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  Personal Information/البيانات الشخصية  1
 

 مها عبد المنعم محمد االمين ابو القاسم  Name/ــماالســـــ  

 Universityالجامعة /  

 

 جامعه الملك فيصل

 التربية College/الكلية  

 علم النفس Departmentالقسم/  

المرتبة العلمية   
Academic Rank 

 استاذ مساعد

 مطلقه يةماعـاالجت الحالة  

 جامعه الملك فيصل  Address/ناــوالــعـنـ  
 00966508630658 الجوال     

 
 

    Qualifications /المؤهالت الدراسية  2
 

 الدرجة العلمية  
Degree 

 التخصص
Specialization 

 الجهة المانحة لها
Name of the University 

 تاريخ الحصول 

 2010 جامعه الخرطوم/ السودان علم النفس دكتوراه  

 1998 جامعه الخرطوم/ السودان علم النفس ماجستير  

 1993-1992 جامعه الخرطوم/ السودان علم النفس تمهيدي ماجستير  

علم النفس  سبكالوريو  
ورياض 
 االطفال

 1991 جامعه االحفاد للبنات

  ألعضاء هيئة التدريس السيرة الذاتيةنموذج 
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 التخصص ومجاالت االهتمام  3
Area of Specialization/Interest  

 

 

 العام التخصص  
General Area of 

Specialization  

 علم النفس

 الدقيق خصصالت  
Specific Area of 

Specialization 

 علم النفس الصناعي 

                                                                                 الصحة النفسية         مـجاالت االهتمام  

  العلمية  
Area of Interest 

 التوجيه واالرشاج النفسي        

 الدراسات التنظيمية       

 البحوث والدراسات االكاديميه   

 
 

   Career record /السجل الوظيفي  4
 

 / Date التاريخ  Position/جهة العمل وعنوانها  Job/الوظيفة  

 النل -2013من  السعودية -االحساء /جامعه الملك فيصل استاذ مساعد   

 /جامعه افريقيا /جامعه االحفاد للبنات استاذ مساعد   
 السودان-الخرطوم

2010-2013 

 2010-2000 السودان-الخرطوم /جامعه االحفاد للبنات محاضر  

 جامعه الرباط/ /اجامعه العلوم والتكنلوجي محاضر  
 السودان-جامعه التقانة/ الخرطوم

2004-2006 

نائبه مديره   
المدرسة 

 ريطانيةالب

 2006-2005 السودان-معاهد التعليم البريطانية/ الخرطوم

 منسقه اتصال  
 )تطوعي(

وحده طب االطفال/ مستشفى ابن منسقه 
 لسودانا-الخرطوم/خلدون 

1991-1993 

 

  Administrative work and committees /األعمال اإلدارية واللجان   5
 

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



 2  

 عضوه فى لجنه االختبارات النصفيه  
 عضوه في مكتب الدعم النفسي 

2018-2019 

 النهائيه عضوه فى لجنه االختبارات  
 فى لجنه المبتعثين هعضو

 عضوه في لجنه التوجيه واالرشاد النفسي

2017-2018 

التوجيه لجنه في  هعضووعضوه في لجنه االرشاد االكاديمي/   
 واالرشاد النفسي

2016-2017 

 2015-2014 جنه االختبارات النهائيةفي ل عضوه   

 2014-2013 الثقافية األنشطةعضوه في لجنه   

 
 

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  

  Maha A, El-Amin "Occupational stress among female 

academic staff at universities in Khartoum 

state",  Ahfad Journal, June 2013; 30 (1): 

29-45 

   Maha A, El-Amin "Burnout among females academic staff at 

universities in Khartoum State", Asian 

Pacific Journal of Health Sciences, 

supple.1 issue, Nov.2015; 2 [4S]:60-66 

 

  Maha A. et al "Occupational stress in female academic 

staff working in private and public 

universities", Indian Journal of 

Pharmaceutical and Biological Research, 

Oct-Dec 2015; 3(4):25-27.  
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  Maha A. et al  "Stress management techniques among 

female academic staff to overcome 

occupational stress at universities at 

Khartoum State", International Journal of 

Pharmaceutical and Medicinal Research, 

July-Aug. 2016; 4(4):350-353. 

 

 
  Maha A. et al "Potential sources of work-stress: an 

overview", International journal of Allied 

Medical Sciences and Clinical Research, 

Oct-Dec 2016; 4, (1):613-616. 

 

  Maha A. et al  "Influence of Socio Demographic Factors 

on Anxiety among Third Year Student in 

Ahfad University", International Journal of 

Public Health, January- February 2017; 4, 

(1): 1-7 

 
  Maha A. et al . "Role of Anxiety  on in Cognitive 

Functions in College Students: an update", 

Stress management professional : an 

international journal, January-June 2017; 

5 )Suppl. 1(: 56-61 
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