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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

٢٠٠٢ایمیدایستالتویفل
٢٠٠٧جدة مؤتمر الطب النفسينییالتوحدتقییم وعالج األطفال 

٢٠٠٧جدة مؤتمر الطب النفسيعالج اإلدمان
٢٠٠٨األخصائیین النفسیینمن رابطة دورة عالج القلق العام

٢٠٠٩جامعة عین شمسدورة النشر الدولي
دورة استخدام التكنولوجیا في 

البحث العلمي
٢٠٠٩جامعة عین شمس

٢٠٠٩جامعة عین شمسدورة إدارة الضغوط
٢٠٠٩جامعة القاھرةدورة إدارة المشروعات
٢٠٠٩جامعة القاھرةدورة تنظیم المؤتمرات

:المناصب اإلداریةخامسا:
الدولةالجھة نھایة الخدمة بدایة الخدمةالدرجة األكادیمیةالوظیفة

قائم بأعمال رئیس 
قسم علم النفس

مصرجامعة بني سویف٢٠١٣٢٠١٤أستاذ مساعد

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

التقدیرالدرجةاإلجازةتاریخالقسم/ الكلیةالمانحةالجامعةالرسالةعنوان

أنماط فيالفروق 
أسلوب الحیاة بین 

بعض فئات مرضى 
االضطرابات 

السیكوسوماتیة

قسم علم النفس شمسعین جامعة 
عین شمسبآداب 

بمرتبة الشرف الدكتوراه٢٠٠٢
مع األولى،

التوصیة بالتبادل 
بین الجامعات 

األخرى
بین أسلوب الحیاة العالقة 

واالستھداف لتعاطى المواد 
النفسیة المؤثرة في 

لدى طلبة عصاباأل
الجامعة"

قسم علم النفس جامعة القاھرة
بآداب القاھرة

ممتازماجستیر ال١٩٩٧
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

: الكتاب) ب
الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

خصائى النفسى فى لالاالرشاديالدلیل 
، صندوق اإلدمانمن الوقایة والعالج 

والتعاطي.مكافحة وعالج اإلدمان 

( لویس كامل) ، رمزى ملیكھ
(ناھد) ، عبد الجواد (لیلى) ، 

،عیسى (خالد) ، أبو النیل (ھبة)
حسین (احمد) ، السید (یاسر) ، 

سعد (محمد) 

منشورات المركز القومي للبحوث 
)١٩٩٩(القاھرةاالجتماعیة والجنائیة

مركز البحوث  والدراسات أبو النیل (ھبة)بطاریة أسلوب و أحداث الحیاة
)٢٠٠٤(القاھرةالنفسیة ، بجامعة القاھرة

٢٠٠٥القاھرةللطباعة والنشراإلعالمیةأبو النیل (ھبة )النفسیةأسلوب الحیاة والصحة

تحت الطبعالقاھرةاإلعالمیة للطباعة والنشرأبو النیل (ھبة )التطبیقيعلم النفس االجتماعي 

المعجم المصنف لمفاھیم اإلبداع وحل 
، )أبو النیل (ھبة،)عامر( أیمنالمشكالت. 

نیروز (نیفین)، متولي (وفاء) ، 
سالمة ( سلوى)

تحت الطبعلقاھرةااإلعالمیة للطباعة والنشر

:الدورياتب ) 

بیانات النشراسم الدوریةالمؤلف/ المؤلفینالبحثعنوان
السنة العدد/ المجلد 

اإلبداع كاستعداد وعالقتھ بالمشقة 
·واالضطرابات النفسجسمیة 

(أبو النیل (ھبة) عامر
)أیمن

٢المجلد الخامس ، العدد مجلة دراسات عربیة 
ابریل-

٢٠٠٦

الصحیة لعمل المرأة المترتبات
وتعلیمھا وأسلوب حیاتھا

المجلة المصریة للدراسات أبو النیل (ھبة)
النفسیة

١٧العدد ٥٤المجلد 
)٣٩٦-٣٦١(

٢٠٠٧

وأسلوب الحیاة الوجدانيالذكاء 
الصحي لدى مرضى ضغط الدم 

، قبل للنشر المرتفع

١.٢٠٠٨، ١٨دراسات نفسیة أبو النیل (ھبة) 

االنتماء والرضا عن الحیاة وقیمة 
اإلصالح كمتغیرات منبئة 

بالمشاركة السیاسیة

١٢٠٠٨- ١٦دراسات عربیة . أبو النیل (ھبة)

التشابھ بین االبناء والواالدین 
في االسالیب المعرفیة االبداعیة 

عامر(ایمن)، أبو النیل 
(ھبة)،

مركز االرشاد النفسي ، 
جامعة عین شمس كلیة 

منشورات المؤتمر السنوي 
السادس عشر المجلد 

الثاني

٢٠١١
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

وعالقتھ بالرضا عن الحیاة 
والعالقات االسریة . 

