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: تصدير

للدراسات المصرية الجمعية إدارة مجلس يسعد

اا الزملءا أيدي بين يقدم أن النفسية ال توثيق لنإجازات كام

اا ستون خللا الجمعية اا إشهارها، من عام بمناسبة وأيض

ما الكتيب هذا تضمن فقد الجمعية، لمؤتمرات الفضي اليوبيل

المرحوم العلمية، وبالمانإة ، وثقه وأن سبق

السابق)، الجمعية (رئيس أبوحطب عبداللطيف أ.د./ فؤاد

في للجمعية الذهبي باليوبيل الحتفالا عند قدمه والذي

م.1998 فبراير في شمس عين بجامعة عقد الذي مؤتمرها

استكمالا في الجمعية إدارة مجلس أعضاءا تعاون وقد

اا سيكون هذا يومنا حتى التوثيق هذا اا كتاب المناسبة لهذه تذكاري

اا ستون لمرور وكذلك ، الطبية في والنإجاز الداءا من عام

اا قدم من كل يحي الدارة ومجلس النفس علم ميدان جهد

لجميع ويتمنى ، الرائد العلمي الكتاب هذا مسيرة لدعم

في والعطاءا الجهد بذلا من والمزيد والسداد التوفيق الزملءا

ال. الجمعية أهداف تحقيق سبيل مستقب

الدارة مجلس رئيس

صادق مختار أحمد أ.د./ آمالا
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: تقديم
اا خمسون التذكاري الكتاب هذا هدية النإجاز، من عام
إليها نتسبي التي تعليميةال المؤسسة إلي أقدمها متواضعة

مصر: في وطلبه باحثيهو هرسياود النفس علماءا جميع
).1998 – 1948( النفسية للدراسات المصرية الجمعية

لعلم المصري للبيت الذهبي باليوبيل اليوم نإحتفل وحين
والعرفان والتقدير الجللا بكل نإتذكر أن من لنا بد فل النفس

مصر في النفس علم لرواد ةعظيمال الكوكبة هذه بالجميل
1948 سنة  فبراير23 الثنين يوم أمسية في اجتمعوا نالذي

العالي المعهد بدار هـ1367 سنة الثانإي  ربيع11 والموافق
شمس عين جامعة التربية ( كلية بالمنيرة المعلمين للتربية

نإستظل الذي الشامخ البناءا هذا إقامة علي ( الن) ليتفقوا
اليوم. وشعاره علمه تحت ونإجتمع بظله

المصرية الجمعية حققت عاما خمسين مسيرة وطولا
علي النفس لعلم والمكانإة المكان إحراز النفسية للدراسات
أصقاع إلي جهودها امتدت مصر. كما في الوطني المستوي

الرواد حلم لتحقيق مغربة إلي مشرقة من العربي الوطن
النفس. علم مجالا في حقيقي عربي تعاون إقامة في القديم

والقليمية المحلية الوطنية الحدود عند نإشاطها يتوقف ولم
استكهولم بمدينة النفس لعلم الدولي التحاد اتسع بل العربية،
اا فترات باستثناءا – وظلت  ،1951 عام بالسويد قصيرة- عضو

الحتفالا نم الخر هو يقترب الذي التحاد هذا في نإشطا
السابق الدولي الكونإجرس ينعقد عندما الذهبي بيوبيله

الله  بمشيئة2000 عام أيضا استكهولم بمدينة والعشرون
الحتفالية هذه في بارز دور لجمعيتنا يكون أن والمرجو ، تعالي

النادرة. الدولية
ااا قدم من لكل تقدير تحية المصرية الجمعية به دعم جهد
ولعل الخمسين، حياتها سنوات طولا النفسية للدراسات

الكتاب هذا من الثانإي القسم يؤلف الذي الشرف سجل
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النفس علماءا تضافر مدى علي تاريخي دليل التذكاري
وفي ماضيها، في الوطنية جمعيتهم علي حفاظا المصريين
الله. شاءا إن المستقبل روح وهو حاضرها،

الجمعية رئيس
أبو (أ.د/ فؤاد

حطب)
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الولا القسم
النفسية للدراسات المصرية الجمعية

والتكوين النشأة

23 الثنين يوم مساءا من الخامسة الساعة تمام في
المعهد بدار  هـ1367 الثانإي  ربيع13  الموافق1948 فبراير
عين جامعة التربية ( كلية بالمنيرة للمعلمين للتربية العالي
المصرية للجمعية التأسيسية الهيئة بعد) اجتمعت فيما شمس

اا عشر تسعة من المؤلفة النفسية للدراسات ( راجع عضو
الخاصة اللئحة مشروع مواد ) ) لمناقشة1( رقم القائمة
ة.يالجمع بإنإشاءا

اللئحة مشروع للجمعية التأسيسية الهيئة أقرت وقد
انإه الولى مادته في وجاءا عليه، التعديلت بعض إدخالا بعد

عليها يطلق النفسية للدراسات جمعية المصري بالقطر تتألف
مدينة مقرها النفسية للدراسات المصرية الجمعية اسم

تكون  القطر بلد من غيرها في فروعا ءاىتنش أن ولها القاهرة
تحقيق في الرئيسية الهيئة مع التعاون ومهمتها لها، تابعة

أغراضها.
بالدراسات النهوض في الجمعية أهداف وتحددت

البلد مع والتعاون قيةيوالتطب العلمية ينتالوجه من النفسية
لذلك وتحقيقا العربي، المجتمع في الدراسات بهذه للنهوض

يأتي:  بما الجمعية تقوم
في العلمية والتجارب البحوث تقديم علي العمل-1

من الجمعية تملك ما بكل ومؤازرتها النفسية المسائل
وسائل.

ضوءا في الجتماعية المشكلت دراسة في المساهمة-2
الحديثة. وكشوفه النفس علم

العربية باللغة النفسية الثقافة نإشر علي العمل-3
اللغوي المجتمع مع بالتعاون المصطلحات ودراسة

مكان.إال بقدر وتعميمها
لتنظيم الرسمية وغير الرسمية بالهيئات التصالا-4

وتحقيق الهيئات، هذه بها تعني التي النفسية الدراسات
منها. المنشودة الجتماعي الصلح وجهأ

المماثلة الغراض ذات والهيئات بالجمعيات التصالا-5
والمؤلفات والنشرات البحوث وتبادلا البلد سائر في
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النشاط أوجه وسائر الدولية المؤتمرات في والشتراك
المشتركة. الخرى

المؤسسة هذه إنإشاءا  التاريخي اللقاءا هذا في تم وهكذا
( مرور الذهبي بيوبيلها اليوم نإحتفل التي العريقة العلمية

تكوينها). علي عاما خمسين
لولا النإتخابات الخالد الجتماع هذا في أجريت وقد

حيث النفسية للدراسات المصرية للجمعية إدارة مجلس
والستاذ رئيسا، القوصي العزيز عبد الدكتور الستاذ انإتخب

ال مراد يوسف الدكتور تسعة انإتخب كما للرئيس)، ( نإائبا وكي
السادة: هم أعضاءا

فهيم هانإم سمية السيدة بك فتحي محمد المستشار
سعيد، مظهر محمد بعد) الستاذ فيما فهمي ./ سمية ( أ.د

الستاذ ، عسكر العزيز عبد الدكتور محمد، زكي احمد الستاذ
الدكتور الحميد، عبد حمدي أحمد الستاذ جللا، فؤاد محمد
بديا / فوزية ( أ.د دياب هانإم فوزية السيدة جرجس، صبري

).2 رقم القائمة ) ( راجع بعد فيما
دفع إلي العضاءا بعض بادر الجتماع نإهاية وفي

هذا في جمع ما الحصيلة وبلغت العضوية ورسم الشتراك
مصريا.  جنيها12 الجتماع

الدارة مجلس  عقد1984  مارس14 الحد يوم وفي
أمينة فهمي / سمية أ.د اختيرت حيث الولا اجتماعه

للجمعية سكرتيرا الحميد عبد حمدي أحمد والستاذ للصندوق،
العام). ( المين

الساتذة: السادة عضوية الجتماع هذا في قبلت وقد
السيدة ، الله عطية احمد الستاذ الفتاح، عبد سيد الستاذ
الرحمن عبد شوقي أحمد اليالمير مرزوق، هانإم زاهية

اا،24الجمعية أعضاءا بلغ بك.وبذلك مجلس تناولا ثم  عضو
يلي: ما وقرر الجمعية نإشاط خطة دارةإال

وثيقة بصلة نإشاطها يمت التي بالجهات اجتماعات عقد-1
علي منها موجود هو ما لعرض النفس علم ميدان إلي

المراض مستشفيات مثل الجمعية أعضاءا حضرات
العيادات الجامعة، كليات التربية، معاهد العقلية،

العلمية. المعامل ، السيكولوجية
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التي والتعليمية الجتماعية المختلفة المؤسسات زيارة-2
رابطة مؤسسات مثل النفس علم علي نإشاطها يقوم

الجتماعي. الصلح
النفس عن للترويح واجتماعية سمرية اجتماعات عقد-3

من ممتازة سينمائية أفلم فيها تعرض والتعارف
عرض قبل بتعليقات القيام مع السيكولوجية الناحية

فيلم. كل
جهة إلي السبوع نإهاية عطلت في رحلت عمل-4

المناقشات فيها تدور مؤتمرات لعقد حلوان وأ كالفيوم
وحولا النفس علم في معينة موضوعات حولا

هذا في تظهر التي الحديثة والمدارس المؤلفات
حضرات من يريد من  يلخصها الواسع العلمي الميدان
محاضرات. عنها ويلقي العضاءا

( أمينة فهمي أ.د/ سمية تقدمت الجتماع هذا وفي
حالا لسان تكون مستقلة مجلة إنإشاءا ) باقتراح للصندوق

ميزانإية لن نإظرا مؤقتا القتراح هذا تنفيذ ئأرج الجمعية. وقد
المجلة. هذه مثل إصدار بنفقات تكفي ل – حينئذ – الجمعية

( سكرتير الحميد عبد حمدي احمد الستاذ أقترح كما
فرعا تكون النفسي للتحليل مصرية جمعيه الجميعة) إنإشاءا

بالجمعيات أسوة النفسية للدراسات المصرية الجمعية من
مثل المتمدينه البلدان جميع في القبيل هذا من الموجودة

هذه تنضم ان علي والعمل وغيرها، وفرنإسا ألمانإيا إنإجلترا
للتحليل الدولية للجمعية المستقبل في التحليلية الجمعية
بعد بلندن إرنإست العلمة – حينئذ – يرأسها كان التى النفسي

مجلس اختيار عليهم يقع ممن تتكون تمهيدية لجنة تكوين
به والملمين مصر في النفسي بالتحليل المشتغلين من الدارة
ورسم المشروع بهذا الخاصة اليضاحية المذكرة لوضع

اا العاجل القريب في تنفيذه إلي تؤدي التي الخطوات سد
النفسي الميدان هذا في العزيزة بلدنإا في الملموس للفراغ
الشأن. الجليل

 عقد1948  ديسمبر23 الخميس يوم مساءا وفي
اا الثانإي هاجتماع الدارة مجلس جمعية أولا لعقد تمهيد
مساءا الخامسة الساعة تمام في لجتماع دعيت يوالت عمومية
إلي لجتأ الجتماع هذا ولكن  ،1948  ديسمبر30 الخميس
عدم  بسبب1949  يناير13 يوم مساءا السادسة الساعة
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الجتماع حضر وقد الولا، الجتماع في القانإونإي العدد اكتمالا
اا13 اا24 البالغ العضاءا دعد مجموع من  عضو ( راجع  عضو

