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 سيرة ذاتية

 الشخصيةالبيانات 
 د / أمنية إبراهيم الشناوي حسن              االسم: 

 جامعة المنوفية،  –، كلية اآلداب شرعينفس الالعلم  ة الحالية:           أستاذ الوظيف
 19/2/1972  تاريخ الميالد:
 بوظيفة مدرس2003/ 10/  26  تاريخ التعيين:

 مصر   -050223683تليفون المنزل: 
 مصر -0108932280المحمول:  
 مصر. –ش الجالء، المنصورة  22العنوان: 

 omniaelshenawy @yahoo.comالبريد االلكتروني: 
 التاريخ العلمي  

بتقد ر جيد من كلية اآلداب جامعة    1994درجة الليساااانس اي اآلداب  سااام علم النفس دور ما و   .1
 طنطا.

 بتقد ر جيد من كلية اآلداب جامعة المنوفية. 1998/ 15/8دبلوم علم النفس التطبيقي اي . 2
. ماجسااااتير اي اآلداب تقد ر ممتاس  قساااام علم النفس من كلية اآلداب جامعة طنطا اي مو ااااو :  3 

"التفضيل الجمالي لخصائص المثير المرئي وعال ته  االنفتاح على الخبرة وبعض خصائص األسلوب 
 اإلدراكي".

  2002فية، ،اي اآلداب تخصاااااص علم نفس ،  سااااام علم النفس، كلية اآلداب جامعة المنو   دكتوراه . 4
بتقد ر مرتبة الشاااااااااري األولي اي مو اااااااااو :" ال اكرة  صااااااااايرة وطويلة المد  لد   ااااااااا ود ال يان من  

 األطفال والرا د ن اي  وء تفاعل مدار اليوم واالنطوائية كمؤ ر لمستو  االستثارة" .
 

 وظيفيالتاريخ ال
 .2003/ 10/  26مدرس علم نفس  كلية اآلداب جامعة المنوفية بتاريخ  
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 2011-2-28أستاذ مساعد علم النفس  كلية اآلداب جامعة المنوفية بتاريخ 
 وحتى تاريخه 2016-8-30بتاريخ أستاذ  قسم علم النفس  كلية اآلداب جامعة المنوفية 

 وحتى تاريخه 2020-10-28علم النفس  كلية اآلداب جامعة المنوفية بتاريخ رئيس مجلس  سم 
 عضوية الجمعيات العلمية

 عضو را طة اإلخصائيين النفسيين المصرية )رانم( .
 عضو الجم ية المصرية للدراسات النفسية.

 وحتى تاريخه 2020مارس - نا ر 124من العدد  لمجلة علم النفساإلستشارية عضو ال يئة 
 لجان التحكيم 

ة األسات ة واألسات ة المساعد ن الدورة الثالثة محكم خارجي اي لجنة علم النفس لترقي -
 عشر

 الدورات التي تم الحصول عليها
(" 1.  حضاااااااور برنام  تنمية  درات أعضااااااااء ايئة التدريس وال"يادات  عنوان "إدارة البح  العلمي )1

 – مركز تنميااة  اادرات أعضااااااااااااااااء ايئااة التاادريس وال"يااادات    27/4/2006:    23/4خالل الفترة من  
 جامعة المنوفية.

أعضااااء ايئة التدريس وال"يادات  عناااااااااااااااااوان  "تصاااميم المقرر" خالل .  حضاااور برنام  تنمية  درات 2
 جامعة المنوفية. – مركز تنمية  درات أعضاء ايئة التدريس وال"يادات  4/2006: / 4الفترة من /

تكنولوجيا المعلومات" خالل  مبادئ. حضااااور دورة نكم تكنولوجيا المعلومات واالتصاااااالت  عنوان " 3
سااااااااااااااااعاة  مركز تنمياة  ادرات أعضااااااااااااااااء ايئاة التادريس   18ومادت اا   19/4/2006:    8/4الفترة من  
 جامعة المنوفية. –وال"يادات 

. حضاااااور دورة نكم تكنولوجيا المعلومات واالتصااااااالت  عنوان " اساااااتخدام الحاسااااا  و دارة الملفات" 4
سااااااااعة  مركز تنمية  درات أعضااااااااء ايئة التدريس   24ومدت ا   6/5/2006:   22/4خالل الفترة من  

