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 السرية العلمية
 أيمن محمد فتحي عامر )أيمن عامر( االسم

 1964-3-17 تاريخ الميالد
 المقطم-القاهرة  عنوان السكن 

 01022744952 التليفون 
 Ayamer.cu@gmail.com االيميل 

 

   .اآلن وإلى 2012    فبراير منذ أستاذ علم النفس بكلية اآلداب جامعة القاهرة        الوظائف 

  2018يناير وإلى  2014     ينايرمنذ  مدير مركز البحوث والدراسات النفسية جامعة القاهرة. 

  اآلن إلي 2015 أغسطسمنذ  النفسيين المصرية  األخصائيينرابطة  إدارةرئيس مجلس. 

 

 ثانيا:املؤهالت والدرجات العلمية
، بمرتبة الشرف األولي ، مع التوصية  في علم النفس المعرفي )سيكولوجية اإلبداع( الدكتوراه

 بالطبع والتبادل مع الجامعات األخرى.
، بتقدير ممتاز، مع التوصية بالطبع  اإلبداع( في علم النفس المعرفي )سيكولوجية الماجستير 

 . والتبادل مع الجامعات األخرى 
من قسم علم النفس، كلية اآلداب ،جامعة  : )االكلينيكي( دبلوم علم النفس التطبيقي الدبلوم

 .القاهرة 
  . قسم علم النفس، كلية اآلداب ،جامعة القاهرة من  الليسانس الممتاز الليسانس

 . : علم النفسالعامالتخصص  التخصص 
 علم نفس معرفي. : الفرعيالتخصص 
 .المعرفية( )سيكولوجية اإلبداع و األساليب :النوعيالتخصص 
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مهارات التفكير ، حل المشكالت ، التعاطي واإلدمان ، علم النفس المعرفي علم نفس اإلبداع ،  البحثية االهتمامات
 علم نفس الشخصية.  

 

 من هيئات علميةجوائز  :ثالثا
 ( باإلنتاج العلمي المتميز للباحث2003باألردن )عام  جائزة عبد الحميد شومان( إشادة من "هيئة 1)
، والتي تمنحها الجمعية المصرية (2007 لعام) مساعدأحسن إنتاج علمي للترقية إلي أستاذ ( "جائزة " 2)

  النفسية.للدراسات 
( ]باسم 2012مقدم لمؤتمر جمعية علم النفس، لعام) النفسي اإلرشادأحسن بحث في مجال ( جائزة 3)

يب المعرفية اإلبداعية وعالقته بالتوافق األستاذ الدكتور/إجالل سري[ وعنوان البحث "التشابه الُمدرك في األسال
 الزواجي".   

 

 اهليئات و املؤسسات العلمية والثقافية  عضوية :رابعا 
 المتخصصة العلمية المجالت عضوية [1]
 2004-2006 

 
 

2014-2018 
  

 اآلن-2015
 

2016 

 الصادرة واإلدمان التعاطي لمجلة التنفيذي التحرير هيئة عضو -1
-2004 من الفترة في.  ) والجنائية االجتماعية البحوث مركز عن

2006) 
 الصادرة النفسية والدراسات البحوث مركز حولية تحرير رئيس -2

 .  (  2018إلى -2014)من اآلداب كلية عن
 األخصائيين رابطة عن الصادرة نفسية دراسات مجلة تحرير رئيس -3

 (   اآلن الي 2015 منذ) النفسيين
 منها والتي العلمية: المجالت من بعدد والمحكم التحرير مستشار -4

 للعلوم البحرين ومجلة ،نفسية دراسات ومجلة عربية، دراسات مجلة
  .المصرية للدراسات النفسية الجمعية ومجلة االجتماعية،
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 عضوية اللجان العلمية والفنية [2]
  

 
 اآلن -2014
2014 
2014 
2014-2018 

  
2017_2018 

 
2017 

 
2018 

 
2016 

 
 

 اآلن-2014
2016 

 
 
 

2015 
2015 

 ]أ[ بوزارة الثقافة
 اللجان الدائمة

 بالمجلس األعلى للثقافة. لجنة علم النفسعضو  -1
 س األعلىعلى المصنفات الفنية بالمجل لجنة إعادة هيكلة الرقابةعضو  -2
 .جائزة الدولة للتفوق  تحكيم منحعضو لجنة  -3
 . جائزة الدولة التشجيعية تحكيم منحعضو لجنة  -4

 اللجان الفرعية
اإلدارة ) مسابقات الهيئة العامة لقصور الثقافة عضو لجنة تحكيم -5

 (العامة لثقافة الشباب والعمال
  المسابقة البحثية المركزية بعنوان اإلرهاب وكيفية مواجهته"،  ضمن فعاليا(

 .(2017عام )االدارة المركزية للدراسات و البحوث بالهيئة 
  المسابقة البحثية المركزية بعنوان الشباب المصري وتحديات الواقع الراهن(

 .(2018عام )اقتصاديًا  –اجتماعيًا  –ثقافيًا 
المناطق  أطفالمن  باإلبداعنحو اكتشاف الواعدين  مؤتمر رئيس -6

الشباب -الحدودية: اآلمال والتحديات" التابع لهيئة قصور الثقافة
 والعمال. 

 . لإلعاقة بلجنة علم النفس بالمجلس السنوي مقرر لجنة المؤتمر  -7
مركز لل التابع )تحليل رسوم األطفال( لمشروع بحثرئيس الفريق البحثي  -8

 . ثقافة الطفلالقومي ل
 

 بمؤسسات قومية]ب[ 
 عضو اللجنة االستشارية العليا بمركز الشئون النفسية بالقوات المسلحة  -9

 عضو لجنة تطوير المقررات بكلية الشرطة .  -10
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 اآلن -2017
 
 

1994-2007 
 

2016-2017 

 محكم خارجي بلجنة الجودة بكلية الشرطة   -11
  مهنية]ج[ بمؤسسات 

 مشروع نقابة المهن النفسيةل عداداإلمقرر لجنة   -12
 

 ]ج[ بمؤسسات أخري 
بمركز البحوث  البرنامج الدائم لبحوث تعاطي المخدرات عضو -1

 .االجتماعية والجنائية
 مدرسة المتفوقات. أمناءعضو مجلس  -2

 

 عضوية اللجان العلمية بالجامعة [3]
  

2014 
 

2015 
 

2015 
 

2014-2015 
2016 
 اآلن-2013

 
 اآلن-2013
2013-2015 
2013-2015 

 الجامعة 
كلية الثقافة الرياضية و الشبابية و  إنشاءعضو لجنة مشروع  -1

 (.2014)القاهرة قادة الشباب بجامعة 
 المرأة.التحرش و العنف ضد  بوحدة مناهضةباحث عضو  -2

  الكلية 
بكلية اآلداب جامعة دبلوم "دراسات اإلبداع وتطبيقاته"  مؤسس -3

 (. 2013) القاهرة
  اآلداب.مجلس كلية  عضو -4
 .حات صياغة رسالة كلية اآلدابلجنة مقتر  عضو -5
  .التخرجمراحل ما قبل  متحاناتفرعية ال انلجعدة  رئيس -6
 القسم
 . م النفس المعرفي بقسم علم النفسمقرر شعبة عل -7
  النفس.مقرر لجنة الدراسات العليا بقسم علم  -8
  الماجستير.لمرحلة  األكاديميالمرشد  -9
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 اآلن-2013
 

2013-2015 
2015 
2016 
2017 

والمشرف على دبلوم "دراسات اإلبداع  األكاديميالمرشد  -10
 . وتطبيقاته"

 مقرر معيار الجودة الخاص بشئون المجتمع والبيئة. -11
 . لجنة إعداد دبلوم تنمية المهارات الحياتية بالقسم عضو -12
 عضو لجنة إعداد الدبلوم المهني للتعاطي واإلدمان بالقسم.  -13
 .بالبحث العلميمقرر معيار الجودة الخاص  -14

   
 

 البحثية المشروعات عضوية [ 4]
 لبحوث ومنسق عامكمشرف ]أ[   
بكلية  الديموقراطي في مصر والتحولمشروع بحث اإلبداع  المشرف على -1 2015-2016 

  . اآلداب جامعة القاهرة )والممول من هيئة فورد( 

رة. الذي القاهالجنسي داخل جامعة  مشروع بحث التحرش المشرف على -2 2015-2016 
اجري بمركز البحوث النفسية و بتعاون بحثي مع وحدة التحرش بجامعة 

 القاهرة . 

 كعضو هيئة بحث]ب[   
بحث تخصيص الوقت بالمركز القومي للبحوث االجتماعية عضو بلجنة  -3 1991-1992 

وفي أ.د. محمود الكردي  األوليفي مرحلته  )الذي أشرف عليه والجنائية
فبراير  إلي 1991أ.د عاطف فؤاد( . في الفترة من يوليو مرحلته الثانية  

1992 . 

