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الوظيفة  - :أستاذ مشارك بقسم علم النفس – كلية التربية – جامعة القصيم .
 أستاذ مشارك تخصص علم نفس ( صحة نفسية ) بالمعهد العالى للخدمةاالجتماعية بأسوان .
جهة العمل  :في المملكة العربية السعودية :قسم علم النفس  -كلية التربية – جامعة القصيم .
في مصر  :المعهد العالى للخدمة االجتماعية بأسوان – مصر .

تاريخ الميالد  1791 / 1 / 4 :م .

محل الميالد  :جمهورية مصر العربية – محافظة أسوان .

الجنسية  :مصرى .

الديانة  :مسلم .

الحالة االجتماعية  :متزوج ويعول .
جوال 00600962906755 :
بريد إلكترونى :

drgamalgado@yahoo.com
Ja.abdulkareem@qu.edu.sa

 التخصص العلمى :

التخصص العام  :علم النفس .

التخصص الدقيق  :صحة نفسية .
 الدرجات العلمية التى حصل عليها :
 .1حاصل على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية عام  1779م بتقدير عام " جيد جدا مع
مرتبة الشرف " وترتيب األول على الدفعة  ،من كلية التربية بأسوان – جامعة جنوب

الوادى .

 .2حاصل على الدبلوم الخاص فى التربية عام 1777م بتقدير" جيد " من كلية التربية بأسوان
 -جامعة جنوب الوادى .
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 .3حاصل على درجة الماجستير فى علم النفس تخصص " صحة نفسية " عام  2003م
بتقدير " ممتاز "  ،من كلية التربية بأسوان – جامعة جنوب الوادى  ،وكان عنوان

الرسالة  " :مدى فاعلية اإلرشاد العقالني االنفعالي فى تخفيف حدة الشعور بالوحدة النفسية
لدى عينة من الطالب الصم بمحافظة أسوان " .

 .4حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية تخصص " صحة نفسية " من كلية التربية
بقنا – جامعة جنوب الوادي عام  2009م مع التوصية " بطباعة الرسالة وتداولها بين

الجامعات المصرية  ،وكان عنوان الرسالة  " :الفراغ الوجودي والقلق الوجودي وعالقتهما
ببعض المتغيرات لدى عينة من المقيمين بدور الرعاية االجتماعية ومدى فعالية اإلرشاد

بالمعنى في تخفيف حدتهما " .

 .5الترقية لدرجة أستاذ مشارك 1439/7هـ.
 الخبرات الوظيفية الحالية والسابقة ( من األحدث لألقدم ) :
 .1أستاذ مشارك بقسم علم النفس كلية التربية بجامعة القصيم من عام 1439هـ.
 .2أستاذ مساعد بقسم علم النفس – كلية التربية – جامعة القصيم من عام  1433حتى عام
1439هـ.

 .3مدرس جامعى بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية بأسوان تخصص علم نفس " صحة
نفسية " بقرار معالي وزير التعليم العالي رقم  52بتاريخ  2002 / 1 / 12م .

 .4العمل مدرس مساعد بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية بأسوان تخصص علم نفس

"

صحة نفسية " بقرار معالي وزير التعليم العالي رقم  707بتاريخ  2005 / 4 / 2م حتى

الترقية لدرجة مدرس .

 .5العمل بالتدريس ( مدرس رياضيات ) فى إدارة أسوان التعليمية من عام  1772م حتى عام
 2005م .
 خبرات إضافية أخرى من األحدث لألقدم: .
 .1عضو مجموعة تعزيز الصحة النفسية بجامعة القصيم المنبثقة من اللجنة الوطنية لتعزيز
الصحة النفسية بالمملكة العربية السعودية بداية من 1432/3/2هـ حتى تاريخه.

 .2عضو بيت الخبرة لالستشارات في مجال اإلرشاد النفسي واألسري بجامعة القصيم من العام
1439هـ حتى تاريخه.
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 .3أحد أعضاء لجنة إعداد خطة برنامج الماجستير في تخصص اإلرشاد النفسي بقسم علم
النفس كلية التربية بجامعة القصيم .

 .4أحد أعضاء لجنة إعداد خطة برنامج دبلوم التوجيه واإلرشاد الطالبي بقسم علم النفس كلية
التربية بجامعة القصيم .

