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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 
 

 

 

 خيال على حمد محمدمحمود أ االســــــــم

 مصري الجنسيـــــــة

  محافظة الشرقيةمدينة بلبيس   61/8/1970 تاريخ ومكان الميــالد

 محل اإلقامة بمصر 
 القاهرة   زهراء مدينة نصر  ،جودة حسن ش  66

 جوال 

 

 منزل

96968811189-96888160210 

 

9881882226  

 بريد الكتروني 
Khaial70@yahoo.com  

   khaial70@hotmail.com 

 كلية اآلداب جامعة المنوفية   العمل الحالي 

 المؤهالت العلمية
 التاريخ عنوان الجهة المانحة  الجهة المانحة لها الدرجة العلمية

 8992 القاهرة جامعة حلوان  كتوراهد

 6111 القاهرة جامعة حلوان ماجستير

طفال ذوي االعاقة العقلية ومدي فاعليتها في تعديل أدراسة المدعمات لدي  عنوان رسالة الدكتوراه

 سلوكهم

  علم نفس التخصص العام

 فئات خاصة التخصص الدقيق

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية

  السيرة الذاتية
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 الخبرات السابقة
 

 
 

 المنشوره  العلميه البحوث

 الناشر وتاريخ النشر عنوان البحث م

6 

المهدددات التكيفيدددة مددددي فاعليدددة العدددالف باللعددد  فدددي نتميدددة 

شدكالت السدلوكية لعيندة مدن ذوي االعاقدة وخفض بعض الم

 العقلية

مؤتمر علم النفس التكاملى  8992

 كلية االداب جامعة المنوفية 

8 
الميول المهنية للمراهقين المعوقين ذهنيا في ضوء 

 متغيرات الجنس واإلقامة وشدة اإلعاقة

داب جامعة مجلة كلية اآل 8991

 المنوفية 

2 
ن متالزمة داون والشلل التواصل غير اللفظي لدي كل م

 الدماغي والذاتوية ممن يعانون من االعاقة العقلية

ول لرابطة المؤتمر األ8990

 االخصائيين النفسيين المصرية 

2 
مدي فاعلية برنامج للتدخل المبكر في تنمية اللغة 

 االستقبالية والتعبيرية الطفال متالزمة داون 
 مجلة كلية التربية جامعة بنها 8990

2 
المخاوف الشائعة لعينة من اطفال متالزمة داون والذاتوية  

 وعالقتها بمشكالتهم السلوكية 

مجلة كلية االداب جامعة 8998 

 المنوفية 

1 

تقييم الخطة الدراسية وبرنامج التربية الميدانية بقسم 

في ضوء  ة بكلية التربية جامعة حلوانالتربية الخاص

 بحث مشترك معايير الجودة 

ة كلية التربية جامعة مجل8998

 الملك فيصل 

 التاريخ عملجهة ال الوظيفة

 أخصائى نفسى 
جمعية أباء وابناء لرعاية الفئات الخاصة بالعباسية 

 القاهرة 
6112-8999 

 مدير مركز
التأهيل المهنى لذوى االحتياجات الخاصة بمدينة 

 السالم  ، القاهرة 
8999-8992 

 8990-8992 جمهورية مصر العربية داب جامعة المنوفية كلية اآل مدرس

 

لتربية قسم التربية الخاصة  جامعة الملك فيصل كلية ا مدرس

 بالمملكة العربية السعوديه 

8990-8966 

كلية التربية  قسم التربية الخاصة جامعة الحدود  أستاذ مساعد

 الشمالية المملكة العربية السعودية 

8968-8962 

  8961 -8962 جامعة المنوفية مصر  قسم علم النفس دابكلية اآل ساعدأستاذ م

 اآلن -11/2016 كلية االداب قسم علم النفس استاذ 

 اللغات

 اللغة األم           اللغـــة  العربية

  جيد جدا       اللغة االنجليزية
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0- 
كلية االحتياجات الخاصة بين طالب  ذوي تقييم احتياجات 

 جامعة الملك فيصل التربية 

مجلة كلية التربية جامعة 8991

 الملك فيصل 

8- 
" فاعلية برنامج ارشادي في خفض قلق االختبار لدي 

 " بحث مشترك التربية الخاصة جامعة حلوان طالب قسم

مجلة كلية التربية جامعة  8991

 الملك فيصل 

 

1- 

 

