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بتقةةدير  1992لةةنفس عةةا   جامعةةة القةةاهرة كليةةة اآلداب قسةةم علةةم اماجسممتير فممي علممم الممنفس  -2

 ممتاز.

والمؤشرات العامةة لالرتقةاء العقلةي فةي : العالقة بين اإلدراك البصري  عنوان رسالة الماجستير

 السنة األولي من العمر . 

 : اللغة العربية .  لغة رسالة الماجستير

بتقدير جيد 1984جامعة القاهرة كلية اآلداب قسم علم النفس عا     دبلوم علم النفس التطبيقي -3

 جدا .

 دير جيد جداً.بتق 1983من كلية اآلداب جامعة القاهرة سنة  ليسانس علم النفس -4

مدرسممة علممم الممنفس فممي جامعممة القمماهرة التممي أسسممرا األسممتاذ الممدكتور * المدرسممة العلميممة: 

نفسمية مصطفى سويف، وتقوم على إتباع المنرج العلمي فمي بحمو ودراسمة مختلمف الرمواهر ال

 في صورترا السوية والمرضية.

 

 ثالثا : التدرج الوظيفي 

 .1991 سنةإلي 1984   سنةمن  جامعة القاهرة ببقسم علم النفس كلية اآلدامعيد  -1

 . 1998 سنة إلي 1992 سنةجامعة القاهرة من  كلية اآلداب بقسم علم النفس مدرس مساعد -2

 .2111 سنةإلي  1999 سنةجامعة القاهرة من  كلية اآلداب بقسم علم النفسمدرس  -3

متحةةدة كليةةة العلةةو  اإلنسةةانية بقسةةم علةةم الةةنفس بجامعةةة اإلمةةارات العربيةةة ال أسممتاذ مسمماعد -4

 .  2118سنة حتى  2112 سنةواالجتماعية من 

 .وحتى اآلن 2119بقسم علم النفس كلية اآلداب جامعة القاهرة من  أستاذ مساعد -5

 رابعا: قائمة اإلنتاج العلمي 

المةةواينين والعةةرب (. منغصةةات الحيةةاة اليوميةةة لةةدق المةةراهقين 2119فكةةري محمةةد العتةةر   -1

 – 736دراسممات عربيممة، المالممد الثممامن، العممدد الرابمم .     يمةةين فةةي إمةةارة أبةةو  بةةي. المق

786. 
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(. العالقة بين بعض المشكالت الصحية المرتبطة بالحمل والةوالدة 2118فكري محمد العتر   -2

منشورات مركز البحمو  ومؤشرات القلق واالكتئاب لدق األمهات في السنة األولى من اإلنجاب. 

  ات النفسية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.والدراس

(. العالقةةة بةةين مكونةةات 2117فكةةري محمةةد العتةةر  ومشةةاركة نبويةةة عبةةد العزيةةز شةةاهين (   -3

ةع وبعةض المشةكالت الصةحية المرتبطةة بالحمةل والةوالدة.  يو حوليمات السةلوك المزاجةي لةدق الرع

اهرة. الحوليممة الثالثممة، الرسممالة مركممز البحممو  والدراسممات النفسممية، كليممة اآلداب، جامعممة القمم

  الرابعة.

(. العالقة بين مزاج الرييع 2116(  فكري محمد العتر  ومشاركة نبوية عبد العزيز شاهين -4

مالممة كليممة ومؤشةةرات القلةةق واالكتئةةاب لةةدق األ  وبعةةض المتغيةةرات الديموجرافيةةة االجتماعيةةة. 

 (.4(، العدد )1تماعية. ملحق )اآلداب، جامعة القاهرة  : اإلنسانيات والعلوم االج

(. مشةةكالت المةةراهقين فةةي إمةةارة أبةةو  بةةي بدولةةة 2114فكةةري محمةةد العتةةر  بالمشةةاركة (    -5

(.     1، العمدد )22مالمة العلموم اإلنسمانية واالجتماعيمة، مالمد اإلمارات العربية المتحدة. 

121- 145. 

ةع فةي السةنة األولةى مةن (. الخصال المزاجيةة لةدق األ2113فكري محمد العتر.   -6 يو يفةال الرع

(، العمدد 73مالة كلية اآلداب، جامعة القاهرة: اإلنسانيات والعلموم االجتمماعي، المالمد )العمر. 

(4     .)231- 278. 

(. 2112فكةري محمةةد العتةر   ومشةةاركة أ.د عبةةد الحلةيم محمةةود السةيدي وأ.د فيصةةل يةةونس(   -7

مالممة كليممة إلنةةاف فةةي عمليةةات التمثيةةل الةة هني للفئةةات. الفةةروا المبكةةرة بةةين الريةةع الةة كور وا

 -1(.     2(، العممدد )72اآلداب، جامعممة القمماهرة: اإلنسممانيات والعلمموم االجتماعيممة، مالممد )

52. 

أحممد عبممد ا دايمد، ون ممرون : العنمف فممي أدائيةة العنةةفي فةي  (.2112  فكةري محمةد العتةةر -8

ي هرةي المركةز القةومي للبحةوف االجتماعيةة والجنائيةةالقةا. الحياة اليومية في الماتمم  المصمري

ي 393 – 331وأكاديميةةة البحةةع العلمةةةي والتكنولوجيةةا. الفصةةةل السةةابع المجلةةةد األولي     

  .512 – 337الفصل السابع المجلد الثانيي     
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 نبذة مختصرة عن كل بحو:

طنين والعرب المقيمين منغصات الحياة اليومية لدى المراهقين الموا (2221) البحو األول:

 .786 – 736دراسات عربية، المالد الثامن، العدد الراب .     . في إمارة أبو ظبي

تقةةع هةة د الدراسةةة فةةي إيةةار دراسةةات علةةم الةةنفس الثقةةافي والمجتمعةةيي وتسةةتهدف استكشةةاف 

دولةة منغصات الحياة اليومية لدق المراهقين من المواينين والعرب المقيمين في إمارة أبو  بةي ب

تلمية اً وتلمية ة مةن تالمية  المةدار   562اإلمارات العربية المتحدة. تكونت عينةة المةواينين مةن 

