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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

 أيمن محمد فتحي عامر : )رباعى(االسم 

 

Name: Ayman M.F. amer 

 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

 علم النفس:  القسم

 

 التخصص العام : علم نفس معرفي 

 

 التخصص الدقيق: سيكولوجية اإلبداع 

 

 ayamer.cu@gmail.comالبريد االلكتروني: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 

 

 
 
 

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 القاهرة-آداب  7891 الليسانس الممتازة 

 القاهرة-آداب  7898 دبلوم علم النفس التطبيقي 

 القاهرة-آداب  7881 ماجستير 

 القاهرة-آداب  2002 دكتوراه 

 
 

 

 األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة 

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 يةملالرتبة الع
 إلى مـن

 معيد  7881 7891 جامعة القاهرة  –كلية اآلداب -قسم علم النفس

 مدرس مساعد  2002 7881 جامعة القاهرة  –كلية اآلداب -قسم علم النفس

 مدرس  2001 2002 جامعة القاهرة  –كلية اآلداب -قسم علم النفس

 أستاذ مساعد  2072 2001 جامعة القاهرة  –كلية اآلداب -قسم علم النفس

 –كليةة الدراسةاا العليةا -برنامج تربية الموهوبين

 جامعة الخليج العربي
 أستاذ زائر 2009 2001

 –كليةة الدراسةاا العليةا -برنامج تربية الموهوبين

 جامعة الخليج العربي 

فبراير 

2009 

أغسطس 

2072 
 أستاذ مشارك

 أستاذ  الي اآلن 2072 جامعة القاهرة  –كلية اآلداب -قسم علم النفس
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 Courses Taught                                                          المواد التي تم تدريسها 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

 الدراسي الفصل

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

2 2  
 تطبيقات منهجية في علم النفس المعرفي

 )ماجستير علم نفس(
4102 

الفصل الدراسي 
 األول

-- 3  
 علم نفس اإلبداع

 ف أولى(-)دبلوم دراسات اإلبداع وتطبيقاته

-- 2  
المداخل النفسية واالجتماعية واإلعالمية إلدارة 

  )اكاديمية الشرطة(  االزمات

2 2  
 في علم النفس المعرفيالتنظير والتجريب 

 )ماجستير علم نفس(
4102 

الفصل الدراسي 
 الثاني

2 2  
 سيكولوجية الموهبة

 ف أولى(-)دبلوم دراسات اإلبداع وتطبيقاته

-- 2  
المداخل النفسية واالجتماعية واإلعالمية إلدارة 

 )اكاديمية الشرطة(االزمات  

 القسم( –)الفرقة الرابعة  األساليب المعرفية  2 2

 القسم(–)الفرقة الثانية  علم النفس المعرفي   2 --

2 2  
 تطبيقات منهجية في علم النفس المعرفي

 )ماجستير علم نفس(
4102 

الفصل الدراسي 
 األول

-- 3  
 علم نفس اإلبداع

 ف أولى(-)دبلوم دراسات اإلبداع وتطبيقاته

2 2  
 القياسات الكمية والكيفية لإلبداع

 ف ثانية(-دبلوم دراسات اإلبداع وتطبيقاته)

-- 2  
الجوانب النفسية واالجتماعية واإلعالمية 

 )اكاديمية الشرطة( إلدارة االزمات  

 دبلوم التنمية الثقافية( والثقافية )التنشئة الفنية   2 2

-- 3  
اللغة االسبانية و  ماجستير)علم نفس االدب 
 اللغات الشرقية(

    4102 
الفصل الدراسي 

     الثاني
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:)في مصر( االشراف على الرسائل  7رابعاً:
7

 

 

 اسم الطالب الدرجة عنوان الرسالة م

 اإلشراف نوع تاريخ التسجيل
 

 مشترك فردى

7 

التورط في خبرة 

 وعالقته بكلالتدخين 

من أبعاد نوعية الحياة 

 وأسلوب الحياة الضاغط

 سلوى سالمة  دكتوراه

   

√ 

 

2 

بعض أساليب وسماا 

الشخصية المحددة 

للتوافق النفسى 

االجتماعى لدى العاملين 

فى مجال تكنولوجيا 

 المعلوماا

 نيفين نيروز  دكتوراه

   

√ 

 

3 

الوعى بالعملياا 

المعرفية والقدرة على 

التخيل وعالقتهما 

بالسلوك االستكشافى 

 لدى المكفوفين

 وفاء متولي  دكتوراه

   

√ 

 

4 

 األسس النفسية 

 لإلبداع الفني

 في التأليف الموسيقى 

 وائل حسن يوسف دكتوراه

   

√ 

 

5 

البناء العقلي للغة: من 

 اإلنتاج إلى التواصل

دراسة في ﴿ 

الخصوصية التركيبية 

للغة العربية وأسسها 

 العصبية ﴾

 دكتوراه

عـبـد الـرحـمـن     

مـحـمـد طـعـمـة 

 مـحـمـد

   

6 

عالقة مهاراا ما وراء 

المعرفة بمعنى الحياة 

وفلسفتها لدى طالب 

الجامعة من دارسي 

العلوم اإلنسانية 

 والطبيعية

 
غــادة عبد الكريم 

 حسين عطيفي

   

 

√ 

 

1 

أساليب التعلم المرتبطة 

بفصوص المخ وعالقتها 

بالوظائف التنفيذية في 

ضوء التخصص 

األكاديمى والتفوق 

 الدراسي

 ماجستير
ماردين جاسم محمد 

 عزيز

  

√ 

 

 

                                                 
7
 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس 
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9 

أساليب القيادة 

واألساليب المعرفية 

اإلبداعية فى عالقاتهما 

بمقاومة التغيير 

التنظيمي المرتبط 

 بالجودة

 ماجستير
هللا عبده سليمان آية 

 أحمد

   

 

√ 

 

8 

المبدعين  الفروق بين

وغير المبدعين في 

 أساليب الحب

ودور التشابه الُمدرك 

عليها في الرضا عن 

العالقة العاطفية 

 والزواجية

 منى أحمد عبد المنعم ماجستير

  

√ 

 

70 

و  األساليب و القيم

الخلفية الثقافية و 

عالقتهما بالتلقي 

االبداعي للفيلم الرمزي 

 القصير

 ماجستير
ريهام أحمد خليل 

 محمد

  

