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  الســــيرة الذاتيــــة

  عادل كمال خضر/ دكتورستاذ الألل
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  التحليــل النفســيعلم النفس اإلكلينيكي وأســـتاذ 

 كلية اآلداب  ــ  جامعة بنها
 

  

  

  

  عـادل كمـال خضـر / أد   : االســــــــــــم

  . م ٨/١١/١٩٥٩  : تاريخ الميالد

  لية اآلداب ـ  جامعة بنـهاك:  العمل 

  علم النفس  :  قسمال

  علم النفس اإلكلينيكي: التخصص الدقيق 

  والتحليل النفسي                           

  اذــتــــأس:   الدرجة العلمية 

  

  01092559318    : تليفون      
                   
  :البريد الكتروني    
      adelkhedr@yahoo.com  
    adelkhedr@fart.bu.edu.eg  

  
  : الموقع االلكتروني   

      univ.edu.eg-www.benha  
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 ١-  البيانات الشخصية :

  االسم  عـادل كمـال السيد دمحم خضر. أد
 القسم  قسم علم النفس

 والجامعة الكلية  جامعة بنها  ــ كلية اآلداب
 الوظيفة الحالية المتفرغ ــ التحليل النفسيعلم النفس اإلكلينيكي وأستاذ 

  قسم علم النفس ــ كلية اآلداب  ــجامعة بنها 
  بنها الجديدة ــ ش الشهيد فريد ندا  ٧

 عنوان العمل

 محمولتليفون   ٠١٠٩٢٥٥٩٣١٨

 تليفون العمل  ٠١٣/  ٣٢٢٥٤٩٢

 العمل فاكس  ٠١٣ / ٣٢٢٤٧١٨

adelkhedr@yahoo.com  اإليميل الشخصي 

adelkhedr@fart.bu.edu.eg  البريد اإللكتروني  الجامعي  

iv.edu.egun-www.benha موقع الويب 
 

 

 ٢-  المؤهالت العلمية :

  .شمس  عين بتقدير عام جيد من جامعة ١٩٨٢عام  ليسانس آداب قسم علم النفس دور يونيو - ١
ماجســتير في اآلداب  بتقدير عام ممتــاز مع  التوصية بتبادل الرسالة  من  قسم علم النفس   - ٢

  . ١٩٨٧/  ١/  ٢٥ــ كلية اآلداب ــ  جامعة عين شمس ،  في  
دكتوراه في اآلداب بتقدير مرتبـة الشـرف األولى مع التوصية بتبادل الرسالة من  قسم علم   - ٣

 . ١٩٨٩/  ١٠/ ٢٩في  النفس ــ كلية اآلداب ــ جامعة عين شمس ، 

  
 
  

 ٣-  الخبرات األكاديمية والتدرج الوظيفي :

  . ١٩٩٠/ ٢٧/١من مدرس مساعد بقسم علم النفس بكلية  اآلداب ببنها اعتباًرا  - ١
  . ١٩٩٠/  ٥/  ٣٠مدرس بقسـم علم النفـس  بكـلية  اآلداب  ببنـها اعتباًرا  من   - ٢
  . ١٩٩٥/  ١٩٩٤أستاذ مساعد بقسم علم النفس  بكلية التربية جامعة الملك سعود  عام   - ٣
  . ١٩٩٥/ ٢/ ٢١أستاذ  مساعد بقسم علم النفس بكلية اآلداب ببنها اعتباًرا من   - ٤
  . ٢٠٠٠/  ٧/  ٢٥اعتباًرا  من   بكلية اآلداب ببنها  سـم علم النفـسبق  أسـتاذ  - ٥
 ) . ٢٠٠٧ــ  ٢٠٠١( رئيـس  قسـم علم النفـس  بكلية اآلداب ــ  جامعة بنـها لمدة دورتين   - ٦
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/  ٢٠٠٨أسـتاذ بقسـم علم النفـس التربوي بكلية التربية ـ جامعة الملك عبد العزيز عامي    - ٧
٢٠١٠ . 

/  ٨/  ٢٨وحتى   ١٢/١٠/٢٠١١النفس بكلية اآلداب ـ جامعة بنها من رئيس قسم علم   - ٨
٢٠١٢. 

 ٢٢وحتى  ٢٠١٢/  ٨/ ٢٩ا من وكيل كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع ـ جامعة بنها اعتبارً   - ٩
 /٢٠١٦/ ١١. 

 ٦/  ١٩وحتى   ٢٠١٤/  ٩/  ٢٩قائم بأعمال عميد كلية اآلداب ـ جامعة بنها  اعتباًرا من   -١٠
 /٢٠١٦ . 

 ٧وحتى   ٢٠١٦/  ٦/  ٢٠اعتباًرا من كلية اآلداب ببنها ،   -تاذ علم النفس اإلكلينيكي أس -١١
 /٢٠١٩/  ١١ .  

 ٢٠١٩/ ١١/ ٨كلية اآلداب ببنها ، اعتباًرا من   - أستاذ علم النفس اإلكلينيكي المتفرغ  -١٢
 .وحتى تاريخه 

  
  
  
  

   ٤-  التقديرات والجوائز  :

تعليمية والجمعيات الدير من عدد من المؤسسات منح العديد من شهادات الشكر والتق  - ١
 . األهلية 

عبد حصل على جائزة عبد الحميد شومان في العلوم النفسية والتربوية ـ من مؤسسة   - ٢
 . ١٩٩٨ـ المملكة األردنية الهاشمية عام  الحميد شومان

 . ٢٠٠٥منح  درع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة عام    - ٣
 . ٢٠٠٦في االحتفال باليوبيل الفضي للكلية عام   ــ جامعة بنها ــ  كلية اآلداب منح درع  - ٤
  .٢٠١٧ ديسمبر  ــ جامعة بنها  ــمنح درع التميز العلمي   - ٥
عام  ، حصل على جائزة جامعة بنها التقديرية في اآلداب ـ جمهورية مصر العربية  - ٦

٢٠١٧.  

  
  

   ٥-  عضوية الهيئات المهنية :

  . ١٩٩٠اعتبارا من عام   .) ع.م.ج( خصائيين النفسيين المصرية عضو رابطة األ - ١
  )ع. م . ج ( معالج نفسي مقيد بسجل المعالجين النفسيين بوزارة الصحة والسكان  - ٢

 . ١٩٩٩من عام    ااعتبارً 
 . ٢٠١٦ – ٢٠١٤رئيس تحرير مجلة كلية اآلداب ببنها في الفترة من  - ٣
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   ٦-  اإلنشاءات :

ء وحدة اإلرشاد النفسي ، وحدة ذات طابع خاص ، تابعة لمركز قام بتأسيس وإنشا -
الدراسات اإلنسانية  وخدمة البيئة بكلية اآلداب ـ جامعة الزقازيق فرع بنها ، وذلك بقرار 

 . ٢٩/٦/٢٠٠٤بتاريخ )  ٣٣٦( مجلس جامعة الزقازيق رقم 

  
  
  

  ٧-  مجاالت البحث : 

  التوجيه واإلرشاد النفسي. 
 النفسي العالج بالتحليل .  
  العالج النفسي بالفن. 
  سيكولوجية رسوم األطفال.  
  أساليب الرسم اإلسقاطي. 
  تفسير األحالم. 
  الرمزية. 
  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. 
 دمج المعاقين في المدارس العادية . 