 ).3 القائمة
أجري العمومية للجمعية الولا الجتماع هذا وفي

: ثلثة الدارة لمجلس أعضاءا خمسة  لنإتخاب السرى القتراح
ال العزيز : د. عبد وهم بالقرعة عضويتهم انإتهت الذين من بد

عبد حمدي أحمد الستاذ جللا، فؤاد محمد الستاذ ، عسكر
ال واثنان الحميد، وهما المجلس من استقال اللذين من بد

الدكتور والستاذ قهرية) ، ( لسباب فتحي محمد المستشار
المجلس بعضوية فاز صحية) وقد ( لسباب مراد يوسف

السادة.
الحميد، عبد حمدي أحمد الستاذ عسكر، العزيز . عبد د 

الستاذ هنا، محمود عطية الستاذ صالح، زكي أحمد الدكتور
الله. عطية أحمد

النفس علم أستاذ محمد زكي أحمد الستاذ واختير
عين البنات- جامعة ( كلية للمعلمات للتربية العالي بالمعهد
ال شمس اا أو للجمعية الن) وكي ال للرئيس نإائب الستاذ من بد
الثالثة جلسته الدارة مجلس عقد وحين مراد، يوسف الدكتور

الحميد عبد حمدي أحمد الستاذ  اختير1949  فبراير27 في
اا أمينة فهمي سمية الدكتورة والستاذة ، للجمعية سكرتير
).4 القائمة ( راجع للصندوق

حيث للجمعية ميزانإية أولا عرضت جتماعاال هذا وفي
المصروفات وجملة  جنية،34.500 اليرادات حصيلة بلغت

 جنية.18.467 المتبقي الرصيد وبلغ  جنية16.032
المصرية الجمعية تسجيل  تم1949  يناير18 وبتاريخ

879 رقم تحت الجتماعية الشئون بوزارة النفسية للدراسات
القاهرة.

اا32 الجمعية أعضاءا  بلغ1950 عام وفي ( راجع  عضو
عسكر، العزيز د. عبد الدارة مجلس من وخرج )،5 القائمة

أحمد اليالمير وانإتخب هنا، أ.د. عطية دياب ود. فوزية
والستاذ جريجوري، مرقس والستاذ ، الرحمن عبد شوقي
).6 القائمة ( راجع إسماعيل الدين عماد محمد الدكتور

علم سماءا في اللمعة السماءا هذه أذكر أن آثرت
والعربية خاصة المصرية الثقافة سماءا وفي مصر في النفس

اا عامة آخر عظيم فريق وجهود جهودهم فلول بفضلها اعتراف
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كان ما الوقت ذلك في الميدان هذا في والباحثين الرواد من
العلمية المؤسسة لهذه الذهبي باليوبيل لنحتفل اليوم لنقف لنا

الشأن. العالية القدر، الرفيعة
وتطورها: النفسية للدراسات المصرية الجمعية نإمو

للدراسات المصرية للجمعية العام الغرض تحدد لقد
من النفسية بالدراسات بالنهوض البداية منذ النفسية

العربية البلد مع والتعاون والتطبيقية، العلمية الوجهتين
هذا ظل وقد العربي الوطن في الدراسات بهذه للنهوض
مراحل جميع في الجمعية لنشاط الساسي الموجة الهدف
لهذه الرئيسية المسئولية أن ذلك ومعنى وتطورها نإموها

أكاديمي كمجالا النفس علم وتطوير تنمية هي الجمعية
العربي. والوطن مصر في مهنية وكممارسة

اا لنفسها الجمعية وضعت الغرض هذا ولتحقيق برنإامج
اا السنوات طوالا استطاعت ما تنجزه أن حاولت طموح

اا فعقدت الماضية، الخمسين لل عدد الندوات من هائ
من عظيمة ثروة لكانإت تجمع أن لها أتيح لو والمحاضرات

بالضافة سواءا، حد علي والمبسطة العميقة النفسية المعرفة
الفنون مختلف في العامة الثقافة ألوان من زخرت ما إلي

بعض تصدر أن استطاعت ما حاولت كما ، والداب والعلوم
ضالته يجد النفس علم بتاريخ المهتم ولعل العامة المطبوعات

اتيالربعين أواخر في سيكولوجية مؤلفات من صدر فيما
اا يتصدرها الجمعية اسم كان اتيالخمسين وأوائل اا، مشرف مهيب

النفس ( علم كتاب الحصر ل المثالا سبيل على منها أذكر
الستاذ وترجمة محمد، زكي أحمد الستاذ التعليمي) للمرحوم

ومقاييسه) ( الذكاءا لكتاب هنا ، محمود عطية الدكتور
الدين عماد محمد الدكتور الستاذ مع بالشتراك وترجمته
اا النفس ( علم لكتاب إسماعيل اا) ثم قديم الكتاب لعل وحديث
عام مرة لولا الجمعية أصدرته الذي النفس علم في السنوي
يعد فهمي سمية الدكتورة الستاذة من كريمة  بمبادرة1974

مجلدات ثلثه منه وصدرت للجمعية، الثقافي النإجاز معالم من
أخرى مجلدات وثلثة فهمي، سمية الدكتورة الستاذ بإشراف
التي والمجلدات ، بوحطبأ فؤاد الدكتور الستاذ بإشراف

عام في الجمعية بدأتها التي العلمية المؤتمرات أبحاث ضمت
النفسية) للدراسات المصرية ( المجلة حلت حتى  ،1985
أعمالا ومجلدات النفس علم في السنوي الكتاب من كل محل
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عام سبتمبر في الولا عددها صدر والتي ةيالعلم المؤتمرات
علم ( أخبار نإشرة إلي بالضافة بانإتظام تصدر تزالا  ول1991

الوسيط  لتصبح1985 عام الولا عددها صدر النفس) التي
مصر في النفس علم مجتمع أعضاءا بين للربط الساسي

الجمعية).  بمطبوعات7 رقم القائمة ( راجع
اا، تقدما ليست الحياة أن إل جمعيتنا تأثرت لقد مستمر

اا تقدما مصر، في المجتمع بحركة اا وتقهقر واحجاما، إقدام
اا القوى بعض تشدها إلي أخرى قوى وتدفعها الوراءا، إلي احيانإ
الواقع، يتجاوز الطموح كان الحوالا جميع في أنإه إل ، المام
اا كميا تزيد الدفع وقوي الحباط يفوق والمل قوى على وكيفي
والركود. الكف

الجمعية شهدتها التي الصحوة مظاهر من ولعل
نإظمه الذي النفس علم مؤتمر النفسية للدراسات المصرية

مايو شهر في والجنائية الجتماعية للبحوث  القومي المركز
الستاذ بقيادة المصريون النفس علماءا فيه  واشترك1971

فرصة وكان حينئذ الجمعية رئيس صالح زكي أحمد الدكتور
ما أن إل العزائم، لقيوت الجهود وتنظيم الهمم لشحذ نإادرة

أعظم مؤقته الوقت ذلك في كانإت الصحوة هذه أن له يؤسف
1984 عام في الجمعية إدارة مجلس إلية بادر ما الدفع قوى
تحت للجمعية السنوي المؤتمر تنظيم في البدءا قرر حين

في الولى دورته بدأت مصر) الذي في النفس ( علم عنوان
جامعة التربية كلية من لستضافته كريمة  بمبادرة1985 عام

التربية كلية في العام هذا عشر الرابعة دورته وتنعقد ، حلوان
اا لنحتفل شمس عين جامعة باليوبيل الكريم الحرم هذا في مع
يوم من الطيب المساءا هذا في ولدت التي للجمعية الذهبي

جابت التي العلمية المؤتمرات هذه وكانإت  ،1948  فبراير23
وضيوفها الجمعية أعضاءا للتقاءا فرصة كله الوطن ربوع

التفاعل من سياق وفي ومناقشاتهم ودراساتهم ببحوثهم
الجمعية).  بمؤتمرات8 رقم القائمة (راجع واليجابي الصحي

طوالا للجمعية السنوي المؤتمر انإعقاد انإتظام ومع
اا الجمعية تمت الخيرة عشرة السنوات اا نإمو توضحه كبير

العضوية حجم بين المقارنإه ضوءا في الكلية المؤشرات
) 1( الجدولا في مبين هو كما واليوم بدايتها في والميزانإية

) تطور عضوية الجمعية المصرية للدراسات النفسية1جدولا (
 عاماا.50ًوميزانإيتها خللا 
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194819982008
1910531750العضاءا عدد

الميزانإية

اليرادات
32.500

19570.5278361.5
5

المصروفات
16.033

10498.4041851.0

زيادة
اليرادات

على
المصروفات

)18.467(9072.1236510.5
5

75  حوالي1997 عام للجمعية التراكمي الرصيد وبلغ
اا والدولر المحلية بالعملة جنيه ألف مما المحلية، بالعملة مقدر

 ،2003 عام في للجمعية مقر شراءا الدارة مجلس يشجع
وبعد ، الباقي المبلغ تقسيط وتم الثمن، % من25 دفع تم وقد

البنك، إلى الثمن باقي دفع على العمومية الجمعية موافقة
 (مائتين213 المقر الثمن وبلغ  ،2007 يونإيه في الدفع وتم

يسمح الذي بالشكل المقر تأسيس تم كما ألف) ، عشر وثلث
مالا رأس زالا وما بالمقر، العمومية الجمعية اجتماع بعقد

اا146000( من يقرب  ما2008 نإهاية في الجمعية  جنيه
اا). تقريب
فتمثل وتطورها الجمعية لنمو الكيفية المؤشرات ماأ

أعضائها خللا من الجمعية به قامت الذي الجتماعي الدور في
الجمعية أعضاءا به قام ما خللا من ) ذلك9 ( القائمة وتمثل

وزراءا أدوها التي والمهام لثقافته وتنمية لمجتمعهم خدمة من
النفس. لعلم الدولية التحادات

النإجاز حجم مع أيتكاف لهم مجتمعهم تقدير وكان
والتشجيعية. التقديرية الدولة جوائز منهم نإخبة فمنحت

الجمعية باهتمام النفس لعلم المهني الدور حظي وقد
أن نإرجو النفسية للمهن نإقابة لنإشاءا مشروع بإعداد فبادرت

في لاافع بدور قامت كما الحالي، القرن انإتهاءا قبل النور يرى
عام من ابتداءا المصرية بالمدارس النفسية الخدمات إدخالا
أدوارهم يمارسون النفسيون الخصائيون وأصبح ،1990
المصرية. للحياة الخرى المجالت في زملئهم مع المهنية
النفسية. للدراسات المصرية للجمعية الدولي التوجه
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علم تاريخ في أهمية الدولية الحداث أكثر من لعل
النفس لعلم الدولي لكونإجرس انإعقاد النفس

International Congress of Psychologyدورته أقيمت  والذي
أعلم من عدد من بمبادرة باريس  بمدينة1889 عام الولى

وتوالت الوقت، ذلك في به المرتبطة والعلوم النفس علم
)1896( ) وميونإخ1892( لندن مدينة في التالية العشر دوراته

)،1909) وجنيف(1905) وروما(1900( أخرى مرة وباريس
بسبب طويل توقف ) بعد1923( بريطانإيا في وأكسفورد

ونإيوهافن )،1936( بهولندا وجرونإجن الولى، العالمية الحرب
)1932( ) وكوبنهاجن1929( المريكية المتحدة بالوليات
).1937( ثالثة مرة وباريس

الثانإية لميةاالع الحرب بسبب آخر طويل توقف وبعد
إدنإبرة مدينة في للكونإجرس عشرة الثانإية الدورة انإعقدت

