
 ١

  
  

  یرة ذاتیة ــس                                      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

  :بیانات شخصیة : أوال 
ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وحید مصطفى كامل مختار: األسم 
  جامعة بنها  – النوعیة بكلیة التربیة –مدرس صحة نفسیة : الوظیفة الحالیه 
  محافظة القلیوبیة –بنها  –برج أبو سعدة  - كفر الجزار: مدرس               عنوان المنزل : الدرجه المالیه 
   ٠١٣٣١٠٠٠١٠: تلیفون منزل       ٠١٣٣٢٦١٧١٦: تلیفون عمل 

   ٠١٢٧١٢١٠٣١٣: محمول                                        
  أثنان : عدد األبناء ، متزوج : الحالة االجتماعیة 

  wahid334455@yahoo.com   wahid.mokhtar@fsed.bu.edu.eg: برید اكترونى 
  

  :المؤهالت العلمیة : ثانیا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  الجامعة والكلیة  وفوق الجامعى وتاریخ الحصول علیهالمؤهل الجامعى   م
  جامعة الزقازیق –كلیة التربیة ببنها    ١٩٨٥)      فلسفه واجتماع ( لیسانس آداب وتربیة   ١

  النفسدبلوم خاص فى التربیة وعلم   ٢
  ٩/١١/١٩٨٨)        تاریخ تربیة + كلینیكى (      

  جامعة الزقازیق –كلیة التربیة ببنها 

  )صحة نفسیة ( ماجستیر فى التربیة   ٣
  جامعة الزقازیق –كلیة التربیة ببنها   ٢٦/٥/١٩٩٣

٤  
  )صحة نفسیة ( دكتوراه الفلسفة فى التربیة 

  قازیقجامعة الز  –كلیة التربیة ببنها   ١١/٦/١٩٩٨
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 ٢

  :الدورات التدریبیة الحاصل علیها : ثالثا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  التاریخ  الجهة المنفذه للدورة  أسم الدورة  م

  ز االرشاد النفسىمرك  إضطرابات التخاطب والنطق والكالم  ١
  جامعة عین شمس

  ٨/٩/٢٠٠١من 
  ١٠/١١/٢٠٠١الى 

  جامعة بنها –إدارة الجامعة   أسالیب البحث العلمى  ٢
  ٥/١٢/٢٠٠٤من 
  ٧/١٢/٢٠٠٤الى 

  ١٢/١٢/٢٠٠٤من   جامهة بنها –إدارة الجامعة   أخالقیات وآداب المهنة  ٣
  ١٣/١٢/٢٠٠٤الى 

  عة بنهاجام –إدارة الجامعة   الجوانب القانونیة  ٤
  ٧/٢/٢٠٠٦من 
  ٩/٢/٢٠٠٦الى 

  ١٣/٢/٢٠٠٦من  جامعة بنها –إدارة الجامعة   التدریس الفعال  ٥
  ١٦/٢/٢٠٠٦الى 

  ٢/٩/٢٠٠٦من   جامعة بنها –إدارة الجامعة   المفاهیم األساسیة لتكنولوجیا المعلومات  ٦
  ٤/٩/٢٠٠٦الى 

  جامعة بنها –إدارة الجامعة   )ویندوز ( نظام التشغیل   ٧
  ٩/٩/٢٠٠٦من 
  ١١/٩/٢٠٠٦الى 

  ٩/٨/٢٠٠٦من   جامعة القاهرة –مركز اللغات   اللغة االنجلیزیة للمهمات العلمیة  ٨
  ٢٤/٨/٢٠٠٦الى 

  ٢٢/٤/٢٠٠٧من   جامعة بنها –إدارة الجامعة   تصمیم مقرر  ٩
  ٢٤/٤/٢٠٠٧ إلى

  ٢٥/٦/٢٠٠٧من   جامعة بنها –إدارة الجامعة   إعداد كتابة البحوث العلمیة  ١٠
  ٢٧/٦/٢٠٠٧إلى 
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 ٣

