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الدقيق :
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الجامعي :
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الشهادات

والمؤهالت :

بكالوريوس علوم وتربية
ماجستير الصحة النفسية
دكتوراة الصحة النفسية
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

االهتمامات :علم النفس-الصحة النفسية-االرشاد والعالج النفسي
البحوث:
• دراسة :فَعّاليّة اختبار تَفّهُم األُسرة ( )FATفي الكَشفْ عَنْ دَيِناميّات النّسَق األُسَريّ المُدْرَك لدى عَيّنة من المرُاهقين
ذوي المُيول المرضيّة النّفسيّة .مجلة كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،مصر (مقبول للنشر)7102 ،م.

• دراسة :الدالالت اإلكلينيكية الستجابات المراهقين مدمني اإلنترنت على اختبار مينيسوتا للشخصية المتعدد األوجه
 : MMPI-2دارسة سيكومترية إكلينيكية ،المجلة المصرية للدراسات النفسية ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية،
العدد ( ،)69يوليو 7102م.
• دراسة :التعصب والشخصية أحادية العقلية لدى الشباب الجامعي ،مجلة البحث العلمي في التربية ،كلية البنات،
جامعة عين شمس ،العدد (7102 ،)01م.

• فاعلية انشطة تعليمية مقترحة قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة لتدريس مقرر مهارات التفكير وأساليب التعلم
وبيان أثرها على متغيرات (التحصيل-االتجاه نحو المقرر-التفكير اإلبداعي) لدي طالب كلية التربية بجامعة
القصيم ،مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوط ،المجلد ( ،)27العدد ( ،)2يوليو7109 ،م.
• دراسة تحليلية للحاجات اإلرشادية لدي طالب وطالبات الجامعات السعودية باستخدام األسلوب اإلحصائي (التحليل
البعدي) .بحث مقدم للمؤتمر الدولي األول :التربية آفاق المستقبل ،كلية التربية ،جامعة الباحة ،السعودية01-07 ،
أبريل 7101م.
• دراسة :إدمان اإلنترنت وعالقته ببعض االضطرابات النفسية لدى عينة من الشباب الجامعي .بحث مقدم للندوة
العلمية الثانية :علم النفس وتحصين الشباب في عصر العولمة .الرياض :قسم علم النفس ،كلية العلوم االجتماعية،
جامعة اإلمام محمد بن سعود ،السعودية 01-02 ،فبرير 7102م.
• اتجاهات الشباب العربي نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي .المؤتمر السنوي السابع عشر :اإلرشاد النفسي
واإلعالم (باالشتراك مع د .أحمد عبد المنعم) .القاهرة :مركز اإلرشاد النفسي ،قسم الصحة النفسية ،كلية التربية،
جامعة عين شمس 00-01 ،أبريل 7102م.
• فاعلية برنامج معرفي سلوكي في خفض اضطراب ضعف االنتباه لدى عينة من أطفال المرحلة االبتدائية (.)7107
مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر ،ع  ،29ج  ،0ص ص.191 - 120 :
• إعداد مقياس لتقدير مهارات التنظيم الذاتي والكف السلوكي لألطفال ذوي اضطرابات ضعف االنتباه المصحوب
بالنشاط الزائد ( .)7100مجلة كلية التربية ،جامعة بنى سويف ،مصر ،عدد ،70ص ص.79-0:

المؤلفات العلمية:
• اضطراب االنتباه وفرط الحركة لدى األطفال والكبار ( .)7101عَمْان :دار بن خلدون للنشر والتوزيع.
• مهارات االتصال (بالمشاركة) ( .)7101جامعة الحدود الشمالية ،عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
(السعودية).
• لمسات إبداعية في إدارة الجلسات التدريبية (باالشتراك مع د .أحمد شتيوي) ( .)7102الرياض :عمادة السنة
التحضيرية ،جامعة الملك سعود (السعودية).
• تصميم مقياس تقدير اضطرابات ضعف االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد :الصورة األسرية والصورة المدرسية
حسب معايير الدليل اإلحصائي الرابع لتشخيص االضطرابات ( ،DSM-IVالرياض :جمعية أفتا7107-م).
• المحكات التشخيصية في :الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس لالضطرابات النفسية .)DSM-5. (2016
الرياض :دار الزهراء للنشر والتوزيع.