 مقدم عنف لعالقة كمعدل اإلعاقة وشدة المعاق جنس

 وتكيفه المعاق نحو الرعاية

مجلة كلية اآلداب جامعة  8969

 المنوفية 

69- 

 

 

اإلسهام النسبى لبعض العوامل النفسية فى التنبؤ بقلق 

 االختبار بين طلبة الجامعة 

داب جامعة مجلة كلية اآل8966

 المنوفية 

66- 
فاعلية الذات والثقة بالنفس واألداء األكاديمى كمنبئات 

 للتوافق مع الحياة الجامعية  
 11مجلة علم النفس العدد  8962

68- 

المساندة االجتماعية والصالبة النفسية كعوامل مخففه 

للضغوط الوالدية بين أمهات أطفال الذاتوية واالعاقة 

 العقلية

 696جلة علم النفس العدد  م 8962

62- 

والوحده االحساس بالتماسك المهارات االجتماعية و

النفسيه وعالقتها بجودة الصداقة لدى طالب صعوبات 

 التعلم 

مجلة كلية اآلداب جامعة  8962

 عدد يوليو المنوفية 

62- 
دور القصص المصورة والنمذجة فى تنمية التواصل 

 داء المرتفع الذاتوية ذو األسبرجر وأل طفاأدى االجتماعى ل

مجلة السلوك البيئى جامعة  8962

 عدد يوليو طنطا 

62-  

العاقة وعمر الطفل كمنبئات بشدة أعباء الرعاية وشدة ا

لدى والدى أطفال الذاتوية عراض عمه المشاعرأ  

المجلة المصرية لعلم النفس  8961

  يناير االكلينيكى واالرشادى عدد

معاقين فى بعض الصحف المصريه قضايا وحقوق ال -61  مجلة دراسات عربية ،  يناير8961 

 

 المؤلفات العلمية المنشورة 

 

 الناشر وتاريخ  النشر عنوان المرجع اسم المؤلف  م

 8991 قراءات في علم النفس العام  خرونآد خيال ومحمو 6

 8990 مقدمة في التربية الخاصة  حمد خيالأمحمود  8

 خرون محمود خيال وآ 
التربية الخاصة في الطفولة 

 المبكرة 
8969 

 

 

 

 

 

 المكان والتاريخ عنوان العمل م

 8998اكتوبر  عضو موقع المستشار العلمي  6

عمال مهنيةأتقارير علمية واستشارات و  
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 اآلن -8962 بالقاهرة  ،للفئات الخاصة بناءآباء وأجمعية  8

 

 

 

 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 

 مدى المشاركة اريخ انعقادهمكان وت أسم المؤتـمــــر  م

 علم النفس التكاملي 1
 جامعة المنوفية اآلدابكلية 

 8991فبراير 

ورشة عمل عن العالف  +بحث

 السلوكي لذوي اإلعاقة العقلية

 المؤتمر اإلقليمي لعلم النفس   2

رابطة األخصائيين النفسيين 

المصرية  بفندق  نوفمبر 

8990 

 بحث التواصل غير اللفظي لكل من

متالزمة داون والشلل الدماغي 

والذاتوية ممن يعانون من اإلعاقة 

 العقلية

 

 
 

 رابطة األخصائيين النفسية المصرية -6

 جمعية علم النفس المصرية -8

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة التدريسية

 المقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها م
 المرحلة 

 الجامعية

 الدراسات 

 العليا

 دراسات عليا بكالوريوس تربية الخاصةمقدمة في ال -6

  بكالوريوس اعداد برامج لذوي االعاقة العقلية -8

  بكالوريوس مهارات السلوك التكيفي  -2

  بكالوريوس لذوى االعاقة العقلية  دراسة الحالة -2

  بكالوريوس التوحد  -2

  بكالوريوس الشاملةاالضطربات االرتقائية  -1

  بكالوريوس سلوكية وتعديل السلوكاالضطرابات ال  -0

  بكالوريوس متالزمات االعاقة العقلية  -8

  بكالوريوس تشخيص االعاقة العقليه  -1

  بكالوريوس التربية الشاملة لذوى االعاقة العقليه  -69

  بكالوريوس علم النفس الفسيولوجي  -66

  بكالوريوس علم النفس العام -68

  بكالوريوس تقدم سيكولوجية تعلم م -62

 العضوية في الهيئات والجمعيات العلميه
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  بكالوريوس علم النفس التجريبي -62

