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  عـادل كمـال خضـر / أد   : االســــــــــــم

  . م ٨/١١/١٩٥٩:  تاریخ المیالد

  باآلدا:  الكلیة 

  علم النفس  :  قسمال

  التحلیل النفسي: التخصص الدقیق 

  اذــتــــأس:   الدرجة العلمیة 

  

  01092559318  : تلیفون  
               01110053251  

  

  : الكترونيالبرید 
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  :البیانات الشخصیة  -١

  

 عـادل كمـال السید محمد خضر. أد
  االسم 

  )باللغة العربیة ( 
  

Prof. ADEL KAMAL ELSAYED  
MOHAMMED KHEDR 

  االسم 
  )باللغة اإلنجلیزیة ( 

 

  في اآلداب ـ قسم علم النفس دكتوراه الفلسفة
  من كلیة اآلداب ـ جامعة عین شمس

 الدرجة العلمیة

 قسم علم النفس
  

 القسم

 كلیة اآلداب
  

 الكلیة

 قسم علم النفس  ـ كلیة اآلداب   جامعة بنها ـ
 

 عملعنوان ال

٠١٠٩٢٥٥٩٣١٨ 
  

 ١محمول  

  ٢محمول   ٠١١١٠٠٥٣٢٥١
 

  تلیفون المنزل  ٠١٣/  ٣١٨٩٧٥٠
 

٠١٣/  ٣٢٢٥٤٩٢  
  

 تلیفون العمل

٠١٣/  ٣٢٢٤٧١٨  
  

 فاكس

adelkhedr@fart.bu.edu.eg   
  

  البرید اإللكتروني 
 ) الجامعة( 

adelkhedr@yahoo.com 
 

Email (alternative)  

 

univ.edu.eg-www.benha  
 

  

  موقع الویب
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 صورة شخصیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:التعلیم  -٢    

  المؤسسة  التي حصل علیها الدرجة العلمیة  السنة

   
١٩٨٩  

 

  

  دكتوراه الفلسفة في اآلداب ـ
 علم النفس تخصص

  

  جامعة عین شمس ـ كلیة اآلداب 
 نفسقسم علم ال

  

١٩٨٧  
 

  

  علم النفس تخصصفي اآلداب ـ  ماجستیر
 

  

  جامعة عین شمس ـ كلیة اآلداب 
 قسم علم النفس

  

١٩٨٢  
 

  

  علم النفس تخصصاآلداب ـ  لیسانس
 

  

  جامعة عین شمس ـ كلیة اآلداب 
 قسم علم النفس

 

 علم النفس
  

 التخصص العام

 والتحلیل النفسي إلكلینیكياعلم النفس 
  

 التخصص الدقیق
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:التدرج الوظیفي  -٣  
   

  

 الوظیفة الدولة مالحظات
 

 المؤسسة
 

  الفترة الزمنیة
 من ـ إلى

 م

 تدریس وأبحاث
  

 مصــر
  

 مدرس
 مساعد

  

  كلیة اآلداب ـ
  جامعة بنها

 

  

 ١٩٩٠ – ١٩٩٠  
 

   
١ 

 تدریس وأبحاث
  

 مصــر

  

  مدرس

  

  كلیة اآلداب ـ
  جامعة بنها

  

١٩٩٤ – ١٩٩٠ 
  

٢  
 

 

 تدریس وأبحاث
 

  
 دیةالسعو

  

 أستاذ
  مساعد

  

  ـ تربیةالكلیة 
  الملك سعودجامعة 

  بالریاض

  

١٩٩٥ – ١٩٩٤ 
  
٣ 

  
 تدریس وأبحاث

  

 مصــر
  

 أستاذ
  مساعد

  

  كلیة اآلداب ـ
  جامعة بنها

  

  

٢٠٠٠ – ١٩٩٥ 
   

٤ 
  

رئیس قسم علم 
النفس لمدة 

 دورتین

  

  مصــر

  

 أستاذ

  

  كلیة اآلداب ـ
  جامعة بنها

  

٢٠٠٧ – ٢٠٠١ 
  
٥  

  
 ثتدریس وأبحا

 

  
  السعودیة

  

  
  أستاذ

 

  ـ تربیةالكلیة 
الملك عبد جامعة 

 العزیز ـ بجدة

  
٢٠١٠ – ٢٠٠٨ 

  
٦ 

  

 تدریس وأبحاث
 

  
  مصــر

  
 أستاذ

  كلیة اآلداب ـ
  جامعة بنها

  
 ٢٠١١ــ   ٢٠١٠

  
٧ 

رئیس قسم علم 
  النفس

  
  مصــر

  
 أستاذ

  كلیة اآلداب ـ
  جامعة بنها

  
  ٢٠١٢ــ   ٢٠١١

  
٨ 

وكیل الكلیة 
دمة لشئون خ

  المجتمع

  
  مصــر

  
 أستاذ

  
  كلیة اآلداب ـ
  جامعة بنها

  
  ٢٠١٦ــ   ٢٠١٢

 

  
٩ 

قائم بأعمال 
 عمید الكلیة

  كلیة اآلداب ـ أستاذ  مصــر
  جامعة بنها

  
  ٢٠١٦ــ   ٢٠١٤

  
١٠ 

  

 تدریس وأبحاث

 

  

  مصــر
  

 أستاذ

  

  كلیة اآلداب ـ
  جامعة بنها

  
  ٢٠١٨ــ   ٢٠١٦

 

  
١١ 
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:التقديرات والجوائز   -٤    

  تعلیمیة  المنح العدید من شهادات الشكر والتقدیر من عدد من المؤسسات   -١
 . والجمعیات األھلیة  

  حصل على جائزة عبد الحمید شومان في العلوم النفسیة والتربویة  ـ  من   -٢
 . ١٩٩٨مؤسسة شومان  ـ  المملكة األردنیة الهاشمیة عام   

 . ٢٠٠٥حتیاجات الخاصة عام  منح  درع الجمعیة القطریة لتأھیل ذوي اال  -٣
  منح درع كلیة اآلداب ــ جامعة بنها ــ في االحتفال بالیوبیل الفضي للكلیة عام    -٤

 ٢٠٠٦ . 
 . ٢٠١٧دیسمبر   - منح درع یوم التمیز العلمي الثالث لجامعة بنها  -٥
  حصل على جائزة جامعة بنها التقدیریة في اآلداب ـ  جمهوریة  مصر العربیة ،    -٦

  . ٢٠١٧عام  
  
  

 

:عضوية الھیئات المھنیة  -٥    

 . ١٩٩٠اعتبارا من عام   .) ع.م.ج( عضو رابطة األخصائیین النفسیین المصریة  -١
    )ع. م . ج ( وزارة الصحة والسكان معالج نفسي مقید بسجل المعالجین النفسیین ب -٢
  . ١٩٩٩من عام   اعتباراً       
  . ٢٠١٦ – ٢٠١٤نها في الفترة من رئیس تحریر مجلة كلیة اآلداب بب -٣
 .محكم للعدید من المجالت العلمیة المتخصصة في تخصص علم النفس  -٤
  
  

 

:اإلنشاءات  -٦    

قام بتأسیس وإنشاء وحدة اإلرشاد النفسي ، وحدة ذات طابع خاص ،  -
تابعة لمركز الدراسات اإلنسانیة وخدمة البیئة بكلیة اآلداب ـ جامعة 

بتاریخ )  ٣٣٦( مجلس جامعة الزقازیق رقم  بنها ، وذلك بقرار
٢٩/٦/٢٠٠٤ . 
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: مجاالت البحث -٧    

 .التوجیه واإلرشاد النفسي  �
  . عالج بالتحلیل النفسيال �
 .العالج النفسي بالفن  �
  .سیكولوجیة رسوم األطفال  �
 .أسالیب الرسم اإلسقاطي  �
 .تفسیر األحالم  �
 . الرمزیة �
 .األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة  �
 . المعاقین في المدارس العادیة دمج �

 

:اللجان العلمیة  -٨    

/  ٢٠٠١ اآلداب ببنها ــ  للعام الجامعيئیس لجنة المختبرات والمعامل بكلیة ر -١
٢٠٠٢ . 

 عضو مجلس إدارة مركز الدراسات اإلنسانیة ببنها ، ورئیس وحدة اإلرشاد -٢
 .  ٢٠٠٨ــ   ٢٠٠١ من، ومدیر العیادة النفسیة ، النفسي  

 . ٢٠١٦وحتى  ٢٠١٢ یس لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بالكلیة ، منرئ -٣
 عضو اللجنة العلمیة الدائمة لفحص اإلنتاج العلمي لشغل وظائف األساتذة  -٤

ــ  ٢٠١٣الدورة الحادیة عشر ) اآلداب ــ علم النفس ( واألساتذة المساعدین 
٢٠١٦  . 

ــ وزارة الداخلیة المصریة ،  عضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي بأكادیمة الشرطة  -٥
 . ٢٠١٦ – ٢٠١٣في الفترة من 

وحتى  ٢٠١٤عضو لجنة قطاع اآلداب ـ المجلس األعلى للجامعات ، من  -٦
٢٠١٦ . 

رئیس مجلس إدارة مركز الدراسات اإلنسانیة وخدمة البیئة ـ كلیة اآلداب ـ  -٧
 . ٢٠١٦وحتى یونیو  ٢٠١٤جامعة بنها ، ورئیس مجلس الكلیة ، من أكتوبر 

 ٢٠١٥عضو مركز الخدمة العامة للغات األجنبیة  بجامعة بنها ، من أكتوبر  -٨
 . ٢٠١٦وحتى یونیو

عضو لجان المحكمین بقوائم اللجنة العلمیة الدائمة  لترقیة أساتذة علم النفس ،  -٩
 . ٢٠١٩ــ  ٢٠١٦الدورة الثانیة عشر 

األساتذة واألساتذة لترقیة محكم خارجي للجنة العلمیة الدائمة للتربیة الفنیة  - ١٠
   ) .  ٢٠١٩  ــ ٢٠١٦الدورة الحالیة (   المساعدین
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 : خدمة المجتمع/ الجامعة / األنشطة في الكلیة  -٩
 

  

  العام
  

  اسم النشاط الخدمي
 

 
١٩٨٤ 

  

اإلشتراك كعضو فریق تقنین االختبارات السیكولوجیة ،  -١
لویس كامل ملیكه ـ بالمركز القومي للبحوث . بإشراف أد

  .مصر  ــ  الجتماعیة والجنائیةا
 

١٩٨٥ 

  

االشتراك كعضو فریق بحث مشروع مجلة لألطفال من  -٢
. ـ بإشراف  أد) مجلة یاسین ویاسمین (سنوات  ٧ـ  ٥سن 

عفاف عویس ــ  . شاكر عبد الحمید ، د. محمد سالمة آدم ، د
 .مصر  ــ  بالمركز القومي لثقافة الطفل

 
١٩٨٩ 

  

فریق بحث التورط في المخدرات ، االشتراك كعضو  -٣
فرج عبد القادر طه ـ  والذي أجري في مصر ــ . بإشراف  أد

برعایة مركز أبحاث مكافحة الجریمة بوزارة الداخلیة 
 . السعودیة

 
١٩٩١ 

ة بمحاضرة االشتراك في دورة تدریب أخصائي الریاض -٤
عمل مع المراحل سیكولوجیة ال"  :وورشة عمل في موضوع  

، التي "  مشاكلها الملحة   وطرق معالجةة المختلفة السنی
مدیریة الشباب والریاضة   إعداد القادة ــ عقدت بمركز

 .بمحافظة القلیوبیة 
 

٢٠٠٢ 

  

االشتراك في تدریب األخصائیین النفسیین العاملین في  -٥
في الدورة التدریبیة الثامنة ـ التي نظمها  - مجال اإلعاقة 

  . لة واألمومة ـ القاھرةالمجلس القومي للطفو
 

٢٠٠٢ 

  

تنظیم  دورة تدریبیة الثنین من األخصائیین النفسیین   -٦
ببرنامج غزة للصحة النفسیة  للتدریب على تحلیل رسوم  
وأحالم  أطفال  االنتفاضة  الذین  یعانون  من  عصاب ما بعد 

 .ـ القاھرة  الصدمة
 

٢٠٠٣ 
 

  

ا  بین دمج المعاق ذھنیً " إقامة مائدة  مستدیرة  بعنوان  -٧
بجامعة أسیوط ـ مصرـ ضمن أنشطة " النظریة والتطبیق 

من  بدعوةمنتدى التجمع المعني بحقوق الطفل المعاق ، 
  .الجمعیة النسائیة بجامعة أسیوط  للتنمیة 
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٢٠٠٧ــ  ١٩٩٧  

 

  

تعاون مع توجیه قام بتدریب األخصائیین النفسیین بال -٨
   .القلیوبیة  ةبمحافظ التربیة والتعلیم  التربیة النفسیة بمدیریة

  

 
٢٠٠٨  -  ٢٠٠٤  

  

رئیس وحدة اإلرشاد النفسي ومدیر العیادة النفسیة بمركز  -٩
جامعة   بكلیة اآلداب ـ  البیئة ، اإلنسانیة وخدمة الدراسات

 .بنها 
 
 

ـ  ٢٠٠٨( 
)م  ٢٠٠٩  
 

  

  التابع  لمركزاإلرشاد األسري   قام بالتدریس في برنامج - ١٠
والذي  نفذه المركز  بالتعاون  مع  التنمیة األسریة باإلحساء ،

جدة ـ  المملكة العربیة جمعیة التوعیة والتأھیل االجتماعي ب
/  ١٤٢٩للعام  خالل الفصل الدراسي األول، وذلك  السعودیة

 .  ھـ   ١٤٣٠

 
٢٠١٢ــ  ٢٠٠٨  

  

