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 جامعة بنها    

 كليــة التربيـة
 السيرة الذاتية 

 االسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   
 

  .هشام عبد الرحمن عبد الصادق الخولى 

 الجنسيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم    
 

 ىمصر 

 الديانممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم    
 

 مسلم 

 تممممممممممممممممممما ي  ال مممممممممممممممممممي د  
 

 .م12/10/1959 

  كمممممممممممممممممممما  ال ممممممممممممممممممممي د  
 

 قويسنا / منوفية 

   الحالممممممممممممم  االجت ا يممممممممممممم 
 

 متزوج  

   
   
   
   

 الوظيف  الحالي   
 

 وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب 

 التخصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   
 

 والتربية الخاصةنفسية الصحة ال 

 اسممم  جاممم  الح ممم  الحاليممم   
 

 بنها  جامعة 

 الحنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا   
 

كفةر  -قةا  عمةااا  اوو -يوبيةة محافظة القل -بنها  

 . 48، 47مدخل أ شقة  2مااة ع -الجزاا 
 الدولمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   

 
 جمهواية مصر العربية 

 الاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات   
 

 0133103398    /002 

  الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا 
 

 الب يد األلكت وني  
 
  

      01227341452 
 

Hesham.abdelrhman@gmail.com 
 

 المؤهــــال  : 

  .م من كلية التربية ببنها1991ه الفلسفة فى التربية علم نفس / صحة نفسية عام دكتواا-

  .م من كلية التربية ببنها بتقدير عام ممتاز1987اجستير فى التربية علم نفس / صحة نفسية م-

  .جيد جدا  م بتقدير 1984دبلوم خاص فى التربية عام -

  .ير جيد جدا  م بتقد1981بكالوايوس علوم وتربية عام -
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 التداج الوظيفى : 

  .م28/7/1982سية اعتبااا  من معيد بقسم علم النفس / صحة نف-

  .م13/5/1987فس / صحة نفسية اعتبااا  من مداس مساعد بقسم علم الن-

  .م23/4/1991 من مداس بقسم علم النفس / صحة نفسية اعتبااا  -

  .م27/7/1999لنفس / صحة نفسية اعتبااا  من أستاذ مساعد بقسم علم ا-

  .م 18/2/2006اعتبااا  من أستاذ بقسم الصحة النفسية -

 .2011\7\25وحتي  م19/11/2008من  اعتبااا   ائيس قسم الصحة النفسية -

 م 23/3/2013م حتي  12/9/2012بقسم التربية الخاصة بجامعة  جيزان من أستاذ -

 م 26/7/2015م  حتي  24/3/2013ستاذ بقسم الصحة النفسية والتربية الخاصة بجامعة بنها من أ -

 م 6/9/2015م حتي  28/7/2015لصحة النفسية بجامعة بنها اعتبااا من ائيس قسم ا -

 م حتي اون . 7/9/2015تربية لشئون التعليم والطالب اعتبااا من وكيل كلية ال-

 المؤلفا 

--------- 
  .ؤسسة اإلخالص للطباعة والنشرم -م، بنها 2003ة النفسية المدخل إلى الصح-1

 اووتيستيك )التوحد( الخطر الصامت يهدد أطفال العالم  -اووتيزم -2

  م2007العالج  -اإلاشاد  -التشخيص 

والنشةر، اإلسةكنداية، ااسا  وبحوث فى علةم الةنفس والصةحة النفسةية : داا الوفةاي لةدنيا الطباعةة د-3

  .م2007

 فسية والتربوية لذوى اإلعاقة السمعية : مشروع تطوير برنامج الدبلومة المهنية شةعبةالمشكال  الن-4

  .م جامعة بنها2006التربية الخاصة فى ضوي االتجاها  الحديثة، 

إيمةةان د.    الخبةةرا  العالميةةةف باالشةةترا  مةةل –المتطلبةةا   –فةةى المجتمةةل فالمفةةاهيم  دمةةج المعةةاقين-5

 اجب

 م2008لتحسين أطفال اووتيزم(، داا النهضة العربية، إستراتيجيا  الصامتة ) اووتيزم : اإليجابية-6

لتعلةةةيم الحةةةاني )الملطةةةة( النظريةةةة واالسةةةتراتيجيا  .برنةةةامج لتنميةةةة المهةةةااا  االجتماعيةةةة لةةةذو  ا-7

 اوادن،االحتياجا  الخاصة.

 .( القاهرة،اونجلو المصرية2010الصحة النفسية ومشكال  من الحياة ) -8.

