السيرة الذاتية
أوالً :الحالة المدنية:
االسم :مصطفى سعد حجازي
محل وتاريخ الميالد :لبنان 1936
الجنسية :لبنانية
الحالة المدنية :متزوج وله ولدان
ثانياً :المؤهالت العلمية:
  1960ليسانس علم نفس جامعة عين شمس – مصر.  67 – 63عضو الفريق الليوني للرعاية والصحة النفسية (تغطى نشاطاته مؤسسات رعايةالطفولة واألحداث).
  1964زيااارد دراسااية إلااى إنجلتاارا لالطااالا علااى مؤسسااات رعايااة الطفولااة والناشا ة ياارالمتكيفة وخصوصا ً تجارب العالج المؤسسي.
  1965دبلوم علم الجريمة العيادي جامعة ليون.  1965زيارد تدريبية إلى الواليات المتحدد لالطالا على تجاارب اررشااد والعاالج النفسايالجماعي.
ً
  1967دكتوراه دولة في علم النفس بدرجة مشرف جدا جامعة ليون – فرنسا. االختصاص الدقيق :علم نفس عيادي – عالج نفسي فردي وجماعي.  74 – 1971تحليل نفسي تعليمي لمدد  3سنوات.  1986حلقااة دراسااية الرنكااا قباارص – مااا الجامعااة األمريكيااة فااي بيااروت فااي اررشااادوالتوجيه العلمي والمهني.
  1996حلقة دراسية في ارثارد الزا دد وتشتت االنتباه لدى األطفال  ADHDالبحرين.ثالثا ً :العمل الحالي:
  1983 – 1972أستاذ علم النفس المشارك في الجامعة اللبنانية.  1990 – 1983أساتاذ علاام الاانفس فاي الدراسااات العليااا الجامعاة اللبنانيااة تاادريس وإشاارافعلى طالب الماجستير والدكتوراه في الصحة النفساية ومشاكالت التوافاق :تشارد – حرماان
عاطفي – تفكك أسري.
  1990حتى  2006أستاذ الصحة النفسية واررشاد النفسي جامعة البحرين.  2006 – 1995منسق دبلوم اررشاد النفسي – جامعة البحرين.  2001 – 1997ر يس لجنة الترقيات األكاديمية – جامعة البحرين.  - 2007أستاذ زا ر – جامعة الخليج العربي – كلية الطب.  2008حتى اآلن متقاعد متفرغ للبحث واالستشارات.رابعا ً :الخبرة المهنية:
 -1الخبرة في مجال رعاية الطفولة والناشئة:
  1967 - 1963خبير عالج نفسي فردي وجماعي في مراكز رعاية األحداث يرالمتكيفين فرنسا.
 1967 – 1965 -خبير نفساني في محاكم األحداث.

-

 1976 – 1968خبير عالج نفسي فردي وجماعي في مراكز رعاية األحداث ير
المتكيفين في لبنان.
 1984 – 1968خبير عالج نفساني في مؤسسات رعاية األيتام وأبناء األسر المفككة
(مؤسسات الرعاية االجتماعية – قرى األطفال  ،)s.o.sلبنان.
 1974 – 1970خبير عالج نفساني مدرسي في مدارس المقاصد والفرير ،لبنان.
 1998 – 1992ر اسة العديد من لجان تطوير برامج علم النفس في جامعة البحرين.
 1996 – 1993تخطيط برنامج دبلوم اررشاد النفسي في قسم علم النفس جامعة
البحرين وارشراف على تنفيذه.
تحكيم العديد من أبحاث الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك وأستاذ تعليم عالي لجامعات
اليرموك – الكويت – الملك فيصل ،الملك سعود.
 2006 – 1994عضوية العديد من لجان التطوير األكاديمي على مستوى الجامعة
ومستوى كلية التربية في جامعة البحرين.
 1998عضو لجنة تصميم برنامج بكالوريوس الف ات الخاصة ،كلية التربية.
 1999عضو لجنة تصميم برنامج الماجستير في اررشاد النفسي ،كلية التربية ،جامعة
البحرين.

