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 [  البيانات الشخصية :1]
 الحسين محمد عبد المنعم السيد إبراهيم  : االســم

 م1591/  1/  1  : تاريخ الميالد
 مصرى  : الجنسـية

 ( أبناء.3متزوج ويعول )  : ة االجتماعيةالحال
 2711117/0100ـ  موبايل:   39111710عمل:   : رقم الهاتف

 dr_alhussain_elsayed@hotmail.comالبريد االلكتروني   

ــم الــن   :   عنوان المراسالت جمهوريــا  –الجيــز   -بريــد ارورمــان  –جامعــا الهــاهر   –ك يــا اادا   –قســم ع 
 مصر العربيا

 
 [  التاريخ العلمى :2]
 بتهدير جيد جدًا. 1515ال يسان  الممتاز  فى ع م الن   من جامعا الهاهر  عام  ـ
 بتهدير جيد جدًا. 1591دب وم ع م الن   التطبيهى من جامعا الهاهر  عام  ـ
، فــى موعــوح يتح يــل ارىطــاء فــى العم يــان المعرفيــا عنــد 1599الماجســتير مــن جامعــا الهــاهر  عــام  ـ

 المرعى الن سيين الوظ ييني بتهدير يممتازي.
، فى موعـوح يالعققـا بـين التع ـيم الرسـمى وارداء المعرفـى فـى 1550الدكتوراه من جامعا الهاهر  عام  ـ

 بيئا ري ياي، بمرتبا الشرف ارولى.
 
 [  التاريخ الوظيفى :3]
 م.1599 – 1515جامعا الهاهر  من عام  –معيد بهسم ع م الن    ـ
 م.1550 – 1599جامعا الهاهر  من عام  –مدر  مساعد بهسم ع م الن    ـ
 م.1555 – 1551جامعا الهاهر  من عام  –مدر  بهسم ع م الن    ـ
أســـتاس مســـاعد بك يــــا التربيـــا ارساســـيا بالهيئــــا العامـــا ل تع ــــيم التطبيهـــى والتـــدري  بدولــــا الكويـــن مــــن  ـ

 م.7009 –م 1551
 م.7005 – 1555جامعا الهاهر  من   -ك يا اادا   –لن   قسم ع م ا –أستاس مساعد  ـ

 وحتى اان. 7005 سجامعا الهاهر  من  -ك يا اادا   –قسم ع م الن    –أستاس ـ
 وحتى اان. 7005جامعا الهاهر  منس  –مدير مركز بحوث الموهبا واإلبداح بك يا اادا   ـ
 وحتى اان. 7011عا الهاهر  جام –وكيل ك يا اردا  لشؤون التع يم والطق   ـ
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 [  بيان باإلنتاج العلمى :4]
 أ  (  الكتب والبحوث :

 م.1553)باالشتراك(، الهاهر : مطابع زمزم،  ع م الن   االجتماعى أسسه وتطبيهاته – 1
تعــاطى المــواد الن ســيا المــؤألر  فــى ارعصــا  بــين تقميــس المــدار  الألانويــا: دراســا مهارنــا بــين  – 7

بحــث قمــدم إلــى المــؤتمر الســنوى الألالــث لع ــم الــن  ، ك يــا اادا ،  – الألــانوى العــام وال نــىتقميــس 
 م.1591جامعا الهاهر ، 

المىدران والشبا  فى مصـر: بحـوث ميدانيـا فـى مـدى انتشـار المـواد المـؤألر  فـى الحالـا الن سـيا  – 3
ــــومى ل بحــــوث اال داىــــل قطــــاح الطــــق  ــــاهر : المركــــز اله ــــا، )باالشــــتراك(، اله ــــا والجنائي جتماعي

 م.1591
انتشـار تعــاطى المــواد الن ســيا بـين عمالــا الصــناعا فــى مصــر: دراسـا مهارنــا بــين العمــال المهــر   – 1

، المج ــد الألــامن والعشــرون، العــدد ارول، ينــاير المج ــا االجتماعيــا الهوميــا، الهــاهر : وغيــر المهــر 
 م1551

طــق : دراســان ميدانيــا فــى الواقــع المصــرى المج ــد تعــاطى المــواد المــؤألر  فــى ارعصــا  بــين ال – 9
: مــدى االنتشــار وعوام ــه )باالشــتراك( الهــاهر : المركــز الهــومى ل بحـــوث تــدىين الســجائر :الألــانى