مةن اإلنةاف. وتكونةةت  291مةن الةة كوري و 271اإلعداديةة والثانويةةي بمةدينتي العةةين وأبةو  بةيي 

أداة  من اإلناف. تضمنت 384من ال كوري و 411تلمي اً وتلمي ةي  785المقيمين من عينة العرب 

البحع قائمة بمنغصات الحياة التي يتوقع أن يعانيها المراهقون في مختلةف المجةاالت التةي تنةت م 

خبةرات حيةةاتهم اليوميةة. وتةةم تحليةل البيانةةات باتبةاع إجةةراءا التحليةل العةةاملي للمكونةات األساسةةية 

العامليةةة والتةةدوير المتعامةةد للمحةةاور. وتةةم بعةةد هةة ا حسةةاب معةةامالت االرتبةةاي بةةين الةةدرجات 

للمكونات األساسيةي بهدف الكشف عن مدق التشابه واالختالف في المكونةات العامليةة لمنغصةات 

الحيةةةاة اليوميةةةة بةةةين المقيمةةةين والمقيمةةةاتي والمةةةواينين والمواينةةةاتي والمةةةواينين والمقيمةةةيني 

مختلةف والمواينات والمقيمات. وانتهت الدراسة إلى نتائج تويح محددات الفةروا العامليةة بةين 

فئةةات عينةةة البحةةع. وتمةةت منةةا قشةةة النتةةائج فةةي يةةوء أهةةداف الدراسةةة والتةةراف السةةابق العةةالمي 

  والمحلي.

(. العالقممة بممين بعممك المشممكالت الصممحية المرتبطممة بالحمممل والمموالدة 2228البحممو الثمماني : )

لبحو  منشورات مركز اومؤشرات القلق واالكتئاب لدى األمرات في السنة األولى من اإلنااب. 

  والدراسات النفسية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.

واستهدفت هة د الدراسةة الكشةف عةن العالقةات ي تدخل ه د الدراسة في إيار علم نفس الصحة

بين بعض التغيرات الصحية المرتبطة بالحمل والوالدةي ومؤشرات لكل من القلق واالكتئاب لةدق 

أمهةات  213جريت الدراسة األساسية على عينةة قوامهةا األمهات في السنة األولى من اإلنجاب. أع 

منجبات حديثاًي لم يمض على إنجابهن أكثةر مةن اينةي عشةر شةهراي وال تعةانين أمرايةاً عضةوية 

تراوح المدق العمري لألمهات المشاركات في الدراسة ما مزمنةي وال تعالجن من أمراض نفسيةً. 

مةنهن مسةةتوق  13سةةنة.  4.4راف المعيةاري سةنةي واالنحةة 26سةنةي والمتوسةة   44ي و11بةين 

مةةةنهن مسةةةتوق تعلةةةيمهن متوسةةة ي بمةةةا نسةةةبته 112ي و%45.8تعلةةةيمهن جةةةامعيي بمةةةا نسةةةبته 

مةةةنهن  52ي و%65.4مةةةن األمهةةةات المشةةةاركات  يةةةر عةةةامالت بمةةةا نسةةةبته  153. 54.2%
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. واعتمةةدت الدراسةةة فةةي قيةةا  االكتئةةاب علةةى مقيةةا  بيةة  النسةةخة %24.7عةةامالت بمةةا نسةةبته 

ألولى المعدلةي وفي قيةا  القلةق علةى بطاريةة سةبيلبرجر للقلةق كحالةة والقلةق كسةمة. وتةم إعةداد ا

استبيان للتغيرات الصحية المرتبطةة بالحمةل والةوالدة يتضةمن أربعةة فئةات مةن المشةكالتي هةي: 

األ  أيناء   الخبرات المرتبطة بالحمل  ير المقصودي وتعدد المشكالت الصحية التي تتعرض إليها

الوليةد إليهةا  أشهر الحملي والمشكالت الطبية التي تتعرض إليها أيناء الوالدةي وتل  التي يتعةرض

 تحليةل  أيناء الوالدةي أو بعدها بأيا  قليلة. واعتمدت الدراسة في التحليةل اإلحصةائي علةى أسةلوب

علةى مشةةكالت نبةأ بهةا(ي تع االنحةدار المتعةدد الهيراركةي لمؤشةرات القلةق واالكتئةةاب   كمتغيةرات يع 

الحمةةةل والةةةوالدة  كمتغيةةةرات منبئةةةة ( فةةةي الخطةةةوة األولةةةى مةةةن التحليةةةلي وبعةةةض المتغيةةةرات 

الديموجرافية االجتماعية  كمتغيرات منبئة أيضاً ( في الخطوة الثانية منهي في  ل تثبيت مسةتوق 

التغيرات  تعليم األ . وانتهت الدراسة إلى الكشف عن مجموعة من العالقات الو يفية النوعية بين

الفسةةيولوجية والصةةحية المرتبطةةة بالحمةةل والةةوالدةي والخبةةرات الوجدانيةةة السةةلبية لةةدق األ ي فةةي 

وتمت مناقشة النتائج في  السنة األولى من اإلنجابي في  ل شروي ديموجرافية اجتماعية محددة.

 يوء مفاهيم الدراسة والتراف السابقي ودالالتها التطبيقية.

م  وبعمك المشمكالت 2226البحو الثالو : ) (. العالقة بين مكونات السلوك المزاجي لدى الُرضَّ

حوليمات مركمز البحمو  والدراسمات النفسمية، كليمة اآلداب، الصحية المرتبطة بالحممل والموالدة. 

  جامعة القاهرة. الحولية الثالثة، الرسالة الرابعة.