فيه أنإشئت الذي العام نإفس في ،1948 عام باسكتلنده
المصادفات ومن النفسية، للدراسات المصرية الجمعية

مكثف مصري حضور مع المؤتمر هذا انإعقاد يتوافق أن ةبالطي
النفس لعام العلمية الجمعية ميلد عن إعلنإا ذاته في يكاد فيه
مصر. في

الحد المؤتمرات جميع في المصري الحضور كان لقد
اا السابقة عشر مظهر محمد الستاذ مشاركة باستثناءا منعدم
للتربية العالي بالمعهد النفس علم قسم رئيس سعيد

قدم  حيث1937 عام باريس مؤتمر في يومئذ للمعلمين
في برمنجهام بجامعة ينجزها لم التي للدكتوراه هبحث خلصة

مؤتمر يشهد ثم المعهد إنإشاءا عقب هاستدعائ بسبب بريطانإيا
اا21  حضور1948 لعام إدنإبره الستاذ رأسهم على  مصري

محمد والستاذ الجمعية، رئيس القوصي العزيز عبد الدكتور
من فكانإوا الخرين معظم أما ، الدارة مجلس عضو جللا فؤاد
الوقت ذلك في المتحدة المملكة في المصريين رسيناالد

صالح، زكي بعد): أحمد فيما ( الدكاترة الساتذة منهم أذكر
بركات، خليفة محمد خيري، محمد السيد السيد، البهي فؤاد

رمزية ، حمزة مختار ، رمزي إسحق رأفت، نإسيم محمد
سيد محمد نإعمت زكي، عنايات فهمي، مصطفي الغريب،

حربي. خيري محمد عيد، نإعيمة أحمد،
، النفسية للدراسات المصرية بالجمعية الحياة ومضت

النفس لعلم عشر الثالث الدولي الكونإجرس خللا تقرر فحين
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التحاد  إنإشاءا1951 عام بالسويد ستكهولم بمدينة انإعقد الذي
النفس لعلم الدولي

International Union of Psychological scienceواختصاره 
Iً.Uً.PSYً.S.الدولية الحتفالية هذه تنظيم عن المسئولا  ليصبح

ىحدا النفسية للدراسات المصرية الجمعية تكون الهامة
الفضل ويعود للتحاد، المؤسسة العشرين الوطنية الجمعيات

العزيز عبد الدكتور الستاذ الجليل ستاذنإاأ إلي ذلك في
في شارك الذي – حينئذ – الجمعية ورئيس مؤسس القوصي

أخرى أقطار بها سبقت رفيعة مكانإه لبلده وحقق المؤتمر هذا
سنوات.ب ذلك بعد إل الدولي التحاد هذا إلي تنضم لم

المؤسسة العشرين الدولا أن إلي نإشير أن وحسبنا
هي: الوطنية جمعياتها خللا من النفس لعلم الدولي للتحاد
الغربية، ألمانإيا مصر، رك،انإماالد كوبا، كندا، البرازيل، بلجيكا،
النرويج، ،اهولند اليابان، إيطاليا، إسرائيل، فرنإسا، فنلندة،
المتحدة الوليات أورجواي، بريطانإيا، سويسرا، أسبانإيا،

. المريكية
النفس علم مجالا في لوطننا تحقق الذي السبق وهذا

للدراسات المصرية ( الجمعية فيها الوطنية ولجمعيته
وحسبنا الدولا، من كبير عدد على مصر به النفسية) تفوقت

اا نإشير أن والتحاد استراليا أن إلي الصدد هذا في أيض
،1966 عام والهند ،1957 عام التحاد إلي انإضمتا يتالسوفي
عام وأيرلندة ،1973 عام وكوريا ،1972 عام كونإج وهونإج
واليونإان ،1980 عام والصين  ،1976 عام والرجنتين ،1974

عام أفريقيا وجنوب ،1992 عام وسنغافورة والبرتغالا
).10 رقم القائمة (راجع1996

اا جمعيتنا وظلت لعلم الدولي التحاد في نإشطا عضو
انإقطاع بسبب عضويتها أوقفت  حين1964 عام حتى النفس
بالعملة السنوي الشتراك سداد في انإتظامها وعدم به، صلتها

بذلا تم حتى كذلك الوضع وظل ، الستينات لظروف الجنبية
إلي عضويتها  لعادة1985 عام من بتداءاا جديدة جهود

صيف في تقرر حين بالنجاح الجهود هذه كللت وقد التحاد،
وبهذا النفسية، للدراسات المصرية الجمعية  إعادة1987 عام

وعالميا محليا الرسمي الممثل دائما كانإت كما عيتناجم تصبح
مصر. في العلمي النفس لعلم
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التحاد في الجمعية عضوية انإقطاع فترة شهدت وقد
اا لعلم الدولي الكونإجرس دورات في المصري للوجود انإعدام
حضور باستثناءا النفس

لوغندة ) ممثل1996 ( عام لندن لمؤتمر العبد حامد./ أ.د
حضر الذي فائق أ.د. أحمد حينئذ)، فيما يعمل كان ( حيث
المؤتمر أما بكندا، مونإتريالا  من1972 عام طوكيو مؤتمر
 فقد1980 عام ليبزج في انإعقد الذي رونشوالع الثانإي
صبري، الدين عز د. يوسف طه، القادر عبد أ.د. فرج حضره

الشرقية لمانإياأ في يدرس ( وكان أحمد الستار عبد رمضان د.
أكابولكو في والعشرون الثالث المؤتمر حينئذ) وفي
آمالا أ.د ، حطب أبو فؤاد أ.د  حضر1984 عام بالمكسيك

حضره كما ، صبري الدين عز صادق. د. يوسف
الجامعات إحدي في يعمل كان الذي السنديونإي  فاروق/أ.د.

عام مونإتريالا مؤتمر في وشارك ، الوقت ذلك في السترالية
د. ب،طح ابو  فؤاد./أ.د ملكيه، كامل  أ.د. لويس1992

 فقد1996 عام مونإتريالا مؤتمر أما ، الستار عبد رمضان
القائمة صادق( راجع آمالا أ.د ابوحطب فؤاد أ.د فيه شارك

).11 رقم
إلي النفسية للدراسات المصرية الجمعية عودة وبعد

بكفاءاة العالمي دورها مارست النفس لعلم الدولي التحاد
1988 عامي للتحاد العمومية الجمعية في فشاركت واقتدار

ببلجيكا بروكسل  في1992 عام وفي ، باستراليا سيدنإي في
الجمعية، رئيس حطب أبو فؤاد الدكتور الستاذ مثلها حيث
الستاذة مثلتها حيث بكندا مونإتريالا  في1996 عام وفي

حيث للجمعية العام المين صادق مختار أحمد آمالا الدكتورة
بعد العمومية الجمعية في معدودان صوتان للجمعية كان

اا حطب أبو فؤاد الدكتور الستاذ انإتخاب بالمجلس عضو
.1992 عام التنفيذي

)1998- 1988( الماضية العشر السنوات وخللا
المستوي علي فعالية أكثر بمهام للقيام الجمعية سعت

عام في العلمي البحث وأجهزة مؤسسات حصر فتم العالمي
التحاد أصدره الذي الدليل في لنشرها مصر في النفس
والخر ،1990 عام النامية للدولا أحدهما مجلدين في الدولي
لستضافة الجمعية تقدمت كما ،1993 عام العالم دولا معظم

عام عقده المقرر والعشرين الثامن الدولي الكونإجرس
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وتركيا وكولومبيا الصين من كل مع ذلك في وتنافست ،2004
هتنظم القاهرة في النفس لعلم إقليمي مؤتمر عقد تقرر كما ،

وأفريقيا العربي العالم في النفس  لعلماءا1999 عام الجمعية
العالمي الدور يزداد أن المأمولا ومن المتوسط، البحر وأوربا

الحادي القرن في النفسية للدراسات المصرية للجمعية
علم شباب لجيل أحملها وأمانإة رسالة وهي والعشرين،

مصر. في النفس
الجمعيات توحد منظمة النفس لعلم الدولي والتحاد

أكان سواءا العلمي النفس علم تنمية إلي تسعى التي الوطنية
اا أم بحتا ، مرضيا أم سويا اجتماعيا أم بيولوجيا وهدفه ، تطبيقي

علماءا بين العلمية والمعلومات الفكار تبادلا تنمية الساسي
تنظيم الخصوص وجه وعلي القطار، مختلف من النفس

الموضوعات حولا الجتماعات من وغيرها الدولية المؤتمرات
الدولي وللتحاد النفس، لعلم الخاص أو العام الهتمام ذات
الحكومية) ( غير الستشارية المؤسسات مكانإه النفس لعلم

اليونإسكو. لمنظمة
تنظيم النفس لعلم الدولي التحاد أنإشطة أهم ومن
حتى عقدة وقد  سنوات4 كل النفس لعلم الدولي الكونإجرس

القائمة توضحها الكونإجرس هذا من  دورة26  عدد1996 عام
 عدد1951 عام نإشأته منذ التحاد رئاسة ويتولي ) ،11( رقم
بيرون هنرى منهم نإذكر المعاصر النفس علم أقطاب من

وتوضح ، العلم من وغيرهم كلينبرج واوتو بياجيه وجان
للتحاد. رئاستهم وسنوات ) أسماءاهم12( رقم القائمة

بعد النفسية للدراسات المصرية الجمعية بادرت وقد
لستضافة بدعوة التقدم إلي التحاد في عضويتها تنشيط

2004 عام عقده المقرر والعشرين الثامن الدولي الكونإجرس
الوزارات من كبير عدد دعم علي الجمعية وحصلت بالقاهرة،

وكذلك والسياحة والتعليم والعلم الخارجية وزارة رأسها على
وتقدمت المصرية، عاتمالجا ومعظم للثقافة العلى المجلس

وكولومبيا والصين مصر بين جرت التي الدولية للمنافسة
انإعقاد أثناءا للتحاد العمومية الجمعية اجتماع خللا وتركيا

بكندا مونإتريالا بمدينة والعشرين السادس الدولي الكونإجرس
الشرف بهذا الفوز تفوز وشك علي مصر وكانإت ،1996
التي الجرامية والرهاب العنف أحداث بعض لول العظيم
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الجمعية أعضاءا جانإب من التصويت عملية علي بظللها ألقت
.2004 عام مؤتمر باستضافة الصين فازت أن وكان العمومية

تنظيم جانإب إلي – الخرى التحاد أنإشطة ومن
السيكولوجي التوثيق – النفس لعلم الدولي الكونإجرس

من السيكولوجية للمعلومات الدولي التبادلا وتنمية العالمي،
، النفس علم شباب من الباحثين تبادلا وتنمية النإواع مختلف

المور في الخرى والوطنية الدولية المنظمات مع والتعاون
الدولية، البحثية المشروعات وتنمية المشترك الهتمام ذات

القطار، مختلف في النفس لعلماءا الخلقية المواثيق وتطوير
مختلف في النفس لعمل والقانإونإي المهني الوضع وبحث
والدليل النفس لعلم الدولية المجلة وإصدار العالم، أنإحاءا

في النفس علم قسامأو العلمي البحث لمؤسسات الدولي
العالم. أنإحاءا

دولية  اتحادات10 النفس لعلم الدولي التحاد إلي وينتسب
هي: أخرى وإقليمية

1- International Association of Applied Psychologyً.
()  دولي ( اتحاد التطبيقي النفس لعلم الدولي التحاد 

IAAP(
2- Sociedad Interamericana de Psicologia (SIP)ً.