 م.1550االجتماعيا والجنائيا، 
تعاطى المـواد المـؤألر  فـى ارعصـا  بـين الطـق : دراسـان ميدانيـا فـى الواقـع المصـرى، المج ـد  – 2

)باالشـتراك(، الهـاهر : المركـز الهـومى  التعاطى غير الطبى لألدويا المؤألر  فى ارعصـا : الألالث
 م.1551ل بحوث االجتماعيا والجنائيا، 

تعاطى المـواد المـؤألر  فـى ارعصـا  بـين الطـق : دراسـان ميدانيـا فـى الواقـع المصـرى، المج ـد  – 1
  المركـــز الهـــومى ل بحـــوث االجتماعيـــا )باالشـــتراك(، الهـــاهر  تعـــاطى المىـــدران الطبيعيـــا الرابـــع:

 م.1557والجنائيا، 
تعاطى المـواد المـؤألر  فـى ارعصـا  بـين الطـق : دراسـان ميدانيـا فـى الواقـع المصـرى، المج ـد  – 9

)باالشــتراك( الهــاهر  المركــز الهــومى ل بحــوث االجتماعيــا والجنائيــا،  تعــاطى الكحوليــان الىــام :
 م.1553

المج ــا لألدويــا الن ســيا بــين ط بــا وطالبــان الجامعــان المصــريا، الهــاهر : التعــاطى غيــر الطبــى  – 5
 م.1553، االجتماعيا الهوميا

)باالشـتراك( جامعـا الهـاهر ، ك يـا  معايير ارداء الن سى ع ى المهايي  واالىتبـاران السـيكولوجيا -10
 م.1591اادا ، قسم ع م الن  ، الطبعا ارولى، 

عو  العــــالم: دراســــا مهارنــــا بــــين الطــــق  المصــــريين والســــودانيين االتجاهــــان نحــــو بعــــ  شــــ -11
 .137 – 102(، ص ص 32، العدد )مج ا ع م الن  )باالشتراك(، 
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ـــــدان  -17 ـــــراث )عـــــر  وتكشـــــيف( المج  ـــــاهيم الن ســـــيا فـــــى الت ـــــى الم  ـــــاحألين إل ـــــل الب  3، 7، 1دلي
 م.1557)باالشتراك(، المعهد العالمى ل  كر اإلسقمى، 

، الهاهر : المركـز الهـومى يان التعاطى واإلدمان بين ط با الجامعان المصريا السكورأط   وبائ -13
 م.1553ل بحوث االجتماعيا والجنائيا، 

االتجـــاه العـــام لظـــاهر  تعـــاطى المـــواد الن ســـيا المـــؤألر  فـــى ارعصـــا  فـــى الىمســـا عشـــر عامـــًا  -11
 30-75ن وعـــقج اإلدمـــان، ، الهـــاهر : عـــمن بحـــوث النـــدو  الهوميـــا لمكافحـــا المىـــدراارىيـــر 
 م.1551أكتوبر 

، )باالشــتراك( الهــاهر : عــمن مركــز المع ومــان، عــرور  لرفــع ك ــاء  مواجهــا مشــك ا المىــدران -19
 م.1551أكتوبر  30-75بحوث الندو  الهوميا لمكافحا المىدران وعقج اإلدمان، 

)باالشــــتراك(، الكويــــن:  لتــــدري تهــــويم ومتابعــــا أداء ىريجــــى الهيئــــا العامــــا ل تع ــــيم التطبيهــــى وا -12
 م.1551مطابع الهيئا العاما ل تع يم التطبيهى والتدري ، 

االستهقل عـن المجـال اإلدراكـى وعققتـه بموقـف حـل المشـكقن لـدى عينـا مـن ط بـا وطالبـان  -11
 .1559( عدد يناير، 71، المج د )مج ا اادا  والع وم اإلنسانيا :الجامعا، المنيا

ـــسان عققـــا الـــس -19 كاء والهـــدران االبتكاريـــا بالتحصـــيل الدراســـى : دراســـا مهارنـــا بـــين تقميـــس وت مي
(، 75، المج ــد )مج ــا اادا  والع ــوم اإلنســانياالصــف الرابــع المتوســط بدولــا الكويــن، المنيــا: 

 م.1559
االسـتهقل عـن المجـال اإلدراكـى وعققتـه بكـل مـن الـسكاء وحـ  االسـتطقح  –أس و  االعتمـاد  -15