ون مع رابطة تعاقام بتدریب األخصائیین النفسیین بال - ١١
  . ــ القاھرة ألخصائیین النفسیینا
  

 
٢٠١٤  -  ٢٠٠٦  

  

قام بعقد عدة دورات لطالب قسم علم النفس ، من خالل  - ١٢
وحدة اإلرشاد النفسي التابعة لمركز الدراسات اإلنسانیة بكلیة 

  .اآلداب ـ جامعة بنها 
 

 
٢٠١٧ 

  

عضو لجنة اختی�ار قی�ادات المحلی�ات لش�غل وظ�ائف نائ�ب  -١٣
مجلس المدینة ،  ورؤساء الوحدات القروی�ة ، ومساعد رئیس 

 . بمحافظة القلیوبیة 
 

 
٢٠١٧ 

  

دراس�ة تحلیلی�ة لمؤش�رات " المنظمة لن�دوة لجنة العضو  -١٤
، بق��رار "  ٢٠١٧الع��ام للس��كان واإلس��كان والمنش��آت  التع��داد

، ورئ�یس مح�ور الس�كان واالث�ار  بجامعة بنه�ا مجلس القیادات
 . المجتمعیة 

 

 
 

٢٠١٨ 

  

"   طبیعته�����ا وأھمیته�����ا: الق�����یم " تق�����دیم  ن�����دوة  ع�����ن   -١٥
اإلدارة التعلیمی���ة بقلی���وب ، وذل���ك بكلی���ة التربی���ة ب���للمدرس���ین 

جامع���ة بنه���ا ، ض���من نش���اط خدم���ة المجت���ع برعای���ة رئ���یس 
  . ٣٠/١/٢٠١٨الجامعة ومحافظ القلیوبیة ، یوم الثالثاء 

 



                     جامعة بنها  – عادل كمال خضر / السیرة الذاتیة  لألستاذ الدكتور                                    

  adelkhedr@yahoo.com 
-

 : الخبرات االستشارية  - ١٠

  

 . واستخدامها في التشخیص والعالج النفسيفال  رسوم األط حلیلخبیر في ت - 
  

 .خبیر في تفسیر األحالم  وداللة رموز الحلم  - 
  

 .بالتحلیل النفسي  استشاري العالج - 
  

 .تدریب األخصائیین النفسیین عبر ورش العمل  والمحاضرات والندوات یقوم ب - 
  

 

:األكاديمیة التدريسیة الخبرات  - ١١    

 : في مرحلة اللیسانس قوم بتدریسهاأالمواد التي  -١
 

  

  :المقرر  ویتضمن ھذا �
التعریف بعلم النفس اإلكلینیكي وأھمیته ، المقابلة اإلكلینیكیة ، 
التشخیص ، دراسة الحالة ، دور األخصائي النفسي ، الدالالت 
اإلكلینیكیة لالختبارات اإلسقاطیة ، مراحل عملیة العالج النفسي ،  

كي ، العالج الجمعي ، العالج العالج التحلیلي ، العالج السلو
    .الممركز حول العمیل 

  اإلكلینیكيعلم النفس  -١

  :المقرر  ویتضمن ھذا �
التعریف باإلرشاد النفسي ، والحاجة إلیه ، والفرق بین اإلرشاد 
والعالج النفسي ، وأسس التوجیه واإلرشاد ، ونظریاته ، 

احل عملیة ومر والمعلومات الالزمة له ، ووسائل جمع المعلومات
  . اإلرشاد وطرق اإلرشاد النفسي

 

 اإلرشاد النفسي -٢

  :المقرر  ویتضمن ھذا �
التعریف بالفئات الخاصة ، والفروق الفردیة ومظاھرھا ، وأثر 
الوراثة والبیئة في الذكاء ، والتخلف العقلي ، التأخر الدراسي ، 
اضطرابات الكالم ، كف البصر، ضعف السمع، التوحد ، تدریب 

  . ھیل ودمج ذوي المعاقین في المجتمعوتأ
 

سیكولوجیة ذوي  -٣
 الفئات الخاصة

  :المقرر  ویتضمن ھذا �
، وأھمیتها الفارقي ، ومظاھر الفروق الفردیةالتعریف بعلم النفس 

وأنواعها ، وتطور البحث في الفروق الفردیة ، والفروق بین 
  .الجنسین ، والفروق بین الجماعات والمجتمعات واألجناس 

 

 علم النفس الفارقي -٤
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  :المقرر  ویتضمن ھذا �
التعریف بالقیاس النفسي ، ومسلماته ، تصنیف االختبارات 
النفسیة ، وخطوات تصمیم االختبار النفسي ، الثبات ،  الصدق  ، 
المعاییر ، استخدام االختبار النفسي ، تطبیق االختبار النفسي ، 

  .العوامل المؤثرة في موقف التطبیق 
 

 القیاس النفسي -٥

 

 

  : دراسات العلیاقوم بتدریسها في مرحلة الأالمواد التي  -٢
 

یهدف ھذا المقرر إلى تعریف الطالب بماھیة : الهدف التعلیمي  �
 .علم النفس اإلكلینیكي ، والنظریات العلمیة المختلفة له 

 

ویتضمن  مفهوم علم النفس اإلكلینیكي :  المحتوى العلمي   �
التنبؤ في الطریقة اإلكلینیكیة  ، المقابلة ونشأته ، التشخیص و

، وطرق  واالختبارات اإلسقاطیةدراسة الحالة ،  التشخیصیة ،
  .العالج النفسي 

 اإلكلینیكيعلم النفس  -١
  والمدارس العالجیة

تصنیفات یهدف ھذا المقرر إلى معرفة : الهدف التعلیمي  �
سبابها والبصریة والعقلیة ، وأاإلعاقات المختلفة السمعیة 

 .ونظریاتها ، وطرق التأھیل والعالج 
أسالیب الكشف والتعرف على أنواع :  المحتوى العلمي  �

، وبرامج تعلیم المعوقین ، واإلرشاد  اإلعاقات وتصنیفها
 .النفسي لذوي الفئات الخاصة وأسرھم 

سیكولوجیة ذوي  -٢
 الفئات الخاصة

فكر التحلیلي معرفة ال یهدف ھذا المقرر إلى: الهدف التعلیمي  �
 .  النفسي 

نظریة ،  في الالشعورمكتشفات فروید :  المحتوى العلمي  �
التحلیل النفسي في الشخصیة ، نظریة الغرائز ،  میكانیزمات 
الدفاع ، داللة الهفوات ، تفسیر األحالم ، الرمزیة ، العالج 

  .التحلیلي ، العالج باللعب ، العالج بالفن ، نماذج من الحاالت 
 

 التحلیل النفسي -٣

إكساب الطالب مهارات القیاس  النفسي ، : الهدف التعلیمي  �
 .  ومهارات استخدام االختبارات والمقاییس النفسیة

تصمیم االختبارات النفسیة ، أنواع المقاییس واالختبارات  �
النفسیة ، ومعامالت الثبات والصدق بأنواعها ، والمعاییر ، 

  .یة ظروف تطبیق االختبارات النفسو

 القیاس النفسي -٤
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اإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراه       

تمت 
المناقشة 

  عام

الدرجة العلمیة 
 والجهة المانحة

 اسم الطالب وعنوان الرسالة

  دكتوراه ١٩٩٨
كلیة التربیة ببنها 
 جامعة الزقازیق

فعالیة استخدام  الرسم  :سامیة محمد صابر  -١
دینامیـات    قاطي في الكشف عن ــــاإلس

 .الشــخصیة 
 

  ماجستیر ١٩٩٨
كلیة اآلداب ببنها 
 جامعة الزقازیق

أنماط اضطرابات  :خالد محمد عبد الغني  -٢
وعالقتها   الراشدین والمسنین ىلد النوم

ببعض المتغیرات النفسیة دراسة مقارنة بین 
  . الذكور واإلناث

 
  ماجستیر ١٩٩٩

كلیة اآلداب ببنها 
 جامعة الزقازیق

 اضطرابات األكـل :أبو زید عبد الموجود  سید -٣
ببعض   هاالمراھـقین  والشباب وعالقت لدى

  . متغیرات الشخصیة
 

  ماجستیر ٢٠٠١
كلیة اآلداب ببنها 
 جامعة الزقازیق

ة  ــمدى  فاعلی :أحمد السید سلیمان عفیفي  -٤
لوك  التكیفي  ـــي  لزیادة  الســـبرنامج  تدریب

  . لعقلي الخفیفاألطفال ذوي التخلف ا لدى
 

  ماجستیر ٢٠٠٣
كلیة اآلداب ببنها 
 جامعة الزقازیق

ة  مقارنة  ـــدراس :سید أحمد محمد الوكیل  -٥
 ن آباء  وأمهات  الجانحی  خصیةــمات شــــلس

  . وغیر  الجانحین
 

  ماجستیر ٢٠٠٣
كلیة التربیة ببنها 
 جامعة الزقازیق

دراسة  مقارنة   :صفاء یوسف حجاج  -٦
 األبناء المقیمین بالمؤسسات لمستوى طموح

  . اإلیوائیة واألبناء المقیمین لدى ذویهم
 

  ماجستیر ٢٠٠٣
كلیة التربیة ببنها 
 جامعة الزقازیق

ائص ـــخص :فردوس محمود عبد الحمید  -٧
 راضـــباألم هاـــــوعالقتیة ــخصـــالش

  المعلمین  السیكوسوماتیة  لدى عینة  من
 . تحت  ضغوط  نفسیة  الواقعین
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  دكتوراه ٢٠٠٣
كلیة اآلداب ببنها 
 جامعة الزقازیق

رسوم  دراسة تطور :خالد محمد عبد الغني  -٨
رسم  راختبا المراھقین العادیین  فياألطفال و

الشخص  ومقارنتها المنزل  والشجرة  و
 . والفئات الخاصةبرسوم المرضى  النفسیین 

  دكتوراه ٢٠٠٦
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

الدالالت اإلكلینیكیة  :د الوكیل سید أحمد محم 
 زة بین األسویاء والجانحین وبعضالممی

األســرة   رسـم  المرضى النفسیین  في اختبار
 المتحركة

  دكتوراه ٢٠٠٧
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

االضـطـرابات  :سید أبو زید عبد الموجود  - ١٠
  . االكتـئــاب  والفصـاممرضى  الجنســیة لدى

 
  تیرماجس ٢٠٠٧

  كلیة الطب
 اجامعة بنهــ

دراسة   :  ولید أحمد صالح الدین حسن - ١١
المعرفیة ونوعیة الحیاة لدى مرضى  الوظائف 

 . الزئبة  الحمراء
  ماجستیر ٢٠٠٧

  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

أثر التدخل  المبكر   :سهیر محمد التوني  - ١٢
بتدریبات الفربتونال  على  تنمیة  النمو   

ماعي  لدى  األطفال  ضعاف  اللغوي  واالجت
 . السمع  الشدید  في مرحلة الطفولة المبكرة

  ماجستیر ٢٠٠٧
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

الفروق في  :شریف رؤوف نزھي مینا  - ١٣
الذاكرة بین األطفال المصابین بالشلل الدماغي 

المتخلفین  عقلیاً   فئة  التخلف   واألطفال
 . الخفیف

  دكتوراه ٢٠٠٨
  دابكلیة اآل

 جامعة بنهــا

  فاعلیة استخدام :أحمد السید سلیمان عفیفي  - ١٤
 تنمیة  في  تعدیل السلوك  فنیات  بعض

لدى األطفال  النفسحركي  مهارات التواصل
 .التوحدیین

  دكتوراه ٢٠٠٨
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

  فعالیة برنامج :  محمد فتحي علي  سلیمان - ١٥
  ت لدىلتحسین مفهوم الذا  سلوكي معرفي

إطالة الفترة الزمنیة  في مدمني الهیروین 
 . للتعافي

  ماجستیر ٢٠٠٨
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

فاعلیة برنامج   :محمد الحسیني عبد الفتاح  - ١٦
تدریبي  لتنمیة المهارات  االجتماعیة  

  .لألطفـال  المصابیـن  بالذاتویة  
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  ماجستیر ٢٠٠٨
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

الفـروق الوظیفـیة  :بو سریع عواد ناصر أ - ١٧
بین نصـفي المخ لدى التـالمیذ الذین یعـانون  

  . )الدیسـلكسـیا ( من  صعـوبات  القـراءة  

  ماجستیر ٢٠٠٨
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

تخدام  ـــر اسـأث :رانیا كمال الدین القاضي  - ١٨
 ةــة اللغــاللعب الدرامي على تنمی  فنیات

 من   الجتمـــاعي  لدى عینةل  اـوالتواص
  مرتفعي)  األوتیزم ( ال  الذاتویین ـاألطف

 .األداء  
  ماجستیر ٢٠٠٨

  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

فاعلیة   :عفاف حسن عبد العزیز حسین  - ١٩
 ولعب  الدور في خفض القصص المصورة 

  السلوك  االنسحابي  لدي  األطفال  ذوي
  .التخلف العقلي  البسیط  

 
  ماجستیر ٢٠٠٩

  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

استخدام طریقة   :والء أحمد علي الریفي  - ٢٠
  التلعثم وأثرھا  أكسنت  في عالج  سمیث

على ســمات  الشــخصیة  لدى األطفال  في  
 . مرحلة  الطفولة   المتأخرة

  ماجستیر ٢٠٠٩
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

  فاعلیة  :رانیا سعید محمد عبد الحمید  - ٢١
برنامج  إرشادي  لتنمیة  االنتباه  لدى 

من ذوي   األطفال مضطربي النشاط المفرط
 . الذكاء المرتفع

  ماجستیر ٢٠٠٩
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

فاعلیة برنامج   : عبد هللا حنان حلمي سلیمان - ٢٢
أسالیب  المعاملة الوالدیة   لتعدیل  إرشادي