  
  

  ٨-  اللجان العلمية :   

 . ٢٠٠٢/  ٢٠٠١الجامعي    ئيس لجنة المختبرات والمعامل بكلية اآلداب ببنها ــ  للعامر -١
النفسي  من   عضو مجلس إدارة مركز الدراسات اإلنسانية ببنها ، ورئيس وحدة اإلرشاد - ٢

 .  ٢٠٠٨ــ   ٢٠٠١
 . ٢٠١٦وحتى  ٢٠١٢ رئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ، من - ٣
ــ  ٢٠١٣عشر الدورة الحادية  - عضو اللجنة العلمية الدائمة  لترقية أساتذة علم النفس  - ٤

٢٠١٦  . 
عضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي بأكاديمة الشرطة ــ وزارة الداخلية المصرية ،  في الفترة  - ٥

 . ٢٠١٦ – ٢٠١٣من 
 . ٢٠١٦وحتى  ٢٠١٤عضو لجنة قطاع اآلداب ـ المجلس األعلى للجامعات ، من  - ٦
جامعة بنها ،  رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة ـ كلية اآلداب ـ - ٧

 . ٢٠١٦وحتى يونيو  ٢٠١٤ورئيس مجلس الكلية ، من أكتوبر 
 وحتى يونيو ٢٠١٥عضو مركز الخدمة العامة للغات األجنبية  بجامعة بنها ، من أكتوبر  - ٨

٢٠١٦ . 
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 . ٢٠١٩ــ  ٢٠١٦لترقية أساتذة علم النفس ، الدورة الثانية عشر  عضو لجان المحكمين  - ٩
لدورة الثانية عشر ا،  التربية الفنيةلترقية أساتذة  ن لجان المحكميل خارجي عضو  -١٠

 . ٢٠٢٢ ــ ٢٠١٩،  والدورة الثالثة عشر  ٢٠١٩ــ  ٢٠١٦
  ) .وحتى تاريخه   - ٢٠١٩يناير ( عضو مجلس إدارة وحدة تعليم الكبار بجامعة بنها   -١١
ــ  ٢٠١٩ ة ة عشرلثلترقية أساتذة علم النفس ، الدورة الثا عضو اللجنة العلمية الدائمة  -١٢

٢٠٢٢ . 
  
  
  
  

 : الخبرات االستشارية  -٩    
  

 .خبير في تحليل رسوم األطفال  واستخدامها في التشخيص والعالج النفسي  -
  

 .واستخدام األحالم في العالج النفسي  خبير في تفسير األحالم  وداللة رموز الحلم  -
  

 .استشاري العالج بالتحليل النفسي  -
  

 .نفسيين عبر ورش العمل  والمحاضرات والندوات يقوم بتدريب األخصائيين ال -
  

  .محكم للعديد من المجالت العلمية المتخصصة في تخصص علم النفس  -
  
  
  
  

 : المؤسسات/ الجامعة / أنشطة خدمة المجتمع في الكلية  -١٠
  

  

  العام
  

 اسم النشاط الخدمي
 

١٩٨٤ 

  

لويس كامل . راف أدبإشاإلشتراك كعضو فريق تقنين االختبارات السيكولوجية ،  -١
  .مصر  ــ  مليكه ـ بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

 
١٩٨٥ 

  

مجلة (سنوات  ٧ـ  ٥من سن مجلة لألطفال  بحث مشروع كعضو فريق االشتراك -٢
عفاف . ، د شاكر عبد الحميد. دمحم سالمة آدم ، د. ـ بإشراف  أد)  ياسين وياسمين

 .مصر  ــ  لثقافة الطفل عويس ــ  بالمركز القومي
 

١٩٨٩ 

  

فرج عبد القادر . االشتراك كعضو فريق بحث التورط في المخدرات ، بإشراف  أد -٣
طه ـ  والذي أجري في مصر ــ برعاية مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية 

 . السعودية
 

١٩٩١ 

  

لمركز القومي  لثقافة  ــ   با"  سيكولوجية رسوم األطفال " تقديم  ندوة  عن   -٤
   .عالء حمروش ، رئيس المركز . ، بدعوة من أد بالقاهرة الطفل

 
١٩٩١ 

 :ياضة بمحاضرة وورشة عمل في موضوع االشتراك في دورة تدريب أخصائي الر -٥
، " لحة سيكولوجية العمل مع المراحل السنية المختلفة  وطرق معالجة  مشاكلها الم" 
 .باب والرياضة  بمحافظة القليوبية مديرية الشي عقدت بالت

 

٢٠٠٢ 
  

الدورة في  -يين العاملين في مجال اإلعاقة االشتراك في تدريب األخصائيين النفس -٦
  . التدريبية الثامنة ـ التي نظمها المجلس القومي للطفولة واألمومة ـ القاهرة
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 ١١- بيان كتب األستاذ الدكتور / عادل كمال خضر 

 
٢٠٠٢ 

  

برنامج غزة للصحة النفسية  دورة تدريبية الثنين من األخصائيين النفسيين  ب تنظيم -٧
نتفاضة  الذين  يعانون  من  عصاب ما تحليل رسوم  وأحالم  أطفال  اال  للتدريب على
 .ـ القاهرة  بعد الصدمة

 
٢٠٠٣ 

 

  

" ا  بين النظرية والتطبيق دمج المعاق ذهنيً " إقامة مائدة  مستديرة  بعنوان  -٨
لمعني بحقوق الطفل المعاق ، بجامعة أسيوط ـ مصرـ ضمن أنشطة منتدى التجمع ا

 .من الجمعية النسائية بجامعة أسيوط  للتنمية  بدعوة
 

٢٠٠٥ 
  

" ت التشخيص وتحليل الشخصية استخدام الرسوم في عمليا: " إقامة ورشة عمل  -٩
  .ـ الدوحة لجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة ، في ا

 

٢٠٠٧ــ  ١٩٩٧  
  

تعاون مع توجيه التربية النفسية بمديرية ئيين النفسيين بالقام بتدريب األخصا - ١٠
   .القليوبية  ةبمحافظ التربية والتعليم 

 

٢٠٠٨  - ٢٠٠٤  
  

اإلنسانية  الدراساترئيس وحدة اإلرشاد النفسي ومدير العيادة النفسية بمركز  - ١١
 .البيئة ، بكلية اآلداب ـ جامعة بنها  وخدمة

 

  ٢٠٠٩  
  

االجتماعي األسري بجمعية التوعية والتأهيل  س في برنامج اإلرشادبالتدريقام  - ١٢
 .  بجدة ـ المملكة العربية السعودية 

 

٢٠١٢ــ  ٢٠٠٨  
  

  . رابطة األخصائيين النفسيين  ــ القاهرةم بتدريب األخصائيين النفسيين بقا - ١٣
 

٢٠١٤  - ٢٠٠٦  
  

ل وحدة اإلرشاد النفسي قام بعقد عدة دورات لطالب قسم علم النفس ، من خال - ١٤
 . التابعة لمركز الدراسات اإلنسانية بكلية اآلداب ـ جامعة بنها

 

٢٠١٤ 
  

وان  -١٥ ة " المشاركة في ندوة بعن ة القليوبي ي محافظ ة ف ة والتنمي ة " البيئ ي كلي ، ف
 . اآلداب جامعة بنها ، تحت رعاية وزير الثقافة ورئيس جامعة بنها 

  

 