ي واسةتهدفت هة د الدراسةة بحةع تقع ه د الدراسة بين علم النفس االرتقائي وعلم النفس الصحة

العالقة بين المؤشرات المزاجية لدق الريع في السةنة األولةى مةن العمةري وبعةض مشةكالت األ  

وحةدة زوجيةة مةن أ   173الصحيةي أيناء الحملي وعند الةوالدة. أجريةت الدراسةة األساسةية علةى 

ن عنةةد الةةوالدةي ويفلهةةا الريةةيعي علةةى أن يكةةون الريةةيع صةةحيح بةةدنياًي ومةةن  يةةر المبتسةةري

 41و18وتراوحت أعمار الريع بين شهرين ونصفي وأحد عشر شهراًي وأعمار األمهةات بةين 

مؤشراً مزاجياًي استخلصت  18سنة. تم تطبيق مقيا  تقديرات األ  لسلوك الرييع ال ي يتضمن 

أمهةةةات لسةةةلوك أيفةةةالهن الريةةةع. انت مةةةت هةةة د  236عةةةن يريةةةق التحليةةةل العةةةاملي لتقةةةديرات 

فئات مزاجية عريضة هي: التن يم ال اتي التفاعليي والتعلق اآلمن بةاأل ي وحةدة رات خمس المؤش

الطبعي وصعوبات التحةول بةين النةو  و اليق ةةي وانت ةا  بعةض الو ةائف الفسةيولوجية. وتضةمن 

استبيان مشكالت األ  الصحية أيناء الحمل وعند الوالدة أربع فئات من المشةكالت هةي: مشةكالت 

ق استعداد األ  للحمل واإلنجةاب ور بتهةا فيةهي ومشةكالت تتعلةق بةبعض االيةطرابات تتعلق بمد

الصحيةي والمشكالت المرتبطة بالوالدة المتعسرةي ومشكالت تحدف للوليةد فةي األيةا  األولةى بعةد 
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الوالدة. ومن خالل إجراءات تحليل االنحةدار المتعةدد المتةدرج للمؤشةرات المزاجيةة   كمتغيةرات 

ي ومشكالت األ  الصحية كمتغيرات منبئةي كشفت النتةائج عةن عالقةات جوهريةة نوعيةة متنبأ بها(

بين فئتي المتغيراتي وتمت مناقشة النتائج في يوء ما أتيح من دراسات سةابقة فةي هة ا المجةالي 

وفةي يةةوء بعةةض المفةةاهيم الجديةةدة المفسةةرة للعالقةةة بةةين سةةلوك الريةةيع وبعةةض أحةةداف الحمةةل 

 والوالدة.

(. العالقة بين مزاج الرضي  ومؤشرات القلق واالكتئاب لدى األم وبعك 2227لراب  )البحو ا 

مالمة كليمة اآلداب، جامعمة القماهرة  : اإلنسمانيات والعلموم المتغيرات الديموجرافية االجتماعية. 

 (.4(، العدد )1االجتماعية. ملحق )

ةع ي مةةن اسةتهدفت الدراسةة الحاليةةة بحةع العالقةةة بةين المكونةات المزاجيةةة  ي، لةدق األيفةةال الرع

جانبي و مؤشرات القلق و االكتئاب لدق األ  و بعض مةن المتغيةرات الديموجرافيةة االجتماعيةةي 

 13شةهور و  3أماً لطفل رييع عمرد يتراوح بين  211من جانب آخر. اشترك في ه د الدراسة 

بنةداًي  89مة مكونة مةن و اعتمدت الدراسة على تقديرات األ  لمزاج الرييع من خالل قائ شهراًي

و زمالئه للقلق كحالة و سةمةي و بطاريةة بية   Spielbergerو استجاباتها على قائمة سبيلبيرجر 

Beck   لالكتئاب الصورة األولى المعدلةي و قائمة بعدد من المتغيرات الديموجرافية المتعلقة بةاأل

بأسةلوب المكونةات األساسةية و  و الطفل. كشف التحليل العاملي لتقديرات األمهات لسلوك الريع

التةةدوير المائةةل عةةن سةةتة مكونةةات مزاجيةةة هةةي: مسةةتوق التنبةةه و التجةةاوبي و التن ةةيم الةة اتي 

و أ هةر تحليةل  .التفاعليي و االجتماعيةي و حدة الطبعي و انت ا  العادات الفسةيولوجيةي و التهيةب

باشةرة بةين مؤشةرات القلةق كسةمة و التباين المتعدد و تحليل االنحةدار المتعةدد المتةدرج عالقةات م

االكتئاب لدق األ  و مؤشرات حةدة الطبةع و التهيةب لةدق الريةيعي كمةا أشةارت النتةائج إلةى آيةار 

تنبؤية جوهرية لبعض المتغيرات الديموجرافية االجتماعية في المكونات المزاجية لدق الرييع ؛ 

المزاجيةة مةن  تفةي االسةتعدادا و تمت مناقشة النتةائج فةي يةوء مةا تكشةف عنةه الفةروا الفرديةة

يفةل متغيةر و سةياا بةين دالالت و يفية مبكرةي مما يؤكد أن التغيرات االرتقائية محصلة تفاعةل 

 بيئي متغير.

(. مشكالت المراهقين في إمارة أبو ظبي بدولة اإلممارات 2224)  )بالمشاركة( البحو الخامس

 -121(.     1، العممدد )22عيممة، مالممد مالممة العلمموم اإلنسممانية واالجتماالعربيممة المتحممدة. 

145. 
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إلةى استكشةاف المشةكالت المختلفةة تقع ه د الدراسة في إيةار علةم الةنفس المجتمعةيي وتهةدف 

التةةي يواجههةةا المراهقةةون مةةن المةةواينين فةةي إمةةارة أبةةو  بةةي وفقةةاً لمتغيةةرات الجةةنس والمرحلةةة 

بةةاً ويالبةةة مةةن يةةالب المةةدار  يال 562الدراسةةية والمنطقةةة السةةكنية. تكونةةت عينةةة البحةةع مةةن 

اإلعدادية والثانوية بمدينتي أبو  بي والعين. وتضةمنت أداة البحةع قائمةة بالمشةكالت التةي يتوقةع 

أن يتعرض إليها المراهقون في مختلف مجاالت خبراتهم الحياتيةةي وتةم تحليةل البيانةات باسةتخدا  

لتةةائيي ومربةةع كةةاي لتعةةرف دالالت المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةةي واالختبةةار ا

الفروا لكل مشكلة وفقاً لمتغيرات البحع الثالية. كما تم تحليل البيانات باستخدا  التحليةل العةاملي 

لمعرفةةة مةةا إذا كانةةت قائمةةة مشةةكالت المةةراهقين تنةةت م فةةي مجةةاالت يمكةةن اسةةتخدامها فيمةةا بعةةد 

في مجاالت المشكالت وفقاً لمتغيةرات الجةنس للمقارنة بين أفراد العينة فيما إذا كانت هناك فروا 

مشةةكلة تمثةةل المشةةكالت  18كشةةفت نتةةائج البحةةع وجةةود والمرحلةةة الدراسةةية والمنطقةةة السةةكنية. 