بحـــوث المـــؤتمر الـــدولى ارول لط ـــل  :الكويـــن .دى عينـــا مـــن أط ـــال الروعـــا بدولـــا الكويـــنلـــ
 م.1559الروعا بدولا الكوين، المج د ارول، 

)باالشـــتراك(،  الهيئـــا العامـــا ل تع ـــيم التطبيهـــى والتـــدري  نحـــو العمـــل الىـــاصتوجهـــان ىريجـــى  -70
 م.1555ين، مطابع الهيئا العاما ل تع يم التطبيهى والتدري  بالكو 

تعــاطى المــواد المــؤألر  فــى ارعصــا  بــين تقميــس المــدار  الألانويــا العامــا: دراســان ميدانيــا فــى  -71
)باالشــتراك( الهــاهر : منشــوران المركــز الهــومى ل بحــوث االجتماعيــا والجنائيــا،  الواقــع المصــرى

 .1555(، 9المج د )
)بحـــث مرجعـــى غيـــر  لمهاومـــا اإلدمـــانتنميـــا مهـــاران حـــل المشـــكقن واتىـــاس الهـــراران كمـــدىل  -77

 .1555منشور(، 
، الكويــن: منشــوران الهيئــا أألــر الىصــائص التع يميــا ل ط بــا والمتــدربين ع ــى معــدالن تىــرجهم -73

 .7000العاما ل تع يم التطبيهى والتدري ، 
لتغيـر عند ارمهان فى المجتمع الكويتى: دراسا مهارنا لمـدى ووجهـا ا رسريااتجاهان التنشئا ا -71

، مج ــا ع ــم الــن   المعاصــر والع ــوم اإلنســـانياعبــر فتــران زمنيــا مىت  ــا )باالشــتراك( المنيـــا: 
 ( الجزء ارول، عدد يوليو.17، المج د )7001
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تعاطى المواد المؤألر  فى ارعصا  بين تقميس المدار  الألانويـا ال نيـا )بنـين(: دراسـان ميدانيـا  -79
الهـــــاهر : منشـــــوران المركـــــز الهـــــومى ل بحـــــوث االجتماعيـــــا )باالشـــــتراك(  فـــــى الواقـــــع المصـــــرى
 .7007(، 5والجنائيا، المج د )

تعــــاطى المــــواد المــــؤألر  فــــى ارعصــــا  بــــين طــــق  مرح ــــا التع ــــيم الجــــامعى بدولــــا الكويــــن  -72
(، 71، الحوليــــا )701، الرســــالا  حوليــــان اادا  والع ــــوم االجتماعيــــا)باالشــــتراك( الكويــــن: 

 م.7003
مج ـا ع ـم مهيا  ارشكال المتعمنا رط ال مـا قبـل المدرسـا فـى البيئـا الكويتيـا، المنيـا:  إعداد -71

 .7003( أبريل، 11، العدد )الن   المعاصر والع وم اإلنسانيا
)باالشــتراك(  تعــاطى المــواد المــؤألر  فــى ارعصــا  بــين أبنــاء الريــف المصــرى: دراســا استكشــافيا -79

 .7001(، 11االجتماعيا والجنائيا، المج د ) مى ل بحوثالهاهر : منشوران المركز الهو 
 أألر العمل فى مجال التىصص ع ى جود  أداء ىريجى الهيئـا فـى سـول العمـل: دراسـا ميدانيـا -75

   م.7002)باالشتراك( الكوين: منشوران الهيئا العاما ل تع يم التطبيهى والتدري ، 
 أسالي  الت كير والتحصيل اركاديمي فيالعوامل الىمسا الكبرى ل شىصيا وعققتها ب -30

بآدا  الهاهر ،  ،: حوليان مركز البحوث والدراسان الن سياالهاهر عوء الدافعيا لإلنجاز. 
 .7001الحوليا الألالألا، الرسالا السادسا، 

 المنيا: أبعاد االحترال الن سي لدى المع مين: دراسا عام يا الىتبار صدل الم هوم. -31
 .7009، 10 – 11، ص ص 15مج ،  المعاصر والع وم اإلنسانيامج ا ع م الن 

بع  المتغيران الشىصيا واالجتماعيا والديموجرافيا المنبئا باالحترال الن سي لدى  -37
، بآدا  حوليان مركز البحوث والدرسان الن سياالهاهر :  مع مي المدار  الحكوميا.