البيانات الشخصية:

الوظيفة الحالية:
المؤهالت العلمية:

اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

أمحد جماور عبد الفهيم عبد العليم
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مركز إهناسيا -حمافظة بىن سويف -مصر.

احلالة االجتماعية

متزوج 2 +

رقـ ـ ـ ـ ـ ــم اجلوال

مصر  +201118908833السعودية +966582677910

الربيد اإللكـ ـرتوين

dr_migawer@yahoo.com

أستاذ الصحة النفسية املساعد –قسم علم النفس– كلية الرتبية -جامعة القصيم -السعودية

بكالوريوس علوم وتربية ،كلية الرتبية (جامعة القاهرة-فرع بىن سويف)1991 ،م ،جيد جدا.
الدبلوم املهنية ىف االرشاد النفسي ،كلية الرتبية (جامعة عني مشس)2222 ،م ،جيد.

الدبلوم اخلاصة ىف الصحة النفسية-كلية الرتبية (جامعة عني مشس)2221 ،م  ،جيد جدا.

ماجستري ىف الصحة النفسية ،كلية الرتبية (جامعة عني مشس)2222 ،م ،امتياز وتوصية ابلتبادل بني اجلامعات.
دكتوراه يف الصحة النفسية ،كلية الرتبية (جامعة عني مشس)2212 ،م ،أجيزت مع توصية ابلتبادل بني اجلامعات.
اإلنتاج العلمى

املؤلفات العلمية (كتب ومقاييس):

 اضطراب االنتباه وفرط احلركة لدى األطفال والكبار ( .)2215عمان :دار بن خلدون للنشر والتوزيع.

 مهارات االتصال (ابملشاركة) ( .)2212جامعة احلدود الشمالية ،عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة (السعودية).
 ملسات إبداعية يف إدارة اجللسات التدريبية (ابالشرتاك مع د .أمحد شتيوي) ( .)2212الـرض  :عمـادة السـنة التحضـريية ،جامعـة امللـ
سعود (السعودية).

 تصــميم مقيــاس تقــدير اضــطراابت ضــعف االنتبــاه املصــحوب ابلنشــاط الزا ــد :الصــورة األســرية والصــورة املدرســية ريســب معــايري الــدلي
اإلريصا ي الرابع لتشخيص االضطراابت ( ،DSM-IVالرض  :مجعية أفتا2212-م).

 احملكــات التشخيصــية يف :الــدلي التشخيصــي واإلريصــا ي اخلــامس لاضـطراابت النفســية  .)2212( .DSM-5الــرض  :دار الزهـرا
للنشر والتوزيع.

حبوث علمية:

ـري املـألـدرك لــدى عيّنــة مــن املـ ألـراهقني ذوي املأليــول
 دراســة :فـ ّعاليّــة اختبــار تـ ّف ألهــم األألســرة ( )FATيف الكشــف عــن دياناميّــات النّســَ األألسـ ّ
املرضيّة النّفسيّة .جملة كلية اآلداب ،جامعة عني مشس ،مصر (مقبول للنشر)2212 ،م.

 دراسة :الدالالت اإلكلينيكية الستجاابت املراهقني مـدم اإلنرتنـع علـخ اختبـار مينيسـوات للشخصـية املتعـدد األوجـ : MMPI-2
دارسة سيكومرتية إكلينيكية ،اجمللة املصرية للدراسات النفسية ،اجلمعية املصرية للدراسات النفسية ،العدد ( ،)92يوليو 2212م.

 دراسـة :التعصـب والشخصـية أرياديــة العقليـة لـدى الشــباب اجلـامعي ،جملـة البحـا العلمــي يف الرتبيـة ،كليـة البنــات ،جامعـة عـني مشــس،
العدد (2212 ،)11م.

 فاعليــة انشــطة تعليميــة مقرتريــة قا مــة علــخ نظريــة الــتكا ات املتعــددة لتــدريس مقــرر مهــارات التفكــري وأســاليب الــتعلم وبيــان أ رهــا علــخ
متغريات (التحصي -االجتاه حنو املقـرر-التفكـري اإلبـداعي) لـدي طـاب كليـة الرتبيـة ةامعـة القصـيم ،جملـة كليـة الرتبيـة ،جامعـة أسـيوط،

اجمللد ( ،)22العدد ( ،)2يوليو2212 ،م.