إقليمي) ( إتحاد المريكتين في النفس علم جمعية
3- Association de Psychologie Scientifique de langue 

Francaise (APSLF)ً.
( اتحاد الفرنإسية باللغة للمتحدثين العلمي النفس علم اتحاد

 إقليمي)            

4- International Council of Psuchologists (ICP)
                           النفس لعلماءا الدولي المجلس

5- European Association of Experimental Social 
Psychology (EAESP)ً.

               التجريبي الجتماعي النفس لعلم الوربي التحاد
6- International Association of Gross- Cultural 

Psychology (IACCP)
              المقارن الثقافي النفس لعلم الدولي التحاد

7- International Society for Comparative Psychology 
(ISCP)ً.

المقارن. النفس لعلم الدولية الجمعية
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8- International Society for the Study of Behavioral 
Development (ISSBD)ً.

السلوكي. النمو لدراسة الدولية الجمعية
9- European Association of Personality Psychology 

(EAPP)ً.
                       الشخصية لسيكولوجية الدولي التحاد

للختبارات الدولية اللجنة
دولية مؤسسة أعلي باعتباره ،النفس لعلم الدولي والتحاد

العلمية للتحادات علميين اتحادين في عضو النفس، علم تمثل
                             وهما

1- International Social Science Councilً.
 الجتماعية للعلوم الدولي المجلس

الربعة العلمية التحادات احد هو النفس لعلم الدولي والتحاد
الثلثة  والتحادات1952 عام المجلس هذا أسست التي

والعلوم المقارن، والقانإون بالقتصاد الخاصة هي الخرى
الوقت في أعضائه عدد ويبلغ الجتماع، وعلم ، السياسية

اا15 الحاضر اا  اتحاد فروعها. بمختلف الجتماعية للعلوم دولي
2- International Council of Scientific Unions (ICSU)ً.

العلمية. للتحادات الدولي المجلس
والبيولوجية الطبيعية للعلوم الدولية التحادات ويشمل

هذا في النفس لعلم الدولي التحاد قبل وقد والرياضية،
الكاملة بالعضوية حظي ثم ،1980 عام منتسب كعضو التحاد

20 المجلس هذا في العضاءا تاالتحاد عدد  ويبلغ1982 عام
اا اا اتحاد التحاد وعضوية والبيولوجية الطبيعية للعلوم دولي

بالوضع نإهائي اعتراف المجلس هذا في النفس لعلم الدولي
الطبيعية العلوم إلي ينتمي باعتباره النفس لعلم العلمي

وضع وهو الجتماعية للعلوم هنإتمائا جانإب إلي والبيولوجية
علم إل النفس علم مع العلوم جميع بين به يحظي ل متميز

الجغرافيا.
النفسية للدراسات المصرية للجمعية القإليمي الدور

منذ دورها النفسية للدراسات المصرية الجمعية حددت
اا مصر، في النفس علم تنمية في وطنيا بدايتها مع وإقليمي
والتكامل التعاون لتحقيق العربي الوطن في النفس علماءا

العربية. القطار مختلف في النفس علم لتنمية الجهود زرآوت
الجمعية فتحت الرفيع القومي الحس هذا أساس وعلي

إليها النإتساب عضوية أبواب النفسية للدراسات المصرية
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النفس علماءا أسهم كما العربي الوطن في النفس لعلماءا
الجامعات معظم في النفس علم تأسيس في المصريون

وتونإس ربغالم منها نإذكر العربية القطار جميع في العربية
والمملكة والردن ولبنان والعراق ناوالسود وليبيا والجزائر

العربية والمارات والبحرين وقطر والكويت السعودية العربية
القليمي الدور عن . نإاهيك واليمن عمان وسلطنة المتحدة

العالم وفي أفريقيا في المصريون النفس علماءا لعبة الذي
السلمي.
المصرية بالجمعية القومية الجهود هذه دتأ وقد
صورة في الجهود هذه لتنظيم تسعى أن النفسية للدراسات
علماءا إلي وجهت التي الدعوة في ذلك وتمثل مؤسسية،

السادس المؤتمر خللا اءاقلللت العربي الوطن في النفس
كلية مع بالشتراك الجمعية نإظمته الذي مصر في النفس لعلم

في ) للنظر1990  يناير24-22( المنصورة جامعة التربية
لهذه النفس. واستجاب لعلم عربي مؤتمر عقد إمكانإية
إدارة مجلس مع التقوا العرب النفس علماءا من عدد الدعوة

عقد فكرة علي  ووافقوا1990  يناير12 الثنين يوم الجمعية
 ( راجع1991 صيف في النفس لعلم الولا العربي المؤتمر
).12 القائمة

السفن، تشتهي كما تسير أن تنشأ أن الرياح أن إل
اا حرارة الفصولا  أكثر1990 صيف فكان للكيان وتدمير

نإشوب إلي أدى مما الكويت دولة العراق غزا حين العربي
اا مزقت كانإت التي الثانإية الخليج حرب بذلك ةئمضي جهود

الجمعية سعي ومنها العربي، التضامن لعادة عديدة لسنوات
لعلم عربي إقليمي وجود لتحقيق النفسية للدراسات المصرية
النفس.

هواية تمارس ولم للكارثة تستسلم لم جمعيتنا أن إل
العربي المؤتمر لعقد دعت أن فكانإت الطللا، عن البكاءا
النفس لعلم التاسع المؤتمر أنإشطة ضمن النفس لعلم الولا

التربية كلية مع بالشتراك الجمعية  عقدته الذي مصر في
مشروع ) لدراسة1993  يناير31-27( أسيوط جامعة بأسوان

المؤتمرين علي وطرح النفس، لعلم عربي اتحاد إنإشاءا
الدعوة في الجمعية تستمر أن تقرر أن وكان المشروع،
يتم حتى السنوي مؤتمرها فعاليات ضمن عربية لمؤتمرات

القانإونإية. بالطرق المقترح التحاد إنإشاءا إقرار
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أن فكان النفس، لعلم العربية المؤتمرات تتابع واستمر
جامعة التربية كلية رحاب  في1994 عام الثانإي المؤتمر انإعقد

 ،1995 عام المنيا جامعة الداب كلية في والثالث ، حلوان
والخامس ،1996 عام أسيوط جامعة التربية كلية في والرابع

عام القصر بمدينة الوادي جنوب جامعة بقنا التربية كلية في
عين جامعة التربية بكلية السادس المؤتمر وينعقد  ،1997
المصرية للجمعية الذهبي اليوبيل مع متوافقا العام هذا شمس

).14 القائمة ( راجع النفسية للدراسات
النفس، لعلم العربي التحاد إنإشاءا جهود تتوقف ولم

الثالث العربي المؤتمر انإعقاد  خللا1995 عام تقرر فقد
من ) ولعل15 القائمة (راجع للتحاد مؤقتة أمانإة تشكيل
حولا قرار إلي للوصولا تسعى أن للمانإة الساسية المهام

أحد اختيار خللا من النفس لعلم العربية المؤسسة هذه هوية
عضوية في ويضم النفس لعلم العربي بديلين: التحاد

أو العربية، القطار مختلف في النفس لعلم الوطنية الجمعيات
على فيها العضوية تقتصر والتي النفس لعلم العربية الجمعية
العرب. النفس علماءا من الفراد

إقليمي دور تحقيق إلي القرب هو الولا البديل ولعل
أدوار لحللا تبذلا التي المحاولت يواجه النفس لعلم عربي

يبشر وأمثالها) وما أوسطية الشرق ( مثل أخرى إقليمية
اا ان بالمل أنإشئت قد النفس لعلم الوطنية الجمعيات من عدد

، : المغرب منها نإذكر العربية القطار من عدد في نإشطت أو
كبير والمل اليمن، الردن، لبنان، سوريا، السودان، تونإس،

تبدأ لم التي الخرى القطار في النفس علماءا ينشط أن في
وأن النفس لعلم وطنية جمعيات لتأسيس بعد الجهود فيها

ذلك. إلى يبادروا
للدراسات المصرية للجمعية القليمي الدور يقتصر ول
في الجهود تمتد وإنإما ، العربي الوطن  نإطاق على النفسية
أن . كما النفس لعلم الفريقي التحاد لتنشيط الحاضر الوقت

لعلم الدولي التحاد تأسيس في بارز دور لها كان الجمعية
في قيامه عن أعلن الذي السلمي العالم في النفس

تتكامل وبهذا  ،1997 عام صيف (ماليزيا) في كوالمبور
وإسلميا، وأفريقيا لمصر: عربيا القليمي للدور الثلث الدوائر
قرن إلى النفس بعلم نإدخل المشتركة الجهود بتكثيف ولعلنا
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بالنإتساب نإعتز متطور بعلم تفاؤل أكثر ونإحن ثالثة وألفية جديد
إليه.

)1( القائمة
التأسيسية الهيئة أعضاءا

للمعلمين للتربية العالي المعهد بدار اجتمعت التي
الخامسة الساعة بالمنيرة

م1948  فبراير23 الثنين مساءا
هـ1367 الثانإي  ربيع23 الموافق

بك. القبانإي محمود / إسماعيل الستاذ)1(
بك. فتحي / محمد المستشار)2(
القوصي. / عبدالعزيز الدكتور الستاذ)3(
سعيد. مظهر / محمد الستاذ)4(
مراد. / يوسف الدكتور الستاذ)5(
محمد. زكي / أحمد الستاذ)6(
فهمي. هانإم / سمية السيدة)7(
عبدالحميد. حمدي / أحمد الستاذ)8(
دياب. هانإم / فوزية السيدة)9(
صقر. هانإم / حكمت السيدة)10(
عسكر. / عبدالعزيز الدكتور)11(
بهمان. / بنيامين الدكتور)12(
جرجس / صبري الدكتور)13(
الشافعي / أبومدين الدكتور)14(
المليجي / عبدالمنعم الستاذ)15(
إسماعيل الدين عماد / محمد الستاذ)16(
اسكندر / نإجيب الستاذ)17(
بدران كامل / مصطفى الستاذ)18(
هنا محمود / عطية الستاذ)19(

)2( القائمة
)1948( إدارة مجلس أولا أعضاءا

ااالقوصي أ.د./ عبدالعزيز رئيســـــــــ

المراد أ.د./ يوسف للرئيـس) (نإائب وكي
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اامحمود حمدي / أحمد الستاذ سكرتير
العام) (المين

أميـــنة فهمي هانإم / سمية السيدة
الصنـدوق

بك فتحي / محمد المستشار

سعيد مظهر / محمد الستاذ

محمد زكي / أحمد الستاذ

عسكر / عبدالعزيز الدكتور

جللا فؤاد / محمد الستاذ

جرجس / صبري الدكتور

دياب هانإم / فوزية السيدة
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)3( القائمة
)1949( عمومية جمعية أولا أعضاءا

القوصي أ.د./ عبدالعزيز)1(

 فهمي هانإم / سمية السيدة)2(

محمد زكي أ./ أحمد)3(

عبدالحميد حمدي / أحمد الستاذ)4(

سعيد مظهر / محمد الستاذ)5(

صالح زكي / أحمد الدكتور)6(

الشافعي / أبومدين الدكتور)7(

عسكر / عبدالعزيز الدكتور)8(

هنا محمود / عطية الستاذ)9(

دياب هانإم / فوزية السيدة)10(

الله عطية / أحمد الستاذ)11(

إسماعيل الدين عماد / محمد الستاذ)12(

بدران كامل / مصطفى الستاذ)13(
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)4( القائمة
1949 عام الجمعية إدارة مجلس

ااالقوصي أ.د./ عبدالعزيز)1( رئيســـــــــ

المحمد زكي أ.د./ أحمد)2( (نإائب وكي
للرئيـس)