 -2الخبرة في مجال التدريب:
  1983 – 1968خبير تدريب العاملين االجتماعين والمربين المتخصصين للعمل ماالطفولة ير المتكيفة والناش ة – مدرسة الخدمة االجتماعية ومركز تدريب العاملين
االجتماعين ما األسرد والتنمية المحلية الشاملة ،لبنان.
  1975 – 1970تدريب وإرشاد األمهات البديالت في قرى األطفال  s.o.sوالمربياتالعامالت في مؤسسات الرعاية بيروت ودمشق.
  1984 – 1980خبير تدريب المدراء ورؤساء الوحدات في مؤسسات الرعايةاالجتماعية وروضات األطفال بيروت.
  1989 – 1985محاضر في برنامج تدريب مدراء المدارس االبتدا ية والثانوية فيالبحرين بالتعاون ما الجامعة األمريكية.
  1998 – 1995تخطيط وإدارد العديد من برامج اررشاد النفسي والصحة النفسيةللعاملين ما األطفال والطالب الجامعيين.
  2003ورشة مهارات القيادد والعمل في الفريق – جامعة البحرين.  2004ورشة مهارات التعامل ما الجمهور – وزارد العمل – البحرين.  2004ورشة رعاية األطفال مجهولي األبوين – وزارد العمل – البحرين.  2005ورشة أساليب العمل في رعاية األحداث الجانحين ،مجلس وزراء الشؤوناالجتماعية لدول الخليج العربية – مسقط.
  2005ورشة أساليب التعامل ما ضغوطات العمل – المنامة.  2010األساليب الحديثة في رعاية األيتام ومجهولي األبوين في دول مجلس التعاوندبي .المكتب التنفيذي.
  2010ورشة األساليب الحديثة في تطوير مهارات الهي ة التعليمية – جامعة المجمعة –الرياض المملكة العربية السعودية.
  2013ورشة تأهيل العالمين ما األحداث الجانحين ،الدوحة ،قطر. -3الخبرة في مجال التطوير اإلداري:
  1990 – 1978خبير أول العلوم السلوكية في المركز العربي للتطوير ارداري بيروت– القاهرد.

-

 1990 – 1978مدير برامج إدارد عليا وإشرافية ووسطى في قطاعات اردارد
الحكومية واألهلية والصناعية في كل من السعودية – مصر – األردن – العراق –
الكويت – ليبيا – تونس – المغرب.
 1978وإلى اآلن تنفيذ ما يزيد عن  100برنامج تدريبي في المهارات السلوكية في
اردارد.
 1981 – 1979مدير مشروا تعريب القطاا الصناعي في الجزا ر حيث أشرفت على
تدريب  70مديراً ومعلما ً للغة العربية في برنامج تدريبي لمدد  5شهور ضم  25مدرباً.
 1990 – 1988خبير أول في التدريب ما شركة افممكو.
وضا وتطوير كمية هامة من المواد التدريبية وتكييفها للبي ة اردارية العربية ،خصوصا ً
في العلوم السلوكية في اردارد.
 1990مدير برامج تدريب المدربين ومدراء التدريب الكويت.
 2003تنظيم وتنفيذ ورشة تدريب في اررشاد المدرسي – وزارد التربية – البحرين.
2008تنظيم وادارد و تنفيذ  4دورات تنمية مهارات االرشاد النفسي للمسعفين( أيتام
وحاالت اجتماعية ) للمربين و الشرفين في دور الرعاية االءجتماعية ( دار األيتام
االسالمية)

