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 السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور / لطفي عبد الباسط إبراهيم 

                                                                                         

 ===-:بيانات شخصية

 .1955/ 13/1تاريخ الميـــالد:  ❖
 0جامعة المنوفية  -كلية التربية  –أستاذ علم النفس التربوي  الوظيفة الحاليــة: ❖
 منوفية.   -شبين الكوم  اإلقامة: ❖
 01001189881رقم الهاتف:  ❖
 dr_lotfi2006@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  ❖

                                                     -:المؤهالت العلمية 

بكالوريوس علوم وتربية )تاريخ طبيعي( بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف من    ❖
 م . 1979جامعة المنوفية،-كلية التربية

التربية    ❖ في  خاص  عام    -دبلوم  جدًا  جيد  بتقدير  المنوفية  م 1982جامعة 
 األول على دفعته. 

 م.  1985جامعة المنوفية ، النفس التعليمي من كلية التربية مماجستير في عل  ❖
التربية    ❖ كلية  من  تربوي(  نفس  علم  )تخصص  التربية  في  الفلسفة  دكتوراه 

عام   شمس  عين  مع   1989جامعة  وتبادلها  الرسالة  بطبع  التوصية  مع  م 
 البحوث. الجامعات ومراكز 
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 -: التدرج الوظيفي

 م.1/6/1980التعليمي بتاريخ معيد بقسم علم النفس  ❖
 م. 19/11/1985مدرس مساعد بقسم علم النفس التعليمي بتاريخ  ❖
 م . 17/12/1989مدرس بقسم علم النفس التربوي بتاريخ  ❖
 م.6/1995/ 25أستاذ علم النفس التربوي المساعد بتاريخ  ❖
ة  السعودية في الفتر   –أستاذ مشارك علم نفس تربوي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة   ❖

 م. 1999/ 30/6حتي18/8/1994من
 م.2003/ 27/4أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة المنوفية بتاريخ  ❖
ة  جامع  –بكلية التربية  والعالقات الثقافية  وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث   ❖

 0م7/11/2008م الي 2005/ 7/11بتاريخ المنوفية 
 0م 3/2/2009رئيس قسم علم النفس التربوي  ❖
  منتخب، )أول عميد  .12/11/2014م حتي  11/2011/  13عميد كلية التربية في   ❖

   0 المنوفية(أول عميد من خريجي كلية التربية جامعة 
 0م30/6/2015الي  م2/9/2013 لس قسم علم النفس التربوي بتاريخمجل ا ئيسر  ❖
 م. 13/1/2013أستاذ متفرغ بتاريخ  ❖
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 وظائف إدارية 

 م.1991/1992 التعليميقائم بعمل رئيس قسم علم النفس  ❖
 0م2005-2000محرر تنفيذي بمجلة البحوث التربوية منذ عام ❖
 م .  2008م حتى 2005وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث  ❖
 م  2005جامعة المنوفية  –نائب رئيس تحرير مجلة البحوث النفسية والتربوية ❖
   . م2014-2011رئيس اللجنة العليا للتطوير وتقييم جودة األداء بالكلية  ❖
 .م2011 ، رئيس تحرير مجلة البحوث النفسية والتربويةو  ❖
   .م 3/2/2009رئيس مجلس قسم علم النفس التربوي  ❖
 .11/2014/ 12حتي م 11/2011/   13عميد كلية التربية  ❖
التربوي   ❖ النفس  علم  قسم  مجلس  م  30/6/2015حتى  م  2/9/2013في  رئيس 

   )بلوغ سن المعاش( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نفسية مقاييس –مؤلفات –)ابحاث منشورة  اإلنتاج العلمي
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االنبساط   ❖ وسمة  الناقد  التفكير  بين  العالقة   ": إبراهيم  الباسط  عبد    –لطفي 
جامعة    -التربية " ماجستير كلية التربيةاالنطواء والتخصص لدى طالب كلية  

 م.  1985المنوفية 
أداء   ❖ الفردية في مكونات واستراتيجيات  الفروق   ": إبراهيم  الباسط  لطفي عبد 

 م.   1989جامعة عين شمس  –المهام االستداللية " دكتوراة كلية التربية 

  -البحوث والدراسات المنشورة )بعد الدكتوراة (:أ ( 

عبد   ❖ دراسة  لطفي   : المعرفي  العقلي  األداء  ومحتوى  شكل   : إبراهيم  الباسط 
 م.  1991سبتمبر ،تجريبية بحوث المؤتمر السابع لعلم النفس في مصر