٢٠١٧ 
س عضو لجنة اخت -١٦ يس مجل ب ومساعد رئ ات لشغل وظائف نائ ادات المحلي ار قي ي

  . المدينة ، ورؤساء الوحدات القروية ، بمحافظة القليوبية 

 

٢٠١٧ 

ي  -١٧ ة ف ار المجتمعي كان واآلث ور الس يس مح دوة رئ رات " ن ة لمؤش ة تحليلي دراس
  .  جامعة بنها -"  ٢٠١٧التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت 

 

٢٠١٨ 
ا: القيم " تقديم  ندوة  عن   -١٨ ة "   طبيعتها وأهميته ن اإلدارة التعليمي للمدرسين م

يس  ة رئ ع برعاي ة المجت ا ، ضمن أنشطة خدم بقليوب ، وذلك بكلية التربية جامعة بنه
  .  ٣٠/١/٢٠١٨الجامعة ومحافظ القليوبية ، يوم الثالثاء 

 

٢٠١٩ 

دة  ٢٠١٩يناير  ١٥جامعة اعتبارا من عضو مجلس إدارة وحدة تعليم الكبار بال -١٩ لم
  . ٢٠١٩لسنة )  ١١٩( سنوات ، وفقًا لقرار رئيس الجامعة رقم  ٣

  جهـة  وتاريخ  النشــر  كتابعنوان  ال  م
  

                 رقم اإليداع بدار الكتب           دراسات نفسية ميدانية  ١
  ٢٨٧ــ الصفحات  ٢٠١١/  ٢١١٧٠

  رقم اإليداع بدار الكتب  دراسات تطبيقية إكلينيكية  ٢
  ٢٨٧ــ الصفحات  ٢٠١٢/  ١٢٢٥٠
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  : عادل كمال خضر/ بيان أبحاث األستاذ الدكتور  -٢١
  

  رقم اإليداع بدار الكتب  دراسات تحليلية نفسية  ٣
  ٣٢٥ــ الصفحات  ٢٠١٢/  ١٢٢٥١

٤    
  ــاد النفســياإلرش

  رقم اإليداع بدار الكتب
  ٣٣٧ــ الصفحات   ٢٠١٢/  ٨١٢٩

  
  رقم اإليداع بدار الكتب  سيكولوجية رسوم األطفال  ٥

  ٢٣٢ــ  الصفحات  ٢٠١٢/  ٨١٢٦
٦    

  علم النفس اإلكلينيكي
  رقم اإليداع بدار الكتب

  ٣٧٠ــ الصفحات  ٢٠١٢/  ٢٠٦٦٤
  

٧    
  يناير ٢٥الدالالت النفسية ألحداث ثورة 

   الهيئة المصرية العامة للكتاب
٢٠١٣  
  ٣٧٠الصفحات 

  الدالالت النفسية لرسوم شكل اإلنسان  ٨
  "اختبار رسم الشخص " 

  رقم اإليداع بدار الكتب
  ٢٧٢ــ الصفحات  ٢٠١٣/  ٢٠٨٣١

  
  رقم اإليداع بدار الكتب  دراسة الحالة  في التحليل النفسي  ٩

  ٢٨٤ــ الصفحات  ٢٠١٣/  ٢٤٣١٠
  رقم اإليداع بدار الكتب    رمزية في التحليل النفسيال  ١٠

  ١٠٩ــ  الصفحات  ٢٠١٤/  ٤١٢٢
١١    

  استخدام الرسم في التشخيص والعالج النفسي
  رقم اإليداع بدار الكتب 

   ٤٤٦ــ الصفحات  ٢٠١٤/  ٤١٢٣
  

  رقم اإليداع بدار الكتب  التحليل النفسي  ١٢
  ٢٦٩ــ  الصفحات  ٢٠١٤/  ٤٩٩٤

  مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة  في النفس اإلنسانية إبحــار  ١٣
  البيئة ـ كلية اآلداب  جامعة بنها

  تفسير األحالم  ١٤
  بين علماء النفس وعلماء اإلسالم

  رقم اإليداع بدار الكتب
  ٣١٤ــ  الصفحات  ٢٠١٥/  ٢٥٣٢٩

  
١٥    

  يونيو ودالالتها النفسية ٣٠ثورة 
   الهيئة المصرية العامة للكتاب

٢٠١٨  
  ٥٢٨الصفحات 

  

  م
  

  وان  الدراســـةـعن
  

  جهـة وتاريخ النشــر
  

  عناصر اختبار رسم الرجل وعالقتها بالعوامل"    ١
  " .المعرفية واالنفعالية 

  .} مائسة المفتي . باالشتراك مع أد{  

امة الع الهيئة المصرية -  مجلة علم النفس
/ نوفمبر/ أكتوبر - ) ١٦( العدد  - للكتاب 

  ٥٩ـ    ٣٨ص     .١٩٩٠ يسمبر
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  إدماج األطفال المصابين بالتخلف العقلي مع األطفال"   ٢
  األسوياء  في بعض األنشطة  المدرسية وأثره  على

  " .مستوى  ذكائهم وسلوكهم  التكيفي 
  .}  مائسة  المفتي. باالشتراك مع  أد{ 

  

،   ٣،  ج  ٢، ك  ت  نفسـيةمجلة  دراسـا
  . ١٩٩٢  -  يوليو
  ٣٩٠ـ    ٣٧١ص   

  دراسة مقارنة لمفهوم الذات لدى األطفال المصابين     "   ٣
  بالتخلف  العقلي واألطفال العاديين  قبل وبعد دمجهم

  " .  معاً  في  بعض  األنشطة  المدرسية  

  العامةالهيئة المصرية  -  مجلة علم النفس
  /أغسطس  /يوليو ، )٢٣(لعدد ا - للكتاب 

  ٩٥ـ  ٨٦ص    ،١٩٩٢،  سبتمبر
  الفائدة الكليـنيكية السـتخدام الرسـم"    ٤

  " .فـي العالج النفســـي 
الهيئة المصرية العامة   -  مجلة علم النفس

/ نوفمبر / أكتوبر  -) ٢٨(العدد  - للكتاب 
  ٩٨ـ    ٧٠ص .  ١٩٩٣ ، ديسمبر

  " .ين االستيعاب واالستدماج المؤسسات اإليوائية ب"   ٥
  .}  دسوقي  دمحم .باالشتراك  مع  د{ 

الهيئة المصرية العامة   -  مجلة علم النفس
/ أغسطس / يوليو  -) ٣١(العدد  - للكتاب 

  ٩٢ـ    ٧٨ص   .١٩٩٤ ، سبتمبر
٦    

  " .دمج األطـفال المعـاقين في المدارس العـادية " 
لعامة  الهيئة المصرية ا -  مجلة علم النفس

/ مايو / أبريل  - )  ٣٤(العدد  - للكتاب 
  ١٠٩ـ    ٩٨ص   .١٩٩٥ ، يونيه

  -الذكري واألنثوي  –ترتيب رسم شكل اإلنسان "   ٧
  " .في  اختبار  رسم  الشخص  وداللته  الكلينيكية 

العامة   الهيئة المصرية -  مجلة علم النفس
/ مايو / أبريل  -)  ٣٨( العدد  - للكتاب 
  ٨٠ـ    ٦٨ص  .   ١٩٩٦ ، يونيه

٨    
       " . الفائدة اإلكلينيكية لألحـالم فـي العـالج النفسي " 