 جامعة المنوفية. –وال"يادات 

. حضاااور دورة نكم تكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت  عنوان " معالجة النصاااوف" خالل الفترة من  5
 –ساااااااااااااااعة  مركز تنمياة  درات أعضاااااااااااااااء ايئاة التادريس وال"ياادات    24ومدت اا   17/5/2006:   6/5

 جامعة المنوفية.
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ت  عنوان " جداول البيانات" خالل الفترة من  . حضااااااااااور دورة نكم تكنولوجيا المعلومات واالتصاااااااااااال6
 –ساااااااااااااااعة  مركز تنمياة  درات أعضاااااااااااااااء ايئاة التادريس وال"ياادات    24ومدت اا   7/6/2006:    27/5

 جامعة المنوفية.

. حضااااااااااااور دورة نكم تكنولوجيا المعلومات واالتصاااااااااااااالت  عنوان "  واعد البيانات" خالل الفترة من  7
 –عة  مركز تنمية  درات أعضاااااااااااء ايئة التدريس وال"يادات سااااااااااا  24ومدت ا   21/6/2006:    10/6

 جامعة المنوفية.

. حضاااور دورة نكم تكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت  عنوان " العرود التقدخمية" خالل الفترة من  8
 –ساااااااااااااااعة  مركز تنمياة  درات أعضاااااااااااااااء ايئاة التادريس وال"ياادات    18ومدت اا   1/7/2006:    24/6

 جامعة المنوفية.

حضاااور دورة نكم تكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت  عنوان " المعلومات وتكنولوجيا االتصااااالت"   .9
ساااااااااااعة  مركز تنمية  درات أعضاااااااااااء ايئة التدريس   12ومدت ا   5/7/2006:   1/7خالل الفترة من  

 جامعة المنوفية. –وال"يادات 

يانة أج زة الحاسااااااا  اآللي" . حضاااااااور دورة نكم تكنولوجيا المعلومات واالتصااااااااالت  عنوان "  ااااااا10
سااااااااعة  مركز تنمية  درات أعضااااااااء ايئة التدريس   24ومدت ا   12/7/2006:   8/7خالل الفترة من  

 جامعة المنوفية. –وال"يادات 

 جامعة الطائف –كليه التربية للبنات األ سام األدبية  -دورة تنمية م ارات االتصاالت الفعالة

جامعة   –كليه التربية للبنات األ سام األدبية    -  الجامعيمقرر  . حضور دورة اسس بناء وتطوير ال11
 الطائف

كليه التربية للبنات األ سااااام   -ظل مسااااتجدات العصاااار  اي العلمي. حضااااور دورة م ارات البح  12
 جامعة الطائف –األدبية 

 –كليه التربية للبنات األ ساااااام األدبية    -  الجامعيالتدريس  اي. حضاااااور دورة االتجااات الحد ثة  13
 جامعة الطائف

جامعة   –كليه التربية للبنات األ سام األدبية    -. حضور دورة أسالي  واستراتيجيات تقويم الطالب 14
 الطائف

، مركز تنمية  درات أعضااااااء ايئة  2008/  12:  10. حضاااااور دورة النشااااار العلمي اي الفترة من 15
 جامعة المنوفية. –التدريس وال"يادات 

، مركز تنميااة  2008/  19:  17. حضااااااااااااااور دورة نكم االمتحااانااات وتقويم الطالب اي الفترة من  16
 جامعة المنوفية. – درات أعضاء ايئة التدريس وال"يادات 
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،  2008/  26:  24. حضااااااااور دورة الجوان  المالية والقانونية اي األعمال الجام ية اي الفترة من  17
 جامعة المنوفية. –عضاء ايئة التدريس وال"يادات مركز تنمية  درات أ 

، مركز تنمية  2015/ 9/  2: 1. حضااااااااااور دورة اسااااااااااتخدام التكنولوجيا اي التدريس اي الفترة من  18
 جامعة المنوفية. – درات أعضاء ايئة التدريس وال"يادات 

ات أعضااااااااااء  ، مركز تنمية  در 2015/ 9/  9: 8. حضاااااااااور دورة الجامعة والمجتمر اي الفترة من  19
 جامعة المنوفية. –ايئة التدريس وال"يادات 

، مركز تنمية  2015/ 9/  14:  13. حضااااااور دورة اتخاذ القرارات وحل المشااااااكالت اي الفترة من  20
 جامعة المنوفية. – درات أعضاء ايئة التدريس وال"يادات 