االستقالل اإلدراكى  –لطفي عبد الباسط إبراهيم : تفاعل مراقب الذات واالعتماد   ❖
 م.   1992في عالقتهما بالتعلم الذاتي . مجلة كلية التربية جامعة المنوفية 

عالقتها   ❖ في  المدرك  المدرسي  الضبط  عوامل   : إبراهيم  الباسط  عبد  لطفي 
بضغوط الدراسة لدى تالميذ المدارس الحكومية والخاصة ، منبئات بالتحصيل 

 م . 1993جامعة قطر ، ؟ حولية كلية التربية ،…
من   ❖ بعدد  عالقتها  في  الضغوط  تحمل  عمليات   : إبراهيم  الباسط  عبد  لطفي 

( يناير  5جامعة قطر العدد )–النفسية ،مجلة مركز البحوث التربوية  المتغيرات  
 م .1994

لطفي عبد الباسط إبراهيم : استجابات تالميذ الصف الثاني الثانوي للمواقف   ❖
والخاصة   الحكومية  المدارس  في  الجنسين  بين  للفروق  دراسة  الضاغطة، 

 .  1994سبتمبر  (26) المنصورة العددجامعة -،مجلة كلية التربية
العقلي :دراسة   ❖ التدوير  أداء مهام  إبراهيم :  تحليل  الباسط  للقدرة لطفي عبد 

التربية كلية  ،مجلة  المعلومات  تجهيز  مدخل  إطار  في  جامعة  -المكانية 
 م. 1994المنوفية
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بتقدير   ❖ في عالقتها  ذاتيا  المنظم  التعلم  مكونات   : إبراهيم  الباسط  لطفي عبد 
التربوية   البحوث  مركز  ،مجلة  األكاديمي  الفشل  وتحمل  والتحصيل  الذات 

 .  1996(،10،جامعة قطر ،العدد )
ع ❖ العقلي  لطفي  األداء  محددات  وبعض  العاملة  الذاكرة   : إبراهيم  الباسط  بد 

( العدد  التربية جامعة عين شمس  "دراسة تجريبية" مجلة كلية  (  22المعرفي 
 م. 1998

النصفين   ❖ بين  الوظيفية  الفروق  في  دراسة   : إبراهيم  الباسط  عبد  لطفي 
والمكانية اللفظية  المهام  من  عدد  أداء  عند  التربية  مجلة    -الكرويين  كلية 

 .  2000(،إبريل 43جامعة الزقازيق ،العدد )-ببنها
التجهيز  ❖ نظام  اضطراب  مسببات  لبعض  دراسة   : إبراهيم  الباسط  عبد  لطفي 

(  28لدى ذوى صعوبات التعلم ، المجلة المصرية للدراسات النفسية ،العدد )
 م. 2000أكتوبر 

اء المعرفي والذكاء في  لطفي عبد الباسط إبراهيم : دور التأمل المعرفي وما ور  ❖
جامعة  –أداء حل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة كلية التربية  

   .  2001(ح ،25عين شمس ،العدد )
الوقت  ❖ وضغط  المعرفي  األسلوب  تفاعل  أثر   : إبراهيم  الباسط  عبد  لطفي 

البحوث       -وسهولة القرار ، مجلة  اتخاذ  المهمة على دقة وأسلوب  صعوبة 
 م.  2002جامعة المنوفية –النفسية والتربوية ،كلية التربية 

لطفي عبد الباسط إبراهيم : الدراسات المعرفية المعاصرة فى بحوث ودراسات   ❖
 م. 2003اتخاذ القرار ، اللجنة الدائمة للتربية وعلم النفس مارس 

الباسط ❖ عبد  التعلم    لطفي  صعوبات  وتشخيص  المعرفية  المهام   :   –إبراهيم 
 م. 2006 ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر صعوبات التعلم ، الكويت  

مجلة الدراسات النفسية    ،الوسطية ومراقبة الذات    لطفي عبد الباسط إبراهيم :  ❖
 0م 2005،الجزء األول ،كلية التربية جامعة المنوفيةوالتربوية 
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إبراه ❖ الباسط  عبد  :لطفي  معرفي    يم  أسلوب  أم  المعلومات  لتجهيز  أسلوب 
 م2006للتعلم ، حولية كلية التربية جامعة قطر 