  :الخبرة العملیة : رابعا 
ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الجهة  المجال  م
  الفترة

  الى: من 

  حتى ١/٩/١٩٨٥  التربیة والتعلیم  مدرس  ١
٣٠/٦/١٩٩٤  

  التعلیم العالى  أخصائى شئون تعلیم  ٢
  حتى  ١/٧/١٩٩٤

١٥/١٠/١٩٩٥  

قسم العلوم االجتماعیة واإلعالم بكلیة   مدرس مساعد  ٣
  التربیة النوعیة ببنها

  حتى ١٦/١٠/١٩٩٥
١٢/١٠/١٩٩٨  

  مدرس  ٤
واإلعالم بكلیة  تماعیةقسم العلوم االج

  النوعیةالتربیة 
  حتى ١٣/١٠/١٩٩٨

  تاریخه
  

  :الخبرات التدریسیة : خامسا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الجهة  فى مجال علم النفس  م
  الفترة

  الى: من 

  ١٣/١٠/١٩٩٨من   كلیة التربیة النوعیة ببنها  صحة نفسیة  ١
  حتى تاریخه

  كلیة التربیة النوعیة ببنها  إرشاد نفسى  ٢
  ١٣/١٠/١٩٩٨من 

  حتى تاریخه

  ١٣/١٠/١٩٩٨من   ة ببنهاكلیة التربیة النوعی  علم نفس نمو  ٣
  حتى تاریخه

  كلیة التربیة النوعیة ببنها  علم نفس اللغة  ٤
  ١٣/١٠/١٩٩٨من 

  حتى تاریخه

  ١٣/١٠/١٩٩٨من   كلیة التربیة النوعیة ببنها  علم نفس اللعب  ٥
  حتى تاریخه
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 ٤

  
  :المؤلفات العلمیة : سادسا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  تاریخ نشر المؤلف  جهة نشر المؤلف  موضوع المؤلف  م

١  
عالقة تقدیر الذات بالقلق االجتماعى " بحث عن 

  دراسات نفسیةمجلة   "لدى االطفال ضعاف السمع 
العدد / المجلد الرابع عشر

  ٢٠٠٤ینایر / االول 
  ٦٨ – ٣١ص 

٢  
حسین فعالیة برنامج ارشادى فى ت" بحث عن 

التوافق النفسى لدى األمهات المسیئات ألطفالهن 
  "المعاقین عقلیا 

  دراسات نفسیةمجلة 

المجلد الخامس 
العدد الثانى /عشر
  ٢٠٠٥ابریل/
  ٢٥٦ – ٢٣١ص 

٣  
فعالیة برنامج ارشادى عقالنى " بحث عن 

انفعالى فى خفض أحداث الحیاة الضاغطة لدى 
  "عینة من طلبة الجامعة 

  سیةدراسات نفمجلة 

المجلد الخامس 
اكتوبر /العدد الرابع /عشر

٢٠٠٥  
  ٥٩٨ -  ٥٦٩ص 

٤  
بحث عن الذكاء الوجداني وعالقته بأحداث الحیاة 

  الضاغطة لدى طلبة الجامعة 
  

مجلة كلیة إعداد المعلمین 
 –جامعة الفاتح  –

  لیبیا -طرابلس 

 فبرایر  / العدد الثاني 
 – ٢٨٢ص  ٢٠٠٩

٣٢٣  

٥  
وعالقتها بالتوافق لدى  عادات العقل" بحث عن 

عینة من المتفوقین أكادیمیا وغیر المتفوقین من 
  "طالب التعلیم الثانوى 

  مجلة كلیة اآلداب
 –جامعة الفاتح  -

  لیبیا -طرابلس 

  أبریل/ العدد الثامن عشر
 -  ٣٨٧ص  ٢٠١١

٤٢٢  
  ٢٠٠٣/  ٧٠٥٠  الهیئة العامة للكتاب  علم نفس اللغة: إعداد كتاب عن   ٦
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