التربیة

اثر التدریب علي تحسن الوعي 
بمھارات المحاجة لدي طلبة 

الجامعة 

مجلةمقبول للنشر في  الأبو النیل (ھبة)
المصریة للدراسات 

النفسیة

٢٠١٢

المثالیة غیر التوافقیة كمتغیر 
منبئ بأعراض اضطرابات االكل 
واالكتئاب لدي طالبات الجامعة 

المجلة المصریة للدراسات )أبو النیل (ھبة
النفسیة

٤٨٦.٢٠١٤-٤٤٢،  ٨٤،  ٢٤

التنبؤ بإدمان اإلنترنت لدى الشباب 
في ظل بعض متغیرات الجامعي

التوافق الوجدانیة والمعرفیة

حولیات مركز البحوث )النیل (ھبةأبو 
والدراسات النفسیة، 

جامعة القاھرة

٢٠١٤( ٧-٢٠١٤.(

:ج) أجزاء من كتب
المؤلف/ عنوان الكتاب والمحرر) عنوان البحث( الفصل

المؤلفین
رقم اإلیداع الصفحاتتاریخ النشرمكان النشر الناشراسم 

)بورقة عمل (المشاركةبحوث مؤتمراتد) 
السنةمكان انعقادهالجھة الراعیةعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفینعنوان البحث

الفروق فى أنماط أسلوب الحیاة 
بین بعض فئات مرضى 

االضطرابات السیكوسوماتیة

(ورقة مستمدة من الدكتوراه)

العشرون السنويالمؤتمر )أبو النیل (ھبة
لعلم النفس فى مصر والعالم 

· "عام العربي

الجمعیة المصریة 
للدراسات النفسیة

٢٠٠٣جامعة القاھرة

مركز البحوث )أبو النیل (ھبةالنفسى األخصائيندوة  عن دور 
االجتماعیة والجنائیة

٢٠٠٣جامعة بني سویف

كأستعداد وعالقتھ " اإلبداع 
واالضطرابات بالمشقة  

النفسجسمیة "   

اآلداب جامعة ةمؤتمر كلی) عامر (ایمن)أبو النیل (ھبة
القاھرة فرع بنى سویف 
بعنوان (نحو إستراتیجیة 

للتنمیة المعرفیة في المجتمع 

)٢٠٠٥(بنى سویفجامعة بنى سویفجامعة 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

المصري) 

المترتبات الصحیة لعمل المرأة 
وتعلیمھا وأسلوب حیاتھا

الثانيالسنوي"المؤتمر )النیل (ھبةأبو
والعشرون لعلم النفس فى 

مصر 

)٢٠٠٦("جامعة عین شمس

وقدمت ورقة بحثیة بعنوان إدارة 
أسلوب الحیاة والوقایة من 

تعاطي المواد النفسیة المؤثرة 
علي األعصاب

الثالث للطب يالمؤتمر العالم)أبو النیل (ھبة
النفسي بعنوان(مستقبل 

الطب النفسي كعلم عصبي) 

مستشفي االمل لعالج 
االدمان

المملكة العربیة 
السعودیة جدة، 

)٢٠٠٧(

الذكاء الوجداني االجتماعي 
والسلوك الصحي لدي مریضات 

ضغط الدم المرتفع

المؤتمر اإلقلیمي  لعلم )أبو النیل (ھبة
النفس  

رابطة االخصائیین 
النفسیین

٢٠٠٧القاھرة

الذكاء الوجداني وأسلوب الحیاة 
لدي بعض فئات مرضي 
االضطرابات النفسجسمیة.