خامسا ً :االستشارات مع المنظمات العربية والدولية:
  1986 – 1975مستشار وخبير تدريب العاملين في رعاية الطفولة اليونسيف لبنان.  1982 – 1980مستشار وخبير تدريب ما اللجنة االقتصادية لغارب سسايا ايساكوا (تادريبمديرات ومؤسسات الرعاية – تدريب العاملين في برامج النشاطات الالمنهجية للناش ة).
  85 – 1982مدير فني للعديد مان دورات التنمياة المحلياة – األسارية ماا منظماة األيساكوابيروت.
  1983مستشار وخبير تدريب ما نفس اللجنة بغداد – تدريب القيادات النسا ية العربية.  1986مستشااار أول تخطاايط باارامج رعايااة األطفااال األيتااام ماان ضااحايا الحاارب فااي كناافأمهاتهم وتدريب مدراء الوحدات والعاملين في المشروا لبنان اليونيسيف.
  1991خبير أول ما برنامج األمم المتحدد ارنما ي :إدارد نادوات ارنمااء بالمشااركة ودعامالمنظمات يار الحكومياة – فاي دمشاق وبياروت والربااط ( 3نادوات موجهاة للقيااديين فاي
الجمعيات األهلية).
  1994المدير الفني لورشة التخطيط االجتماعي لرصاد وتلبياة احتياجاات األسارد الخليجياة،البحرين.
  1996تقويم تدريب المعلمين في إدارد التدريب في وزارد التربية البحرين.  1998ممثل الي ونسكو في النادود األولاى ألقساام علام الانفس بجامعاات دول مجلاس التعااونلدول الخليج العربية حيث قدمت الورقة الر يسية ،الدوحة – قطر.
  1999خبيااار اليونساااكو لااادى عماااادد كلياااات المعلماااين ،وزارد المعاااارف المملكاااة العربياااةالسعودية :استشارد تشخيص أوضاا تدريب المعلمين وتطويرها ،الرياض.
  2010استطالا أوضاا االرشاد األسري في دول مجلس التعاون واحتياجات التطوير.سادسا ً :المؤتمرات والندوات:
 حضور عدد من المؤتمرات في مجال رعاية الطفولة وإدارد المؤسساات االجتماعياة وتقاديمأوراق.
 حضور عدد مان الماؤتمرات الثقافياة فاي كال مان تاونس والمغارب ولبناان ودولاة ارمااراتالعربية المتحدد ،وجنيف الكويت والبحرين ،وتقديم أوراق عمل ر يسية.

-

 1999 – 1994عضو لجان تخطيط وتنظيم العديد مان النادوات والماؤتمرات التربوياة فاي
جامعة البحرين :المؤتمر التربوي األول ،الثاني ،الثالث ،الرابا وإعداد أوراق ر يسية.
 2012مؤتمر السياسات االجتماعية وسليات صيا تها ومتطلباتها في دول مجلس التعااون –
المنامة – البحرين – تقاديم ورقاة بعناوان :تحاديات ومتطلباات السياساة االجتماعياة ل سارد
الخليجية.