الهيئة المصرية العامة  -  مجلة علم النفس
/ نوفمبر / أكتوبر  - )  ٤٤(العدد  - للكتاب 
  ١٣٠ـ  ١٠٢ص .   ١٩٩٧ ، ديسمبر

٩    
  " .رسوم األطفال لشكل اإلنسان وداللتها النفسية" 

العامة   الهيئة المصرية -  النفسمجلة علم 
/ أغسطس / يوليو  -) ٤٧(العدد  - للكتاب 

   ٦٢ـ    ٤٠ص    .١٩٩٨ ، سبتمبر
١٠    

  " .في  األحــالم الرمـزية  "  
العامة   الهيئة المصرية -  مجلة علم النفس

/ فبراير / يناير  - )  ٤٩(العدد  - للكتاب 
   ٦٨ـ    ٤٤ص  . ١٩٩٩،  مارس

  اختبـار رسـم الشـخص اسـتخدام"   ١١
  " .فـي التشـخيص والعـالج النفسـي 

العامة   الهيئة المصرية -  مجلة علم النفس
/ أغسطس / يوليو - )  ٥١( العدد - للكتاب 

   ١٠٨ـ    ٩٢ص   .١٩٩٩ ، سبتمبر
١٢    

               " .    وضع البحث النفسي في مصـر "  
ة العام الهيئة المصرية - مجلة علم النفس 

/ نوفمبر/ أكتوبر  -)  ٥٢( العدد  - للكتاب 
   ٣٨ـ    ٢٠ ص  .١٩٩٩  ، ديسمبر

١٣    

  الدالالت اإلكلينيكية المميزة الستجابات مريض بعصاب" 
  ". TATالموضوع  الوسواس القهري الختبار تفهم

العامة  الهيئة المصرية -  مجلة علم النفس
/ أغسطس/ يوليو -)  ٥٥( العدد  - للكتاب 

  ١٣٩ـ    ٧٨ ص   .٢٠٠٠ ، سبتمبر
١٤    

  ".إسقاط صورة الجسم في اختبارات الرسم اإلسقاطي " 
الهيئة المصريةالعامة  -  مجلة علم النفس

/ نوفمبر / أكتوبر   - )٥٦(العدد  - للكتاب 
    ٥٧ ـ ٢٨ ص ،  ٢٠٠٠،   ديسمبر

   " .النفسي  مفهوم الرمزية في التحليل"    ١٥
  ته ببعض المفاهيم األخرىمفهوم الرمزية وعالق)  ١( 

الهيئة المصريةالعامة  - مجلة علم النفس 
/ أغسطس/ يوليو -)  ٥٩( العدد  - للكتاب 
  ٣٣ـ    ١٦ص   . ٢٠٠١ ، سبتمبر
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  " .مفهوم الرمزية في التحليل النفسي "    ١٦
  النفسي   مفهوم الرمزية عند أئمة التحليل)  ٢( 

ة العام الهيئة المصرية - مجلة علم النفس 
/ نوفمبر/ أكتوبر  -)  ٦٠ (العدد  - للكتاب 
  ٤٠ـ    ٢٠ص   . ٢٠٠١،  ديسمبر

  " .مفهوم الرمزية في التحليل النفسي "    ١٧
  في التحليل النفسي تطور مفهوم الرمزية)   ٣( 

  العامة الهيئة المصرية -  مجلة علم النفس
/ فبراير / يناير   -) ٦١(العدد  -  للكتاب

  ٢٧ـ  ٦ ص ،٢٠٠٢،  مارس
١٨    

  ".    الدالالت النفسية لرسم أعضاء جسم الشكل اإلنساني " 
  الهيئة المصرية العامة -  مجلة علم النفس

/ مايو / أبريل  -) ٦٢(العدد  - للكتاب 
  ٣١ـ  ٦ ص،  ٢٠٠٢،  يونيه

١٩    
  " .تشخيص الفصام باستخدام اختبار رسم الشخص " 

  الهيئة المصرية العامة -  مجلة علم النفس
،  يونيه/ يناير -) ٦٥/٦٦(العدد  - للكتاب 

  ٢٤ -  ٦ ص  ، ٢٠٠٣
٢٠    

  "رسوم األطفال وقيمتها النفسية والتربوية " 
 الهيئة المصرية العامة -  مجلة علم النفس

/ يناير  -) ٧١/٧٢(العدد  - للكتاب 
  ١٩ - ٦،  ص   ٢٠٠٦  ديسمبر ،

٢١    
  "الدالالت النفسية لأللوان في رسوم األطفال " 

العامة   الهيئة المصرية -  مجلة علم النفس
/ يناير  - ) ٧٤/ ٧٣ (العدد  -  للكتاب 

  ١٥ــ   ٦،  ص  ٢٠٠٧ ديسمبر ،
  العالمات الدالة على القلق في اختبار رسم المنزل"   ٢٢

  والشجرة والشخص  ــ  دراسة  مقارنة  بين مرحلتي
  "الرسم بالرصاص والرسم باأللوان

  .}  خالد دمحم عبد الغني  .باالشتراك  مع  د{ 

العامة   الهيئة المصرية -  مجلة علم النفس
   ــ)  ٧٩ـ  ٧٦(  دالعد -  للكتاب

   ،  ٢٠٠٨ أكتوبر /   ٢٠٠٧ أكتوبر
  ٦٣ــ    ٤٤ص 

  إســقاط  ثقــافة المجتـــمع"   ٢٣
  "  في اختبار رسم األسرة المتحركة 

  .}  سيد أحمد الوكيل  .باالشتراك  مع  د{ 

  الهيئة المصرية العامة -  م النفسمجلة عل
/ يوليو  ــ)  ٨٣ـ   ٨٢( العدد  - للكتاب 
  ٩٤ - ٧٨ص     ، ٢٠٠٩ ،  ديسمبر

  إعداد مقياس اضطرابات النوم لدى الراشدين"   ٢٤
  . والمسنين  في المجتمع المصري 

  .}  خالد دمحم عبد الغني  .باالشتراك  مع  د{ 

العامة  ةالهيئة المصري -  مجلة علم النفس
يناير ،  فبراير ،   ) ٩٦( العدد  - للكتاب 

  ٦٤ــ   ٤٨ص    ، ٢٠١٣  مارس
٢٥    

  "والمراهقة السياسية   اإلخوان المسلمون" 
العامة  ةالهيئة المصري -  مجلة علم النفس

  يناير ، فبراير ،  ) ١٠٠( العدد  - للكتاب 
  ٤٤ــ   ٣٤ص   ، ٢٠١٤،  مارس

٢٦    

العامة  ةالهيئة المصري -  مجلة علم النفس  "اختبار رسم اإلرهابي " 
  ، أغسطس،  وليوي )١١٨(العدد  - للكتاب 

  ٥٧ــ   ٥٥ص   ، ٢٠١٨، سبتمبر
٢٧    

تنمية مهارات أطفال متالزمة داون وأثره على توافقهم كما " 
  "ينعكس في اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص  

  .}  ياسمين رضا ذكي. أباالشتراك  مع  { 
  

العامة  ةالهيئة المصري -  علم النفسمجلة 
أكتوبر، نوفمبر ،  )١١٩( العدد  - للكتاب 

  ٨١ــ  ٥٧ص  ، ٢٠١٨،  ديسمبر

٢٨    
ذات في التعرف على مدى التحسن في فعالية اختبار رسم ال" 