النفس وقضایا ممؤتمر عل)أبو النیل (ھبة
التنمیة الفردیة والمجتمعیة 

بجامعة الملك سعود 
كلیة التربیة –

٢٠٠٨أكتوبر الریاض

التشابھ بین االبناء والواالدین 
في االسالیب المعرفیة االبداعیة 

وعالقتھ بالرضا عن الحیاة 
والعالقات االسریة 

المؤتمر السنوي السادس )أبو النیل (ھبة
عشر لمركز االرشاد النفسي 

، بعنوان االرشاد النفسي 
واردة التغییر

جامعة عین شمس 
كلیة التربیة  

٢٠١١القاھرة

اثر التدریب علي تحسن الوعي 
بمھارات المحاجة لدي طلبة 

الجامعة 

المؤتمر السنوي الثامن )أبو النیل (ھبة
والعشرون لعلم النفس في 

مصر العشرون العربي

جامعة االزھر

كلیة التربیة

٢٠١٢القاھرة

المثالیة غیر التوافقیة كمتغیر 
منبئ بأعراض اضطرابات االكل 

لبات الجامعةواالكتئاب لدي طا

الثالثونالمؤتمر السنوي )أبو النیل (ھبة
لعلم النفس في مصر 

٢٠١٤العشرون العربي

كلیة التربیة 

بالغردقة

٢٠١٤الغردقة

ملتقي الشباب الثامن برأس )أبو النیل (ھبةاالنتماء لدي الشباب 
البر

وزارة الثقافة

وزارة الشباب

٢٠١٥رأس البر
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

: مترجمةأعمال ) هـ
تاریخ النشرمكان النشر  اسم الناشر مؤلف العمل األصليعنوان العمل  باللغة األصلیةالمترجم / المترجمونالعمل المترجمعنوان

لقاموس الموسوعي في العلوم ا
النفسیة والسلوكیة

أ.د/ عبد الستار إبراھیم 
أ.د/ رضوى إبراھیم.أ.د/ 
أیمن عامر أ.د/ ھبة أبو 

أ.د/ عبد هللا النیل. 
عسكر أ.د/ رشا الدیدي 
أ.د/ صفوت فرج.. أ.د/ 
عبد السالم الشیخ.. أ.د/ 
عبد المنعم شحاتھ.. أ.د/ 

/عزیزة السید.. أ.د
عالء الدین كفافي.. أ.د/ 

فكري العتر

مركز فاندنبوس.جاري ر
الترجمة 
المجلس 

األعلى
للثقافة

٢٠١٥القاھرة

المشروعات البحثیة- د:
السنةالجھة الممولةالجھة البحثیةاسم البحث

مشروع بحث حریة 
المبدع و التحول 
الدیموقراطي في 

مصر عالقات التأثیر 
والتأثر 

كلیة جامعة القاھرة
اآلداب

تمویل مؤسسة فورد 
االمریكیة

٢٠١٤

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

المسئولیةسنة اإلجازةسنة التسجیلالجھةالدرجةعنوان الرسالة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

الفروق بین المتعاطین وغیر 
المتعاطین في القدرة علي 

حل المشكالت وبعض 
ةاألسالیب المعرفی

جامعة بني اآلدابكلیة الماجستیر
سویف

٢٠٠٩

ةاالجتماعیةالمساند
وعالقتھا بالتوافق النفسى 

في لدى مریضات الصرع
ضوء متغیري العمر 
والمستوي التعلیمي

جامعة بني اآلدابكلیة الماجستیر
سویف

٢٠١٢

أنماط التقییمات المعرفیة 
واألفكار الالعقالنیة وعالقتھا 

باالختالالت الزواجیة لدى 
المتزوجینعینة من

جامعة بني اآلدابكلیة الماجستیر
سویف

٢٠١٢

األفكار الالعقالنیة وعالقتھا 
بالرضا عن الحیاة دراسة 

على عینة من أبناء األزواج 
المطلقین وأبناء األزواج غیر 

المطلقین

جامعة بني اآلدابكلیة الماجستیر
سویف

٢٠١٣

الفروق فى القلق االجتماعى 
بین ذوى صعوبات التعلم 

من المراھقینواألسویاء 

جامعة بني اآلدابكلیة الماجستیر
سویف

٢٠١٤

" فاعلیة برنامج إرشادي 
لتحسین مھارة التواصل غیر 

اللفظي لدى منخفضي 
التوافق الزواجي "

