د  /أحمد السيد محمد إسماعيل

نبذة مختصرة :
القسم :
علم النفس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

علم النفس -علم النفس العيادي
الرتبة العلمية :
أستاذ مشارك

البريد االلكتروني

الجامعي :

ae.ismail@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

 ليسانس اآلداب تخصص علم النفس كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ٣٨٩١م. ماجستير علم النفس كلية اآلداب جامعة طنطا٣٨٩٨ ،م. دكتوارة الفلسفة في اآلداب علم النفس العيادي من كلية اآلداب جامعة طنطا ٣٨٨١م.االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

نشر عدد من األبحاث العلمية فى عدة مجالت علمية متخصصة وفى بعض المؤتمرات العلمية ،كما نشر بعض الكتب
المتخصصة كالتالي:

 -٣دراسة لبعض المتغيرات النفسية المرتبطة بإساءة معاملة الطفل لدى بعض األسر المصرية .بحث مشترك قدم فى
مؤتمر جامعة عين شمس قسم طب األطفال ،ومركز دراسات الطفولة تحت عنوان ( آفاق جديدة لطفولة سعيدة) فى
الفترة من  02إلى  0٣أبريل عام ٣٨٨1م.
 -0البنية العاملية لقائمة اكتئاب األطفال لدى عينة من تالميذ وتلميذات التعليم العام بمدارس مكة المكرمة .بحث
قدم فى مؤتمر قسم علم النفس – كلية العلوم االجتماعية – جامعة الكويت ،تحت عنوان ( الخدمة النفسية والتنمية)
فى الفترة من  5إلى  7أبريل عام .٣٨٨٨
 -١تقنين القائمة العربية الكتئاب األطفال على البيئة السعودية .بحث نشر فى مجلة علم النفس الصادرة عن الهيئة
المصرية العامة للكتاب عام .0222
 -4االتجاه نحو االغتصاب لدى فئات مختلفة فى ضوء بعض متغيرات الشخصية .بحث مشترك قدم فى الندوة الثانية
ألقسام علم النفس بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي بعنوان ( علم النفس وتطلعات المستقبل) التى عقدت
بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان فى الفترة من  05إلى  07سبتمبر .0222

 -5التفاؤل والتشاؤم وبعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طالب جامعة أم القرى .بحث نشر فى المجلة التربوية
الصادرة عن مجلس النشر العلمى بجامعة الكويت بالعدد  12المجلد الخامس عشر صيف .022٣
 -1الفروق فى إساءة المعاملة وبعض متغيرات الشخصية بين األطفال المحرومين من أسرهم وغير المحرومين من
تالميذ المدارس المتوسطة بمكة المكرمة .بحث نشر بمجلة الدراسات النفسية الصادرة عن رابطة األخصائيين
النفسيين المصرية بالعدد  0المجلد الحادى عشر أبريل .022٣
 -7إساءة معاملة األطفال واالضطراب النفسي .بحث مرجعى قدم للجنة العلمية لفحص اإلنتاج العلمى للمتقدمين
لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين بمصر فى فبراير  ( 0220البحث قيد النشر).
 -٩فاعلية الذات العامة والمساندة االجتماعية كمنبئات بنوعية الحياة .بحث قدم فى المؤتمر الدولى الرابع للعلوم
االجتماعية -كلية العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت المنعقد فى الفترة من 0٨نوفمبر إلى  ٣ديسمبر .02٣2
 -٨الصمود النفسي ونوعية الحياة األكاديمية كمتنبئات بالمشقة الوظيفية لدي عينة من أعضاء هيئة التدريس ببعض
الجامعات السعودية ( .قيد النشر).
 -٣2إدمان الهواتف الذكية وعالقته بنوعية النوم والقلق واالكتئاب لدي طالب جامعة القصيم( قيد النشر)
 -٣٣نشر فى عام  ٣٨٨5كتاب بعنوان " المشكالت السلوكية وأساليب معاملة الوالدين" بدار الفكر الجامعى -
اإلسكندرية.
 --٣0نشر فى عام  0227كتاب بعنوان " علم النفس الفسيولوجي.
 -٣١نشر فى عام 02٣5كتاب بعنوان "المدخل إلى علم النفس" مكتبة المتنبي الرياض
 -٣4نشر فى عام 022٨كتاب علم النفس االجتماعى.
 -٣5نشر فى عام 02٣5كتاب بعنوان اإلرشاد والعالج النفسى .مكتبة المتنبي الرياض.
 -٣١أعد عدد من المقاييس النفسية ومنها على سبيل المثال من األحدث إلي األقدم:
 مقياس إدمان الهواتف الذكية.استخبار الشخصية اإليجابية. مقياس الصمود النفسي. مقياس المساندة االجتماعية. مقياس فاعلية الذات العامة المدركة. مقياس نوعية الحياة. مقياس إساءة المعاملة واإلهمال الوالدي. مقياس القلق . مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء( نسخة األم و نسخة األب)الخبرات العلمية
 أشرف وناقش أكثر من  42رسالة ماجستير ودكتوراه فى تخصصات مختلفة فى علم النفس أثناء فترة عملةبجامعة أم القرى بمكة المكرمة وجامعة القصيم وبمصر .ويشرف اآلن على حوالى خمس طالب فى مرحلتى
الماجستير والدكتوراة بمصر .