كز تنمية  درات  ، مر 2015/ 9/  16:  15. حضااااااااااور دورة تنكيم المؤتمرات العلمية اي الفترة من 21
 جامعة المنوفية. –أعضاء ايئة التدريس وال"يادات 

،  2015/ 9/  21:  20. حضاااااور دورة م ارات االتصاااااال اي أنماا التعليم المختلفة اي الفترة من 22
 جامعة المنوفية. –مركز تنمية  درات أعضاء ايئة التدريس وال"يادات 

، مركز تنمية  2015/ 9/  30:  29اي الفترة من  . حضااور دورة اسااتخدام التكنولوجيا اي التدريس 16
 جامعة المنوفية. – درات أعضاء ايئة التدريس وال"يادات 

 )مدربة(  ةالتدريبيالدورات 
للمعيدات والمحا اااااااارات  جامعة الطائف، الفصاااااااال الدراسااااااااي  . إ امة دروة "م ارات البح  العلمي"1

 اا. 1429 -1428الثاني للعام الجامعي 
. إ امة دورة تدريبية اي "تطبيق م"ياس وكسااااااااالر ل"ياس ذكاء المرااقين والرا اااااااااد ن" لطالبات التربية  2

 اا. 1435-1434جامعة الطائف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  الخا ة،
إ امة دورة تدريبية لطالبات كلية التربية اي "إدارة الو ت"  ااااااااااااامن اعاليات حملة "معا نحو النجاح  . 3

والتفوق" وحدة الدعم الطالبي  كلية التربية، جامعة الطائف  ااااااطر الطالبات الفصاااااال الدراسااااااي الثاني  
 اا.1434-1433للعام الجامعي 

 المؤتمرات والندوات
. حضور المؤتمر الثاني والعشرون لعلم النفس اي مصر والرا ر عشر العربي لعلم النفس و ال ي 1

جامعة   -كلية التربية –لم النفس  تنكمه الجم ية المصرية للدراسات النفسية  اال تراك مر  سم ع
 . 2006ابرا ر   1 نا ر إلي   30األسار، اي الفترة من 
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. حضااااااور المؤتمر الثال  والعشاااااارون لعلم النفس اي مصاااااار والخامس عشاااااار العربي لعلم النفس و 2
  -كلية التربية   –ال ي تنكمه الجم ية المصاااااارية للدراسااااااات النفسااااااية  اال ااااااتراك مر  ساااااام علم النفس  

 .2007ابرا ر  7إلي  5لمنصورة، اي الفترة منجامعة ا
3. attendance the 2ND Global Conference on Business and social sciences,  held on 17th - 

18th September, 2015 in Bali, Indonesia.    

 نعضوية اللجا
 2004 -2003المشاركة اي أعمال االمتحانات والكنترول العام الجامعي  .1

الجاااااامعي .2 العاااااام  المنوفياااااة  جاااااامعاااااة   ، اآلداب  كلياااااة  النفس   علم    -2003أمين مجلس  ساااااااااااااام 
2004،2004 -  2005 ،2006 – 2007. 

ية مجلس إدارة مركز الخدمة لالسااتشااارات البحثية واللبات  كلية اآلداب الفترة  المشاااركة اي عضااو  .3
 .2006: 2004من 

 1431 -1430جامعة الطائف  -عضو لجنة سير االختبارات  قسم علم النفس كلية التربية .4

 1431 -1430جامعة الطائف  -عضو لجنة الجداول الدراسية  قسم علم النفس كلية التربية .5

:   1432جامعة الطائف    -يم األداء األكادخمي  قساااااااااااااام علم النفس كلية التربيةعضااااااااااااااو لجنة تقو  .6
1435 

اااااااااااااااااااااا،  1432  -1431رئيس لجنة ملف المادة  قسااااااام علم النفس كلية التربية للعوام الجام ية،   .7
 اا.1433 -1432

  -1433رئيس لجنااة تقويم األداء األكااادخمي  كليااة التربيااة ، جااامعااة الطااائف للعوام الجااام يااة    .8
 اا.1435 -1434اا، 1434

عضااااااو لجنة إعادة البناء ال يكلي لكلية التربية ) ااااااطر الطالبات(، جامعة الطائف للعام الجامعي  .9
 اا. 1434 -1433

 . 2014 -2013جامعة المنوفية للعام الجامعي  –عضو لجنة المختبرات  كلية اآلداب  .10

وحتى    2013عضاااااااااو دائم مجلس  سااااااااام علم النفس كلية اآلداب ، جامعة المنوفية  من   .11
 تاريخه. 