 .5أمين قسم علم النفس بكلية التربية جامعة القصيم بداية من الفصل الدراسى (  ) 342العام
الجامعى  1435 – 1434ه وحتى تاريخه .

 .1منسق التدريب الميدانى بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة القصيم ( المملكة العربية
السعودية ) بداية من الفصل الدراسى (  ) 332العام الجامعى  1434 – 1433ه وحتى
تاريخه .

 .9عضو لجنة اختيار المعيدين  ،ولجنة التدريب الميداني بقسم علم النفس – كلية التربية –
جامعة القصيم .

 .2رئيس لجنة أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة القصيم العام
الجامعي 1439-1431هـ.

 .7التدريس بعمادة خدمة المجتمع – جامعة القصيم .

 .10التدريس بالمعهد المتوسط للخدمة االجتماعية بأسوان لمقررات علم النفس المختلفة .
 .11المش ــاركة ف ــي اإلشـ ـراف عل ــى األنش ــطة الطالبي ــة االجتماعي ــة والثقافي ــة والفني ــة بالمعه ــدين
العالى والمتوسط للخدمة االجتماعية بأسوان .

 .12المشاركة فى أعمال الكنتروالت واالمتحانات بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية بأسوان.
 .13المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية التى ينظمها المعهد .

 .14االشــتراك فــى الــدورات التدريبيــة ( إعــداد وقلقــاء محاض ـرات فــى التخصــص ) بالتعــاون مــع
مديريــة التضــامن االجتمــاعى و ازرة التربيــة والتعلــيم لتنميــة قــدرات األخصــائيين االجتمــاعيين

فى محافظة أسوان .

 .15االشتراك فى الدورات التدريبية ( إعداد وقلقـاء محاضـرات فـى التخصـص ) المعـدة مـن قبـل
و ازرة التربية والتعليم لتنمية قدرات المدرسين فى مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان .

 .11اإلشراف على قطاع حلقات البحث لطالب الفرقة الرابعة بالمعهد .

 .19إعداد برامج عالجية وقرشادية مع الطالب الـيين يعـانون مـن مشـكالت واضـطرابات نفسـية
ومحولة من قبل جهاز رعاية الشباب بالمعهد .
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 .12رئاسة قطاع التدريب العملى ( الميدانى ) للفرقتين الثالثة والرابعة بمركزى كــوم امبـو ودراو
بأسوان بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بأسوان.

 .17رئاسة قطاع التدريب العملى ( الميدانى ) للفرقتين الثالثة والرابعـة بمركـز أسـوان للمجـاالت

المتنوعة ( مجال الصحة – السكان – رعاية المسنين – الطفولة – األمومة  ........إلخ )
بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية بأسوان.

 .20حاصل على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى ) . ( ICDL
 .21عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية " رانم " .

 دورات تدريبية وورش عمل شاركت فيها كمدرب ( من األحدث لألقدم ) :

 .1دورة تدريبية بالشؤون االجتماعية بمنطقة القصيم لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين
بعنوان " تنمية مهارات دراسة الحالة وقجراء المقابلة في المؤسسات االجتماعية " في الفترة

من  4/22حتى 1439/5/2هـ.

 .2دورة تدريبية بالشؤون االجتماعية بمنطقة القصيم لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين،
بعنوان " تشخيص وعالج المشكالت االجتماعية والنفسية " فى الفترة من 1435/11/17هـ

حتى 1435/11/23هـ .

 .3دورة تدريبية فى إدارة التدريب بمديرية الشؤون االجتماعية بمنطقة القصيم بعنوان "
الحاجات النفسية واالجتماعية لأليتام ذوى الظروف الخاصة " فى الفترة من 1435/1/2ه
–  1435/1/3ه .

 .4دورة تدريبية فى مديرية الشئون االجتماعية بمنطقة القصيم بعنوان " تنمية مهارات اإلرشاد
النفسى واالجتماعى " فى الفترة من 1435/4/25ه – 1435/4/29ه .

 .5دورة تدريبية فى مديرية الشئون االجتماعية بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية تحت
عنوان  :المشكالت النفسية واالجتماعية  ،التشخيص والعالج  2012 ،م .

 .1إعداد ورش عمل لطالب دبلوم التوجيه واإلرشاد الطالبى حول أهم خطوات دراسة الحالة
وأهم وسائل جمع المعلومات مثل دليل المالحظة وكتابة التقارير النفسية واالختبارات

والمقاييس النفسية وقعداد البرامج اإلرشادية .

