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 أواًل : البيانات الشخضية:

 طو محمد مبروك جبر د. :االسم -
 جامعة بني سويف –كمية اآلداب  - مدرس :الوظيفة -
 التخصص: عمم النفس -
  م1891/  11/  50تاريخ الميالد:  -
 جميورية مصر العربية -محافظة بني سويف –محل الميالد: مركز ناصر  -
 الديانـــــــة: مسمم -
 الجنسيـــــة: مصري -
 taha.gabr@art.bsu.edu.egاإليميل الرسمي:       -

      tahagabr1984@gmail.comاإليميل الشخصي:   
 55451499111110/  55451581111115التميفون:     -

 ا: املؤهالت العمىية:ثانًي

 مفرع بني سويف، بتقـدير عـا -جامعة القاىرة -كمية اآلداب-النفسقسم عمم  -ليسانس اآلداب -
 4550عام  -جيد جًدا 

بتقــدير  جامعــة بنــي ســويف -كميــة اآلداب - 4558عــام  -درجــة الماجســتير فــي عمــم الــنفس  -
 ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة

بتقـدير مرتبـة  جامعة بني سويف -كمية اآلداب -4511عام  -درجة الدكتوراه في عمم النفس  -
 الشرف األولى

 :: التدرج الوظيفيالًجثا

 4552 -بني سويف -كمية اآلداب -قسم عمم النفس -التعيين معيد  -
  4558 -بني سويف -كمية اآلداب -قسم عمم النفس -التعيين مدرس مساعد  -
 4511 -ني سويفب -كمية اآلداب -قسم عمم النفس -التعيين مدرس  -

 املناصب اإلدارية:: رابًعا

 4512/4519/  4511/ 4511أمين مجمس قسم عمم النفس خالل العام الجامعي  -
 وحتى تاريخو 4510رئيس شعبة الخدمة النفسية بكمية اآلداب في الفترة من  -
 4512وحتى  4510منسق األنشطة الطالبية ورائد اتحاد الطالب في الفترة من  -
لمعمـل وفـق  4519/  4512المرشد األكاديمي لطالب قسم عمـم الـنفس خـالل العـام الجـامعي  -

 نظام الساعات المعتمدة
 4519 جامعة بني سويف -مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث بكمية اآلداب -
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 اليت مت احلضوه عميوا: الدورات والورش التدريبية: خاوًشا

 األعمى لمجامعات بالتعاون مع شركة ميكروسوفت المجمس-في الحاسب اآللي (ICTP)دورة  -
 (ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ) -
 جامعة بني سويف-ز تطوير وتعميم المغات األجنبيةمرك-TOEFLشيادة التويفل  -
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة  -برنامج تدريبي بعنوان "الممكية الفكرية في البحث العممي" -

 4558يوليو  -جامعة بني سويف -والقياداتالتدريس 
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة  -برنامج تدريبي بعنوان "استخدام التكنولوجيا في التدريس" -

 4558أغسطس -جامعة بني سويف -التدريس والقيادات
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  -برنامج تدريبي بعنوان "أخالقيات البحث العممي" -

 4558أغسطس  -جامعة بني سويف -توالقيادا
 4515يناير  -شركة ميكروسوفت لمبرمجيات -في الحاسب اآللي  TOTدورة إعداد المدربين  -
 -SPSSدورة بعنوان"استخدام الحاسب اآللي في العموم االجتماعية باستخدام برنامج  -

 4515أغسطس 
 –لمؤدية إلى التعميم العالي مشروع الطرق ا -برنامج تدريبي بعنوان"تنمية الميارات القيادية" -

  4514يوليو  –جامعة القاىرة  –كمية اليندسة  –مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث 
مركز تطوير  –مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العالي - TOTدورة إعداد المدربين  -

 4511فبراير  -جامعة القاىرة –كمية اليندسة  –الدراسات العميا والبحوث 
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة  -برنامج تدريبي بعنوان "إعداد المشروعات التنافسية" -

 4511يوليو  -جامعة بني سويف -التدريس والقيادات
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  -برنامج تدريبي بعنوان "تنظيم المؤتمرات العممية" -