لبحوث  وتنفيذ البحوث الوبائية بالبرنامج الدائم عدادإل اللجنة الدائمةعضو  -4 1994-2007 
 (مصطفي سويفتعاطي المخدرات )الذي أشرف عليه أ.د. 

 ضو فريق العمل ]ج[ ع  
 توثيق " الكتابات النفسية الحديثة من منظور إسالمي"عضو بلجنة بحث  -5 1995-1996 

الذي أشرف عليه األساتذة : د. عبد الحليم محمود السيد و د. طريف شوقي 
 ، و د.عبد المنعم شحاتة.
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 التدريبيةعضوية المشروعات  
 التدريبيةعضوية المشروعات ]د[   
بمنحة من   النائب ثم المنسق العام لمشروع تنمية مهارات البحث العلمي  -6 2013-2015 

مؤسسة فورد لجامعة القاهرة )عبر مرحلتين( ثم عضو فريق التدريب في 
دورة  50المرحلة الثالثة للمشروع . وأشرف خالل ذلك على ما يقرب من 

 تدريبية في مهارات البحث العلمي ومهارات التفكير. 
ه األولي )في مرحلت عضو فريق مشروع الطرق المؤدية إلي التعليم العالي -7 2005-2007 

  ( .2007( ومرحلته الثانية )التي بدأت عام 2006 -2005)عامي 

  . مشارك في لجنة إعداد الدورات وكمدرب لمهارات التفكيرعضو ك
مشروع إعداد أخصائيين نفسيين مؤهلين في  المعد والمشرف العام على -8 2016 

 مجال التعاطي واإلدمان ) ضمن منحة صندوق مكافحة وعالج اإلدمان(
(2016.) 
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 : اإلنتاج العلمي املنشور   خامسا  
 [ التأليف : 1] 

( مشاركا في كتب محررة )كان المحرر في 7( فرديا  و )11كتابا مؤلفا ( منها ) 18للباحث )
 تشمل: . ومهارات التفكير، وإدارة االزمات ،وحل المشكالت ،اإلبداعفي مجاالت منها(  3

 )منفردا(  الكتب  
 (.  2003"الحل اإلبداعي للمشكالت بين الوعي واألسلوب" ) 2003 

 (. 2004"اإلبداع والصراع: إطاللة نفسية على حياتنا اليومية" ) 2004 

 . ثم أربع طبعات بعد ذلك (2006"آفاق جديدة لتنمية اإلبداع" ) 2006 

 (.2007"التفكير التحليلي: القدرة والعملية واألسلوب" ) 2007 

 (. 2008"شخصية المبدع" ) 2007 

 (.2013اتخاذ القرار وحل المشكالت) 2013 

 (.  2014علم النفس المعرفي )باالشتراك مع د. نبوية شاهين( ) 2014 

 (. 2014علم النفس المعرفي التطبيقي ) 2014 

 القاهرة:األكاديمية، نحو التأصيل لعلم اإلبداع التكامل المنشود بين التخصصات  2014 
 . والموهبةمطبوعات مركز بحوث اإلبداع 

 (. 2015سيكولوجية إدارة األزمات ) 2015 
 (.  2018شخصية مصر في عيون أطفال العالم ) 2018 

 فصول في كتب محررة   
 1999 

 
 

 ميدانية دراسة:  الطالب بين األعصاب علي المؤثرة النفسية المواد تعاطي
 )شرب الكحوليات لدي تالميذ ثانوي عام(  الثامن المجلد:  المصري  الواقع في

 ميدانية دراسة:  الطالب بين األعصاب علي المؤثرة النفسية المواد تعاطي 2002 
)شرب الكحوليات لدي تالميذ ثانوي  التاسع : المجلد المصري  الواقع في

 عام( 

 ميدانية دراسة:  الطالب بين األعصاب علي المؤثرة النفسية المواد تعاطي 2002 
)شرب الكحوليات لدي تالميذ ثانوي  العاشر : المجلد المصري  الواقع في

 عام( 
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العالقة بين تعاطي المخدرات ونوعية العمل, في: مصطفي سويف وأخرون,  2005 
 تعاطي المواد النفسية المؤثرة بين أبناء الريف المصري  : دراسة استكشافية

 .الحادي عشرالمجلد 
 . مؤلفا باالشتراك مع نخبة. التفكير العلمي 2005 
 2017 

 
( محررا 2017) سيكولوجية اإلبداع: أسس نظرية وتطبيقات مؤسسية

 )ومؤلفا باالشتراك مع نخبة(
باالشتراك (. محررا )ومؤلفا 2019) التفكير النقدي : األسس و المهارات. 2019 

 (. مع نخبة
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 [ الترجمة :2] 
( كتب، عن اإلبداع، والموسيقي وسيكولوجية الشخصية، وعلم 8ترجمة و)مراجعة ترجمة( )شارك الباحث في   

 النفس العصبى، وإدمان االنترنت، وجميعها صدرت عن المجلس القومي للترجمة، تضمنت:
     )الترجمة )مشاركا آخرين 
 (.روبرت ستيرنبرج تحرير).  اإلبداع في المرجع"  2005 

 جزءان(. )تأليف لورانس بيرفن(.)الشخصية.علم  2010 

 (. فيليب بول تأليف" )الموسيقي غريزة" تحت الطبع 

    مراجعة الترجمة 
 مركز اللذة: ثق في فطرتك.   2015 

 )تأليف ريتشارد واطسون (.  المستقبل عقول 2016 

 (.  تأليف ) الشخصية المضادة للمجتمع  تحت الطبع 

 (.   روجر كيتنج و أورال كيلي)تأليف  العلوم األساسية اإلبداع في تدريس تحت الطبع 

     فحص الترجمة لجان 
 كوران(   المخ )تأليف اندرو أسرار في الصغير الكتاب تحت الطبع 
   
 والمعاجم:   [ القواميس3] 
والثاني عن عن المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية صدر معجمين أحدهما  إعدادشارك الباحث في  

 المركز القومي للترجمة.
  

2004 
2007 

 معجم مصطلحات البحث في تعاطي المخدرات 
 د. مصطفي سويف(  إشراف) )الجزء االول(

 )إشراف د. مصطفي سويف()الجزء الثاني( 
  والسلوكية النفسية العلوم في الموسوعي القاموس 2015 

 (إبراهيم الستار عبد. د إشراف( )الجزء األول)
 (إبراهيم الستار عبد. د إشراف( )الجزء الثاني)
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 [ الدراسات والبحوث:4] 
 ( بحثا أكاديميا عرضت أغلبها في عدة مؤتمرات علمية محلية و إقليمية.33اعد الباحث ما يقرب من )

 وحل المشكالت ومهارات التفكير اإلبداعفي مجال   
1 2001 The Role of Creative Style on the Efficiency of solving III- 

structured /well- structured Problems in a sample of Male and 

female college students 
 اإلبداع وأساليب تنميته: إطار تصنيفي مقترح  2002 2

  المشكالت حل كفاءة في اإلبداعية بالعمليات الوعي دور 2002 3
 اإلبداع كاستعداد وعالقته بالمشقة واالضطرابات النفسجسمية   2002 4

 بالمعرفة.  الوعي في التحليلي التفكير لمهارات مكثف تدريبي برنامج اثر 2006 5
 واقع دراسات اإلبداع في مصر ومستقبلها: دراسة تحليلية وامبيريقية 2007 6

 والمرحلة والنوع الموهبة متغيرات ضوء في المستقبلية األطفال أمنيات مضمون  تحليل 2010 7
 التعليمية.

 التشابه الُمدرك بين الزوجين في األساليب المعرفية/اإلبداعية وعالقته بالتوافق الزواجي 2011 8
معتقدات و اتجاهات المبدعين نحو عالقة الحرية باإلبداع و ادراكاتهم لقيود الحرية  2012 9

  اإلبداعية. 

