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 جامعة القاهرة   ـكلية اآلداب 
  وحدة ضمان الجودة

ة جامعـ  اآلدابمن قبل قطاع الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية  إعدادههذا ملف تم 
ل يث يقوم كح األقسامبالكلية من مختلف  األعضاءهيئة التدريس لجميع  أعضاء إلىالقاهرة وموجة 

 :عضو هيئة تدريس بتسجيل البيانات المطلوبة داخل هذا الملف وفقا للعناصر التالية
 :: المؤهالت العلميةأوالا 

      .األقدم إلى األحدثترتب وفقا لتاريخ الحصول على المؤهل من  إنعلى 
 :الوظيفيالتدرج  :ثانياا 

     .األقدم إلى األحدثمن  يالزمنتكتب جميع البيانات وفقا للتسلسل  إنمع مراعاة 
 :الجامعي: التدريس ثالثاا 

    .ثم مواد الدراسات العليا الليسانستحدد مواد  إنعلى 
 على الرسائل: اإلشراف :رابعاا 

 .الدكتوراهثم رسائل  الماجستيرتكتب رسائل  إنعلى 
 .ترتب زمنياا  إنالعلمية المنشورة والمقبولة للنشر على  األبحاث أوراق :خامساا 
 .ترتب زمنياا  إنعلى  : الكتب والتقارير والدراساتسادساا 
 .ترتب زمنياا  إن: الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية على سابعاا 
 .ترتب زمنياا  إن: ورش العمل والحلقات النقاشية على ثامناا 
 .ترتب زمنياا  إنالدورات التدريبية على  :تاسعاا 
 .المؤسسية واألنشطة والقيادية اإلدارية: المهام عاشراا 
 .اخل جامعة القاهرة وما هو خارجهايذكر ما يفيد ما هو د إنعلى 
 .خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية فيعشر: المساهمة  حادي
 .دولية أوتحدد الفترات الزمنية لكل مساهمة سواء كانت محلية  إنعلى 
 .ر: الجوائز التقديرية والشهاداتعش ثاني

 .حصلت فيها على الجائزة التيلجائزة والجهة المانحة والسنة تذكر نوع ا إنعلى 
 .أخرى مجاالت  ثالث عشر:
 .من عضو هيئة التدريس ورئيس القسميتم التوقيع واالعتماد لهذه البيانات  إنلى ع
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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 فؤاد محمد أبوالمكارم محمد: )رباعي(االسم 

 

Name: Fouad Mohamed Abulmakarim 

Mohamed 

 

         معة القاهرة جا ـكلية اآلداب  :الكلية

  

  : علم النفسالقسم

 

 التخصص العام: علم النفس

 

 التخصص الدقيق: علم النفس المعرفي العصبي

 

 fmafouad@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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  أوالا: المؤهالت العلمية:  

 
 

 المؤهالت العلمية
 

 المصدر التاريخ اسم المؤهل
 جامعة القاهرة 7891 الليسانس الممتازة في علم النفس

 جامعة القاهرة 7899 دبلـــوم علم النفس التطبيقي
 جامعة القاهرة 7881 ماجسـتير اآلداب في علم النفس

 جامعة القاهرة 1007 دكتـوراه الفلسفة في علم النفس
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 بتاريخ تسلسلي(:ثانياا: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 معـــــيد 7881 7891 قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة القاهرة
 مدرس مساعد 1007 7881 قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة القاهرة
 مدرس 1009 1007 قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة القاهرة

 أستاذ مساعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1009 م علم النفس، كلية اآلداب، جامعة القاهرةقس
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 : التدريس الجامعي:ثالثاا 
 Courses Taught                                          المواد التي تم تدريسها

 يعلم النفس التجريب
 يمناهج البحث واإلحصاء االستدالل

 ي مجال العالج الطبيعيعلم النفس ف
 علم النفس في مجال الهندسة الطبية

 علم النفس اإلحصائي التربوي 
 الوحدات التدريسية *
Teaching Units رقمها 

Course 
No. 

 اسم المادة
Course title 

 الفصل
 الدراسي

Studying 
Term 

 العملي
Lab. 