√ 

 

77 

الفروق بين المبدعين 

باإلمكانية والحكماء 

باالستعداد على أنماط 

 مايرز بريجز

 ماجستير
خالد خضر أحمد 

 .رزق

  

√ 

 

استجابة القارئ للرواية  72

 الواقعية المعاصرة
 ماجستير

حمادة نجيب محمد   

 شحاتة

   

√ 

 

 

73 

"الثقافـــــــــة 

 واإلبـــــــــــداع" 

 بحث في

االنثروبولوجيا النفسية 

لعينة من الحاصلين 

 على براءاا اختراع

 
 
 

 ماجستير
قياتى عاشور محمد 

 عبد اللطيف

   

 

√ 

 

74 

نوعية الحياة لدى 

الشباب وعالقتها 

بالتفضيل الجمالي 

والوظيفي للتصميماا 

الطباعية ألقمشة 

 مالبس السيداا

 
 

ياسمين احمد محسن  ماجستير

 محمد

   

 

√ 
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 االشراف على الرسائل )في البحرين( : 2رابعاً:

 أوال : رسائل املاجستري 
 [ بجامعة الخليج العربي / برنامج تربية الموهوبين1]

مهارات ما وراء المعرفة بين  . الفروق في(2112)إسماعيل، ليلي عبداهلل درويش . -1
 الطالبات الموهوبات في الرياضيات والعاديات بالمرحلة المتوسطة في دولة الكويت.

،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: رسالة ماجستير
 د. جمال الدين الشامى[.  -د أيمن عامر

(. أثر استخدام برنامج إرشادي للتدريب على 2111الداؤود ، فتحية محمد عبد اهلل.) -2
الخيال في تخفيض سلوك الخجل لدي عينة من الطالبات الموهوبات في المرحلة 

مملكة البحرين: جامعة الخليج  رسالة ماجستير،االبتدائية بالمملكة العربية السعودية. 
 ن الشامى[. د. جمال الدي -العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د أيمن عامر

الرضا عن الحياة و عالقته بأساليب مصفوفة اإلبداع  (.2111)الذوادى، مريم أسماعيل. -3
مملكة البحرين:  رسالة ماجستير،لبيرد لدى طالبات المرحلة الثانوية بمملكة البحرين. 

 جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د أيمن عامر[. 

(. مهارات إدارة الوقت وعالقتها بالضغوط 2111يحي. )الرسيس، يوسف ناصر ظو  -4
 النفسية لدي المتفوقين تحصيليا مقارنة بالمتوسطين في المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

، مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: رسالة ماجستير
 د. جمال الدين الشامى[.  -د أيمن عامر

. أساليب التفكير وعالقتها بالمهارات ( 2111) فارس عبد طوفان ذياب . الشمري، -5
 القيادية لدي الطالب الفائقين والمتوسطين تحصيليا في المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا.  رسالة ماجستير
 ]إشراف: د أيمن عامر[.

. أثر برنامج بناء الشخصية االيجابية في تنمية بعض (2112)اء يوسف.الشروقي، هن -6
المهارات االجتماعية والشخصية وتحسين صورة الذات واالتجاهات لدي عينة من 
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،  مملكة رسالة ماجستير الطالبات الموهوبات بالمرحلة االعدادية بمملكة البحرين.
 ليا. ]إشراف: د أيمن عامر[. البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات الع

. الفروق بين الموهوبين وغير الموهوبين في المهارات (2111)الشمري،)محمد مبارك( .  -7
رسالة  االجتماعية ومهارات حل المشكالت لدي طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

ف: د ،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراماجستير
 أيمن عامر[. 

.الفروق بين الموهوبين وغير الموهوبين في القدرة (2111)الشهاب، صالح فيصل .  -8
رسالة  على المحاجاة وكفاءة التفاعل الصفي لدي طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د  ،  مملكةماجستير
 أيمن عامر[.

( . الصالبة النفسية كمتغير معدل للعالقة بين 2111الشواف، غادة على حسين. ) -9
القدرات اإلبداعية والضغوط النفسية لدي الفتيات المراهقات في المملكة العربية 

بحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات ،  مملكة الرسالة ماجستير السعودية.
 د. جمال الدين الشامى[.  -العليا. ]إشراف: د أيمن عامر

. توجه الموهوبات نحو المستقبل وعالقته بأساليب المعاملة (2112)الصقر، هناء.  -11
الوالدية واألستاذية الراعية )المنتورية( لدي طالبات المرحلة الثانوية في مملكة البحرين. 

،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا.  سالة ماجستيرر 
 د. جمال الدين الشامى[.  -]إشراف: د أيمن عامر

. الفروق في الذكاءات المتعددة بين فائقي (2112)الصيفي ،سلمى مبارك.  -11
بدولة ومتوسطي التحصيل في مادة القرآن الكريم لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. رسالة ماجستيرالكويت. 
 د. نجاة الحمدان[. -]إشراف: د أيمن عامر

أثر برنامج "مهارات التفكير الفلسفي لدى المراهقين" في  (.2112.) العفرج،إكرام -12
الطالبات الموهوبات في المرحلة تنمية مهارات التفكير الناقد و القدرة على المحاجاة لدى 
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،  مملكة البحرين: جامعة رسالة ماجستير الثانوية في المملكة العربية السعودية" . .
 الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د أيمن عامر[ . 

. إدمان األلعاب االلكترونية وعالقتها بالمهارات االجتماعية (2112.)الفردان،زينب  -13
ر الناقد لدي الطالبات الموهوبات وغير الموهوبات في المرحلة المتوسطة في و التفكي

، مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات رسالة ماجستيردولة الكويت. 
 د. فاطمة الجاسم[ .  –العليا، برنامج تربية الموهوبين. ]اشراف : د. أيمن عامر 

العالقة بين القدرات اإلبداعية والعوامل ( .2111المطوع، سالم محمد سالم. ) -14
،  رسالة ماجستير الخمسة للشخصية في ضوء متغير النوع لدي طلبة جامعة الكويت.

 مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا.  