 الدورات التى حصلت عليها :

 .1دورة في دمج التقنية في التعليم بتاريخ 1431/2/11هـ بمركز بحوث كلية التربية بجامعة
القصيم (  4ساعات ) .
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 .2دورة فى التقويم الصفى 1435/ 3ه بمركز بحوث كلية التربية جامعة القصيم .

 .3دورة فى التحليالت اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائى  SPSSفى الفترة من – 17
 1435 / 2 / 20ه بمركز بحوث كلية التربية جامعة القصيم (  10ساعات ) .

 .4دورة " إعداد المدربين  " TOTالمقامة بعمادة التطوير األكاديمى بجامعة القصـيم فـى الفتـرة

مـ ــن  22 – 23ذو القعـ ــدة  1434ه الموافـ ــق  27سـ ــبتمبر –  4أكتـ ــوبر  2013م ( 30
ساعة ) .

 .5دورة " تصميم االستبانات االلكترونية " المقامة بمركز بحوث كلية التربية إشراف عمادة
البحث العلمى بجامعة القصيم بتاريخ  1434 / 9 / 3ه (  4ساعات ) .

 .1دورات فى اللغة اإلنجليزية من كلية اآلداب بجامعة جنوب الـوادى بجمهوريـة مصـر العربيـة
لمستوى التويفل .

 .9دورة فى اللغة األلمانية من جامعة جنوب الوادى .

 .2الحصــول علــى دورات تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس مــن مركــز تنميــة قــدرات أعضــاء
هيئة التدريس التابع لجامعة جنوب الوادى فرع أسوان وبيانها كما يلى :
أ-

إدارة الوقت واالجتماعات .

ب-

معايير الجودة فى العملية التعليمية .

ت-

النشر العلمى .

ج-

أخالقيات وسلوكيات المهنة .

ث-
ح-

مشروعات البحوث التنافسية .
نظم االمتحانات وتقويم الطالب .

 المواد التى قمت بتدريسها خالل األعوام الدراسية منذ 3355هـ داخل المملكة العربية

السعودية حتى تاريخه :

أوال  :بالنسبة لقسم علم النفس – كلية التربية – جامعة القصيم :
 .1تعديل السلوك.
 .2نظريات اإلرشاد النفسي.

 .3طرق اإلرشاد النفسى ووسائله .
 .4مبادئ القياس والتقويم .

 .5إرشاد ذوى االحتياجات الخاصة .

 .1مهارات التفكير والتعليم الجامعى .
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 .9مناهج البحث فى التربية وعلم النفس .
 .2الصحة النفسية .

 .7المقابلة فى اإلرشاد النفسى .

 .10مقدمة فى علم نفس النمو لطالب وطالبات تكميلى ماجستير علم النفس التربوى .
 .11نظريات النمو وتطبيقاته ( المستوى الثالث لماجستير علم النفس التربوى )
 .12إدارة وتخطيط برامج اإلرشاد النفسى .
 .13أسس اإلرشاد النفسى ووسائله .

 .14علم نفس النمو ( الطفولة والمراهقة )

 .15علم نفس النمو ( الرشد والشيخوخة ) .
 .11علم النفس العيادي .

 .19علم النفس المرضي .

 .12اإلشراف على التدريب الميدانى ( إعداد مرشد طالبي ) .
ثانيا  :بالنسبة لعمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم ( دبلوم التوجيه واإلرشاد الطالبى المسائى
– دبلوم التربية العام ) :

 .1المقابلة فى اإلرشاد النفسى .

 .2أسس اإلرشاد النفسى ووسائله .

 .3علم نفس نمو الطفولة والمراهقة .
 .4مبادئ البحث التربوي .

 .5اإلشراف على التدريب الميدانى ( إعداد مرشد طالبي ) .
 المواد التى قام بتدريسها داخل جمهورية مصر العربية :
أوال  :بالنسبة للمعهد العالى للخدمة االجتماعية بأسوان :
 .1علم النفس العام .

 .2علم النفس االجتماعى .
 .3الصحة النفسية .

 .4علم النفس الصناعى .
 .5حلقات البحث .

 .1مقدمة فى علم اإلحصاء .
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 .9اإلشراف على التدريب الميداني .
ثانيا  :بالنسبة للمعهد المتوسط للخدمة االجتماعية بأسوان :
 .1علم النفس العام .