توى التواصل االجتماعي  ستحسین  م في 
  . األبناء الصم  ووالدیهم  ینب

  ماجستیر ٢٠١٢
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

خبرات اإلساءة  :زینب محمد فهیم عوض  - ٢٣
 وعالقتها ببعض المتغیرات النفسیة

  .واالجتماعیة لدى المسنین 
 

  ماجستیر ٢٠١٤
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

استخدام بعض  : علي محمد علي عبد ربه - ٢٤
التنفیذیة للتشخیص الفارق اختبارات الوظائف 

بین الفصامیین ومرضى الصرع النفسي 
  . الحركي 
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  دكتوراه        ٢٠١٥
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

مواءمة بعض  : أمنیة خیري أحمد - ٢٥
یة لمقیاس ستانفورد بینیه االختبارات األدائ

 . الخامسة الصورة
 

  ماجستیر        ٢٠١٦
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

فعالیة برنامج :  عبد المنعم كامل فریدة - ٢٦
لوفاس في تنمیة التواصل البصري لدى كل 

  .من األطفال الذاتویین وذوي الشلل الدماغي 
 

  دكتوراه ٢٠١٧
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

مدى فعالیة تعدیل :  محمد فتحي محمد - ٢٧
البنیة االشعوریة في خفض مستوى المخاوف 

كیة ـ المرضیة لدى عینة من حاالت إكلینی
دراسة في التحلیل النفسي والعالج النفسي 

  .عبر الشخصي 
 

  ماجستیر ٢٠١٧
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

:  دعاء الشافعي عطیة عبد الدایم غانم - ٢٨
فعالیة الطمأنة التدریجیة في مقابل تنظیم 

  .الطالقة في عالج اللجلجة لدى األطفال 
 

  ماجستیر ٢٠١٧
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

دراسة  : ین رضا ذكي عطایاسم - ٢٩
دینامیة لمرضى االضضطراب الوجداني ثنائي 

  .القطب باستخدام بعض االحتبارات اإلسقاطیة 
 

  ماجستیر ٢٠١٨
  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

  

كفاءة أداء : والء عبد النبي بیومي  - ٣٠
ذوي االعتماد المتعدد وغیر المعتمدین من 

ف الراشدین على اختبارات االنتباه والوظائ
  .التنفیذیة 

 
  دكتوراه ٢٠١٨

  كلیة اآلداب
 جامعة بنهــا

  

-------------- :  حنان عبد هللا سلیمان - ٣١
 -------------------------------------------
 -------------------------------------------

 ------------------------------ .  
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  :  ملخصاتھاو المنشورة قائمة األبحاث -               
 

  الملخص
مكان وتاریخ 

 النشر 
 البحث نوانع

تهدف الدراسة إلى  تحدید  عناصر رسم الرجل  �
التي  یمكن أن  تمیز  األطفال مرتفعي  
ومنخفضي   التوافق  وكذلك التي  تمیز 
مرتفعي  ومنخفضي الذكاء ، وتكونت  عینة 

طفالً وطفلة ، تراوحت  ٢٥٠البحث من 
 شر سنوات ، وھم  من أعمارھم بین تسع وع

بعدة  مدارس   تالمیذ  الصف الرابع  االبتدائي
بالقاھرة ، واتضح  من  النتائج  أن كل  عناصر 
رسم  الرجل التي  میزت  بین  األطفال  مرتفعي  
التوافق  واألطفال  منخفضي التوافق كانت 
تندرج  جمیعها  ضمن  فئة  المنظور ، بینما 

الممیزة  بین    كانت  عناصر  رسم  الرجل
األطفال  مرتفعي  الذكاء   واألطفال  منخفضي  
الذكاء  تندرج  في  الغالب  ضمن  فئة  

 .التفاصیل  فالمنظور  ثم  النسب 
 

  مائسة أنور المفتي. شارك في البحث أد
  

 

مجلة    �
 علم النفس 

) ١٦(العدد  �
أكتوبر ،  ـ  

نوفمبر ،  
دیسمبر  ـ 

١٩٩٠ ، 
 – ٣٨ص  �

٥٩    
یئة  ـ  اله �

المصریة  
العامة  
 للكتاب

 .القاھرة    �
 

ر ـــعناص -١
م ـاختبار رس

ل ـــــــــــالرج
ها ــــــوعالقت
ــــــلبالعوام  
ة ــــــالمعرفی

ةــواالنفعالی  
دراســـــة " 

".استطالعیة  
 

 

تهدف الدراسة إلى  التعرف  على أثر دمج   �
مجموعة من الطالبات  المصابات  بالتخلف 

سنة  ،  ونسبة   ١٩ – ١٢عمر زمني ( العقلي 
في فصول دراسیة  عادیة )   ٥٥ – ٢٥ذكاء   

خالل حصص التربیة ( في  المرحلة اإلعدادیة 
على ذكائهن  )  الریاضیة  والموسیقیة والفنیة 

وسلوكهن التكیفي  ،  وبمقارنة أدائهن  على 
االختبارات بأداء  مجموعة ضابطة  مماثلة قبل 

ظهر أي فروق  دالة إحصائیاً وبعد الدمج لم ت
على اختبارات الذكاء والسلوك التكیفي بین 
المجموعتین ، وبالرغم من ذلك ظهرت أھمیة 

دراسات  �
ـ  "  نفسیة 

ك  (العدد  �
)  ٣ج  - ٢

ـ  ـ  یولیو 
١٩٩٢ ، 

 ٣٧١ص   �
– ٣٩٠  . 

رابطة  �

إدماج  - ٢
األطفال  

المصابین  
بالتخلف  

عقلي  مع  ال
األطفال  

 األسویاء  في
األنشطة  بعض

المدرسیة  
وأثره  على  
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إدماج األطفال المعاقین عقلیاً في المجرى العام 
 .التعلیمي  بغض النظر عن إعاقتهم 

  
  مائسة أنور المفتي. شارك في البحث أد

 

األخصائیین  
النفسیین  
 المصریة 

 .القاھرة   �

مستوى  
ذكائهم  

وسلوكهم  
  التكیفي

 

 
البنات  تهدف  الدراسة إلى دمج  بعض �

المصابات  بالتخلف العقلي  في  األنشطة  
الریاضیة  والموسیقیة مع تلمیذات الصف 
األول اإلعدادي  السویات ،  بغرض  التعرف 
على أثر ھذا الدمج في مفهوم الذات لدى كل من 
المصابات بالتخلف العقلي والسویات ، واتضح 
من النتائج أن مفهوم الذات لدى البنات 

لتخلف العقلي ال یختلف عن مفهوم  المصابات با
الذات لدى تلمیذات المدارس السویات  ، فكل 
منهما لدیه مفهوم إیجابي عن الذات ، ولم یكن 
الدمج ذا تأثیر دال إحصائیاً في تحسین مفهوم 

 . قلي الذات لدى المصابات بالتخلف  الع

 

مجلة  علم   �
 النفس

) ٢٣(العدد   �
ـ  یولیو ،  

أغسطس ،  
ـ سبتمبر  

١٩٩٢  ، 
 – ٨٦ص �

٩٥   
الهیئة  �

المصریة 
العامة 
  للكتاب

 القاھرة  �

دراسة  -٣
مقارنة  

لمفهوم الذات 
لدى األطفال  
المصابین  
بالتخلف 
العقلي 

واألطفال 
العادیین قبل 

وبعد  دمجهم  
معاً  في  

بعض األنشطة  
 . المدرسیة

فاعلیة  تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى �
ة  وعالجیة  ،  وذلك الرسم  كأداة  تشخیصی

من خالل  تتبع رسوم  حالة فردیة  بالدراسة 
 ، عبر جلسات العالج التي استمرت المتعمقة

ستة أشهر ،  وأظهرت  الدراسة أھمیة  الرسم  
كلغة  تعبیریة انفعالیة مصورة  یمكن من 

المریض من   اللها  إقامة الحوار ، وأن یعبرخ
ته خاللها عن مشاعره ، وینفس عن رغبا

كذلك  اتضح ..   وأفكاره المكبوتة ،  وانفعاالت
في  إلقاء الضوء  على مسار  أھمیة  الرسوم

العالج وتحقیق االستبصار ومساعدة المریض 
 .في إعادة التعلم والتكیف من جدید 

 

مجلة  علم   �
 النفس 

) ٢٨( العدد �
ـ  أكتوبر ، 

نوفمبر ، 
          دیسمبر  ـ 

١٩٩٣  ، 
ــ  ٧٠ص �

٩٨   
الهیئة  �

المصریة 
العامة 
 للكتاب

 .القاھرة   �

الفائدة   -٤
الكلینیكیة  
الستخدام  
الرسم  في  

العالج  
  النفسي
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تهدف الدراسة إلى  تقییم  الدور الذي  تؤدیه  �
في الرعایة  –نیابة عن الوالدین  –المؤسسة 

النفسیة  لألطفال الذین  تم استیعابهم داخل 
لمقارنة بین أطفال المؤسسة حیث تمت ا

المؤسسات اإلیوائیة وأطفال األسر العادیة  في 
، واتضح من النتائج الشخصیة  بعض جوانب 

وجود فروق  دالة  إحصائیاً بینهما في مفهوم 
الذات والتكیف لصالح  أطفال  األسر  العادیة ،  

القلق ووجود  فروق دالة إحصائیاً  بینهما  في 
مؤسسات ، بینما لم  أطفال ال لصالح) كحالة ( 

 بالمخاوف ، ینهما  فیما یتعلقب تكن ھناك فروق
دي ـــالتقلی للدور مــــبتقیی ةـــــالدراس وتختتم

 .والدور المأمول لها   للمؤسسات اإلیوائیة
  

  دسوقيال محمد إبراھیم. د   شارك في البحث 
 

 

مجلة  علم   �
 النفس 

  

) ٣١(العدد  �
یولیو ،  

أغسطس ،  
سبتمبر  ـ 

١٩٩٤ ، 

- ٧٨ص  �
٩٢  

 

الهیئة   �
المصریة 

 العامة
 للكتاب

 

 .القاھرة  �

  

  اتسسالمؤ - ٥
  اإلیوائیـة
بین  

االسـتیعاب  
  واالسـتدماج

  
  
  

 

 

تعرض  الدراسة  لالتجــاه  القائم  في  الدول    �
المتقدمة  نحو  دمج  األطفال  المعاقین  في المدارس 
العادیة ،  حیث توضح الدراسة  معنى الدمج 

سیاساته ، وأھمیته ، وممیزاته ، واإلجراءات  و
الضروریة  لدمج  األطفال  المعاقین  بالمدارس  
العادیة  ،  والمسئولیة  عن سیاسة الدمج ،  ودور  
كل من  المدرسة  واآلباء  والمجتمع  في  تحقیق 

كما  تعرض الدراسة أیضاً  سیاسة الدمج ، 
ات  عقلیاً  المتخلف  للبنات  لالتجاھات المتبادلة

والبنات  العادیات نحو الدمج معاً في بعض األنشطة 
 االتجاھات إیجابیة  بشكل  التعلیمیة ،  حیث  كانت

على  بعض التحفظات عرض الباحث ل عام ،  وأخیراً 
 .سیاسة الدمج الكامل 

 

 

مجلة  علم   �
 النفس  ـ 

) ٣٤(العدد  �
إبریل  ،  
مایو  ،  
           یونیة   ـ 

١٩٩٥ ، 
ــ ٩٨ص  �

١٠٩   
الهیئة  �

المصریة 
العامة 
 للكتاب

 القاھرة  �

  

دمـج   -٦
األطـفال  
المعـاقین  

في  
المـدارس  

  العـادیة

 
تهدف  الدراسة  إلى  التعرف  على  ما إذا  كان   �

المفحوصون  من  األطفال  والمراھقون  یقومون  

 
مجلة  علم   �

 النفس  ـ 

ترتیب   -٧
 رسم  الشكل
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برسم الشكل  الممثل  لنفس  جنسهم  كاستجابة أولى  
تبار رسم  الشخص أم  یفضلون  رسم الجنس الخ

 ٢٨١٩وتكونت عینة الدراسة من .. المخالف أوالً 
)  بالتعلیم االبتدائي  واإلعدادي  والثانوي ( تلمیذاً 

 ١٢١٧سنة منهم  ١٨ – ٧تتراوح  أعمارھم  بین  
من اإلناث ،  حیث طبق علیهم  ١٦٠٢من الذكور  و 

ین من النتائج اختبار رسم الشخص  لماكوفر ،  وتب
من العینة اإلجمالیة  قاموا  برسم نفس  %   ٧٩أن  

الجنس أوالً ، وأن اإلناث یملن إلى رسم الشكل الممثل  
 . لنفس  جنسهن  بنسبة أقل  مما یقوم  به الذكور

 

ـ ) ٣٨(العدد  �
إبریل  ،  
مایو  ،  

یونیه  ـ               
١٩٩٦ ، 

  ٨٠ ــ٦٨ ص �
الهیئة  �

المصریة 
  العامة للكتاب

 القاھرة  �

ـ  اإلنسـاني
الذكري 
  -  واألنثوي

في  اختبار  
رسم 

    الشخص
وداللتـه  
  الكلینیـكیة

 

تهدف الدراسة إلى التحقق  من مدى فاعلیة األحالم   �
في العالج النفسي  ،  وذلك من  خالل إخضاع حالة 

متعمقة ، عبر جلسات العالج  فردیة بالدراسة ال
بالتحلیل النفسي التي  تناول فیها الباحث أحالم الحالة 
بالتفسیر الذي وضع  في خدمة العالج  عبر الجلسات 
، وأظهرت  النتائج أھمیة األحالم في التعرف على 
الخبرات الالشعوریة المنسیة ،  وكذا  التعرف على  