سيرة ذاتية

االسم  /أمحد السيد دمحم إمساعيل
الوظيفة  /أستاذ مساعد ( مشارك)
جهة العمل  /قسم علم النفس –كلية اآلداب – جامعة طنطا
اتريخ امليالد  0551/01/5 /م
احلالة االجتماعية  /متزوج

عنوان العمل :جامعة طنطا – كلية اآلداب – قسم علم النفس
 جوال رقم  11599581550011 /السعوديةالربيد الكرتوىن

:E-Mail

yara2002sa2000@yahoo.com

المؤهالت الدراسية

 ليس ا ااادس اآلداب م ا ااا قس ا اام عل ا اام ال ا اانفس كلي ا ااة اآلداب جامع ا ااة ا س ا ااكندريةعام0511م بتقدير جيد جداً
 املاجستري ىف اآلداب ما قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة طنطا عام0515بتقدير ممتاز وكادت الرسالة حتت عنوان ( دراسة لاعع
املساولة عا رفع مستوى الطموح ىف ضوء بع

أسااليا التنشااة الوالدياة

املتغريات الدميوجرافية ).

 دكتااوراا الفلساافة مااا قساام علاام الاانفس كليااة اآلداب جامعااة طنطااا عااام 0551مبرتعااة الشاارو ا وكا وكااان موضااو الرسااالة" إمكاديااة اسااتادام التااينو الف ا

كأس ا االوب عالج ا اات م ا ااع مقاردت ا ااىف عس ا اااليا عالجي ا ااة أ ا اارى ىف ع ا ااالج بعا ا ا
االضطراابت النفسية".

التدرج الوظيفي

 عني معيد بقسم علم النفس كلية اآلداب جامعة طنطا ىف .0518/5/11 عني مدرس مساعد(حماضر) بينات القسم والكلية ىف .0515 /01/19 عني مدرس (أستاذ مساعد) بينات القسم والكلية ىف .0551/1/01 عني أستاذ مساعد ( أستاذ مشارك) بينات القسم والكلية ىف .1111/9/8 عماال ابململكااة العربيااة السااعودية  -جبامعااة أم القاارى –كليااة الرتبيااة – قساام علاامالاانفس منااين عااام 0559م وحااع عااام  0812- 0802( 1112ها ا )بوظيفااة
أستاذ مساعد.مث تقدم ابساتقالتىف عاا العمال ىف عاام 0812ه ا1112 /م بساعا
ادتهاااء احلااد ا قفا لفاارتا العماال الااع حااددها القااادون السااعودى بعشاار ساانوات
كحد أقف لغري السعوديني.
 عمل جبامعة امللك الد ملدا عامني. أستاذ مساعد(مشارك) بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة طنطا. -يعمل حالياً بقسم علم النفس بكلية الرتبية جامعة القفيم.

اإلنتاج العلمي
دشر عدد ما ا حباث العلمية ىف عدا جمالت علمية متاففة وىف بعا
العلميةا كما دشر بع
 -0دراسة لعع

املارارات

الكتا املتاففة كالتايل:

املتغريات النفسية املرتعطة إبساءا معاملة الطفل لادى بعا

ا سار

املفارية .حباام مشاارتك قاادم ىف ماارار جامعااة عااني طااس قساام طااا ا طفااالا ومركااز

دراسات الطفولاة حتات عناوان ( آفاا جديادا لطفولاة ساعيدا) ىف الفارتا ماا  11إك
 10أبريل عام 0559م.
 -1العنية العاملية لقائمة اكتاااب ا طفاال لادى عيناة ماا تالمياين وتلمياينات التعلايم
العااام مباادارس مكااة املكرمااة .حباام قاادم ىف ماارار قساام علاام الاانفس – كليااة العلااوم
االجتماعية – جامعة الكويتا حتت عنوان ( اخلدماة النفساية والتنمياة) ىف الفارتا ماا
 5إك  2أبريل عام .0555
 -1تقنني القائمة العربية الكتااب ا طفال عل العياة الساعودية .حبام دشار ىف جملاة
علم النفس الفادرا عا اهلياة املفرية العامة للكتاب عام .1111
 -8االجتاااحن ااو االبتفاااب لاادى فاااات لتلفااة ىف ضااوء بعا

متغاريات الشافااية.

