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 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

 أوالً : البيانات الشخصية

 

 ثانياً: المؤهالت العلمية

ســنة  الدرجـة
 التخـرج

 التخصص البلد اســم اجلامعـــة

 علم نفس السودان جامعة النيلني 2011 الدكتوراه
 صحة نفسية السودان جامعة ام درمان االسالمية 2004 املاجستري

 صحة نفسية السودان اإلسالميةجامعة ام درمان  1998 البكالوريوس
 

 ثالثاً: التدرج الوظيفي والخبرات العملية

 الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2000-1998 كوسيت-وزارة الصحة السودان  معاجل نفسي 

 2007-2001 وزارة الصحة السودان مرشد نفسي

 2010-2007 األمم املتحدة مرشد نفسي 

 2013-2010 جامعة االمام املهدي عضو هيئة تدريس 

 هــ1437 قسم الرتبية وعلم النفس منسق برانمج الدبلوم والتوجية
  

 

 العلميةرابعاً: العضويات 

 الفرتة الزمنية العضوية

  

  

  
 

 980889 الرقم الوظيفي آدم بشري آدم كجور االسم
5/6/1969 اتريخ امليالد متزوج احلالة االجتماعية سوداين اجلنسية  

 أستاذ مساعد املرتبة العلمية
 كلية الرتبية  –جامعة امللك فيصل  جهة العمل

 علم نفس التخصص العام
 نفسيةصحة  التخصص الدقيق
 ارشاد نفسي التخصص الفرعي

 0501605058 اجلوال 0135899129 هاتف العمل
 akegour@kfu.edu.sa الربيد االلكرتوين
  الرمز الربيدي اهلفوف املدينة  ص. ب.  العنوان الربيدي
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 خامساً: الخبرات اإلدارية

 الفرتة الزمنية جهة العمل العمل 

 2007-2001 مبستشفى ام درمان التعليمي-السودان رئيس قسم االرشاد العالجي 

 2010-2007 اخلرطوم(–النيل األبيض  –) الشمالية  الوالايت منسق األمم املتحدة لوحدة ارشاد املرضى

   
 

 

 سادساً: اللغات األجنبية

 استماع" ،حتدث ،كتابة،  "قراءة مدى اتقان اللغة اللغة

 جيد جدا كتابة وحتدثا  الغة االجنليزية

  
 

 سابعاً: المنح والجوائز

 اترخيها اجلهة املاحنة املنحة أو اجلائزة

   

   

   
 

 ثامناً: االهتمامات البحثية

 اجملال

  املرضى الصحة النفسية 

  الطالب واملرشدين االرشاد النفسي
   

 

 

 اترخيه جهة النشر عنوان البحث

مستوى الثقة بالنفس لدي مرضى فقدان المناعة المكتسب بوالية الخرطوم وعالقته ببعض  -1
 المتغيرات )دراسة ميدانية(.

 

المجلة العلمية كلية 
الدراسات العليا 

 جامعة دنقال

الثامن يناير العدد 
2015 

 نوعية الحياة لي مرضي االيدز بمركز االرشاد النفسي بمستشفى التعليمي  والية الخرطوم. -2
 

المجلة العلمية 
لجامعة اإلمام 

 المهدي

 العدد السابع
 2016يوليو
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 تاسعاً: األبحاث العلمية

 

  

 
 

 علميةالستشارات التقارير واالعاشراً: 

 العملعنوان 

 

 
 

 الحادي عشر: المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية

 اترخيه مكان انعقاده املشاركة مدى عنوان املؤمتر

    

    

    

    

    

    
 

 عشر: التأليف والترجمة الثاني

 

 

 

 اتريخ النشر دار النشر املُؤَلف 

   

   

   

   

العلمية كلية المجلة  وعالقته ببعض املتغريات مالتفاؤل والتشاؤم لدى مرضى فقدان املناعة املكتسب بوالية اخلرطو  -3
الدراسات العليا 

 جامعة دنقال
 قبول للنشر

وعالقته ببعض  ملدى مرضى فقدان املناعة املكتسب بوالية اخلرطو  مستوى الضغوط النفسية -4
 املتغريات

المجلة العلمية كلية 
الدراسات العليا 

 جامعة دنقال
 قبول للنشر

   

 املنشورةاألحباث العلمية 

 املؤلفات املنشورة
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 الرابع عشر: المقررات التدريسية

 الدكتوراه املاجستري الدبلوم البكالوريوس املقرر

    لبكالوريوس تعديل السلوك 

    لبكالوريوس علم النفس الرتبوي

    لبكالوريوس مهارات البحث الرتبوي

    لبكالوريوس التوجيه واالرشاد

    لبكالوريوس مهارات االتصال

    لبكالوريوس مبادئ علم النفس

    لبكالوريوس علم النفس النمو

   الدبلوم  علم النفس الرتبوي

   الدبلوم  صحة نفسية

   الدبلوم  القياس والتقومي الرتبوي

   الدبلوم  التوجيه واإلرشاد النفسي

  املاجستري   صحة نفسية )متقدم(

  املاجستري   سيكولوجية الفئات اخلاصة

  املاجستري   مجاالت االرشاد النفسي

  املاجستري   االرشاد النفسي للفئات اخلاصة

  املاجستري   علم النفس املرضي

  املاجستري   االرشاد اجلماعي

     

 املُؤَلف 
 التوجيه واإلرشاد النفسي

 تعديل السلوك

 مبادئ علم النفس 

 التقومي الرتبوي

 علم النفس الرتبوي

 املؤلفات غري املنشورة
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 الخامس عشر: المناقشة واإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه

 التالية:اإلشراف على رسائل املاجستري 

اآلمن النفسي وعالقته بدافعية اإلجناز لدى اليتيمات املقيمات بدور الرعاية مبحافظة .. لطالبة عائشة بنت خالد احلمد ا
 االحساء

ة لدى األيتام مجهولي التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بنوعية الحياخالد إبراهيم امحد اجلهين 

الحنان بجيزانار التربية االجتماعية ودار النسب في د  

صالح سعيد محمد القحطاني عنوان البحث )الذكاء الوجداني وعالقته بجودة العالقة الزواجية 
(لدى عينة من المتزوجين بالدمام  

 

 
  

 املشاركة يف اإلشراف على رسائل املاجستري التالية:
 

 

 
 

 مناقشة رسائل املاجستري والدكتوراه التالية:

 

 

 
 

 عضوية اللجان وخدمة المجتمع السادس عشر:

 

 

 

 اجملالس

 

 

 

 عضوية اجملالس
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 اللجان

 جلنة إعداد برانمج بكالريوس مبساري )علم النفس املدرسي وعلم النفس االرشادي(  .1
 جلنة تطوير قسم الرتبية وعلم النفس. .2

 
 

 

 اللجانعضوية 