 

 تدريسهاالمقررات الدراسية التي تم 
، العام 2004  -2003قياس نفساااااي، طالب الليساااااانس، الفصااااال الدراساااااي الثاني، العام الجامعي .1

 . 2007 – 2006، العام الجامعي 2005 -2004الجامعي
 .  2007 – 2006قياس نفسي متقدم، طالب الليسانس، الفصل الدراس الثاني، العام الجامعي  .2
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، العام 2004  - 2003علم نفس جنائي، طالب الليسانس، الفصل الدراسي الثاني، العام الجامعي .3
 . 2007 – 2006، العام الجامعي 2005 -2004الجامعي

، الفصاااااال الدراسااااااي األول، 2005  –  2004معمل تجريبي،  طالب الليسااااااانس، العام الجامعي،   .4
 . 2006 -2005العام الجامعي 

سااااااايكولوجية عمليات معرفية، طالب الليساااااااانس، العام الجامعي، الفصااااااال الدراساااااااي األول، العام  .5
 . 2006 -2005الجامعي 

،الفصااال الدراساااي األول والثاني،  2004  - 2003علم نفس عام، طالب الليساااانس، العام الجامعي .6
،  2006  -2005، الفصاااااااااال الدراسااااااااااي األول، العام الجامعي    2005  –  2004عي،  العام الجام

 . 2007 - 2006الفصل الدراسي األول، العام الجامعي 

،   -2005، العام الجامعي 2005  –  2004قياس نفسااي، طالب دراسااات عليا، العام الجامعي،   .7
 .2007 – 2006، العام الجامعي  2006

 .2007 -2006، الفصل الدراسي األول، العام الجامعي علم نفس تجريبي، طالب الليسانس .8

  -2014طالب الليسانس، الفصل الدراسي األول، العام الجامعي   علم النفس االجتماعي  .9
2015. 

 .2015 -2014طالب الليسانس، الفصل الدراسي األول، العام الجامعي  علم النفس العام .10
 . 2015 -2014صل الدراسي الثاني، العام الجامعي علم النفس الشرعي طالب الليسانس، الف. 11     

 . 2015 -2014إحصاء متقدم، طالب الدراسات العليا، العام الجامعي .12     
 .2015 -2014نكريات نفسية، طالب الدراسات العليا، العام الجامعي .13     
  -2015الجامعي  طالب الليسانس، الفصل الدراسي األول، العام مقدمة اي ال"ياس النفسي .14     

2016. 

  -2015علم النفس القانوني طالب الدراسات العليا،  الفصل الدراسي األول العام الجامعي . 15     
2016. 

 . 2016  -2015قياس نفسي متقدم طالب الليسانس، الفصل الدراسي الحالي، العام الجامعي .16     
  -2015راسي الحالي، العام الجامعي الفصل الد  إحصاء متقدم، طالب الدراسات العليا،.17     

2016. 
 المقررات الدراسية التي تم تدريسها بكلية التربية، جامعة الطائف

 اا.1430 -1429اا،  1429-1428مقرر التقويم التربوي العام الجامعي . تدريس 1
 اا.1430 - 1429. تدريس مقرر الصحة النفسية العام الجامعي2
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 اا. 1429-1428ت التفكير العام الجامعي ا. تدريس مقرر م ار 3
 اا.1431 -1430. تدريس مقرر علم النفس النمو العام الجامعي 4
  -1432ااا،  1432  -1431ااا،  1431  -1430س العام للعوام الجام ية  . تدريس مقرر علم النف5

 اا.1435 -1434اا، 1433
اااااااااااا،  1432  -1431ااااااااااااا،  1431  -1430. تدريس مقرر االختبارات والمقا يس للعوام الجام ية  6

 اا.1435 -1434اا، 1433 -1432
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 البحوث العلمية المنشورة
(. اإلس ام النسبي لمكونات  ائمة  ارون  2005خليل، إل ام عبد الرحمن؛ الشناوي، أمنية إبراهيم ) .1

(،  1) 15،دراساات نفسايةلنسابة ال كاء الوجداني اي التنبؤ  سساالي  المجاب ة لد  طالب الجامعة. 
99  _161. 