، وصراعات  الت حالیة ما تعانیه  الحالة  من مشك
ومیكانیزمات الدفاع التي  یستخدمها  األنا   الشعوریة 

في الصراع  ضد  الرغبات الالشعوریة  ،  كذلك  
اتضح  أھمیة الحلم في العالج النفسي حیث  یمكن أن  
یسجل كتابة ،  والرجوع إلیه في الجلسات التحلیلیة ، 
ومع استمرار العالج واستمرار تسجیل األحالم ، یتم 

تأكد عبر األحالم من مدى تقدم  المریض نحو ال
الشفاء  ، وأن لألحالم  وظیفة ھامة  وھي إعادة 

ویوصي  الباحث  ..  التوازن  النفسي للحالم 
المعالجین  النفسیین أن  یطلبوا  من  مرضاھم  
تسجیل أحالمهم  وأن  یخضعوھا للتحلیل  في 

 .الجلسات العالجیة 
 

مجلة  علم   �
 النفس  ـ 

 
) ٤٤(عددال �

أكتوبر ، ـ 
نوفمبر ، 

دیسمبر  ـ         
١٩٩٧  ، 

 ١٠٢ص  �
 ١٣٠ــ 

الهیئة  �
المصریة 

العامة 
  للكتاب

 القاھرة  �
  

الفـائدة   -٨
اإلكلینیـكیة  
لألحــالم  

في  العـالج  
 النفسـي

تهدف الدراسة إلى إیضاح أھمیة  رسوم األطفال   �
ث  عرض  لشكل اإلنسان  وداللتها النفسیة  ، حی

الباحث  لتطور رسم شكل اإلنسان لدى األطفال ، 
وعناصر شكل اإلنسان  وداللتها  من حیث التفاصیل  

وتبین من الدراسة أھمیة  .  والنسب والمنظور 
استخدام  رسوم شكل  اإلنسان في التعرف على 
النواحي االنفعالیة لدى المفحوص ، إذ یمكن أثناء 

مجلة  علم   �
 النفس 

) ٤٧(العدد  �
ـ  یولیو ، 

أغسطس ، 
سبتمبر ـ            

رسـوم   -٩
طـفال  األ

لشـكل  
اإلنسـان  
وداللتـها  
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ن  االنطباعات  رسم الشخص أن  یعبر الطفل ع
والمشاعر التي  یخفیها عن اآلخرین خالل رسمه  
لشكل اإلنسان ، على اعتبار  أن الطفل  سوف  یسقط  
مفهومه عن ذاته  ومشاعره  وصراعاته الماضیة 
ومدى  توافقه  وطموحاته المستقبلیة  خالل الرسم ،  
ویوصي  الباحث باالھتمام  بإجراء مزید من األبحاث 

الدالالت اإلكلینیكیة الختبار رسم  للتعرف على
الشخص في البیئة المحلیة ، وإكسابها الدالالت التي 

  .تتفق وثقافتنا العربیة 
 

١٩٩٨  ، 
ــ  ٤٠ص �

٦٢ 
الهیئة   �

المصریة 
العامة 
  للكتاب

 القاھرة  �
  

 النفسـیة

، ى التعرف على داللة رموز األحالمتهدف الدراسة إل  �
وإلى أي مدى یتم انتقاء الرموز في الحلم ،  والعالقة  
بین  الرمز  والمرموز  إلیه ،  وما إذا  كانت  الرموز  
تعبر عن  أحداث مستقبلیة ،  والكیفیة التي یتم بها 

حلم ، وقد حصل الباحث على العدید من تفسیر ال
األحالم التي عرض لبعضها  في  البحث الحالي ، 

أن رموز الحلم یتم  : وتشیر خالصة النتائج إلى 
انتقائها  بعنایة فائقة  بحیث  تكون ھي  األكثر  تعبیراً  

ذات عالقات    عن المعنى المحدد ، وبحیث تكون
ن الرموز كذلك محددة بباقي محتوى الحلم ، وأن تكو

معبرة عن فكرة الحالم عن األشیاء  كما  یتصورھا  
ھو  ، وأن تكون  ھذه الرموز  المنتقاة  متوافقة  مع  
الواقع االجتماعي  المعاش  ،  واألكثر  كذلك  بعداً  

وأن ھناك  عالقة  بین الرمز  ..  عن  الرقابة 
عالقة  )  ١: (والمرموز  إلیه  على أوجه  ثالث  ھي 

سواء  تشابه  ( تشابه  بین  الرمز  والمرموز  إلیه 
في  النطق  اللفظي ،  أو تشابه  في المعنى ،  أو  في  

وعالقة تضاد )  ٢(، ) الوظیفة ، أو  في الخصائص 
الرمز " بین الرمز والمرموز إلیه ، والتعبیر بالجزء 

وتبین كذلك " .. المرموز إلیه " للداللة على الكل " 
م تستقي رموزھا من المجتمع  من العادات أن األحال

والتقالید ، وتراث الشعوب  ، وأن الرموز ھي نتاج 
وأن الحلم یستخدم  الرموز  في .. التفاعل االجتماعي 

الرموز    الحلم  للتعبیر عن شيء  یجب  إخفائه ، وأن
وظیفة   - ١: وظائف ھي  في  ذلك  تؤدي  ثالث 

ة  تتیح للمكبوتات  وھي أن الرموز الحلمی:  نفسیة 
ً  للتعبیر ،  وتحقیق الرغبات ،  أسلوباً  بدیالً  ومقنعا

وھي  كونها تتیح للنوم أن :  وظیفة  بیولوجیة  - ٢

  مجلة  علم �
 النفس 

  
 العدد  �
    )٤٩ (  

     ینایر ،      
  فبرایر ،      
  مارس  ـ    
    ١٩٩٩ ،         
 ٦٨ــ  ٤٤ص

 
الهیئة  �

المصریة 
العامة 
  للكتاب

 
 القاھرة  �

  

الرمـزیة    -١٠
 فـي  األحــالم
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وظیفة   - ٣یستمر  وھنا  یكون الحلم  حارساً للنوم ، 
وھي أن  الرموز الحلمیة تتیح  قدراً من :  اجتماعیة 

تبین من   أیضاً ..  التفاعل االجتماعي عبر الحلم 
داللة الرموز لیست ثابتة ، فالرمز الواحد   النتائج أن

له أكثر من معنى باختالف األشخاص ، بل  لدى  
الشخص  الواحد  باختالف ظروفه ،  فهناك دائماً  

واتضح كذلك أن .. دالالت متعددة  للرمز الواحد 
رموز الحلم  ال تأتي  فقط  لتخبر عما مضى  بل  

تنبأ  بما ستحدث في المستقبل من یمكن لها أن  ت
م في وأن  تأویل رموز الحلم  یجب أن یت.. أحداث 

العامة   والثقافة  إطار الحیاة الشخصیة للحالم
للمجتمع ،  ومن خالل  مستدعیات الحالم لها  ،  وأن 
یكون  تفسیر رموز الحلم  یعضد بعضها بعضاً بما لها 

 .من معنى في السیاق العام 
 

تهدف الدراسة إلى  عرض للفائدة  اإلكلینیكیة   �
لماكوفر  في   الستخدام  اختبار رسم  الشخص

التشخیص والعالج النفسي  ،  حیث  یعرض الباحث  
لممیزات اختبار رسم الشخص  ، وإجراءات  تطبیقه  
من  حیث  التجهیزات  الالزمة إجراء االختبار ،  

ثم  عرض  الباحث  .   والتعلیمات ، وكیفیة التطبیق  
للدراسات  التي  استخدمت  االختبار  كأداة  

دراسات اھتمت   - ١: مها إلى تشخیصیة ، وقس
بالتعرف  على عناصر  رسم  شكل اإلنسان التي  
تمیز الفئات المختلفة  من  المرضى النفسیین  

دراسات  اھتمت  بالتعرف على  -٢والعقلیین ،  
عناصر رسم شكل اإلنسان التي  تمیز الجانحین  

بعد ذلك عرض ..  والعدوانیین  وسیئي التوافق 
ام اختبار  رسم الشخص  في  العالج  الباحث  الستخد

ویوصي  الباحث  بضرورة  االھتمام  ..  النفسي 
بالقیام بالدراسات  الالزمة  لهذا  االختبار  في البیئة 
المحلیة  إلكسابه  الدالالت  اإلكلینیكیة المالئمة 

 .لثقافتنا العربیة 

مجلة  علم   �
 النفس 

 
) ٥١(العدد  �

إبریل ،  
مایو  ،  
ـ            یونیه   
١٩٩٩  ، 

ــ  ٩٢ص  �
١٠٨  

 
الهیئة  �

المصریة 
العامة 
  للكتاب

 القاھرة  �

استخدام  -١١
اختبار رسم 
الشخص  في 
التشخیص 
والعالج 
  النفسي

 

وضع البحث النفسي تهدف الدراسة إلى  تقییم  �
قي مصر ، حیث اشتملت المقالة على ثالثة 

  :محاور ھي  
العلمیة  المسئولة عن الجهات :  أوالً          

  .البحث العلمي  في مصـر 

مجلة  علم   �
 النفس

  
) ٥٢(العدد  �

وضع   - ١٢
البحث  

النفسي  في  
 مصـر



                     جامعة بنها  – عادل كمال خضر / السیرة الذاتیة  لألستاذ الدكتور                                    

  adelkhedr@yahoo.com -

الموضوعات النفسیة  المثارة  في :  ثانیـاً          
  .البحث العلمي في  مصـر 

  .مرجوة  البحث وتوصیاتسلبیات :  ثالثـاً          
  
وعرض في الباحث للجهات : المحور األول  �

النفسیة في مصر وھي  البحوثالمسئولة عن 
ممثلة في ( الجامعات  - ١: ي ثالث جهات ھ

أقسام علم النفس والصحة النفسیة والطب 
مثل ( ، والجمعیات والهیئات ) النفسي 

الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة ، ورابطة 
األخصائیین النفسیین المصریة ، والهیئة 
المصریة العامة للكتاب التي یصدر عنها مجلة 

صر علم النفس وھي األكثر انتشاراً في م
مثل ( ومراكز البحوث ) . والدول العربیة 

المركز القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة ، 
ومركز دراسات الطفولة ، ومركز معوقات 

 ) .الطفولة ، ومراكز اإلرشاد والطب النفسي 
وھو یخص الموضوعات : المحور الثاني  �

النفسیة  المثارة  في  البحث  العلمي  في  
فیه الباحث لألبحاث  ، حیث استعرض مصـر

أھم  دوریتین  في  مجال  التي نشرت في 
مجلة :  األبحاث  النفسیة  في مصـر  وھما  

حتى  یونیو  ١٩٨٧من ینایر ( علم النفس 
التي تصدر عن الهیئة المصریة  )   ١٩٩٩

من ( العامة للكتاب ، ومجلة دراسات نفسیة 
التي )   ١٩٩٩حتى ینایر   ١٩٩١ینایر 

ابطة األخصائیین النفسیین تصدرھا  ر
 . المصریة

 

سـلبیات   الباحث المحور الثالث وعرض فیه  �
، حیث رأى أن أھم  البحث  وتوصـیات مرجوة

العمل الفردي ، عدم االھتمام : السلبیات ھي 
بالتخصص الدقیق ، عدم تعاون األقسام العلمیة 
مع بعضها ، عدم وجود خطط بحثیة لتوجیه 

عدم توفر الدعم المالي  مسار البحث النفسي ،

أكتوبر ،  
نوفمبر ،  
         دیسمبر  ـ

١٩٩٩  ، 
ــ  ٢٠ص  �

٣٨  
 
 هیئةال  �

المصریة 
العامة 
  للكتاب

 
 القاھرة  �
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المناسب للبحوث النفسیة ، قصور االختبارات 
 .النفسیة 

 

: لة بعدة توصیات ھي وختم الباحث المقا �
الجماعي القائم على روح  ضرورة العمل

الفریق ، واإلخالص لصالح العلم والمجتمع  ،  
مع الحفاظ على ھویة الباحث  في إطار  

یتقدم به  تخصصه الدقیق الذي  یعمل على أن
إلى األمام  ،  وأن یكون ھناك ھذا التعاون  
المأمول  بین الجامعات واألقسام المتخصصة ،  
وتبادل الخبرات والمتخصصین  ،  وأن  یتم  
توفیر الدعم  المالي المناسب  إلجراء البحوث  
النفسیة ،  وكذا  تحدید  التوجهات  البحثیة  

 لكل  قسم  وكل متخصص  في جهة تشملها
جمیعاً ،  حتى  ال تفنى الجهود  في أن  یترجم  
أو یقنن  أكثر  من  باحث  في األقسام المختلفة  

 تاب ، أو نفس االختبار األجنبي ،نفس  الك
 .فتضیع جهودنا  ھباًء 

تهدف الدراسة إلى التعرف على الدالالت اإلكلینیكیة  �
الممیزة   الستجابات مریض  بعصاب الوسواس 
القهري  الختبار  تفهم  الموضوع  ،  وذلك من  
خالل الدراسة المتعمقة  لحالة فردیة ،  وھو شاب  

عاماً  ،  تخرج في  كلیة التجارة   ٣٣بلغ  من العمر ی
سواس القهري ،  حیث  ،  ویعاني  منذ سنوات من الو

عشرین بطاقة ،  وتبین  من  قام الباحث بتطبیق  عدد 
    TATنتائج الدراسة أن اختبار  تفهم الموضوع 

حیث   یعد  أداة  ذات  قدرات  تشخیصیة ھائلة ، من
كشف الدالالت اإلكلینیكیة الممیزة  قدرته الفائقة على 

