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  Personal Information/البيانات الشخصية  1
 

 د. منتصر كمال الدين محمد موسي  Name/ــماالســـــ  

 Universityالجامعة /  

 

 الملك فيصل

 التربية Collegeالكلية/  

 التربية وعلم النفس Departmentالقسم/  

المرتبة العلمية   
Academic Rank 

 أستاذ مشارك

 متزوج يةماعـاالجت الحالة  

 قسم التربية وعلم النفس –كلية التربية  –جامعة الملك فيصل   Address/ناعـنـــوالــ  
 0507747566 الجوال     

 
 

    Qualifications /المؤهالت الدراسية  2
 

 الدرجة العلمية  
Degree 

 التخصص
Specialization 

 الجهة المانحة لها
Name of the University 

تاريخ 

 الحصول 

 م2014 جامعة االمام المهدي صحة نفسية شاركأستاذ م  
دكتوراة الفلسفة في   

 علم النفس

 2008 جامعة النيلين علم النفس

ماجستير)بتقير   
 امتياز(

جامعة أم درمان  علم النفس
 اإلسالمية

2003 

  CV السيرة الذاتية



 1  

جامعة أم درمان  علم النفس كالريوس اآلدابب  
 اإلسالمية

1998 

      

 
 

 هتمامالتخصص ومجاالت اال  3
Area of Specialization/Interest  

 

 

 العام التخصص  
General Area of 

Specialization  

 علم النفس

 الدقيق خصصالت  
Specific Area of 

Specialization 

 الصحة النفسية

                                                                                       العالج النفسي    مـجاالت االهتمام  

  العلمية  
Area of Interest 

 االرشاد النفسي

 تطبيق االختبارات النفسية

 
 

   Career record /السجل الوظيفي  4
 

 / Date التاريخ  Position/جهة العمل وعنوانها  Job/الوظيفة  

 م2017 جامعة الملك فيصل أستاذ مساعد  

 م2014 معة االمام المهديجا أستاذ مشارك  

 م2008 جامعة اإلمام المهدي أستاذ مساعد   

 م2003 جامعة اإلمام المهدي محاضر  

 م2000 جامعة اإلمام المهدي مساعد تدريس  
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  Administrative work and committees /األعمال اإلدارية واللجان   5
 

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

م 2012 جامعة اإلمام المهدي - عميد كلية اآلداب  
لمدة خمس 

 سنوات

لمدة أربع  2008 جامعة اإلمام المهدي - رئيس قسم علم النفس  
م لمدة عام 2005 جامعة اإلمام المهدي - مسجل كلية اآلداب   سنوات

جامعة اإلمام  -  مناهج كلية اآلدابتطوير عضو لجنة    واحد
 المهدي

 م2006

جامعة اإلمام  - مناهج كلية اآلدابتطوير رئيس لجنة   
 المهدي

2015 

 –قسم التربية وعلم النفس  –عضو لجنة االرشاد والتوجيه   
 جامعة الملك فيصل  –كلية التربية 

 م2017

 –كلية التربية  –قسم التربية وعلم النفس  -منسق الجودة   
 الملك فيصلجامعة 

 م 2018

 
 

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  

د.  –أ.د عمر هارون   
منتصر كمال الدين 

محمد . د. حاج شريف 
 محمد 

األداء ومعدالت الذكاء لدي طالب جامعة اإلمام المهدي 
العدد  الثالث العام  –المجلة العربية لتطوير التفوق  –

اليمن  –لتكنولوجيا جامعة العلوم وا –م 2011 –الثاني 
 صنعاء  . 

 
د. منتصر كمال الدين   

 محمد
الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية بواليتي سنار 

والنيل األبيض . مجلة جامعة بجري لآلداب والعلوم 
 م2014السنة الثالثة العدد الخامس  –االنسانية 

د. منتصر كمال الدين   
 محمد

لة الثانوية بواليتي سنار الصحة النفسية  لمعلمي المرح
والنيل األبيض . مجلة جامعة االمام المهدي . العدد 

 م  .   2013األول 
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د. منتصر كمال الدين   
 محمد 

 د. عبد هللا حسين حمد 

المناخ الجامعي لدي طالب المرحلة الجامعية 
بوالية النيل األبيض وعالقته ببعض المتغيرات 

ات العليا جامعة مجلة الدراس –)دراسة مقارنة( 
 م  .2014العدد السادس  –النيلين 

د. منتصر كمال الدين     
 محمد

درجات العنف ضد المرأة بوالية النيل األبيض وعالقته ببعض 
 م  2013 أبريل مجلة آداب بنها المتغيرات )دراسة وصفية(

 
د. منتصر كمال الدين    

 محمد 
 د. آدم بشير آدم كجور

لدي مرضي فقدان المناعة المكتسب التفاؤل والتشاؤم  
مجلة جامعة دنقال  –بوالية الخرطوم )دراسة وصفية ( 

 م2014 –العدد الثامن  –

منتصر كمال الدين  د.  
 محمد موسى

عبد هللا حسين عبد  د.
  هللا حمد

من طالب جامعة اإلمام  األمن النفسي وعالقته بالعنف لدى عينة

-( 6 )لتا العلوم والتكنولوجيا العدد المجلة العلمية لكلية د - المهدي

 م 2017

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 : .......................................................أو الممتحن اسم المشرف
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