 .7009الهاهر ، الحوليا الألانيا، الرسالا الرابعا، 

ااألار الن سيا والجسميا ومشكقن الت اعل االجتماعي المترتبا ع ى الطقل: دراسا  -33
دراسان عربيا في ع م مهارنا بين مجموعتين من المصريان والكويتيان. الهاهر : 

 .7005، 329 – 319، ص ص 7، ح9مج الن  ،

وسمان الشىصيا لدى عينا التعاطى والتدىين وعققتهما باعطرا  بع  الوظائف المعرفيا  -31 
 .7005)باالشتراك( قيد النشر،  من ط با المدار  الألانويا والجامعيا بدولا الكوين

 
اســـتطقح رأع أععـــاء هيئـــا التـــدري  والعـــام ين بجامعـــا الهـــاهر  فـــي الىـــدمان الطبيـــا المهدمـــا  -39

البحـــــوث  منشـــــوران مركـــــز الهـــــاهر : )باالشـــــتراك(. بمستشـــــ ى قصـــــر العينـــــي التع يمـــــي الجديـــــد
 .7005والدراسان الن سيا بآدا  الهاهر ، 
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، الكويــن: المــؤتمر تنميــا متغيــران الك ــاء  الشىصــيا كســبيل لمواجهــا مشــك ا تعــاطي المىــدران -32
( بعنـــوان 7011إبريـــل  79 – 72لهســـم ع ـــم الـــن   بك يـــا الع ـــوم االجتماعيـــا ) لألالـــثالع مـــي ا

 يالبحوث الن سيا وتطبيهاتها الميدانياي.
، المم كــا العربيــا الســعوديا، ك يــا اادا  التوعيــا بأعــرار المىــدران مــن واقــع التجربــا المصــريا -31

والع ـــوم اإلنســـانيا بجامعـــا الم ـــك عبـــد العزيـــز: مـــؤتمر ينحـــو اســـترايجيا فعالـــا ل توعيـــا بأىطـــار 
   (.7011مايو  7 –إبريل  30ي )المىدران وأىطارها

38. The extent of non-medical use of psychoactive drugs among Egyptian 

workers in the manufacturing industries: An epidemiological the Egyptian 

Ministry of Health in collaboration with the world health Organization 

(mimeographed report), 1985, (with others) 

39. The use of psychoactive substances among Egyptian males working in the 

manufacturing industries, Drugs and Alcohol Dependence, 21 (1988) 217-229 

(with others). 

40. Use psychoactive substances among males secondary school pupils in Egypt: 

A study on a nationwide representative sample, Drugs and Alcohol 

Dependence, 26 (1990) 63-79 (with others). 

 ب(  البحوث المترجمـة :
، مج ا الط يعاتعاطى المىدران فى مصر: الحاجا إلى تحديد ارولويان )باالشتراك(، الهاهر :  ـ

 م.1592
، اطي واإلدمانالمج ا الهوميا ل تعالحهائل واروهام حول تعاطي المىدران )باالشتراك(، الهاهر :  ـ

7011. 
 
 [  عضوية الجمعيات العلمية :5]
 م وحتى اان.1515منس عام  ععو الجمعيا المصريا ل دراسان الن سيا ـ
 م وحتى اان.1597منس عام  ععو الجمعيا المصريا ل ط  الن سى ـ
 م وحتى اان.1599منس عام  ععو رابطا ارىصائيين الن سيين المصريا ـ
 م وحتى اان.1551منس عام  صريا ل صحا الن سياععو الجمعيا الم ـ
 م وحتى اان.1557منس عام  ععو مركز البحوث الن سيا بجامعا الهاهر  ـ

 .7011م وحتى 7001ععو لجنا ع م الن   بالمج   ارع ى ل ألهافا  منس عام   -
 
 [ المشروعات البحثية التى شارك فيها :6]
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 : البحأليا التاليا كععو هيئا بحث تمن المشاركا فى المشروعان  أواًل  :
  البرنــامج الــدائم لبحــوث تعــاطى المىــدران فــى المركــز الهــومى ل بحــوث االجتماعيــا والجنائيــا منــس عــام

 وحتى اان. 1591
  م 1599توأليل تراث ع م الن   اإلسقمى، فى إطار مشروح المعهد العـالمى ل  كـر اإلسـقمى منـس عـام

 وحتى اان.
  م.1550مصط حان الع وم االجتماعيا، اليونسكو، مشروح إعداد معجم 
  مشــروح تهــويم ومتابعــا ىريجــى الهيئــا العامــا ل تع ــيم التطبيهــى والتــدري  فــى ســول العمــل بدولــا الكويــن

