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 السرية الذاتية
 لهام عبد الرحمن يوسف خليلإ   :االسم

  1/2/1963  :امليالدتاريخ   
 أنثى  :اجلنسنوع   
 متزوجة :الزواجيةاحلالة   
، محا ظممة المنو يممة، ة، شممبين المممومجامعممة المنو يمم، اآلداب ةكليمم،النفسقسممع علممع  : العموو عنوووا    

  ج.م.ع.
 اطع مع ش ميرميوان، األزاريطة، اإلسكندرية. ش مصطفى إسماعيل متق 11 عنوا  املنزل:
   ekhalil63@hotmail.com; ekhalil1263@yahoo.com        نيبريد إلكرتو

 lham.khalil@art.menofia.edu.egE 

 جامعة المنو ية.  ،اآلداب كلية قسع علع النفس،مجلس ورئيس  النفس علع أستاذ :احلاليةالوظيفة 
  (03) 4804227:  ت منزل

            01228528714     :موباي ت 
 :الوظيفيالتدرج 

 حتى اآلن. 2005نو مبر شهر جامعة المنو ية، من  ،بكلية اآلداب ،أستاذ علع النفس#   

المنو يممممة، مممممن  مممماري   جامعممممة، اآلداب بكليممممة، بقسممممع علممممع الممممنفس )مشممممار ( مسمممماعد أسممممتاذ# 
 .2005نو مبر حتى  28/11/1999

حتمى 1994يونيمو  29جامعمة المنو يمة ممن  ماري  ، اآلداب علع النفس بكليمةمساعد(  )أستاذمدرس  #
27/11/1999. 
مايو  3 اري  من  المنو ية،جامعة  ،بكلية اآلداب، لنفسبقسع علع ا )محاضر( مساعد # مدرس
 .1994يونيو  28)بالنقل( حتى  1993

نممو مبر  6 مماري   طنطمما، مممنجامعممة  ،بكليممة اآلداب ،علممع الممنفسبقسممع )محاضممر(  # مممدرس مسمماعد
 .1993مايو  2حتى  1989

نمو مبر  5حتمى  1985 أكتمورر 15 ماري  ممن  طنطما،جامعمة ، بكليمة اآلداب ،لع النفسع معيدة بقسع# 
1989. 
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 :العلميةاملؤهالت 
اإلدراكيمة موضموع    بماين أ مر المعلوممام المدخلمة  حمب العتبمة   يعلع النفس   يدكتوراه الفلسفة  #

كليمة اآلداب بجامعمة  االستثارة المسميطر  ممننظام  والفصامية بتباينشدة األعراض العصابية  على
  األولى.الشرف  ، بتقدير مر بة1994، .م.ع()ج طنطا

  مممي إرمممدارموضممموع  دور إدخمممال المعلوممممام  حمممب العتبمممة االدراكيمممة   مممي# ماجسمممتير علمممع المممنفس 
، 1989ممن كليمة اآلداب بجامعمة طنطما )ج.م.ع(،    الفصماميين ،استجابام مرغورة لدى المرضى 

 ممتاز.بتقدير 

 =  ، بتقدير جيد1987،# دبلوم علع النفس التطبيقي _كلية اآلداب _جامعة القاهرة )ج.م.ع( 
 ، بتقدير جيد جدا. 1985# ليسانس علع النفس _كلية اآلداب _ جامعة طنطا )ج.م.ع.( ،  

  جريبي.علع نفس إكلينيكي _ علع نفس  :الدقيقالتخصص 
 :اخلربات التدريسية

 التالية:الخبرام  ي  دريس المقررام    
 جامعة المنو ية -مرحلة الليسانس بكلية اآلداب)أ(  
 ،نصممموف نفسمممية بللمممة إنجليزيمممة ،قيممماس نفسمممي ،علمممع نفمممس إكلينيكمممي ،علمممع نفمممس  جريبمممي  

 ، مماري  علممع نفممس ،سمميكولوجية الممتعلع ،أمممراض نفسممية اجتماعيممة ،عمليممام معر يممة كولوجيةسممي
  مناهج بحث  ي علع النفس، الفحص النفسي اإلكلينيكي، نظريام الشخصية.