حبم مشرتك قدم ىف الندوا الثادية قساام علام الانفس جبامعاات دول جملاس التعااون
اخلليجاات بعنااوان ( علاام الاانفس وتطلعااات املسااتقعل) الااع عقاادت جبامعااة الساالطان
قابوس بسلطنة عمان ىف الفرتا ما  15إك  12سعتمرب .1111
 -5التفاااول والتشاااوم وبع ا

املتغ اريات النفسااية لاادى عينااة مااا طااالب جامعااة أم

القرى .حبم دشر ىف اجمللة الرتبوية الفادرا عا جملس النشر العلما جبامعاة الكويات
ابلعدد  91اجمللد اخلامس عشر صيف .1110
 -9الفرو ىف إساءا املعاملة وبع

متغريات الشافاية باني ا طفاال امارومني ماا

أسرهم وباري امارومني ماا تالمياين املادارس املتوساطة مبكاة املكرماة .حبام دشار مبجلاة
الدراسات النفسية الفادرا عا رابطة ا فائيني النفسايني املفارية ابلعادد  1اجمللاد

احلادى عشر أبريل .1110
 -2إساااءا معاملااة ا طفااال واالضااطراب النفساات .حباام مرجعا قاادم للجنااة العلميااة
لفحص ا دتاج العلم للمتقادمني لوظاائف ا سااتينا وا سااتينا املسااعديا مبفار ىف
فرباير  ( 1111العحم قيد النشر).

 -1فاعلية الينات العامة واملساددا االجتماعية كمنعاات بنوعية احلياا .حبام قادم ىف
املارار الاادوك الراباع للعلااوم االجتماعياة -كليااة العلاوم االجتماعيااةا جامعاة الكوياات
املنعقد ىف الفرتا ما 15دوفمرب إك  0ديسمرب .1101
 -5الفمود النفست ودوعية احلياا ا كادميية كمتنعااات ابملشاقة الوظيفياة لادي عيناة
ما أعضاء هياة التدريس بعع

اجلامعات السعودية ( .قيد النشر)

 -10إدمااان اهلواتااف الينكيااة وعالقتااىف بنوعيااة النااوم والقل ا واالكتااااب لاادى طااالب
جامعة القفيم.

 -11دشاار ىف عااام  0555كتاااب بعنااوان " املشااكالت الساالوكية وأساااليا معاملااة
الوالديا" بدار الفكر اجلامع  -ا سكندرية.
 -12دشر ىف عام  1112كتاب بعنوان " علم النفس الفسيولوج "
 13دشاار ىف عااام  2015كتاااب بعنااوان "املااد ل إك علاام الاانفس" مكتعااة املتنااي.
الرايض.
 -14دشر ىف عام 1115كتاب علم النفس االجتماع .
 -15دشاار ىف عااام  2015كتاااب بعنااوان ا رااااد والعااالج النفس ا .مكتعااة املتنااي
الرايض.
 -16أعااد عاادد مااا املقاااييس النفسااية ومنهااا عل ا سااعيل املثااال مااا ا حاادث إيل
ا قدم:
مقياس إدمان اهلواتف الينكية ( اجملتمع السعودي)استاعار الشافية ا جيابية. -مقياس الفمود النفست.

 مقياس املساددا االجتماعية. مقياس فاعلية الينات العامة املدركة. مقياس دوعية احلياا.  -مقياس أساليا املعاملة الوالدية كما يدركها ا بناء ( .صوريت ا م وا ب) مقياس القل -مقياس إساءا املعاملة وا مهال الوالدي.

الخبرات العلمية
 أارو وانقش أكثر ما أربعون رسالة ماجساتري ودكتاوراحن ىف ختففاات لتلفاة ىفعلم النفس أثناء فرتا عملة جبامعاة أم القارى مبكاة املكرماة ومبفار .ويشارو اآلن

عل حواك مخس طاليت ىف مرحلع املاجستري والدكتوراا مبفر .
 قا ااام بتا اادريس عا اادد ما ااا املقا ااررات الدراسا ااية ملراحا اال العكا ااالوريوس واملاجسا ااتريوالاادكتوراا منهااا " :املااد ل إك علاام الاانفسا واال تعااارات النفساايةا وا تعااارات
الشافاايةا والقياااس النفسااتا والتوجيااىف وا راااادا وعلاام الاانفس الرتبااوىا وعلاام
دفااس النمااوا وقواعااد كتابااة العحاام العلماا ا ومناااهل العحاام ىف الرتبيااة وعلاام
الاانفسا وعلاام الاانفس االجتماااع ا ودظاارايت علاام الاانفس االجتماااع ا ودظاارايت
الشاف ا اايةا وس ا اايكولوجية الفا ا ااات اخلاص ا ااةا واملراهق ا ااة طعيعته ا ااا ومش ا ااكال اا
مشااكالت الطفولااةا وعلاام دفااس الطفاالا وتوجيااىف وإرااااد ا طفااال بااري العااادينيا
اتريااخ علاام الاانفسا و ساايكولوجية الااتعلما وعلاام الاانفس الفساايولوج ا ودفااو
سا اايكولوجية ابللغا ااة ا جنعيا ااةا وا حفا اااء النفس ا ا والرتبا ااوىا وحتليا اال بيا اااانت

ابحلاس ااا اآلك ابس ااتادام احلزم ااة ا حف ااائية  .spssاملس اااول ع ااا الت اادريعات

ا كلينيكيااة لطااالب الليسااادس مبستشاافيات الفااحة النفسااية مبفاار منااين أن عااني
معيدا حع اآلن".
 يعمل عل برانمل احلزمة ا حفائية للعلوم االجتماعية .spssعضو رابطة علم النفس املفرية( رامن).-عضو رابطة علم النفس ا مريكية )(APA