األكثر حدة بين مجتمع المراهقين بامارة أبو  بيي كما كشفت النتائج عةن وجةود فةروا جوهريةة 

والمرحلةة التعليميةة والمنطقةة السةكنية. في مدق حدة ما يعانيه المراهق من مشكالت وفقةاً للجةنس 

 المجال المدرسيي والصحيي والنفسيي  واتضح إمكانية انت ا  المشكالت في ستة مجاالت متسقة

والمعاملةةةة الوالديةةةةي والعالقةةةات األسةةةريةي والر بةةةة فةةةي تغييةةةر الواقةةةع المعةةةا (ي وعنةةةد إجةةةراء 

 ا يعانيه المراهقون من مشكالت.المقارنات عليها تبين أن متغير الجنس هو أبرز محددات م

م  فمي السمنة األولمى ممن العممر. 2223البحو السادس ) (. الخصال المزاجية لدى األطفال الُرضَّ

(. 4(، العمدد )73مالة كلية اآلداب، جامعمة القماهرة: اإلنسمانيات والعلموم االجتمماعي، المالمد )

    231- 278. 

ئيي واسةةةتهدفت استكشةةةاف البنةةةاء العةةةاملي هةةة د الدراسةةةة فةةةي إيةةةار علةةةم الةةةنفس االرتقةةةا تقةةةع

للمؤشرات المزاجية لدق األيفال الريع في مدق العمر ما بين يالية أشهري ويالية عشر شةهراًي 

كما استهدفت الدراسة بيان الفروا بين الجنسةين والفةروا العمريةة فةي العوامةل المستخلصةة مةن 

ريةيعاً تغطةي مةدق العمةر المسةتهدف  224التحليل العاملي. أجريت الدراسة علةى عينةة قوامهةا 

أشةهر  3شةهراً   3.36يومةاً( واالنحةراف المعيةاري  27أشةهر و 7شةهراً   7.88بمتوس  عمةر 

إناياً. تم إعداد مقيا  للمؤشرات  95ذكوراً و 129يوماً(؛ وتضمنت العينة من حيع الجنس  12و

موقةف اقةف سةلوكية منهةا: بنةداً تكشةف ردود فعةل الريةيع إزاء عةدة مو 96المزاجية يتكون من 

النةةو ي والريةةاعةي واللعةةبي واالسةةتحما ي وارتةةداء المالبةةسي ومواجهةةة الغربةةاء خةةارج المنةةزل 

وداخله. وافتريت الدراسة سبع خصال مزاجية تنت م ردود فعل الرييع هةي: مسةتوق النشةايي 

لالسةةةتثارة ومةةةدق االنتبةةةادي ومسةةةتوق الحساسةةةية للتغيةةةرات فةةةي المنبهةةةات الخارجيةةةةي والقابليةةةة 
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االنفعاليةي وانت ا  بعض عادات الرييعي والقابلية للتكيف مع المواقف الجديدةي والقابليةة للتهدئةة 

والسكون. واعتمدت الدراسة على تقديرات األ  لسلوك الرييع في مختلف المواقف المشار إليها. 

دوير المحةةاور تةةدويراً وبةةاجراء التحليةةل العةةاملي لبنةةود المقيةةا  بطريقةةة المحةةاور األساسةةيةي يةةم تةة

متعامداً بأسلوب فاريماكسي أمكن استخال  تسعة عوامل مستقلةي ستة منها تتضمن هوية نفسية 

وايحة هي: مستوق التجاوب مع التنبيه الخارجيي التنبيةه والتسةكين الة اتييني القابليةة لالسةتثارة 

ي التعلةق بةاأل  مةع صةعوبة للخلةود ي انت ا  عادات الريةيعاالنفعالية للتغيرات في البيئة الفيزيائية

إلى النو ي والعامل الساد  هو اإلقدا  االجتماعي. وكشفت النتائج عن فروا عمرية فةي المقيةا  

الممثل للعامل األولي وفروا بين الجنسين في مؤشر انت ا  الو ائف الفسيولوجية للريةيع. وتةم 

 سابقة. تفسير النتائج في يوء دراسات إمبريقيةي وأيروحات ن رية

(. الفممروا المبكممرة بممين الرضمم  الممذكور واإلنمما  فممي عمليممات التمثيممل 2222)البحممو السمماب : 

(، 72مالة كلية اآلداب، جامعة القاهرة: اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، مالد )الذهني للفئات. 

 .52 -1(.     2العدد )

سعى هة د الدراسةة إلةى الكشةف ي وته د الدراسة في إيار علم النفس االرتقائي التجريبيتقع 

عن الفروا المبكرة في السنة األولى من العمر بين ال كور واإلناف في عمليات التمثيل اإلدراكةي 

ال هني للفئةات. وتةم التحقةق مةن هة د الفةروا مةن خةالل يةالف تجةارب اسةتهدفت التجربةة األولةى 

خال  الثبةات الشةكلي فةي  ةل اختبار الفروا المبكرة بين الريع ال كور واإلناف في عملية است

للفئة الشكلية  اإلدراكيالتنوع اللونيي وانتهت التجربة إلى نتائج تفيد أن كفاءة عملية االستخال  

الثابتة في  ل التنوع اللوني تتضح أكثر لدق الريع اإلناف بالمقارنة مةع الة كوري ولهة د الكفةاءة 

إدراك الفروا الشةكلية  هوشقين: األول هو إدراك التمايل الشكلي ر م االختالف اللونيي والثاني 

الريع من ال كور واإلناف في   . واختبرت التجربة الثانية الفروا المبكرة بينر م التمايل اللوني