 4511يوليو  -جامعة بني سويف -والقيادات
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  -يبي بعنوان "إدارة الوقت واالجتماعات"برنامج تدر  -

 4511أغسطس -جامعة بني سويف -والقيادات
مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة  -برنامج تدريبي بعنوان "معايير الجودة في العممية التدريسية" -

 4511أغسطس-جامعة بني سويف -التدريس والقيادات
 –مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العالي -ميم واستخدام الخرائط الذىنية"دورة بعنوان"تص -

 4511سبتمبر –جامعة القاىرة  –كمية اليندسة  –مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث 
 -برنامج تدريبي بعنوان"الدورة التأسيسية المتخصصة في المقاييس النفسية" بتقدير ممتاز -

 4512سبتمبر -األسرية والزوجية والتدريب المركز العربي لالستشارات
المركز العربي  -برنامج تدريبي بعنوان"إعداد أخصائي تأىيل تخاطب" بتقدير ممتاز  -

 4512يناير -لالستشارات األسرية والزوجية والتدريب
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المركز  -برنامج تدريبي بعنوان"إعداد أخصائي تنمية ميارات وتعديل سموك" بتقدير ممتاز  -
 4512يناير -تشارات األسرية والزوجية والتدريبالعربي لالس

 -مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات -برنامج تدريبي بعنوان"اإلدارة الجامعية" -
 4512أبريل -جامعة بني سويف

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  -برنامج تدريبي بعنوان"ميارات العرض الفعال" -
 4512مايو  -سويف جامعة بني -والقيادات

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة  -برنامج تدريبي بعنوان "النشر الدولي لمبحوث العممية" -
  4512مايو  -جامعة بني سويف -التدريس والقيادات

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة  -برنامج تدريبي بعنوان " النزاىة والشفافية ومكافحة الفساد " -
  4519يونيو  -ني سويفجامعة ب -التدريس والقيادات

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  -برنامج تدريبي بعنوان " إدارة الفريق البحثي " -
 4519يونيو  -جامعة بني سويف -والقيادات

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة  -برنامج تدريبي بعنوان "استخدام التكنولوجيا في التدريس" -
 4519يونيو  -سويفجامعة بني  -التدريس والقيادات

 : اإلنتاج العمىي:سادًسا
 أ. الرسائن العمىية:  

رسالة الماجستير في عمم النفس بتقدير "ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات  -
الجتمـاعيـة والمراكز البحثية المتخصصة"في موضوع بعنوان: بعـض المحـددات النفـسيـة وا

 4558 -لريـف والحضـر"مقـارنة عمى عينـة مـن طمبـة الجامعـة مـن ادراسـة لمسمـوك السيـاسـي"
بعض  رسالة الدكتوراه في عمم النفس بتقدير "مرتبة الشرف األولى" في موضوع بعنوان: -

 4511 -الجامعة بةطمالمنبئة بالعنف السياسي لدى عينة من المتغيرات النفسية واالجتماعية 
 :والكتب . الدورياتب

أعضاء   4512يناير  -اإلصدار األول -عداد الكتاب الدوري لقسم عمم النفس في إالمشاركة  -
 ىيئة التدريس بقسم عمم النفس كمية اآلداب جامعة بني سويف.

 عمم النفس. نشر عدد من البحوث والدراسات في موضوعات -
 حبوث وؤمترات املشاركة بورقة عىن: -ج

جامعة طنطا بعنوان: عمم النفس  -كمية اآلداب -المؤتمر اإلقميمي العاشر لقسم عمم النفس -
  4102 مارس 41:  44 –في عالم متغير 
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  : اخلربات األكادميية:بًعاسا

 اإلشراف عمى الرسائن اجلاوعية:-أ

وعالقتيا أساليب مواجية الضغوط المينية بعنوان"ماجستير شارك في اإلشراف عمى رسالة  -
 ."ببعض المتغيرات النفسية االجتماعية لدى بعض معممي المراحل التعميمية المختمفة

إدارة الوقت وعالقتيا بالتوافق الزواجي لدى بعنوان"ماجستير شارك في اإلشراف عمى رسالة  -
 ." عينة من الزوجات العامالت