ت النكاام والمقادر على د اة تع ري  اااااااااااااا ود (.أثر  عض متبيرا2005الشاااااااااااااانااوي، أمنياة إبراهيم )  .2
 . 87_ 55(، 2)4، دراسات عربية اي علم النفسال يان على الجاني. 

(. االسااتدعاء الحر لد   اا ود ال يان وعال ته  كل من الثقة واترة  2006الشااناوي، أمنية إبراهيم ) .3
 .337 -313(، 2) 16، دراسات نفسيةاالحتفاظ "دراسة  به تجريبية". 
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relation with the big five factors of personality, psychological studies, 17 (3), 719-

737.  

خبرات التفكك كمتبير معدل ألثر التب خة الرج ية  عد التعري  (.2008الشناوي، أمنية إبراهيم ) .6
 . 47  -1(،1)  18، دراسات نفسيةعلى كل من الثقة والد ة لد    ود ال يان "دراسة تجريبية"  . 

 

7. El-Shenawy, Omnia (2008). Coping Strategies in relation with Big Five Factors of 

Personality and Gender among Egyptian University Students. Journal of the Social Sciences, 

36 (3). 
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of crime in differences among delinquent and non-delinquent groups at meta-cognitive skills. 

Faculty of Arts Journal, Menoufia University, 72, 25-52. 
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 . 216- 167(،1)19،  نفسية
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 .26- 1،  37، مجلة علم النفسالمرااقين اي السلوك المشكل. 

1. 15. El-Shenawy, O., Shehata, A. (2014). Applying Problem Behavior Theory in an Arabic 

Developing Country: Egypt. Sage Open Journal, January-March, 1-12, DOI: 

10.1177/2158244014521819. 
  - (. الكفاءة السيكومترية لم"ياس التنمر اإللكتروني )المتنمر2014الشناوي، أمنية إبراهيم )  .16

  بة الدراسات النفسية واالجتماعية,    –  مجلة مركز الخدمة لالستشارات البحثيةالضحية(.  
 .    - 1عدد نوامبر، عة المنوفية, جام -كلية اآلداب 

(. د ة تعر ي   ود ال يان على الجاني اي  وء الفروق 2015الشناوي، أمنية إبراهيم ) .17
 .96  -67،  105-104، مجلة علم النفسالفردخة اي سعة ال اكرة العاملة البصرية. 

(. االعتراي الزائف أثناء التحقيق وعال ته  كل من انيات  2015الشناوي، أمنية إبراهيم ) .18
حوليات مركز البحوث والدراسات الثقة اي ال اكرة لد  اإلناث.    االستجواب واإلذعان وعدم

 . 58  – 1(،  3)7جامعة القاارة,   -كلية اآلداب  ، النفسية
19. El-shenawy, O., shehata, A. (2015). Lawyers' Argumentation Skills: A Comparison 

between Criminal and Civil Cases. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 1036 – 

1042.  

20.  ( إبراهيم  أمنية  المعلومات 2016الشناوي،  بتقبل  المنبئة  النفسية  المتبيرات  (.  عض 
 .40- 3،  104لمنوفية، جامعة ا -مجلة  حوث كلية اآلداب المضللة. 



 [Date] السيرة الذاتية أ. د/ أمنية ابراهيم الشناوي  أستاذ علم النفس الشرعي بكلية األداب جامعة المنوفية 

 
9 

 

إبراهيم ) .21 أمنية  النفسية والدخموجرافية لد   حاخا  2015الشناوي،  (.  عض الخصائص 
 .305  -250(،  4)3، مجلة السلوك البيئى الجرائم المختلفة.

(. الصمود لد   حاخا التحرش 2017الشناوي، أمنية إبراهيم، و حاته، عبد المنعم )  .22
 . 81-49، 113، "د"، مجلة علم النفسالجنسي اي  وء نمط الشخصية 

23.El –shenawy, O.E. (2017). Traditional psychological tests usage in forensic assessment.  

HSOA Journal of Forensic, Legal & Investigative Sciences, 3(1), 1-5.  