 م.7009 – 1551ىقل ال تر  من 
  المشاركا فى لجنا تهويم أألر الهدران االبتكاريـا ع ـى التحصـيل الدراسـى لط بـا المرح ـا المتوسـطا ل عـام

 م.51/1559الدراسى 
  ،7003المشاركا فى لجنا تهويم مهرر ال غا العربيا لمدار  التربيا الىاصا بدولا الكوين. 
 دى لجــان التنســيل بــين بــرامج المشــاركا فــى لجنــا دراســا ظــاهر  العــزوف عــن التىصصــان النــادر ، إحــ

 .7001ك يا التربيا ارساسيا واحتياجان وزار  التربيا بدولا الكوين، يونيو 

  نائ  رئي  لجنا وعـع لليـان اكتشـاف ورعايـا الموهـوبين، بتك يـف مـن مركـز المع ومـان ودعـم واتىـاس
 .7005 – 7009الهرار عام 

 : البيانان فى المشروعان البحأليا التاليا اإلشراف ع ى إعداد باحألى الميدان وجمع  ثانيًا  :
  س س ا الدراسان الوبائيا التى يجريها البرنامج الدائم لبحـوث تعـاطى المىـدران بـالمركز الهـومى ل بحـوث

 م وحتى اان.1591االجتماعيا والجنائيا منس عام 
   الزراعيـا فـى استطقح رأى بىصوص مشـروح قـانون تنظـيم العققـا بـين المالـك والمسـتأجر فـى ارر

 م.1551-1599ال تر  من 
  ،م.1599إدراك المىاطر البيئيا لسان حى شعبى بمدينا الهاهر  الكبرى 
  م.1550م، 1595الجامعا الم توحا : استطقح ل رأى حول البرامج التع يميا فى الت ي زيون عامى 
 لتع ــيم االبتـــدائى نحـــو الجامعــا الم توحـــا : اســـتطقح رأى الدارســين فـــى برنـــامج تأهيــل مع مـــى مرح ـــا ا

 م.1551، 1550البرنامج، عامى 
  مشروح بحث المشـكقن الن سـيا واالجتماعيـا لطـق  جامعـا الهـاهر ، فـى إطـار مركـز البحـوث الن سـيا

 م.1550التابع لك يا اادا ، جامعا الهاهر ، 
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  فــى شــأن  1520لســنا  197اســتطقح ل ــرأى فــى مشــروح قــانون تعــديل بعــ  أحكــام الهــرار بهــانون رقــم
مكافحـــا المىـــدران وتنظـــيم اســـتعمالها واالتجـــار فيهـــا، المركـــز الهـــومى ل بحـــوث االجتماعيـــا والجنائيـــا، 

 م.1550
 
 [  المؤتمرات العلمية :7]
 م.7009-1591المؤتمر السنوى لع م الن   فى ال تر  من  ـ
 م.1599المؤتمر العربى ارول لمواجها مشكقن اإلدمان، الهاهر ،  ـ
 م.1551كافحا المىدران وعقج اإلدمان، الهاهر ، ندو  م ـ
( 1552النــدو  العالميــا لوقايــا الشــبا  مــن المىــدران برعايــا مركــز الطــ  اإلســقمى بالكويــن )أبريــل  ـ

 مشترك بورقا.
المؤتمر العالمى ارول حول دور الدين وارسر  فى وقايا الشبا  من تعـاطى المىـدران، برعايـا ال جنـا  ـ

 ( مشترك بورقا.1559كافحا المىدران )مار  الكويتيا لم
( مشـترك 1551مؤتمر الىدما الن سـيا فـى دولـا الكويـن، برعايـا ك يـا اادا ، جامعـا الكويـن )أبريـل  ـ

 بورقا.
( 1555المـــؤتمر الـــدولى ارول لط ـــل الروعـــا بدولـــا الكويـــن، برعايـــا ك يـــا التربيـــا ارساســـيا )أبريـــل  ـ

 مشترك ببحث.
 .بحث( مشترك ب7002ى الألالث لك يا الع وم االجتماعيا بجامعا الكوين )ديسمبر المؤتمر الدول ـ
 ( مشترك ببحث.7001المؤتمر اإلق يمي لإلرشاد ارسرع بدولا الكوين )إبريل  ـ
( مشــترك 7009ديســمبر  11 – 12النــدو  الدوليــا لهســم التــاريا بمعهــد البحــوث والدراســان اإلفريهيــا ) ـ