جامعة بني اآلدابكلیة الماجستیر
سویف

٢٠١٤

فاعلیة برنامج 
معرفي سلوكي في تنمیة 

الكفاءة الذاتیة واإلجتماعیة 
عینة من المعتمدین علي لدي

المواد النفسیة

جامعة بني اآلدابكلیة الدكتوراة 
سویف

٢٠١٤

لكترونیة "الخیانة اال
وعالقتھا بنمط التفاعل 
الزواجي لدى الزوجات

جامعة بني اآلدابكلیة الماجستیر
سویف

٢٠١٤

عالقة تأخر سن الزواج 
بالرضا عن الحیاة في ضوء 

٢٠١٤جامعة بني اآلدابكلیة الماجستیر
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

النفسیة بعض المتغیرات 
المعدلة "

سویف

إدمان االنترنت و العالقة بین
المساندة األسریة والمساندة
االجتماعیة عبر االنترنت 

لدي طالب جامعة بني سویف

جامعة بني اآلدابكلیة الماجستیر
سویف

٢٠١٥

الحاجات اإلرشادیة 
الجنسي للمتعرضات للتحرش 

دراسة مقارنة بین السیدات 
العامالت والطالبات 

الجامعیات في محافظھ بني 
سویف

جامعة بني اآلدابكلیة الماجستیر
سویف

٢٠١٥

مناقشة وتحكیم الرسائل الجامعیة)ب
المسئولیةسنة اإلجازةالجھةالدرجةعنوان الرسالة

فاعلیة برنامج تدریبي لتحسین 
االدراك البصري لدي صعوبات 

تالمیذ المرحلة االبتدائیة بدولة 
الكویت

كلیة التربیة الجامعة الماجستیر
مملكة البحرینالخلیجیة

ممتاز٢٠٠٩

العنف ضد األطفال وعالقتھ 
بالسلوك العدواني لدي أطفال 

المرحلة االبتدائیة

كلیة التربیة الجامعة الماجستیر
مملكة البحرینالخلیجیة

ممتاز٢٠٠٩

مفھوم الذات وعالقتھ بالتحصیل 
الدراسي لدي عینة من المتفوقات 

بالمرحلة االبتدائیة في دولة 
الكویت 

،الجامعة كلیة التربیةالماجستیر
الخلیجیة، مملكة البحرین

ممتاز٢٠٠٩

المشكالت السلوكیة لدي االطفال 
المحرومین وغیر المرحومین من 
الرعایة الوالدیة في دولة الكویت، 

كلیة التربیة ،الجامعة الخلیجیة، مملكة الماجستیر
البحرین

ممتاز٢٠٠٩
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

توكید الذات والمساندة االجتماعیة 
لدي الطالبات الموھوبات 

والعادیات في المرحلة الثانویة 
العربیة السعودیة بالمملكة 

وعالقتھا ببعض المتغیرات

كلیة التربیة جامعة الخلیج العربي الماجستیر

مملكة البحرین

ممتاز٢٠١١

تأثیر العالج بالفن التشكیلي علي 
تحسین بعض المعاییر الوظیفیة 

المختارة لدي أطفال اإلعاقة 
الذھنیة

كلیة العالج الطبیعي الدكتوراه

جامعة القاھرة

ممتاز٢٠١٢

تغیر ابعاد الشخصیة عبر فترة 
المراھقة دراسة مستعرضة علي 

عینة من طالب محافظة بني 
سویف

ممتاز٢٠١٣آداب بني سویفالدكتوراه

االختالالت الوظیفیة لشقي المخ 
لدي مجموعة من المعتمدین علي 

المواد النفسیة

ممتاز٢٠١٣آداب بني سویفالماجستیر

في تنمیة فعالیة برنامج تدریبي
بعض مھارات حمایة الذات لدي 

األطفال التوحدیین

ممتاز٢٠١٣تربیة بني سویفالماجستیر

الفعالیة الذاتیة وعالقتھا ببعض 
متغیرات الشخصیة لدي المرأة 

العاملة

ممتاز٢٠١٤آداب بني سویفالماجستیر

دور برنامج للتدریب التوكیدي في 
تعدیل السلوك التوكیدي وبعض 

متغیرات التفاعل االجتماعي 

جید جدا٢٠١٤آداب بني سویفالماجستیر

ارتقاء تنظیم الغضب لدي 
المراھقین والراشدین

ممتاز٢٠١٥القاھرةآداب الماجستیر

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكلیةالمرحلةاللغةاسم المقرر

علم النفس المعملي 
.٢٠٠٢الي ٢٠٠٠من

مصربني سویفاآلدابالفرقة الثانیةالعربیة

تجارب في الشخصیة من 
.٢٠٠٢الي٢٠٠٠

مصربني سویفاآلدابالفرقة الثالثةالعربیة

علم النفس الفسیولوجي من 
٢٠٠٢إلي ٢٠٠٠

مصربني سویفاآلدابالفرقة االوليالعربیة

٢٠٠٢علم النفس العام من 
.٢٠٠٥إلي 

مصربني سویفاآلدابالفرقة االوليالعربیة

استراتیجیات تعدیل السلوك 
و ٢٠٠٥إلي ٢٠٠٣من 

٢٠١٥و٢٠١٤

مصربني سویفاآلدابالفرقة الثالثةالعربیة
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