سابعا ً :المؤلفات:
  1975األحداث الجانحون ثالثة أبحاث نظرية وعيادية ميدانية عن واقاا انحاراف األحاداثفي لبنان ثالث طبعات بيروت ( 1995،1981،1975نافذ).
  1976التخلااف االجتماااعي – ماادخل إلااى ساايكولوجية ارنسااان المقهااور (12طبعااة) معهاادارنماء العربي ،والمركز الثقافي العربي ،بيروت.
  1978الفحص النفساني  4طبعات بيروت .2000 ،1978 ،1983  1982االتصاااال الفعاااال فاااي العالقاااات ارنساااانية واردارد – طبعتاااان – بياااروت 1982و.1989
  1985معجم مصطلحات التحليل النفسي (ترجمة عن الفرنسية)  4طبعات  ،1985و1987ما طبعة خاصة بالجزا ر ،و .1997بيروت :المنظمة العربية للترجمة.
  1990ثقافااة الطفاال العربااي مااا بااين األصااالة والتعريااب المركااز القااوي للثقافااة العربيااة –المغرب – الرباط.
  1994التنش ة االجتماعية بين تأثير وسا ل ارعالم الحديثة ودور األسرد ،المكتاب التنفياذيلمجلااس وزراء العماال والشااؤون االجتماعيااة باادول مجلااس التعاااون لاادول الخلاايج العربيااة،
سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية ،العدد (.)25
  1997رعاية الطفولة من أجال القارن الحاادي والعشارين ،المكتاب التنفياذي لمجلاس وزراءالعمل والشؤون االجتماعية بدول مجاس التعااون لادول الخلايج العربياة – سلسالة الدراساات
االجتماعية والعمالية – العدد (.)34
  1997مشااروا ارطااار العااام لدراسااة ورصااد الظااواهر والمشااكالت االجتماعيااة فااي دولمجلس التعاون ،المكتب التنفيذي سلسلة مطبوعات وثا قية ،العدد (.)20
  1998حصار الثقافة ما بين القنوات الفضا ية والدعوات األصولية ،المركز الثقافي العرباي– بيروت والدار البيضاء (طبعتان).
  2000الصحة النفسية :منظور دينامي للنمو في البيت والمدرسة .المركز الثقافي العربي.  2001علم النفس والعولمة :رؤى مستقبلية في التربية والتنمية ،شركة المطبوعات اللبنانياةللدراسات والنشر ،والمركز الثقافي العربي.
  2004دليل اررشاد المدرسي .مكتب التربية لدول الخليج ،باالشتراك ما د .فهد الدليم.  2005دليل رعاية األحاداث الجاانحين ،المناماة :المكتاب التنفياذي لاوزراء العمال والشاؤوناالجتماعية لدول مجلس التعاون.
  2005ارنسان المهدور .بيروت :المركز الثقافي العربي.  2008الشباب الخليجي والمستقبل – بيروت :المركز الثقافي العربي.  2008ترجمة عن االنجليزية لكتاب مصطفى صفوان بعناوان Speech or Death :بياروت المنظمة العربية للترجمة  2009ترجمة عن االنجليزية لكتاب  Evolutionary Psychologyلصاال المركاز الثقاافيالعربي.
  2009تطوير اساليب رعاية األحداث الجانحين  .المنامة  :الكمتب التنفيذي  2010األ حاااداث الجاااانحون ومشاااكالتهم ومتطلباااات التحاااديث والتطاااوير فاااي دول مجلاااسالتعاون .المنامة :المكتب التنفيذي.

-

-

 2012اطالق الطاقات الحية :قراءات في علم النفس االيجابي .بيروت :دار التنوير.
 2012السياسااة االجتماعيااة ل ساارد الخليجيااة :ماان الرعايااة الااى التمكااين .المنامااة :المكتااب
التنفيذي.
ً
 2013ترجمة كتااب :لمااذا العارب ليساوا أحارارا عان الفرنساية لمؤلفاه مصاطفى صافوان.
بيروت :دار الساقي.
 2013المراهقة :تلك األعوام المثيرد :كيف يتفهم األهل والمراهقون :التوقعات والتغيارات.
بيروت :ورشة الموارد العربية.
 2014اعداد موسوعة الصحة النفسية ل سرد الخليجية – عشر أجزاء -1 :األسرد الخليجية
تحوالتها وتحدياتها ومتطلبات التمكين؛  -2االرشاد األسري وعالج المشكالت الزوجية؛ -3
الصحة النفسية األسرية :األسس والخصا ص والمتطلبات؛  -4الذكاء العاطفي وبناء التفااهم
الزوجااي واألسااري؛  -5التفكياار االيجااابي فااي التعاماال مااا المشااكالت األساارية؛  -6إدارد
الضغوط األسرية والحياتية وأساليبها؛  -7المهارات الوالدية ما األبناء في سن الطفولة؛ -8
المهارات الوالدية في التعامل ما األبناء فاي سان المراهقاة والشاباب؛  -9مشاكالت األطفاال
السلوكية واالنفعالياة :الوقاياة والعاالج؛  -10الدراساة واالعاداد لهاا وعاالج مشاكالت الاتعلم
والتحصيل.
دليل المرشدين األسريين في دول مجلاس التعااون لادول الخلايج العربياة – ضامن موساوعة
الصحة النفسية ل سرد الخليجية .المنامة المكتب التنفيذي.
نموذج اطاار عاام لقيااس جاودد مراكاز االرشااد فاي دول مجلاس التعااون .المناماة -المكتاب
التنفيذي.