مهارات الوعي بالقراءة وعالقتها بفهم النص  .(2112). المطيري ، مرام غازي -15
طالبات الموهوبات وغير الموهوبات بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت. المقروء لدي ال
،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: رسالة ماجستير

 د. جمال الدين الشامى[. -د أيمن عامر

،  مملكة البحرين: رسالة ماجستير.الخرائط الذهنية. (2112)المهلل،غادة.محمد.  -16
د. نجاة سليمان  -امعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د أيمن عامرج

 الحمدان[. 

. الفروق بين المندرجين في برامج التسريع وغير 2112رضي ، )ايمان عادل( .  -17
المندرجين فيها على متغيرات التوافق المدرسي و الدافعية لإلنجاز و التحصيل الدراسي 

رسالة  ( .2111-2111حلة التعليمية في مملكة البحرين )في ضوء متغير المر 
،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د ماجستير

 د .جمال الدين الشامى[ .  –أيمن عامر 

أنماط السلوك التصلبي لدي المكفوفين  (.2112.)حيدر، على عبد اهلل خليفة  -18
وعالقتها بالتفوق العقلي والتحصيل الدراسي لدي طالب المرحلة المتوسطة في دولة 
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،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات رسالة ماجستير الكويت .
 العليا. ]إشراف: د أيمن عامر[. 

.فعالية برنامج بناء تقدير الذات لـ [ 2113]الذياب ، سارة خالد عبد العزيز. .  -19
"روبرت لريزونر" في تنمية تقدير الذات و تنمية السمات اإلبداعية و االتجاه نحو اإلبداع 

،  مملكة رسالة ماجستير لدى طالبات المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية .
د. نجاة  -راف: د أيمن عامرالبحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إش

 الحمدان[. 

. أساليب التنشئة الناقدة و عالقتها بمعنى [ 2113]الشامسي، )عبد اهلل كتاره( .  -21
 الحياة لدى الموهوبين وغير الموهوبين من طالب المرحلة الثانوية بدولة اإلمارات .

العليا. ]إشراف:  ،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراساترسالة ماجستير
 د أيمن عامر[. 

.إدمان االنترنت وعالقته ببعض الخصال اإلبداعية [2113]الصفار، زينب.  -21
،  رسالة ماجستير المعرفية و الوجدانية( لدى طالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت.1

د.  -مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د أيمن عامر
 فاطمة الجاسم[. 

.الفروق بين الجماعة الحقيقية و الجماعة [2113]الفضلي ، فواز أحمد فالح .  -22
األسمية في كفاءة حل المشكالت اإلبداعية )ضعيفة البناء( لدى طالب المرحلة 

،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية رسالة ماجستير المتوسطة بدولة الكويت.
 د. نجاة الحمدان[.  -يا. ]إشراف: د أيمن عامرالدراسات العل

.أثر برنامج بناء الجسور في تحسين [2113]المغلوث ، خلود عبد اهلل حمد .  -23
 مهارات التفاوض و اإلبداع لدى طالبات المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية.

اسات العليا. ]إشراف: ،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدر رسالة ماجستير
 د. نجاة الحمدان[.  -د أيمن عامر
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. أثر استخدام إستراتيجية التأليف بين األشتات [2113]عباس، جميلة على حسين .  -24
،  مملكة رسالة ماجستير في تنمية التفكير اإلبداعي لدي أطفال مرحلة الروضة.
د. نجاة  -ف: د أيمن عامرالبحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشرا

 الحمدان[. 

. الفروق بين الموهوبات و غير الموهوبات [2113]مرزوق، هيفاء على ابراهيم  .  -25
،  رسالة ماجستير في أسلوب الحياة لدى طالبات المرحلة الثانوية بمملكة البحرين .

 البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د أيمن عامر[.  مملكة

 [ جامعة الخليج العربي / برنامج التعليم عن ُبعد2] 
. أثر اختالف نوع أبعاد الصورة في القصة (2111)النفيسي، خالد عبد المنعم .  -26

بتدائي ورضا أولياء االلكترونية على تنمية الذكاء المكاني لتالميذ الصف األول اال
،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية رسالة ماجستيرأمورهم بدولة الكويت. 

 الدراسات العليا. ]إشراف: د. أيمن عامر  ، د. أحمد النوبي[ 

. أثر التعلم االلكتروني القائم على (2112)األيوب، هبه وليد محمد عبد الواحد .  -27
ة في بيئة التعلم االفتراضي على التحصيل األكاديمي ومهارات استراتيجية ماوراء المعرف

بكلية الهندسة والبترول بجامعة  ++cالتفكير اإلبداعي دراسة على مقرر لغة البرمجة 
،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستيرالكويت. 

 د. أيمن عامر  ، د. أحمد النوبي[  برنامج التعليم والتدريب عن بعد. ]إشراف:

.  أثر استخدام خرائط المفاهيم في التعلم (2112)هويدي،عبد العزيز شالل .  -28
،  مملكة البحرين: رسالة ماجستيرااللكتروني على الكفاءة الذاتية والدافعية نحو المقرر. 

ن بعد. ]إشراف: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا، برنامج التعليم والتدريب ع
 د. أيمن عامر، د. أحمد النوبي[ . 

 ثانيا : رسائل الدكتوراه
 [ جامعة الخليج العربي / برنامج تربية الموهوبين 1]
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فعالية برنامج )ما وراء معرفي( في تنمية المهارات  (.2112.) الربيعي، سهام إبراهيم -29
رسالة واالستداللي لدي طالبات المرحلة الثانوية .  والوعي بعمليات التفكير أالستبصاري

،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د. أيمن دكتوراه
 د. شاكر عبد الحميد[ -عامر

( . حيز الحياة والوعي بالحاالت الوجدانية وعالقتهما 2112العارضي، زيد فالح .) -31
،  مملكة رسالة دكتوراهة الفنون المسرحية بدولة الكويت . . بمستوى اإلبداع لدى طلب

البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د. شاكر عبد الحميد ، 
 د. أيمن عامر[

الفروق بين التكيفيين والتجديديين في أساليب (. 2111.)المطيري، أحمد مرزوق -31
، رسالة دكتوراهبشقي المخ وقدرات التفكير اإلبداعي. التعلم واللياقة العقلية المرتبطة 

جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا، مملكة البحرين. ]إشراف: د. شاكر عبد 
 الحميد ، د. أيمن عامر[

