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  Personal Information/ةالبيانات الشخصي  1

 

 منى محرم عبد المجيد حسن Name/ــماالســـــ  

 الملك فيصل Universityالجامعة /  

 التربية College/الكلية  

 التربية وعلم النفس Departmentالقسم/  

المرتبة العلمية   
Academic Rank 

 أستاذ مساعد

 متزوجة يةاالجتـماع الحالة  

 الهفوف-حي الروضة  Addressوان/الــعـنـــ  
 0582581431 الجوال   

 
 
 

    Qualifications /المؤهالت الدراسية  2
 

 الدرجة العلمية  
Degree 

 التخصص
Specialization 

 الجهة المانحة لها
Name of the University 

تاريخ 

 الحصول 

 2000 جامعة المنيا اآلدابكلية  علم النفس الدكتوراه  

 1996 جامعة المنيا اآلدابكلية  علم النفس الماجستير  

 1992 جامعة عين شمس اآلدابكلية  علم النفس الليسانس  

 

    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 الجنائي 

 علم النفس الجنائي واالجتماعي  العلمية مـجاالت االهتمام  

  
Area of Interest 

 علم النفس التربوي

 الصحة النفسية

 
 
 

   Career record /السجل الوظيفي  4
 

 / Date التاريخ  Position/جهة العمل وعنوانها  Job/الوظيفة  

 1995 جامعة المنيا –كلية اآلداب  يدمع  

 1996 جامعة المنيا –كلية اآلداب  مدرس مساعد  

 2000 جامعة المنيا –كلية اآلداب  مدرس  

 أستاذ مساعد  
-كلية التربية بضباء الشمال جامعة تبوك 

 سعوديةالعربية ال المملكة
2004 

 2006 جامعة المنيا –كلية اآلداب  مدرس  

 عدأستاذ مسا  
 المملكة-كلية التربية بجامعة الملك فيصل 

 سعوديةالعربية ال
2013 
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  Administrative work and committees /األعمال اإلدارية واللجان   5
 

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

رة برقم عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية بالقاه  

 م 1992 .)ع( 1129

 .23عضو الجمعية المصرية للتحليل النفسي بالقاهرة برقم   
 م 2009

 .1754عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية برقم   
 م 2008

كلية التربية بضباء الشمال جامعة   -النفسي  اإلرشادعضو لجنة   
 تبوك بالسعودية

 م 2006/  2004

  
 م 2005/2006 كلية التربية بضباء الشمال جامعة تبوك -لجنة النشاط رئيس 

  
 هـ 1434/1435 التربية للطالبات بجامعة الملك فيصل كلية-لجنة كنترول عضو 

 
 

كلية التربية للطالبات بجامعة الملك -لجنة اإلرشاد النفسي عضو  
 فيصل

 هـ 1437 – 1436

ربية للطالبات بجامعة الملك كلية الت-لجنة اإلرشاد النفسي عضو   
 فيصل

 هـ 1438 – 1437

كلية التربية للطالبات بجامعة -لجنة اإلرشاد األكاديمي رئيس   
 الملك فيصل

 هـ 1436/1437
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في مجالت محكمة/  االبحاث العلمية المنشورة  6
Research articles published in refereed journals 

 

 

  
اسم الباحث 

  Author(s)/)الباحثين(

والتاريخ  رقم العدد مكان النشر وو عنوان البحث والناشر

 و رقم الصفحة
Article title, journal name, place of publication, page no, 

year of publication , volume no 

  
د/ مني محرم عبد 

 المجيد

 عمليات تحمل الضغوط والمسئولية االجتماعية وعالقاتها
مجلة ، بالخبرة المهنية لدى عينة من القضاة دراسة مقارنة

جامعة المنوفية، العدد الثاني  –بحوث كلية اآلداب 
 .42-1، 2006، والخمسون، سلسة إصدارات خاصة

  
د/ مني محرم عبد 

 المجيد

اتجاه عينة من طالبات الجامعة نحو عمل المرأة قاضية، 
األدوار االجتماعية وعالقته بوجهة الضبط واالتجاهات نحو 

ضوء بعض المتغيرات  فيللمرأة دراسة مقارنة 
مجلة مركز الخدمة لالستشارات البحثية،  الديموجرافية"،
جامعة المنوفية )شعبة الدراسات النفسية  –كلية اآلداب 
 .29-1، 2007، واالجتماعية(

  
د/ مني محرم عبد 

 المجيد

رتكبي لدى م TATصورة األسرة المسقطة على اختبار 
، جرائم قتل ذوي األرحام وعالقتها بالدوافع العدوانية لديهم

، كلية اآلداب، 66مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد 
 .2008، جامعة المنيا

  
د/ مني محرم عبد 

 المجيد

، الخصائص النفسية لألطفال المعنفين أسريًا دراسة مقارنة
فسيين العرب كتاب المؤتمر الدولي الثالث للمحللين الن

، )العنف واإلرهاب(، الجمعية المصرية للتحليل النفسي
2008. 

  
د/ مني محرم عبد 

 المجيد

ديناميات الجماعة لدى حدث العصابة الجانح دراسة 
مجلة دراسات الطفولة، اإلصدار الثاني ، إكلينيكية

 .45-31، 2009، واألربعون، المجلد الثاني عشر

 
 حسند/ مني محرم عبد المجيد  
 