 دراسة حتليلية للحاجات اإلرشادية لدي طاب وطالبات اجلامعات السعودية ابسـتخدام األسـلوب اإلريصـا ي (التحليـ البعـدي) .حبـا
مقدم للمؤمتر الدويل األول :الرتبية آفاق املستقب  ،كلية الرتبية ،جامعة البارية ،السعودية 15-12 ،أبري 2215م.
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 دراســة :إدمــان اإلنرتنــع وعاقتـ بــبعاب االضــطراابت النفســية لــدى عينــة مــن الشــباب اجلــامعي .حبــا مقــدم للنــدوة العلميــة ال انيــة :علــم
الـنفس وحتصـني الشـباب يف عصـر العوملـة .الـرض  :قسـم علـم الـنفس ،كليـة العلـوم االجتماعيـة ،جامعـة اإلمـام د بـن سـعود ،السـعودية،

 12-12فربير 2212م.

 اجتاهات الشباب العريب حنو استخدام مواقع التواص االجتماعي .املؤمتر السنوي السابع عشر :اإلرشاد النفسي واإلعام (ابالشرتاك مـع
د .أمحد عبد املنعم) .القاهرة :مركز اإلرشاد النفسي ،قسم الصحة النفسية ،كلية الرتبية ،جامعة عني مشس 11-12 ،أبري 2212م.

 فاعليــة بــرممر معــريف ســلوكي يف خفــاب اضــطراب ضــعف االنتبــاه لــدى عينــة مــن أطفــال املرريلــة االبتدا يــة ( .)2212جملــة كليــة الرتبيــة،
جامعة عني مشس ،مصر ،ع  ،22ج  ،1ص ص.121 - 121 :

 إعــداد مقيــاس لتقــدير مهــارات التنظــيم الــتاط والكــف الســلوكي ل طفــال ذوي اضــطراابت ضــعف االنتبــاه املصــحوب ابلنشــاط الزا ــد
( .)2211جملة كلية الرتبية ،جامعة بىن سويف ،مصر ،عدد ،21ص ص.22-1:
االختبارات واملقاييس النفسية:

 اختبار اضطراب ضعف االنتباه وفرط احلركة.
 اختبار مهارات التنظيم التاط ل طفال ذوي ضعف االنتباه وفرط احلركة.
 مقياس إدمان اإلنرتنع للمراهقني.
 اختبار التكا ات املتعددة.

 مقياس اجتاهات الشباب العريب حنو استخدام مواقع التواص االجتماعي.
أعمال أخرى:

 املشاركة يف تعدي مقرر مهارات التعلم والتفكري والبحا بعمادة السنة التحضريية ،جامعة املل سعود ،عام 2212م.
 املشاركة يف إعداد ريقيبة ،معلم القرن  ،21بشركة خربا الرتيبة ابلرض
مؤتمرات ولقاءت علمية

– السعودية ،عام 2212م..

 املؤمتر الدوىل األول لكية الرتبية جامعة البارية ،السعودية :الرتبية آفاق مستقبلية ،ىف الفرتة من  15-12أبري 2215م.
 مؤمتر كلية الطب النفسي جامعة املل سعود :الضغوط والقلَ النفسي ،ىف الفرتة من  19-11فرباير 2215م.

 املؤمتر السنوي السابع عشر-مركز اإلرشاد النفسي-قسم الصحة النفسية ،كلية الرتبية ،جامعة عني مشـس ،ىف الفـرتة مـن  11-12أبريـ
2212م.

 الندوة ال انية لقسم علم النفس– كلية العلوم االجتماعية ةامعة اإلمام د بن سعود اإلسامية ،ىف الفرتة 12-12فرباير 2212م.

 ملتقخ االستشارات النفسية (املنهجية والتطبيَ)-اجلنة الوطنية لرعاية املرضي ،وزارة الصحة السعودية (مشارك) (ديسمرب 2212م).
 ملتقي صعوابت التعلم ابلشراكة مع برممر الشيخ خالـد د بـن سـلطان (مفـاتي املعرفـة يف الرتبيـة اخلاصـة) ابلـرض  :صـعوابت الـتعلم –
الرتبية الفكرية والتوريد-فرط احلركة وتشتع االنتباه (مشارك) (إبري 2212م).

 اللقا العلمي بعمادة السنة التحضريية – جامعة املل سعود-ورقة عم (إشراف)(فرباير 2212م).
 امللتقخ العلمي ال الا جلامعة املل سعود – ورقة عم (إشراف) (ديسمرب 2211م).
الخبرات المهنية

 استاذ الصحة النفسية املساعد ةامعة القصيم –كلية الرتبية 2212م -ريىت اآلن.

