فبراير

مشععكالت النععوم لععد  االتىرا  العلمىى  المتىتر  علىى  رسىىالة ماجسىتير بقسىىم علىىم الىنفس" -17
، رسىىىىالة ماجسىىىىتير ، كليىىىىة اآلداب ،جامعىىىىة المنوفيىىىىة،  "أطفععععال الذاتويععععة مقارنععععة بالعععععاديين

 (. 2111)فبراير
أشدددكال اضدددطراب االتىىىرا  العلمىىى  المتىىىتر  علىىى  رسىىىالة ماجسىىىتير بقسىىىم علىىىم الىىىنفس  -12

كليىىة اآلداب،  ،"الوظدائف التنفيذيددة وعالقتهددا باتخدداذ القددرار لدددي مددمنة الهيددروين واأل ددحاء
 (2111 )سبتمبرجامعة المنوفية 

ايعععة الرع أسعععاليباالتىىىرا  العلمىىى  المتىىىتر  علىىى  رسىىىالة ماجسىىىتير بقسىىىم علىىىم الىىىنفس " -19
" ، كليىة اآلداب، جامعىة المنوفيىة  االسرية وعالقتها بالتوافق االنفعالى لدى عينة معن الصعم

 .2111اغسطس 
أسعععاليب أنمعععاط القيعععادة االتىىىرا  العلمىىى  علىىى  رسىىىالة ماجسىىىتير بقسىىىم علىىىم الىىىنفس "  -21

وعالقتهععا بععالنمو المهنععى لععدى المؤسسععات الصععناعية الخاصععة وبعععض المتغيععرات المعرفيععة 
 (. 2112إبريل " ، كلية اآلداب، جامعة المنوفية ) لد  المرةوسين يموجرافيةوالد

أسعاليب مواجهعة ، بقسىم علىم الىنفسالماجسىتير، المتاركة ف  لجنة الحكم والمناقتىة لرسىالة  -21
أحداط الضا طة وعالقتها ببعض األساليب المعرفيعة لعدى المعدمن النتععافى معن االعتمعاد علعى 

 .  (2112إبريل )جامعة بنها، اآلدابكلية عقاقير، 
 ، بقسم علم النفسالماجستير، المتاركة ف  لجنة الحكم والمناقتة لرسالة  -22

 .  (2112يونيا )كفر الشيخ  جامعة، كلية اآلداب،  
 
، كليعة اآلداب،  ، بقسىم علىم الىنفسالماجسىتير، المتاركة ف  لجنىة الحكىم والمناقتىة لرسىالة  -23

 .  (2112يونيا )كفر الشيخ  جامعة
 (رسائل قيد االنتهاء 99رسالة قد تمت مناقشاتها ومتبقى  59) 

 
 :متخصصةخارجية محلية و العلمية بدوريات علمية  تحكيم البحوط

المتىىاركة فىىي تحكىىيم بحىىث عىىن اسىىاليب التىىذوق الجمىىالي وعالقتىىا بسىىلو  جنىىاح األحىىداث، 1- 
 . 2221المنوفيةمجلة كلية اآلداب ، جامعة 
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المتىاركة فىي تحكىيم بحىث عىن عمليىات تحمىل الضىغوط والمسىاولية االجتماعيىة وعالقات ىا  2 -
مجلعععععة كليعععععة اآلداب ، جامععععععة دراسىىىىىة مقارنىىىىىة ،  -بىىىىىالخبرة الم نيىىىىىة لىىىىىد  عينىىىىىة مىىىىىن القضىىىىىاة

 . 2221المنوفية

قت ىا بمتىكالت م المخاو  التااعة لد  عينة من اطفال متال مة داون واطفال الذاتويىة وعال 3- 
 .2292مجلة كلية اآلداب ، جامعة المنوفية السلوكية ، 

جامععة المنوفيعة   ،مجلعة كليعة اآلدابخالىد  يىادة،  -مىن ذو  عسىر الكتابىة والقىراءة  فاىات 4-
2292 . 