 المحاضرات
Lecture 

 في علم النفس العلمي مناهج البحث  3 

 األول
 بيولوجيا العمليات النفسية  4 
 قياس نفسي متقدم  4 
 علم النفس العام في مجال التمريض  1 
 الثاني علم النفس البيولوجي  3 
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 رابعاا: االشراف على الرسائل:

تاريخ  اسم الطالب الدرجة عنوان الرسالة  م
 التسجيل

 نوع اإلشراف
 مشترك فردى

7 
دراك ءة إكفافي  تأثير الهاديات البصرية

المراهقة وبواكير الرشد: في  العمق
 دراسة ارتقائية تجريبية

 مشترك  نوقشت حنفيهشام  دكتوراه

ين ببعض محددات كفاءة عملية التبديل  1
 يةالمتآن لمهام المتعددةا

  فردي نوقشت أميمة سعيد ماجستير

3 
دراكي في تحسين كفاءة ثر التعلم اإلأ

دة بين المهام المتعد يالتبديل االنتباه
 غير المتماثلة عبر النوعيات الحسية

  فردي  أميمة سعيد دكتوراه

4 
لعالقة بين مستوى هرمون ا

التستستيرون في الدم وعالقته بالسلوك 
 العدواني لدى الذكور

  فردي  هبة سمير ماجستير

 .فقطتدريس هذا البند ألعضاء هيئة ال )*(
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 :              إن ترتب زمنياا  : أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر علىخامساا 

 السنة المجلد عنوان الدورية عنوان البحث

فئة المجلة 
في التصنيف 

الدولي 
 والمحلى

تعاطى المواد النفسية 
وعالقته بانحرافات 
السلوك بين تالميذ 

المدارس الثانوية العامة 
  ينالبن

تعاطى المواد المؤثرة في 
األعصاب بين تالميذ 

المدارس الثانوية العامة: 
دراسات ميدانية في الواقع 

 المصري 

المجلد الثامن 
 (330ـ117)

7888  

تعاطى المواد النفسية 
وعالقته بانحرافات 
السلوك بين تالميذ 

المدارس الثانوية الفنية 
 البنين

تعاطى المواد المؤثرة في 
بين تالميذ األعصاب 

المدارس الثانوية الفنية: 
دراسات ميدانية في الواقع 

 المصري 

المجلد التاسع 
 (159ـ793)

1001  

أنماط االستمرار في 
تعاطى المواد النفسية، 

وظروفه، لدى 
مجموعتين من تالميذ 

المدارس الثانوية العامة 
 والفنية

المجلة المصـرية للدراسات 
 النفسية

، عدد 73مجلد 
47 ،

 (154ـ117)

1003  

أنماط االستمرار في 
تعاطى المواد النفسية، 
وظروفه، في العينتين: 

 معاني الفروق 

تعاطى المواد المؤثرة في 
األعصاب بين تالميذ 

الثانوي العام وتالميذ الثانوي 
الفني: دراسات مقارنة على 

 أسس ميدانية

المجلد العاشر 
 (154ـ783)

1003  

تعاطى المكيفات )الشاي 
هوة والطباق( بين والق

 الريفيين: الخطوط العامة

تعاطى المواد المؤثرة في 
األعصاب بين الريفيين: 

دراسات ميدانية في الواقع 
 المصر.

المجلد الحادي 
 (99ـ57عشر )

1005  
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التغيرات النفسية الناجمة 
عن عمليات التكيف 

لإلدمان:  يالعصب
 اقتراحات وفروض

 يالمجلة القومية للتعاط
 واإلدمان

، عدد 1مجلد 
 (770ـ18)، 7

1005  

أساليب االنتباه كدالة 
لبعض العوامل النفسية 
االجتماعية لدى طالب 

 الجامعات

مجلد أعمال المؤتمر 
اإلقليمي لعلم النفس، في 

نوفمبر  10ـ79الفترة من 
، رابطة األخصائيين 1001

 النفسيين المصرية

 1001  

بعض المحددات النفسية 
ب االجتماعية ألسالي

لدى طالب  االنتباه
 الجامعات

دراسات عربية في علم 
 النفس

، عدد 1مجلد 
 (50ـ7)، 3

1001  

السلوكيات والمعارف 
غير التوافقية المرتبطة 

 يباالستخدام اإلدمان
 لإلنترنت

دراسات عربية في علم 
 النفس

، عدد 1مجلد 
 (731ـ95)، 4

1001  

Novel 
computational 

apoptosis-
neurogenesis 

model for multi-
abstraction level 

perception 

IEEE CIBEC'08  2009  

معالم الصورة الذهنية 
السائدة عن الموهبة 

والموهوبين لدي عينة 
من الجمهور العام: 