وأن  أھم  ھذه  الدالالت فیما یختص  ..  للمرض  
السرد  الطویل  - ١: بمرض العصاب القهري ھي 

ـام  االھتمـ - ٢، )  محبوكة ( محكمة  ألحداث  قصص 
، لدقیق  لألشخاص واألشیاء األخرى بذكر الوصف  ا

والعمالت  م  بذكر النقود  ،  والمصاریف ، االھتما - ٣
 -٤،  واألجور ، والدخل ، والمال والذھب ، األجنبیة 

االھتمام بذكر األعداد واألرقام خالل سرد أحداث 
اإلغراق في االستعراضیة  -  ٥القصص ،   

 -٧العقالنیة ،    - ٦الموسوعیة وادعاء المعرفة ، 

مجلة  علم   �
 النفس

 
) ٥٥(العدد  �

یولیو ،  ـ
أغسطس ، 

         سبتمبر ـ 
٢٠٠٠  ، 

ــ  ٧٨ص  �
١٣٩ 

 
 الهیئة �

المصریة 
العامة 
  للكتاب

الدالالت   -١٣
اإلكلینیكیة  
الستجابات  

مریض  
بعصاب  

الوسواس  
القــهري 

الختبار  تفهم 
وضوع  الم

TAT   -  
    

دراسـة " 
  " ةـالـــح
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االھتمام  المبالغ  فیه  بذكر األعوام التي  تدور فیها 
ھتمام المبالغ  فیه  بذكر  أعمار  اال -٨القصة ، 

االھتمام  برصد  القطاع   - ٩أبطال  القصة  ،  
االھتمام  بتحدید  - ١٠التاریخي  لبطل  القصة   ،   

الزمن  بدقة بالسنین  والشهور واألیام والساعات ، 
ام بوضع االھتم - ١٢اإلشارة إلى المتضادات ،  - ١١

المبالغة في االنفعاالت ،  -١٣نهایة سعیدة  للقصص ،
إظهار  -  ١٥التهویل  في  سرد األحداث  ،   - ١٤

المبالغة في استخدام الصفات  - ١٦التدین  ،  
المیجالومانیا  ،  - ١٧المطلقة  لألشخاص واألشیاء ، 

تمیز  البطل  في قصص التات  بمفهوم سلبي  - ١٨
 -اإلحساس  باالضطهاد ، ب  - أ ( عن الذات حیث 

وجود حاجات  -عن صورة الجسم ،  ت  الرضاعدم 
) اإلحساس باإلحباط والقصور  - غیر  مشبعة ،  ث 

أما عن  البناء  السیكودینامي  للمریض  بعصاب  ...  
والوسواس  القهري  ،  فنستطیع  القول  بأن  
الصراع  األودیبي  ھو  لب  الصــراع  لدیه ،  حیث  

تجاھات  المتناقضـة  وجدانیاً  تجاه  األب ،  ورغبة  اال
ونظراً  لمخاوف  الخصاء  یرتد ..  في امتالك األم 

المریض  متنازالً  عن أمه  بل عن الجنس األنثوي 
كلیة  نكوصاً إلى  اإلستیة  السادیة  ومن  ثم  تظهر 
الجنسیة  المثلیة  في  اللوحة اإلكلینیكیة ، ورفض  

یریة  ، غیر  أن   اعتزاز  المریض  العالقات الغ
وكذا  عقاباً على   - بقضیبه  بكونه  یمثل رجولته  

یؤدي  به ذلك إلى    - رغباته  اآلثمة  نحو  أمه  
..  ممارسة  قهریة  للعادة  السریة  إلى  حد اإلعیاء 

ً  متنازالً عن كل   ویتخذ  من  نفسه  موضوعاً  جنسیا
وبفعل  میكانیزمات ..  الموضوعات الغیریة والمثلیة

الدفاع تزاح الرغبات الجنسیة  وتعزل  وتتكون  
مضادات  لها  عبر األفكار الوسواسیة  واألفعال 
ً  للقلق ، وتحسیناً  لصورة  الذات  القهریة تفادیا

ونتیجة  لكل ذلك  یتكون  مفهوم  سلبي  ..  اآلثمة 
للذات  قوامه  اإلحساس  باالضطهاد  واإلحباط 

  ..ر  واإلنهاك  والضعف الجسمي  والقصو
 

 
 القاھرة  �
 

 

 
تهدف الدراسة إلى التعرف على  مدى  الفائدة  �

اإلكلینیكیة  الستخدام بطاریة من  اختبارات  الرسم 
اختبار رسم  المنزل   - ١{ : اإلسقاطي  معاً وھي 

 
مجلة  علم   �

 فسالن

  
إسـقاط   - ١٤

صـورة  
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اختبار  - ٢والشجرة والشخص  لجون  نون باك ، 
 -٤رة ، اختبار رسم األس -٣رسم حیوان  للیفي ، 

،  في  } اختبار  رسم الذات مع األقران  لعادل  خضر 
دراسة الحالة الواحدة ،  بهدف التعرف على  الكیفیة  
التي  بها  یتم  إسـقاط  صورة الجسم  في اختبارات 

وتقوم ھذه  الدراسة على منهج . الرسم المختلفة 
دراسة الحالة ، حیث تطبیق اختبارات الرسم على 

وتبین من النتائج أن إسقاط  صورة . .خمس حاالت 
الجسم  لألشخاص المعاقین  في  الرسوم اإلسقاطیة ،  
لیس  بالضرورة  أن یتضح فقط في رسوم  شكل  
اإلنسان ، الذكري  واألنثوي ، بل قد  یتضح ھذا  

م وحدات اإلسقاط  لصورة  الجسم كذلك عند استخدا
 رسم  أخرى  لیس  لها صلة مباشرة بأعضاء جسم

بل أن  .. اإلنسان ، مثل رسم  منزل ، شجرة ، حیوان 
نتائج ھذا البحث قد  أظهرت أن  العدید من  الحاالت  

 لیها  قد قامت  عند  رسمها  لشكلالتي  أشرنا  إ
 اإلنسان  برسم  أشخاص عادیین  ال یعانون  من أي 

ال  إعاقة ،  حیث تم  إسقاط الصورة النموذجیة للجسد
ومن ثم  لم  یتم  إسقاط  منطقة  اإلعاقة  الواقعیة له ، 

الذي  تم    في رسم الشكل اإلنساني ،  في الوقت
الخاصة ، األخرى إسقاط  اإلعاقة على الوحدات

جهة أخرى   ومن..  بالمنزل  والشجرة والحیوان 
ً أن  بعض  الحاالت   وجدنا  من  ھذه الدراسة  أیضا

سم  تمیل في استجابتها  لرسم الشخص  إلى  ر
شخص عادي للشكلین الذكري واألنثوي ، دون  
اإلشارة إلى  منطقة اإلعاقة ، بینما عند قیامهم  برسم 
الذات مع كل من األسرة واألقران ، فإنهم  یظهرون 

كذلك  تبین أن . منطقة إعاقتهم  في رسمهم  للذات 
معاقین  ال یظهرون منطقة كثیر من  المفحوصین ال

.. من بتر ، وشلل أطفال ، (ي اإلعاقة بشكلها الواقع
،  بل یرسمون منطقة اإلعاقة ویعالجونها  ) الخ 

ما یعكس بشكل  ممیز ، مثل تظلیله أو إطالته ،  م
ً للعضو المصاب  والنتیجة السابقة تجعلنا  ..تعویضا

نقترح على الباحثین الذین یستعینون  بأســالیب  
الرســم  اإلسقاطي  في  التعرف على الشخصیة  
وبنائها  الدینامي  أن  یقوموا  باستخدام عدة  أسالیب 

واحدة  ،  للرسم  اإلسقاطي  في  دراسة الحالة ال
لرسوم   مقاومة  بإظهار الحاالت   بعض  تقوم  حیث

رسومهم  شكل  اإلنسان  تتضح  عند  فحص  

  
  )٥٦(العدد  �

أكتوبر ، ـ 
نوفمبر ، 

        دیسمبر  ـ 
٢٠٠٠  ، 

ــ  ٢٨ص  �
٥٧  

 
الهیئة  �

المصریة 
العامة 
  للكتاب

 

 القاھرة  �
 

 

الجسم  في  
اختبـارات  
الرسـم  
 اإلسـقاطي
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استطاع  أن یظهر  نفسه  لألشكال غیر اإلنسانیة ، فما 
ي أحد  اختبارات الرسم ،  ف  فیه ،  بمظهر السواء

 قط  صراعاتهیس نجد في  اختبار آخر  للرسم  أنه
.  ومشاكله المتعلقة  بصورة  جسمه غیر المرغوبة 

وما قاوم  إظهاره  من صراعات  واضطرابات 
ومشكالت انفعالیة  في وحدة معینة للرسم ،  یمكن أن 

   .یظهر جلیاً  في  وحدة  رسم  أخرى  

لتعرف على  عالقة مفهوم  تهدف الدراسة إلى ا �
خرى ،  حیث عرض ببعض المفاھیم األ الرمزیة

الباحث  لمفهوم الرمزیة  في  ومیز  بینه  وبین 
العالمة  أو اإلشارة  ،  ثم  عرض للعالقة  بین  
مفهوم  الرمزیة  والتمثیل  ،  والرمز  والعاطفة 

والتواصل ، )  الكالم ( الدینیة ،  والرمزیة  واللغة 
الرمزیة  والحضارة  والوجود اإلنساني  ،  والرمزیة  

الیومیة    األمثال الشعبیة ، والرمزیة  في  حیاتنا  في
،  والرمز  واألسطورة ، والرمزیة  والالشعور 

،  والمكبوت ،  والرمزیة والعالج النفسي التحلیلي 
 ..والرمزیة والفن 

 

لة  علم  مج �
العدد ـ النفس 

 یولیو  ) ٥٩( 
أغسطس ، 

             سبتمبر ـ 
٢٠٠١ ، 

 ٣٣ـ  ١٦ص  �
یئة اله �

المصریة 
  العامة للكتاب

 القاھرة  �

مفهوم   - ١٥
ـزیة   فـي  الرم

التحلیل النفسي  
  

مفهوم  )١(
الرمزیة 

وعالقته ببعض 
المفاھیم 
 األخرى

 
تهدف الدراسة إلى التعرف على  مفهوم  الرمزیة   �

أئمة التحلیل  النفسي  ،  حیث  عرض الباحث 
  راض وذلك باستعلمفهوم الرمزیة عند  فروید  ،  

أ ـ الرمزیة في األحالم ، ب :   عدة  موضوعات  ھي
ـ  الرمزیة  في  األعراض  العصابیة   ،  ج ـ  
الرمزیة  في  اللعب  ،  د ـ الرمزیة  في الحضارات  
القدیمة  ،  ھـ ـ الرمزیة  في  الفنون التشكیلیة  ،  ثم 
عرض الباحث  بعد ذلك للرمزیة عند  یونج ،  ثم 

أریك فروم  ،  ثم الرمزیة  عند  الرمزیة  عن 
جاستون باشالر ، واختتم الباحث  مقالة  بتناول 

 .الرمزیة  عند جاك الكان 

 
علم   مجلة  �

العدد ـ  النفس
أكتوبر )  ٦٠(
نوفمبر ،  ،

             دیسمبر ـ 
، ص  ٢٠٠١

 ٤٠ــ  ٢٠
الهیئة  �

المصریة 
  العامة للكتاب

 القاھرة  �
 

   
مفهوم   - ١٦

یة   فـي  الرمـز
التحلیل النفسي  

  
  

مفهوم  )٢(
عند الرمزیة 

أئمة التحلیل 
  النفسي

 

 
تهدف الدراسة إلى التعرف على  كیفیة تطور  مفهوم  �

الرمزیة في التحلیل النفسي  ، حیث عرض الباحث  
لرؤیته  في ھذا المجال ،  فوفقاً  لتصور الباحث  فإن  

ور من قبل مفهوم الرمزیة في التحلیل النفسي قد تط
 -١: فروید وأتباعه وأن أھم مالمح ذا التطور ھي 

 
مجلة  علم   �

 النفس 
 
 العدد  �

  
مفهوم   -١٧ 

الرمـزیة   
فـي  التحلیل 

  " .النفسي  
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الرمز من الغموض  واإلبهام  إلى التعبیر واإلعالم  
الرمز من التعبیر عن  العام  فقط  إلى   - ٢أیضاً ، 

الرمز من  -٣التعبیر عن الخاص  والعام  معاً   ، 
التعبیر عن الماضي  والغرائز  فقط  إلى  التعبـیر  

الرمز من التعبیر  - ٤عن الغایات المستقبلیة ، أیضاً 
الرمز  - ٥عن الجنسي إلى التعبیر عن االجتماعي ، 

متعدد المعنى   من التعبیر األوحد الثابت إلى التعبـیر 
ً إلى   -٦ والداللة ،  الرمز من الداللة الثابتة دوما

الرمز من  التعبـیر   - ٧ الداللة المتغیرة عبر الزمن ،
ادف  أو الضد  إلى  التعبیر عن  األضـداد عن  المتـر

الرمز  من  إشـباع الرغبات    - ٨والدالالت المزدوج ، 
المكبوتة  أو كفها  إلى  اعتباره  توفیقاً  وترضیة  أو 

الرمز  من   -٩حالً  وسطاً  كنتاج  لصراع  القوى  ،  
كونه  إبدال  عیاني  بعیاني  إلى  إبدال  عیاني  

الرمز من التفسیر األعمى  -  ١٠،   بعیاني  و مجرد
إلى التفسـیر الذي یضع المفحوص  والتداعي في 

 .االعتبار 
 

    )٦١ (    
     ینایر ،    
  فبرایر ،      
           مارس  ـ   
   ٢٠٠٢ ، 
ــ  ٦ص   �

٢٧  
 
 الهیئة �

المصریة 
العامة 
  للكتاب

 القاھرة  �
 

  
  

تطور  )٣(
مفهوم 
  الرمزیة
  في 

التحلیل 
  النفسي 

  
 

تهدف الدراسة إلى  توضیح  الدالالت المتعددة  لرسم  �
أعضاء جسم الشكل اإلنساني  ، وقد تبین من الدراسة 
أن  لكل عضو من أعضاء  جسم شكل اإلنسان  معناه  

نا  في تفسیرنا  لرسم عضو أنوداللته النفسیة ، غیر 
نضع  في اعتبارنا  البدائل  المتعددة معین ، یجب أن 

من التفسیرات  العدیدة  والمحتملة  لرسم  عضو  
معین  للجسم على نحو معین  ،  بمعنى أننا  یجب أن 

..  نضع  في  اعتبارنا التحتیم  بأكثر من سبب 
خصائص على  ال  ومعنى  ھذا  أن  یتم التفسیر  بناء

( القائم  بالرسم  مثل  عمره   النوعیة  للمفحوص
ذكر ( ، وجنسه ) طفل أم  مراھق  أم شاب  أم شیخ 

أمي  أم  یقرأ ویكتب ( ه ،  ومستوى  تعلیم) أم  أنثى 
، كذلك  )الخ .. أم  جامعي أم  معه شهادة متوسطة 

في  اعتبارنا  تاریخ  حیاة  المفحوص الشخصي   نضع
جتماعي  ،  وكذلك الخلفیة الثقافیة واألسري  واال

وباختصار فإنه  ..  الخ ..للبیئة التي ینتمي إلیها 
یجب أن یتم التفسیر  لرسم  شكل اإلنسان  في إطار  
القیام  بدراسة  حالة  للمفحوص القائم بالرسم ، ال 

نطبق على جمیع في  إطار  نمط ثابت من الدالالت ت
ھناك دالالت   لى أنوخلص الباحث إ..  األفراد 

مجلة  علم   �
 النفس 

 
العــدد  �

ـ  ) ٦٢(
،   إبریل

مایو  ،  
         یونیه   ـ 

٢٠٠٢  ، 
ــ  ٦ص  �

٣١  
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الدالالت 
النفسیة 
لرسم 

أعضاء 
جسم الشكل 

 اإلنساني
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جسم الشكل اإلنساني ،   أعضاء عضو منمتعددة  لكل 
فإن المهارة  الحقیقیة  لألخصائي النفسي   وبالتالي

كل الدالالت  الممكنة  اإلكلینیكي ھي أن یصل من بین
إلى التفسیرات التي  تالئم الحالة موضع  للتفسیر ،
 .الفحص 

 

  
 القاھرة  �
 

 

ام باستخدام  مرضى الفص تهدف الدراسة إلى تشخیص �
اختبار   اختبار رسم الشخص، حیث قام الباحث بتطبیق

)   ٧٠( خص  لماكوفر على عینة  قوامها رسم  الش
المجموعة  : سبعون  فرداً  تنقسم إلى مجموعتین 

مجموعة  المرضى  الفصامیین  ،  وتشتمل  :  األولى 
خمسة وثالثون  مریضاً  بالفصـام  )   ٣٥( على 

المزمن  من  المودعین  بمستشفى  عام  للصحة 
األطباء النفسیة ، وقد  اعتمد  الباحث على تشخیص  

والمجموعة الثانیة  من  . النفسیین بالمستشفى  لهم 
خمسة  وثالثون  )   ٣٥( األسویاء   وتشتمل  على 

شخصاً  من األسویاء  الذین  لم  یسبق لهم الشكوى  
من أحد األمراض النفسیة والعقلیة ،  أو الذھاب  

وقد كان  .  للعالج  النفسي  لدى أحد  من األخصائیین 
اد العینة في المجموعتین من الذكور جمیع أفر

المراھقین  والراشدین  ممن تتراوح أعمارھم بین 
،  وتراوح تعلیمهم  بین  أمي  وتعلیم سنة  ٤٨ – ١٧

جامعي  ، وقد  راعي  الباحث المماثلة إلى حد كبیر 
 وتبین من. عمار وتعلیم كال المجموعتین بین أ

استخدام  النتائج  أنه یمكن تشخیص مرضى الفصام  ب
ن الدراسة الحالیة  اختبار رسم الشخص ،  لما وجد  م

رسوم    ستة وأربعین عالمة  تمیز) ٤٦(من أن ھناك 
ویوصي    …عن األسویاء  الفصامیین  لشكل اإلنسان

ند  الباحث  بأنه  یجب على األخصائي النفسي ع
في  اعتباره  تشخیصه للحالة موضع الفحص أن یضع 

ا  تواتر عضهما  البعض ، أوالھمشیئین  مكمالن  لب
الشخص ، وثانیهما  الدالالت  ھذه  العالمات  في رسم

 .الكیفیة  لتشكیل ھذه العالمات  في  رسم الشخص  

مجلة  علم   �
 النفس 

 
 العـددان   �

 )٦٦/  ٦٥ (   
ینایر ــ یونیة  

                
٢٠٠٣   ،

  ٢٤ــ  ٦ص 
 

الهیئة  �
المصریة 

العامة 
  للكتاب

 
 القاھرة  �

 

تشخیص  - ١٩
الفصام 

باستخدام 
اختبار رسم 

 الشخص

 
تهدف الدراسة إلى  توضیح  القیمة  النفسیة   �

والتربویة  لرسوم األطفال  وكیف  یمكن أن  یستفید 
من ھذه ) أخصائیون ، آباء  ، معلمون ( الكبار 

الرسوم في  فهم حالتهم النفسیة ؟ وذلك  من  خالل  

 
مجلة  علم   �

 النفس  ـ 
 العـددان  �

  
رسوم  - ٢٠

األطفال  
وقیمتها 
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تطور    -١:  لثمانیـة  التالیة المحاور ا   استعراض
رسـوم األطفال تعبر عن   - ٢رســــوم األطفـال  ، 

رسـوم األطفال تعبر عن   -٣مفهومهم عن ذاتهم ، 
عالقاتهم  االجتماعیة  وقیم  مجتمعاتهم  ومظاھر  

رسـوم األطفال وفائدتها  لآلباء   - ٤حضارتهم  ، 
ا  للمرشد  رسـوم األطفال  وفائدته  - ٥والمربیـن  ،  

رسـوم األطفال تعبر عن    -٦والمدرس  والتربوي  ، 
رسـوم   - ٧خبراتهم  القویة المفرحة والصادمة  ، 

 -٨األطفال واستخدامها في التشخیص النفسي  ، 
.  رسـوم األطفال واستخدامها  في  العالج النفسي 

وتبین من الدراسة أن الرسم لغة  تعبیریة انفعالیة  
لحدیث  بها ، وعلى الراشد أن یتعلم  یجید الطفل ا

كیف  یفك  رموزھا  ،  فرسوم األطفال من حیث  
وبتحلیلها ) التفریغ ( كونها  لغة  یتم  عن طریقها 

، ومن خالل إقامة الحوار حول ) التشخیص ( یتم 
، وأنه   یمكن لنا التعرف على ) العالج ( أفكارھا یتم 

وم المتتالیة ، مدى تقدم العالج عن طریق تتبع الرس
كذلك  ..  وبحث  عالقتها  بعضها  بالبعض  اآلخر 

تبین  لنا  مدى الفائدة  النفسیة  والتربویة  
لألخصائیین  والتربویین  واآلباء  إذا ھم  وضعوا  

  .في  اھتمامهم  قراءة  رسوم أطفالهم 
 

 )٧٠/  ٧١   (
ـ  ینایر  
٢٠٠٦  ،  

  ١٩ــ  ٦ص 
                   

الهیئة  �
المصریة 

العامة 
  للكتاب

 القاھرة  �
 

 

النفسیة 
 والتربویة

 
 
تهدف الدراسة إلى  توضیح  الدالالت النفسیة   �

الستخدام  األطفـال  لأللوان  في  رسومهم  
واستعرضنا  أھم العناصر التي  اھتم  بها الباحثون 

الدالالت النفسیة لأللوان  في رسوم األطفال في مجال 
وقد  تبین من الدراسات السابقة أن ھناك  تطوراً  ..  

في  اسـتخدام األلوان  في  رسوم  األطفال  كلما تقدم  
الطفل في العمر ، كما  تبین أن  تفضیل األطفال  
الستخدام  ألوان  معینة  ، وكذا  طریقة  وضع  

یرتبط  بالفئة  العمریة  التي   األلـوان  في  رسومهم 
  .یمرون  بها  وأیضاً  بسمات شخصیتهم 

وقد اتضح من العرض أن استخدام األلوان في الرسم  
بالنسبة لألطفال  له  داللته النفسیة  التي  یجب  أن  
نحرص على  تفهمها  لكونها  مدخلنا  لفهم  شخصیة  

جه  الطفل ،  ونحن  إذ نؤكد  على  ذلك  فإننا  نو

 
مجلة  علم   �

  النفس
 
 العــددان  �
 )٧٤/  ٧٣   (

ـ   ینایر  
٢٠٠٧              ،

  ١٥ــ   ٦ص 
 
الهیئة  �

المصریة 

  
الدالالت   -٢١

النفسیة  
لأللوان  في  
 رسوم األطفال
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الباحثین  المهتمین  إلى  اختبار  داللة  اللون  
النفسیة  من خالل  إجراء  الدراسات التطبیقیة  في  
بیئتنا المحلیة  حیث  أن الدالالت التي ذكرناھا  في 
مقالنا ھي  دالالت  حصلنا  علیها  من  دراسات 
أجنبیة  في  أغلبها  ،  كما أنه یتضح من  نتائجها  

لتناقضات  فیما یتعلق  بالدالالت أن ھناك بعض ا
الخاصة ببعض  األلوان ،  وذلك  یستدعي  من جانبنا  
القیام بدراسات میدانیة  في مجتمعاتنا العربیة ، وفي 
بیئتنا المصریة للتحقق من  صدق الدالالت  النفسیة  

.   والرمزیة  الستخدام األطفال  لأللوان في رسومهم  
لمعرفة  الفروق  في  دالالت  ھذا  إلى  جانب  حاجتنا  

اللون  بین  األطفال  والراشدین  ،  وبین الذكور  
واإلناث ،  وبین المرضى واألسویاء ،  وبین البیئات 

كل  ذلك  .  الحضریة والریفیة  في مجتمعنا المحلي 
وغیره  یحتاج  منا  أن نداوم  البحث للتعرف  على  

 .الدالالت  النفسیة والرمزیة لأللوان 

العامة 
 للكتاب

 
 القاھرة  �

 

تهدف الدراسة الحالیة إلى  التأكد من  مدى أھمیة  �
رصاص  والرسم باأللوان  استخدام مرحلتي الرسم بال

معاً  في دراسة الشخصیة ، وعدم  االكتفاء بمرحلة 
حیث تم  تطبیق  الدراسة .  الرسم بالرصاص وحدھا 

ولقد شملت عینة . على المراھقین مرتفعي القلق 
البحث طالب و طالبات المرحلة الثانویة العامة  
بمدرستي  بلقس  الثانویة بنین   وسمیحة صدقي 

للبنات   بإدارة قلیوب  التعلیمیة  بمحافظة  الثانویة
وتضمنت الدراسة األدوات ) .   ٣٠= ن ( القلیوبیة 

،  اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص : التالیة 
 .واختبار القدرات العقلیة ،  واختبار القلق 

  

وتبین من نتائج الدراسة  وجود فروق ذات داللة في  �
فئات التفاصیل  عناصر الرسم للوحدات الثالث في

والنسب والمنظور ،  بحیث تكشف عن  الدینامیات 
النفسیة والتشخیص اإلكلینیكي للحالة موضع الفحص 
، ومن ثم  تتأكد ضرورة استخدام األخصائي النفسي  
لمرحلتي الرسم بالرصاص واأللوان معاً  في 
اختبارات الرسم اإلسقاطي ،  حیث تبین أن كل مرحلة 

 .فهم شخصیة  القائم بالرسم  مكملة لألخرى  في
  

  خالد محمد عبد الغني. د  شارك في البحث
 

مجلة  علم   �
 النفس  ـ 

العــددان   �
 )٧٦  /

ـ   )   ٧٩
ینایر  
٢٠٠٨ ،          

ــ   ٤٤ ص
٦٣ 
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 العالمات - ٢٢
الدالة على 

في  القلق
اختبار رسم 

المنزل 
رة والشج

  والشخص
  

دراسة " 
مقارنة بین 

مرحلتي الرسم 
بالرصاص 
والرسم 

 " باأللوان
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استهدفت الدراسة الحالیة التعرف علي  �

العناصر الممیزة لرسم األسرة المتحركة في 
المجتمعین المصري واإلماراتي، وعقد مقارنة 

، حتى یمكن التعرف البیئتینعبر حضاریة بین 
لحضاریة بین علي مظاھر الفروق الثقافیة وا

. المجمعین والدالالت اإلكلینیكیة الكامنة وراءھا
 سـتون)  ٦٠(ونت عینة الدراسة من تكو

 :مفحوصاً مقسمین إلي مجموعتین ھما 
وتكونت ھذه العینة : مجموعة المصریین - ١

أعمارھم ما  وتراوحتفرداً سویاً )  ٣٠( من 
عاماً، بمتوسط عمري قدره  ٤٤- ٢٧بین 
 ٣.٩نحراف معیاري قدره عاماً  وا ٣٢.٤
وتكونت ھذه : مجموعة اإلماراتیین - ٢.  عاماً 