ااعبدالحميد حمدي / أحمد الستاذ)3( سكرتير
العام) (المين

أمينة فهمي هانإم / سمية السيدة)4(
الصــــندوق

سعيد مظهر / محمد الستاذ)5(

عسكر / عبدالعزيز الدكتور)6(

جرجس / صبري الدكتور)7(

دياب هانإم / فوزية السيدة)8(

صالح زكي / أحمد الدكتور)9(

هنا محمود / عطية الستاذ)10(

الله عطية / أحمد الستاذ)11(
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)5( القائمة
 النفسية للدراسات المصرية الجمعية أعضاءا

)1950 (عام
: فخريون أعضاء

وزارة وكيلبك القبانإي محمود / إسماعيل الستاذ)1(
العمومية المعارف

بمحكمة المستشار بك فتحي / محمد المستشار)2(
اا) القاهرة استئناف (سابق

)*(: عاملون أعضاء

اللبان عبدالمجيد / إبراهيم الستاذ)1(

الشافعي / أبومدين الدكتور)2(

عبدالحميد حمدي / أحمد الستاذ)3(

محمد زكي / أحمد الستاذ)4(

بك عبدالرحمن شوقي أ.ح/ أحمد الميرالي)5(

صالح زكي / أحمد الدكتور)6(

راجح عزت / أحمد الدكتور الستاذ)7(

الله عطية / أحمد الستاذ)8(

بك قنديل مرسي / أمين الستاذ)9(

بهمان / بنيامين الدكتور)10(

صقر هانإم / حكمت السيدة)11(

مرزوق هانإم زاهية السيدة)12(

فهمي هانإم / سمية السيدة)13(

عبدالفتاح / سيد الستاذ)14(

جرجس / صبري الدكتور)15(

القوصي / عبدالعزيز الدكتور الستاذ)16(

عسكر / عبدالعزيز الدكتور)17(

المليجي / عبدالمنعم الستاذ)18(

اا. السماءا ) رتبت *(* أبجدي
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هنا محمود / عطية الستاذ)19(

دياب هانإم / فوزية السيدة)20(

بك الخولي كامل / محمد الستاذ)21(

أحمد الله خلف / محمد الستاذ)22(

إسماعيل الدين عماد / محمد الستاذ)23(

جللا فؤاد / محمد الستاذ)24(

النحاس كامل / محمد الستاذ)25(

سعيد مظهر / محمد الستاذ)26(

جريجوري / مرقس الدكتور)27(

فهمي / مصطفى الدكتور)28(

بدران كامل / مصطفى الستاذ)29(

إبراهيم اسكندر / نإجيب الستاذ)30(

الحكيم هانإم / نإظلة السيدة)31(

مراد / يوسف الدكتور الستاذ)32(
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)6( القائمة
)1950( الدارة مجلس أعضاءا

ااالقوصي أ.د./ عبدالعزيز)1( رئيســـــــــ

المحمد زكي أ.د./ أحمد)2( (نإائب وكي
للرئيـس)

ااعبدالحميد حمدي / أحمد الستاذ)3( سكرتير
العام) (المين

أمينة فهمي هانإم / سمية السيدة)4(
الصــــندوق

بك عبدالرحمن شوقي أ.ح. / أحمد الميرالي)5(

الله عطية / أحمد الستاذ)6(

صالح زكي / أحمد الدكتور)7(

جرجس / صبري الدكتور)8(

عسكر / عبدالعزيز الدكتور)9(

جريجوري / مرقص الدكتور)10(

إسماعيل الدين عماد  محمد/ الستاذ)11(
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)7( القائمة
الجمعية مطبوعات

)1948 -1998(
ال : والمترجمات : المؤلفات أو
التعليمي. النفس : علم محمد زكي أحمد)1(
ومقاييسه. (ترجمة) : الذكاءا هنا محمود عطية)2(
: علم إسماعيل الدين عماد محمد هنا، محمود عطية)3(

اا النفس اا. قديم وحديث
اا : النفس علم في السنوي الكتاب : سلسلة ثانإي

للجمعية السنوي (إشراف) : الكتاب فهمي سمية)1(
الهيئة الولا، الكتاب النفسية، للدراسات المصرية
م.1975 للكتاب، العامة المصرية

المصرية للجمعية السنوي ------------ : الكتاب)2(
المصرية الهيئة الثانإي، الكتاب النفسية، للدراسات

م.1977 للكتاب، العامة
المصرية للجمعية السنوي ------------ : الكتاب)3(

المصرية الهيئة الثالث، الكتاب النفسية، للدراسات
م.1980 للكتاب، العامة

علم في السنوي (إشراف) : الكتاب ابوحطب فؤاد)4(
المصرية، النإجلو مكتبة الرابع، المجلد ، النفس
م.1985

المجلد النفس، علم في السنوي -------------- : الكتاب)5(
الخامس، المجلد ، المصرية النإجلو مكتبة الخامس،

مصر). في النفس لعلم الثانإي المؤتمر (أعمالا ،1986
المجلد النفس، علم في السنوي -------------- : الكتاب)6(

م.1987 في المصرية، النإجلو مكتبة ، السادس
اا : للجمعية العلمية المؤتمرات : أعمال ثالث

م.1985 مصر، في النفس لعلم الولا المؤتمر أعمالا)1(
م.1986 مصر، في النفس لعلم الثانإي المؤتمر أعمالا)2(
م.1987 مصر في النفس لعلم الثالث المؤتمر أعمالا)3(
عين جامعة الداب كلية مع بالشتراك الرابع المؤتمر)4(

أ.د/ محمد رعاية ) تحت1988  يناير27-25( شمس
أ.د./ واستضافة ، الجامعة رئيس الهاشمي محمد

أ.د./ فرج المؤتمر ومقرر الكلية، عميد نإوار عبدالعزيز
طه. عبدالقادر
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جامعة التربية كلية مع بالشتراك الخامس المؤتمر)5(
أ.د./ رأفت رعاية ) تحت1989  يناير23-21( طنطا

أ.د./ واستضافة الجامعة، رئيس عيسى مصطفى
أ.د./ المؤتمر ومقرر الكلية، عميد حسين عبدالغفار

الطيب. عبدالظاهر محمد
جامعة التربية كلية مع بالشتراك السادس المؤتمر)6(

أ.د./ رعاية ) تحت1990  يناير24-22( المنصورة
أ.د./ سيد واستضافة الجامعة رئيس حسن عبدالفتاح

أ.د./ صلح المؤتمر ومقرر الجامعة، رئيس نإائب الله خير
مراد. أحمد

عين جامعة التربية كلية مع بالشتراك السابع المؤتمر)7(
أ.د./ رعاية ) تحت1991  سبتمبر4-2( شمس

المؤتمر ومضيف الجامعة، رئيس عبدالغفار عبدالسلم
أ.د./ المؤتمر ومقرر الكلية، عميد اسماعيل أ.د./ حسني

. منصور طلعت
النإسانإية الدراسات كلية مع بالشتراك الثامن المؤتمر)8(

رعاية ) تحت1992  يونإيه8-6( الزهر جامعة للبنات
الحق جاد علي الحق جاد الشيخ الكبر المام فضيلة

الجامعة، رئيس الشيخ أ.د./ عبدالفتاح ، الزهر شيخ
، الكلية عميدة صالح ياقوت أ.د./ رجاءا واستضافة

صادق. محمد أ.د./ فاروق المؤتمر ومقرر
جامعة بأسوان التربية كلية مع بالشتراك التاسع المؤتمر)9(

أ.د./ محمد رعاية ) تحت1993  يناير31-27( أسيوط
أ.د./ محمد واستضافة الجامعة، رئيس الطحلوي رجائي

أ.د./ المؤتمر ومقرر الكلية، عميد المغربي عبدالله
الكامل. محمد حسنين

حلوان جامعة التربية كلية مع بالشتراك العاشر المؤتمر)10(
محمود أ.د./ محمد رعاية ) تحت1994  فبراير7-9(

احمد أ.د./ آمالا واستضافة الجامعة رئيس الجوهري
أ.د./ نإجيبة المؤتمر ومقرر الكلية، عميدة صادق مختار

الخضري.
جامعة الداب كلية مع بالشتراك عشر الحادي المؤتمر)11(

ابو أ.د./ جمالا رعاية ) تحت1995  يناير12-10( المنيا
أ.د./ عبدالهادي واستضافة الجامعة، رئيس المكارم

الكلية. عميد الجوهري
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جامعة التربية كلية مع بالشتراك عشر الثانإي المؤتمر)12(
أ.د./ محمد رعاية ) تحت1996  يناير18-16( أسيوط
أ.د./ المؤتمر ومضيف ، الجامعة رئيس الطحلوي رجائي
أ.د./ المؤتمر ومقرر الكلية، عميد أمام محمود حنفي

البحيري. عبدالرقيب
بقنا التربية كلية مع بالشتراك عشر الثالث المؤتمر)13(

)1997  فبراير20-17 (القصر الوادي جنوب جامعة
الجامعة رئيس كامل محمد أ.د./ عرفات رعاية تحت

عميد محمود محمد الله أ.د./ نإصر المؤتمر ومضيف
صادق. مختار احمد أ.د./ آمالا المؤتمر ومقرر الكلية

جامعة – التربية كلية مع بالشتراك عشر الرابع المؤتمر)14(
أ.د./ رعاية  تحتم)1998  فبراير25- 23( شمس عين
للبحث والدولة العالي التعليم وزير شهاب محمود مفيد

رئيس غلب أ.د./ حسن المؤتمر شرف ورئيس العلمي،
المفتي أمين أ.د./ محمد المؤتمر ومضيف الجامعة،

أ.د./ صبحي، أ.د./ سيد المؤتمر ومقررا الكلية، عميد
خزام. الفونإس نإجيب

– البنات كلية مع بالشتراك عشر الخامس المؤتمر)15(
1999  فبراير2 إلى  يناير31 من شمس عين جامعة
أ.د./ و الجامعة رئيس غلب أ.د./ حسن رعاية تحت

أ.د./ عزيزة المؤتمر ومضيف الكلية عميد عليش نإفيسة
المؤتمر. عام مقرر السيد

-  التربية كلية مع بالشتراك عشر السادس المؤتمر)16(
أ.د./ رعاية تحت – السويس فرع السويس قناة جامعة
عبدالعزيز أ.د./ شكري العالي، التعليم وزير شهاب مفيد

وضيافة ، الجامعة رئيس
عزت وأ.د./ فوزي الكلية، عميد الصياد أ.د./ عبدالعاطي

المؤتمر. ومقرر الكلية وكيل
العلوم كلية مع بالشتراك عشر السابع المؤتمر)17(

 تحت2001  يناير31- 29  أكتوبر6 جامعة – الجتماعية
أ.د./ احمد و العالي التعليم وزير شهاب أ.د/ مفيد رعاية
مضيف حوطر أ.د./ صلح و الجامعة رئيس سعدة عطية
. المؤتمر ومقرر

جامعة الداب كلية مع بالشتراك الثامن المؤتمر)18(
أ.د./ رئيس رعاية ) تحت2002  فبراير6- 4( المنصورة
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المنصورة جامعة
المؤتمر. ومضيف الكلية عميد عبدالرحيم وأ.د./ طلعت

جامعة – الداب كلية مع بالشتراك عشر التاسع المؤتمر)19(
أ.د./ رئيس رعاية ) تحت2003  يناير29- 27( القاهرة

الجامعة.
مركز مع بالشتراك النفس لعلم العشرون المؤتمر)20(

-19( شمس عين جامعة – الداب بكلية النفسية الخدمة
رئيس هاشم أ.د./ صالح رعاية ) تحت2004  يناير21