عملية االستخال  اإلدراكي لعالقة ينائية بين ملمحين فةي عةدة منبهةاتي ممةا يجعلهةا تنةت م لةدق 

الرييع في فئة واحدة. وانتهت التجربة إلى نتائج ترجح أن ه د العملية تبزغ بصورة أويح لدق 

ح واحةد فقة  بمعةزل عةن عالقتةه اإلناف منها لدق ال كوري إذ يركز الريع مةن الة كور علةى ملمة

بغيرد من المالمحي في حين تركز اإلناف على العالقةة بةين الملمحةيني وتتبةع التغيةرات المتدرجةة 

فةةي هةة د العالقةةة وتمييزهةةا. واختبةةرت التجربةةة الثالثةةة الفةةروا المبكةةرة بةةين الريةةع مةةن الةة كور 

ي عبر عدد من الوجود النسائية واإلناف في عملية استخال  تعبير وجهي يابت   تعبير السعادة (

وذل  بقطع الن ر عن وجود أو اختفاء ملمح وجهي بارز هو  هور األسنان بين الشفتين. وانتهت 

التجربةة إلةى نتةائج تةرجح أن اإلنةةاف ت هةر لةديهن بصةورة أويةح عمليةةة تتبةع الفةروا فةي الفئةةة 
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الدراسةة منهجيةاً علةى النمةوذج التعبيرية بدرجة من الدقة ال نجدها بين الريع ال كور. واعتمدت 

  التجريبي التعود البصري في مقابل المعاودة.

أحمد عبد ا دايد، ون رون : العنف في (. أدائية العنف، في 2222)بالمشاركةالبحو الثامن : 

. القماهرة، المركمز القمومي للبحمو  االجتماعيمة والانائيمة، الحياة اليومية في الماتم  المصري

، 313 – 331بحممو العلمممي والتكنولوجيمما. الفصممل السمماب  المالممد األول،     وأكاديميممة ال

  . 522 – 336الفصل الساب  المالد الثاني،     

هةة د الدراسةةة دراسةةة بينيةةة بةةين تخصصةةي علةةم الةةنفس وعلةةم االجتمةةاعي وتسةةتهدف هةة د الدراسةةة 

اد فةةي المجتمةةع الوقةةوف علةةى عةةدد مةةن المحةةددات الديموجرافيةةة واالجتماعيةةة لتصةةورات األفةةر

المصري عن ما إذا كان العنف يمكن أن تكون له جدوقي ومبررات ه د الجدوق أو الفائدةي سواء 

كان ه ا العنف فردياًي أو جماعياًي موجهاً يد األفراد عموماًي أو في نطاا أسريي أو موجهاً يد 

ف فةي الحيةاة اليوميةة الدولة. وتأتي ه د الدراسة في إيار مشروع بحثي كبير لدراسة  اهرة العنة

 18تمتةد أعمةارهم مةن شةخص  5111في المجتمع المصري. أجريت الدراسة على عينة قوامهةا 

سةةنةي وتمثةةل العينةةة المجتمةةع المصةةري بمختلةةف قطاعاتةةه الجغرافيةةةي والمهنيةةةي  61سةةنة إلةةى 

 واإلنةاف. والدينيةةي إلةى جانةب تمثيةل الة كور واالقتصاديةي واالجتماعية والعمريةي واالجتماعيةي

فقةرة رئيسةية  115وتم في ه ا البحع تصميم وتطبيق استبيان لدراسةة  ةاهرة العنةف مكةون مةن 

بخالف الفقةرات الفرعيةة. وكةان يةتم تطبيةق االسةتبيان فةي مقةابالت فرديةة مةع أفةراد لعينةة. وبعةد 

بيةةان إحصةةائي تخةةص مويةةوع أدائيةةة  168إجةةراء عمليةةات التحليةةل اإلحصةةائية لمةةا يقةةرب مةةن 

نف ومبرراته انتهةت الدراسةة إلةى عةدد مةن النتةائج المهمةةي مةن بينهةا أن تبريةرات العنةف فةي الع

 الحياة اليومية تنخفض بصورة وايحة مع التقد  في العمري خاصة بعد سن الخمسين.

 قائمة المشروعات والبحو  التطبيقية امساً: 

 را ما يلي:تمت المشاركة في ماموعة من المشروعات البحثية التطبيقية وأهم

العالقة بين السلوك ونقةص التغ يةة المتوسة  فةي محلتةي الطفولةة المبكةرة والمتةأخرة  -1

  باحع (ي معهد التغ ية

العالقةةةة بةةةين االنتبةةةاد ونقةةةص الحديةةةد لةةةدق األيفةةةال فةةةي مرحلتةةةي الطفولةةةة المبكةةةرة  -2

 والمتأخرة   باحع (ي معهد التغ ية

اب لةدق عمةال الصةناعة   باحةع (ي انتشار تعايي المواد النفسية المؤيرة في األعص -3

 البرنامج الدائم لبحوف المخدراتي المركز القومي للبحوف االجتماعية والجنائية.
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انتشار تعايي المواد النفسية المؤيرة في األعصاب لةدق يةالب الجامعةة   باحةع (ي  -4

 البرنامج الدائم لبحوف المخدراتي المركز القومي للبحوف االجتماعية والجنائية.

تشةةار تعةةايي المةةواد النفسةةية المةةؤيرة فةةي األعصةةاب لةةدق تالميةة  المرحلةةة الثانويةةة ان -5

العامة والفنية   باحع (ي البرنامج الدائم لبحوف المخدراتي المركز القومي للبحوف االجتماعية 

 والجنائية.

ي ( خبيةةرالمصةةري   المجتمةةع فةةي اليوميةةة مشةةروع بحةةع  ةةاهرة العنةةف فةةي الحيةةاة -7

 .بحوف الجنائية واالجتماعيةي وأكاديمية البحع العلمي والتكنولوجياالمركز القومي لل

 أيفةال  األنماي الجديدة لأليفال المعريين لخطر االنحراف في المجتمةع المصةري -6

 خبير وباحع رئيسي(ي المركز القومي للبحوف الجنائية واالجتماعية.  الشوارع(

خبير ومشرف على مصري   أوياع المسنين في دور رعاية المسنين في المجتمع ال -8

 (. التحليالت اإلحصائية

ي (خبيةةرالسةةمات النفسةةية واالجتماعيةةة للجةةانحين المقيمةةين بةةدور رعايةةة األحةةداف   -1

 المركز القومي للبحوف االجتماعية والجنائية.