 منو ية:   ، جامعة المرحلة الدراسام العليا)ب(  
 ب(، أسالي) مهيدي ماجستير ، مناهج البحثنصوف نفسية بللة إنجليزيةخاف، موضوع 

علع نفس  علع النفس التطبيقي(. )دبلوم ، مناهج بحثعلع النفس اإلكلينيكي، و العالج النفسي
 )دراسام عليا بكلية الطب( إكلينيكي

 البنام، السعوديةامة لتعليع مرحلة الليسانس بكلية التررية للبنام، الرئاسة الع( ج) 
    2001)حائل/السعودية(، الفصل الدراسي الثاني  2000/2001رحة نفسية و  ،علع نفس النمو        
 )مكة( 2002/
 المملمة العررية السعودية –مرحلة الدراسام العليا بجامعة الملك خالد  (د)
 ي  جوقد استخدم نظام الدم .تير(أول ماجس )مستوى مناهج البحث  ي التررية وعلع النفس  -    

 هم 1431/1432العام الدراسي ، ب دريس هذا المقرر ي يع االلمتروني التعل
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وقد استخدم نظام الدعع  ي التعليع  المشكالم النفسية وعالجها )مستوى  اني ماجستير( - 
 هم. 1430/1431االلمتروني بتدريس هذا المقرر،  ي العام الدراسي 

 إرشاد مهنيو ام  علع، علع نفس طفولة ومراهقة، االختبارام والمقاييس النقسية، نظريمقررام  - 
 .()دبلوم التوجيه واالرشاد النفسي

تميفية )دبلوم التررية المهارام الو مراهقة، الولة و فطال عديل السلو ، علع نفس مقررام  - 
 الخارة(. 

 -2011/2012مدة عاميين دراسيين؛ ل جامعة جازان -كلية التررية -العمل بقسع علع النفس)هـ( 
 و ع  دريس مهارام التفمير، مناهج بحث 2012/2013

  :خربات مهنية
  ,Excel, SPSS, PowerPoint  MS-Word البرامج التالية:و إجادة استخدام الحاسب اآللي  .1
 استخدام شبكة اإلنترنب. إجادة .2
، Systematic Desensitization إجادة ممارسة بعض  متيكام العالج السلوكي: التسكين المنظع .3

  Token Economyاقتصاد البونامالعالج بالتنفير و 

  -:زيارات علميةمهمات و
 ىإلم 26/9/1999ة ستة أشهر بدءا ممن مهمة علمية لمد  يالواليام المتحدة األمريكية  إلى ع السفر 

البحمو   مي علمع  طبيم  بعمض   مع إجمراءسع علع المنفس التعليممي بجامعمة جورجيما، و قب 26/3/2000
 –نشر بعد، كما  ع حضور مقررين دراسيين للدراسام العليما يلع بعضها  ع نشره والبعض اآلخر النفس 

 Child السمملوكي لفطفممال والعــ ج Behavior Therapy  ممي العممالج السمملوكي –بصممفة غيممر رسمممية 

Behavior Therapy. 
 :وحماضرات دورات تدريبيةإعداد وحضور ورش و

 (. 2012)نو مبر  استخدام اللوحام الذكية  ي التعليعلى التدريب ع  .1

 1433/ 6 /1بعنوان  أساليب التفمير   ي كلية العلوم الصحية، جامعة جازان  ي  إلقاء حماضرة .2
 هم.

عمل بعنوان  التو ي   بعا للمراجعة السادسة لقواعد جمعية علع النفس  إعداد وتنفيذ ورشة .3
 . بالمركز الجامعي لدراسة الطالبام بالمنسك، جامعة 2010م للنشر الصادرة عا APAاألمريكية 

 /12 /27، 2010 /12 /25)الموا    1432 /21/1، 1432 /19/1الملك خالد،  ي يومي 
2010 .) 
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حضور ورشة عمل   وريف البرامج والمقررام  التي عقد ها الهيئة الوطنية للتقويع واالعتماد  .4
 هم.  28/3/1430-27 ي الفترة من  بجامعة الملك خالد NCAAAاألكاديمي 

الحصول على دورة  نمية أعضاء هيئة التدريس والقيادام من جامعة المنو ية  مهارام العرض  .5
 ساعة(.  24) 2004 /10/ 25 – 16الفّعال ،  ي الفترة من 