 أستاذ الصحة النفسية املساعد ابلسنة التحضريية ةامعة املل سعود (2212 -2211م).
 مدرب حمرتف ومعتمد يف التنمية البشرية.

 مدرب لـ ـ :اختبار ستانفورد بيين – الصورة اخلامسة ،صفوت فرج ،مبركز مطمئنة الطيب(2212م).
 استشاري نفسي مبركز مطمئنة الطيب (2211م).

 استشاري دعم ف وتـدريب  Technical Support consultantمبشـروع مراكـز دعـم املـرأة– منظمـة االحتـاد األوريب للتنميـة
ابلتـ ـ ـ ــعاون م ــع الصندوق االجتماعي للتنمية مبصر (يوليو-2229مايو 2212م).

 استشاري دعم ف وتدريبات  Technical Support consultantمبشروع ريوار الشباب– هيئة كري الدوليـة– مصـر (مـارس
-2229يوني .)2229
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 استشــاري دعــم ف ـ وتــدريبات  Technical Support consultantمبشــروع بــرممر تطــوير التعلــيم Education
)- Reform Program (ERPمعهد البحوث األمريكية للتنمية )( (USAIDفرباير  2225إيل فرباير .)2229

 استشاري دعم ف وتدريبات ابملشروع املصري الربيطاين  – CELLمركز التنمية ابلسفارة الربيطانية(من  2222إيل .)2225
 مسئول دعم ف بوريدة التدريب بوزارة الرتبية والتعليم (.)2222 -1991
مقررات تم تدريسها

 مقرر مهارات التفكري وأساليب التعلم.
 مقرر مهارات االتصال.

 مقرر علم نفس النمو :الطفولة واملراهقة.

 مقرر خصا ص ومظاهر النمو يف مرريلة الطفولة.
 مقرر الصحة النفسية والعاج النفسي.
 مقرر االرشاد النفسي.

 مقرر أسس التوجي واإلرشاد النفسي.

 مقرر االضطراابت السلوكية ل طفال واملراهقني.
اللجان العلمية

 جلنة التدريب امليداين بقسم علم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة القصيم.
 جلنة اجلودة والتطوير بقسم علم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة القصيم.

 جلنة الدراسات العليا بقسم علم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة القصيم.

 جلنة تعدي مقرر مهارات التفكري ابلسنة التحضريية ،جامعة املل سعود.
 جلنة اإلرشاد والتوجي النفسي ابلسنة التحضريية ،جامعة املل سعود.
المهارات ا لشخصية

أوال :مهارات اللغة:
 ممتاز يف اللغة العربية.

 جيد يف اللغة اإلجنليزية.

اثنيا :مهارات احلاسب اآليل:

 برامر ))Windows( (Office 2016: Word, Excel, PowerPoint
 رياص علخ الرخصة الدولية لقيادة احلاسب .ICDL

 برممر  SPSSللمعاجلات االريصا ية لبيامت البحوث والدراسات.

اثل ا :مهارات أخري:

 مهارات االرشاد والعاج النفسي.
 مهارات القياس النفسي.

 مهارات التدريس والتدريب.
عضوية جمعيات علمية

عضو يف رابطة األخصا يني النفسيني املصرية (رامن).
عضو مجعية الدراسات النفسية املصرية.

عضو يف مجعية (جيستني) للعلوم الرتبوية والنفسية ةامعة املل سعود.
الدورات التدريبية

أوال :جمال علم النفس والصحة النفسية:
مركز مطمئنة الطيب
ابلرض
جامعة عني مشس
كلية الرتبية

املمارس النفسي احملرتف – عاج الضغوط النفسية –العاج املعريف السلوكي لاضطراابت
اجلنسية– العاج املعريف السلوكي الضطراب فرط احلركة.
مهارات البحا العلمي – صعوابت التعلم – العاج املعريف السلوكي-تصميم االختبارات
النفسية-العاجات النفسية احلدي ة.
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اثنيا :جمال التدريب والتدريس اجلامعي:
جامعة القصيم

عمادة التطوير اجلامعي
جامعة املل سعود

إدارة التطوير اجلامعي

تورييد سياسة ضبط اجلودة-تطبيقات برممر  SPSSىف البحا العلمخ-تصمبم االختبارات

اإللكرتونية-صياغة األهداف التعليمية-االختبارات النفسية.