مفهوم الذات لدى األطفال المعاقين عقليًا الخاضعين لبرامج تنمية 
  .}  اسمين رضا ذكيي. أباالشتراك  مع  {  - "   المهارات

العامة  ةالهيئة المصري -  مجلة علم النفس
،  فبراير، يناير )١٢٤( العدد  - للكتاب 

  ٨٥ ــ  ٦٣ص   ، ٢٠٢٠، مارس 
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،   المصرية مقاالت منشورة بنشـرة األخصائيين النفسيين -٣١
، ونشرة الثقافة المجالت  العربية وبعض  مواقع عدة على النت ،و

  : البيئة بالكليةالنفسية بوكالة 
  

ة  ال
 

د قال الع ان ال  م ع

١٩٩٠  
 

 ١ . لغة .. الرسوم والكلمات واألحالم   ٢٠

٢٠٠٣  
 

 ٢ .تفسير األحالم   ٧٥

٢٠٠٣  
 

  ٣  .العوامل النفسية وراء البغاء    ٧٦

٢٠٠٣  
 

  ٤  .الحلم لغة   ٧٧
٢٠٠٣  

 

  ٥  .خطايا اآلباء في تربية وتعليم األبناء   ٧٨

٢٠٠٣  
 

  ٦  .ام رسوم األطفال في التشخيص استخد  ٧٩

٢٠٠٣  
 

.  والداللة االجتماعية في األحالم  بين الداللة الجنسيةالرمزية   ٨٠ ٧  

٢٠٠٤  
 

  ٨  . والدالالت المتعـــددة في األحالم  بين الداللة الواحدةالرمزية   ٨١
٢٠٠٤  

 

  .  إخراج الحلم  والعالقة بين الرمز  والمرموز إليه   ٨٢
  

٩  
٢٠٠٤  

 

  . الحتمية النفسية واختيار الرموز في األحالم   ٨٣
  

١٠  
٢٠٠٤  

 

  ١١     .الرمزية في حياتنا اليومية   ٨٤
٢٠٠٤  

 

  ١٢  كيف أتعامل مع ابني المراهق ؟  ٨٥

٢٠٠٤  
 

  ١٣           .العالج بالفن ـ أسلوب عالجي ناجح مع األطفال     ٨٦
٢٠٠٥  

 

  ١٤  .ماذا  يرسـم األطفال   ٨٨
٢٠٠٥  

 

  ١٥  .تأويل رموز الحلم بين الدالالت المادية والدالالت الوظيفية   ٨٩
٢٠٠٥  

 

العوامل النفسية وراء اللجلجة ودور اآلباء في تالفيها          ٩٠ ١٦  
٢٠٠٥  

 

  . عالمات ودالالت   في سيكولوجية الحب  ــ    ٩١
  

١٧  

٢٠٠٥  
 

  ١٨  .فتاة سعودية تحلم ومحاولة اجتهادية لتفسير الحلم     ٩٢
٢٠٠٦  

 

  ١٩  .الخيانة الزوجية وداللتها النفسية   ٩٣
٢٠٠٦  

 

  ٢٠  .المرأة أطول عمراً من الرجل بالبكاء وكثرة الكالم   ٩٤
٢٠٠٦  

 

  ٢١  .مواقف وطرائف األستاذ عاطف   ٩٥
٢٠٠٦  

 

.                             رسوم األطفال دالة مشكالتهم النفسية   ٩٦ ٢٢  
٢٠٠٦  

 
  للقول الشائعالتحليل النفسي   ٩٧

  " .               ربنا مع الغالبة "  
٢٣  
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٢٠٠٦  
 

.            تفسير األحالم  بين داللة الرموز  والتداعي الحر    ٩٨ ٢٤  
٢٠٠٧  

 

.                     الدالالت النفسية لأللوان في المجتمع المصري   ٩٩ ٢٥  
٢٠٠٧  

 
  التحليل النفسي للقول الشائع  ١٠٠

  " .  ن شاطر الشيطا"  
٢٦  

٢٠٠٧  
 

  ٢٧  .حسنة  ربنا يخلي لك الست " في سيكولوجية الشحاتة   ١٠١
٢٠٠٨  

 

.         مراحل التطور لدى الرجل خالل فترتي الخطوبة والزواج   ١٠٥ ٢٨  
٢٠٠٨  

 

  ٢٩  .مراحل التطور لدى المرأة خالل فترتي الخطوبة والزواج   ١٠٦
٢٠٠٨  

 

  ٣٠  .  األطفال وكيفية التعامل معها مشكلة المص والعض لدى   ١٠٧
٢٠٠٨  

 
  التحليل النفسي للقول الشائع   ١٠٨

  "   السكوت عالمة الرضا " 
٣١  

٢٠٠٨  
 

  ٣٢  .عدم الرضا عن الذات  ـ  تحليل وحلول  ١٠٩
٢٠٠٩  

 

  ٣٣  .العصبية الزائدة ـ أسبابها وداللتها النفسية     ١١٠

٢٠٠٩  
 

  ٣٤  . قياس الذكاء والشخصية اختبار رسم الرجل واستخدامه في   ١١١
  التحليل النفسي للقول الشائع    ١٢١ ٢٠١١

  " . العيشة واللي عايشينها" 
٣٥   

 ٢٠١١  
 

   تكرار الفشل في الزواج      ١٢٢
  .  نوع من عصاب القدر الهستيري

٣٦   

 ٢٠١١  
 

  صورة الخطيب في األحالم     ١٢٤
        في حالة فشل االرتباط بالزواج

٣٧  

  ٣٨  في أزجال الحاج كمال  اغتراب النفس والترحال    ١٢٤ ٢٠١١ 
  ٣٩  وصعوبة اتخاذ  قرار الزواج رومانسية البنات     ١٢٥ ٢٠١١ 

٢٠١١   
 

  ٤٠   تفسير األحالم عبر الماسنجر   ١٢٦ 

  ٤١  استخدام األطفال لميكانيزمات الدفاع أثناء اللعب    ١٢٧ ٢٠١٢
 ٢٠١٢  

 

  ٤٢  اكتئاب ما بعد الثورة    ١٢٨
ضد   تنفيس الزوجة عن عدوانها األحالم وأهميتها في    ١٣٠ ٢٠١٢

  زوجها
٤٣  

 ٢٠١٥  
 

  قولي أحبك    ١٧
   نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٤٤  

 ٢٠١٥  
 

  اتفضل كل بالسم الهاري    ٢٣
  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٤٥  

 ٢٠١٥  
 

  بأن زوجها المتوفى حلم أرملةالدالالت النفسية ل   ٢٦
   عاد إلى الحياة 

  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٤٦  
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 ٢٠١٦  
 

  رمزية الحلم ــ وأحداث اليوم السابق   ٢٧
  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٤٧  

 ٢٠١٦  
 

  لة صراعاتنا الشخصيةرموز األحالم دا   ٢٨
  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٤٨  

 ٢٠١٦  
 

   الحمامات القذرة   ٢٩
  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٤٩  

 ٢٠١٦  
 

  أهمية جلسة التحليل النفسي لتفسير الحلم   ٣٠
  شئون خدمة المجتمعنشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع ل

٥٠  

 ٢٠١٦  
 

  التعليم المنفر والمدارس الفاشلة   ٣١
  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٥١  

 ٢٠١٦  
 

  داللة الفستان  في أحالم البنات   ٣٢
  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٥٢  

 ٢٠١٦  
 

  أحالم البنات في  براويزداللة ال   ٣٣
  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٥٣  