-DOS, Windows, Excel, Ms ع الحصول على دورام  دريبية  ي الحاسب اآللمي علمى بمرامج:  .6

Word مي الفتمرة  الوزارة.دعع القرار، مجلس يا المعلومام، بمركز المعلومام و عهد  منولوجم من 
 . 27/7/1995 ىإل 14/5/1995

 :اجلوائزالتقدير العلمي و
رعممض لوضممع اسمممي و   MARQUIS Who's Who in America ممع اختيمماري مممن قسبممل م سسممة .1

 stWho's Who in the  World 21  (2003)المعلومام ضمن الببليوجرا ي 
 The International Biographical Center of Cambridge, Englandمن قسبل مركز  اختياري  ع  .2

ذلممممك مممممن خممممالل بيمممموجرا ي رممممادرة عممممن المركممممز ، و 2003ارممممي الصممممحة العالميممممة لعممممام كاختص
Dictionary of International Biography 

ي مممن جمعيممة علممع الممنفس المصممرية ) برايممر جممائزة األسممتاذة الممدكتورة / عنايممام ذكممالحصممول علممى  .3
أون لنسمممبة المممذكاء الوجمممداني للتمييمممز بمممين  ئمممام -ممممدى إمكانيمممة قائممممة بمممار، عمممن بحمممث  (2005

 .2005كأ ضل بحث لعام ،  إكلينيكية مختلفة: دراسة استطالعية
 لتفعيمل -)كمبيمو ر محممول( . الحصول على جائزة من عمادة التعليع االلمتروني بجامعة الملمك خالمد4

هما  للمسممتوى الثماني ماجسممتير  مي مقممرر  المشمكالم النفسممية وعالج )التعلمميع عمن ب(عممد( نظمام المدعع
  هم.   1430/1431 وجيه وإرشاد نفسي، بالفصل الدراسي الثاني 

 باإلنتاج العلمي  قائمة
 :مقاالت باللغة العربيةو حبوث أوالً:

علع مجلة الثالث  ي  اري  العلع والمعر ة. لمعلع امصطفى سويف الدكتور (. 2016إلهام ) ليل،خ .1
 ××، (×) ×، النفس

امعممة جممازان  ممي التنبمم  بالمعممدل التراكمممي (. اسممهام مقمماييس القبممول  ممي ج2012خليممل، إلهممام ) .2
-18للطالبام. الم  مر الدولي األول للقياس والتقويع، المركز الوطني للقياس والتقويع، الرياض 

 (2012 /12/ 4-2هم ) 1434محرم  20
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(.  و ي  المراجع  ي العلوم النفسية والترروية و قا للمراجعة السادسمة لقواعمد 2012خليل، إلهام ) .3
م عرريمة  مي الترريمة وعلمع . دراسما2010للنشر الصمادرة عمام  APAعلع النفس األمريكية جمعية 
 .34-13، 31النفس، 

) حب النشر(.  2011 /2010عام  مركز البحو  بجامعة الملك خالدب مجموعة العمل االشترا  مع .4
بمممبعض  الممارسمممام السممملوكية السممملبية لمممدى عينمممة ممممن طلبمممة طالبمممام التعلممميع الجمممامعي وعالقتهممما 

 المتليرام النفسية واالجتماعية والديموجرا ية .

(.  ورمميف مقتممرر لبرنممامج دبلمموم علممع الممنفس التطبيقممي و مم  نممموذج الهيئممة 2011خليممل، إلهممام ) .5
الوطنية للتقويع واالعتماد األكاديمي. ورقة عمل مقدمة  مي الملتقمى األول للتطموير والجمودة، عممادة 

ديسممممبر  7-6همممم ) 1433محمممرم  12-11 مممي الفتمممرة ممممن  التطممموير األكممماديمي بجامعمممة جمممازان،
 م(.2011

لصممد  ية: التحقمم  مممن ا(. نممموذج الخمسممة عوامممل للشخصمم2007، إلهممام ) يصممل وخليممليممونس،  .6
   553-583(، 3) 17، دراسام نفسية. إعادة اإلنتاج عبر الحضاري و 