 احل التعميمية المختمفةالمر يشرف عمى رسالة دكتواره بعنوان"مستويات التعصب لدى معممي  -
 .بمحافظة بني سويف"

 أنشطة أكادميية:   -ب

فــي مشــروع إعــداد أخصــائيين نفســيين مــؤىمين فــي مجــال الوقايــة والعــالج  اً وصــفو مــدربشــارك ب -
لتعـــاطي ورابطــــة ين صـــندوق مكافحــــة وعـــالج اإلدمــــان وامـــن اإلدمـــان الــــذي عقـــد بالتعــــاون بـــ

 4512ديسمبر  –األخصائيين النفسيين في الفترة من أكتوبر 
فـــي المجنـــة النفســـية الخاصـــة بتقـــدير مســـتوى القـــدرات العقميـــة وســـمات  اً عضـــو بوصـــفو شـــارك  -

الشخصية لمطالب الجدد وتحديد مدى مالءمتيم واستعدادىم لاللتحاق بكمية التمـريض بجامعـة 
 م 4511/4510لمعام الجامعي  -بني سويف

 فريـق الخبـراء ضـمن مشـروع "يـال نغيـر" لرفـع مسـتوى الـوعي لمشـبابشارك بوصفو عضـوًا فـي  -
   .في محافظات )أسيوط، والمنيا، وبني سويف( التابع لجمعية رجال أعمال أسيوط

 بالتنظيي أو باحلضور وؤمترات وورش وعىن وندوات شارك فيوا -ج

 :) رئيص جلنة(يف جلان التنظييوؤمترات وندوات شارك فيوا  -

 الجية المنظمة تاريخ االنعقاد اسم المؤتمر أو الندوة
 أواًل: الندوات

 بني سويف بالتعاون مع المجمس القومي لممرأة–كمية اآلداب  7192مارس  94 دور المرأة في نيضة المجتمع
 بني سويف بالتعاون مع الصندوق االجتماعي لمتنمية–كمية اآلداب  7192مارس  71 تأىيل الشباب لسوق العمل

 بني سويف جامعة –كمية اآلداب  -قسم عمم النفس 7192أبريل  99 عمم نفس األدب
 جامعة بني سويف –كمية اآلداب  -قسم عمم النفس 7192أبريل  91 سيكولوجية االنتماء والمواطنة

 ثانًيا: المؤتمرات
الوقف البحثي لجامعة بني سويف: 

 ضوابطو وموارده ومصارفو
 قطاع الدراسات العميا والبحوث -جامعة بني سويف 7194مارس  4

المعايير والميام مراكز التميز البحثي: 
 والعائد المجتمعي

 قطاع الدراسات العميا والبحوث -جامعة بني سويف 7194يونيو  92

ممتقى الطالب المتميزون بالجامعات 
 والمعاىد المصرية

سبتمبر  71 -79
7194 

 معيد إعداد القادة بحموان
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المؤتمر الطالبي الثاني: الشباب وصناعة 
 التنمية في صعيد مصر

 جامعة بني سويف –كمية اآلداب  7192 فبراير 94

المؤتمر العممي لكمية اآلداب:التطبيقات 
البحثية في مجال العموم اإلنسانية 

 ودورىا في نيضة الجتمع

 جامعة بني سويف –كمية اآلداب  7192مارس  94

المؤمر العممي األول: المسنون تاج عمى 
 رؤوسنا: االستراتيجيات واإلجراءات

 جامعة بني سويف -المعيد القومي لعموم المسنين 7192مايو  7

 :وؤمترات وندوات وورش عىن شارك فيوا باحلضور -

 الجية المنظمة تاريخ االنعقاد اسم المؤتمر أو الندوة
 أواًل: الندوات وورش العمل

ورشة عمل: إعداد وتصميم ممف 
 المقرر الدراسي

 جامعة بني سويف -اآلداب كمية -وحدة ضمان الجودة واالعتماد 7192أكتوبر  93

النشر الدولي في العموم االجتماعية: 
 خطوات وتوصيات

 قطاع الدراسات العميا والبحوث -جامعة بني سويف 7191مايو  92

 قطاع الدراسات العميا والبحوث -جامعة بني سويف 7191سبتمبر  93 الباحث الجيد والنشر الدولي
 قطاع الدراسات العميا والبحوث -جامعة بني سويف 7191سبتمبر  CHEVENING" 72"ندوة