دراسات ميدانية 
 استكشافية

مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

 المصري 

  
1008 
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طرق اكتشاف ورعاية 
بين والنابغين في الموهو 

مصر، وتصور مبدئي 
الستراتيجية تربوية 

 ومجتمعية دائمة

مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

 المصري 

 1008  

اتجاهات تدخين الطباق 
وأنماطه بين طالب 

الجامعات الذكور عبر 
 "سنة 75

 يالمجلة القومية للتعاط
 واإلدمان

المجلد السابع، 
 العدد األول

ناير، ي
1070 

 

اختيار المتميزين من 
تالميذ الشهادة اإلعدادية 

األزهرية الراغبين في 
التقدم لشعبة الدراسات 

 الشرعية

مشيخة األزهر، قطاع 
 المعاهد األزهرية

 1070 
 
 

 

البروفيل النفسي 
االجتماعي للتوقف 

التلقائي عن تعاطي 
المواد النفسية بين 

 طالب الجامعات

تعاطي المجلة القومية لل
 واإلدمان.

المجلد السابع، 
 العدد الثاني

يوليو، 
1070 

 

الذاكرة قصيرة المدى 
لدى عينة من األطفال 

 ذوي متالزمة داون"

حوليات مركز البحوث 
 والدراسات النفسية.

الحولية السابعة، 
الرسالة السابعة 

 عشرة

ديسمبر، 
1077 

 

استخدام اإلنترنت 
كسلوك إدماني بين 

 الشباب

ي علم النفس دراسات ف
الحديث، في ذكرى رحيل 

األستاذ الدكتور عبدالحليم 
محمود السيد، قسم علم 

 النفس، جامعة القاهرة

 1077  

العالقة بين أساليب 
تركيز االنتباه والخصال 

حوليات مركز البحوث 
 والدراسات النفسية.

 الحولية العاشرة،
 الرسالة األولى

يناير، 
1074 
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الشخصية المميزة 
للتفاعل مع اآلخرين في 

 مواقف األداء
تقدير كفاءة وفعالية 

ترشيح التالميذ ألنفسهم 
كموهوبين من خالل 

إدراكاتهم الذاتية لسماتهم 
 السلوكية

دراسات عربية في علم 
 النفس

تحت  
 الطبع
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 :ن ترتب زمنياا أ: الكتب والتقارير والدراسات على سادساا 
 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
7 Statistical Data Analysis Using 

SPSS 11.0 
Center for Advanced of 

Postgraduate Studies and 
Research in Engineering 

Science, Faculty of 
Engineering, Cairo 

University (CAPSCU) 

2003 
 

 1004 الدار العربية للكتاب للحركة ي أسس اإلدراك البصر  1
للبحوث االجتماعية  يالمركز القوم عاطي واالعتمادمعجم مصطلحات الت 3

 والجنائية
1004 

 1009 كلية اآلداب، جامعة القاهرة مقدمة في الحاسب اآللي 4
عرض تحليلي للكتابات النفسية الحديثة  5

 يذات المنظور اإلسالم
 1070 الجمعية العربية للتربية اإلسالمية

1 Psychology for Biomedical 
Engineers 

Department of Biomedical 
Engineering, Cairo 

University 

2010 

تيسير التراث اإلسالمي للباحثين في مجال  1
علم النفس: دليل إلى المفاهيم النفسية في 

 اإلسالمي التراث

 1077 مركز الدراسات المعرفية، بالقاهرة

 1073 مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة علم النفس الفسيولوجي 9
 1074 المركز القومي للترجمة كيف ُيخدع البصر 8

 تحت الطبع المركز القومي للترجمة تاريخ علم النفس الحديث 70
مركز بحوث الموهبة واإلبداع، كلية  اإلبداع في مجال مؤسسات العمل 77