 شىصيا ل شيا المجاهد عمر المىتار ي.بورقا عن ي السمان ال
( بعنـــوان 7011إبريـــل  79 – 72المـــؤتمر الع مـــي الألالـــث لهســـم ع ـــم الـــن   بك يـــا الع ـــوم االجتماعيـــا ) ـ

 يالبحوث الن سيا وتطبيهاتها الميدانياي.
ـــا بأىطـــار المىـــدران وأىطارهـــاي ) ـ ـــا ل توعي  (7011مـــايو  7 –إبريـــل  30مـــؤتمر ينحـــو اســـترايجيا فعال

 .  م كا العربيا السعوديا، ك يا اادا  والع وم اإلنسانيا بجامعا الم ك عبد العزيزالم
 72 – 79ورشـــا عمـــل حـــول تعزيـــز نظـــم البحـــوث الوطنيـــا فـــي مجـــال الع ـــوم اإلنســـانيا واالجتماعيـــا ) ـ

 (، ال جنا الوطنيا المصريا ل تربيا والع وم والألهافا. 7011سبتمبر 
 
 المجتمع : [  الخبرات المهنية وخدمة8]
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  اإلشــراف اإلك ينيكــى ع ــى طــق  الدراســان الع يــا بــدب وم ع ــم الــن   التطبيهــى فــى تــدريبهم بمستشــ يان
 م.1592-1591ارمرا  العه يا فى ال تر  من 

  االشــتراك فــى مشــروح تهــويم ك ــاء  عــقج مــدمنى ارفيــون الــسى أشــرف ع يــه دكتــور/ جمــال ماعــى أبــو
 م.1591-1597العالميا، ال تر  من  العزائم والتابع لمنظما الصحا

  اإلشــراف ال نــى ع ــى ارىصــائيين الن ســيين بالمــدن الجامعيــا بجامعــا الهــاهر  فــى إطــار مشــروح مركــز
 م.1551، 1553البحوث الن سيا عامى 

  اإلشراف ال نى ع ى استىدام االىتباران السيكولوجيا فى عدد من رسائل الماجستير والـدكتوراه فـى قسـم
 .1592-1597لن سيا والعصبيا بك يا الط ، جامعا ارزهر فى ال تر  ارمرا  ا

   االشتراك فى مشروح وزار  التربيا والتع ـيم الىـاص بالكشـف عـن المهـاران الىاصـا لـدى تقميـس الشـهاد
 وحتى اان. 1595اإلعداديا ع ى مستوى الجمهوريا منس عام 

 لجمهوريــا فــى إمكانيــا إجــراء مهــابقن مهننــا مشــروح تــدري  مــوجهى التربيــا وع ــم الــن   ع ــى مســتوى ا
جــراء البحــوث الميدانيــا فــى إطــار مشــروح إدار  البحــوث الع ميــا بــوزار  التربيــا والتع ــيم المصــريا عــام  وا 

1550. 
  اإلشـــراف ال نـــى ع ـــى تـــدري  مع مـــى مرح ـــا التع ـــيم ارساســـى فـــى اســـتىدام أســـالي  التهـــويم ولألـــاره فـــى

 وحتى اان. 1553العم يا التع يميا من عام 
  المشاركا فى برامج صندول مكافحا وعقج اإلدمان التابع لمج   الوزراء بجمهوريا مصر العربيا منـس

 م وحتى اان.7009عام 
  المشــاركا فــى إعــداد يالمشــرف االجتمــاعىي بــوزار  الشــئون االجتماعيــا والعمــل بدولــا الكويــن فــى إطــار

 حتى اان(. 1551 تع يم التطبيهى والتدري  )منس عام الدوران الىاصا المستمر  بالهيئا العاما ل
  ،المشاركا فى دور  يالم اهيم الحديألا فى اإلدار  المدرسيا فى المراحل التع يميـا المىت  ـا بدولـا الكويـني

 فى إطار مشروح إدار  التطوير والتنميا بوزار  التربيا بالكوين.
 يا المهنيـا بالهيئـا العامـا ل تع ـيم التطبيهـى والتـدري  منـس المشاركا فى برامج مركز الهيا  والتهويم والتنم

 وحتى اان ومن هسه البرامج : 1552عام 
 دور  بناء االىتباران التحصي يا. ـ
 دور  اإلرشاد الن سى. ـ
 دور  تنميا مهاران اإلبداح. ـ
 دور  بناء السان فى العمل والحيا . ـ
 دور  فنيان إجراء المهاب ا الشىصيا. ـ
 ر  بناء السؤال.دو  ـ
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  تهديم محاعران وتدريبان فـى يتنميـا ال ياقـا السهنيـاي لـدى ط بـا وطالبـان معهـد التمـري  التـابع ل هيئـا
 العاما ل تع يم التطبيهى والتدري  )ع ى مدى أربعا فصول دراسيا(.