العالقة بين نقص التغ ية ومستوق التحصيل الدراسي لدق تالمية  المرحلةة االبتدائيةة  -12

 خبير(ي المركز القومي للبحوف التربوية. في المجتمع المصري  

بحع مشكالت المراهقة في إمارة أبو  بي بدولة اإلمةارات العربيةة المتحةدة مشروع  -11

  باحع رئيسي وخبير(ي بالتعةاون مةع مركةز الشةيخة فايمةة بنةت مبةارك حةر  الشةي  زايةد بةن 

جامعةة اإلمةارات العربيةة نهيان لخدمة الموايناتي وبرنةامج علةم الةنفس بكليةة العلةو  اإلنسةانية 

 المتحدة.

 سادساً: عضوية الامعيات العلمية

 .1986عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية من  سنة  -1

 .1986عضو الجمعية المصرية للصحة النفسية من  سنة  -2

 .2118عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية من  سنة  -3

 لندواتسابعاً : المشاركة في المؤتمرات وا

ديسةمبر إلةى  21المشاركة في مؤتمر جامعة القاهرة الةدولي الخةامس للبحةوف فةي الفتةرة مةن  -1

 كمنسق لمحور حقوا الطفلي قطاع العلو  اإلنسانية والتربوية. ي2119 ديسمبر 24
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المشاركة في اللجنة المن مةة وتقةديم بحةع فةي المةؤتمر اإلقليمةي األول لقسةم علةم الةنفس كليةة  -2

بعنةةةوان نوعيةةةة الحيةةةاة 2119أكتةةةوبر  21إلةةةى  19جامعةةةة القةةةاهرة فةةةي الفتةةةرة مةةةا بةةةين  اآلداب

 والتغيرات المجتمعية.

المشةةاركة ببحةةع فةةي المةةؤتمر الخةةامس للبحةةوف بجامعةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدةي أبريةةل  -3

2114. 

أبريةةل  للبحةةوف بجامعةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدةي السةةاد فةةي المةةؤتمر  بملخةةصالمشةةاركة  -4

2115. 

المشةةاركة بملخةةص فةةي المةةؤتمر السةةابع للبحةةوف بجامعةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدةي أبريةةل  -5

2116. 

 .2117المشاركة ببحع في المؤتمر الثامن للبحوف بجامعة اإلمارات العربية المتحدةي أبريل  -6

دريسي قسم علةم الةنفسي المشاركة في اللجنة المن مة لندوة الميثاا األخالقي ألعضاء هيئة الت -8

 .1999كلية اآلدابي جامعة القاهرةي مار  

المشاركة في الندوة التي أقامها قسم علم النفس بمناسبة بلوغ األستاذ الدكتور مصطفى سةويف  -9

 .1994سن السبعيني يوليو 

 المشاركة فةي النةدوة التةي أقامهةا قسةم علةم الةنفس بمناسةبة بلةوغ األسةتاذ الةدكتور مصةطفى  -11

 .2114سويف سن الثمانيني يوليو 

المشاركة في تن يم نةدوة اإلعةداد المهنةي والعلمةي لألخصةائي النفسةي فةي مصةري قسةم علةم  -11

 .1991النفسي كلية اآلدابي جامعة القاهرةي 

 .1987المؤتمر السنوي الثالع لعلم النفس في مصري  -12

 .1988المؤتمر السنوي الرابع لعلم النفس في مصري  -13

 1989المؤتمر السنوي الخامس لعلم النفس في مصري  - 18

 .1991المؤتمر السنوي الساد  لعلم النفس في مصري  -19

 1991المؤتمر السنوي السابع لعلم النفس في مصري  -21

 .2111المؤتمر السنوي السابع عشر لعلم النفس في مصر والتاسع العربيي  -21



 12 

مايو  7و  6العربي آمال وتحديات ال ي عقد بالشارقة في تقديم ورقة عمل في مؤتمر الطفل  -22

   مراكز الطفولة والناشئة (. 2113

 5 – 3المشةةاركة ببحةةع فةةي المةةؤتمر الةةدولي األول للبحةةوف بجامعةةة المنيةةا فةةي الفتةةرة مةةن  -23

 .2118نوفمبر 

الطفةةل  المشةاركة بمحايةرة فةةي الملتقةى العلمةي األول لكليةةة ريةاض األيفةال بعنةةوان تفكيةر -24

 .2119نوفمبر  17الرييعي في يو  

 ثامناً : نشاطات تطوير العملية التعليمية

 االلتزا  بمعايير الجودة في كل محاور العملية التعليمية. -1

المشةةاركة فةةي لجةةان الجةةودة وإعةةداد ملفةةات المقةةررات الدراسةةية وملفةةات أعضةةاء هيئةةة  -2

 التدريس.

 المختبرات بقسم علم النفس.المشاركة في لجان تطوير المعامل و -3

المشاركة في لجان تطةوير وتعةديل وصةيا ة اللةوائح الدراسةية بقسةم علةم الةنفس لمرحلتةي  -4

 الليسانس والدراسات العلياي وذل  في يوء معايير الجودة العالمية لبرامج علم النفس.

 المشاركة في لجان تطوير المكتبات وإمدادها بأحدف اإلصدارات المتخصصة. -5

المساهمة في تطوير الالئحة الدراسية لبرنامج علم النفس واإلرشاد بكليةة العلةو  اإلنسةانية  -6

 واالجتماعية جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلشراف الكامل على إعداد الجداول الدراسية بقسم علم النفس بجامعة اإلمارات على مدق  -7

 سبع سنوات.

الدوري للكتب الدراسية والمراجع بقسةم علةم الةنفس جامعةة  اإلشراف الكامل على التحديع -8

اإلمارات العربية المتحدةي بحيع تواكب االنتقال من مرحلة التدريس باللغة العربية إلةى التةدريس 

 باللغة اإلنجليزية.