توظيف السبورة التكية يف التدريب-استخدام القاعات التكية -فن التعام

مع الطلبة

السعوديني– توظيف األلعاب الرتبوية يف التدريب-اإلبداع يف التدريب– األساليب احلدي ة يف

التدريس والتدريب-رخصة الدورة التوعوية اإللكرتونية ىف أمن املعلومات(سامل).

املدرب احملرتف (مدرب معتمد) :شهادة معتمدة من املؤسسة العامة للتدريب وامله -شهادة
معتمدة من قب سبيكر أند ترينر  – USAشهادة معتمدة من أكادميية لندن للبحوث .LARD

برممر تطوير التعليم
(معهد البحوث

األمريكية للتنمية)

التدريب الفعال-االبداع التدريسي-صعوابت التعلم– إدارة الصف-التخطيط التدريسي-إعداد

املدربني (( .TOTمعهد البحوث األمريكية للتنمية)

اثل ا :جمال التطوع واجملتمع:
برممر تطوير التعليم
(معهد البحوث

التخطيط ابألهداف والتخطيط ابلنتا ر – ادارة األفراد – تعبئة املوارد – محات التوعية –

محات الدعوة وكسب التأييد–االتصال اجليد-إدارة األفراد–املتابعة والتقييم–كتابة املقرتريات

األمريكية للتنمية)

– تصميم برامر تدريبية – عم ريقا َ التدريب-مهارات العر .

هيئة كري الدولية

احلكم الرشيد-احلوار اجملتمعي–التخطيط ابملشاركة–املشاركة اجملتمعية الفعالة-كتابة التقارير-

مصر

البحا السريع ابملشاركة .PRA

------------------------------

الخبرات التدريبية

تدريبات مت تنفيتها:
أوال :مبركز مطمئنة الطيب ابلرض :

اختبار ستانفورد بيني – الصورة الرابعة /اخلامسة (صفوت فرج).

كيف نتعام مع مشكات األطفال.

السعادة الزوجية للمقبلني علخ الزواج.

كتابة التقارير النفسية واالجتماعية للحاالت املرضية.

اثنيا :جامعة املل سعود:

برممر  SPSSاالريصا ي.
مهارات التدريس اإلبداعي.

مهارات التعام مع الضغوط النفسية.
لغة اجلسد.

اثل ا :مشاريع اهليئات التنموية (االحتاد األوريب للتنمية ،هيئة كري الدولية ،برممر تطوير التعليم):
الدعم النفسي للسيدات العوا .

كيفية إدارة األسرة.

تصميم املقاييس النفسية واالجتماعية.

تصميم الربامر اإلرشادية والعاجية ل خصا يني النفسيني واالجتماعيني.

مهارات االتصال والتواص الفعال.

القيادة الفعالة ،وأساليب حتفيز التات.

العنف األسري.
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احلوار األسري مع األبنا .

إدارة األزمات.

بــرممر تــدرييب :محــات التوعيــة ،محــات الــدعوة وكســب التأييــد ،مهــارات االتصــال اجليــد ،املتابعــة والتقيــيم ،تصــميم مبــادرات

شبابية.

إدارة الضغوط احلياتية.

قياس السلوكيات اخلاطئة للطاب ابملدارس.

التعام مع ذوي الفئات اخلاصة-التعلم النشط.

برممر تـدرييب :تصـميم الوسـا التعليميـة – التخطـيط التدريسـي – تصـميم دليـ تدريسـي لقاعـات االسـتتكار الدراسـي – عمـ
ريقا َ تدريبية تعليمية –العاج التأسيسي ملهارات القرا ة والكتابة للتاميت الضعاف-صعوابت التعلم.

التخطيط ابملشاركة –التخطيط ابلنتا ر – تعبئة موارد اجملتمع-إدارة األفراد-كتابة التقارير.
مهارات التحفيز يف العم التطوعي.

رابعا :مديرية الرتبية والتعليم بب سويف (وزارة الرتبية والتعليم):
االرشاد املدرسي.

مهارات اإلخصا ي النفسي واالجتماعي.

التعام مع األطفال ذوي اضطراب االنتباه ،وصعوابت التعلم.

اجلودة واملعايري القومية للتعليم.

االعتماد األكادميي واجلودة.

صفحة  5من 5