  الهيـا  المشاركا فى تصميم استمار  ياستطقح رأى الطال  فى ارداء التدريسىي فى إطار نشاط مركـز
 (.1559، 1551والتهويم والتنميا المهنيا بدولا الكوين )ىقل عامى 

  إلهــاء مجموعـــا مـــن المحاعـــران سان الطـــابع الســـ وكى فــى بعـــ  المـــدار  الألانويـــا بجمهوريـــا مصـــر
 العربيا ودولا الكوين.

 يا ارساسيا.اإلشراف المشترك ع ى عدد من الرسائل الجامعيا لطق  الماجستير والدكتوراه بك يا الترب 
  المشـــاركا فـــى تطـــوير برنـــامج الدراســـا فـــى قســـم ع ـــم الـــن   بك يـــا اادا ، جامعـــا الهـــاهر  )ال تـــر  مـــن

 حتى اان. 7009، ومنس عام (1551-1551
  المشـاركا فـى تطـوير برنـامج الدراســا فـى قسـم ع ـم الـن   بك يــا التربيـا ارساسـيا، الهيئـا العامـا ل تع ــيم

 .1559التطبيهى والتدري  عام 
  المشاركا فى وعع مهرر دراسى عام فى ك يان ومعاهد الهيئا العاما ل تع ـيم التطبيهـى والتـدري  لتنميـا

ـــوفمبر  ـــا الكويـــن )ن ـــين الطـــق  فـــى دول ـــا نحـــو العمـــل الىـــاص ب ـــو  – 1559االتجاهـــان اإليجابي يوني
1555.) 

 تطـــوير بــــوزار  التعــــامن مستشـــار الىــــدمان الن ســـيا بالمؤسســــا العهابيـــا بــــالمرج، بتك يــــف مـــن لجنــــا ال
 وحتى اان. 7009االجتماعي، منس عام 

 
 [  المواد التى يمكن تدريسها :9]
 ع م الن   المعرفى. ـ
 ع م الن   التربوى. ـ
 الهيا  الن سى. ـ
 الهيا  والتهويم وبناء االىتباران المدرسيا. ـ
 ع م الن   العام ـ
 ع م الن   التجريبى. ـ
 ع م ن   اإلبداح. ـ
 م الن   اإلك ينيكى.ع  ـ
 سيكولوجيا التع م. ـ
 مناهج البحث فى ع م الن  . ـ



 11 

 ع م الن   االجتماعى. ـ
 سيكولوجيا الهراء . ـ
 ال ياقا السهنيا. ـ
 
 [  الكليات التى قام بالتدريس فيها :11]
 جامعا الهاهر . –ك يا اادا   ـ
 جامعا بنى سويف. –ك يا اادا   ـ
 فرح جامعا الهاهر . – ك يا اادا  بالىرطوم ـ
 جامعا المنصور . –ك يا اادا   ـ
 المعهد العالى ل ىدما االجتماعيا بالهاهر . ـ
 دولا الكوين. –ك يا التربيا ارساسيا  ـ
 دولا الكوين. –أكاديميا ع ى الصباح العسكريا  ـ
 دولا الكوين. –ك يا الع وم الصحيا  ـ
 ن.دولا الكوي –ك يا الدراسان التجاريا  ـ
 فرح دولا الكوين. –دب وم الدراسان التربويا  –الجامعا العربيا الم توحا  ـ
 
 [  اإلشراف على رسائل جامعية فى قسم علم النفس بآداب القاهرة وكليات أخرى:11]
ماجســــتير : يمركــــز الــــتحكم فــــى التــــدعيم لــــدى مرعــــى االكتئــــا ي ل طالبــــا: جــــيقن محمــــد ريــــا ،  – 1

 ز الط  الن سى التابع لجامعا عين شم .ارىصائيا الن سيا بمرك
ماجســتير : ياالتجاهــان والمعتهــدان نحــو تعــاطى المــواد المــؤألر  فــى ارعصــا  عنــد طــق  الدراســان  – 7

اردبيــا والع ميــا فــى المــدار  الألانويــا: دراســا مهارنــاي ل طالــ : محمــد عبــدالرحمن الســ كاوى، المعيــد 
 نائيا.بالمركز الهومى ل بحوث االجتماعيا والج

ماجســتير  يم هــوم الــسان لــدى متعــاطى المــواد الن ســيا المــؤألر  فــى ارعصــا  مــن طــق  الجامعــان  – 3
 السكوري ل طالبا: مايسا عبدالحميد جمعه، المعيد  بالمركز الهومى ل بحوث االجتماعيا والجنائيا.