مجلعة كليعة اآلداب بعض االضطرابات المعرفية المصاحبة لد  المىرآة اقنىاء دورة الحىيض.  -5
 .  2292، جامعة المنوفية 

فاعليىىىة برنىىىامي سىىىلوكي للتخفيىىى  مىىىن حىىىىدة المتىىىكالت السىىىلوكية لىىىد  مجموعىىىة مىىىىن ذو   -6
لععة الشععارقة للعلععوم النفسععية واالجتماعيععة باالمععارات العربيععة مج، اإلعاقىىة العقليىىة القىىابلين للىىتعلم

 .2293نوفمبر، المتحدة 

مسىىىىتند إلىىىى  التفكيىىىىر اإليجابىىىىىي فىىىىي خفىىىىىض قلىىىىىق االختبىىىىىىار لىىىىىىد  فعاليىىىىىىة برنامىىىىىي تدريبىىىىىي -7
 مجلة الشارقة للعلوم النفسية ، طىىالبىىات الص  العىاتىىر األسىىاسىىىي

 . 2294يناير، واالجتماعية باالمارات العربية المتحدة 

فاعليىىىة برنىىىامي ارتىىىاد  فىىى  خفىىىض حىىىىدة اضىىىطراب نقىىىص االنتبىىىاه المصىىىحوب بالنتىىىىاط -8
حوليعععات االداب والعلعععوم االجتماعيعععة، المجلعععس ال ااىىىد لىىىد  ابنىىىاا ن بدولىىىة الكويىىىت.الحركىىى  

 .2111يناير، كويتالعلمى للنشر، ال
مكانية ان يتنبأ ا  من ما بالتحصىيل الدراسىي -9 العالقة بين الذكاء العام والذكاء االجتماعي وا 

مجلععة الشععارقة للعلععوم بيتىىا. فىىرع  -والتكيىى  الدراسىىي لىىد  طلبىىة كليىىات جامعىىة الملىى  خالىىد 
 . 2294يونيه االمارات العربية المتحدة ،, جامعة الشارقة, النفسية واالجتماعية

فاعلية برنامي إرتاد  في تعديل اتجاهات الطالب العاديين نحو اقران م المدمجين من فاة 10-
مجلععععععععة الشععععععععارقة للعلععععععععوم النفسععععععععية . . المكفىىىىىىىىوفينفي دولىىىىىىىىة االمىىىىىىىىارات العربيىىىىىىىىة المتحىىىىىىىىدة

 . 2294أ سطساالمارات العربية المتحدة ،جامعة الشارقة , جتماعيةواال
م ىىىارات تقريىىىر المصىىىير للتالميىىىذ ذو  اإلعاقىىىات المتعىىىددة واهميت ىىىا ل ىىىم مىىىن واقىىىع تقىىىديم  -11

 . 2294أ سطس، مجلة الدراسات النفسية والتربوية, جامعة البحرين. معلمي موج ة نظر 
مجلعععة الشعععارقة للعلعععوم دراسىىىة ميدانيىىىة.  المتغيىىىرات الضىىىغوط النفسىىىية وعالقت ىىىا بىىىبعض  –12

 . 2294أكتوبر النفسية واالجتماعية باالمارات العربية المتحدة ،
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تىأقير درجىىة السىيادة اليدويىة على  دقىة معالجىىة المعلومىات البصىرية خىالل ظرفىي االنتقىىال  13-
حوليعة مركعز البحعوط والدراسعات النفسعية، كليعة . وعدم االنتقىال العصىبي للمعلومىاتالعصبي 

 .2111، اكتوبر جامعة القاهرة ، االداب 
مستو  دافعيىة معلمىي الصىم وضىعا  السىمع فىي تضىمين تقنيىة الواقىع االفتراضىي  قياس -14
، مجلععة الدراسععات النفسععية والتربويععة, جامعععة البحععرين، مىىدارس المملكىىة العربيىىة السىىعوديةفىىي 