ال ات كمعدل لعال ة التحكم اي (. 2019الشناوي، أمنية ابراهيم، و حاته، عبد المنعم )  .23
. مجلة علم  سلوك التنمر واالست داي له  سسالي  المعاملة الوالدخة لد  الضحاخا والمتنمرين

 .  74  -47،  121، النفس
(. اإلس ام النسبي 2019، وآخرون )الشناوي، أمنية إبراهيم؛ خليل، إل ام عبد الرحمن .24

للم ات والمعلمات اي التنبؤ ببعض الخصائص  أل عاد ال كاء األخال ي واالحتراق النفسي 
 .92- 29،  120السلوكية لد  أطفال الرو ة  محااكة المنوفية. مجلة علم النفس، 

(.  دق البناء العاملي لم"ياس 2020)  الشناوي، أمنية ابراهيم، و حاته، عبد المنعم .25
 .  69- 49،  127( اي البيئة المصرية. مجلة علم النفس، 14-نمط الشخصية )د 

26. El-Shenawy (2020). Big five factors of personality :cross cultural 
studies. In: Kalil (ed.), Big five factors of personality and cognitive styles 
overview cross cultural studies. U.S.A: Lambret Academic Publishing.  
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Guiné RPF, Duarte J, Ferreira M, Correia P, Leal M, Rumbak I, Barić IC, Komes D, Satalić Z, 

Sarić MM, Tarcea M, Fazakas Z, Jovanoska D, Vanevski D, Vittadini E, Pellegrini N, Szűcs 

V, Harangozó J, EL-Kenawy A, EL-Shenawy O, Yalçın E, Kösemeci C, Klava D, Straumite 
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  اإلشراف على الرسائل العلمية

 اه أجيزتاالشراف علي رسائل دكتور   .أ
اجاة لاد  المحاامين، رسااااااااااااااالاة  .  1 إ ااااااااااااااراي   – دكتوراه اااعلياة برناام  تادريبي لتنمياة م اارات المحا 

  -5، تاريخ المنا شاااة 2012.- 10-10جامعة المنوفية، تاريخ التساااجيل   –مشاااترك، كلية اآلداب 
9- 2016.  

جيزت علي رسائل ماجستير االشرافب.   أُ
 

 عض مكاار السااااااااالوك الفو اااااااااوي لد   عض العينات من المجتمر المصاااااااااري "دراساااااااااة  .1
 .2016-4-7جامعة المنوفية، تاريخ المنا شة  -إ راي مشترك، كلية اآلداب  -مقارنة"

ذاكرة االستدعاء لد    ود ال يان لتفا يل جريمة سر ة اي  وء م ارات الوعي  .2
 . 2018 -7المنا شة جامعة المنوفية، تاريخ  – المعراة. كلية اآلداب 
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االس ام النسبي لبعض المتبيرات النفسية والدخموجرافية اي التنبؤ  سلوك التنمر   .3
 2019  -1  المنا شةجامعة المنوفية، تاريخ  –ب اإللكتروني لد  المرااقين. كلية اآلدا

 
 علي رسائل ماجستير قيد االنجاز االشراف. ج
 اا ود ال يان على الجاني اي  ااوء  عض المتبيرات الشااخصااية والمعرفية، رسااالة د ة تعري  .1

 .2015-6-17جامعة المنوفية، تاريخ التسجيل  –إ راي اردي، كلية اآلداب  –ماجستير 
 –كلية اآلداب  عض عوامل الحماخة والخطر المنبئة  الصمود لد   حاخا تنمر األ ران.  .2

 . 2016-10جامعة المنوفية، تاريخ التسجيل 
 –كلية اآلداب أنماا االعتراي وا طرا ات الشخصية لد  مرتكبي الجرائم المختلفة.  .3

 . 2016-10جامعة المنوفية، تاريخ التسجيل  
جامعة   – كلية اآلداب  عض سمات الشخصية كمحددات ألنماا االعتراي لد  الجانحين.  .4

 .2016- 9المنوفية، تاريخ التسجيل  
- 14التوااق النفسي لد  ذوي ا طراب ارا الحركة وتشتت االنتباافي  وء أنماا اإلساءة  .5

2 -2017 . 
االلتزام التنكيمي وبعض المتبيرات النفسية كمحدد لجودة األداء لد  العاملين  مطا ر  .6

- 1-18جامعة المنوفية، تاريخ التسجيل  –، كلية اآلداب الصحف القومية والخا ة.  
2017 

د ة وكم استدعاء   ود ال يان لتفا يل جريمة سر ة اي  وء ال اكرة العاملة اللفكية ونمط   .7
 . 2017- 11- 15جامعة المنوفية، تاريخ التسجيل –، كلية اآلداب السؤال