علم النفس االرشادي من 
٢٠٠٨إلي ٢٠٠٢

مصربني سویفاآلدابالفرقة الرابعةالعربیة

علم النفس االجتماعي 
إلي ٢٠٠٢التطبیقي من 

٢٠١٥

مصربني سویفاآلدابالفرقة الرابعةالعربیة

علم النفس السیاسي من 
.٢٠٠٨إلي ٢٠٠٢

مصربني سویفاآلدابالفرقة الثالثةالعربیة

علم النفس اإلبداعي من 
مرتین ٢٠١٤إلي ٢٠٠٢

العربیة سنویا ( لقسم اللغة 
في الفصل الدراسي األول 
وقسم اللغة اإلنجلیزیة في 
الفصل الدراسي الثاني ).

مصربني سویفاآلداباالوليالعربیة

٢٠٠٢تاریخ علم النفس من 
.٢٠١١إلي 

مصربني سویفاآلدابالرابعةالعربیة

السلوك االنساني بین الصحة 
(طلبة كلیة ٢٠١١والمرض 
التمریض)

مصربني سویفالتمریضالثالثةاالنجلیزیة

استخدامات اإلحصاء في 
البحث العلمي السنة 

التمھیدیة للماجستیر من 
٢٠١٥حتي ٢٠١١

مصربني سویفاآلدابالماجستیرالعربیة

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجھةالمھام

مشروع بحث حریة المبدع و التحول 
الدیموقراطي في مصر عالقات التأثیر 

والتأثر 

جامعة القاھرة
تمویل مؤسسة فورد االمریكیة

٢٠١٤

عضو لجنة علم النفس بالمجلس االعلي 
للثقافة

٢٠١٧-٢٠١٥

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجھةالمھام

نفسیة بمستشفى جامعة القاھرة فى الفترة أخصائیة
اإلرشاد ومشاركتھا فى ٢٠٠٠ـ ١٩٩٢من 

٢٠٠٠-١٩٩٢بمستشفى جامعة القاھرة 
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والسیكومترى النفسيالتقییم الطالبي واألسري و
للعدید من طلبة الجامعة ، و مشاركتھا مع االطباء 

· النفسیین فى عالج العدید من الحاالت المرضیة 

المستشفیاتأخصائیة نفسیة اكلینیكیة فى احدى 
التقییم االرشاد النفسي و الخاصة ومشاركتھا فى

والعالج واإلدمانالتعاطياالكلینیكى وعالج حاالت 
باإلضافة لتطبیق عینة الماجستییرالسلوكي

١٩٩٧ـ ١٩٩٥فى الفترة من عام مصحة النیل للصحة النفسیة

النفسیة وخبیرة نفسیة ( مشرفة علي العیادة 
بمشاركة بعض األطباء النفسیین) بمركز خدمة 

المجتمع بكلیة اآلداب جامعة بني سویف 
ومشاركتھا في االرشاد الطالبي واالسري و التقییم 

النفسي والعالج السلوكي للعدید من الحاالت من 
طلبة الجامعة والعاملین بالجامعة وذویھم في الفترة 

.٢٠٠٨حتي ٢٠٠٢من 

٢٠٠٨حتي ٢٠٠٢جامعة بني سویف

:) تحكيم األعمال العلميةو
السنةالدولةالجھةعنوان الدراسة

درجة إدراك الطلبة المراھقین ألشكال 
اإلساءة التي یتعرضون لھا من 

معلمیھم وعالقتھا بمفھوم الذات لدیھم

٢٠١٢البحرینمجلة جامعة البحرین

تحكیم بحث
بین األسلوب المعرفي اثر التفاعل 

(االستقالل عن المجل /االعتماد علي 
المجال ) والذكاء الوجداني علي 

التحصیل الدراسي لدي طالب كلیة 
التربیة

٢٠١٣مصرالتربیة النوعیة جامعة المنصورة

األسالیب المزاجیة للشخصیة 
وعالقتھا بمكونات التعصب

مجلة كلیة االداب جامعة بني 
سویف

٢٠١٤مصر

تحكیم العدید من المقاییس 
لطلبة وطالبات النفسیةواالختبارات

الماجستیر والكتوراة بقسم علم النفس 
جامعة بني سویف

٢٠١٥-٢٠٠٧

ز) تحكيم برامج تعليمية
السنةالجھةالمھام
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجھةاسم المحوراسم الدورة