 اآلداب ـ جامعة القاهرة
 تحت الطبع

 حت الطبعت  المركز القومي للترجمة علم النفس المعرفي 21
التحليل العاملي: النظرية والتطبيق باستخدام  21

SPSS 
مشروع "تنمية مهارات البحث 
العلمي في العلوم االجتماعية 

لطالب الدراسات العليا"، مركز 

 تحت الطبع
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البحوث والدراسات االجتماعية، 
 كلية اآلداب، جامعة القاهرة

 تحت الطبع  ترجمةالمركز القومي لل سيكولوجية السلوك اإلدماني 21
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 :المحلية والدولية على ان ترتب زمنياا  : الندوات والمؤتمراتسابعاا 

 المنظمة الجهة وة /المؤتمرلندعنوان ا
 والمكان

 مشاركةنوع ال التاريخ

"مكافحة المخدرات  ندوة القومية لـال
 وعالج اإلدمان"

رئاسة مجلس 
الوزراء، صندوق 
مكافحة وعالج 
اإلدمان. هيلتون 

 بالقاهرةرمسيس 

أكتوبر  30ـ18
7884 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

 جامعة القاهرة. "ندوة "األعراف والقيم الجامعية
قاعة المؤتمرات 

 بجامعة القاهرة

عضو اللجنة  7888أبريل، 
 التنظيمية

المؤتمر السنوي التاسع عشر لعلم 
 النفس في مصر والحادي عشر العربي

جامعة كلية اآلداب 
 القاهرة

 ،يناير 18ـ11
1003 

 ورقة بحثية

International Symposium  rd3
on Psychiatry: Future of 
Psychiatry as a 

Neuroscience 

KSA, Jeddah: 
Saudi German 
Hospital and 

Saudi 
Psychiatric 
Association 

May,  th4 – st1
2007 

 ورقة بحثية

معايير األداء والسياسات والتخطيط 
 جال الصحة النفسيةللخدمات في م

مستشفى األمل 
بجدة، المملكة 
 العربية السعودية

 متحدث 1001مايو 5

المؤتمر اإلقليمي لرابطة األخصائيين 
 )رانم( النفسيين المصرية

رابطة األخصائيين 
النفسيين المصرية. 
شيراتون المطار 

 بالقاهرة

 ورقة بحثية 1001نوفمبر 

ية و المؤتمر الدولي للهندسة الطبية الحي
 بالقاهرة

كلية الهندسة، 
 جامعة القاهرة

ديسمبر  10ـ79
1009 

 ورقة بحثية
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اإلقليمية لعلم النفس بجامعة الندوة 
 الملك سعود بالرياض

 ورقة بحثية 1008يناير  1ـ5 

لمؤتمر اإلقليمي األول لقسم علم 
النفس: نوعية الحياة والتغيرات 

 المجتمعية

قسم علم النفس 
 بجامعة القاهرة

أكتوبر  17ـ78
1008 

عضو اللجنة 
 التنظيمية

المؤتمر الدولي الخامس بكلية العلوم 
االجتماعية جامعة الكويت: "العلوم 

 االجتماعية: شركاء في التنمية"

كلية العلوم 
االجتماعية جامعة 

 الكويت. الكويت

فبراير  73ـ77
1073 

 

 ورقة بحثية

المؤتمر الرابع لعلم النفس 
تماعية ـ جامعة بكلية العلوم االج

 الكويت: "علم النفس في عالم متغير"

كلية العلوم 
االجتماعية جامعة 

 الكويت. الكويت

أكتوبر  71ـ74
1074 

 

 ورقة بحثية
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 :ن ترتب زمنياا أ: ورش العمل والحلقات النقاشية  على ثامناا 
الجهة المنظمة  عنوان ورشة العمل/الحلقة النقاشية