للتمييز بين  ئام  أون لنسبة الذكاء الوجداني-مدى إمكانية قائمة بار (.2005خليل، إلهام ) .7
 .97-155(، 46) 15، المجلة المصرية للدراسام النفسية. إكلينيكية مختلفة: دراسة استطالعية

أون لنسممبة الممذكاء -(. اإلسممهام النسممبي لمكونممام قائمممة بممار2005الشممناوي، أمنيممة )خليممل، إلهممام و  .8
 .99-161(، 1) 15 ،دراسام نفسية، الوجداني  ي التنب  بأساليب المجابهة لدى طلبة الجامعة

و لميذام (. االضطرابام النفسية الشائعة لدى  الميذ 2004خليل، إلهام )ان و أحمد، رمض .9
(، 43) 14، المجلة المصرية للدراسام النفسيةالثانوية بمحا ظة المنو ية. اإلعدادية و  المرحلتين

2-52. 
الشمعوب األخمرى: سمبتمبر  مي  لييمر اال جاهمام نحمو  11(. دور أحمدا  2003خليل، إلهام ) .10

 . 109-149(، 1) 2، دراسام عررية  ي علع النفسدراسة  قا ية مقارنة. 
(. دراسة نقدية لبحو  العدوان / العنف أو التطرف  ي 1998خليل، إلهام )و  أحمد، رمضان .11

الدولي حول  مجلد بحو  الم  مرالعالع العرري: مع التركيز بصفة خارة على البحو   ي مصر. 
التطرف  ي المجتمعام اإلسالمية )جامعة ماعية ودورها  ى مكا حة جرائع العنف و العلوم االجت

(، مركز رالح عبد هللا كامل 105-61)ف ف. ( الجزء الرابع1998يونيو  30-28األزهر، 
 قسع االجتماع بكلية الدراسام اإلنسانية، جامعة األزهر.د اإلسالمي و لالقتصا
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(. بعممض خصممال الشخصممية الشممارطة لالسممتفادة مممن 1997إلهممام )شممحا ة، عبممد المممنعع وخليممل،  .12
جامعمة  ،مجلمة بحمو  كليمة اآلدابسعوديين. و    طالب جامعيين مصريينالوقب المتار: مقارنة بين 

 .166-147، 28، العدد المنو ية
مجلة بحمو   (.  النمو المعر ي لبياجيه من منظور منحى معالجة المعلومام.1997خليل، إلهام ) .13

مممن أعمممال نممدوة بياجيممه عممالع علممع الممنفس  .231-211، ف ف. المنو يممة جامعممة-كليممة اآلداب 
(، كليمممة اآلداب، جامعمممة 1996ديسممممبر  30السويسمممري بمناسمممبة ممممرور مائمممة عمممام علمممى مولمممده )

 المنو ية.
نمطممين مممن  (. مقارنممة األحاسمميس الجماليممة المصمماحبة للتممذو  بممين  تيممام1996إلهممام )خليممل،  .14

162-(، 37) 10، مجلمة علمع المنفسسر طبيعية كم شر لسمواء البيئمة. أالم سسام االجتماعية و 
174. 

(.  عديل أعراض الفصام البارانويدى بمعلومام  حب العتبة االدراكيمة )دراسمام 1995إلهام )خليل،  .15
 .619-641(، 5) 5 نفسية،دراسام  جريبية على حاالم  ردية(. 

معمّدل آل مار بيئمة الم سسمام ذو ( كم شمر و سملو  التعبيمري )كالتم(. ال1995 )يوليموإلهمام خليل،  .16
 رحة الطفل.،  قا ة و الم  مر البيئي الثاني لجامعة المنو يةاالجتماعية. عرض  ي 

 : 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-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. Langerich 

(Germany): Pabst Science Publishers.     
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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.   