أ.د./ الجامعة، رئيس نإائب عبدالقادر أ.د./ مراد الجامعة
الغندور بالله أ.د./ العارف المؤتمر مضيف هريدي محمد
المؤتمر. عام مقرر

العبور معهد مع بالشتراك والعشرون الحادي المؤتمر)21(
 يناير31( المعلومات ونإظم والحاسبات للدارة العالي

عزت عمروأ.د/  رعاية ) تحت2005  فبراير2 إلى
الشرقية. محافظ والسيد العالي التعليم وزير سلمة

التربية كلية مع بالشتراك والعشرون الثانإي المؤتمر)22(
) تحت2006  فبراير1 إلى  يناير30( الزهر جامعة
طنطاوي السيد أ.د./ محمد الكبر المام فضيلة رعاية
أ.د/ صلح محمد، أ.د./ احمد وفضيلة الزهر الجامع شيخ

وكيل الصاوي وجيه أ.د/ محمد الكلية، عميد صديق
مقرر شبيب محمد أ.د/ احمد المؤتمر، مضيف الكلية

المؤتمر. عام
– التربية كلية مع بالشتراك والعشرون الثالث المؤتمر)23(

أ.د/ رعاية ) تحت2007  فبراير7-5( المنصورة جامعة
حامد أ.د./ محمد الجامعة رئيس ابوريان محمد مجدي

الكنانإي أ.د/ ممدوح و  الجامعة رئيس نإائب الشابوري
أ.د./ المؤتمر، أمين الموافي أ.د/ فؤاد المؤتمر، مضيف
المؤتمر. مقرر عطوة محمد

– التربية كلية مع بالشتراك والعشرون الرابع المؤتمر)24(
رعاية تحت م)،2008  فبراير6- 4( الزقازيق جامعة
أ.د./ المؤتمر مضيف الدمياطي علي أ.د/ ماهر السيد

المؤتمر. مقررا عبدالله أ.د/ عادلا عبدالمنعم، الشناوي
) بدار2009  فبراير4-2( والعشرون الخامس المؤتمر)25(

علم شيوخ رعاية تحت شمس، عين جامعة ضيافة
نإائب زيدان أ.د./ السيد المؤتمر مقرر ، مصر في النفس
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المؤتمر رئيس الطيب عبدالظاهر أ.د./ محمد ، الرئيس
صادق. مختار أحمد أ.د./ آمالا

 )2010  فبراير17-15(  والعشرون السادس المؤتمر)26(
عين رعاية وتحت شمس عين جامعة ضيافة بدار

مقرر ، مصر في النفس علم شيوخ رعاية تحت شمس،
أ.د./ آمالا المؤتمر رئيس  عبدون أ.د./ سيف المؤتمر

صادق. مختار أحمد
 ) ـبـدار2011  ـمـايو8-7(  والعـشـرون الـسـابع الـمـؤتمر)27(

ـفـي النـفـس علم شيوخ رعاية تحت شمس، عين  ضيافة
 المؤتمر مقرر ، مصر

عويضة أ.د./ كريمان ، الرئيس نإائب عبدون أ.د./ سيف
صادق. مختار أحمد أ.د./ آمالا المؤتمر رئيس

 ) بدار2012   فبراير8 – 6(  والعشرون الثامن المؤتمر)28(
عبدون أ./ دسيف المؤتمر مقرر ، شمس، عين  ضيافة
أ.د./ المؤتمر رئيس  عويضة أ.د./ كريمان ، الرئيس نإائب
صادق. مختار أحمد آمالا

  أبريل1 –  مارس30(  والعشرون التاسع المؤتمر)29(
شيوخ رعاية تحت شمس، عين  ضيافة  ) بدار2013

عبدون أ.د./ سيف المؤتمر مقرر ، مصر في النفس علم
ة.عويض أ.د./ كريمان المؤتمر رئيس ، الرئيس

مع  بلشتراك2014  مارس24 - 22( الثلثون المؤتمر )30(
رعاية تحت الوادي، جنوب جامعة – بالغردقة التربية كلية

أ.د./ سيف المؤتمر مقرر ، مصر في النفس علم شيوخ
. عويضة أ.د./ كريمان المؤتمر رئيس ، الرئيس عبدون

)2015  مارس30 - 28( والثلثون الحادي المؤتمر)31(
جامعة –  الرياضية والتربية – التربية كلية مع بلشتراك

/ والرياضة الشباب وزير السيد رعاية تحت ، أسيوط
/ / اللواءا الجديد الوادي محافظ والسيد العزيز عبد خالد

عبد الدكتور/ محمد الستاذ والسيد  العشماوي محمود
المؤتمر مقرر ، الوادي جنوب جامعة رئيس  عيد السميع

/ أ.م.د/ نإجوي صفوت و/ أ.د/ محمد  عبدون أ.د./ سيف
. أ.د/ عويضة أ.د./ كريمان المؤتمر رئيس ، واعر أحمد
و/ أ.د/ الرياضية التربية كلية عميد محمود سيد بهائ
الجديد. بالوادي التربية كلية عميد محمود محمد نإصر
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 ) بدار2016    أبريل10 – 9( والثلثون المؤتمرالثانإي)32(
في النفس علم شيوخ رعاية تحت شمس، عين  ضيافة
نإأئب ، الرئيس عبدون أ.د./ سيف المؤتمر مقرر ، مصر

المؤتمر رئيس و زيدان القادر عبد أ.د/ السيد الرئيس
ة.عويض أ.د./ كريمان

 )2017    فبراير6 – 5(   والثلثون الثالث المؤتمر)33(
رعاية تحت أسوان جامعة – التربية كلية مع بلشتراك

أ.د/ عبد والسيد أسوان محافظ حجازي / مجدي السيد
عام أمين أسوان، جامعة رئيس القادر عبد محمد القادر

مقررروا ،  شريت الغني عبد محمد أ.د/ أشرف المؤتمر
أ.د/ نإاصر ، حسين أحمد خيري محمدالعدلا أ.د/ عادلا

أ.د/ سيف المؤتمر رئيس نإأئي ، محمد الرازق عبد
رئيس ، المؤتمر ، الديب مصطفي أ.د،/ محمد ، عبدون

ة.عويض أ.د./ كريمان المؤتمر
 )2018   يناير31 – 30(   والثلثون الرابع المؤتمر)34(

أ.د/ محمدالمؤتمر مقررا ،  القصر فيل الجولي بفندق
, نإأئب شريت الغني عبد أ.د/ أشرف ، الديب مصطفي

رئيس ، الرئيس عبدون أ.د./ سيف   المؤتمر رئيس
ة.عويض أ.د./ كريمان المؤتمر

 )2019   مارس3 – 2(   والثلثون الخامس المؤتمر)35(
رعاية تحت   سويف بني جامعة – المؤتمرات بقاعة
أ.د/ والسيد الغفار عبد / خالد العالي التعليم وزير السيد

أ.د/ فاطمة و سويف بني جامعة رئيس حسن منصور
،  الجامعة رئيس نإائبا بشري , أ.د/ هشام علي حسن
المؤتمر أمينابهنساوي فكري أ.م.د./ أحمد المؤتمر مقرر

الغني عبد أ.د/ أشرف ن الديب مصطفي أ.د/ محمد
أ.د/ ، عبدون أ.د/ سيف المؤتمر رئيس . ونإواب شريت
،  النيل أبو محمود الله أ.د/ هبة ، محمد الله عبد عادلا
حماد أ.د/ محمد ، ةعويض أ.د./ كريمان المؤتمر رئيس
. هندي

اا : النفسية للدراسات المصرية : المجلة رابع
اا. عشر  سبعة1997 عام نإهاية حتى منها صدر عدد
م.1991 سبتمبر الولا العدد
م.1997 أغسطس عشر السابع العدد
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)8( قائمة
النفسية للدراسات المصرية الجمعية مؤتمرات

ال : الجمعية فيها شاركت : مؤتمرات أو
للبحوث القومي المركز نإظمه الذي النفس علم مؤتمر

).1971 (مايو والجنائية الجتماعية
اا في النفس : (علم بعنوان الجمعية : مؤتمرات ثانإي

مصر) برئاسة
: الجمعية رئيس – أبوحطب أ.د./ فؤاد

جامعة – التربية كلية مع بالشتراك الولا المؤتمر)1(
أ.د./ محمد رعاية م) تحت1985  ابريل18-5( حلوان

أ.د./ ، واستضافة ، الجامعة رئيس الدين علم إسماعيل
أ.د./ المؤتمر ومقرر ، الكلية عميدة كوجك حسين كوثر
صادق. مختار أحمد آمالا

بدعم الجمعية بتنظيمه قامت الذي الثانإي المؤتمر)2(
المؤتمر ) مقرر1986  ابريل28-26( حلوان جامعة

زهران. أ.د./ حامد
جامعة الداب كلية مع بالشتراك الثالث المؤتمر)3(

أ.د./ حلمي رعاية ) تحت1987  يناير28-26( القاهرة
أ.د./ عبدالعزيز واستضافة الجامعة، رئيس نإمر محمود
أ.د./عبدالحليم المؤتمر ومقرر الكلية، عميد حموده
السيد. محمود

عين جامعة الداب كلية مع بالشتراك الرابع المؤتمر)4(
أ.د/ محمد رعاية ) تحت1988  يناير27-25( شمس
أ.د./ واستضافة ، الجامعة رئيس الهاشمي محمد

أ.د./ فرج المؤتمر ومقرر الكلية، عميد نإوار عبدالعزيز
طه. عبدالقادر

جامعة التربية كلية مع بالشتراك الخامس المؤتمر)5(
أ.د./ رأفت رعاية ) تحت1989  يناير23-21( طنطا

أ.د./ واستضافة الجامعة، رئيس عيسى مصطفى
أ.د./ المؤتمر ومقرر الكلية، عميد حسين عبدالغفار

الطيب. عبدالظاهر محمد
جامعة التربية كلية مع بالشتراك السادس المؤتمر)6(

أ.د./ رعاية ) تحت1990  يناير24-22( المنصورة
أ.د./ سيد واستضافة الجامعة رئيس حسن عبدالفتاح
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أ.د./ المؤتمر ومقرر الجامعة، رئيس نإائب الله خير
مراد. أحمد صلح

عين جامعة التربية كلية مع بالشتراك السابع المؤتمر)7(
أ.د./ رعاية ) تحت1991  سبتمبر4-2( شمس

المؤتمر ومضيف الجامعة، رئيس عبدالغفار عبدالسلم
المؤتمر ومقرر الكلية، عميد اسماعيل أ.د./ حسني
. منصور أ.د./ طلعت

النإسانإية الدراسات كلية مع بالشتراك الثامن المؤتمر)8(
رعاية ) تحت1992  يونإيه8-6( الزهر جامعة للبنات
الحق جاد علي الحق جاد الشيخ الكبر المام فضيلة

الجامعة، رئيس الشيخ أ.د./ عبدالفتاح ، الزهر شيخ
، الكلية عميدة صالح ياقوت أ.د./ رجاءا واستضافة

صادق. محمد أ.د./ فاروق المؤتمر ومقرر
بأسوان التربية كلية مع بالشتراك التاسع المؤتمر)9(

أ.د./ رعاية ) تحت1993  يناير31-27( أسيوط جامعة
واستضافة الجامعة، رئيس الطحلوي رجائي محمد

ومقرر الكلية، عميد المغربي عبدالله أ.د./ محمد
الكامل. محمد أ.د./ حسنين المؤتمر

جامعة التربية كلية مع بالشتراك العاشر المؤتمر)10(
أ.د./ محمد رعاية ) تحت1994  فبراير9-7( حلوان
أ.د./ آمالا واستضافة الجامعة رئيس الجوهري محمود