 ( القاهرة ،داا النهضة المصرية.2010ى علم نفس النمو )ف -9

دمةةةةةج ذوى اإلحتياجةةةةةا  التربويةةةةةة الخاصةةةةةة مةةةةةن ايةةةةةا  اوطفةةةةةال إلةةةةةى الةةةةةدمج المجتمعةةةةةى   – 10

 (.باإلشترا  مل د/إيمان اجب قنديل ،مكتبة اونجلو المصرية .2010)

 ( القاهرة،اونجلو المصرية.2011لصحة النفسية نحو حياة أفضل )ا-11

 (. القاهرة ، اونجلو المصرية .2011لم نفس النمو )ع-12

 ( حقوق الطبل محفوظة للمؤلة .2012دخل إلى اإلعاقة العقلية )م -13

 م( .2014يزم ( )اووت -أسبرجر –اوضطرابا  النمائية )ايت  -14

 م( جميل حقوق الطبل محفوظة للمؤلة .2014شكال  في الحياة )م -15

داا الزهةةراي ( 2013)لذاتويةةة ( ا \سةةتراتيجيا  تةةدايس وتعلةةيم التالميةةذ ذو  اووتيةةزم )التوحةةد ا-16

  للنشر والنوزيل .الريا 

 م ( . 2015الضطرابا  السلوكية واونفعالية )ا -17

 م . 2016لم نفس النمو ) الطبعة الثانية ( ع -18

  م . 2016 اووتيزم وباي عالمي -19

 الخبرا  اإلدااية واوكاديمية : 

  .مساعد وأستاذ لترقى إلى وظائة أستاذعضو لجان تحكيم للبحوث العلمية ل-
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  .ومناقشة اسائل الماجستير والدكتوااه بالعديد من الجامعا  عضو لجان تحكيم-

  .ير والدكتوااهاإلشرا  على العديد من اسائل الماجست-

 

 

 نحو  مقرا عام المؤتمر العلمى لقسم الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة بنها .الصحة النفسية:

 م .2011يوليو  18-17)العاديين وذوى اإلحتياجا  الخاصة( حياة أفضل للجميل 

 . 2011حتى  2009ائيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنها إعتبااا من 

 عضوية الجمعيا  العلمية : 

  .وحتى اآلن 1987عضو الجمعية المصرية للدااسا  النفسية من عام -

 .1987الكلينيكى من عام  عضو جمعية علم النفس-

  وحتي اون . 2011يكي من عام وكيل جمعية علم النفس الكلين -

 

 

 

 المؤتمرا  والندوا  والدواا  العلمية : 
التربيةة الخاصةة بةين الواقةل والمة،مولف، فجامعةة بنهةا  -لمؤتمر العلمى اوول لقسةم الصةحة النفسةية ا-

 م، ائيس اللجنة المنظمة. 2007

التربيةةة الخاصةةة بةةين الواقةةل والمةة،مولف، فجامعةةة بنهةةا  -المةةؤتمر العلمةةى اوول لقسةةم الصةةحة النفسةةية 

 م، واقة عمل بعنوان فاووتيزم الخطر الصامت يهدد أطفالناف. 2007

 م. 1992امعة عين شمس، مركز اإلاشاد النفسى، إبريل ج -لمؤتمر الخامس لرعاية الطفل المصرى ا-

مس فالشةباب مةن أجةل مسةتقبل جامعة عين شة -الحادى عشر لمركز اإلاشاد النفسى  المؤتمر السنوى-

 م. 2004يسمبر د -أفضلف، فاإلاشاد النفسى وتحديا  التنميةف 

ة أفضل و حياالمؤتمر العلمى لقسم الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة بنها . الصحة النفسية : نح

 للجميل 

 م2011و يولي 18-17خاصة( )العاديين وذوى اإلحتياجا  ال

مس فاإلاشةاد النفسةى مةن أجةل جامعةة عةين شة -لمؤتمر السنوى الثانى عشر لمركز اإلاشاد النفسةى ا-

 م. 2005يسمبر د -التنمية فى عصر المعلوما ف 

مس فاإلاشاد النفسى من جامعة عين ش -وى اوول الحادى عشر لمركز اإلاشاد النفسى المؤتمر السن- 

 م. 2005فى عصر المعلوما ف، ديسمبر أجل التنمية 

 م. 2007لمؤتمر السنوى اوول للتربية الخاصة فبين الواقل والم،مول فجامعة بنها، يوليو ا-