 ٢٠١٦  
 

  ءالنسافي أحالم   الخنازيرداللة    ٣٤
  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٥٤  

 ٢٠١٦  
 

  رومانسية البنات وصعوبة اتخاذ قرار الزواج   ٣٥
  ة المجتمع لشئون خدمة المجتمعنشرة الثقافة النفسية ـ وكال

٥٥  

 ٢٠١٦  
 

  أهمية األحالم في وضع حلول لمشكالت حياتنا   ٣٦
  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٥٦  

 ٢٠١٦  
 

  الخيانة الزوجية وداللتها النفسية   ٣٧
  نشرة الثقافة النفسية ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٥٧  

  ٥٨  الصبر على الزوج أفضل من تفكك األسرة  فيسبوكال ٢٠١٧
  ٥٩   اختبار رسم الذات مع األقران  الفيسبوك ٢٠١٧
  ٦٠  جلسة إرشاد زواجي لفتاة في فترة الخطوبة  الفيسبوك ٢٠١٧
٢٠١٧  

 

  ٦١  البكاء والصحة النفسية  الفيسبوك
٢٠١٧  

 

  ٦٢  لغــة البــكاء  الفيسبوك
٢٠١٧  

 

  ٦٣  يونيو ٣٠يناير و ٢٥تي مقارنة بين ثور  الفيسبوك 
٢٠١٧  

 

  ٦٤   القطار في األحالم وداللته الرمزية  الفيسبوك
٢٠١٧  

 

  ٦٥  سالسل األحالم تفسر بعضها بعًضا  الفيسبوك
٢٠١٧  

 

  ٦٦  أهمية األحالم في عقد المقارنات للوصول للحل  الفيسبوك
٢٠١٧  

 

  ٦٧  أحالم ما بعد الطالق  الفيسبوك 
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٢٠١٧  
 

  ٦٨  عبر عن اإلحباطات والطموحاتاألحالم ت  الفيسبوك
٢٠١٧  

 

  ٦٩  الثور في أحالم البنات وداللته الرمزية  الفيسبوك 
٢٠١٧  

 

  ٧٠  الحب واالنحراف الجنسي  الفيسبوك 
٢٠١٧  

 

  ٧١   ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ   الفيسبوك
٢٠١٧  

 

  ٧٢   ِلبَـاٌس وِلبَـاس  الفيسبوك
٢٠١٧  

 

  ٧٣  )  عصاب القدر الهستيري (ر الفشل في الحب تكرا  الفيسبوك
٢٠١٧  

 

األحالم تعكس أزمة منتصف العمر                               الفيسبوك  ٧٤  
٢٠١٧  

 

  ٧٥  الحلم يعكس حال األسرة المتصدعة  الفيسبوك 
٢٠١٨  

 

  ٧٦  من غشنا فليس منا   الفيسبوك
٢٠١٨  

 

ات                             داللة االغتصاب في أحالم البن  الفيسبوك  ٧٧  
٢٠١٨  

 

  ٧٨  داللة رؤية القرد في أحالم النساء   الفيسبوك
٢٠١٨  

 

  ٧٩  داللة ركوب القطار في أحالم النساء  الفيسبوك
٢٠١٨  

 

  ٨٠  داللة البقر واألسد في أحالم النساء  الفيسبوك
٢٠١٨  

 

  ٨١  السيارة في األحالم وداللتها الرمزية  الفيسبوك
٢٠١٨  

 

  ٨٢  داللة مقلب الزبالة في األحالم  الفيسبوك
٢٠١٨  

 

  ٨٣  حلم االستخارة بين العقل والقلب  الفيسبوك
٢٠١٨  

 

مجلة علم 
  النفس

  ٨٤  قدري حفني ـ القدوة والنموذج المتفرد

٢٠١٨   
 

  ٨٥  أحالم ما بعد االنفصال  الفيسبوك 
٢٠١٨   

 

  ٨٦  التنشئة الخاطئة واالضطراب النفسي  الفيسبوك  

 ٢٠١٨  
 

  ٨٧  لحذاء في األحالم وداللته الرمزيةا  الفيسبوك 
 ٢٠١٩  

 

  التحليل النفسي للقول الشائع  الفيسبوك 
  " وعايز إيد بنتك.. أنا طالب القرب منك   "

٨٨  

 ٢٠١٩  
 

  ٨٩  التكثيف في رموز األحالم  الفيسبوك 

 ٢٠١٩  
 

  ٩٠  أنا وهي وأنبوبة البوتوجاز  الفيسبوك 

 ٢٠١٩  
 

  ٩١  "الزواج قسمة ونصيب " حليل النفسي للقول الشائع الت  الفيسبوك 

 ٢٠١٩  
 

  ٩٢  "ظل راجل وال ظل حيطة " التحليل النفسي للقول الشائع   الفيسبوك 

 ٢٠١٩  
 

  ٩٣  "  احنا بنشتري راجل " التحليل النفسي للقول الشائع   الفيسبوك 

  ٩٤  أنا مقصرتش معاه       –ليه الراجل بيبص لبرة   الفيسبوك  ٢٠١٩
  ٩٥        داللة األحالم المتكررة عن فيروس كورونا وعالجه  الفيسبوك  ٢٠٢٠
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  ٩٦        كيف أتعامل مع أمي المسنة ؟  الفيسبوك  ٢٠٢٠
  
  
  
  

 ١٤- المشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات :
 

 
  

  السـنة
  

 اسم ورشة العمل ، الندوة ، المؤتمر

بالمركز  القومي لثقافة  ــ" ية رسوم األطفال وجسيكول"  تقديم ندوة عن - ١ ١٩٩١
 . الطفل بالقاهرة

المراهقة ـ التشخيص مشكالت   "موضوع  تقديم محاضرة وورشة عمل في - ٢ ١٩٩٧
 .لألخصائيين النفسيين  بمحافظة القليوبية   ــ "والعالج 

 االضطرابات النفسية الشائعة" في موضوع   تقديم محاضرة وورشة عمل - ٣ ١٩٩٨
بمحافظة لألخصائيين النفسيين ــ   "اإلعدادية والثانوية لطالب المرحلتين 

 .القليوبية 
النفسية  االضطراباتتشخيص  "تقديم محاضرة وورشة عمل في موضوع  - ٤ ١٩٩٩

 .القليوبية   لألخصائيين النفسيين بمحافظة - "المدارس الشائعة لطالب
دور األخصائي  النفسي المدرسي "  عتقديم محاضرة وورشة عمل في موضو - ٥ ٢٠٠٠

ا ــ امل مع الحاالت المضطربة نفسيً ،  وتوجيه األخصائيين النفسيين لكيفية التع
  . لألخصائيين النفسيين بمحافظة القليوبية

ة عمل في ـوورش رة ــــبمحاض دورة تدريب أخصائي الرياضة االشتراك في - ٦ ٢٠٠٣
وطرق معالجة  لمراحل السنية المختلفة مع اسيكولوجية العمل "   :وع  ــموض

ــ  مديرية الشباب  بمركز إعداد القادة ،  التي عقدت" مشاكلها  الملحة  
  .والرياضة  بمحافظة القليوبية 

االضطرابات السلوكية في "  :  ل في موضوعـة عمـوورش محاضرة تقديم - ٧ ٢٠٠٤
بمحافظة   ــ  وذلك" ها النفسي  في  مواجهت،  ودور األخصائي  ةالمراهق مرحلة