البناء العاملي لمقاييس أساليب التفكير المرتبطة باإلبداع  (.2112.)فهد، رلي يوسف -32
، مملكة البحرين: جامعة الخليج رسالة دكتوراهلعقلي. والتنبؤ من خاللها بالتفوق ا

 العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د. شاكر عبد الحميد ، د. أيمن عامر[

 

 

 

 

 

 

 

 

 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 

 

 الدراسات األمربيقية والنظرية ثانيا : 

 يف جمال اإلبداع واملوهبة [1]
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الدراسات 
 اإلمبريقية

 

دور الوعي بالعمليات اإلبداعية في (. 2112عامر )ايمن(،الصبوة )نجيب( . ) (1
( القاهرة : مجلة كفاءة حل المشكالت ، )ضعيفة البناء و محكمة البناء

 .]بحث مستمد من رسالة الدكتوراه[ 2العدد  12دراسات نفسية ، المجلد 

اإلبداع كاستعداد ( . 2116عامر)ايمن( )بمشاركة هبة اهلل أبو النيل( .) (2
. مجلة دراسات عربية ، المجلد وعالقته بالمشقة واالضطرابات النفسجسمية 

 الخامس، العدد  

واقع دراسات اإلبداع في مصر ومستقبلها: دراسة ( . 2117عامر )ايمن( .)   (3
 .  1ة ، المجلد السابع عشر ، العدد . مجلة دراسات نفسيتحليلية وامبيريقية 

اثر برنامج تدريبي مكثف لمهارات التفكير ( . 2116عامر )ايمن( . ) (4
". المجلة  التحليلي في الوعي بالمعرفة لدي خريجي الجامعات المصرية

 . 51المصرية للدراسات النفسية ، المجلد السادس عشر ، العدد 

نيات األطفال المستقبلية في تحليل مضمون أم( . 2111عامر )ايمن( . ) (5
. مجلة دراسات نفسية المجلد ضوء متغيرات الموهبة والنوع والمرحلة التعليمية

 العشرون العدد االول. 

6)  – Al –sabwah (M.N),Amer(Ayman),(2001) The Role of 

Creative Style on the Efficiency of solving III- 

structured /well- structured Problems in a sample of 

Male and female college students ,Bulletin of the 

faculty of arts ,vol.61,4 

[1] 
الدراسات 
 النظرية
 

اإلبداع والنقد ( . 1992عامر)ايمن( )ورقة مشتركة مع خالد بدر( .) (7
مؤتمر " النقد االجتماعي بين األدب وعلم االجتماع " كلية  ، االجتماعي

 الدراسات اإلنسانية ، جامعة األزهر.

 اإلبداع وأساليب تنميته : إطار تصنيفي مقترح( ، 2112عامر )ايمن(،) (8
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 .12،4.القاهرة : مجلة دراسات نفسية ،

العالقة اإلبداع واإلدمان : المداخل المختلفة لفهم ( ، 2116عامر )ايمن(،) (9
 .4،6. القاهرة : المجلة القومية للتعاطي واإلدمان ،بينهما : تصور مقترح

الفنان واإلدمان : التدهور المحتوم : كوليريدج ( 2116عامر )ايمن(،)
 8. القاهرة : المجلة القومية للتعاطي واإلدمان المجلد الخامس ، العدد نموذجا

 يف جمال تعاطي املخدرات
البحوث 

 االمبيريقية 
شرب الكحوليات بين تالميذ ( . 1999عامر )ايمن( و طه )هند( .) (11

، في: مصطفي الثانوي العام وعالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية
سويف وآخرون ، تعاطي المواد النفسية المؤثرة علي األعصاب بين الطالب : 

القاهرة ،المركز القومي دراسة ميدانية في الواقع المصري ، المجلد الثامن ، 
 للبحوث االجتماعية والجنائية.

(. شرب الكحوليات بين تالميذ 2112عامر )ايمن( و طه )هند( .) (11
، في: مصطفي الثانوي العام وعالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية

سويف واخرون، تعاطي المواد النفسية المؤثرة علي االعصاب بين الطالب : 
ة في الواقع المصري ، المجلد التاسع ، القاهرة ،المركز القومي دراسة ميداني

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

بروفيل إمكانات زيادة االنتشار بين ( .2112عامر )ايمن( .) (12
، في: مصطفي سويف واخرون، تعاطي المواد النفسية المؤثرة علي العينتين

ي  ، المجلد العاشر ، االعصاب بين الطالب : مقارنة بين تالميذ عام وفن
 القاهرة ،المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

االستهداف لتعاطي الكحوليات لدي تالميذ (. 2113عامر )ايمن(.) (13
. المجلة المصرية  الثانوي العام والثانوي الفني دراسة وبائية مقارنة "

 .41للدراسات النفسية ، المجلد الثالث عشر ، العدد 

، العالقة بين تعاطي المخدرات ونوعية العمل( .2115)ايمن(.)عامر  (14
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في: مصطفي سويف واخرون، تعاطي المواد النفسية المؤثرة بين ابناء الريف 
المصري  : دراسة استكشافية ، المجلد الحادي عشر ، القاهرة ،المركز القومي 

 للبحوث االجتماعية والجنائية.

عاطي البانجو في ضوء نموذج االستهداف لت( .2118عامر )ايمن(.) (15
 1. المجلة القومية للتعاطي واإلدمان المجلد الثامن العددالدافعية والمخاطرة

البحوث 
 النظرية 

التورط في التعاطي بين الدافعية والمخاطرة ( . 2114عامر)ايمن(.)  (16
 .1،1، القاهرة ، المجلة القومية للتعاطي واإلدمان،تصور نظري مقترح 

، القاهرة ، المجلة  اإلدمان كسلوك متعلم( . 2114عامر)ايمن(.) (17
 2،1القومية للتعاطي واالدمان،

.  اإلدمان كسلوك دافعي سيكوبيولوجي( . 2115عامر)ايمن(.)  (18
 3،1،القاهرة ، المجلة القومية للتعاطي واإلدمان

 
 يف جمال تأهيل املكفوفني

المعوقات التعليمية والحاجات النفسية لدي ( " 2116عامر )ايمن(،) (19 
.  المكفوفين من طالب الجامعات المصرية : دراسة امبيريقية وخطة تدريبية

الندوة اإلقليمية لعلم النفس بعنوان "علم النفس وقضايا التنمية الفردية 
 (  2119يناير  26-25والمجتمعية"  "بكلية التربية جامعة الملك سعود ، )

تأهيل المكفوفين للعمل : المعوقات وخطط (" 2117،)عامر )ايمن( (21
" المؤتمر الثاني لكلية اآلداب بعنوان الشباب ومتطلبات سوق العمل التدريب 

 (.2117مايو  9 – 8)الذي عقد في الفترة من 

 ا 
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 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  

 

 الكتب املؤلفة واملرتمجة واملعاجم أوال :  
[1 ]

الكتب 
 المؤلفة
 

. الحل اإلبداعي للمشكالت بين الوعي واألسلوب(. 2113عامر)أيمن( .)( 1
 القاهرة :الدار اللبنانية للطباعة والنشر.