ضةو مشةروع تطةوير برنةةامج الدبلومةة المهنيةة شةةعبة التربيةة الخاصةة فةةى ضةوي االتجاهةا  الحديثةةة ع-

 م. 2006م إلى ديسمبر 2005التابل لجامعة بنها، يناير 

واة فأساليب البحث العلمةىف مةداب ضةمن مشةروع تنميةة قةداا  أعضةاي هيئةة التةدايس والقيةادا  د-

 . FLDPم 2004المعاونون، سبتمبر  فئة -الجامعية 

واة فمهااا  االتصال الفعالف مداب ضمن مشروع تنميةة قةداا  أعضةاي هيئةة التةدايس والقيةادا  د-

 . FLDP 2005 الجامعية. فئة القيادا  اوكاديمية. إبريل

واة فمهااا  االتصال الفعالف مداب ضمن مشروع تنميةة قةداا  أعضةاي هيئةة التةدايس والقيةادا  د-

 . FLDPم 2005الجامعية فئة مداس )دكتوااه( سبتمبر 

واة فاالتصال الفعالف مداب ضمن مشروع تنمية قداا  أعضاي هيئة التةدايس والقيةادا  الجامعيةة د-

 . FLDP م2005اس فئة مداس )دكتوااه( ما
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واة فاالتصال الفعالف مداب ضمن مشروع تنمية قداا  أعضاي هيئة التدايس والقيةادا   الجامعيةة د-

 . FLDP 2005فئة معاونون )معيدون ومداسون مساعدون(، إبريل 

واة فإدااة الوقةةت وضةةاوط العمةةلف مةةداب ضةةمن مشةةروع تنميةةة قةةداا  أعضةةاي هيئةةة التةةدايس د-

  م.2005بر ة فئة القيادا  اؤساي اوقسام ووكالي الكليا  وعمداي الكليا ، أكتووالقيادا  الجامعي

واة فإدااة الوقةةت وضةةاوط العمةةلف مةةداب ضةةمن مشةةروع تنميةةة قةةداا  أعضةةاي هيئةةة التةةدايس د-

 . FLDPم 2007والقيادا  الجامعية فئة معاونون معيدون ومداسون مساعدون، فبراير 

اا  أعضاي هيئة التدايس والقيادا  عىف مداب ضمن مشروع  تنمية قددواة فمهااا  التفكير اإلبدا-

 . FLDPم 2007الجامعية فئة معاونون، يناير 

واة فمهااا  االتصال الفعالف مداب ضمن مشروع تنميةة قةداا  أعضةاي هيئةة التةدايس والقيةادا  د-

 م. 2006الجامعية فئة مداسون، مااس 

قةداا  أعضةاي هيئةة التةدايس والقيةادا   ضمن مشروع تنميةة دواة فمهااا  االتصال الفعالف مداب-

 م. 2006الجامعية فئة معاونون، نوفمبر 

واة فمهااا  التفكير اإلبداعىف مداب ضمن مشروع تنمية قداا  أعضاي هيئة التةدايس والقيةادا  د-

 م. 2006الجامعية فئة معاونون، أغسطس 

ب ضةةمن مشةةروع تنميةةة قةةداا  أعضةةاي هيئةةة ادواة فمهةةااا  إداايةةة الوقةةت وضةةاوط العمةةلف مةةد-

 م. 2006التدايس والقيادا  الجامعية فئة مدابون، أغسطس 

واة فمهااا  االتصال الفعالف مداب ضمن مشروع تنميةة قةداا  أعضةاي هيئةة التةدايس والقيةادا  د-

 م. 2006الجامعية فئة مداسون، سبتمبر 

واة فاتخةةاذ القةةراا وحةةل المشةةكال ف مةةداب ضةةمن مشةةروع تنميةةة قةةداا  أعضةةاي هيئةةة التةةدايس د-

 م. 2004والقيادا  الجامعية، فئة أساتذة مساعدون، ديسمبر 

واة فأخالقيا  وآداب المهنةف، متداب ضمن مشروع تنمية قداا  أعضاي هيئة التدايس والقيةادا  د-

 م. 2004مبر الجامعية، فئة أساتذة مساعدون، ديس

واة فإدااة الوقةةت وضةةاوط العمةةلف متةةداب ضةةمن مشةةروع تنميةةة قةةداا  أعضةةاي هيئةةة التةةدايس د-

 م. 2005والقيادا  الجامعية، فئة أساتذة مساعدون، سبتمبر 

واة فالخصةةائص النفسةةية لتالميةةذ المرحلةةة اإلعداديةةة وأبةةرز مشةةكال  هةةذه المرحلةةة وكيفيةةة التعامةةل د-