 قطاع الدراسات العميا والبحوث -جامعة بني سويف 7191أكتوبر  Clinical Kay 91قاعدة بيانات ورشة :
 جامعة بني سويف -كمية اآلداب 7191أكتوبر  72 القمب بين العمم واإليمان

اليوم التعريفي لمبادرة رقم تعريفي مميز 
 لكل باحث

 قطاع الدراسات العميا والبحوث -جامعة بني سويف 7191أكتوبر 01

 جامعة بني سويف -كمية اآلداب 7191نوفمبر  9 كنوز قومية -المحميات الطبيعية في مصر
احتفالية دور الجامعة لمناىضة العنف 

 ضد المرأة
 قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع -جامعة بني سويف 7191نوفمبر  77

االقتصادي لمبحث العممي من المردود 
 ور اقتصاد المعرفةظمن

 قطاع الدراسات العميا والبحوث -جامعة بني سويف 7191نوفمبر  72

ورشة عمل: تطبيق النظام المميكن في 
 أعمال الكنترول

 جامعة بني سويف -كمية اآلداب 7191ديسمبر  94

احتفالية كمية اآلداب باليوم العالمي 
 لمغة العربية

 جامعة بني سويف -كمية اآلداب 7192فبراير 73

التناول النفسي واالجتماعي لظاىرة 
 العنف والتطرف

 كمية اإلعالم -جامعة بني سويف 7192مارس  2

كيفية استخدام وتفعيل أنشطة بوابة بنك 
 المعرفة المصري

 مشروع المكتبة الرقمية -جامعة بني سويف 7192مارس  3-4

الوطني: بني  االحتفال بعيد بني سويف
 المغة( -سويف)التاريخ الجغرافيا

 جامعة بني سويف -كمية اآلداب 7192مارس  94
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 جامعة بني سويف -كمية العموم 7192مارس  01 ندوة الطب الشرعي وتطبيقاتو
 جامعة بني سويف-كمية الخدمة االجتماعية 7192بريل أ 93 ندوة: أنت أقوى

الندوة التعريفية لمكتب التعاون الدولي 
 والعالقات الخارجية 

 مكتب التعاون الدولي والعالقات الخارجية-جامعة بني سويف 7192أكتوبر  9

الدورة التدريبية بعنوان: المكتبة الرقمية 
 ومجتمع الجامعة

 مشروع المكتبة الرقمية -جامعة بني سويف 7192أكتوبر  92

 ثانًيا: المؤتمرات
المؤتمر اإلقميمي العاشر: عمم النفس 

 في عالم متغير
مارس  74 -77

7194 
 جامعة طنطا -كية اآلداب

المؤتمر العممي: نحو بناء استراتيجية 
 لتحويل الطالب إلى باحث

قطاع شئون التعميم والطالب وقطاع  -جامعة بني سويف  7191نوفمبر  3
 الدراسات العميا والبحوث

العموم  المؤتمر الحادي عشر:
االجتماعية واإلنسانية ودورىا في 

 مكافحة اإلرىاب

نوفمبر  94 -90
7191 

 جامعة بني سويف -كمية اآلداب

المؤتمر الطالبي الثاني: االبتكار 
واإلبداع لمطالب بالجامعات المصرية 

 والعربية واإلفريقية

 قطاع شئون التعميم والطالب -جامعة بني سويف  7192مارس  2

عممي الثالث لعموم المعمومات: المؤتمر ال
اقتصاد المعرفة والتنمية الشاممة 

 لممجتمعات

أكتوبر  99 – 91
7192 

 جامعة بني سويف -كمية اآلداب

مؤتمر دعم النزاىة والشفافية ومكافحة 
 الفساد

 جامعة بني سويف 7192أكتوبر  92

 : اخلربات العىمية:ثاوًنا

 :عضوية اجلىعيات العمىية-أ
 1025رقم العضوية  – (رانم)عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية 