 .2علم النفس االجتماعى .
 .3الصحة النفسية .

 .4اإلشراف على التدريب الميداني .
 كتب ومؤلفات منشورة :
 .1جمال عبدالحميد  ،سماح سالم ( . )2015اإلرشاد االجتماعي  ،عمان  :دار المسيرة .
 اإلشراف على رسائل الماجستير :
 .1ريم عبدالرحمن العيسى  ،االنفعاالت المرتبطة بالتحصيل وعالقتها بمستويات المعالجة
المعرفية لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية ،
جامعة القصيم ( .لم يتم مناقشة الرسالة بعد)

 .2منال علي الحسون  ،عادات العقل وعالقتها بفعالية اليات األكاديميةفي ضوء المستوى

الدراسي والتخصص العلمي لدى طالبات جامعة القصيم  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية ،
جامعة القصيم ( .لم يتم مناقشة الرسالة بعد)

 .3الهنوف صالح سليمان الجربوع  ،اإلسهامات النسبية ألساليب المعاملة الوالدية في التنبؤ

باليكاء الناجح واليكاء االجتماعي لدى طالبات المرحلة الثانوية في منطقة القصيم  ،رسالة

ماجستير  ،كلية التربية  ،جامعة القصيم ( .لم يتم مناقشة الرسالة بعد)

 .4غادة ناصر الجريش  ،اإلسهامات النسبية لكل من البيئة الصفية المدركة وما وراء الياكرة

والمثابرة في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي لدى طالبات المرحلة الثانوية  ،رسالة ماجستير ،

كلية التربية  ،جامعة القصيم ( .لم يتم مناقشة الرسالة بعد)
 بحوث منشورة :
 .1جمال عبدالحميد جادو ( .)2007إيياء اليات لدى المتأخرين عقليا ومدى فعالية برنامج
إرشادى والدى فى تخفيف حدته  .مجلة كلية اآلداب بقنا . 231 – 205 ، 22 ،
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 .2منصور دمحم السيد  ،جمال عبدالحميد جادو ( . )2007القلق الوجودى واليكاء االنفعالى
لدى عينة من طالب الجامعة – دراسة إمبريقية إكلينيكية  .مجلة كلية التربية بأسوان ،
. 204 – 149 ، 23

 .3جمال عبدالحميد جادو ( . )2012احتمالية االنتحار والمعتقدات ما وراء المعرفية لدى

طالب الجامعة وفعالية العالج ما وراء المعرفى فى خفض حدتهما  .مجلة اإلرشاد

النفسى  ،مركز اإلرشاد النفسى بكلية التربية جامعة عين شمس  ،عدد أبريل  2012م .

 .4جمال عبدالحميد جادو ( . )2015إساءة معاملة الزوجة فى جنوب صعيد مصر وعالقته
ببعض المتغيرات "  ،المجلة التربوية  ،كلية التربية  ،جامعة عين شمس . ) 2 ( 37 ،

5. Gamal A. Gado (2016). The Effectiveness of Dialectical Behavior
Therapy on Reducing Symptoms of Borderline Personality Disorder:
Case Study " , International Journal of Social Science and Humanity, 6
(1), 47-51. http://www.ijssh.org/vol6/616-P033.pdf.
 .1جمال عبدالحميد جادو  ،دعاء دمحم مبارك ( .)2011اإلسهامات النسبية للعوامل الخمسة

الكبرى للشخصية في التنبؤ بمقاومة اإلغراء والسعادة النفسية لدى طالب كلية التربية
بجامعة القصيم  .مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس. )92( ،

 .9جمال عبدالحميد جادو ( .)2011فعالية برنامج تدريبي في تنمية مهارات المقابلة الدافعية
لدى عينة من المرشدين الطالبيين .مجلة كلية التربية باإلسماعيلية ،جامعة قناة السويس،

عدد .2015 ،33
 بحوث قيد اإلعداد :

 .1جمــال عبدالحمي ــد جــادو  ،أحم ــد علــي المعم ــري ( قيــد اإلع ــداد)  ،البنــاء النفس ــي وأس ــاليب
التفكير لدى األحـداث الجـانحين وغيـر الجـانحين بمنطقـة القصـيم  ،د ارسـة مقارنـة فـي ضـوء

بعض المتغيرات  ( .بحث مدعوم )
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