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  Personal Information/يةالبيانات الشخص  1
 

 د. حسن بدري محمد بدري  Name/ــماالســـــ  

 Universityالجامعة /  

 

 جامعة الملك فيصل

 التربية College/الكلية  

 التربية وعلم النفس Departmentالقسم/  

المرتبة العلمية   
Academic Rank 

 أستاذ مساعد

 متزوج يةماعـاالجت الحالة  

 2229قسم التربية وعلم النفس/ مكتب رقم   Address/ناعـنـــوالــ  

 00966537289474 الجوال    

 
 

    Qualifications /المؤهالت الدراسية  2
 

 الدرجة العلمية  
Degree 

 التخصص
Specialization 

 الجهة المانحة لها
Name of the University 

تاريخ 

 الحصول 

علم نفس/  دكتوراه  
 سيةصحة نف

جامعة ام درمان 
 اإلسالمية/السودان

 م2009

 م2002 جامعة الخرطوم/ السودان علم النفس  ماجستير  

علم نفس  دبلوم عالي  
 عالجي

 

 1999 جامعة الخرطوم

 ألعضاء هيئة التدريس السيرة الذاتيةنموذج 
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اإلحصاء  دبلوم عالي  
 التطبيقي

 م2001 جامعة ام درمان االسالمية

      

 
 

 التخصص ومجاالت االهتمام  3
Area of Specialization/Interest  

 

 

 العام التخصص  
General Area of 

Specialization  

 علم النفس

 الدقيق خصصالت  
Specific Area of 

Specialization 

 الصحة النفسية

 االمراض النفسية، االرشاد النفسي، تأصيل علم النفس،  مـجاالت االهتمام  

  العلمية  
Area of Interest 

 علم النفس التربوي، تعديل السلوك،                                                                          اإلحصاء النفسي،

 العالج النفسي، علم النفس التربوي 

 
 

   Career record /السجل الوظيفي  4
 

 / Date التاريخ  Position/جهة العمل وعنوانها  Job/الوظيفة  

 االن -م2013 جامعة الملك فيصل/ المملكة السعودية دأستاذ مساع  

 م2013-2009 جامعة ام درمان اإلسالمية/ السودان أستاذ مساعد  

 م2009-2002 جامعة ام درمان اإلسالمية/ السودان محاضر  

 م2002-1997 جامعة ام درمان اإلسالمية/ السودان مساعد تدريس  

     

 

  Administrative work and committees /ان األعمال اإلدارية واللج  5
 

 Date/التاريخ  Name of the job/مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام  

 االن -1437ذو الحجة مقرر مجلس قسم التربية وعلم النفس/ جامعة الملك فيصل  

 1/7/1438-محرم قسم التربية وعلم النفس /منسق قسم التربية وعلم النفس  

 م2013-2010 مدير فرع الجامعة اإلسالمية ببورتسودان  
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 م20010-2008 رئيس قسم علم النفس/ جامعة ام درمان االسالمية  

 م2003 مؤسس وحدة االرشاد النفسي/ كلية االداب/ الجامعة االسالمية  

    

 
 

في مجالت محكمة/  االبحاث العلمية المنشورة  6
Research articles published in refereed journals 

 

 

اسم الباحث   

  Author(s)/)الباحثين(

 رقم العدد مكان النشر وو عنوان البحث والناشر

 و رقم الصفحة والتاريخ 
Article title, journal name, place of publication, page 

no, year of publication , volume no  

ري لدى طالب الجامعاتم مجلة كلية الوسواس القه د. حسن بدري محمد.  
، 70-39م، ص:2010هـ/1431(،3االداب/ العدد)

 الخرطوم:مطابع السودان للعملة.

القلق واالكتئاب وعالقتهما بالتدخين) دراسة وسط  د. حسن بدري محمد.  
األطباء المدخنين وغير المدخنين(، مجلة كلية االداب، 

، 239-260م، ص:2015هـ/1436(،8العدد)
 خرطوم: مطبعة الجامعة اإلسالمية.ال

 مؤتمرال .وجهة نظر اسالميةالوسواس القهري من  .حسن بدري محمدد.   
 م(.2011ديسمبر8-6هـ/1433محرم  12-10الثالث)

الجامعة  لرابطة العالمية لعلماء النفس المسلمينل
االسالمية العالمية ماليزيا. المعهد العالمي للفكر 

المعهد العالمي لوحدة االمة والحضارة االسالمية، و
 االسالمية وقسم علم النفس. ماليزيا: كوااللمبور.

 
الخوف االجتماعي وعالقته باالفكار السالبة،)تحت  د. حسن بدري محمد.  

 النشر(.

د. حسن بدري محمد،   
ود. منال على محمد 

 احمد.

الصحة النفسية لألطفال وعالقتها بممارسة النشاط 
 نشر(.الالصفي) تحت ال

د. حسن بدري محمد،   
 وأ. شادي المكي

السلوك العدواني وعالقته بتقدير الذات لدى تالميذ 
 المدارس االبتدائية) تحت النشر(.

    

 كتاب) مباديء علم النفس( تحت االعداد. د. حسن بدري محمد  

 0135899149هاتف: /د. حسن بدري محمد  
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