 الكتب : اً ثالث
 األنجلو المصرية. القاهرة:الشخصية: النظريام والقياس.  (.2015خليل، إلهام ) .1
. اإلسكندرية: علع النفس اإلكلينيكي: التصنيف، الفحص، التشخيص(. 2015يل، إلهام )خل .2

 المكتبة الترروية. 
. مناهج البحث الممية  ي العلوم النفسية والترروية واالجتماعية(. 2009خليل، إلهام ) .3

 االسكندرية: دار الو اء لدنيا الطباعة والنشر.
إ را  للطباعة  القاهرة: .: المنهج والتطبي اإلكلينيكي علع النفس(. 2004خليل، إلهام ). 4

 .التوزيعالنشر و و 
 رتمجاتعًا: الراب
ترا  باالشم NEO PI-R وسمتا ومما  كمراىك عنوان المترجع بالللة العررية: قائمة الشخصية .1

 (2007 يصل يونس ) مع
 Assessing coping عنوان المترجع بالللة اإلنجليزية .المجابهةمقياس أساليب  .2

strategies by Carver, Scheier & Weintraub,1989 (2005) 

 (2005) عنوان المترجع بالللة اإلنجليزية .استخبار سمام النمط الفصامي .3
Broks, 1984 Schizotypal Traits Questionnaire (STQ) by Claridge and  

 Extraversion يةعنوان المترجم باللغة اإلنجليز.  استخبار االنبساطية أليزنك وويلسون .4

Questionnaire by Eysenck and Wilson, 1976 (1996) 

 اإلشراف على الرسائ  العلمية
 :)أ( اإلشراف على رسائ  املاجستري التالية

السببية لدى األطفال المتأخرين عقليا ) ئة التأخر البسيط(. للطالبة آمال   نمو مفهومي الزمن و  .1
عام أجيزم (.  2000كلية اآلداب، جامعة المنو ية )يونيو علع النفس،  الصايغ، قسعمصطفى 
 بتقدير ممتاز. 2003
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سب   دراسة مقارنة لنمو بعض المفاهيع الرياضية عند عينام من  الميذ المدرسة االبتدائية الذين  .2
السيد زيادة.   للطالب: خالدعينام أخرى لع يسب  لهع االلتحا  بها  لهع االلتحا  بدار الحضانة و 

بتقدير  11/9/2001عام أجيزم اآلداب، جامعة المنو ية(.  النفس، بكلية)معيد بقسع علع 
 ممتاز.

 الديموجرا يمة لمدى الطمالبالمتليرام النفسية والمعر ية و  وعالقته ببعض مستوى األحكام   الخلقية  . 3
المنفس، بكليمة  الطالبام من مراحل  عليمية مختلفة ، للطالبمة: مهما مماهر  هميع. )معيمد بقسمع علمعو 

 بتقدير ممتاز. 2001 عامأجيزم . 1998اآلداب، جامعة المنو ية( منذ نو مبر 
االجتممماعي الضممطراب النشممار المفممرر المممر بط بقصممور االنتبمماه لممدى األطفممال ،  السمميا  النفسممي و  . 4

 نمذالمنو يمة( ماآلداب، جامعمة  المنفس، بكليمةللطالب أحمد محمد حامد مجريمة.  )معيمد بقسمع علمع 
 بتقدير ممتاز. 2000 عامأجيزم  .1998نو مبر 

للطالبمة: جيهمان علمى  ام الشخصمية لمدى المعماقين بصمريا ،عالقته ببعض متلير الشخصي و   الحيز .5
أجيممزم ، 1998محمروس.  )معيممد بقسممع علمع الممنفس، بكليممة اآلداب، جامعممة المنو يمة( منممذ يونيممو 

 ممتاز. بتقدير 2000 عام
مي كمحكممام  ارقممة بممين الفصمماميين الممنمط الفصممابممارام األسمماليب المعر يممة و عممض اخت اسممتخدام ب . 6

 . ، أجيزم بتقدير ممتاز2004بكلية اآلداب، جامعة المنو ية العاديين  المستهد ين للفصام و و 
.  االسممهام النسممبي لعوامممل الشخصممية الخمسممة  ممي التنبمم  بأسمماليب مواجهممة المشممقة لممدى طالبممام 7

األقسمام األدبيمة، جامعمة الملمك خالمد،  ،للبنمام الترريمة رة سفر آلمم  مواب. بكليمةطالبة منيالجامعة  لل
 . 2011 /2/ 23أجيزم بتاري  السعودية. 