 والمكان
 ركةنوع المشا التاريخ

CBT for children with 

special needs 
Saudi German 

Hospital 

Group-Jeddah 

May,  th4 - st1

2007 
 مستمع ومناقش

Spiritual interventions in 

psychotherapy – Islamic 

Protocols 

Saudi German 

Hospital 

Group-Jeddah 

May,  th4 - st1

2007 
 مستمع ومناقش

New approaches to the 

assessment and therapy of 

autism 

Saudi German 

Hospital 

Group-Jeddah 

May,  th4 - st1

2007 
 مستمع ومناقش

New trends in women 

mental health 
Saudi German 

Hospital 

Group-Jeddah 

May,  th4 - st1

2007 
 مستمع ومناقش

Interviewing skills Saudi German 

Hospital 

Group-Jeddah 

May,  th4 - st1

2007 
 مستمع ومناقش

Social phobia Saudi German 

Hospital 

Group-Jeddah 

May,  th4 - st1

2007 
 مستمع ومناقش

Skills of mental status exam 

using (SCID1) 
Saudi German 

Hospital 

Group-Jeddah 

May,  th4 - st1

2007 
 مستمع ومناقش

The role of 

neuropsychological testing 

in clinical practice 

Saudi German 

Hospital 

Group-Jeddah 

May,  th4 - st1

2007 
 مستمع ومناقش

مركز تنمية قدرات  تصميم مقرر
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

مايو  75ـ74
1001 

 متدرب

مركز تنمية قدرات  اإلدارة الفعالة لألزمات
يئة أعضاء ه

التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

مايو  79ـ71
1001 

 متدرب

مركز تنمية قدرات  التدريس باستخدام التكنولوجيا
أعضاء هيئة 

مايو  37ـ18
1001 

 متدرب
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التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

إعداد وكتابة البحوث العلمية ونشرها 
 دوليا  

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

، قياداتالتدريس وال
 بجامعة القاهرة

أغسطس  71ـ74
1001 

 متدرب

مركز تنمية قدرات  إعداد مشروع بحثي
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

أغسطس  13ـ17
1001 

 متدرب

مركز تنمية قدرات  معايير الجودة في العملية التدريسية
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

 متدرب 1070 يونية 8ـ1

التحليل اإلحصائي متعدد المتغيرات 
Meta Analysis 

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

 متدرب 1070أكتوبر  8ـ5

مركز تنمية قدرات  مهارات العرض الفعال
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

نوفمبر  11ـ10
1071 

 متدرب

مركز تنمية قدرات  االمتحانات وتقويم الطالبنظم 
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

 متدرب 1073مارس  1ـ5

مركز تنمية قدرات  التخطيط االستراتيجي
أعضاء هيئة 

يوليه  30ـ18
1073 

 متدرب
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التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

 راتمركز تنمية قد االتجاهات الحديثة في التدريس
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

 متدرب 1073نوفمبر  1ـ1

مركز تنمية قدرات  إدارة الفريق البحثي
أعضاء هيئة 

التدريس والقيادات، 
 بجامعة القاهرة

فبراير  11ـ11
1074 

 متدرب

إعداد المشروعات التنافسية لتمويل 
 البحوث

مركز تنمية قدرات 
أعضاء هيئة 

، القياداتالتدريس و 
 بجامعة القاهرة

يونيه  14ـ13
1074 

 متدرب
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 :ن ترتب زمنياا أ: الدورات التدريبية على تاسعاا 
اسم الجهة  العنوان

 المنظمة
 التاريخ المكان

استخدام الحاسب اآللي في العلوم 
 االجتماعية

مركز البحوث 
والدراسات 

 االجتماعية، 

كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

 7881مارس، 

استخدام الحاسب اآللي في العلوم 
 االجتماعية

مركز البحوث 
والدراسات 
 االجتماعية

كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

 7889يونية، 

التحليل والمعايرة اإلحصائية 
لالختبارات النفسية في مجال االنتقاء 

 والتوجيه المهني

مجموعة شركات 
 هائل سعيد أنعم. 

مدينة تعز، 
الجمهورية العربية 

 يمنيةال

 
 1004مايو، 

 
مجموعة شركات  تنمية المهارات المرتبطة بالعمل

 هائل سعيد أنعم. 
مدينة تعز، 

الجمهورية العربية 
 اليمنية

 
 1004مايو، 

 
إعداد قواعد البيانات وثيقة الصلة 

 بالعمل
مجموعة شركات 
 هائل سعيد أنعم. 