 اإلبداع والصراع: إطالله نفسية على حياتنا اليومية.(. 2113عامر)أيمن( .) (2
  إيريك للطباعة والنشر )الطبعة األولي(  القاهرة :دار

. القاهرة :اإلعالمية  ( )الطبعة الثالثة(2115( )الطبعة الثانية(. و)2114و ) 
 للطباعة والنشر.

. التفكير العلمي: أسسه ومهاراته(. 2115عامر)أيمن( ]مشاركا آخرين[ .) (3
 القاهرة : مطبوعات جامعة القاهرة. 

. القاهرة : اإلعالمية ديدة لتنمية اإلبداعآفاق ج(. 2116عامر)أيمن( .) (4
 للطباعة والنشر.

. القاهرة : التفكير التحليلي:القدرة والعملية واألسلوب(. 2117عامر)أيمن( .) (5
 مطبوعات مشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي.

. القاهرة : شخصية المبدع:محدداتها وآفاق تنميتها(. 2118عامر)أيمن( .)  (6
 للنشر والتوزيع.  مؤسسة طيبة

منشورات مركز . القاهرة :علم النفس المعرفي التطبيقي(. 2115عامر)أيمن( .) (7
 .التعليم المفتوح 

. القاهرة علم النفس المعرفي(. 2115عامر)أيمن( ، شتهين )نبوية( .) (8
 . :منشورات مركز التعليم المفتوح 

[2] 
كتب 
 مترجمة

، ترجمة : محمد  المرجع في اإلبداع. ( 2115ستيرنبرج ،روبرت )محررا (. )  (2
نجيب الصبوة ، خالد بدر ، ايمن عامر، فؤاد ابو المكارم ، القاهرة :مشروع 
الترجمة بالمجلس االعلي للثقافة ، سلسلة ترجمة األلف كتاب )الكتاب رقم 
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 997.) 

.)جزءان(. ، ترجمة : عبد الحليم  علم الشخصية(. 2111بيرفن، لورانس.) (3
امر، محمد الرخاوي( ، القاهرة : مشروع الترجمة بالمجلس السيد ، ايمن ع
 االعلي للثقافة. 

، ترجمة: عبد مناهج البحث في علم النفسماكويجن ، ر.م.)قيد االعداد(.  (4
 .الحليم محمود السيد ، وايمن عامر ، وف{اد ابو المكارم ، القاهرة : دار غريب

 . ترجمة احمد موسي ، ايمن عامر .  غريزة الموسيقىفيليب .)قيد النشر( .  (5

[3] 
المعاجم 
 النفسية
 

سويف )مصطفي(،غالب )حيدر( ،طه )هند( ،يوسف )جمعة(، بدر)خالد(، ابو   (6
معجم مصطلحات ( . 2114المكارم )فؤاد( ، عامر )ايمن(،)جمعة( مايسة . )

المركز القومي للبحوث االجتماعية  . البحث في تعاطي المخدرات )الجزء االول(
 والجنائية.

سويف )مصطفي(،غالب )حيدر( ،طه )هند( ،يوسف )جمعة(، بدر)خالد(، ابو  (7
معجم مصطلحات ( . 2117المكارم )فؤاد( ، عامر )ايمن(،)جمعة( مايسة . )

. المركز القومي للبحوث البحث في تعاطي المخدرات )الجزء الثاني( 
 .االجتماعية والجنائية

( 2115إبراهيم ، عبد الستار)مشرفا و مراجعا( وعامر، أيمن مشاركا آخرين . ) (8
، مراجعة و  قاموس علم النفس الصادر عن جمعية علم النفس األمريكية. 

 إشراف. القاهرة :مشروع الترجمة بالمجلس االعلي للثقافة . 

[4 ]
كتيبات 
برامج 
 التدريب
 

كامل لتنمية المهارات اإلبداعية و المشروع المت(. 2112( عامر)أيمن( .)1
خطة بحث لتنفيذ برنامج االجتماعية والصحية لدي المرأة والفتاة المصرية، 

تدريبي قدم تحت رعاية "جمعية فتيات الغد للتنمية . "ألكاديمية البحث العلمية 
 وقسم البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية. إشراف شاكر عبد الحميد. 

برنامج تنمية مهارات الحل اإلبداعي (. 2113اء(، عامر)أيمن( .)( األعسر )صف2
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  . القاهرة : المجلس القومي للطفولة واألمومة. للمشكالت )لدي المعلمين( 
دارة األزمات (. 2113عامر)أيمن( .)( 3 تنمية مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت وا 

. خطة بحث لتنفيذ برنامج تدريبي قدم تحت رعاية "مركز البحوث في مواقع العمل
 النفسية "ألكاديمية البحث العلمي. إشراف عبد الحليم السيد، ومعتز عبد اهلل. 