 للحكمة  نفسية كمحددات والقيم بالذات والوعي وفلسفتها الحياة معنى 2012 10

 بيني لعلم تأسيسى اإلبداع مدخل لعلم السداسي النموذج 2015 11

 في مجال التعاطي واإلدمان   
 واالجتماعية.   النفسية المتغيرات ببعض وعالقته العام الثانوي  تالميذ بين الكحوليات شرب  1999 12

 .  واالجتماعية النفسية المتغيرات ببعض وعالقته الفني الثانوي  تالميذ بين الكحوليات شرب 2002 13

 والثانوي الفني(    –بروفيل إمكانات زيادة االنتشار بين العينتين") تالميذ الثانوي العام   2002 14

االستهداف لتعاطي الكحوليات لدي تالميذ الثانوي العام والثانوي الفني دراسة وبائية   2003 15
 مقارنة"

 التورط في التعاطي بين الدافعية والمخاطرة تصور نظري مقترح    2004 16

 اإلدمان كسلوك متعلم  2004 17

 اإلدمان كسلوك دافعي سيكوبيولوجي  2005 18

 العالقة بين تعاطي المخدرات ونوعية العمل  2005 19

 "اإلبداع واإلدمان : المداخل المختلفة لفهم العالقة بينهما : تصور مقترح" ؛  2006 20

 . "الفنان واإلدمان: التدهور المحتوم : كوليريدج نموذجا 2006 21
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الدافعية/المخاطرة انتشار تعاطي البانجو بين طالب الجامعة الذكور في ضوء نموذج  2008 22
 . لمستويات التعاطي

 في مجال مناهج البحث  
  قواعد كتابة البحث العلمي وفقا لمعايير جمعية علم النفس األمريكية )المراجعة الخامسة(  2007 23

 قواعد توثيق المراجع وفقا لشروط النشر بجمعية علم النفس األمريكية )المراجعة الخامسة(.  2007 24

 مجال دراسة المكفوفينفي   
 تأهيل المكفوفين للعمل : المعوقات وخطط التدريب.  2007 25
 المعوقات التعليمية والحاجات النفسية لدى المكفوفين من طالب الجامعات المصرية. 2009 26
 التعليمية معوقاتهم ضوء في) المكفوفين الجامعة طالب لتأهيل متكاملة تدريبية خطة نحو 2012 27

 (النفسية وحاجاتهم
 

 سادسا : النشاط التدريبي 
1999-2002 

 2014ثم 
عمل الباحث خبيرا لتنمية اإلبداع والمهارات العقلية بمركز الشئون النفسية التابع للقوات  -1

وأشرف على وحدة "تنمية اإلبداع والمهارات النفسية" بها في الفترة من مايو . المسلحة
 . 2017إلى  2013ومن عام   .2002إلي يناير  1999

باحدي الشركات التي تعمل :   االعالنأشرف على وحدة تنمية اإلبداع لدي مصممى  -2 2002-2004
 في مجال الصحافة واإلعالن )شركة ستامبا لإلعالم والنشر( .

)في مرحلته  عضو فريق التدريب المشارك في مشروع الطرق المؤدية الي التعليم العالي -3 2005-2007
 ( .2007( ومرحلته الثانية )التي بدأت عام 2006 -2005األولي )عامي 

o ( خريج جامعي علي مهارات التفكير التحليلي 570وقام بتدريب ما يقرب من )
فصل تدريبي( ]في المرحلة  29دورات تدريبية ( ضمها ) 10والتفكير اإلبداعي عبر )

 األولي للمشروع[

o ( طالبا150قام بتدريب ما يقرب من )  جامعيا علي مهارات التفكير ]في المرحلة
 فصول تدريبية(. 8األولي للمشروع[ ضمها )

o  اعد خالل ذلك كتيبين للتدريب احدهما باللغة العربية و الثاني باالنجليزية عن تنمية
 مهارات التفكير التحليلي.

 القومي بالمجلس ، واإلدمان التعاطي بمخاطر التوعية مجال في المحاضرين فريق عضو -4 2005-2007
 . واالدمان للتعاطي

 علي القيت والتي اإلدمان بمخاطر للتوعية ندوة( 15) من أكثر الباحث خالله قدم والذي
 ومراكز الدعاة وعلي واألزهر شمس، عين و القاهرة بجامعات الطب بكلية االمتياز طالب
 .   الشباب
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 التابع لجامعة الخليج العربي منها:قدم عدة دورات تدريبية بمركز التدريب  -5 2008-2009

o تنمية التفكير التحليل والناقد".  دورتان في " 

o إعداد المعلمين التربويين.   ودورة في تنمية مهارات 
 "مهارات الكتابة العلمية للبحوث" دورات تدريبية تحت عنوان  7ما يقرب من الباحث اجري  -6 2013-2015

o  العلوم االجتماعية التنظير فيدورات تحت عنوان " 3و . " 

o  مشروع تنمية مهارات البحث العلمي   بمنحة من مؤسسة فورد لجامعة القاهرة ضمن
من مؤسسة فورد لجامعة القاهرة )عبر مرحلتين( ثم عضو فريق التدريب في المرحلة 

 الثالثة للمشروع . 

o  ي دورة تدريبية في مهارات البحث العلم 50وأشرف خالل ذلك على ما يقرب من
 ومهارات التفكير. 

: في  قدم عدة دورات تدريبية ضمن البرامج التدريبية لمركز البحوث والدراسات النفسية -7 2014-2016
 مجاالت:

o  حل المشكالت .التفكير الناقد و التفكير اإلبداعي و 

o  تدريب المدرب TOT .ومهارات التواصل 
 خمس ورش تدريبية لمجموعات مختلفة تحت عنوان :  قدم الباحث -8 2016

 ومستويات التعاطي اإلدمانتوجهات تعريف 
مشروع إعداد أخصائيين نفسيين مؤهلين في مجال التعاطي واإلدمان ) ضمن منحة  ضمن

 (.2016صندوق مكافحة وعالج اإلدمان( )
 وقدم خالله
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 النشاط الثقايفثامنا :  
 شعر بعنوان الحلم.نشر الباحث ديوان  -1 1978
شارك الباحث كمستشار تحرير للصفحة الثقافية بجريدة اآليام العربية  -2 2002

( مقاال صحفيا عن اإلبداع وتطبيقاته في 30القاهرية، ونشر ما يقرب من )
 حياتنا اليومية، في عمود أسبوعي بالجريدة. 

 ( .الكترونية نسخة) "الطفولة أشعاربعنوان " ديوان نشر -3 2005
 

 التدريسيالنشاط تاسعا :  
، ات دراسية لطالب الدراسات العليامساعد وأستاذ، عدة مقرر  كأستاذ)درس الباحث  خالل عمله   

، ، وأكاديمية الفنون بني سويف بعدة جامعات مصرية )منها جامعة القاهرة ، وعين شمس و 
 الشرطة(، وفي جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين.     وأكاديمية

 
 

 اآلن-2013

 ( جامعة القاهرة 1) 
 ]أ[ في مرحلة الدراسات العليا:  

 دراسات اإلبداع وتطبيقاته الفرقة األولى. دبلوملطالب  علم نفس اإلبداع 

  دراسات اإلبداع وتطبيقاته الفرقة األولى. دبلوملطالب سيكولوجية الموهبة 

  دراسات اإلبداع وتطبيقاته الفرقة الثانية.  دبلوملطالب  في األدب والفنالتلقي 

 الفرقة الثانية. دراسات اإلبداع، دبلوملطالب  تنمية اإلبداع ومناحي تدريسه 

  دراسات اإلبداع وتطبيقاته الفرقة  دبلوملطالب شخصية المبدع بين السواء واالضطراب
 الثانية

  دراسات اإلبداع وتطبيقاته الفرقة الثانية دبلوملطالب تاريخ اإلبداع و الفنون 

  األوليالفرقة  ،التنمية الثقافية دبلوملطالب التنشئة االبداعية. 

 أقسام اللغة العربية، واللغة الفرنسية، واللغات  الماجستيرلطالب"  علم نفس اإلبداع(
 الشرقية(.  

 الماجستيرلطالب "  تطبيقات منهجية في علم النفس المعرفي . 

 الماجستيرلطالب "  التنظير والتجريب في علم النفس المعرفي . 

  علم النفس المعرفي لطالب الدكتوراع 

 والدكتوراه )أقسام اللغة  الماجستيرلطالب "  علم النفس اللغوي وعلم نفس األدب
 العربية، واللغة الفرنسية ، واللغات الشرقية، واللغة االسبانية(. 

 :  التخرج ماقبل[ في مرحلة ب] 
 الثانية والثالثة. الفرقتين كلية اآلداب لطالبالمعرفي   النفس علم 
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  بالفرقة الثانيةلطالب كلية اآلداب التفكير العلمي . 

 بالفرقة االوليلطالب كلية التجارة  سيكولوجية اإلبداع  

 ]ج[ طالب التعليم المفتوح:  
  نفس علمالفرقة األولى لطالب اتخاذ القرار وحل المشكالت 

 فلسفةالفرقة األولى لطالب المعرفي   النفس علم  

 علم نفس الثانيةالفرقة لطالب  النفس المعرفي التطبيقي معل  
2005-2007 

 
 

2016-2019 

 ( جامعة عين شمس 2)
  بجامعة عين شمس بمصر.  الدبلوم وتمهيدي الماجستيرلطالب علم النفس المعرفي 

 "بجامعة عين شمس بمصر. تمهيدي الدكتوراه لطالب  "قضايا معاصرة في علم النفس 

  بني سويف( جامعة 3) 
  الخاص شعبة الموهبة. دبلومال لطالبالموهبة سيكولوجية 

  الدبلوم الخاص شعبة الموهبةلطالب أساليب اكتشاف الموهوبين. 