ثامنا ً :األبحاث والمقاالت واألوراق:
  1974مسألة الموضوعية في القياس النفساني – مجلة دراسات نفسانية – الجامعاة اللبنانياة– بيروت.
  1979استقصاء احتياجات التعريب – الجزا ر.  1980المناخ الثقافي األسري وتكافؤ فرص التعلم ،مجلة الفكر العربي ،بيروت.  1981الجماهير والقا د على ضوء التحليل النفسي ،مجلة الفكر العربي المعاصر العادد 11بيروت.
  1982الديمقراطية واربداا .مجلة الفكر العربي بيروت.  1985شباب الظل وقود العنف .مجلة الوحدد ،الرباط.  1985القصور المؤسسي في اردارد العربية مجلة الوحدد.  1986كيف تعيد المرأد إنتاج استالبها .مجلة الوحدد ،الرباط.  1986اآلثااار النفسااية واالجتماعيااة والمدرسااية للحاارب فااي لبنااان علااى األطفااال – معهاادالدراسات األمنية والتدريب – الرياض.
  1991تااأثير وسااا ل ارعااالم الحديثااة (التلفزيااون) علااى التنشا ة االجتماعيااة للطفاال العرباايالخليجي ،مكتب المتابعة لوزراء الشؤون االجتماعية لدول الخليج البحرين.
  1994مشروا وثيقة سياسة عربية خليجية مشتركة لرعاية الطفولة ،المكتب التنفيذي.  1988التوجهات المستقبلية للعقل العربي – تونس االلكسو.  1989صورد المرأد في قصص األطفال وإشكاليتها – اليونسكو – جامعة العين.  1991تربيااة اربااداا – مشااروا ماان أجاال المسااتقبل ،المااؤتمر التربااوي السااابا – وزاردالتربية البحرين.
  1990األسس الثقافية – النفسية لنموذج عربي فاي اردارد الماؤتمر الثااني للمركاز العربايللتطوير ارداري القاهرد.
 1991 -التعليم الجامعي ربط الواقا بالمستقبل المؤتمر الثاني لكلية التربية جامعة البحرين.

-

 1991علاام الاانفس ماان الواقااا الااراهن إلااى المشااروعية الوظيفيااة – جامعااة محمااد الخااامس
الرباط المغرب.
 1993حق الطفل في االعتراف إنسانية ،ندود حقوق الطفل ،جامعة جنيف.
 1993التنش ة المستقبلية للطفولة العربية ،ندود المشروا الحضاري العرباي ،جامعاة فااس،
المملكة المغربية.
 1994قتل األب أم قتل األبناء في جدلية الركود والتغيير ،بيروت :مجلة مواقف.
 1994صورد الطالب الجامعي العربي المال مة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين،
كلية التربية ،جامعة الكويت.
 1994مسألة الموضوعية في التقويم التربوي ،كلية التربية جامعة البحرين.
 1994مشروا إطار عام لدراسة ورصد الظواهر والمشكالت االجتماعياة الساا دد فاي دول
مجلس التعاون العربية الخليجية ،المكتب التنفيذي.
 1996ثقافة اقتصاد السوق ومستقبل التنش ة ،مجلة البحرين الثقافية ،البحرين.
 1998علم النفس والتنمية البشرية في دول الخليج العربياة :نادود علام الانفس وسفااق التنمياة
في دول مجلس التعاون ،الدوحة ،قطر.
 1999العولمااة والتنش ا ة المسااتقبلية :ناادود مسااتقبل التربيااة العربيااة فااي ظاال العولمااة ،كليااة
التربية – البحرين.
 1999األعالم والتنمية المجتمعية :ندود دور ارعالم في التنمية التوعية المجتمعية ،جامعاة
الدول العربية ووزارد العمل والشؤون االجتماعية في البحرين ،المنامة.
 1999الصاااحة النفساااية للطفااال الموهاااوب ،ماااؤتمر الطفااال الموهاااوب اساااتثمار للمساااتقبل،
البحرين.
 2002الصحة النفسية والعولمة كتاب الموسم الثقافي األول ،مركز الشيخ إبراهيم بن محماد
سل خليفة للثقافة والبحوث.
 2002المرشد النفسي المدرسي (الورقة األساسية) ندود اررشاد المدرسي ،مسقط.
 2003الصااحة النفسااية والتنميااة ارنسااانية ،ناادود مناقشااة تقرياار التنميااة ارنسااانية ،جامعااة
الخليج ،البحرين.
 2004قباال الحريااة واليموقراطيااة :االعتااراف بارنساااان .تقرياار التنميااة ارنسااانية الثالاااث
 .UNDPالقاهرد – نيويورك.
 2004تحرياار الماارأد ماان االعتااراف المشااروط .كتاااب الباحثااات رقاام  – 9تجمااا الباحثااات
اللبنانيات – بيروت.
 2004الحرمان العاطفي ورعاية األطفال مجهولي األبوين .مؤتمر رعاية مجهولي األبوين:
الكويت.
 2010دراسة واقا االرشاد األسري في دول الخليج العربية .المنامة  :المكتب التنفيذي
 2010الفضا يات ،ارعالم االجتماعي و الشباب الخليجي .المنامة :المكتب التنفيذي
 2010أساليب التنش ة لولوج مجتما المعرفة .ورقة خلفية لتقرير التنمة البشرد العربية
 2011ثورد الشباب وتحوالتها الثقافية .مجلة اآلخر عدد  2بيروت :دار الساقي.
 2013المخاطر ال تي تتعرض لها األسرد اللبنانية :التحصاين مان خاالل التمكاين باالشاتراك
ما الدكتور كامل مهنا .التقرير الحادي عشر للمنظمات األهلية العربية .القاهرد.
 2013الدافعية للعمل .المؤتمر الرابا لجمعية ممارسي النفس عالج واالستشاارات النفساية.
بيروت.
 2013السياسااة االجتماعيااة ل ساارد الخليجيااة :ماان الرعايااة الااى التمكااين .ناادود السياسااات
االجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي .المنامة :المكتب التنفيذي.