 دراسات عليا بكالوريوس استخدام الحاس  فى العلوم النفسيه  -62

  بكالوريوس علم النفس التربوي -61

 دراسات عليا بكالوريوس الفئات الخاصة -60

 دراسات عليا  بكالوريوس نصوص  نفسية باللغة االنجليزيه  -68

  بكالوريوس تاريخ علم النفس -61

  بكالوريوس علم النفس الجنائى  -89

  بكالوريوس علم النفس المعرفى  -86

 دراسات عليا  دبلوم التخاط   االضطرابات االرتقائية  -88

 دراسات عليا  دبلوم التخاط   تعديل السلوك  -82

 دراسات عليا دبلوم التخاط  اضطرابات الكالم  -82
 

 راف على الرسائل العلميةاألش م

تنمية التواصل الوظيفى وخفض في  PICS))التواصل عبر تبادل الصور فاعلية برنامج -6

( عبد المقصود محجوب )عماد محمد لدى عينة من أطفال التوحد السلوكيات غير المرغوبه 

 جامعة المنوفيه ، داب كلية اآل،  8969دكتوراة 

( أمل محمود عطا)بين صعوبات التعلم غير اللفظيهاالجتماعى  العالقة بين مهارات التواصل -8

  جامعة المنوفيه، داب ، كلية اآل8962دكتوراه ، 

اضطرابات المسلك وعالقتها بالذكاء الوجدانى والسعاده لدى مجموعه من المراهقين -2

 . ، كلية االداب جامعة المنوفيه8961الكويتيين ، ) عصام أحمد الكندرى ( ماجستير ، 

 العلميهرسائل المناقشة 
 (خارجيداخلى و)ممتحن 

يمن ، لكلمات لدى مرضى تلف نصف المخ األيسر مقارنة باألالتعرف على الوجوه وا-6

 جامعة المنوفيه ،كلية اآلداب،  8968، (شيماء حامد تناجر )ماجستير ، 

صعوبات التعلم طفال ذوى عالقته باالكتئاب لدى عينة من األالمدرك و الوالدى ح ال -8

 ، معهد دراسات الطفولة جامعة عين شمس 8962،ماجستير ( نهلة محمد مصطفى)،االجتماعى

  (هند على ليله )الفروق بين نمطى االستخدام المفرط فى ادارة الوقت والبحث الحسى ، -2

 .داب،  جامعة  المنوفيه كلية األماجستير ، ، 8962

ومصاحباتها لدى عينة من  اللجلجلةفى تقليل شدة  ىفاعلية برنامج عالف معرفى سلوك -2

  .جامعة المنوفيه ، داب كليةاآل،  8962، دكتوراة ،  (محمد طاهر مزيد)، المتلجلجين 

الفروق بين مدمنى المواد النفسيه المؤثره على االعصاب ومرضى التشخيص المزدوف فيما  -2

 8962،  (سعاد حسن أبو الفيض)مقارنة، ه مؤديه لالنتكاس دراسة استكشافييتعلق بالعوامل ال

 .، دكتوراه ، كلية االداب جامعة المنوفيه 

دكتوراه ،  تأثير االعاقة السمعية على دقة شهود العيان ، )آيات منصور شهاب الدين ( ، -1

 .كلية اآلداب ، جامعة المنوفيه ،  8962
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)هبه ،ت كمحددات لدافعية االنجاز ب( والصالبه النفسيه وفعالية الذا -النمط السلوكى )أ -0

 .، كلية اآلداب ، جامعة المنوفيه8962( ، ماجستير ،عمر محمد محفوظ 

على ادراك التعبيرات االنفعالية فى صور مقابل يسار/ يمين  القراءة يمين/يسارفى تأثيراتجاه -8

  امعة المنوفيه .، جداب، كلية اآل8962ماجستير ،،(ساميه جمال محمد الكيالنى)الوجوه المركبه

بعض المتغيرات المعرفيه والوجدانية المنبئه الضطرابى اللجلجلة وسرعة االسترسال فى  -1

 . ، جامعة المنوفية كلية التربية،  8962شن  ( ، ماجستير،  خليل الكالم،)شريف

 اضطراب الذاكرة قصيرة المدى لدى مرضى الجلطة الدماغية ، ) ايمان عبد الرحمن حبي (-69

 ، كلية اآلداب جامعة المنوفية .8962، ماجستير ، 

الفروق الحضارية فى الذكاء الوجدانى وفعالية الذات والرضا عن الحياة لدى مجموعة من  -66

، كلية اآلداب جامعة 8962، ،ماجستير)سومية محمد السيد ( المعلمين المصريين واالمارتيين ،

 المنوفية .