  لطالب الدبلوم الخاص شعبة الموهبةنظريات التعلم للموهوبين. 

  

  
 . اكاديمية الشرطة( 4) اآلن -2013

  إدارة  دبلوم لطالب  والكوارث األزماتالجوانب النفسية واالجتماعية واإلعالمية إلدارة
  .األزمات

 اكاديمية الفنون ( 5) 2004

 األولىالفرقة لطالب  اإلبداع. 
2007- 2012 

 
 ( جامعة الخليج العربي6)

 بجامعة الخليج العربي بالبحرين. الماجستيرلطالب  اإلبداع 

 التطبيقي )جائزة حمدان( باألمارات العربية المتحدة. الدبلوملطالب  اإلبداع 

 "بجامعة الخليج العربي  الماجستيرلطالب "  قضايا معاصرة في تربية الموهوبين
 بالبحرين.

 "بجامعة الخليج العربي الدكتوراه " لطالب الموهوبون ذوو الخصوصية المزدوجة .
 بالبحرين.
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 العلمية التي شارك فيها الباحثوالندوات عاشرا: املؤمترات 
 [ املؤمترات التي عقدت داخل مصر1]

 قدم( )مرتبة من األحدث لأل

 نوع المشاركة في المؤتمر اسم المؤتمر وتاريخه م
 علم النفس : المسئولية االجتماعية و األخالقية   (1

 2019فبراير  20-19قسم علم النفس في الفترة من 
في مائدة مستديرة  المؤتمرشارك الباحث في 

  بعنوان
 "الجهود الرائدة لمواجهة التعاطي و اإلدمان( 

ندوة "دور األخصائي النفسي في إطار مشروع نقابة المهن   (2
  2019مارس  9النفسية" السبت 

  بعنوانبورقة عمل شارك الباحث 
دور الجمعيات النفسية العلمية عند إنشاء 

 نقابة للمهن النفسية   
الفنون  أكاديميةعقدته الذي منتدى المرأة ومستقبل اإلبداع   (3

 2018مايو  15في  بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .
وشارك الباحث في المنتدى بورقة بحثية 

 بعنوان: 
 "رأة المصرية في رسومات صورة الم

 العالم" . أطفال 
المنشود في الثقافة  واإلسهام نقابة المهن النفسيةمؤتمر   (4

عقدته لجنة علم النفس بالتعاون مع رابطة الذي  العلمية
 2018إبريل  2في  االخصائيين النفسيين .

 مقرر المؤتمر  
وشارك الباحث في المؤتمر بورقة بحثية 

 بعنوان: 
 . "" 

الطفل، بعنوان "نحو اكتشاف المؤتمر العلمي الثالث لثقافة   (5
" الواعدين باإلبداع من المناطق الحدودية.. اآلمال والتحديات

في الفترة بين ه  مركز البحوث والدراسات النفسية الذي عقد
 . 2017 اكتوبر 12-14

 رئيس المؤتمر  
وشارك الباحث في المؤتمر بورقة بحثية 

 بعنوان: 
 واألفكار الشائعة  "مفهوم االبداع

 خطأ عنه" 

 :  وفي المائدة المستديرة التي عنوانها

 "دائمة تربوية استراتيجية نحو 
 الموهوبين ورعاية الكتشاف
 ".والنابغين

ملتقي إعداد األخصائيين النفسيين في مجال الوقاية و العالج   (6
من االدمان : التدريب و التخطيط: مشروع تدريب رابطة 

عقدته لجنة علم النفس الذي  النفسيين نموذجا االخصائيين

 مقرر المؤتمر  
وشارك الباحث في المؤتمر بورقة بحثية 

 بعنوان: 
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مارس  17في  بالتعاون مع رابطة االخصائيين النفسيين .
2017 

ومستويات :  توجهات تعريف اإلدمان "
 " .التعاطي

التي عقدها قسم اللغة  ندوة الفيلم اداة لتدريس العلوم االنسانية  (7
 2017فبراير  26الفرنسية بجامعة القاهرة . في 

وشارك الباحث في الندوة بورقة بحثية 
 بعنوان: 

الفيلم وتدريس العلوم النفسية: االداة  "
 "والمضمون 

عقدته جمعية العالج الذي مؤتمر العالج المعرفي السلوكي   (8
 2017فبراير  25المعرفي السلوكي في 

وشارك الباحث في المؤتمر بورقة بحثية 
 بعنوان: 
 "العالقات اإلبداع والمرض النفسي:

 المتشابكة"
مستقبل مصر: المواجهة الشاملة لظاهرة اإلرهاب "  مؤتمر  (9

الذي عقدته لجنة العلوم  "ودور مؤسسات الدولة المصرية
 25-24في الفترة بين السياسية بالمجلس االعلي للثقافة ية 

 2016اكتوبر 

وشارك الباحث في المؤتمر بورقة بحثية 
 بعنوان: 
  الحلول اإلبداعية في مواجهة"

 ظاهرة اإلرهاب"  
الذي عقدته كلية  "المشاركة و التسامح الديموقراطي"  مؤتمر  (10

 2016ابريل  19-18في الفترة بين اآلداب 
شارك فيه الباحث بدراسة إمبريقية مشتركة 

 :  بعنوان

  اإلبداع التحول الديموقراطي في
مصر بعد ثورة يناير :عالقات 

 التأثير والتأثر" 
بعنوان االعاقة بين التوعية  المؤتمر السنوي الثاني لالعاقة  (11

والكشف المبكر الذي عقده مركز البحوث والدراسات النفسية 
 2015مارس  17-16في الفترة بين 

 مقرر المؤتمر 
وشارك في المائدة المستديرة ببحث عن 

 االعاقة البصرية
بعنوان االعاقة بين التوعية  المؤتمر السنوي األول لالعاقة  (12

والكشف المبكر الذي عقده مركز البحوث والدراسات النفسية 
 2014مارس  21-20في الفترة بين 

 مقرر المؤتمر 
وشارك بورقة بحثية عن الموهوبين ذوى 

  المزدوجةالخصوصية 
وشارك الباحث في الندوة بورقة بحثية   2014ندوة لجنة علم النفس بالمجلس األعلي للثقافة لعام   (13

 بعنوان: 
 اإلبداع و الحرية 

 المؤتمر السنوي الثامن والعشرون لعلم النفس في مصر  (14
والعشرون للجمعية المصرية للدراسات النفسية والذي عقد 

 2012فبراير  8-6في الفترة بين  بجامعة األزهر

شارك فيها الباحث بدراسة إمبريقية مشتركة 
 :  بعنوان

  التشابه الُمدرك بين الزوجين في
األساليب المعرفية/اإلبداعية 

 وعالقته بالتوافق الزواجي
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في  المؤتمر السنوي السادس عشر لمركز االرشاد في مصر  (15
 2012 ديسمبر 27 -26الفترة بين 

 :  شارك فيه الباحث بدراسة إمبريقية بعنوان

 لتشابه الُمدرك بين األبناء والوالدين ا
في األساليب المعرفية/اإلبداعية 
وعالقته بالرضا عن الحياة و 

 العالقات األسرية  
16)  

 
بعنوان " الشباب  المؤتمر الثاني لكلية اآلداب بجامعة القاهرة

 و متطلبات سوق العمل 
 ( . 2007مايو  9-8)الذي عقد في الفترة من 

 :  شارك فيه الباحث بدراسة إمبريقية بعنوان

  : تأهيل المكفوفين للعمل"
 المعوقات وخطط التدريب".

بعنوان : "عن الخطاب  المؤتمر الدولي بجامعة القاهرة   (17
وعالقات السلطة"  الذي نظمه قسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة 

Discours Et Relations de Pouvoir 
  2006اكتوبر عام  31-29)الذي عقد في الفترة من 

وشارك الباحث في المؤتمر بورقة بحثية 
 بعنوان
  القدوة و اإلبداع ورموز السلطة"

 االجتماعية"
بعنوان " العلوم االجتماعية والتنمية  المؤتمر األول لكلية اآلداب  (18

 في مصر.
 ( . 2006إبريل  16-15)الذي عقد في الفترة من   

 :  شارك فيه الباحث بدراسة إمبريقية بعنوان

  :واقع اإلبداع ومستقبله في مصر
دراسة تحليلية".   كما شارك في 
لجنة متابعة أبحاث المؤتمر ونشره 

 بالمؤتمر نفسه.
 :  شارك فيه الباحث بدراسة إمبريقية بعنوان مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية   (19

   "المحددات النفسية للحكمة" 
 المؤتمر السنوي الثاني والعشرون لعلم النفس في مصر  (20

والرابع عشر للجمعية المصرية للدراسات النفسية والذي عقد 
 ( .2006فبراير  1يناير إلى  30بجامعة األزهر  )من 

 :  بعنوان شارك فيه الباحث بدراسة إمبريقية

  أثر برنامج تدريبي مكثف لمهارات"
التفكير التحليلي في الوعي 
بالمعرفة لدي خريجي الجامعات 

 المصرية" .
لجامعة  المؤتمر العلمي الرابع لخدمة المجتمع وتنمية البيئة"  (21

إبريل  6-5بني سويف . والذي عقد بجامعة األزهر. )من 
2005) 

مشتركة  شارك فيها الباحث بدراسة إمبريقية
 :  بعنوان

  بعنوان "اإلبداع كاستعداد وعالقته
بالمشقة واالضطرابات 

 "ةالنفسجسمي
لالحتفال بعيد الميالد الثمانين للدكتور  ندوة رحلة عقل  (22

يوليو  17مصطفي سويف " التي عقدت بجامعة القاهرة. )في 
2004.) 