الدخموجرافية اي التنبؤ  سسالي   اإلس ام النسبي للعوامل الخمسة للشخصية وبعض المتبيرات  .8
مجاب ة الضبوا لد  المتزوجين المنفصلين عاطفيا. كلية اآلداب جامعة المنوفية، تاريخ  

 . 2017-12-13التسجيل  
عادات النوم لد  المرااقين المعتمد ن على المواد المؤثرة نفسيا والعاد ين: دراسة مقارنة.   .9

 .2017  -9- 21جيل  جامعة المنوفية، تاريخ التس-كلية اآلداب 
التبيرات النمائية للتمرد وأ عاده لد  الجنسين. كلية اآلداب، جامعة المنوفية، تاريخ   .10

 . 7/2018/ 11التسجيل  
عال ة أنماا اإلساءة  ا طرا ات الشخصية لد  عينة من أبناء المتردد ن على مكات   .11

جامعة المنوفية، تاريخ   -اآلداب تسوية النزاعات األسرية اي  وء االختالالت الزواجية. كلية 
 .2018/ 11/ 11التسجيل  
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 مناقشة الرسائل العلمية

 

اي رسائل الماجستير والدكتوراه اي كلية اآلداب    مشكالت استخدام تحليل التبا ن والمقارنات  .1
( الفترة  خالل  المنوفية  اآلداب  2013  -2005جامعة  كلية  تاريخ    –(.  المنوفية،   جامعة 

   2014المنا شة: دخسمبر  
ااعلية برنام  إر ادي معراي سلوكي اي تحسين الداا ية لإلنجاس لد  عينة من المواوبين   .2

جامعة المنوفية، تاريخ المنا شة:   –لة االعدادخة. كلية اآلداب  متدني التحصيل الدراسي  المرح
 2015مارس 

جامعة المنوفية،  تاريخ    –عال ة ال كاء العملي وأسالي  التفكير  التوااق الم ني. كلية اآلداب   .3
 2015المنا شة:  ونيو  

 - اآلداب عال ة ال كاء الوجداني  مف وم ال ات والصال ة النفسية دراسة عبر حضارية. كلية   .4
 2016إبريل  20 جامعة المنوفية، تاريخ المنا شة: 

جامعة   -لتربيةكلية امالمح خط اليد وعال ته ببعض سمات الشخصية واتخاذ القرار.  .5
 2016بريل إ  21المنوفية، تاريخ المنا شة:  

النفسي خارج نطاق العمل وعال ت ما  اإلر اء الم ني. كلية  واالحتراقأسلوب الحياة  .6
 . 2016جامعة المنوفية، تاريخ المنا شة  ونيو   -اآلداب 

 12جامعة المنوفية، تاريخ المنا شة  -كلية اآلداب  عال ة أنماا ال"يادة  االلتزام التنكيمي. .7
 . 2016 أكتوبر

كلية  المتزوجات والمتسخرات عن الزواج. عض العوامل المنبئة  الر ا عن الحياة لد   .8
 . 2017  وليوجامعة المنوفية، تاريخ المنا شة   -اآلداب 

جامعة المنوفية،   -. كلية اآلداب النو  كمتبير وسيط للعال ة بين التد ن و دمان اإلنترنت  .9
 .2017  دخسمبر24تاريخ المنا شة  

ااعلية برنام  لتنمية الوعي الفونولوجي لتنمية االستعداد للقراءة لد  الطالب الصم  .10
 .  2018ابرا ر  4سارعي القو عة. مع د دراسات طفولة، جامعة عين  مس، 

ذوي ا طراب  الم ارات االجتماعية كمعدل لعال ة تقد ر ال ات  التنمر لد  األطفال .11
 . 2018 وليو   25لية اآلداب، جامعة المنوفية،  المصحوب  فرا النشاا، ك  صور االنتباه

مكونات ال كاء الوجداني لد  أم ات أطفال ال اتويين كمنبئات لزيادة التوا ل البصري  .12
 2018جامعة المنوفية، أكتوبر   –والتفاعل االجتماعي لد  أطفال ن. كلية االداب 
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  20جامعة المنوفية،  -اآلداب ا طرا ات الشخصية لد  مرتكبي الجرائم المختلفة، كلية  .13
 .2019ابرا ر  

 
 