 .القليوبية  

( برامج  تعديل  السلوك "   :اضرة وورشة عمل في موضوع مح تقديم - ٨ ٢٠٠٥
تشخيص  واألدوات التي يستخدمها  األخصائي النفسي في  ،) التصميم  والتنفيذ 

 .القليوبية  وذلك  بمحافظة  ــ" االضطرابات النفسية 
عمليات  التشخيص وتحليل  استخدام الرسوم في"  :عمل عن إقامة ورشة  - ٩ ٢٠٠٥

 ذوي االحتياجات الخاصة  مع الجمعية القطرية لتأهيل بالتعاون ،  " الشخصية 
 .بالدوحة ـ دولة قطر  

ين الطالب المشكل سلوك   برامج  تعديل"  : موضوع   في   رةمحاض تقديم -١٠ ٢٠٠٦
 وورشة عمل)  رط الحركة للطالب ف  العدوان ــ ــ السرقة ــ التبول الالإرادي( 

 .ية وذلك  بمحافظة القليوب" .. لألخصائي النفسي  عن المهارات المراد إكسابها
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اإلنسان  في قياس الذكاء  استخدام  رسوم شكل:  " عمل عن  إقامة ورشة  -١١ ٢٠٠٧
 ابعة لمركز الدراسات اإلنسانيةاإلرشاد النفسي الت عبر وحدة، " والشخصية 

 .بنها  ــ  جامعة  اآلداب بكلية  مة البيئةوخد
رســوم ذوي الفئات "  :اضرة   وورشة عمل  في  موضوع  تقديم  مح -١٢ ٢٠٠٧

محافظة   والتعليم ــ التربية  بمديرية   وذلك " ..وداللتها النفسية الخاصة 
 .القليوبية 

" طفال المعاقين ذهنياً لأل تنمية السلوك التوافقي : " إقامة ورشة عمل عن   -١٣ ٢٠٠٧
البيئة  نسانية وخدمةالنفسي التابعة  لمركز الدراسات اإل عبر وحدة اإلرشاد  ،

 .بكلية اآلداب ــ  جامعة بنها  
، عبر وحدة " الحالة   التشخيص ودراسة:  " إقامة ورشة عمل عن   -١٤ ٢٠٠٧

البيئة  بكلية اآلداب  وخدمة الدراسات  اإلنسانية   اإلرشاد النفسي التابعة  لمركز 
 .جامعة بنها  ــ 

 
 

٢٠٠٨ 
 

 النفسيين  من السودان ،األخصائيين   قديم  دورة  تدريبية لمجموعة منت -١٥
 ، " رسوم األطفال واللعب  النفسي للطفل  باستخدام  الفحص: " موضوع  في

 .القاهرة   ئيين النفسيين المصرية ــ رانم ،وذلك برابطة األخصا

 
ـ  ٢٠٠٨( 

)م  ٢٠٠٩  
 

ة األسرية التابع  لمركز  التنمي يس  في  برنامج اإلرشاد األسريقام  بالتدر  -١٦
االجتماعي  عاون  مع جمعية التوعية والتأهيلنفذه المركز  بالت باإلحساء  ، والذي

لدراسي األول  للعام خالل الفصل ا ، وذلك دة ـ  المملكة العربية السعودية بج
 .هـ   ١٤٣٠/  ١٤٢٩

 
 

٢٠١٠ 

:  "  تدريبية لمجموعة من األخصائيين النفسيين ،  في موضوع دورةتقديم  -١٧
ئيين النفسيين وذلك برابطة األخصا ،"   رسماختبارات ال : النفسي الفحصأدوات 

 . القاهرة المصرية ــ رانم ،

 
 

٢٠١١ 

:  "  تدريبية لمجموعة من األخصائيين النفسيين ،  في موضوع دورةتقديم  -١٨
وذلك برابطة  ،"  )اختبارات الرسم واللعب ( النفسي للطفل  الفحص أدوات 

 .القاهرة   األخصائيين النفسيين المصرية ــ رانم ، 

 
٢٠١٢ 

 

:  "  تدريبية لمجموعة من األخصائيين النفسيين ،  في موضوع دورةتقديم  -١٩
وذلك برابطة  ،"  )اختبارات الرسم واللعب ( النفسي للطفل  الفحص أدوات 

  .القاهرة   األخصائيين النفسيين المصرية ــ رانم ، 

 
٢٠١٤ 

، في " البيئة والتنمية في محافظة القليوبية " المشاركة في ندوة بعنوان  -٢٠
  .كلية اآلداب جامعة بنها ، تحت رعاية وزير الثقافة ورئيس جامعة بنها 

 
٢٠١٢ 

 

:  "  خصائيين النفسيين ،  في موضوعتدريبية لمجموعة من األ دورةتقديم  -٢١
وذلك برابطة  ،"  )اختبارات الرسم واللعب ( النفسي للطفل  الفحص أدوات 

 .القاهرة   األخصائيين النفسيين المصرية ــ رانم ، 
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 : اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه -٥١
       

 :عادل كمال خضر / ألستاذ الدكتورا فل الماجستير والدكتوراه التالية بإشراتمت مناقشة رسائ -
 

تمت 
المناقشة 

  عام

الدرجة العلمية 
 والجهة المانحة

 اسم الطالب وعنوان الرسالة

 

١٩٩٨ 
  دكتوراه

كلية التربية ببنها 
 جامعة الزقازيق

الرسم  فعالية استخدام :سامية دمحم صابر  -١
الشــخصية  ديناميـات قاطي في الكشف عنــــاإلس

. 
  

١٩٩٨ 

  تيرماجس
كلية اآلداب ببنها 
 جامعة الزقازيق

 ىلد أنماط اضطرابات النوم :خالد دمحم عبد الغني  -٢
وعالقتها  ببعض المتغيرات  الراشدين والمسنين

 . النفسية دراسة مقارنة بين الذكور واإلناث
 

١٩٩٩ 

  ماجستير
كلية اآلداب ببنها 
 جامعة الزقازيق

 ـلاضطرابات األك :سيد أبو زيد عبد الموجود  -٣
ببعض   هاالمراهـقين  والشباب وعالقت لدى

 . متغيرات الشخصية
 

٢٠٠١ 

  ماجستير
كلية اآلداب ببنها 
 جامعة الزقازيق

ة  ــفاعلي مدى :أحمد السيد سليمان عفيفي  -٤
لوك  التكيفي  ـــي  لزيادة  الســـبرنامج  تدريب

  . األطفال ذوي التخلف العقلي الخفيف لدى
 

 

٢٠٠٣ 

  ماجستير
آلداب ببنها كلية ا

 جامعة الزقازيق

مقارنة   ةـــدراس :سيد أحمد دمحم الوكيل  -٥
وغير  ن الجانحي هاتوأم آباء خصيةــش ماتــــلس

 . الجانحين
 

٢٠٠٣ 

  ماجستير
كلية التربية ببنها 
 جامعة الزقازيق

دراسة  مقارنة  لمستوى  :صفاء يوسف حجاج  -٦
اإليوائية  طموح األبناء المقيمين بالمؤسسات

 . بناء المقيمين لدى ذويهمواأل
 

٢٠٠٣ 

  ماجستير
كلية التربية ببنها 
 جامعة الزقازيق

ائص ـــخص :فردوس محمود عبد الحميد  -٧
 راضـــباألم هاـــــوعالقتية ــخصـــالش

  المعلمين  السيكوسوماتية  لدى عينة  من
 . تحت  ضغوط  نفسية  الواقعين

 