 حول:  بشهادةوشارك الباحث 
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  الدور الريادي لدكتور مصطفي
في علم النفس في مصر سويف 

 بعنوان "كيف تصبح ملكا" .
والحادي المؤتمر السنوي التاسع عشر لعلم النفس في مصر   (23

عشر العربي للجمعية المصرية للدراسات النفسية . والذي عقد 
 بجامعة القاهرة.

 ( .2003يناير  29-27)في الفترة من 

 :  شارك فيه الباحث بدراسة إمبريقية بعنوان

  االستهداف لتعاطي الكحوليات"
لدي تالميذ الثانوي العام والثانوي 

 الفني:دراسة وبائية مقارنة".
24)     
" بكلية مؤتمر "النقد االجتماعي بين األدب وعلم االجتماع  (25

 الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر . 
 1992الذي عقد في عام 

شارك فيه الباحث بورقة عمل مشتركة 
 :  بعنوان

 "اإلبداع والنقد االجتماعي" 
 [ املؤمترات التي عقدت يف الوطن العربي2]

مؤتمر "دور هيئات ومنظمات المجتمع المدني في الوقاية من   (26
 اإلعاقة بدول مجلس التعاون الخليجى.  " بمملكة البحرين

 ( . 2012سبتمبر   28-27الذي عقد في الفترة بين )

بحثية وشارك الباحث في المؤتمر بورقة 
 بعنوان
  نحو خطة تدريبية متكاملة لتأهيل "

طالب الجامعة المكفوفين )في 
ضوء معوقاتهم التعليمية وحاجاتهم 

   النفسية(
"الشخصية المبدعة  الملتقي األول لعلم النفس بجامعة البحرين  (27

مايو الي  31من منظور علم النفس" الذي عقد في الفترة بين 
 ( 2009يونيو  1

 ث فيه بورقة بحثية بعنوانوشارك الباح
  أسلوب شخصية المبدع : كيف "

 نتوافق معه؟ " 
الذي عقد  مؤتمر "الطفولة في عالم متغير " بمملكة البحرين  (28

 ( 2009مايو  19-18في الفترة بين )

 

 :  شارك فيه الباحث بدراسة إمبريقية بعنوان
  تحليل مضمون أمنيات األطفال "

المستقبلية :في ضوء متغيرات 
 العمر والنوع والموهبة" .

بعنوان "علم النفس وقضايا التنمية  الندوة اإلقليمية لعلم النفس  (29
-25الفردية والمجتمعية"  "بكلية التربية جامعة الملك سعود ، )

 (  2009يناير  26

 :  شارك فيه الباحث بورقة بحثية بعنوان

"الحاجات النفسية والتعليمية للمكفوفين :  
 ة وخطة تدريبية" .دراسة امبريقي

 المؤتمر الدولي الثالث بمستشفي السعودي األلماني بجدة  (30
:بعنوان الطب النفسي كعلم عصبي والذي عقد في الفترة من 

 :  شارك فيه الباحث بورقة بحثية بعنوان

 سيكوبيولوجية""اإلدمان  كعملية دافعية  



20 
 

International  RD3. 2007مايو عام 4الي  1

Symposium on Psychiatry   
 ندوة االستاذية بجامعة القاهرة/ كلية اآلداب  (31

2013-10-31 

 

 :  شارك فيه الباحث بورقة بحثية بعنوان

التالقي المنشود » نحو التأصيل لعلم اإلبداع 
 .«بين التخصصات األكاديمية

لألساتذة  العليا المدرسة إسماعيل موالي بجامعة الندوة الدولية  (32
بعنوان  "الفنون في الجامعات والمعاهد العليا مكناس  المغرب

 28-27المتخصصة: رهانات التكوين والتنشيط  في الفترة من 
 .  2013نوفمبر 

 :  شارك فيه الباحث بورقة بحثية بعنوان

التالقي المنشود بين » علم اإلبداع" 
 «التخصصات األكاديمية

 [ املشاركة يف إعداد املؤمترات3] 
 الباحث في اإلعداد لعدد من المؤتمرات داخل وخارج مصر منها:كما شارك   (33

ضمن نشاطات المجلس  1991الندوة القومية لمكافحة المخدرات وعالج اإلدمان "التي عقدت عام  -
 القومي لإلدمان وشارك فيها الباحث ضمن اللجنة العلمية لإلعداد للمؤتمر .

وشارك فيها الباحث في  بجامعة القاهرة . 1999 التي عقدت في عام ندوة األعراف والقيم الجامعية -
 العمل الميداني لبحث "أبعاد التفاعل في عمل أستاذ الجامعة دراسة ميدانية"

إبريل  30-29منتدى البحث العلمي التربوي األول الذي عقد بجامعة البحرين . خالل الفترة من  -
2009 . 
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 أوالً:  الكتب
 [ الكتب المؤلفة1] 

 اللبنانية الدار: القاهرة. واألسلوب الوعي بين للمشكالت اإلبداعي الحل(. 2003( .)أيمن)عامر( 1
 .والنشر للطباعة

 إيتراك دار: القاهرة. اليومية حياتنا على نفسية إطالله: والصراع اإلبداع(. 2004( .)أيمن)عامر (2
 . (الثانية الطبعة) والنشر للطباعة اإلعالمية  و( األولي الطبعة) والنشر للطباعة

. القاهرة : مطبوعات التفكير العلمي: أسسه ومهاراته(. 2005عامر)أيمن( ]مشاركا آخرين[ .) (3
 ((2015) جامعة القاهرة. )وهناك طبعة مزيدة ومنقحة

)وهناك : اإلعالمية للطباعة والنشر. . القاهرةآفاق جديدة لتنمية اإلبداع(. 2005عامر)أيمن( .) (4
 .  2007طبعة ثانية 

5)  Amer (Ayman). (2005). Analytical thinking . Cairo: center for post 

graduated Engineering.  

. القاهرة : مطبوعات مشروع والعملية واألسلوب ةالتحليلي: القدر التفكير (. 2007عامر)أيمن( .) (6
 التعليم العالي.الطرق المؤدية إلى 

. القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر وآفاق تنميتها االمبدع: محدداتهشخصية (. 2008عامر)أيمن( .)  (7
 والتوزيع. 

 . القاهرة: مطبوعات جامعة القاهرة.اتخاذ القرار وحل المشكالت(.2013عامر)أيمن( .) (8

 . القاهرة : مطبوعات جامعة القاهرة.  علم النفس المعرفي( . 2014عامر)أيمن( .) (9

، نحو التأصيل لعلم اإلبداع التكامل المنشود بين التخصصات االكاديمية( . 2014عامر)أيمن( .)  (10
 القاهرة : مطبوعات جامعة القاهرة. 

 . القاهرة : مطبوعات جامعة القاهرة.  علم النفس المعرفي التطبيقي( . 2015عامر)أيمن( .) (11

  .(نسخ تجريبية). األزماتسيكولوجية إدارة ( . 2015عامر)أيمن( .) (12

أسس نظرية وتطبيقات  اإلبداع:سيكولوجية . مع نخبة( ومؤلفا) محررا (2017)عامر)أيمن(   (13
 القاهرة : مطبوعات جامعة القاهرة..  مؤسسية

. مداخل لقراءة رسومات األطفال: في عيون أطفال العالم شخصية مصر.  (2018)عامر)أيمن(. (14
 لثقافة الطفل. األعلىالقاهرة . المجلس 

. اشراف  التفكير النقدي : األسس و المهارات .(2019.)، جميل )عصام( ]محرران( عامر)أيمن(  (15
 : محمد عثمان الخشت، عبد هللا التطاوي، مغتز سيد عبد هللا . القاهرة: مطبووعات جامعة القاهرة . 