 .(. برنامج مهارات التفكير2119عامر)أيمن( .)( 4
(. برنامج تنمية التفكير التحليلي والناقد. مركز البحوث 2119( عامر)أيمن( .)5

 عة الخليج العربي. بجام
6 )Amer (Ayman).(2005). Analytical thinking > Cairo: 

center for post graduated Engineering.  
[5] 

عروض 
 كتاب 

( عرض كتاب : المرجع في اإلبداع لروبرت ستيرنبرج،  2113عامر )ايمن(،) (1
 .3.2مجلة دراسات نفسية 

في الكتاب المحرر تحت اشراف عبد  (. مشاركا آلخرين :2116عامر)ايمن(.) (2
الحليم محمود السيد ، وطريف شوقي ، وعبد المنعم شحاته " عرض تحليلي 

للكتابات النفسية الحديثة من منظور نفسي " القاهرة : مطبوعات الجمعية العربية 
عمال علميا يتناول موضوعات  11للتربية االسالمية . )يتضمن الكتاب عرضا ل

 من منظور نفسي(تتعلق باالسالم 
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 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 
 

   )من االحدث الي االقدم(مصر [ املؤمترات التي عقدت يف 1]
 

لندوة /المؤتمرعنوان ا م  نوع المشاركة التاريخ الجهة المنظمة والمكان 

جامعة  –كلية العلوم  ندوة اكتشاف وتنمية اإلبداع   (1
 بنى سويف

 ديسمبر2
2115 

 

بورقة وشارك فيه الباحث 
بحثية بعنوان " التحرش 

 داخل جامعة القاهرة" 
جامعة –كلية الحقوق  مؤتمر مكافحة التحرش   (2

 القاهرة 
 نوفمبر 31

2115 
 

بورقة وشارك فيه الباحث 
بحثية بعنوان " التحرش 

 داخل جامعة القاهرة" 
 -الناقدندوة حاجتنا الي التفكير   (3

 المجلس االعلي للثقافة 

وشارك فيه الباحث بمحاضرة  2113 المجلس األعلى للثقافة 
 عامة

ندوة الحرية واالبداع في االدب كلية   (4
 2113جامعة القاهرة ابريل –االداب

كلية اآلداب بجامعة 
 القاهرة

ابريل 
2113 

وشارك فيه الباحث بمحاضرة 
 عامة

كلية  -الفنونندوة الحرية واالبداع في   (5
  2113الفنون التطبيقية مايو 

 الفنون التطبيقية كلية 
 حلوانبجامعة 

وشارك فيه الباحث بمحاضرة  2113مايو 
 عامة

المؤتمر السنوي الثامن والعشرون   (6
والعشرون  لعلم النفس في مصر

للجمعية المصرية للدراسات النفسية 
في الفترة  والذي عقد بجامعة األزهر

 2112فبراير  8-6بين 

جمعية المصرية ال
 للدراسات النفسية

فبراير  6-8
2112 

بدراسة شارك فيه الباحث 
مشتركة بعنوان:   إمبريقية

التشابه الُمدرك بين الزوجين 
في األساليب 
المعرفية/اإلبداعية وعالقته 

 بالتوافق الزواجي

المؤتمر السنوي السادس عشر لمركز   (7
 -26في الفترة بين  مصر االرشاد في

 2112 ديسمبر 27

 -26 مركز االرشاد في مصر
 ديسمبر 27

2112 

بدراسة شارك فيه الباحث 
لتشابه ابعنوان:   إمبريقية

الُمدرك بين األبناء والوالدين 
في األساليب 
المعرفية/اإلبداعية وعالقته 
بالرضا عن الحياة و 

 العالقات األسرية  
8)  

 

اآلداب بجامعة  المؤتمر الثاني لكلية
بعنوان " الشباب و متطلبات  القاهرة

 سوق العمل 
مايو  9-8)الذي عقد في الفترة من 

2117 . ) 

كلية اآلداب بجامعة 
 القاهرة

مايو  8-9
2117 

بدراسة شارك فيه الباحث 
"تأهيل بعنوان  إمبريقية

المكفوفين للعمل : المعوقات 
 وخطط التدريب".
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بعنوان  القاهرةالمؤتمر الدولي بجامعة    (9
: "عن الخطاب وعالقات السلطة"  
الذي نظمه قسم اللغة الفرنسية بآداب 

 Discours Et Relationsالقاهرة 

de Pouvoir 
 31-29)الذي عقد في الفترة من 

  2116اكتوبر عام 

كلية اآلداب بجامعة 
 القاهرة

29-31 
اكتوبر عام 

2116 

 بورقة بحثيةوشارك الباحث 
و اإلبداع بعنوان "القدوة 

 ورموز السلطة االجتماعية"

بعنوان "  المؤتمر األول لكلية اآلداب  (11
 العلوم االجتماعية والتنمية في مصر.

 16-15)الذي عقد في الفترة من   
 ( . 2116إبريل 

كلية اآلداب بجامعة 
 القاهرة

15-16 
إبريل 
2116) 

بدراسة وشارك فيه الباحث 
بعنوان :واقع  إمبريقية

تقبله في مصر: اإلبداع ومس
دراسة تحليلية".   كما شارك 
في لجنة متابعة أبحاث 
المؤتمر ونشره بالمؤتمر 

 نفسه.
المؤتمر السنوي الثاني والعشرون لعلم   (11

والرابع عشر للجمعية  النفس في مصر
المصرية للدراسات النفسية والذي عقد 

 1يناير إلى  31بجامعة األزهر  )من 
 ( .2116فبراير 

المصرية الجمعية 
 للدراسات النفسية

يناير  31
 1إلى 

فبراير 
2116 

بدراسة وشارك فيه الباحث 
بعنوان "أثر برنامج  إمبريقية

تدريبي مكثف لمهارات 
التفكير التحليلي في الوعي 
بالمعرفة لدي خريجي 

 الجامعات المصرية" .
المؤتمر العلمي الرابع لخدمة المجتمع  

ف . لجامعة بني سوي وتنمية البيئة"
 6-5والذي عقد بجامعة األزهر. )من 

 (2115إبريل 

 6-5من  لجامعة بني سويف
إبريل 
2115) 

بدراسة وشارك فيه الباحث 
مشتركة بعنوان  إمبريقية

"اإلبداع كاستعداد وعالقته 
بالمشقة واالضطرابات 

 "ةالنفسجسمي
لالحتفال بعيد الميالد  ندوة رحلة عقل  (12

 الثمانين للدكتور مصطفي سويف "
 التي عقدت بجامعة القاهرة. 

 (.2114يوليو  17)في 

كلية اآلداب بجامعة 
 القاهرة

يوليو  17
2114 

حول  بشهادةوشارك الباحث 
: الدور الريادي لدكتور 
مصطفي سويف في علم 
النفس في مصر بعنوان 

 "كيف تصبح ملكا" .
المؤتمر السنوي التاسع عشر لعلم   (13

والحادي عشر العربي النفس في مصر 
للجمعية المصرية للدراسات النفسية . 