 .2111ديسمبر
عالقىت م بتىدة اضىطراب  األفكار الجنسية الالعقالنية، والرضا الجنسي، وحب العترة فىي15 -
مجلعععة علعععم العععنفس االكلينيكعععى ، الجمعيعععة المصعععرية . يىىىالجالتناسىىىلي/ اإل – يالحوضىىىاأللىىىم 

 6102، يناير للمعالجين النفسيين
المتعىىىىىددة فىىىىىي مركىىىىى  م ىىىىىارة الكىىىىىالم للدارسىىىىىين بغيىىىىىر العربيىىىىىة باسىىىىىتخدام الوسىىىىىااط  تعلىىىىىيم -16

للعلعوم النفسعية  الشعارقة جامععة مجلعةا. بالجامعة االسالمية العالمية بمالي يىا نموذجى  اللغات 
 . 2299 ، يوليواالمارات العربية المتحدة واالجتماعية ، 

مىىىد  تحقىىىق المسىىىةولية األخالقيىىىة لىىىد  قنىىىوات األطفىىىال العربيىىىة  رةيىىىة تحليليىىىة فىىىي ظىىىل  -17
االمعارات العربيعة للعلعوم النفسعية واالجتماعيعة ،  الشارقة جامعة مجلة ”.مف وم المن ي الخفىي

 .2299، يوليه  المتحدة
 اتجىىىىىىىىىىاه طلبىىىىىىىىىىة الجامعىىىىىىىىىىة نحىىىىىىىىىىو تخصصىىىىىىىىىى م الدراسىىىىىىىىىىي وعالقتىىىىىىىىىىا بالىىىىىىىىىىدافع المعرفىىىىىىىىىىي18-“

 الشعارقة جامععة مجلة. اتجاه طلبة الجامعة نحو تخصص م الدراسي وعالقتا بالدافع المعرفي“
 .2299، مايو  االمارات العربية المتحدةالجتماعية ، للعلوم النفسية وا

التكي  األكاديمي وعالقتا باألداء التحصيلي لىد  طلبىة جامعىة التىارقة   دراسىة مقارنىة  19-
خطعععة مشعععروع بح عععي . بىىىين الطلبىىىة الىىىواقعيين تحىىىت المالحظىىىة األكاديميىىىة والطلبىىىة المتفىىىوقين

 . 6102بجامعة الشارقة، االمارات العربية المتحدة، يوليو 
فىىىىىىي البحىىىىىىوث اإلنسىىىىىىانية   SPSS لىىىىىىر م اإلحصىىىىىىااية فىىىىىىي العلىىىىىىوم االجتماعيىىىىىىة كتىىىىىىاب -20

االمععارات العربيععة ،إدارة النشععر العلمععى ، الشععارقة وحععدة النشععر العلمععى، جامعععة "واالجتماعيىىة
 . 2299إ سطس المتحدة 

 
  العلميةالجوائز 

الحصول عل  جاا ة النتر العلم  المتمي  للجامعة ل ذا العام عىن نتىر دراسىة عالميىة بأحىد 
 Journal of Generalالىىىدوريات العلميىىىة المتميىىى ة بالواليىىىات المتحىىىدة األمريكيىىىة وهىىى  

Psychology  تحت عنوان 
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How do people form Behavioral intentions when others have the power 

to determine social consequences? (2010). Journal of General 

Psychology,137(3),287-309. 
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David Trafimow, Krisstal D Clayton, Paschal Sheeran, Abdel-Fattah E 
Darwish, Jennie Brown 

New Mexico State University. USA.  

The Journal of general psychology (impact factor: 0.53). 137(3):287-309. 

Abstract 

Much literature has suggested that people who are discriminated 

against or are in collectivist cultures are particularly susceptible to the 

social consequences of society. In the present study, the authors 

conducted 3 experiments to test how this factor influences attitudinal 

versus normative control over behaviors. First, they measured males' 

and females' attitudes, subjective norms, and behavioral intentions 

with respect to a large number of behaviors. Although between-

participants analyses were mostly uninformative, within-participants 

analyses uncovered strong evidence that behaviors are more under 

attitudinal control for females than for males. Similar analyses in a 

cross cultural experiment involving participants from the United 

States, the United Kingdom, China, and Mexico support the 

hypothesis that behaviors are more under attitudinal control for 

collectivists than for individualists. Finally, experimental data collected 

in the United States and Saudi Arabia further support this conclusion. 