[2] 
الكتب 
 المترجمة
 والمراجعة

  ومراجعة الترجمة  الكتب المترجمة[ 2]
  الترجمة أ[ /2]
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, ترجمة : محمد نجيب الصبوة ، خالد  . المرجع في اإلبداع( 2005ستيرنبرج ,روبرت )محررا (. ) (1 
للثقافة , سلسلة  بدر ، أيمن عامر، فؤاد ابو المكارم ، القاهرة :مشروع الترجمة بالمجلس االعلي

 (.997ترجمة األلف كتاب )الكتاب رقم 

.)جزءان(. , ترجمة : عبد الحليم السيد ، أيمن عامر،  علم الشخصية(. 2010بيرفن، لورانس.) (2
 محمد الرخاوي( ، القاهرة : مشروع الترجمة بالمجلس االعلي للثقافة. 

. ، دينا الليثيأيمن عامر، سى . ترجمة: احمد مو غريزة الموسيقى(. تحت الطبعبول )فيلب(. ) (3
 القاهرة: مشروع الترجمة بالمجلس األعلى للثقافة.

 المراجعةب[ /2]

، ترجمة : أحمد موسي، ومراجعة أيمن ثق في فطرتك اللذة  مركز( . 2015كرينجلباخ ، مورتن . ) (4
 . عامر.  القاهرة : مشروع الترجمة بالمجلس األعلى للثقافة

، ترجمة: عبد الحميد دابو ومراجعة أيمن عامر.  عقول المستقبل(. 2016واطسون، ريتشارد. ) (5
 القاهرة: مشروع الترجمة بالمجلس األعلى للثقافة.

 .  للمجتمع المضادة الشخصية (6

. ترجمة هبة اإلبداع في تدريس العلوم األساسية. (الطبعقيد )( . أورال) و كيلي ( روجر )كيتنج (7
 بالمجلس األعلى للثقافة.القاهرة: مشروع الترجمة ربيع . 

  والقواميس النفسية [ المعاجم3] 

سويف )مصطفي(,غالب )حيدر( ,طه )هند( ,يوسف )جمعة(, بدر)خالد(, ابو المكارم )فؤاد( , عامر  (1
. (الجزء االولمعجم مصطلحات البحث في تعاطي المخدرات )( . 2004)ايمن(,)جمعة( مايسة . )

 االجتماعية والجنائية.المركز القومي للبحوث 
سويف )مصطفي(,غالب )حيدر( ,طه )هند( ,يوسف )جمعة(, بدر)خالد(, ابو المكارم )فؤاد( , عامر  (2

 (.الجزء الثانيمعجم مصطلحات البحث في تعاطي المخدرات )( . 2007)ايمن(,)جمعة( مايسة . )
 المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

قاموس علم النفس الصادر عن جمعية علم ( . 2015الستار)مشرفا و مراجعا(. )إبراهيم، عبد  (3
. القاهرة: مشروع ترجمة ايمن عامر مشاركا نخبة و الجزء الثاني( الجزء األول)،النفس األمريكية

 الترجمة بالمجلس األعلى للثقافة . 
  
 [ عروض الكتب5]  

،  مجلة دراسات المرجع في اإلبداع لروبرت ستيرنبرج( عرض كتاب : 2003عامر )ايمن(،) (1
 .3,2نفسية 

(. مشاركا آلخرين : في الكتاب المحرر تحت اشراف عبد الحليم محمود 2006عامر)ايمن(.) (2
عرض تحليلي للكتابات النفسية الحديثة من السيد ، وطريف شوقي ، وعبد المنعم شحاته " 
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" القاهرة : مطبوعات الجمعية العربية للتربية االسالمية . )قدم الباحث في الكتاب  منظور نفسي
 ( عمال علميا يتناول موضوعات تتعلق باالسالم من منظور نفسي(11الكتاب لـ )

 

 

 الدراسات األمربيقية والتنظريية ثانيا : 
 [ يف جماالت اإلبداع واملوهبة ومهارات التفكري 2]

الدراسات 
 اإلمبريقية

 

1) Al Sabwah (M.N), Amer(Ayman) .(2001). The Role of Creative Style on the 

Efficiency of solving III- structured /well- structured Problems in a sample of 

Male and female college students ,Bulletin of the faculty of arts ,.61,4 

 الدكتوراه[ ]بحث مستمد من رسالة

، اإلبداعية في كفاءة حل المشكالت دور الوعي بالعمليات(. 2002. )عامر )ايمن(،الصبوة )نجيب( (2
]بحث مستمد  .2العدد  12( القاهرة : مجلة دراسات نفسية ، المجلد )ضعيفة البناء و محكمة البناء

 .من رسالة الدكتوراه[ 

.القاهرة : مجلة دراسات  إطار تصنيفي مقترح اإلبداع وأساليب تنميته :( ، 2002عامر )ايمن(،) (3
 . 4، 12نفسية 

اإلبداع كاستعداد وعالقته بالمشقة واالضطرابات ( . 2006.)ابو النيل )هبه(، عامر)ايمن( (4
 . مجلة دراسات عربية ، المجلد الخامس، العدد.النفسجسمية 

 Colloque.  اإلبداع والقدوة و رموز السلطة االجتماعية(. 2006)عامر)ايمن( .  (5

international,  Discourse et Relation de Pouvoir 19-31 octobre , -universite 
du caire. 

اثر برنامج تدريبي مكثف لمهارات التفكير التحليلي في الوعي بالمعرفة ( . 2006عامر )ايمن( . ) (6
 .   51،  16". المجلة المصرية للدراسات النفسية،  لدي خريجي الجامعات المصرية

. قبلها: دراسة تحليلية وامبيريقيةواقع دراسات اإلبداع في مصر ومست( . 2007عامر )ايمن( .) (7
 .  1،  17مجلة دراسات نفسية ، 

تحليل مضمون أمنيات األطفال المستقبلية في ضوء متغيرات الموهبة ( . 2010عامر )ايمن( . ) (8
 لمجلد العشرون العدد االول. . مجلة دراسات نفسية اوالنوع والمرحلة التعليمية

 . 10العدد الطفولة، . مجلة وعالقته بالموهبةمضمون أمنيات األطفال ( . 2011عامر )ايمن( . ) (9

التشابه الُمدرك بين الزوجين في األساليب المعرفية/اإلبداعية وعالقته (. 2012عامر )أيمن( . ) (10
السادس عشر لمركز اإلرشاد النفسي و إرادة التغيير. )في الفترة  المؤتمر السنوى  بالتوافق الزواجي.

 ديسمبر( .  27-26من 
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األبناء واآلباء في األساليب  التشابه الُمدرك بين(. 2011)بو النيل )هبه(.، أ عامر )أيمن( (11
 المؤتمر السنوى السادس عشر المعرفية/اإلبداعية وعالقته بالرضا عن الحياة و العالقات االسرية.

 ديسمبر(. 27-26لمركز اإلرشاد النفسي و إرادة التغيير. )في الفترة من 

معتقدات و اتجاهات المبدعين نحو عالقة الحرية باإلبداع و ادراكاتهم ( . 2012عامر )ايمن( . ) (12
الحولية  حوليات مركز بحوث الموهبة واإلبداع بكلية اآلداب/جامعة القاهرة،  لقيود الحرية اإلبداعية.
 . األولى، الرسالة األولى

. معنى الحياة وفلسفتها والوعي بالذات والقيم كمحددات نفسية للحكمة( . 2014عامر )ايمن( . ) (13
 . 53-1،  84،   24، مجلة دراسات نفسية 

 مجلةبيني،  لعلم تأسيسى مدخل :اإلبداع لعلم السداسي النموذج .(2015).عامر )ايمن( (14
  .355 – 315،  3 ، 25 ، نفسية دراسات

(. العالقة الُمدَركة بين 2019.)،)أبو النيل، هبه( ، بدر )خالد( ، النقاش )لميس( )ايمن( عامر (15
. يناير 25ومعتقداتهم عن معوقات التحول الديموقراطي بعد ثورة  اإلبداع والديموقراطية لدى الشباب

 . 2018 مؤتمر " المشاركة و التسامح الديموقراطي" الذي عقدته كلية اآلداب في الفترة بين مجلد 

 [ يف جمال تعاطي املخدرات2]

شرب الكحوليات بين تالميذ الثانوي العام وعالقته ببعض ( . 1999عامر )ايمن( و طه )هند( .) (16
, في: مصطفي سويف وآخرون , تعاطي المواد النفسية المؤثرة علي المتغيرات النفسية واالجتماعية

, القاهرة ,المركز القومي  المجلد الثامناألعصاب بين الطالب : دراسة ميدانية في الواقع المصري , 
 للبحوث االجتماعية والجنائية.