فرداً سویاً وتراوحت )  ٣٠( العینة من 
عاماً، بمتوسط  ٤٧ - ٢٥أعمارھم مابین 

عاماً وانحراف معیاري  ٢، ٣٣عمري قدره 
ولم توجد فروق دالة إحصائیاً . عاماً  ٤,٨قدره 

بین عینات الدراسة في المستوي العمري، 
عتمدت الدراسة علي استخدام اختبار رسم وا

األسرة المتحركة، وقائمة تحلیل رسم األسرة 
المتحركة، باإلضافة إلي استخدام استمارة جمع 
البیانات األولیة، كما اعتمد تحلیل النتائج 
إحصائیاً علي استخدام اختبار ت، والنسبة 
الحرجة لقیاس داللة الفرق بین نسبتین 

نتائج الدراسة علي وجود مئویتین، وقد أكدت 
فروق عبر حضاریة بین األسویاء من العینة 
المصریة واإلماراتیة في مظاھر رسم األسرة 

األنشطة، الرموز، سمات : المتحركة اآلتیة
األشكال األسریة المرسومة، شبكة العالقات 

بینما لم توجد فروق دالة إحصائیاً .  األسریة
ة في رسم بین العینتین في األسالیب المتضمن

األسرة المتحركة وقد أوصت الدراسة باستخدام 
اختبار رسم األسرة المتحركة ضمن بطاریة 
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 النفس 
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ـ   )  ٨٣
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االختبارات المستخدمة في التشخیص النفسي 
وجمع البیانات والمعلومات اإلكلینیكیة المتعلقة 
بدینامیات العالقات والتفاعالت األسریة 
الخاصة باألسویاء في البیئة العربیة بصفٍة 

كما أوصت الدراسة بإجراء المزید من . ةٍ عام
الدراسات عبر الحضاریة حول الدالالت 
اإلكلینیكیة لأللوان المتضمنة في رسم األسرة 

  . المتحركة
  سید أحمد الوكیل. د  شارك في البحث

  
 

 
 

تشیر العدید من الدراسات الحدیثة إلى أن  �
من األطفال العدید النوم تنتشر لدى اضطرابات 

 .ن والراشدین والمسنین من الجنسینوالمراھقی
بالحالة النفسیة والجسمیة وأنها ترتبط 

وبظروف البیئة المحیطة والعادات والنظم 
 .االجتماعیة 

 
وفي الوقت ذاته ال توجد مقاییس مقننة في  �

المجتمع المصري لتشخیص أنماط اضطرابات 
 النوم لدى الراشدین والمسنین من الجنسین ،

 من الدراسة الحالیة كان ھدف الباحثینومن ثم 
 :ھو 

 .دي ھذا الغرض تقدیم مقیاس یؤ -١
استخراج مقاییس فرعیة لتشخیص األنماط  -٢

 .المختلفة الضطرابات النوم 
 .الوصول لثبات وصدق مقبولین  -٣
 .وضع المعاییر المحلیة  -٤

 

 وھو ما تم تحقیقه وعرضه في  الدراسة
 . الحالیة

 

  خالد محمد عبد الغني. د  شارك في البحث
 

 
مجلة  علم   �

 النفس 
 
 العــدد  �

  ـ  ) ٩٦( 
_ ایر ین

 مارس
٢٠١٣ ،  

ــ   ٤٨ ص
٦٤   

 
الهیئة  �

المصریة 
العامة 
  للكتاب

 
 القاھرة  �

 

   
  

إعداد  -٢٤
مقیاس 

اضطرابات 
النوم لدي 
الراشدین 

والمسنین في 
المجتمع 
  المصري

  
 



                     جامعة بنها  – عادل كمال خضر / السیرة الذاتیة  لألستاذ الدكتور                                    

  adelkhedr@yahoo.com 
-

  
 

تحلیل سلوك استهدفت الدراسة الحالیة  �
 ٢٠١١ینایر ٢٥اإلخوان المسلمین إبان ثورتي

 . ٢٠١٣یونیو  ٣٠ و 
 

القول بأن اإلخوان المسلمین بعد  ونستطیع �
قمة السلطة في مصر في أعقاب صعودھم إلى 

، وخالل عام قضوه في  ٢٠١١ینایر  ٢٥ثورة 
الحكم ، وحتى ما بعد خروجهم من السلطة في 

، یعیشون  ٢٠١٣یونیو  ٣٠أعقاب ثورة 
مرحلة یمكن أن نطلق علیها مرحلة المراھقة 

علم ھي ومرحلة المراھقة كما ن.. السیاسیة 
فاإلخوان .. مرحلة انتقالیة بین الطفولة والرشد 

المسلمین ھم أطفال الحزب الوطني ، تربو في 
وھم بعد وصولهم للحكم قد خرجوا من .. كنفه 

مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراھقة ، التي 
تكتنفها العدید من االھتزازات في الكینونة ، 

، وتتسم بعدم النضج االجتماعي واالنفعالي 
محتدم  وصراع.. واضطراب في بناء الشخصیة 

بین األنا واآلخر ، سعیًا نحو كیان متفرد في 
 .ختامها 

  
 

 
مجلة  علم   �

 النفس 
 
 العــدد  �
  ـ  ) ١٠٠( 

_ ینایر 
 مارس

 ،  ص ٢٠١٤
   ٤٤ــ   ٣٤

 
الهیئة  �

المصریة 
العامة 
  للكتاب

 
 القاھرة  �
 

   
  

اإلخوان  -٢٥
المسلمون 
والمراھقة 
  السیاسیة
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:الكتب  -  
 

  كتببیــان  
  

  عـادل كمـال خضـر /األستاذ الدكتور  
  

 

  جهـة  وتاریخ  النشــر  كتابعنوان  ال  م
  

                   رقم اإلیداع بدار الكتب           دراسات نفسیة میدانیة  ١
  ٢٨٧ــ الصفحات  ٢٠١١/  ٢١١٧٠

  رقم اإلیداع بدار الكتب  دراسات تطبیقیة إكلینیكیة  ٢
  ٢٨٧ــ الصفحات  ٢٠١٢/  ١٢٢٥٠

  رقم اإلیداع بدار الكتب  دراسات تحلیلیة نفسیة  ٣
  ٣٢٥ــ الصفحات  ٢٠١٢/  ١٢٢٥١

  رقم اإلیداع بدار الكتب  اإلرشــاد النفســي  ٤
  ٣٣٧ــ الصفحات   ٢٠١٢/  ٨١٢٩

  رقم اإلیداع بدار الكتب  سیكولوجیة رسوم األطفال  ٥
  ٢٣٢ــ  الصفحات  ٢٠١٢/  ٨١٢٦

  رقم اإلیداع بدار الكتب  علم النفس اإلكلینیكي  ٦
  ٣٧٠ــ الصفحات  ٢٠١٢/  ٢٠٦٦٤

٧    
  ینایر ٢٥الدالالت النفسیة ألحداث ثورة 

  رقم اإلیداع بدار الكتب
  ٣٧٠ــ الصفحات  ٢٠١٣/  ٥١١٨

  العامة للكتابالهیئة المصریة 

  الدالالت النفسیة لرسوم شكل اإلنسان  ٨
  "اختبار رسم الشخص " 

  رقم اإلیداع بدار الكتب
  ٢٧٢ــ الصفحات  ٢٠١٣/  ٢٠٨٣١

  رقم اإلیداع بدار الكتب  دراسة الحالة  في التحلیل النفسي  ٩
  ٢٨٤ــ الصفحات  ٢٠١٣/  ٢٤٣١٠

  الكتب   رقم اإلیداع بدار  الرمزیة في التحلیل النفسي  ١٠
  ١٠٩ــ  الصفحات  ٢٠١٤/  ٤١٢٢

  رقم اإلیداع بدار الكتب   استخدام الرسم في التشخیص والعالج النفسي  ١١
   ٤٤٦ــ الصفحات  ٢٠١٤/  ٤١٢٣

  رقم اإلیداع بدار الكتب  التحلیل النفسي  ١٢
  ٢٦٩ــ  الصفحات  ٢٠١٤/  ٤٩٩٤

  ة وخدمةمركز الدراسات اإلنسانی  إبحــار في النفس اإلنسانیة  ١٣
  البیئة ـ كلیة اآلداب  جامعة بنها

  تفسیر األحالم  ١٤
  بین علماء النفس وعلماء اإلسالم

  رقم اإلیداع بدار الكتب
  ٣١٤ــ  الصفحات  ٢٠١٥/  ٢٥٣٢٩

  رقم اإلیداع بدار الكتب  یونیو ودالالتها النفسیة ٣٠ثورة   ١٥
   تحت الطبع

  الهیئة المصریة العامة للكتاب
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:ورش العمل والندوات والمؤتمرات  المشاركة في -  
 

 

 السـنة
 

 اسم ورشة العمل ، الندوة ، المؤتمر

ــ   "  سیكولوجیة رسوم األطفال  " تقدیم  ندوة  عن   -١ ١٩٩١
  .بالمركز  القومي  لثقافة  الطفل  بالقاھرة      

 

 " تقدیم  محاضرة  وورشة  عمل  في   موضوع   -٢ ١٩٩٧
  ــ"  ھقة  ـ  التشخیص  والعالج مشكالت  المرا    
  . لألخصائیین النفسیین  بمحافظة القلیوبیة     

 

  " تقدیم  محاضرة  وورشة عمل  في موضوع   -٣ ١٩٩٨
  االضطرابات النفسیة الشائعة لطالب المرحلتین     
لألخصائیین النفسیین  ــ  "  اإلعدادیة والثانویة     
  . بمحافظة القلیوبیة    

 

  " تقدیم محاضرة  وورشة عمل  في موضوع  -٤ ١٩٩٩
  تشخیص االضطرابات النفسیة الشائعة لطالب      
  لألخصائیین النفسیین    بمحافظة ــ  "   المدارس      
  . القلیوبیة      

 

  دور " تقدیم محاضرة وورشة عمل  في  موضوع   -٥ ٢٠٠٠
 ائیین األخصائي  النفسي المدرسي ،  وتوجیه األخص    
  امل مع الحاالت المضطربة نفسیاً النفسیین لكیفیة التع    
  .ــ  لألخصائیین النفسیین  بمحافظة القلیوبیة       

  دورة تدریب أخصائي الریاضة  االشتراك في -٦ ٢٠٠٣
:  وع  ــموض  في  ة عملـــــــــوورش رة ــــبمحاض    
المختلفة   سیكولوجیة العمل مع المراحل السنیة"     
   ،  التي عقدت "وطرق معالجة  مشاكلها  الملحة      
بمركز إعداد القادة  ــ  مدیریة الشباب والریاضة      
  .بمحافظة القلیوبیة     

  : ل  في  موضوع  ــة عمــمحاضرة  وورش تقدیم  -٧ ٢٠٠٤
االضطرابات السلوكیة  في  مرحلة  المراھقة  ،  "     
  ــ  وذلك " ألخصائي النفسي  في  مواجهتها ودور ا    
 . بمحافظة القلیوبیة      



                     جامعة بنها  – عادل كمال خضر / السیرة الذاتیة  لألستاذ الدكتور                                    

  adelkhedr@yahoo.com -

:  تقدیم  محاضرة  وورشة  عمل  في  موضوع   -٨ ٢٠٠٥
،  ) التصمیم   والتنفیذ (   برامج  تعدیل  السلوك  "      
واألدوات  التي  یستخدمها  األخصائي النفسي في      
  وذلك  بمحافظة   ــ" خیص االضطرابات النفسیة تش    
 .القلیوبیة     

  استخدام الرسوم  في :  " إقامة ورشة عمل عن   -٩ ٢٠٠٥
  بالتعاون  ،  " عملیات  التشخیص وتحلیل الشخصیة     
ذوي االحتیاجات الخاصة    مع الجمعیة القطریة لتأھیل    
 .بالدوحة ـ دولة قطر      

  برامج  تعدیل : "   تقدیم  محاضرة  في  موضوع - ١٠ ٢٠٠٦
  السرقة ــ التبول الالإرادي ( سلوك الطالب المشكلین     
    وورشة  عمل )   ــ  العدوان ــ  فرط الحركة للطالب     
" ..   لألخصائي النفسي  عن المهارات المراد إكسابها    
 .وذلك  بمحافظة القلیوبیة      

  خدام  رسوم  شكل است:  " إقامة ورشة عمل عن   - ١١ ٢٠٠٧
  عبر وحدة ، " في قیاس الذكاء والشخصیة   اإلنسان    
اإلرشاد النفسي التابعة  لمركز الدراسات اإلنسانیة      
  .بنها   ــ  جامعة  اآلداب بكلیة   البیئة  وخدمة    

 

  : تق�دیم  محاض�رة   وورش�ة عم�ل   ف�ي  موض�وع   -١٢ ٢٠٠٧
" ..   وداللته�ا النفس�یة ص�ة رســوم ذوي الفئات الخا"     
  محافظ�����ة   والتعل�����یم ـ�����ـ التربی�����ة  بمدیری�����ة   وذل�����ك    
  .قلیوبیة ال    

 

  تنمیة السلوك التوافقي : " إقامة ورشة عمل عن   - ١٣ ٢٠٠٧
  ،  عبر وحدة اإلرشاد " لألطفال المعاقین ذھنیاً     
  النفسي التابعة  لمركز الدراسات اإلنسانیة  وخدمة     
  .  نهاالبیئة بكلیة اآلداب ــ  جامعة ب    
 

  التشخیص  ودراسة :  " إقامة  ورشة عمل عن   - ١٤ ٢٠٠٧
  وحدة اإلرشاد النفسي التابعة  لمركز ، عبر " الحالة      
الدراسات  اإلنسانیة  وخدمة البیئة  بكلیة اآلداب  ــ      
 . عة بنهاجام    

 
 