.  االسهام النسبي لمكونام الذكاء الوجداني  ي التنب  بأزمة منتصمف العممر  مي ضموء نموع الجمنس  8
كليمة اآلداب، جامعمة المنو يمة. درويم.. بقسمع علمع المنفس،  المرسيللطالبة غادة  وزي ماجستير 

 .2014 ،التسجيل يوليو
.  االسممهام النسممبي لمكونممام المفممماءة الذا يممة ومهممارام  نظمميع المممذام  ممي التنبمم  بأسمماليب مواجهمممة 9

للطالبة شيرين أحمد محمد المعز. بقسع ماجستير  ،الضلور لدى مريضام السكر من النوع الثاني 
 .2014منو ية. التسجيل بتاري  سبتمبر علع النفس، كلية اآلداب، جامعة ال

.  مدى إمكانية قائمة بار أون لنسبة الذكاء الوجداني للتمييز بين  ئام إكلينيكية مختلفة مقارنة 10
للطالبة يسرا محمد محمود مرسي. بقسع علع ماجستير باألسوياء: دراسة  شخيصية سيكومترية . 

 2015ل  براير النفس، كلية اآلداب، جامعة المنو ية. التسجي
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 أ ير مثبطام الدورامين والسيرو ينين على الذاكرة واالدرا  البصري لدى مرضى الفصام .  . 11
بقسع علع النفس، كلية اآلداب، جامعة المنو ية. التسجيل  للطالبة آية ابراهيع الدسوقي. ماجستير
 . 2015 براير 

 . 2015، يوليو نهلة سمير الزواجي . للطالبةاسهام مكونام الذكاء الوجداني  ي التنب  بالرضا .  12
 : )ب( اإلشراف على رسائ  الدكتوراه

ضمموء  فاعممل    الراشممدين  مميدى لممدى شممهود العيممان مممن األطفممال و طويلممة الممم  الممذاكرة قصمميرة و  .1
)كم شمر لمسممتوى االسمتثارة( . للطالبممة أمنيمة إبممراهيع الشمناوى، قسممع  اليموم واالنطوائيممةممدار 

بتقممدير  2002 عممامأجيممزم و (، 2000يممة اآلداب، جامعممة المنو يممة )يونيممو علممع الممنفس، كل
 . مر بة الشرف األولى

ى ذوي رعورام المتعلع مقارنمة بالعماديين. للطالبمة ياسممين الميالنمي. د إدرا   عبيرام الوجوه ل. 3
 .2015يوليو 

 )ج( مناقشات رسائ  ماجستري ودكتوراه  
(. اعليمممة  عمممديل االنحرا مممام 2016رسمممالة ماجسمممتير للطالبمممة داليممما  مممارو  محممممد علمممي ). 1

 ، جامعة المنو ية. الترريةكلية الفوريا االجتماعية. المعر ية  ي خفض 
(.  رممورة الجسممع واالنسممحاب 2015) محمممود خطمماب رسممال ماجسممتير للطالبممة داليمما محمممد. 2

االجتمممماعي كمحمممددين لضممملور مممما بعمممد الصمممدمة لمممدى مريضمممام سمممرطان الثمممدي قبمممل ورعمممد 
 االستئصال. 

(.  الفمممرو  بمممين مر فعمممي ومنخفضمممي 2014رسمممالة ماجسمممتير للطالبمممة ياسممممين الميالنمممي ). 3
 . آلداب، جامعة المنو يةكلية االتعرف على الوجوه من النوعين  ي الذاكرة العاملة . 

 سلوكي عالجيمدى  اعلية برنامج (. بعنوان  2009رسالة دكتوراه للطالبة والء بدوي )  .4
النفسية المصاحبة لدى عينام مصرية من م لخفض  مرار النورام ورعض االضطرابا معر ي-

 كلية اآلداب، جامعة المنو ية.  . مرضى نورام الصرع المستعصية
بعض محددام أساليب التعامل مع  (.2004) هناء عبد العظيع ةستير للطالبماجرسالة  . 5

 كلية اآلداب، جامعة المنو ية.  .المشكالم لدى طالب الجامعة
العالقة بين االضطرابام (.  2002.  رسالة دكتوراه للطالبة مها محمد عبد الرؤوف البررري )6

كلية اآلداب، جامعة  . ليام المعر يةاضطراب بعض العمو  البيولوجية المصاحبة للبلهارسيا
 .طنطا
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 )د( التحكيم
 (2014-2013) .  حكيع عدد من بحو  مجلة كلية اآلداب جامعة المنو ية1
 (. 2014 حكيع بحو   ي مجالم عررية )مثل عالع الفمر( ). 2
 (. 2014.  حكيع كتاب  مناهج البحث  بكلية التررية، جامعة قطر )3
الم  مر العلمي الرابع لطالب وطالبام التعليع العالي بالمملمة )مكة .  حكيع عدد من بحو  4