 اجلوائز: -ب
شـيادة تقـدير مـن قســم عمـم الـنفس بكميــة اآلداب، جامعـة القـاىرة فـرع بنــي سـويف، وذلـك نظيــر  -

 4551 -4551 -الكفاءة في إعداد وتصميم االختبارات والمقاييس النفسية
بحمــوان لممشــاركة فــي لجنــة تحكــيم لمنشــاط الثقــافي خــالل شــيادة تقــدير مــن معيــد إعــداد القــادة  -

الدورة التثقيفية لتنمية القدرات والميارات الحياتية لشباب الجامعات والمعاىد المصرية بفعاليـات 
 م8/4511/ 15: 0الدورة السادسة بمعيد إعداد القادة بحموان في الفترة من 

لمجيـود المتميـز والتمثيـل المشـرف لمجامعــة شـيادة تقـدير مـن معيـد إعـداد القـادة بحمـوان عمـى ا -
خــالل الــدورة التثقيفيــة لتنميــة القــدرات والميــارات الحياتيــة لشــباب الجامعــات والمعاىــد المصــرية 

 م8/4511/ 15: 0بفعاليات الدورة السادسة بمعيد إعداد القادة بحموان في الفترة من 
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ي سويف، وذلك نظير الجيد المبذول شيادة تقدير من قسم عمم النفس بكمية اآلداب، جامعة بن -
 4558-في تدريس الجزء العممي الخاص بمادة عمم النفس التربوي

المتميز ي سويف، وذلك نظير الجيد شيادة تقدير من قسم عمم النفس بكمية اآلداب، جامعة بن -
 م 4510 -4511في تنفيذ برنامج الزيارات العممية لمقسم  لمعام الدراسي 

المتميز ي سويف، وذلك نظير الجيد م عمم النفس بكمية اآلداب، جامعة بنشيادة تقدير من قس -
 م4510 -4511في إتمام أعمال المجنة الثقافية بقسم عمم النفس لمعام الدراسي 

ي ســـويف، وذلـــك نظيـــر الجيـــد شـــيادة تقـــدير مـــن قســـم عمـــم الـــنفس بكميـــة اآلداب، جامعـــة بنـــ  -
 م4510 -4511النفس لمعام الدراسي المتميز في إتمام أعمال لجنة مكتبة قسم عمم 

المتميـز فــي إتمــام ي ســويف، وذلـك نظيــر الجيــد درع قسـم عمــم الـنفس بكميــة اآلداب، جامعــة بنـ -
 م4510 -4511أعمال أمانة مجمس قسم عمم النفس لمعام الدراسي 

جامعــة بنــي ســويف لــتداء المتميــز فــي الــدورة القميــة الكشــفية  -شــيادة تقــدير مــن كميــة اآلداب -
 4512-4510-احدة والعشرون لكميات اآلداب ونظائرىا في الجامعات المصرية الو 

جامعــة أســيوط عمــى الجيــد المبــذول فــي إنجــاح  -شــيادة تقــدير مــن كميــة الخدمــة االجتماعيــة -
-الـــدورة القميـــة الكشـــفية الواحـــدة والعشـــرون لكميـــات اآلداب ونظائرىـــا فـــي الجامعـــات المصـــرية

4510-4512  
 :أنشطة طالبية  -ج

شـارك كرائــد وفـد جامعــة بنـي ســويف المشــارك بفعاليـات الــدورة السادسـة فــي معيـد إعــداد القــادة  -
م وحصـمت الجامعـة عمـى مراكـز متميـزة فـي األنشـطة 8/4511/ 15: 0بحموان في الفتـرة مـن 

 الثقافية والرياضية عمى مستوى الجامعات المصرية المشاركة بالفعاليات
المشارك في فعاليات ممتقـى الطـالب المتميـزين بالجامعـات  شارك كرائد وفد جامعة بني سويف -

والمعاىد المصرية الذي نظمو معيـد إعـداد القـادة بحمـوان بالمدينـة الطالبيـة باإلسـكندرية خـالل 
 خطة نشاط المرحمة األولى لممعيد. م عن4511/ 42/8إلى  41/8الفترة من 

 


