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  القاهرة -الظاهر  –شارع عبد الوهاب الشنواني  ١٢
 ٠١٠٠٣٨٩٢٢٨٤: محمول )   ٢٠٢( ٢٩٢٢٢٨٩٥تليفون 

elwessimy@gmail.commail -•  E 

������� ��	��
��:  

  .مصري: الجنسية
  .مسلم: الديانة
  .٧/٥/١٩٨٣: الميالدتاريخ 

  .متزوج: الحالة االجتماعية
  .معافى نهائي: الموقف من التجنيد

����:  

حاصل على دكتوراه علم النفس كلية اآلداب جامعــــة عين شمس، باحث خبير بالمركز القومي للبحوث 
مهارات بحثية متقدمة تتضمن أساليب سنوات في المجال البحثي،  ١٠االجتماعية والجنائية، خبرة أكثر من 

وٕاجراء التحليالت جمع المادة العلمية والقياس النفسي واالجتماعي، والعمل الميداني وتنظيمه واإلشراف عليه، 
  .اإلحصائية، وعرض النتائج، وكتابة التقارير البحثية

������� ������:  

 كلية اآلداب جامعــــة عين شمس  –سدكتوراه تخصص علــــــــــم النفــــــــــــــ) ٢٠١٥(
 .مع الجامعات والمراكز البحثية مع التوصية بالطبع والتبادل مرتبة الشرف األولى: التقدير •

 الســــلوك تعــــديل فــــي المعرفــــي بــــالعالج مقارنــــة الســــيكودينامي الجمــــاعي العــــالج فاعليــــة: عنــــوان الرســــالة
  .الجانحين األحداث من عينة لدى الالتوافقي

      كلية اآلداب جامعــــة عين شمس  –ماجستيــــــــر تخصص علــــــــــم النفــــــــــــــس      ) ٢٠١٠(
 .ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل: التقدير •

  .دراسة إكلينيكية -غريزة الموت لدى مرضى اآلالم السيكوسوماتية المزمنة: عنوان الرسالة
  كلية اآلداب جامعة عين شمس –تخصص علم النفس  –ليسانس آداب   )٢٠٠٤(  -  )٢٠٠٠(

  جيد جداً : التقدير •
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 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية )حتى اآلن( - )٢٠٠٦(  •
o  مدرس(خبير( 

االشتراك في جميع مراحل إجراء البحوث الميدانية حول الموضوعات االجتماعية والنفسية 
وٕاجراء  تجميع المادة، واإلشراف الميداني، ومراجعة االستمارات، وتكويدها،مثل (والجنائية 

  ).عرض النتائج، وكتابة التقارير البحثيةو  التحليالت اإلحصائية،
" االتجار بالبشرمشروع بحوث استغالل األطفال في العمل في إطار "االشتراك في كافة مراحل بحث  •

، المركز القومي للبحوث "دراسة حالة -بالخدمة المنزليةالفتيات العامالت "وكتابة فصل بعنوان 
، القاهرة، االجتماعية والجنائية، ووزارة الخارجية، ومشروع دعم القدرات في مجال حقوق اإلنسان

٢٠١٠. 
المشكالت والحلول، المركز القومي للبحوث  - إجراء التحليالت اإلحصائية لبحث الباعة الجائلين •

 .٢٠١٥االجتماعية والجنائية، 
 .٢٠١٥واالشتراك في كتابة التقرير مركز بحوث الشرطة،  - الباعة الجائلين  عضو ببحث •
، مؤتمر ولبنان مصر بين مقارنة دراسة – المرأة ضد المنزلي العنف تقبلالباحث الرئيسي ببحث  •

  .٢٠١٥األمم المتحدة لمنع الجريمة ضد المرأة، الدوحة 
، مجلدي التعليم واألسرة، المرحلة الثانية -  للمجتمع المصريعضو ببحث المسح االجتماعي الشامل  •

التربية (و) التنشئة االجتماعية األسرية(المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، وكتابة فصلي 
 .٢٠١٦). الخاصة

عضو ببحث الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وكتابة فصل بعنوان الوعي بحقوق الملكية الفكرية  •
 .٢٠١٦ة، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، األدبي

المرحلة الثالثة، المجلد الديني، المركز  - عضو ببحث المسح االجتماعي الشامل للمجتمع المصري  •
 .٢٠١٦). قضايا وٕاشكاليات التطرف الديني(القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، وكتابة فصل 

لنفس إلحدى مجموعات التدريب العملي بقسم علم ا) انب العمليالج(تدريس مقرر اإلحصاء النفسي  •
  .٢٠٠٩بكلية اآلداب جامعة عين شمس، 

