
 
 

 

  السرية الذاتية
  

  السيد مصطفى راغب األقرع                         : االسم 
  مصرى                        :اجلنسية 

   الكويت                         : لعنوانا
                             

  
  :العلمية املؤهالت

   
  مبرتبة الشرف األوىل مع التوصية بطبع و تبادل الرسـالة   قسم علم النفسيف اآلداب من الدكتوراه  درجة

  ٢٠٠٨ – جامعة عني مشس –كلية اآلداب  – مع اجلامعات و املراكز العلمية
  جامعة عـني مشـس    –كلية اآلداب  –قسم علم النفس    –احلصول على السنة التمهيدية للدكتواره- 

٢٠٠٤ 
 جامعة عني مشس  بتقدير ممتاز مـع التوصـية بـالطبع و     –داب قسم علم النفس شهادة املاجستري ىف اآل

   ٢٠٠٣. التبادل مع اهليئات العلمية 
  جامعة عني  –كلية اآلداب  –قسم علم النفس   -دبلومة اخلدمة النفسية  ختصص علم النفس االكلينيكى

 ١٩٩٩ –مشس 
 ١٩٩٦جامعة طنطا تقدير جيد   –س اآلداب  قسم علم النفس ليسان. 

  
  

   :العلميةالدورات والشهادات 
  

  ٢٠١٠الكويت    -مركز الراشد للتنمية البشرية  –دورة لغة اجلسد 
  ٢٠١٠الكويت    -مركز الراشد للتنمية البشرية  –دورة ادارة الضغوط 
  ٢٠٠٩الكويت    -مركز الراشد للتنمية البشرية  –دورة كيف ختطط حلياتك 
  ٢٠٠٨الكويت    -مركز الراشد للتنمية البشرية  –دورة ممارس العالج بالتنومي االحيائى 
 ٢٠٠٦جامعة عيش مشس  -دورة متخصصة ىف جمال العالج املعرىف الفردى و اجلمعى 
  ٢٠٠٦ -جامعة عني مشس  –دورة متخصصة ىف جمال العالج الدينامى 
   دورة متخصصة ىف جمال الصحة النفسية للطفل  من اجلمعية املصرية للصحة النفسية بالتعاون مع االحتـاد

 ٢٠٠١ العاملى للصحة النفسية 
  برنامج  -دورة متخصصة ىف جمال التحليل االحصائى للعلوم االجتماعية باستخدام الكمبيوترSPSS   ،

 ٢٠٠٠.جامعة املنصورة  –مركز احلاسب العلمى 
 ٢٠٠٠االحتاد العام للجمعيات األهلية  -دورة  ىف جمال العمل التطوعى باجلمعيات االهلية 
  ١٩٩٩دورة  تدريبية ىف جمال التنمية املستدامة من برنامج األمم املتحدة للتنمية ، القاهرة ىف  



 
 

 

  
  :اخلربات العملية

  
 للطب العزائم  مبستشفى أبو و معاجل نفسى  نفسى إكلينيكى  أخصائى  العمل : ٢٠٠٢ -١٩٩٦

 النفسى
 لس القـومى     نفسى استشارى العمل :  ٢٠٠٦-٢٠٠٤و حملل احصائى برئاسة الـوزراء  بـا

 للطفولة و األمومة  
 دولة الكويت –نفسي استشاريالعمل :  حىت األن -٢٠٠٦. 
 النفسـية ،   العمل باحث نفسى بوزارة التربية ، ادارة اخلدمات االجتماعية و: حىت األن  -٢٠٠٦

 .مبنطقة حوىل التعليمية
 

  
  :املشاركات اتمعية

   
  اخلدمات االجتماعية و النسية مبنطقـة حـوىل    مبراقبة   -وزارة التربية   –عضو جلنة الدراسات امليدانية

 .دراسات نفسية علمية حىت الىن  ٦واملشاركة ىف اعداد حىت االن  – ٢٠٠٦التعليمية من 
  للصحة النفسية املصريةباجلمعية عضو عامل. 
  املشاركة ىف البحث القومى لالكتئاب مبحافظة اجليزة 
  املشاركة ىف مسح اعراض االكتئاب لدى  طالب اجلامعة-  
 ية ومكافحة ادمان املواد املخدرةة ىف العديد من املؤمترات والفعاليات اخلاصة بالصحة النفسكاملشار. 

  
  :املنشورات

  
   ٢٠١٠(فرج طه ، مكتبة األجنلو املصرية  / مبشاركة د مقياس االحتراق النفسى( 
   ٢٠١٠( فرج طه ، مكتبة األجنلو املصرية  / مبشاركة د: مقياس ضغوط العمل( 
  ضمن بـرامج اجلمعيـة العامليـة     –لدى طالب اجلامعة ىف مصر  االكتئاب املشاركة ىف حبث مستويات

 للصحة النفسية
  اجلمغية املصرية للصحة النفسية –املشاركة ىف حبث االكتئاب النفسى لدى املسنني ىف مصر 
 باحث مشارك ىف العديد من البحوث املمولة من جامعة الكويت، و اهليئة العامة للتعليم التطبيقى 

  
  
  
  



 
 

 

  
  :املهارات

  
  اجادة اللغة اإلجنليزية بدرجة جيدة جدا قراءة وكتابة و حمادثة : اللغات 
  االجادة التامة للتعامل مع احلاسب اآلىل و براجمـه املختلفـة   : احلاسب األىل( office package: 

word, excel,powerpoint,access,internet,spss)" 
  
  

  :فضلةجماالت العمل امل
  

 االكلينيكى علم النفس  -جمال علم النفس 
  جمال التنمية البشرية 
 التحليل االحصائى البحوث العلمية و جمال 

  
  :األشخاص املرجعيون

  
 مدير مستشفى أبو العزائم للطب النفسى : أمحد مجال ماضى أبو العزائم / األستاذ الدكتور 
  مع العلمى املصرى: فرج عبد القادر طه  /األستاذ الدكتورأستاذ علم النفس جامعة عني مشس و عضو ا. 
 

 