: عــز  محمـــد صــديل، المعيـــد  ماجســتير : يم هــوم الـــسان لــدى المتــأىرين عه يـــًا تــأىرًا بســـيطًاي ل طالبــا – 1
 بالمركز الهومى ل بحوث االجتماعيا والجنائيا.

ماجســتير : يالمكونــان الرئيســيا لقهتمامــان فــى الط ولــا والمراههــاي دراســا ارتهائيــا عام يــاي ل طالبــا:  – 9
 منال زكريا حسين، المعيد  بهسم ع م الن   بك يا اادا ، جامعا الهاهر .

ط بــا التع ــيم الألــانوع ئا ارســريا وعققتهــا بــبع  ارســالي  المعرفيــا لــدى عينــا مــن ماجســتير : يالتنشــ – 2
 بالمجتمع ال يبيي، ل طالبا : كريما بشير المجدوبي.
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ماجســتير : يبعــ  المحــددان الن ســيا االجتماعيــا ل ســعاد  الزواجيــا لــدى عينــا مــن ارزواج والزوجــان  – 1
 جامعا الهاهر .  –معيد  بهسم ع م الن   بك يا اادا  المصرييني، ل طالبا : سحر ربيع محمد، ال

دكتوراه: يالسـعى إلـى االسـتألار  كمتغيـر معـدل ل عققـا بـين التعـر  ل محتـوى اإلعقمـى وبعـ  أنمـاط  – 9
الس وك المعاد ل مجتمع لدى عينا من طق  المدار  الألانويـا العامـا وال نيـاي، ل طالـ : ياسـر محمـد 

 لمساعد بالمركز الهومى ل بحوث االجتماعيا والجنائيا.السيد موسى، المدر  ا
فــى تنميــا التواصــل الــوظي ى وى ــ   (PECS)دكتــوراه : يفعاليــا برنــامج التواصــل عبــر تبــادل الصــور  – 5

ل باحــث : عمــاد عبدالمهصــود  الســ وكيان غيــر المط وبــا لــدى عينــا مــن ارط ــال المصــابين بالتوحــد،
 ن سيا بجامعا الهاهر .الباحث بمركز البحوث ال محجو ،

دكتـــوراه: يمـــدى فاع يـــا برنـــامج إرشـــادع فـــي تعـــديل أســـالي  مواجهـــا عـــغوط الحيـــا  لـــدى عينـــا مـــن  -10
 مرعى الهولون العصبي بمدينا بنغازع ب يبياي، ل باحألا: حنان حسن بالشيا.

عه يـــًا وفــــي  ماجســـتير: يالعققـــا بـــين أســــالي  الت كيـــر والـــسكاء الوجــــداني لـــدى عينـــا مــــن الموهـــوبين -11
 الرياعيان من طق  المرح ا الألانوياي، ل باحألا: ح يما عبد المولى عبد الهادر.

ـــارداء فـــي االىتبـــارن  -17 ـــساتي، مهارنـــا ب ـــدير ال ـــسكاءان المتعـــدد  بمهـــايي  الته ـــاء  تهـــدير ال ـــواره: يك  دكت
 الموعوعيا: دراسا سيكومترياي، ل باحألا: محبوبا ى ي ا صالح.

سكاء الوجداني كمتغير منبئ بالتوافل الن سـي لـدى المعتمـدين ع ـى المـواد الن سـيا المـؤألر  ماجستير: يال -13
 في ارعصا ي، ل باحألا: مارلين فارول سكرع حنا.

الحيا  لدى عينا مـن ارميـان والمتع مـاني، ل باحألـا: رشـا  ماجستير: ياستراتيجيان التعايش مع أحداث -11
 محمد محرو .

  المعرفـــي كمتغيـــر معـــدل ل عققـــا بـــين أحـــداث الحيـــا  الشـــاقا والتوافـــل الن ســـي ماجســـتير: يارســـ و  -19
 االجتماعي لدى عينان من ارميين والمتع ميني، ل باحألا: نسمه محيي السعيد.

 
 