Taken together, the findings suggest that although social 

consequences are both "social" and "consequences", the latter is 

more important than the former. 
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Intercultural Education, 

Volume 142003, Issue 1,  

Available online: 02 Jul 2010 

 

Abstract 

In this study, individualism vs. collectivism, in line with the work of 
Triandis in 1985, was assessed in two groups of male and female 
students, in Egypt and Germany. The results confirm the effect that 
cultural background has on individualist vs. collectivist orientations in 
both of these cultures for male and female students. Men and women 
scored higher on individualism in Germany than in Egypt, whereas 
collectivism scores were higher in Egypt than in Germany. These 
findings are discussed in terms of general recommendations for 
intercultural interventions that discourage viewing people solely in terms 
of group membership, and instead as distinct individuals. 
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تحرير مجلة دراسات عربية في علم النفس، رابطة األخصائيين  رئيس -3
 . 2294، )رانم(النفسيين المصرية

 ،جامععة المستنصعرية  العلمية الدائمة للترقيات،دولى باللجنة تحكيم خبير  -4
 . 2294، بغداد )العراق(

 تبععو خبيععر تحكععيم دولععى باللجنععة العلميععة الدائمععة للترقيععات جامعععة تبععو ،  -5
 المملكة العربية السعودية. 

عضععو الجنععة االستشععارية لمجلععة علععم الععنفس االكلينيكععى التابعععة لجمعيععة  -6
 .2295 المعالجين النفسيين)مصر(

علعععم العععنفس االكلينيكعععى التابععععة لجمعيعععة  عضعععو لجنعععة التحكيمبمجلعععة 7- 
 .2295 المعالجين النفسيين)مصر(

عضو لجنة التحكيم بمجلة دراسات نفسية، رابطة األخصائيين النفسيين  -8
 . 2294)رانم(،المصرية

جامعة  -عضو لجنة التحكيم بحولية مركز البحوط النفسية ، كلية األداب -9
 .2294،  القاهرة

 .2229، )مصر(عضوا لجنة التحكيم بمجلة كلية اآلداب بجامعة الموفية -10

بجامععععععة  التحكعععععيم بمجلعععععة مركعععععز االستشعععععارات البح يعععععةعضعععععو لجنعععععة  -11
 . 2229، )مصر(المنوفية

بجامعة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  الشارقة عضو لجنة التحكيم بمجلة -12
 .2293،  الشارقة)اإلمارات العربية المتحدة(

جامعععععة دراسععععات النفسععععية والتربويععععة , عضععععو لجنععععة التحكععععيم بمجلععععة ال -13
 .2293،  البحرين(البحرين)مملكة 

بحوليعات اآلداب والعلعوم االجتماعيعة، مجلعس النشعر عضو لجنة التحكيم  -14
 . 2293،  )الكويت(الكويتجامعة -العلمى 

عضو لجنة التحكيم العلمعى بمجلعة ععالم الفكعر، مجلعس النشعر العلمعى ،  -15
 .2295،  )الكويت(جامعة الكويت.
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جامعععة تبععو ،  –خبيععر خععارجى باللجنععة الدائمععة للترقيععات بكليععة التربيععة 16 - 
 المملكة العربية السعودية.

الجامععععععة  –خبيعععععر خعععععارجى باللجنعععععة الدائمعععععة للترقيعععععات بكليعععععة االداب  -17
 المستنصرية ، بغداد، العراق.

باللجنة الدائمعة للترقيعات ، المجلعس االعلعي للجامععات، جمهوريعة  محكماً  18-
 مصر العربية.   