تربيةة ج الترقى للوظائة اوعلةى القياديةة والتخصصةية التةابل لمديريةة المعهاف، مداب ضمن برنام

 م. 2005م إلى يناير 2004والتعليم بنها من نوفمبر 

ية واة فمشكال  تالميذ المرحلة الثانوية وكيفية التعامل معهاف، ضمن برنامج الترقى للوظائة القيادد-

لةى ينةاير إ 2004واوعلى التخصصية مداب التابل لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية مةن نةوفمبر 

 م. 2005

من برنةةامج الترقةةى للوظةةائة لمرحلةةة االبتدائيةةة فةةى كيفيةةة التعامةةل معهةةا ضةةدواة فمشةةكال  تالميةةذ ا-

 م. 2005م إلى يناير 2004القيادية اوعلى والتخصصية مداب، من نوفمبر 

واة فالخصةةائص النفسةةية لتالميةةذ المرحلةةة اإلعداديةةة وأبةةرز مشةةكال  هةةذه المرحلةةة وكيفيةةة التعامةةل د-

ربيةة يةة التمعهاف، مداب ضمن برنامج الترقى للوظائة اوعلةى القياديةة والتخصصةية التةابل لمدير

 م. 2006م إلى يناير 2005والتعليم بنها من أكتوبر 

ية واة فمشكال  تالميذ المرحلة الثانوية وكيفية التعامل معهاف، ضمن برنامج الترقى للوظائة القيادد-

لةى ينةاير إم 2005واوعلى التخصصية مداب التابل لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية من أكتوبر 

 م.2006

لوظةةائة لة فمشةةكال  تالميةةذ المرحلةةة االبتدائيةةة فةةى كيفيةةة التعامةةل معهةةا ضةةمن برنةةامج الترقةةى دوا-

 .م2006م إلى يناير 2005القيادية اوعلى والتخصصية مداب، من أكتوبر 

واة فالخصةةائص النفسةةية لتالميةةذ المرحلةةة اإلعداديةةة وأبةةرز مشةةكال  هةةذه المرحلةةة وكيفيةةة التعامةةل د-

تربيةة نامج الترقى للوظائة اوعلةى القياديةة والتخصصةية التةابل لمديريةة المعهاف، مداب ضمن بر

 م. 2007والتعليم بنها، خالل يناير 
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ية واة فمشكال  تالميذ المرحلة الثانوية وكيفية التعامل معهاف، ضمن برنامج الترقى للوظائة القيادد-

 م.2007ليوبية، خالل يناير واوعلى التخصصية مداب التابل لمديرية التربية والتعليم بالق

واة فمشةةكال  تالميةةذ المرحلةةة االبتدائيةةة فةةى كيفيةةة التعامةةل معهةةا ضةةمن برنةةامج الترقةةى للوظةةائة د-

 م.2007القيادية اوعلى والتخصصية مداب، خالل يناير 

واة فاسةةتخدام أجهةةزة العةةر  التعليميةةة، وإنتةةاج المةةواد التعليميةةة، وتصةةميم المواقةةة التعليميةةةف، د-

داب ضةةمن مشةةروع تنميةةة مهةةااا  أعضةةاي هيئةةة التةةدايس ومعةةاونيهم بجامعةةة بنهةةا فةةى مجةةال متةة

 ، ومركةز سةوزان مبةاا (FOEP) (BEN2)التكنولوجيا الحديثة لعر  وإنتاج المةواد التعليميةة 

ابعةة م والعديد من المةدااس الخاصةة ومؤسسةا  التربيةة الخاصةة الت2007بالقناطر الخيرية يناير 

  .ية والتعليملوزااة الترب

 

 

 خدمة المجتمل : 

إلسهام بتقديم بعض اإلاشادا  لبعض مشاكل الشباب الماتربين فى الخةااج مةن خةالل بةرامج لةذاعةة ا-

 م. 1993، 92، 91العربية الموجهة إلى استراليا أعوام 

 م. 2007و سهام بإلقاي محاضرا  فى اوسبوع اإلقليمى الثانى لحماية البيئة، جامعة بنها ، يونياإل-

إلسةةهام بإلقةةاي محاضةةرا  عةةن السةةلو  اإلنسةةاني وفةةي التحليةةل الظةةاهرة النفسةةية للظبةةاط المصةةريين ا -

 والعرب بوزااة الداخلية . 

 