 تاسعاً: نشاطات  دمة الماتم  والبيئة

ديم استشةةارات نفسةةية المسةةاهمة والتعةةاون مةةع مجموعةةة مةةن المتخصصةةين فةةي القةةانون بتقةة -1

تهدف إلى تعديل قانون الطفل خاصة الجزء المتعلق باأليفةال المعريةين لخطةر االنحةرافي فةي 

 إيار المركز القومي للبحوف االجتماعية والجنائية.
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اإلشراف االكلينيكي على يالب الدراسةات العليةا دبلةو  علةم الةنفس التطبيقةي فةي تةدريبهم  -2

 ة والنفسيةي ومراكز تأهيل األيفال المعاقين ذهنياًي لعدة دورات.تشفيات األمراض العقليبمس

المشةةاركة فةةي مشةةروع اكتشةةاف األيفةةال الموهةةوبين علةةى مسةةتوق جمهوريةةة مصةةر فةةي  -3

 .1991/1992المرحلة اإلعداديةي وتصنيفهم في المرحلة الثانوية إلى فصول تخص الموهوبيني 

في عدد من أقةاليم جمهوريةة مصةر العربيةة تقديم مجموعة من ور  العمل والمحايرات  -4

فةي إيةةار اإلعةداد المهنةةي لألخصةةائي النفسةي الةة ي يعمةل فةةي مجةةال التةأمين الصةةحي ي والصةةحة 

 (. 2111المدرسية   النصف األول من عا  

المشةةاركة فةةي تن ةةيم واإلشةةراف علةةى الةةدورة التدريبيةةة األولةةى لألخصةةائيين النفسةةيين فةةي  -5

الدراسات والبحوف النفسية بالتعاون مةع كليةة اآلداب وقسةم علةم الةنفس  المدار  من خالل مركز

 .1995جامعة القاهرةي 

المسةةاهمة فةةي عمليةةة االختيةةار المهنةةي للعةةاملين فةةي الرقابةةة اإلداريةةة فةةي جمهوريةةة مصةةر  -6

 ي والتي قا  بها قسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة القاهرة.1988 -1985العربية في الفترة من 

ي 1992المساهمة في عملية االختيار المهني للعاملين في مجال التشييد والبناءي في صةيف  -7

 تحت إشراف مركز الدراسات والبحوف النفسية كلية اآلداب جامعة القاهرة.

المساهمة فةي مشةروع االختيةار المهنةي لألفةراد المتقةدمين لاللتحةاا للعمةل كةوكالء نيابةةي  -8

 والبحوف النفسية. تفس كلية اآلداب جامعة القاهرة ومركز الدراساتحت إشراف قسم علم الن

تقديم عدة محايرات وندوات عن مرحلة المراهقة وكيفية االستفادة منها في عةدة مةدار   -9

االجتمةاعيين والنفسةيين خةالل العةا  الجةامعي  واألخصةائيينخاصة وحكومية للطالب والمعلمةين 

2118/2119. 

لتةةأخر حةةول ا بدولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدةي الهيلةةي بةةالعينمحايةةرة فةةي مدرسةةة  -11

 (. 2112يونيو الدراسي األسباب والعالج  

النفسةةةيين واالجتمةةةاعيين واأليبةةةاء النفسةةةيين فةةةي مستشةةةفى  نلألخصةةةائييمحايةةةرات  -11

 (. 2112األمراض النفسية بأبو  بي حول صعوبات التعلم يرا التشخيص والعالج   أبريل 

التواصةل لةدق الطفةل التوحةد فةي مركةز عةالج التوحةد بةأبو  ايةطراباترة حةول محاي -12

 (. 2112 بي   مار  
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اإلشراف األكةاديمي سةنوياً علةى عةدد مةن مشةروعات التخةرج لطالبةات قسةم علةم الةنفس  -13

 .2118وحتى  2112بجامعة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 

كةةةاديمي بتقةةةديم مقةةةررات ومحايةةةرات للطالبةةةات المسةةةاهمة فةةةي مشةةةروع اإلرشةةةاد األ -14

 المن رات أكاديمياً.

   

 : الخبرات التدريسية عاشراً 

بقسم علم النفس بجامعة اإلمارات العربية المتحةدة كليةة العلةو  اإلنسةانية   أستاذ دائر -1

بن ةا   .2111/  1999واالجتماعية في الفصل الدراسةي الثةاني مةن العةا  الجةامعي 

 دةالساعات المعتم

بقسم علم النفس بجامعة اإلمارات العربية المتحةدة كليةة العلةو  اإلنسةانية  أستاذ دائر  -2

بن ةا   .2112/  2111واالجتماعية في الفصةل الدراسةي األول مةن العةا  الجةامعي 

 الساعات المعتمدة

انتداب بجامعة مصر للعلو  والتكنولوجيا لتدريس علم النفس العا  لكليةات الصةيدلة ي  -3

ج الطبيعةةي ي واللغةةات والترجمةةة ي  لغةةة التةةدريس : اللغةةة اإلنجليزيةةة(  العةةا  والعةةال

 بن ا  الساعات المعتمدة .2111/  2111الجامعي 

علةم الةنفس  مقةررانتداب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة قسةم الهندسةة الطبيةة لتةدريس  -4

 لغةة  2111/ 2111إلي العةا  الجةامعي  2111/   1999العا  ي من العا  الجامعي 

 التدريس اإلنجليزية( . 

علةم الةنفس العةا  ي مةن  مقةررانتداب بكلية العالج الطبيعةي بجامعةة القةاهرة لتةدريس  -5

 لغةةة التةةدريس   2111/ 2111إلةةي العةةا  الجةةامعي  2111/ 1999العةةا  الجةةامعي 

 اإلنجليزية( .

ة علةةم نفةةس النمةةو ي مرحلةة مقةةررانتةةداب بكليةةة التمةةريض جامعةةة القةةاهرة لتةةدريس  -6

  2111/ 2111إلي العا  الجامعي  2111/ 1999ي من العا  الجامعي   البكالوريو

  لغة التدريس اإلنجليزية( .