أسالیب العالج النفسى السلوكى دورة
والتخاطبالضطرابات اللغة

لألخصائیین النفسسین 

مركز خدمة المجتمع بجامعة بني 
سویف

(اربع دورات  متتالیة خالل اعوام 
)٢٠٠٦ـ ٢٠٠٤

دورة مھارات المحاجاة والتواصل 
االجتماعي  

مشروع اإلرشاد الطالبي لطالب 
المصریة ، برنامج الجامعات 

الطرق المؤدیة الي التعلیم العالي

برنامج الطرق المؤدیة الي التعلیم 
PASSWAYالعالي 

جامعة بني سویف

(تحت رعایة مؤسسة فورد العالمیة)

وذلك عبر ثالث دفعات علي مدار 
–٧- ٢٥إلي ١-٢٩سنة ما بین( 

٢٠٠٨ (

دورة تأھیل الطالبات المكفوفات والذي 
قدمت عنھ دراسة بعنوان(المعوقات 

التعلیمیة والحاجات النفسیة لدي 
المكفوفین من طالب الجامعات 

المصریة دراسة امبریقیة وخطة 
تدریبیة) 

ضمن مشروع االرشاد الطالبي 
لطلبة الجامعة في برنامج الطرق 
المؤدیة الي التعلیم العالي (تحت 

ة مؤسسة فورد العالمیة)رعای

٢٠٠٦

٢٠١٢الجامعة العربیةدور التدریس االبداعي

كلیة ریاض األطفالدور عالج اضطرابات اللغة والتخاطب

جامعة القاھرة

٢٠١٢

دورة إدارة مھارات العالقات 
الشخصیة

تنمیة مھارات أعضاء ھیئة التدریس 
اداب بني سویف

٢٠١٤

: (مشاركة بدون ورقة عمل)والملتقياتط) الندوات 
السنةالمدینةالجھةالعلمیةالندوةاسم 

المؤتمر العلمي التاسع لكلیة االداب  
بعنوان "العلوم اإلنسانیة وتفعیل دور 

مؤسسات العمل التطوعي"

٢٠١٣مدینة بني سویفجامعة بني سویف
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

العملیةثامنا: الخبرات 
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجھةالمھاماسم اللجنة العلمیة

:عضوية اللجان الفنية)ب
السنةالدولةالجھةالمھاماسم اللجنة العلمیة

اداب بني كلیة لجنة الدراسات العلیا 
سویف

٢٠١٢مصر

اداب بني كلیةلجنة شئون البیئة
سویف

٢٠١٢مصر

اداب بني كلیةلجنة  شئون التعلیم
سویف

٢٠١٢مصر
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وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجھةاسم النقابة

٢٠١١مصرعضو نقابة المهن النفسية التخصصية
تحت التأسيسمصرأعضاء هيئة تدريس الجامعات المصريةنقابة

: د) عضوية الجمعيات العلمية
سنة االشتراكالجھةالجمعیة اسم 

عضو الجمعیة المصریة للدراسات 
· النفسیة

١٩٩٠مصر

عضو برابطة األخصائیین النفسیین (رانم) 
·

١٩٩٠مصر

تاسعا: أنشطة عامة
: ندوات عامة)أ

تاریخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال

ملتقي الشباب الثامن برأس البر
القت ندوة بعنوان االنتماء لدي الشباب

٢٠١٥ابریل مدینة رأس البر

:نشرات)ب
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بیانات النشراسم الناشرعنوان النشرة

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال

(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .........):) أوراق طائرةد
الحالةالدوریةعنوان المقال

: عاشرا: الجوائز واألوسمة
السنةالجھةاسم الجائزة

الجمعیة المصریة للدراسات انتاج علمي ألحسنجائزة سمیة فھمي 
النفسیة

٢٠٠٨