مدينة تعز، 
الجمهورية العربية 

 اليمنية

 
 1004مايو، 

 
اع المتغيرات وأساليب ترميزها، أنو 

وأنواع العينات وأساليب اختيارها، 
وأنواع الفروض وكيفية صياغتها في 

 البحوث النفسية واالجتماعية

مركز البحوث 
والدراسات 
 االجتماعية

كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

 1077أبريل، 

اكتشاف األطفال الموهوبين وتنمية 
 مواهبهم

مدرسة "سانت 
غات" فاتيما لل

 بمصر الجديدة

، هيولي 70ـ8 
1071 

التحليل العاملي وبناء االختبارات 
 النفسية

مركز البحوث 
والدراسات 
 االجتماعية

كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

يونية،  11ـ10
1073 
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كلية اآلداب،  الكتابة الفنية: كتابة الخطط البحثية
 جامعة القاهرة

أكتوبر،  37ـ10 
1073 

كلية اآلداب،  ميةكتابة التقارير العل الكتابة الفنية:
 جامعة القاهرة

ديسمبر،  11ـ75 
1073 

التحليل العاملي وبناء االختبارات 
 النفسية 

مركز البحوث 
والدراسات 

 االجتماعية 

كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

فبراير،  77ـ8
1074 

مهارات الترجمة التحريرية للعلوم 
 النفسية

المركز القومي 
 للترجمة

فبراير،  10ـ78 
1074 

الكتابة الفنية: مراجعة التراث النظري 
 والدراسات السابقة

كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

يونيه،  11ـ75 
1074 

اإلحصاء، والقياس النفسي، ومناهج 
 البحث

مركز البحوث 
 والدراسات النفسية

كلية اآلداب، 
 جامعة القاهرة

عدة دورات على 
 فترات متفرقة

آلثار النفسية واالجتماعية التوعية با
 لتعاطي المواد النفسية

صندوق مكافحة 
وعالج اإلدمان 

والتعاطي، رئاسة 
 مجلس الوزراء

عدة دورات على  
 فترات متفرقة

تصميم وتطبيق المقاييس واستخدام 
اإلحصاءات في البحوث اإلكلينيكية 

 االجتماعية

مركز العالج 
 االجتماعي

كلية الخدمة 
عة االجتماعية، جام

 حلوان

عدة دورات على 
 فترات متفرقة

دراسة الحالة وأسلوب كتابة التقرير 
 النفسي

المركز القومي 
 لدراسات القضائية

 

وزارة العدل 
 المصرية

عدة دورات على 
 فترات متفرقة

 
 
 

  

 



20 

 

 :دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل: عاشراا 
 (.78/1/1071بجامعة القاهرة. )منذ لمركز بحوث الموهبة واإلبداع،  مديراا ـ 7
 (.1070بمجلس إدارة مركز الموهبة واإلبداع ونائب مدير المركز، بجامعة القاهرة. )منذ يونية  عضواا ـ 1
 (.1071. كلية اآلداب، جامعة القاهرة. )منذ فبراير رئيس تحرير حوليات مركز بحوث الموهبة واإلبداعـ 3
ة. للبحوث االجتماعية والجنائي ي. المركز القومواإلدمان يومية للتعاطعضواا بهيئة تحرير المجلة القـ 4

 (.1003)منذ مايو 
بعدد من المجالت العلمية المتخصصة في علم النفس، من بينها، على سبيل المثال: المجلة  محكماا ـ 5

ة، ومجلة نفسيالقومية للتعاطي واإلدمان )المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية(، مجلة دراسات 
دراسات عربية في علم النفس )رابطة األخصائيين النفسيين المصرية(، مجلة اإلنسانيات والعلوم 

 االجتماعية )كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة(.
لوحدة التصميم اإلحصائي للبحوث النفسية، بمركز البحوث والدراسات النفسية، بجامعة القاهرة.  مستشاراا ـ 1

 (.1007)منذ 
 (.1007ا  بمجلس قسم علم النفس، بجامعة القاهرة )منذ عضوـ 1
 (.1007للجنة المعامل والتجهيزات المعملية بقسم علم النفس، جامعة القاهرة )منذ  وعضواا  رئيساا ـ 9
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