یة  لمجموعة من  األخصائیین  تقدیم  دورة  تدریب - ١٥
  الفحص :  " موضوع  النفسیین  من السودان  ،  في    
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٢٠٠٨ 
 
 

،  " رسوم األطفال واللعب  النفسي للطفل  باستخدام     
  وذلك برابطة األخصائیین النفسیین المصریة ــ رانم ،     
 .القاھرة      

 
 

)م  ٢٠٠٩ـ  ٢٠٠٨(   
 

  

اإلرشاد األسري    قام  بالتدریس  في  برنامج  - ١٦
التابع  لمركز  التنمیة  األسریة  باإلحساء  ،  والذي      
  نفذه المركز  بالتعاون  مع جمعیة التوعیة والتأھیل     
  االجتماعي بجدة ـ  المملكة العربیة السعودیة  ، وذلك     
   ١٤٣٠/  ١٤٢٩خالل الفصل الدراسي األول  للعام     
  .ھـ      

 
  

٢٠١٠ 

   
األخصائیین  لمجموعة من دریبیةت دورةتقدیم  - ١٧

 : النفسي الفحص أدوات :  "  ،  في موضوع النفسیین
وذلك برابطة األخصائیین النفسیین  ،"   مرسال اختبارات

  .القاھرة   المصریة ــ رانم ، 
 

  
 

٢٠١١ 

   

تدریبیة لمجموعة من األخصائیین  دورةتقدیم  - ١٨
النفسي  الفحص أدوات "   : النفسیین ،  في موضوع

وذلك برابطة  ،"  )اختبارات الرسم واللعب ( للطفل 
 .القاھرة   األخصائیین النفسیین المصریة ــ رانم ، 

 
 

٢٠١٢ 
 

   

تدریبیة لمجموعة من األخصائیین  دورةتقدیم  - ١٩
النفسي  الفحص أدوات :  "  النفسیین ،  في موضوع

وذلك برابطة  ،"  )اختبارات الرسم واللعب ( للطفل 
  .القاھرة   األخصائیین النفسیین المصریة ــ رانم ، 

  

 
٢٠١٤ 

  

البیئ��ة والتنمی��ة ف��ي " المش��اركة ف��ي ن��دوة بعن��وان  -٢٠
، في كلیة اآلداب جامعة بنها ، تح�ت " محافظة القلیوبیة 

  . رعایة وزیر الثقافة ورئیس جامعة بنها 

 
 

٢٠١٢ 
 
  

   

وعة من األخصائیین تدریبیة لمجم دورةتقدیم  - ٢١
النفسي  الفحص أدوات :  "  النفسیین ،  في موضوع

وذلك برابطة  ،"  )اختبارات الرسم واللعب ( للطفل 
 .القاھرة   األخصائیین النفسیین المصریة ــ رانم ، 



                     جامعة بنها  – عادل كمال خضر / السیرة الذاتیة  لألستاذ الدكتور                                    

  adelkhedr@yahoo.com -

  ،  المصرية بنشـرة األخصائیین النفسیین الت منشورةمقا  -
  المجالت  وبعض  على النت ، مواقع عدةفي  وأعید نشرھا   
  : ، ونشرة الثقافة النفسیة بوكالة البیئة بالكلیة العربیة   

 

     

 السنة

 

 م عنوان المقال العدد

١٩٩٠  
 

 ١ . لغة .. الرسوم والكلمات واألحالم   ٢٠

٢٠٠٣  
 

 ٢ .تفسیر األحالم   ٧٥

٢٠٠٣  
 

  ٣  .العوامل النفسیة وراء البغاء    ٧٦

٢٠٠٣  
 

  ٤  .الحلم لغة   ٧٧

٢٠٠٣  
 

  ٥  .خطایا اآلباء في تربیة وتعلیم األبناء   ٧٨

٢٠٠٣  
 

  ٦  .استخدام رسوم األطفال في التشخیص   ٧٩

٢٠٠٣  
 

الرمزیة في األحالم  بین الداللة الجنسیة  والداللة   ٨٠
  .  االجتماعیة 

  

٧  

٢٠٠٤  
 

٨١    

الرمزیة في األحالم  بین الداللة الواحدة  والدالالت 
  . المتعـــددة 

٨  

٢٠٠٤  
 

  .  إخراج الحلم  والعالقة بین الرمز  والمرموز إلیه   ٨٢
  

٩  

٢٠٠٤  
 

  . الحتمیة النفسیة واختیار الرموز في األحالم   ٨٣
  

١٠  

٢٠٠٤  
 

  .الرمزیة في حیاتنا الیومیة   ٨٤
   

١١  

٢٠٠٤  
 

  كیف أتعامل مع ابني المراھق ؟  ٨٥
  

١٢  
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٢٠٠٤  
 

  .ل العالج بالفن ـ أسلوب عالجي ناجح مع األطفا    ٨٦
                    

١٣  

٢٠٠٥  
 

٨٨  
  

  ١٤  . ماذا  یرسـم األطفال 

٢٠٠٥  
 

تأویل رموز الحلم بین الدالالت المادیة والدالالت   ٨٩
  .الوظیفیة 

١٥  

٢٠٠٥  
 

  اللجلجة ودور اآلباء في تالفیها العوامل النفسیة وراء   ٩٠
         

١٦  

٢٠٠٥  
 

  . ت عالمات ودالال  في سیكولوجیة الحب  ــ    ٩١
  

١٧  

٢٠٠٥  
 

  .فتاة سعودیة تحلم ومحاولة اجتهادیة لتفسیر الحلم     ٩٢
   

١٨  

٢٠٠٦  
 

  .الخیانة الزوجیة وداللتها النفسیة   ٩٣
  

١٩  

٢٠٠٦  
 

  .المرأة أطول عمراً من الرجل بالبكاء وكثرة الكالم   ٩٤
  

٢٠  

٢٠٠٦  
 

  .مواقف وطرائف األستاذ عاطف   ٩٥
  

٢١  

٢٠٠٦  
 

  . لة مشكالتهم النفسیة رسوم األطفال دا  ٩٦
                              

٢٢  

٢٠٠٦  
 

  التحلیل النفسي للقول الشائع  ٩٧
  .                " ربنا مع الغالبة"  

٢٣  

٢٠٠٦  
 

٩٨     
  . تفسیر األحالم  بین داللة الرموز  والتداعي الحر  

                  

٢٤  

٢٠٠٧  
 

  .لمجتمع المصري الدالالت النفسیة لأللوان في ا  ٩٩
                       

٢٥  

٢٠٠٧  
 

  التحلیل النفسي للقول الشائع  ١٠٠
  .  " الشیطان شاطر "  

٢٦  

٢٠٠٧  
 

حسنة � ربنا یخلي لك  "في سیكولوجیة الشحاتة   ١٠١
  .الست 

٢٧  

٢٠٠٨  
 

مراحل التطور لدى الرجل خالل فترتي الخطوبة   ١٠٥
  .والزواج 

           

٢٨  
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٢٠٠٨  
 

مراحل التطور لدى المرأة خالل فترتي الخطوبة   ١٠٦
  .والزواج 

   

٢٩  

٢٠٠٨  
 

١٠٧  
  

مشكلة المص والعض لدى األطفال وكیفیة التعامل 
  .  معها 

٣٠  

٢٠٠٨  
 

  التحلیل النفسي للقول الشائع   ١٠٨
  "   السكوت عالمة الرضا " 

٣١  

٢٠٠٨  
 

  . الرضا عن الذات  ـ  تحلیل وحلول عدم  ١٠٩
  

٣٢  

٢٠٠٩  
 

  .العصبیة الزائدة ـ أسبابها وداللتها النفسیة     ١١٠
   

٣٣  

٢٠٠٩  
 

اختبار رسم الرجل واستخدامه في قیاس الذكاء   ١١١
  . والشخصیة 

٣٤  

   
٢٠١١ 

  
١٢١   

  

  التحلیل النفسي للقول الشائع 
  " . العیشة واللي عایشینها" 

   

٣٥   

 ٢٠١١  
 

   تكرار الفشل في الزواج      ١٢٢
   . در الهستیرينوع من عصاب الق

٣٦   

 ٢٠١١  
 

  صورة الخطیب في األحالم     ١٢٤
    في حالة فشل االرتباط بالزواج

        

٣٧  

 ٢٠١١  
 

  اغتراب النفس والترحال    ١٢٤
   في أزجال الحاج كمال 

  

٣٨  
  

 ٢٠١١  
 

  رومانسیة البنات     ١٢٥
   وصعوبة اتخاذ  قرار الزواج

  

٣٩  

٢٠١١   
 

   ماسنجرتفسیر األحالم عبر ال  ١٢٦ 
   

٤٠  

٢٠١٢  
 

   استخدام األطفال لمیكانیزمات الدفاع أثناء اللعب   ١٢٧
   

٤١  

 ٢٠١٢  
 

   اكتئاب ما بعد الثورة   ١٢٨
   

٤٢  

٢٠١٢  
 

   األحالم وأھمیتها في تنفیس الزوجة عن عدوانها   ١٣٠
  ضد زوجها 

٤٣  



                     جامعة بنها  – عادل كمال خضر / السیرة الذاتیة  لألستاذ الدكتور                                    

  adelkhedr@yahoo.com -

 ٢٠١٥  
 

   قولي أحبك   ١٧
   مة المجتمعالمجتمع لشئون خدنشرة الثقافة النفسیة ـ وكالة 

٤٤  

 ٢٠١٥  
 

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

٤٥  

 ٢٠١٥  
 

  حلم أرملة بأن زوجها المتوفىالدالالت النفسیة ل   ٢٦
   عاد إلى الحیاة 

  نشرة الثقافة النفسیة ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٤٦  

 ٢٠١٦  
 

  مزیة الحلم ــ وأحداث الیوم السابقر   ٢٧
  نشرة الثقافة النفسیة ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٤٧  

 ٢٠١٦  
 

  رموز األحالم دالة صراعاتنا الشخصیة   ٢٨
  نشرة الثقافة النفسیة ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٤٨  

 ٢٠١٦  
 

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

٤٩  

 ٢٠١٦  
 

  أھمیة جلسة التحلیل النفسي لتفسیر الحلم   ٣٠
  نشرة الثقافة النفسیة ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٥٠  

 ٢٠١٦  
 

  التعلیم المنفر والمدارس الفاشلة   ٣١
  نشرة الثقافة النفسیة ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٥١  

 ٢٠١٦  
 

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

٥٢  

 ٢٠١٦  
 

  في أحالم البنات  براویزداللة ال   ٣٣
  نشرة الثقافة النفسیة ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٥٣  

 ٢٠١٦  
 

  ءالنسافي أحالم   الخنازیرداللة    ٣٤
  ة ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمعنشرة الثقافة النفسی

٥٤  

 ٢٠١٦  
 

  رومانسیة البنات وصعوبة اتخاذ قرار الزواج   ٣٥
  نشرة الثقافة النفسیة ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

٥٥  

 ٢٠١٦  
 

  أھمیة األحالم في وضع حلول لمشكالت حیاتنا   ٣٦
  جتمعنشرة الثقافة النفسیة ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة الم

٥٦  

 ٢٠١٦  
 

  الخیانة الزوجیة وداللتها النفسیة   ٣٧
  نشرة الثقافة النفسیة ـ وكالة المجتمع لشئون خدمة المجتمع

  

٥٧  

  الصبر على الزوج أفضل من تفكك األسرة  الفیسبوك ٢٠١٧
  

٥٨  

   اختبار رسم الذات مع األقران  الفیسبوك ٢٠١٧
  

٥٩  
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  فترة الخطوبة جلسة إرشاد زواجي لفتاة في  الفیسبوك ٢٠١٧
  

٦٠  

٢٠١٧  
 

  ٦١  البكاء والصحة النفسیة  الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٦٢  لغــة البــكاء  الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٦٣  یونیو ٣٠ینایر و ٢٥مقارنة بین ثورتي    الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٦٤   القطار في األحالم وداللته الرمزیة  الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٦٥  سالسل األحالم تفسر بعضها بعًضا  الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٦٦  أھمیة األحالم في عقد المقارنات للوصول للحل  الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٦٧  أحالم ما بعد الطالق   الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٦٨  األحالم تعبر عن اإلحباطات والطموحات  الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٦٩  الثور في أحالم البنات وداللته الرمزیة   الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٧٠  الحب واالنحراف الجنسي   الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٧١   ُھنَّ لَِباٌس لَُكْم َوأَْنُتْم لَِباٌس لَُهنَّ   الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٧٢   لَِبـاٌس ولَِبـاس  الفیسبوك

٢٠١٧  
 

  ٧٣  )  عصاب القدر الهستیري (تكرار الفشل في الحب   الفیسبوك

٢٠١٧  
 

األحالم تعكس أزمة منتصف العمر                     الفیسبوك  ٧٤  

٢٠١٧  
 

  ٧٥  الحلم یعكس حال األسرة المتصدعة  فیسبوك ال
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٢٠١٨  
 

  ٧٦   من غشنا فلیس منا  الفیسبوك

٢٠١٨  
 

  ٧٧                    داللة االغتصاب في أحالم البنات  الفیسبوك 

٢٠١٨  
 

  ٧٨  داللة ركوب القطار في أحالم النساء  الفیسبوك 

٢٠١٨  
 

  ٧٩   النساء داللة رؤیة القرد في أحالم  الفیسبوك

٢٠١٨  
 

  الفیسبوك
ومجلة علم 

   النفس

  ٨٠  قدري حفني ـ القدوة والنموذج المتفرد

٢٠١٨  
 

  ٨١    الفیسبوك 
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  وهللا ولي التوفیق
  

  

  كمال خضرعادل . أد                                                        
  ٢٠١٨ / ٥/ ٢٢تحریًرا في  
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