أ.د./ المؤتمر ومقرر الكلية، عميدة صادق مختار احمد
الخضري. نإجيبة

جامعة الداب كلية مع بالشتراك عشر الحادي المؤتمر)11(
ابو أ.د./ جمالا رعاية ) تحت1995  يناير12-10( المنيا

أ.د./ عبدالهادي واستضافة الجامعة، رئيس المكارم
الكلية. عميد الجوهري

جامعة التربية كلية مع بالشتراك عشر الثانإي المؤتمر)12(
أ.د./ محمد رعاية ) تحت1996  يناير18-16( أسيوط
المؤتمر ومضيف ، الجامعة رئيس الطحلوي رجائي

المؤتمر ومقرر الكلية، عميد أمام محمود أ.د./ حنفي
البحيري. أ.د./ عبدالرقيب

بقنا التربية كلية مع بالشتراك عشر الثالث المؤتمر)13(
)1997  فبراير20-17 (القصر الوادي جنوب جامعة
الجامعة رئيس كامل محمد أ.د./ عرفات رعاية تحت
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عميد محمود محمد الله أ.د./ نإصر المؤتمر ومضيف
صادق. مختار احمد أ.د./ آمالا المؤتمر ومقرر الكلية

جامعة – التربية كلية مع بالشتراك عشر الرابع المؤتمر)14(
أ.د./ رعاية  تحتم)1998  فبراير25- 23( شمس عين
للبحث والدولة العالي التعليم وزير شهاب محمود مفيد

رئيس غلب أ.د./ حسن المؤتمر شرف ورئيس العلمي،
المفتي أمين أ.د./ محمد المؤتمر ومضيف الجامعة،

صبحي، أ.د./ سيد المؤتمر ومقررا الكلية، عميد
خزام. الفونإس أ.د./ نإجيب
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)9( القائمة
أعضائها خللا من الجمعية إنإجازات

ال )2008- 1948( الجمعية : رؤساء أو
)1960- 1948(القوصي أ.د./ عبدالعزيز)1(
)1962- 1960(النحاس كامل ا./ محمد)2(
 -1968 ،1967- 1962( صالح زكي أ.د./ أحمد)3(

1970، 1971 -1974(
)1968- 1967(محمد زكي ا./ أحمد)4(
)1971- 1970(سويف أ.د./ مصطفى)5(
)1983- 1974(فهمي أ.د./ سمية)6(
)1984- 1983(زهران أ.د./ حامد)7(
)2000- 1984(ابوحطب أ.د./ فؤاد)8(
-2000(صادق مختار احمد أ.د./ آمالا)9(

2015(
الن)  حتي– 2015(            عويصة أ.د./ كريمان)10(

اا : وزارية مناصب تولوا الذين الجمعية : أعضاء ثانإي
)1954- 1952( المعارف : وزير القبانإي ا./ إسماعيل)1(
وزير – الجتماعية الشئون : وزير جللا فؤاد أ./ محمد)2(

)1954- 1952( القومي الرشاد
لوزارة الفني : المستشار القوصي أ.د./ عبدالعزيز)3(

الدائم مصر ) مندوب1960- 1955( والتعليم التربية
المركز ) مدير1961- 1960( اليونإسكو بمنظمة
(منظمة العربية للبلد وإدارتها التربية لتخطيط القليمي

)1971- 1961اليونإسكو) (
( والتعليم التربية : وزير عبدالغفار أ.د./ عبدالسلم)4(

1984 -1985(
الثقافة :  (وزير سليمان الحميد عبد أ.د/ شاكر)5(
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اا العلوم في التقديرية الدولة بجائزة : الفائزون ثالث
: الجمعية أعضاء من الجتماعية

)1980 ( القوصي أ.د./ عبدالعزيز)1(
)1987(زيور أ.د./ مصطفى)2(
)1989(سويف أ.د./ مصطفى)3(
)1993(دسوقي محمد أ.د./ كمالا)4(
)1995(مليكة كامل أ.د./ لويس)5(
)2000(أبوحطب أ.د./ فؤاد)6(
)2001(عبدالغفار أ.د./ عبدالسلم)7(
)2001(حفني محمود أ.د./ قدري )8(
)2012(    صادق مختار احمد أ.د./ آمالا)9(

اا : الجمعية أعضاء من الجامعات : رؤساء رابع
رئيس وأولا : مؤسس سويف أ.د./ مصطفى)1(

)1971- 1968( الفنون لكاديمية
رئيس وأولا : مؤسس كاظم إبراهيم أ.د./ محمد)2(

)1986- 1977( قطر لجامعة
عين جامعة : رئيس عبدالغفار أ.د./ عبدالسلم)3(

)1993- 1989( شمس
اا : الجمعية أعضاء من الجامعات رؤساء : نإواب خامس

المنصورة) (جامعة الله خير محمد أ.د./ سيد)1(
الزقازيق) (جامعةدسوقي محمد أ.د./ كمالا)2(
قطر) (جامعةجابر عبدالحميد أ.د./ جابر)3(
حلوان) (جامعةحوطر عبدالمنعم أ.د./ صلح)4(
حلوان) (جامعةصادق مختار احمد أ.د./ آمالا)5(
جنوب (جامعةالكامل محمد أ.د./ حسنين)6(

الوادي)
حلـوان) (جامعةحنفي عبلهأ.د./ )7(
الزقازيق) (جامعةالرفاعي حمدأ.د./ أ)8(

اا : الجمعية أعضاء من البحثية المراكز : مديرو سادس
بركات خليفة أ.د./ محمد)1(

الفنية البحوث إدارة مدير
التربية بوزارة والمشروعات

والتعليم
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حمزه أ.د./ مختار)2(
للبحوث القومي المركز مدير

الجنائية الجتماعية
اسكندر أ.د./ نإجيب)3(

للدارة القومي المركز مدير
العليا

السيد البهي أ.د./ فؤاد)4(
للبحوث القومي المركز مدير

التربوية
سلطان الدين أ.د./ عماد)5(

للبحوث القومي المركز مدير
والجنائية الجتماعية

أبوحطب أ.د./ فؤاد)6(
القومي المركز مدير

التربوي والتقويم للمتحانإات
الشرقاوي محمد أ.د./ أنإور)7(

للبحوث القومي المركز مدير
والتنمية التربوية

الخضري أ.د./ سليمان)8(
القومي المركز مديرالشيخ

والتنمية التربوية للبحوث
خزام الفونإس أ.د./ نإجيب)9(

للبحوث القومي المركز مدير
والتنمية التربوية

 رمضان محمد أ.د./ رمضان)10(
القومي المركز مدير

التربوي والتقويم للمتحانإات

اا التنفيذية المجالس عضوية في : المنتخبون سابع
: الجمعية أعضاء من الدولية العلمية للتحادات

الجمعية : عضو القوصي أ.د./ عبدالعزيز)1(
،1954 ،1951( النفسي لعلم الدولي للتحاد العمومية

1957، 1960.(
العمومية الجمعية عضو – أبوحطب أ.د./ فؤاد)2(

–) 1996 ،1992 ،1988( النفس لعلم الدولي للتحاد
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( النفس لعلم الدولي للتحاد التنفيذي المجلس عضو
الدولية للجنة التنفيذي المجلس عضو )،2000- 1992

التنفيذي المجلس عضو )،2000- 1994( للختبار
عضو )،2000- 1997( التربوي للتقويم الدولي للتحاد

( الدين لسيكولوجية الدولي للتحاد التنفيذي المجلس
لعلم الدولي التحاد رئيس نإائب ) ،2000- 1996
الرئيس )،2000- 1997( السلمي العالم في النفس

-1988( النفس لعلماءا الدولي للمجلس القليمي
2000.(

المجلس : عضو طه عبدالقادر أ.د./ فرج)3(
-1984( التطبيقي النفس لعلم الدولي للتحاد التنفيذي

1994.(
المجلس : عضو مليكه كاملة أ.د./ لويس)4(

-1992( النفس لعلماءا الدولي للمجلس التنفيذي
1995.(

المجلس : عضو صادق مختار أحمد أ.د./ آمالا)5(
( الموسيقى لسيكولوجية الدولي للتحاد التنفيذي

الدولي للتحاد القليمي الرئيس )،1992- 1988
الرئيس - الن)،1982( الموسيقى لسيكولوجية

العالم في النفس لعلماءا الدولي للتحاد القليمي
- الن).1996( السلمي

المجلس : عضو صادق محمد أ.د./ فاروق)6(
-1992( الخاصة للتربية الدولي للكونإجرس التنفيذي

منذ العقلي للتخلف المريكية الجمعية عضو ) ،1995
.1992 عام منذ الدولية اللجنة  وعضو1962 عام

اا علم في المتخصصة المجلت تحرير : رؤساء ثامن
: النفس

: مجلة زيور أ.د./ مصطفى مراد، أ.د./ يوسف)1(
).1953- 1945( النفس علم

).1958( النفسية : الصحة زيور أ.د./ مصطفى)2(
( النفس علم مجلة ، عبدالفتاح أ.د./ أ.د./ كاميليا)3(

 الن).– 1987
: طه عبدالقادر فرج ، فرج ارنإست أ.د./ صفوت)4(

نإفسية. دراسات
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للدراسات المصرية : المجلة ابوحطب أ.د./ فؤاد)5(
).2000- 1991( النفسية

للدراسات المصرية : المجلة صادق أ.د./ آمالا)6(
 الن).– 2000( النفسية

اا علم في التشجيعية الدولة بجائزة : الفائزون تاسع
: الجمعية أعضاء من النفس

اسكندر أ.د./ نإجيب إسماعيل، الدين عماد أ.د./ محمد)1(
).1961 – الوالدية (التجاهات كتاب عن إبراهيم

النفس (علم كتاب عن خيري محمد أ.د./ السيد)2(
).1967 وتطبيقاته، الصناعي

بين النفسي (التحليل كتاب عن فائق محمد أ.د./ أحمد)3(
).1969 والفلسفة، العلم

الوهم، (تجسيد كتاب عن حفني محمود أ.د./ قدري)4(
1972.(

، العقلية (القدرات كتاب عن ابوحطب أ.د./ فؤاد)5(
1974.(

في المختصرة (الموسوعة كتاب عن الخولي أ.د./ وليم)6(
).1978 ، النفسي والطب النفس علم

(سيكولوجية كتاب عن حنوره عبدالحميد أ.د./ مصري)7(
).1978 الفني التذوق

الموت (قلق كتاب عن عبدالخالق محمد أ.د./ أحمد)8(
1988.(

الموسيقى (لغة كتاب عن صادق مختار أحمد أ.د./ آمالا)9(
1989.(

كتاب عن عبدالخالق كمالا محمد أ.د./ وفاءا)10(
).1989 ، الطفل نإمو في (بحوث

كتاب عن أحمد عبدالستار أ.د./ رمضان)11(
).1995 ، العربية السرة سيكولوجية في (دراسات

اا المصرية الجمعية إدارة مجلس : أعضاء عاشر
) :1998- 1948( النفسية للدراسات

رئيس – العام (المين صادق مختار أحمد أ.د./ آمالا)1(
الجمعية)