-

 2014الرعاية االجتماعية الخليجية ،تحدياتها ومهامهاا المساتقبلية :قطااا الطفولاة نموذجااً.
الحلقة النقاشية حول مراجعة أدوار ومهام قطااا الرعاياة االجتماعياة ومجاالتهاا وسياسااتها
في دول مجلس التعاون .الكويت 22-20 :يناير .2014
ورشة التقييم الشامل للحدث الجان  24-23فبراير الدوحة – قطر.
 2014الشااباب العربااي وتشااكل شخصاايته فااي السااياقات الراهنااة – ناادود الااوعي العربااي
والسياقات الراهنة – الرياض.
تماسك األسرد الخليجية :المقومات ،األخطار ومتطلبات التمكين :الورقة األساساية فاي نادود
التماسك األسري وحماية األسرد الخليجياة فاي التجاارب الدولياة 21-19 .أ ساطس .2014
صاللة -سلطنة عمان.
 2015ورشااة ممارسااات المرشاادين األسااريين فااي دول مجلااس التعاااون الخليجيااة .تخطاايط
الورشة وإعداد موادها وإدارتها .المنامة  24-22فبراير مملكة البحرين.

تاسعا ً :عضوية الجمعيات الدولية:
 عضو مشارك الرابطة األمريكية لعلم النفس. عضو الجمعية اللبنانية للعالج النفسي.عاشراً :االهتمامات األساسية الراهنة:
 دراسة خصا ص وواقا ارنسان العربي في عالقتهما بالتنمية المجتمعية ،مان خاالل تاوطينعلم النفس.
 دراسة خصا ص ومقومات التنش ة المستقبلية ومتطلباتها رعداد ارنسان العربي المستقبلي.حادي عشر :الجوائز:
  1997جا زد التميز في جودد التدريس على مستوى كلية التربية – جامعة البحرين للعام.  1997جا زد التميز في جودد التدريس على مستوى الجامعة – جامعة البحرين للعام.ثاني عشر :اللغات:
 العربية ممتاز. الفرنسية جيد جداً. ارنجليزية جيد جداً.العنوان :بلبنان:
تلفون9661-1-811418 :
جوال961-3-578229 :
بريد إلكترونيmustafa.hijazi@hotmail.com :
بناية كومفورت – شارا مدام كوري – قريطم – بيروت – لبنان.