قته ببعض (. شرب الكحوليات بين تالميذ الثانوي الفني وعال2002عامر )ايمن( و طه )هند( .) (17
، في: مصطفي سويف واخرون, تعاطي المواد النفسية المؤثرة علي المتغيرات النفسية واالجتماعية

, القاهرة ,المركز القومي  المجلد التاسعاالعصاب بين الطالب : دراسة ميدانية في الواقع المصري , 
 للبحوث االجتماعية والجنائية.

, في: مصطفي سويف ادة االنتشار بين العينتينبروفيل إمكانات زي( .2002عامر )ايمن( .) (18
خرون, تعاطي المواد النفسية المؤثرة علي االعصاب بين الطالب : مقارنة بين تالميذ عام وفني  وآ
 , القاهرة ,المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. المجلد العاشر, 

, القاهرة مخاطرة تصور نظري مقترح التورط في التعاطي بين الدافعية وال( . 2004عامر)ايمن(.) (19
 .1,1, المجلة القومية للتعاطي واإلدمان,

االستهداف لتعاطي الكحوليات لدي تالميذ الثانوي العام والثانوي الفني (. 2003عامر )ايمن(.) (20
 .41،  13. المجلة المصرية للدراسات النفسية ،  دراسة وبائية مقارنة "

. : نظرية في الدوافع المكتسبة والعمليات المتضادةكسلوك متعلماإلدمان ( . 2004عامر)ايمن(.) (21
 .2,1القاهرة , المجلة القومية للتعاطي واالدمان,
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. القاهرة , المجلة القومية للتعاطي  اإلدمان كسلوك دافعي سيكوبيولوجي( . 2005عامر)ايمن(.) (22
 .3,1واإلدمان,

, في: مصطفي سويف واخرون, ونوعية العملالعالقة بين تعاطي المخدرات ( .2005عامر )ايمن(.) (23
 الحادي عشرتعاطي المواد النفسية المؤثرة بين ابناء الريف المصري  : دراسة استكشافية , المجلد 

 , القاهرة ,المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.

. بينهما : تصور مقترحاإلبداع واإلدمان : المداخل المختلفة لفهم العالقة ( ، 2006عامر )ايمن(،) (24
 .4،6القاهرة : المجلة القومية للتعاطي واإلدمان ،

. القاهرة : المجلة الفنان واإلدمان : التدهور المحتوم : كوليريدج نموذجا( 2006عامر )ايمن(،) (25
 .8القومية للتعاطي واإلدمان المجلد الخامس ، العدد 

ب الجامعة الذكور في ضوء نموذج انتشار تعاطي البانجو بين طال ( .2008عامر )ايمن(.) (26
 .1. المجلة القومية للتعاطي واإلدمان المجلد الثامن العددالدافعية/المخاطرة لمستويات التعاطي

 [ يف جمال مناهج البحث3]

قواعد توثيق المراجع وفقا لشروط النشر بجمعية علم النفس األمريكية ( . 2007عامر)ايمن(.) (27
 .711-689(: 3)17دراسات نفسية، . مجلة )المراجعة الخامسة(

قواعد كتابة البحث العلمي وفقا لمعايير جمعية علم النفس األمريكية ( . 2009عامر)أيمن(. ) (28
 .37-1(: 1)19. مجلة دراسات نفسية، )المراجعة الخامسة(

. مجلة دراسات نفسية، األمريكية )المراجعة الخامسة( أنواع البحوث ( . 2009عامر)أيمن(. ) (29
19(1 :)1-37 

 اجلنسي والتحرش [ يف جمال تأهيل املكفوفني4]

 

" المؤتمر الثاني لكلية تأهيل المكفوفين للعمل : المعوقات وخطط التدريب " .(2007عامر )ايمن(،) (30
 (.2007مايو  9 – 8اآلداب بعنوان الشباب ومتطلبات سوق العمل )الذي عقد في الفترة من 

"المعوقات التعليمية والحاجات النفسية لدي المكفوفين من طالب الجامعات  .(2006عامر )ايمن(،) (31
. الندوة اإلقليمية لعلم النفس بعنوان "علم النفس وقضايا  المصرية : دراسة امبيريقية وخطة تدريبية

 (  .2009يناير  26-25التنمية الفردية والمجتمعية"  "بكلية التربية جامعة الملك سعود ، )

نحو خطة تدريبية متكاملة لتأهيل طالب الجامعة المكفوفين )في "  .("2012ن(،)عامر )ايم (32
مجلة الطفولة )الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة(، ضوء معوقاتهم التعليمية وحاجاتهم النفسية( . 

11 :241-325. 

(. التحرش الجنسي داخل جامعة القاهرة : المظاهر 2015عامر )أيمن( ، نيروز )نيفين(.) (33
.  الموظفاتالطالبات، وعضوات هيئة التدريس ، و أطلس التحرش بواألسباب والمترتبات : 

 مطبوعات مركز البحوث النفسية . 
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 إلشراف على الرسائلبا موثقةقائمة 
 

 جامعة اخلليج العربيعلى طالب  اإلشرافأوال : 
 [ قسم تربية املوهوبني / دكتوراه 1] 

 

الفروق بين التكيفيين والتجديديين في أساليب التعلم واللياقة  (.2011). المطيري أحمد مرزوق  -1
، جامعة الخليج العربي، كلية رسالة دكتوراهالعقلية المرتبطة بشقي المخ وقدرات التفكير اإلبداعي. 

 الدراسات العليا، مملكة البحرين. 

 .د. أيمن عامر[ الحميد،]إشراف: د. شاكر عبد 

فعالية برنامج )ما وراء معرفي( في تنمية المهارات والوعي  (.2012). الربيعي سهام إبراهيم -2
 ،  مملكةرسالة دكتوراهبعمليات التفكير أالستبصاري واالستداللي لدي طالبات المرحلة الثانوية. 

 البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. 

 د. شاكر عبد الحميد[ -]إشراف: د. أيمن عامر

. حيز الحياة والوعي بالحاالت الوجدانية وعالقتهما بمستوى اإلبداع  (2012.)زيد فالح العارضي  -3
: جامعة الخليج ،  مملكة البحرينرسالة دكتوراهلدى طلبة الفنون المسرحية بدولة الكويت . . 

 العربي، كلية الدراسات العليا. 

 ]إشراف: د. شاكر عبد الحميد، د. أيمن عامر[

البناء العاملي لمقاييس أساليب التفكير المرتبطة باإلبداع والتنبؤ من  (.2012.)رلى يوسف فهد  -4
، مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات رسالة دكتوراهخاللها بالتفوق العقلي. 

 العليا. 

 ]إشراف: د. شاكر عبد الحميد، د. أيمن عامر[

 [ قسم تربية املوهوبني / ماجستري 2]
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(. أثر استخدام برنامج إرشادي للتدريب على الخيال في 2010)فتحية محمد عبد هللا الداؤود.   -5
تخفيض سلوك الخجل لدي عينة من الطالبات الموهوبات في المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية 

 مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا.  رسالة ماجستير،السعودية. 

 لدين الشامي[.د. جمال ا -]إشراف: د أيمن عامر

(. مهارات إدارة الوقت وعالقتها بالضغوط النفسية لدي 2010يوسف ناصر ظويحي الرسيس. ) -6
، مملكة رسالة ماجستير المتفوقين تحصيليا مقارنة بالمتوسطين في المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

 البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. 

 د. جمال الدين الشامي[ -ر]إشراف: د أيمن عام

الرضا عن الحياة وعالقته بأساليب مصفوفة اإلبداع لبيرد لدى  (.2011) مريم أسماعيل الذوادي. -7
مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي،  رسالة ماجستير،طالبات المرحلة الثانوية بمملكة البحرين. 

 كلية الدراسات العليا. 

 ]إشراف: د أيمن عامر[

فعالية برنامج بناء تقدير الذات لـ "روبرت لريزونر" في  (.2012) عبد العزيز الذياب. سارة خالد -8
تنمية تقدير الذات وتنمية السمات اإلبداعية واالتجاه نحو اإلبداع لدى طالبات المرحلة المتوسطة 

 ، مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كليةرسالة ماجستير في المملكة العربية السعودية.
 الدراسات العليا. 

 د. نجاة الحمدان[ -]إشراف: د أيمن عامر

أساليب التفكير وعالقتها بالمهارات القيادية لدي  (.2011) فارس عبد طوفان ذياب الشمري. -9
، مملكة رسالة ماجستير الطالب الفائقين والمتوسطين تحصيليا في المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

 البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا.  

 ]إشراف: د أيمن عامر[
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. الفروق بين الموهوبين وغير الموهوبين في المهارات (2011)الشمري.  محمد مبارك -10
، رسالة ماجستير االجتماعية ومهارات حل المشكالت لدي طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

 مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د أيمن عامر[. 