تدريب الدارسين بالبرنامجين التدريبيين في الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات إلقاء محاضرات و  •
الجنائية، وقد ألعضاء الهيئتين الفنية واإلدارية العاملين بالمركز القومي للبحوث االجتماعية و 
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 .٢٠١٠ .مقدمة الحاسب اآللي، ويندوز، وورد، إكسل، باور بوينت، وٕانترنت: تضمنتا
للمهارات المتقدمة لكتابة وتنسيق النصوص  إلقاء محاضرات وتدريب الدارسين بالبرنامج التدريبي •

. بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية للعاملين بإدارات النسخ Wordباستخدام برنامج 
٢٠١٤. 

  .عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية •
 

 

 ���������������:  

  :مهارات الحاسب اآللي

  بمستوى ممتاز إجادة مجموعة البرامج المكتبية •
(Microsoft word, Excel, Power point, and Access)    

  Visual Basic 6البرمجة باستخدام •
  (Hardware and software) صيانة الحاسب اآللي  •
 .تركيب وٕاعداد وصيانة شبكات الحاسب اآللي •
 ).حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية( SPSSإجادة برنامج  •

  

  :اللغات

 .المستوى جيد جداً : اللغة اإلنجليزية •
  .٥٥٩بدرجة  TOEFLاجتياز اختبار  •

  :مهارات التقييم والعالج النفسي

إجادة تطبيق وتصحيح مقاييس الشخصية، ومقاييس الذكاء والقدرات العقلية، ومقاييس االتجاهات  •
  .والسمات

البرامج إجادة العالج المعرفي السلوكي، والعالج السيكودينامي، وتعديل السلوك، وتصميم وتنفيذ  •
العالجية وبرامج تنمية القدرات، والتعامل مع حاالت اضطرابات النطق وصعوبات التعلم والتوحد 

  .واضطرابات التواصل واإلعاقات

�������: 

: ، الناشرMMPIتصميم برنامج كمبيوتر لتطبيق وتصحيح وكتابة تقرير اختبار الشخصية المتعدد األوجه 
  .٢٠٠٥دار النهضة العربية، القاهرة، 



4 

 

  

��� !�:  

  .الميدالية الذهبية في مجال القصة القصيرة، على مستوى الجمهورية) ٢٠٠٠( •
 .الطالب المثالي على مستوى كلية اآلداب جامعة عين شمس) ٢٠٠٤( •
  .المركز األول في مسابقة تصميم وسائل تعليمية لبرنامج مفردات ماكتون للتواصل البديل) ٢٠١٤( •

����
"�#$�� ����#: 

اجتياز الدورة األساسية في تكنولوجيا المعلومات بتقدير ممتاز، وزارة االتصاالت، وكلية الهندسة  •
 .٢٠٠١جامعة عين شمس، 

  .لتدريب العملي بمركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداشا •
 مثل(إجادة مهارات القياس والتقييم النفسي وٕاجراء المقابالت، وتطبيق االختبارات النفسية بأنواعها 

  )٢٠٠٤( –) ٢٠٠٣( ).لقدرات العقلية، ومقاييس الشخصيةاختبارات الذكاء وا
حضور واجتياز الدورة األساسية في مناهج البحث، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية  •

)٢٠١٠.(  
ساعة تدريب  ٥٠الحضور والمشاركة الفعالة في الدورة التأسيسية في العالج السلوكي المعرفي، بواقع  •

 ). ٢٠١٢(بجمعية المعالجين النفسيين المصرية، ) ساعة عملي ٣٠ساعة نظري، و ٢٠(
البرنامج التدريبي حول فنيات ومهارات العالج النفسي الجماعي والمنعقد في الفترة حضور واجتياز  •

 .٢٠١٣سبتمبر  ٢٤يونيو وحتى  ٢٦من 
، مؤسسة ماكتون للتواصل "المستوى األول"خصائي التواصل البديل ادورة إعداد  حضور واجتياز •

 .٢٠١٤مارس  ٦مارس وحتى  ٣اللغوي، في الفترة من 
 والتأهيل والتنموية والوقائية العالجية التدخالت برامج إعداد دورة في الفعالة والمشاركة الحضور •

 ).٢٠١٤( المصرية، النفسيين المعالجين بجمعية التأهيل، وٕاعادة

������� �����!� �" %&: 

  .عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية •
 .جمعية المعالجين النفسيين المصريةعضو  •
 .مجموعة دراسية عضو في االتحاد الدولي للتحليل النفسي – النفسي ليللتحل القاهرة بمجموعة وعض •

 
 