 والذي عقد بجامعة القاهرة.
( 2113يناير  29-27)في الفترة من 

كلية اآلداب بجامعة 
 القاهرة

27-29 
يناير 

2113 

بدراسة وشارك فيه الباحث 
بعنوان "االستهداف  إمبريقية

لتعاطي الكحوليات لدي 
تالميذ الثانوي العام والثانوي 

 الفني:دراسة وبائية مقارنة".
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. 
 ندوة األعراف والقيم الجامعية  (14

بجامعة  1999التي عقدت في عام  
 القاهرة . 

 

كلية اآلداب بجامعة 
 القاهرة

وشارك فيها الباحث في  1999
العمل الميداني لبحث "أبعاد 
التفاعل في عمل أستاذ 

 الجامعة دراسة ميدانية"
مؤتمر "النقد االجتماعي بين األدب   (15

" بكلية الدراسات وعلم االجتماع
 اإلنسانية بجامعة األزهر . 

 1992الذي عقد في عام 

وشارك فيه الباحث بورقة   
عمل  مشتركة مع د خالد 
بدر بعنوان "اإلبداع والنقد 

 االجتماعي"
 

   )من االحدث الي االقدم([ املؤمترات التي عقدت يف الوطن العربي  2]
  

مؤتمر "دور هيئات ومنظمات   (16
المجتمع المدني في الوقاية من 
اإلعاقة بدول مجلس التعاون 

الذي  الخليجى.  " بمملكة البحرين
سبتمبر   28-27عقد في الفترة بين )

2112 . ) 

-27) بمملكة البحرين
28 

سبتمبر  
2112 )

. 

وشارك فيه الباحث ببحث 
بعنوان " نحو خطة تدريبية 
متكاملة لتأهيل طالب 
الجامعة المكفوفين )في ضوء 
معوقاتهم التعليمية وحاجاتهم 

   النفسية(
الملتقي األول لعلم النفس بجامعة   (17

"الشخصية المبدعة من  البحرين
منظور علم النفس" الذي عقد في 

يونيو  1مايو الي  31الفترة بين 
2119 ) 

مايو  31 بمملكة البحرين
 1الي 
يونيو 
2119) 

وشارك فيه الباحث بورقة 
بحثية بعنوان " أسلوب 
شخصية المبدع : كيف 

 نتوافق معه؟ " 

مؤتمر "الطفولة في عالم متغير "   (18
لذي عقد في الفترة ا بمملكة البحرين

 ( 2119مايو  19-18بين )

 

-18) بمملكة البحرين
مايو  19

2119) 

وشارك فيه الباحث ببحث 
إمبريقي بعنوان " تحليل 
مضمون أمنيات األطفال 
المستقبلية :في ضوء 
متغيرات العمر والنوع 

 والموهبة" .
بعنوان  الندوة اإلقليمية لعلم النفس  (19

"علم النفس وقضايا التنمية الفردية 
والمجتمعية"  "بكلية التربية جامعة 

يناير  26-25الملك سعود ، )
2119  ) 

-25) بمملكة البحرين
26 

يناير 
2119  ) 

وشارك فيها الباحث بورقة 
بعنوان "الحاجات النفسية 
والتعليمية للمكفوفين : دراسة 

 امبريقية وخطة تدريبية" .

وشارك فيه الباحث بورقة الي  1العربية مملكة البالمؤتمر الدولي الثالث بمستشفي   (21
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:بعنوان  السعودي األلماني بجدة
الطب النفسي كعلم عصبي والذي 

مايو عام 4الي  1عقد في الفترة من 
2117 .3RD International 

Symposium on Psychiatry   

مايو 4 السعودية )جدة( 
عام 

2117 

اإلدمان  كعملية بعنوان "
 دافعية سيكوبيولوجية"
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 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

)تنمية التفكير التحليلي والتفكير 

 اإلبداعي(

 

.  مشروع الطرق 

التعليم  المؤدية إلي

العالي بجامعة 

 القاهرة 

  

 

 )تنمية اإلبداع و إعداد القادة(

 

.  مركز الشئون 

النفسية بالقواا 

 المسلحة 

  

 
)تنمية التفكير اإلبداعي وحل 

 المشكالا(   
 

. المركز القومي 

 للمرأة 
  

 تنمية السلوك القيادي(
 

. المركز العربي 

 و  )اإلبداعللتنمية 
  

 المخدراا واإلدمان()تعاطي 
 

. المركز القومي 

للبحوث االجتماعية 

 والجنائية 

  

)الوقاية من التعاطي واإلدمان( )تعاطي 

 المخدراا واإلدمان(
. المجلس القومي 

 لإلدمان. 
  

 تنمية مهاراا الحل اإلبداعي للمشكالا 

 التفكير التحليلي 

 التفكير الناقد 

 التفكير اإلبداعي 

مركز البحوث 

 والدراساا النفسية 
  

 مهاراا تدريب المدرب 
مركز البحوث 

 والدراساا النفسية
  

تنمية مهاراا التفكير التحليل والتفكير )

      (الناقد ، وإعداد األخصائي النفسي

مركز البحوث 
بجامعة الخليج 

 العربي
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 : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا  تاسعا :
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 والنشاط التدريبي  :  سابعا
التدريب على 
مهارات التفكير 
اإلبداعي وحل 
 المشكالت "

 

عمل خبيرا لتنمية اإلبداع والمهارات العقلية بمركز الشئون النفسية  -1
وأشرف على وحدة "تنمية اإلبداع . بأحدي المؤسسات العسكرية

   .2112إلي يناير  1999والمهارات النفسية" بها في الفترة من مايو 

عضو فريق التدريب المشارك في مشروع الطرق المؤدية الي التعليم  -2
( ومرحلته الثانية 2116 -2115)في مرحلته األولي )عامي  العالي

 ( .2117)التي بدأت عام 

( خريج جامعي علي مهارات التفكير 571* وقام بتدريب ما يقرب من )
فصل  29دورات تدريبية ( ضمها ) 11التحليلي والتفكير اإلبداعي عبر )

 تدريبي( ]في المرحلة األولي للمشروع[
( طالبا جامعيا علي مهارات التفكير 151* قام بتدريب ما يقرب من )

 فصول تدريبية( 8)]في المرحلة األولي للمشروع[ ضمها 
" قدم عدة دورات تدريبية بمركز التدريب بجامعة الخليج العربي منها :  -3

 تنمية التفكير التحليل والناقد" ودورة إعداد المعلمين التربويين "  

كان عضوا بلجنة رعاية وتنمية الموهبة بالمجلس القومية للطفولة  -4
 . واالمومة

 ومنها : بداع وحل المشكالتأعد عدة خطط تدريبية في مجال تنمية اإل -5

خطة البحث التي تقدم بها مركز البحوث النفسية ألكاديمية البحث  - أ
العلمي لتدريب العاملين في مجال الصناعة واإلدارة علي مهارات 

 التفكير اإلبداعي. 