 
 اللجان العلمية داخل الجامعة 

حت  2111)من  م2111المتاركة كنااب رايس كنترول الفرقة االول   -9
  المملكة العربية السعودية( -معأر كأستاذ مساعد بكلية التربية م)2112

 م2111-2119العلمية المتتريات والمختبراتعضوية لجنة  -2
 م2112-2111عضوية لجنة تةن البياة وخدمة المجتمع -4
 م . 2114-2113عضوية لجنة الدراسات العليا بالكلية  -1
 . 2111-2119عضوية مجلس الكلية  -2
 . 2112-2111عضوية مجلس الكلية  -7
 . 2111 -2114عضوية مجلس الكلية  -2
 .تطوير الدراسات العليا بالقسم العلم عضوية لجنة  -9

 عضوية لجنة الجودة بالكلية عن قسم علم النفس. -11
 عضوية مجلس القسم )إل  االن(. -11
-2112جامعة المنوفية ) –مدير مرك  الدراسات النفسية بكلية االداب  -12

2119) 
 

 :مرموقة بمراكز علمية واإلستشارية لتدريبيةالخبرات ا)أ( 
 -العلم )التدريب  واالستتار ( مع الج ات الرسمية الواردة فيما يل  التعاون 

مركى  إعىداد القىادة  -الج ىا  المركى   للتنظىيم واالدارة –مجلس الىو راء  رااسة -1
 بمدينة نصر(.، صالح سالم  )الفرع الرايس العليا للقيادات الحكومية 
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مركى  إعىداد القىادة  -الج ىا  المركى   للتنظىيم واالدارة –رااسة مجلس الىو راء  -2
 عدل (.باإلترافية  للقيادات الحكومية 

لج ىا  المركى   للتنظىيم واإلدارة ، التىابع ل مرك  إعداد القادة للقيادات االترافية -3
 جامعة القاهرة. ، 

   ، بجامعة حلوان. لو ارة التعليم العال التابع –مع د إعداد القادة   -4

 
 

 
 المشاركة االعالمية المجتمعية (ب

 
( قنعاة )الضعياء سعابقاً  بحلقة عن تعدعيم السعلو  االيجعابى،( المتاركة االعالميىة 1)

 .   2114اكتوبر11، برنامي طريق التمي ، الفضائية العاصمةوحاليا 

https: //YouTube/SlnhP64g9tE 
 
 ،قنعاة القعاهرة الفضعائية بحلقة عن إدارة االزمات والكعوارط،( المتاركة االعالمية 2)

 2111نوفمبر2برنامي اإلدارة حياة ، 
https://youtube/r97y7bfMg 

؟ بحلقة عن أهم التحديات التى تواجعه الشخصعية المصعرية( المتاركة االعالميىة 3)
  2111ديسمبر  22، برنامي صوت الناس،  قناة المحور الفضائية

https://www.youtube.com/watch?v=ujd7Jy5Umug 

 
قناة  ،المشروعات الصغيرة ومقوماتها بحلقة عن إدارةالمتاركة االعالمية (5)

برنامي اإلدارة حياة ،  ،القاهرة الفضائية
                                              2112https://youtube/r97y7bfMgيناير
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قناة ، تي ير ال ورات على الشخصية المصريةبحلقة ( المتاركة االعالمية 1)
( 2112يناير 22برنامي صباح الخير يا مصر ) ،ةالفضائية المصري

https://www.youtube.com/watch?v=ksFiftEjGAg                              
 
قنعاة ؟ الععالم يمكعن أن يكعون مصعدرا لالحبعاط اهعل  بحلقعةالمتاركة االعالمية ( 9)

 (.   2112مايو 24، برنامي صباح  عندنا،  المحور الفضائية
 http://bit.ly/1t24KkE 

برنعععامج بحلقعععة ععععن تعععا ير الشخصعععية السعععلبية لعععالزواج   المتىىىاركة االعالميىىىة (7)
 .(2299سبتمبر 2،)الحدط اليوم ةقنامداخلة _ _  شهرازاد ،

https://www.youtube.com/watch?v=6ojfNENqS6s  

 