 (. 2013) وجيل قيادي متمّيز المكرمة(: نحو ابداع معر ي
الم  مر العلمي الثالث لطالب وطالبام التعليع العالي بالمملمة  حكيع عدد من بحو  . 5

 (. 2012) معر ي وجيل قيادي متمّيز )المنطقة الشرقية(: نحو ابداع
 حضور املؤمترات العلمية
 االشرتاك باحلضور فقط أو إلقاء حبوث يف املؤمترات العلمية 

 :املؤمترات الدولية (1)
1. 109th 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. 58th Annual Conference of International Council of Psychologists (ICP) in Padua, 

Italy, July 17-21, 2000. 

4. - 29th Annual Meeting of the Society for Cross-Cultural Research in Orleans, UAS, 

February 23-27, 2000. 

  ممميالتطمممرف المممدولي حمممول العلممموم االجتماعيمممة ودورهممما  مممي مكا حمممة جمممرائع العنمممف و  المممم  مر .5
 ج.م.ع.(، جامعة األزهر، القاهرة، 1998يونيو  30-28المجتمعام اإلسالمية )

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).           
ديسمممبر  25-23الممدولي الثالممث لمركممز اإلرشمماد النفسممي، اإلرشمماد النفسممي  ممي عممالع متليممر،  املــر  . 8

  ، القاهرة، ج.م.ع.1996
 :احملليةاملؤمترات العربية و (2)

محرم  20-18ض الم  مر الدولي األول للقياس والتقويع، المركز الوطني للقياس والتقويع، الريا .1
 (2012 /12/ 4-2هم ) 1434
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بجامعمة جمازان بالمملممة الرريمة الملتقى األول للتطوير األكاديمي بعمادة التطوير األكماديمي  .2
 (.م2011ديسمبر  7-6هم ) 1433محرم  12-11 ي الفترة من  السعودية،

الممنفس، علممع ل الثمماني عشممرالممم  مر العررممي مصممر و   مميلعلممع الممنفس  عشممرون الالحممادي و  الممم  مر  .3
 .(2005 /2/2إلى  1 /31باالشترا  مع معهد العبور )

المنفس، باالشمترا  ممع لعلمع  الحادي عشرالم  مر العرري مصر و   يلعلع النفس  عشرون الم  مر ال .4
 .(21/1/2004-19مركز الخدمة النفسية بكلية اآلداب جامعة عين شمس )

النفس، باالشترا  لعلع  الحادي عشرعرري الم  مر المصر و   يعشر لعلع النفس تاسع ال الم  مر .5
 .(29/1/2003-27مع كلية اآلداب جامعة القاهرة )

الم  مر العرري السابع لعلع النفس، باالشترا  مع مصر و   يالم  مر الخامس عشر لعلع النفس  .6
 (، القاهرة، ج.م.ع.1999 براير  2 إلىيناير  31شمس )كلية البنام، جامعة عين 

 20-17الم  مر العرري الخامس لعلع النفس )عشر لعلع النفس  ى مصر و الثالث  الم  مر .7
 .األقصر، ج.م.ع(. جامعة جنوب الوادي، كلية التررية بقنا، مدينة 2/1997/

كلية التررية، جامعة طنطا  رع  1997أبريل  14-13النفسية. لم  مر الثالث للعلوم الترروية و ا .8
 ج.م.ع. الشي ، كفر

 :  ميةعضوية اجلمعيات العل
يوليمو  منمذ American Psychological Association (APA)عضمو جمعيمة علمع المنفس األمريكيمة  .1

2000. 
 .2000منذ  براير    Society for Cross-Cultural Research (SCCR)عضو  .2
منمذ   International Council of Psychologists (ICP)عضمو المجلمس المدولي لعلمماء المنفس . 3

1996. 
 .1995منذ  )رانع(  النفسيين المصريينعضو رابطة األخصائيين . 4
 .1989عضو الجمعية المصرية للدراسام النفسية   منذ . 5
  