خطة البحث التي تقدمت بها "جمعية فتيات الغد للتنمية" لقسم   - ب
مريكية " بعنوان تنمية مهارات التفكير العلوم االجتماعية بالجامعة اال
 اإلبداعي لدي المرأة المصرية "

 حيث: شارك في عدة لجان إلعداد وتصحيح وتطبيق اختبارات اإلبداع -6
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أشرف على لجنة إعداد مفاتيح تصحيح اختبارات اإلبداع  بمركز  - أ
 البحوث والدراسات النفسية بجامعة القاهرة.

رات اإلبداع في عدة مؤسسات شارك في لجان تطبيق وتصحيح اختبا - ب
قومية مثل : وزارة التربية والتعليم )النتقاء الطالب الموهوبين 
لاللتحاق بفصول المتفوقين( ، وهيئة التشييد والبناء بمصر )النتقاء 

  العاملين بها( وهيئة الرقابة اإلدارية )النتقاء العاملين بها( .

ت التي تعمل في مجال باحدي الشركا: أشرف على وحدة تنمية اإلبداع  -7
 الدعاية واإلعالن )شركة ستامبا لالعالم والنشر( . 

عضوية اللجان 
 البحثية

المعنية بالتعاطي 
 واإلدمان

عضو فريق المحاضرين في مجال التوعية بمخاطر التعاطي واإلدمان ،  -8
والذي قدم خالله الباحث أكثر من . بالمجلس القومي للتعاطي واالدمان

( ندوة للتوعية بمخاطر اإلدمان والتي القيت علي طالب االمتياز 15)
بكلية الطب بجامعات القاهرة و عين شمس، واألزهر وعلي الدعاة 

 ومراكز الشباب .  

التدريب على 
مهارات البحث 

 العلمي

لمشروع تنمية المهارات البحثية في العلوم االجتماعية  العامالمنسق  -9
 بحامعة القاهرة كلية االداب.

قدم عدة دورات تدريبية بجامعة القاهرة لطالب الدراسات العليا  -11
 بكلية اآلداب في مهارات البحث العلمي. 

 النشاطات الثقافية العامة  :  ثامنا
النشاطات 

 الثقافية
شارك الباحث كمستشار تحرير للصفحة الثقافية بجريدة االيام العربية  -1

( مقاال صحفيا عن اإلبداع وتطبيقاته 31، ونشر ما يقرب من ) القاهرية
 في حياتنا اليومية ، في عمود أسبوعي بالجريدة. 

 . 1978" نشر في عام  الحلمللباحث ديون شعر بعنوان "  -2
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: والقيادية واألنشطة المؤسسيةدارية المهام اإل:  عاشرا  

 
  كلية اآلداب.   -جامعة القاهرة–يعمل مديرا لمركز البحوث والدراسات النفسية 

 .يرأس مجلس إدارة رابطة االخصائيين النفسيين المصرية 

 [ الجمعيات : 7]

 .عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية 

  رابطة األخصائيين النفسيين )رانم( .ورئيس عضو 

 و الجمعية المصرية للصحة النفسية.عض 

 [ المجالت :2]

  .يرأس تحرير حولية مركز البحوث والدراسات النفسية 

  شارك كمسئول تحرير تنفيذي لمجلة التعاطي واإلدمان )مركز البحوث االجتماعية والجنائية( منذ

 اصدارها و حتي صدور المجلد الخامس منها( .

 نة تحكيم البحوث لمجلة دراسات نفسية.شارك كمستشار تحرير، و كعضو في لج 

   .شارك كعضو في لجنة تحكيم البحوث لمجلة البحرين للدراسات التربوية 

 [ لجان تحكيم الترقي : 3]

  " شارك في إحدى لجان تحكيم االنتاج العلمي للترقي لدرجة أستاذ مشارك بجامعة  "أربد األهلية

 بالمملكة األردنية الهاشمية.

[4 ] 

  اللجنة العليا إلعادة تقييم المقررات الشرطيةعضو  
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: المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية  حادى عشر

       والدولية: 

 

  عمل خبيرا لتنمية اإلبداع والمهارات العقلية بمركز الشئون النفسية بالقوات المسلحة
على وحدة "تنمية اإلبداع والمهارات  وأشرف ثم بمركز التنمية البشرية والسلوكية 

 .2112إلي يناير  1999النفسية" بها في الفترة من مايو 

  2114عضو لجنة تحكيم جوائز الدولة التشجيعية 

   2114و  2113عضو لجنة تحكيم جوائز الدولة )جائزة التفوق( عامي   

  الي  -2115و  2115-2113عضو المجلس األعلى للثقافة لجنة علم النفس دورة
 االن  

  ( 2115ة إعادة هيكلة المصنفات الفنية )لجنعضو 

 

 

 

: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 
 ( باإلنتاج العلمي المتميز للباحث2003( إشادة من "هيئة جائزة عبد الحميد شومان باألردن )عام 7)

(، والتي تمنحها الجمعية المصرية  2001 ( "جائزة " أحسن إنتاج علمي للترقية إلي أستاذ مساعد) لعام2)

 للدراسات النفسية ]باسم األستاذة الدكتوره/ سمية فهمي[.

( ]باسم األستاذ 2072( جائزة أحسن بحث في مجال االرشاد النفسي مقدم لمؤتمر جمعية علم النفس،  لعام) 3)

رفية اإلبداعية وعالقته بالتوافق الدكتور/إجالل سري[ وعنوان البحث "التشابه الُمدرك في األساليب المع

 الزواجي".   

 

 
  

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.................................... 
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