يسري محمد أ.د./ اجللا)2(
الجمعية) (رئيس صالح زكي أ.د./ احمد)3(
الجمعية) (رئيسمحمد زكي أ.د./ احمد)4(
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العام) (المينسلمة عبدالعزيز أ.د./ احمد)5(
العام) (المينعبدالحميد حمدي أ.د./ احمد)6(
الصندوق) (أمينالفقي عبدالرءاوف د./ إسماعيل)7(
الله عطية أ./ احمد)8(
الصندوق) (أمينزيدان عبدالقادر أ.د./ السيد)9(
عبدالرحمن شوقي أ.ح. أحمد الميرالي)10(
الصندوق (أمينالشرقاوي محمد أ.د./ أنإور)11(

العام) المين –
(امينكاظم محمد أ.د./ أمينة)12(

الصندوق)
عام)  (أمينعبدالعزيز أ.د./ الهامي)13(
محمود حسين د. / أيوب)14(
قنديل أ.د./ بثينة)15(
العام) (المينعلم ابراهيم  بديوي/د.)16(
– الصندوق (أمينجابر عبدالحميد أ.د./ جابر)17(

العام) المين
الفرماوي على أ.د./ حمدي)18(
– الصندوق (امين    زهران عبدالسلم أ.د./ حامد)19(

الجمعية) رئيس
العام) (المين الفقي عبدالعزيز د./ حامد)20(
وافي عبدالواحد علي د./ حزم)21(
الدريني عبدالعزيز أ.د./ حسين)22(
الرئيس) (نإائب منصور فام أ.د./ رشدي)23(
– عام (أمينسريع أبو عبدالله أ.د./ رضا)24(

الرئيس) نإائب
درويش العابدين أ.د./ زين)25(
المغربي أ.د./ سعد)26(
النإصاري لطفي أ.د./ سامية)27(
الرئيس) (نإائب الشيخ الخضري أ.د./ سليمان)28(
مرسي عبدالحميد د./ سيد)29(
الصندوق (امين فهمي احمد أ.د./ سمية)30(

الجمعية) رئيس –
العام) (المين صبحي محمد أ.د./ سيد)31(
الصندوق) (امينالمل أ.د./ سلوى)32(
عبدالباقي أ.د./ سلوى)33(
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لملوم حفني  سعد/د.)34(
(امين اسماعيل أ.د./ سوسن)35(

الصندوق)
سليمان عبدالحميد أ.د./ شاكر)36(
شخاشيري د./ شذا)37(
العام) (المينالعسر أ.د./ صفاءا)38(
حوطر عبدالمنعم أ.د./ صلح)39(
العام) (المينفرج ارنإست أ.د./ صفوت)40(
مغاريوس أ.د./ صموئيل)41(
(أمينمراد أحمد أ.د./ صلح)42(

الصندوق)
العام) (المينمنصور أ.د./ طلعت)43(
عسكر د./ عبدالعزيز)44(
(امينإبراهيم أ.د./ عبدالستار)45(

الصندوق)
الرئيس) (نإائبالسيد محمود أ.د./ عبدالحليم)46(
الجمعية) (رئيسالقوصي أ.د./ عبدالعزيز)47(
(امينحجازي عبدالغني أ.د./ عزة)48(

الصندوق)
العام) (المينهنا محمود أ.د./ عطية)49(
سليمان السيد د./ علي)50(
سليمان محمود أ.د./ عبدالله)51(
الرئيس) (نإائبكامل علي د./ فايزة)52(
الرئيس) (نإائبكامل علي أ.د./ فايزة)53(
فرج أحمد أ.د./ فرج)54(
الرئيس) (نإائبطه عبدالقادر أ.د./ فرج)55(
– العام (المينأبوحطب عبداللطيف أ.د./ فؤاد)56(

الجمعية) رئيس
عام) (أمينالديب مصطفى أ.د./ محمد)57(
صادق محمد أ.د./ فاروق)58(
(أمينعلي عزت د./ فوزي)59(

الصندوق)
دياب أ.د./ فوزية)60(
– الصندوق (أمين حفني محمود أ.د./ قدري)61(

الرئيس) نإائب
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الرئيس) (نإائبعبدالفتاح أ.د./ كاميليا)62(
– رئيس ( نإأب         منشار عويضه أ.د./ كريمان)63(

الدارة)                مجلس رئيس
إسماعيل الدين عماد أ.د./ محمد)64(
الزيادي أ.د./ محمود)65(
(رئيسسويف أ.د./ مصطفى)66(

الجمعية)
جللا فؤاد أ. محمد)67(
حلمي أ.د./ منيرة)68(
(امينآدم سلمة د./ محمد)69(

الصندوق)
فتحي / محمد المستشار)70(
سعيد مظهر أ./ محمد)71(
أبوالنيل السيد أ.د./ محمود)72(
الطيب عبدالظاهر أ.د./ محمد)73(
منسي عبدالحليم أ.د./ محمود)74(
جمالا حسن د./ منير)75(
جريجوري أ./ مرقس)76(
الرئيس) (نإائباسكندر أ.د./ نإجيب)77(
 رمزي أ.د./ نإاهد)78(
برادة أ.د./ هدى)79(
الرئيس) (نإائبمراد أ.د./ يوسف)80(

النفسية للدراسات المصرية الجمعية إدارة مجلس
) 2020-  2016(   عاملل

عويضه كريمانأ.د./ 
                      منشار

يوسف الدين سيفد./ أ.
عبدون

محمد أ.د./ رمضان
رمضان

مصطفي أ.د./ محمد
الديب
الظاهر عبد محمدأ.د./ 

الطيب

الجمعية) ( رئيس
)  رئيس ( نإائب
العام)  (المين

الصندوق) أمين(
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محمد الله عبد أ.د./ عادل
العدل محمد أ.د./ عادل

عبد محمد ا.د./ اشرف
د/ سليمان شريت الغني

يوســـف الواحد عبد
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: الجمعية أعضاء من الكليات : عمداء عشر أحد
: شمس عين جامعة

اا للمعلمين للتربية العالي (المعهد التربية كلية سابق
(

القبانإي محمود / إسماعيل الستاذ
القوصي أ.د./ عبدالعزيز
عبدالغفار أ.د./ عبدالسلم
زهران عبدالسلم أ.د./ حامد
الشخص السيد أ.د./ عبدالعزيز
: الداب كلية
خيري محمد أ.د./ السيد
خليل محمد أ.د./ محمد
: البنات كلية
الغريب أ.د./ رمزية

: للطفولة العليا الدراسات معهد
عبدالفتاح أ.د./ كاميليا
حفني محمود أ.د./ قدري
بهادر أ.د./ سعدية
عبدالمجيد يوسف أ.د./ فايزة

: السكندرية جامعة
: التربية كلية
محمود وجيه أ.د./ إبراهيم
المليجي أ.د./ حلمي
) : دمنهور (فرع التربية كلية
منسي عبدالحليم أ.د./ محمود
عكاشة فتحي أ.د./ محمود

: أسيوط جامعة
: التربية كلية
علي محمد أ.د./ صبره
إمام محمود أ.د./ حنفي
الشريف الدين أ.د./ صلح

: الزهر جامعة
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: التربية كلية
احمد عبدالقادر أ.د./ محمود
الدريني عبدالعزيز أ.د./ حسين

: طنطا جامعة
: التربية كلية
سلمة احمد أ.د./ محمد
الطيب عبدالظاهر أ.د./ محمد
كامل أ.د./ عبدالوهاب
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: المنصورة جامعة
: التربية كلية
الله خير محمد أ.د./ سيد
مراد احمد أ.د./ صلح
الدين علي ثابت أ.د./ محمد
الكنانإي أ.د./ ممدوح

: الزقإازيق جامعة
: التربية كلية
الدسوقي محمد أ.د./ كمالا
الدسوقي احمد أ.د./ محمد
غنيم الرفاعي أ.د./ أحمد
) : بنها (فرع التربية كلية
/.مرسي عبدالحي عبدالله أ.د
/.القطان سامية أ.د
سالم الله عوض أ.د./ محمود

: حلوان جامعة
: التربية كلية
صادق مختار أحمد أ.د./ آمالا
القريطي أ.د./ عبدالمطلب
غنيم عبدالسلم أ.د./ محمد
: الجتماعية الخدمة كلية
حوطر عبدالمنعم أ.د./ صلح

: السويس قإناة جامعة
: بالسماعيلية التربية كلية
الزهار عيد أ.د./ نإبيل

: المنوفية جامعة
: التربية كلية
ابوبيه محمود أ.د./ سامي

: المنيا جامعة
: التربية كلية
العبد عبدالعزيز أ.د./ حامد

: النوعية التربية كليات
: المنيا نإوعية تربية

-47-



بداري أ.د./ علي
إبراهيم علي أ.د./ إبراهيم

: شمس عين جامعة
:  نإوعية تربية

صادق مختار أحمد أ.د./ آمالا
زيدان عبدالقادر أ.د./ السيد
صبحي محمد أ.د./ سيد
المل أ.د./ سلوى
الحسيني السيد أ.د./ نإادية

: القاهرة جامعة
: النوعية التربية كلية
المليجي أ.د./ علي
المرزوقي أ.د./ منى

: القاهرة جامعة
: الطفال رياض

عبدالفتاح أ.د./ كاميليا
كامل أ.د./ سهير
: الداب كلية
حنوره عبدالحميد أ.د./ مصري

) : الجمعية أعضاء من الكليات (وكلء عشر ثانإي
: القاهرة جامعة

:  الداب كلية
نإجاتي عثمان أ.د./ محمد
السيد محمود أ.د./ عبدالحليم

: التربوية والبحوث الدراسات معهد
شريف محمود أ.د./ نإادية
: بالفيوم التربية كلية
العزبي محمود أ.د./ مديحة

: السكندرية جامعة
: التربية كلية
النإصاري محمود أ.د./ سامية

شمس عين جامعة
: التربية كلية
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صالح زكي أ.د./ احمد
زهران عبدالسلم أ.د./ حامد
ابوحطب أ.د./ فؤاد
/.الشيخ الخضري سليمان أ.د
: البنات كلية
/.عبدالرحمن سعد أ.د

: للطفولة العليا الدراسات معهد
حفني محمود أ.د./ قدري
بهادر أ.د./ سعدية
يوسف علي أ.د./ فايزة
كرم أ.د./ ليلى

: أسيوط جامعة
: التربية كلية
علي محمد أ.د./ صبره
الجمالا مصطفى أ.د./ ابوالعزايم

: طنطا جامعة
: التربية كلية
الطيب عبدالظاهر أ.د./ محمد
كامل محمد أ.د./ عبدالوهاب
:  الداب كلية
/.الشيخ احمدي عبدالسلم أ.د

: حلوان جامعة
: التربية كلية
صادق مختار أحمد أ.د./ آمالا
الخضري عبدالقدوس أ.د./ نإجيبة
القريطي أ.د./ عبدالمطلب
عبدالباقي أ.د./ سلوى
عبدالغفار عبدالقادر أ.د./ محمد
عبدالخالق كمالا محمد أ.د./ وفاءا

: الزقإازيق جامعة
: التربية كلية
غنيم محمد الرفاعي أ.د./ احمد
عبدالرحمن السيد أ.د./ محمد
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:  أكتوبر6 جامعة
: الجتماعية الخدمة كلية
عيدالزهار أ.د./ نإبيل

: الوادي جنوب جامعة
: بسوهاج التربية كلية
الكامل. محمد أ.د./حسنين

بالجامعات النفس علم أقإسام : رؤساء عشر ثالث
: المصرية

: القاهرة جامعة
: الداب كلية
1953 الفلسفة قسم (رئيس مراد أ.د./ يوسف-

1957(
الدراسات قسم (رئيسسويف أ.د./ مصطفى

-1973( والنفسية الفلسفية
لقسم رئيس وأولا ) مؤسس1974

)1984- 1974( النفس علم
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