٢٠٠٣ 

  دكتوراه
كلية اآلداب ببنها 

 الزقازيقجامعة 

رسوم األطفال  دراسة تطور :خالد دمحم عبد الغني  -٨
رسم المنزل   راختبا المراهقين العاديين  فيو

الشخص  ومقارنتها برسوم المرضى  والشجرة  و
 . والفئات الخاصةالنفسيين 
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٢٠٠٦ 

  دكتوراه
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

الدالالت اإلكلينيكية  :سيد أحمد دمحم الوكيل  -٩
المرضى  بين األسوياء والجانحين وبعض زةالممي

 .  األســرة  المتحركة رسـم  النفسيين  في اختبار
 

٢٠٠٧ 

  دكتوراه
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

االضـطـرابات  :سيد أبو زيد عبد الموجود   -١٠
  . االكتـئــاب  والفصـاممرضى  الجنســية لدى

 
 

٢٠٠٧ 

  ماجستير
  كلية الطب
 اجامعة بنهــ

دراسة   :  صالح الدين حسن وليد أحمد  -١١
المعرفية ونوعية الحياة لدى مرضى  الوظائف 

 . الزئبة  الحمراء
 

٢٠٠٧ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

خل المبكر  أثر التد :سهير دمحم التوني   -١٢
بتدريبات الفربتونال على تنمية النمو اللغوي  

السمع  الشديد   واالجتماعي لدى األطفال ضعاف
 . حلة الطفولة المبكرةفي مر

 

٢٠٠٧ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

الفروق في الذاكرة  :شريف رؤوف نزهي مينا   -١٣
 بين األطفال المصابين بالشلل الدماغي واألطفال

 .التخلف الخفيف ا فئةالمتخلفين عقليً 
 

٢٠٠٨ 

  دكتوراه
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

  ة استخدامفاعلي :أحمد السيد سليمان عفيفي   -١٤
مهارات  تنمية  بعض فنيات تعديل السلوك في

 .لدى األطفال التوحديين النفسحركي  التواصل
 

٢٠٠٨ 

  دكتوراه
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

  فعالية برنامج : سليمان دمحم فتحي علي  -١٥
مدمني   سلوكي معرفي لتحسين مفهوم الذات لدى

 . للتعافي إطالة الفترة الزمنية فيالهيروين 
 

٢٠٠٨ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

فاعلية برنامج   :دمحم الحسيني عبد الفتاح   -١٦
االجتماعية  لألطفـال   تدريبي لتنمية المهارات

 .المصابيـن  بالذاتوية  
 

٢٠٠٨ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

الفـروق الوظيفـية بين  :ناصر أبو سريع عواد   -١٧
ميذ الذين يعـانون  من  نصـفي المخ لدى التـال

  . )الديسـلكسـيا ( صعـوبات  القـراءة  
 

 

٢٠٠٨ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

تخدام  ـــر اسـأث :رانيا كمال الدين القاضي   -١٨
 ةــة اللغــفنيات اللعب الدرامي على تنمي

 الـاألطف لدى عينة من  ل االجتمــاعيـوالتواص
 .عي األداء  مرتف )األوتيزم(الذاتويين 
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٢٠٠٨ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

فاعلية   :عفاف حسن عبد العزيز حسين   -١٩
 ولعب  الدور في خفض القصص المصورة 

التخلف  ذوي السلوك االنسحابي لدي األطفال
 .العقلي  البسيط  

 

٢٠٠٩ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

قة  استخدام طري :والء أحمد علي الريفي   -٢٠
على   التلعثم وأثرها  سميث أكسنت  في عالج

مرحلة   ســمات  الشــخصية لدى األطفال  في
 . المتأخرة  الطفولة

 

٢٠٠٩ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

فاعلية  برنامج    :رانيا سعيد دمحم عبد الحميد   -٢١
لدى األطفال مضطربي  إرشادي لتنمية االنتباه

 . الذكاء المرتفع من ذوي  النشاط المفرط
 

٢٠٠٩ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

فاعلية برنامج   : عبد هللا حنان حلمي سليمان  -٢٢
 أساليب  المعاملة الوالدية  في  إرشادي لتعديل

األبناء   بيناعي توى التواصل االجتمسم تحسين
  . الصم  ووالديهم

 

 

٢٠١٢ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

خبرات اإلساءة  : فهيم عوض زينب دمحم  -٢٣
واالجتماعية  وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية

 .لدى المسنين 
 

٢٠١٤ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

استخدام بعض  : علي دمحم علي عبد ربه  -٢٤
اختبارات الوظائف التنفيذية للتشخيص الفارق 

 .اميين ومرضى الصرع النفسي الحركيبين الفص
 

 

٢٠١٥ 

  دكتوراه       
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

مواءمة بعض االختبارات  : أمنية خيري أحمد  -٢٥
 الخامسة ية لمقياس ستانفورد بينيه الصورةاألدائ

 .لقياس ذكاء األطفال المكفوفيين 
 

٢٠١٦ 

  ماجستير       
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

فعالية برنامج لوفاس :  فريدة عبد المنعم كامل -٢٦
التواصل البصري لدى كل من األطفال في تنمية 

 .الذاتويين وذوي الشلل الدماغي 
 

٢٠١٧ 

  دكتوراه
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

مدى فعالية تعديل البنية :  دمحم فتحي دمحم -٢٧
شعورية في خفض مستوى المخاوف الال

المرضية لدى عينة من حاالت إكلينيكية ـ دراسة 
ر في التحليل النفسي والعالج النفسي عب

 .الشخصي 
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٢٠١٧ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

فعالية :  دعاء الشافعي عطية عبد الدايم غانم -٢٨
الطمأنة التدريجية في مقابل تنظيم الطالقة في 

  .عالج اللجلجة لدى األطفال 
 

 

٢٠١٧ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

دراسة دينامية  : ياسمين رضا ذكي عطا -٢٩
الوجداني ثنائي القطب لمرضى االضطراب 

  .باستخدام بعض االحتبارات اإلسقاطية 
 

 

٢٠١٨ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

  

كفاءة أداء ذوي : والء عبد النبي بيومي  -٣٠
االعتماد المتعدد وغير المعتمدين من الراشدين 

 .على اختبارات االنتباه والوظائف التنفيذية 
 

٢٠١٨ 

  دكتوراه
  كلية اآلداب

 بنهــا جامعة

  

فاعلية برنامج : عبد هللا  حنان حلمي سليمان -٣١
إرشادي لخفض صعوبات القراءة في تحسين 
مستوى التواصل االجتماعي بين األبناء الصم 

  .ووالديهم 
 

 

٢٠٢٠ 

  ماجستير
  كلية اآلداب
 جامعة بنهــا

  

العوامل الخمسة الكبرى : أحمد طارق عطية  -٣٢
للشخصية لدى مدمني الهيروين ومدمني 

دراسة مقارنة بين المنتكسين " ترامادول ال
  " .والمتعافين 

 

  
  

  وهللا ولي التوفيق
  

  

  عادل كمال خضر. أد                                                        
  ٢٠٢٠/ ١٠/ ٤تحريًرا في 

  

مل النفس                                                                 تاذ  ل النفســي  ٔس ل يك الت   إاللكي
ــــــها                                                                         ة ب امع ٓداب ـ ج ة ا    لك
ة                                                                               مجهــــورية مصــــر العرب