سةيكولوجية الطفولةةي مرحلةة  مقةررانتداب بكليةة التمةريض جامعةة القةاهرة لتةدريس  -7

  2111/ 2111إلةةي العةةا  الجةةامعي  2111/ 1999الماجسةةتيري مةةن العةةا  الجةةامعي 

 إلنجليزية( . لغة التدريس ا
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علةةةم نفةةةس النمةةةو ي دبلةةةو   مقةةةررانتةةةداب بمعهةةةد األورا  جامعةةةة القةةةاهرة لتةةةدريس  -8

   لغة التدريس اإلنجليزية (. 2111/  2111التمريضي في العا  الجامعي 

أستاذ مسةاعد بقسةم علةم الةنفس كليةة العلةو  اإلنسةانية واالجتماعيةة جامعةة اإلمةارات  -9

إلةةةةةى العةةةةةا  الجةةةةةامعي  2112/ 2111ي العربيةةةةةة المتحةةةةةدة. مةةةةةن العةةةةةا  الجةةةةةامع

 . بن ا  الساعات المعتمدة.2117/2118

تةةدريس مقةةرر الجوانةةب االنفعاليةةة لةةدق الطفةةل المعةةااي مرحلةةة الةةدكتوراد ي قسةةم  -11

عةةةالج يبيعةةةي أيفةةةالي كليةةةة العةةةالج الطبيعةةةي جامعةةةة القةةةاهرة. العةةةا  الجةةةامعي 

 وحتى اآلن. 2118/2119

اي مرحلةةة البكةةالوريو  كليةةة العةةالج تةةدريس مقةةرر سةةيكولوجية الطفةةل المعةةا -11

 .2119/2111الطبيعيي جامعة القاهرة. العا  الجامعي 

تةةدريس منةةاهج البحةةع فةةي علةةم الةةنفس االرتقةةائيي مرحلةةة الماجسةةتيري قسةةم علةةم  -12

  النفس كلية اآلداب جامعة القاهرة.

 تم تدريسرا  مقررات: حادي عشر

 علم نفس النمو  -1

 نمو يفل المرحلة االبتدائية -2

 و يفل ما قبل المدرسةنم -3

 التقويم في الطفولة المبكرة  -4

 علم النفس العا  -5

 علم النفس التربوي -7

 مهارات التفكير -6

 علم النفس التجريبي -8

 القيا  النفسي -1

 مناهج البحع في علم النفس -12

 التأخر العقلي   دبلو  الدراسات العليا ( -11

 سيكولوجية الطفل المعاا -12

 الجوانب االنفعالية في الطفل المعاا -13
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 : البحو  والكتب المنشورةثاني عشر

(. الصغير المعرض لخطر االنحراف بين القانون والدراسةة  1994العتري.  فكري محمد  -1

 . 242 – 216     3، العدد  36المالة الانائية القومية، المالد النفسية. 

أيفةال األنمةاي الجديةدة لتعةرض األيفةال لالنحةراف   ( .  1999العتةر ي.   فكري محمةد  -2

 منشورات المركز القومي للبحو  االجتماعية والانائية.الشوارع ( دراسة استطالعية . 

( أدائيةةة العنةةف ي فةةي أحمةةد زايةةد ي وآخةةرون   تحريةةر (  2112العتةةر ي.   فكةةري محمةةد  -3

والانائيمة ،  منشورات المركز القومي للبحو  االجتماعيمة اهرة العنف في المجتمع المصري. 

    722 – 762 . 

(. منغصات الحياة اليوميةة لةدق المةراهقين المةواينين والعةرب 2119فكري محمد العتر   -4

 – 736دراسممات عربيممة، المالممد الثممامن، العممدد الرابمم .     المقيمةةين فةةي إمةةارة أبةةو  بةةي. 

786. 

(. العالقةةة بةةين بعةةض المشةةكالت الصةةحية المرتبطةةة بالحمةةل 2118فكةةري محمةةد العتةةر   -5

منشورات مركز مؤشرات القلق واالكتئاب لدق األمهات في السنة األولى من اإلنجاب. والوالدة و

 البحو  والدراسات النفسية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. 

(. العالقةة بةين مكونةات 2117فكري محمد العتر  ومشاركة نبوية عبةد العزيةز شةاهين (   -6

ةع وبعةض المشةكالت الصة يو حوليمات حية المرتبطةة بالحمةل والةوالدة. السةلوك المزاجةي لةدق الرع

مركممز البحممو  والدراسممات النفسممية، كليممة اآلداب، جامعممة القمماهرة. الحوليممة الثالثممة، الرسممالة 

  الرابعة.

(. العالقةةة بةةين مةةزاج 2116فكةةري محمةةد العتةةر  ومشةةاركة نبويةةة عبةةد العزيةةز شةةاهين(   -7

مالمة تغيرات الديموجرافية االجتماعيةة. الرييع ومؤشرات القلق واالكتئاب لدق األ  وبعض الم

 (.4(، العدد )1كلية اآلداب، جامعة القاهرة  : اإلنسانيات والعلوم االجتماعية. ملحق )

(. الفةةروا  2112العتةةر ي ؛ السةةيد ي عبةةد الحلةةيم محمةةود؛ يةةونس ي فيصةةل.    فكةري محمةةد -8

مالممة كليممة اآلداب ي للفئةةات. المبكةةرة بةةين الريةةع الةة كور واإلنةةاف فةةي عمليةةات التمثيةةل االدراكةة

 . 52 – 1،      4، العدد 72جامعة القاهرة، المالد 
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(. دراسةةة المؤشةةرات المزاجيةة لةةدق األيفةال الريةةع فةةي  2113العتةر ي.   فكةري محمةةد  -9

 - 76،     1، العمدد73مالمة كليمة اآلداب جامعمة القماهرة، المالمدالسنة األولى من العمةر. 

12. 

مشةةكالت  (2114  العتةةر ي ؛ الهيتةةي ي خلةةف نصةةار.فكةةري محمةةد ة؛ الةةدرمكيي فايمةة -11

 . مالة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالمراهقين في إمارة أبو  بي . 

 

 

 

 

 

 

                 

    

 

  

 