.الفروق بين الموهوبين وغير الموهوبين في القدرة على (2011)صالح فيصل الشهاب.  -11
،  رسالة ماجستير المحاجاة وكفاءة التفاعل الصفي لدي طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

 ن: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د أيمن عامر[.مملكة البحري

( . الصالبة النفسية كمتغير معدل للعالقة بين القدرات 2010غادة على حسين الشواف. ) -12
،  رسالة ماجستير اإلبداعية والضغوط النفسية لدي الفتيات المراهقات في المملكة العربية السعودية.

د. جمال  -امعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د أيمن عامرمملكة البحرين: ج
 الدين الشامي[. 

. توجه الموهوبات نحو المستقبل وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية (2012)هناء الصقر.  -13
،  تيررسالة ماجسواألستاذية الراعية )المنتورية( لدي طالبات المرحلة الثانوية في مملكة البحرين. 

 مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا.  

 د. جمال الدين الشامي[. -]إشراف: د أيمن عامر

ومتوسطي  . الفروق في الذكاءات المتعددة بين فائقي(2012)سلمى مبارك الصيفي.  -14
رسالة التحصيل في مادة القرآن الكريم لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي بدولة الكويت. 

 ،  مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ماجستير

 د. نجاة الحمدان[. -]إشراف: د أيمن عامر

داعية والعوامل الخمسة للشخصية (. العالقة بين القدرات اإلب2011سالم محمد سالم المطوع. )  -15
، مملكة البحرين: جامعة الخليج رسالة ماجستير في ضوء متغير النوع لدي طلبة جامعة الكويت.

 العربي، كلية الدراسات العليا.  
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 إشراف: د أيمن عامر

مهارات الوعي بالقراءة وعالقتها بفهم النص المقروء لدي  .(2012). مرام غازي المطيري  -16
، مملكة رسالة ماجستيرالطالبات الموهوبات وغير الموهوبات بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت. 

 البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. 

 د. جمال الدين الشامي[. -]إشراف: د أيمن عامر

، مملكة البحرين: جامعة رسالة ماجستيرالذهنية.  ط. الخرائ(2012)غادة محمد المهلل.  -17
 الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. 

 د. نجاة سليمان الحمدان[.  -]إشراف: د أيمن عامر

أنماط السلوك التصلبي لدي المكفوفين وعالقتها بالتفوق  (.2012). على عبد هللا خليفة حيدر -18
،  رسالة ماجستير العقلي والتحصيل الدراسي لدي طالب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.

 مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. 

 ]إشراف: د أيمن عامر[.

جين في برامج التسريع وغير المندرجين فيها . الفروق بين المندر 2012إيمان عادل رضي.   -19
على متغيرات التوافق المدرسي والدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراسي في ضوء متغير المرحلة 

، مملكة البحرين: جامعة الخليج رسالة ماجستير (.2010-2000التعليمية في مملكة البحرين )
 العربي، كلية الدراسات العليا. 

 د. جمال الدين الشامي[ . –مر ]إشراف: د أيمن عا

. الفروق في مهارات ما وراء المعرفة بين الطالبات (2012) درويش إسماعيل. ليلي عبد هللا -20
، مملكة رسالة ماجستير الموهوبات في الرياضيات والعاديات بالمرحلة المتوسطة في دولة الكويت.

 البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا.
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 د. جمال الدين الشامي[ . –]إشراف: د أيمن عامر 

أساليب التنشئة الناقدة وعالقتها بمعنى الحياة لدى الموهوبين  [.2012]عبد هللا كتاره الشامسي.  -21
، مملكة البحرين: رسالة ماجستير وغير الموهوبين من طالب المرحلة الثانوية بدولة اإلمارات.

 جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ]إشراف: د أيمن عامر[. 

. أثر برنامج بناء الشخصية اإليجابية في تنمية بعض المهارات (2012)هناء يوسف الشروقي. -22
االجتماعية والشخصية وتحسين صورة الذات واالتجاهات لدي عينة من الطالبات الموهوبات 

، مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية رسالة ماجستير عدادية بمملكة البحرين.بالمرحلة اإل
 الدراسات العليا. 

 ]إشراف: د أيمن عامر[

المعرفية و 0إدمان األنترنت وعالقته ببعض الخصال اإلبداعية [. 2012]زينب الصفار.  -23
، مملكة البحرين: جامعة رسالة ماجستير الوجدانية( لدى طالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

 الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. 

 د. فاطمة الجاسم[. -]إشراف: د أيمن عامر

أثر برنامج "مهارات التفكير الفلسفي لدى المراهقين" في تنمية مهارات  (.2012.)العفرج إكرام -24
وبات في المرحلة الثانوية في المملكة التفكير الناقد و القدرة على المحاجاة لدى الطالبات الموه

 ، مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. رسالة ماجستير العربية السعودية" .

 ]إشراف: د أيمن عامر[

. إدمان األلعاب اإللكترونية وعالقتها بالمهارات االجتماعية والتفكير (2012). زينب الفردان -25
رسالة الناقد لدي الطالبات الموهوبات وغير الموهوبات في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت. 

 ، مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا، برنامج تربية الموهوبين. ماجستير

 د. فاطمة الجاسم[ –أيمن عامر  ]أشراف: د.
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بين الجماعة الحقيقية والجماعة األسمية في كفاءة  [. الفروق 2012]فواز أحمد فالح الفضلي.  -26
رسالة  حل المشكالت اإلبداعية )ضعيفة البناء( لدى طالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت.

 العليا. ، مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراساتماجستير

 د. نجاة الحمدان[. -]إشراف: د أيمن عامر

[. أثر برنامج بناء الجسور في تحسين مهارات التفاوض 2012]خلود عبد هللا حمد المغلوث.  -27
، مملكة رسالة ماجستير واإلبداع لدى طالبات المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية.

 البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. 

 د. نجاة الحمدان[. -]إشراف: د أيمن عامر

أثر استخدام استراتيجية التأليف بين األشتات في تنمية  [.2012]جميلة على حسين عباس.  -28
ة الخليج ، مملكة البحرين: جامعرسالة ماجستير التفكير اإلبداعي لدي أطفال مرحلة الروضة.

 العربي، كلية الدراسات العليا. 

 د. نجاة الحمدان[. -]إشراف: د أيمن عامر

. الفروق بين الموهوبات و غير الموهوبات في أسلوب [ 2012]هيفاء على إبراهيم مرزوق.  -29
، مملكة البحرين: جامعة رسالة ماجستير الحياة لدى طالبات المرحلة الثانوية بمملكة البحرين.

 ربي، كلية الدراسات العليا. الخليج الع

 ]إشراف: د أيمن عامر[

عد[ 3]
ُ
 برنامج التعليم عن ب

أثر اختالف نوع أبعاد الصورة في القصة اإللكترونية  (.2012)خالد عبد المنعم النفيسي.  -30
على تنمية الذكاء المكاني لتالميذ الصف األول االبتدائي ورضا أولياء أمورهم بدولة الكويت. 

 ، مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا. ماجستيررسالة 

 ]إشراف: د. أيمن عامر، د. أحمد النوبي[
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أثر التعلم اإللكتروني القائم على استراتيجية ما  (.2012)هبه وليد محمد عبد الواحد األيوب.  -31
المعرفة في بيئة التعلم االفتراضي على التحصيل األكاديمي ومهارات التفكير اإلبداعي دراسة  ءورا

، مملكة رسالة ماجستيربكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.  ++cعلى مقرر لغة البرمجة 
 البحرين: جامعة الخليج العربي، كلية الدراسات العليا، برنامج التعليم والتدريب عن بعد. 

 ]إشراف: د. أيمن عامر، د. أحمد النوبي[

أثر استخدام خرائط المفاهيم في التعلم اإللكتروني على   (.2012)عبد العزيز شالل هويدي.  -32
، مملكة البحرين: جامعة الخليج العربي، رسالة ماجستيرالكفاءة الذاتية والدافعية نحو المقرر. 

 عن بعد.  كلية الدراسات العليا، برنامج التعليم والتدريب

 ]إشراف: د. أيمن عامر، د. أحمد النوبي[

 

 
 على طالب جبامعات مصرية اإلشرافثانيا : 

 املاجستري

، رسالة دكتوراه(. تدخين السجائر وعالقته بنوعية الحياة وأسلوب الحياة. 2014سالمة )سلوى(.) -1
 جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم علم النفس.

، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه(.الوعي بالعمليات الجمالية لدي المكفوفين. 2014متولي )وفاء(.) -2
 كلية اآلداب، قسم علم النفس.

، جامعة رسالة دكتوراه . أحادية العقلية لدي المشتغلين بالتكنولوجية (.2014نيروز )نيفين(.) -3
 القاهرة، كلية اآلداب، قسم علم النفس.