هالل(  بئه بصعوبات تعلم الحساب،)مروه رضا جودهالوظائف التنفيذيه المن -68

 .،  كليه التربيه جامعة المنوفيه 8961ماجستير،

ين ) سناء محمد يالذكاء الوجدانى وعالقته بنمط القياده لدى مجموعه من المدراء الكويت -62

 .، كلية األداب جامعة المنوفيه  8961معطش العنزى ( دكتوراه ، 

، كلية اآلداب 8961جستير، ال اسبرجر، )هبه يوسف محمد( ، مااالت أطفبنية اللغه لدى ح-62

 جامعة المنوفيه 

، )هانم على  بعوامل الشخصيه الخمس الكبرى استهداف الحوادث المروريه وعالقتها -62

 ، كلية االداب جامعة المنوفيه 8961جستير ، حبيش (، ما

دراسة الجغرافيا فى ضوء القدره المكانيه ،  مالمح الكتابه اليدويه المنبئه بالنجاح فى –61

 ، كلية التربيه جامعة المنوفيه 8961مروه فؤاد محمد الفضالى ، ماجستير 
 

 األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة المجتمع 

 

 األعمال اإلدارية

 مسمى العمل اإلداري م

 
 التاريخ

الخاصدددة بنددداء لرعايدددة الفئدددات بجمعيدددة أبددداء وأ نفسدددىاخصدددائي  6

 القاهرة العباسية ب

6/0/6112-6/66/8996 

لرعايددة الفئددات الخاصددة ، بمدينددة  هيددل المهنددي أدير مركددز التمدد 8

  السالم القاهرة 

6/6/8999-69/1/8990 

 التاريخ  عضوية اللجان وخدمة المجتمع  

8990-8992 اتحاد هئيات رعاية الفئات الخاصة بالقاهرة 6  

 8968-8990  بكلية التربية جامعة الملك فيصل لتطوير عضو لجنة االعتماد وا 8

 8962-8962 داب جامعة المنوفية بكلية اآل عضو لجنة اعداد الخطط  -2

 خدمة المجتمع
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 التاريخ دورة والمكانالعنوان  م

بمركز  ( دورةالشاملة االرتقائية مجموعة اضطرابات )التشخيص الفارقي بين   6

، القاهرة ألزهرجامعة امعوقات الطفولة    

8992مارس  

دورة بجمعية الرعاية المتكاملة بحلوان )العالف السلوكي والعالف باللع (   8

 القاهرة
 8992يونيو

القاهرة ،الجتماعيهاالمعهد العالي للخدمة  (عقلية )أسباب وأنواع اإلعاقات ال  2  8992يوليو 

  رق الوقاية من االعاقه()االستراتيجيات التعامل مع ذوي االعاقه الخاصة وط  2

، القاهرة باالتحاد العام  لهئيات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة  
 8992مايو

االتحاد العام لهيئات رعاية ذوي  (لعقلية محكات تقديم وتقويم برامج االعاقه ا 2

القاهرة ، االحتياجات الخاصة  
 8992مارس

كلية اآلداب  االستشارات البحثيةبمركز  )العالف السلوكي بين النظرية والتطبيق(  1

 جامعة المنوفية 
 8992مايو

لذوى بجمعية آباء وأبناء  ) العالف السلوكي وتعديل السلوك للمعوقين ذهنيا(  0

بالقاهرةاالحتياجات الخاصة   
 8992سبتمبر 

 () تعريف وتصنيف اإلعاقات والتدخل المبكر مع ذوي صعوبات التعلم   8

بالقاهرة  ، ز هاند إن هاند للفئات الخاصةتدريبيه بمركمحاضرات   
 8991مارس 

 قطاع األزهر الشريف (تعديل السلوك ودوره في إرساء الجان  الخلقي للفرد) 1

بالمنوفية  الكوم ، شبين  
 8991مارس 

كلية التربية جامعة الملك فيصل  تصميم واعداد االختبارات التحصيلية 69  8998 

للمعلمين المستجدين في مع الطالب المعاقين فكريا  اعداد الخطط والتعامل) 66

(محافظة االحساء المملكة العربيى السعودية  مون المتوسطةمدرسة المأ  

 

8991 

68   

 

 

 