التعلم   ❖ أساليب  خرافة   : إبراهيم  الباسط  عبد  النفسية    ،لطفي  البحوث  مجلة 
 0م 2007،العدد األول ،جامعة المنوفية   –كلية التربية   –والتربوية 

إبراهيم ❖ الباسط  عبد  التعلم    ، لطفي  أساليب  النفسية    ،قياس  البحوث  مجلة 
 0م 2007،العدد الثاني  ،جامعة المنوفية   –كلية التربية   –والتربوية 

مجلة البحوث    ، (الذات والتفكير المنعكس    2008). لطفي عبد الباسط إبراهيم   ❖
 م .  2008،العدد األول ،جامعة المنوفية  –كلية التربية  –النفسية والتربوية 

مجلة اإلرشاد    ،   ائف التنفيذية والذاكرة العاملة الوظ  :الباسط إبراهيم  لطفي عبد ❖
 م2011،النفسي جامعة عين شمس 

إبراهيم ❖ الباسط  عبد  لدي   :لطفي  الجامعي  العمل  وبيئة  األكاديمي  اإلرجاء 
المنوفية   التدريس جامعة  النفسية والتربوية    ،أعضاء هيئة  البحوث    –مجلة 

 م.  2012،العدد األول،جامعة المنوفية  –كلية التربية 
إبراهيم ❖ الباسط  للتعلم    :لطفي عبد  الذاتي  المؤتمر  ،اإلرجاء االيجابي والتنظيم 

م 2014أبريل    13العلمي الرابع )التربية وبناء في ظل التحوالت الديمقراطية (
   كلية التربية جامعة المنوفية . ،
إبراهيم   ❖ الباسط  عبد  العالجية  لطفي  والحتمية  التنفيذية  الوظائف  ناصية   : ،  

 م 2016،لنفسية  مجلة الجمعية المصرية للدراسات ا
إبراهيم   ❖ الباسط  عبد  المتغيرات    : لطفي  بعض  ضوء  في  الحب  أنواع 

النفسية  ،الديموغرافية   للداراسات  المصرية  للجمعية  السنوي  -30)المؤتمر 
 0م 2018،االقصر ،يناير  ( 31

مجلة البحوث  ،:أنواع الحب المنبئة بالرضا بالحياة  لطفي عبد الباسط إبراهيم   ❖
والتربوية     –  التربية  كلية  –  والتربوية  النفسية  البحوث  مجلة  ،المنوفية    –النفسية 

 0م 2018 ، المنوفية جامعة
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المعرفي   ❖ والضبط  السلوك  إبراهيم:  الباسط  عبد  السنوي   ،لطفي  المؤتمر 
باالشتراك مع كلية علوم اإلعاقة بجامعة    النفسية  للدارسات للجمعية المصرية  

 م . 2019( مارس 2-3 ) بني سويف

 -كتب منشورة:  ❖
   م. 1993،شبين الكوم  ، سيكولوجية التعلم ، مكتبة دار الكتب الجامعية   ❖
❖  ، المعلومات  تجهيز  فى  التعلم  األنجلو    صعوبات  القاهرة،  مكتبة  المصرية، 

 م. 2005
"دراسات   ❖ النفسية  "،مكتب الضغوط  القاهرة،    ة وبحوث  المصرية،  األنجلو 

 م 2005
الكوم   ❖ شبين  الجامعية،  الكتب  دار  المدرسي،  التعلم  في  والنسيان    ، التذكر 

 0 م2006
   م.2007، األنجلو المصرية، القاهرة، االصطناعياألداء المعرفي والذكاء  ❖
الكوم   ❖ شبين  الجامعية،  الكتب  دار   ، النفسي  واإلحصاء  التربوي    ،القياس 

 م .2007
❖   ، المعلومات  النفسي وتجهيز  القياس  بين  المعرفية  والقدرات  الفردية  الفروق 

   0القاهرة م   2008،مصر العربية للنشر والتوزيع  
 م2010، المصرية األنجلو ، 1ج؛  المعاصر المعرفي النفس  علم ❖
 م . 2012،األنجلو المصرية  ، 2جر ؛ النفس المعرفي المعاصعلم  ❖
 م.  2014القاهرة،  ،دار فرحة للنشر والتوزيع،  عمليات المعرفة والفهم   ❖
 م 2016 ، ، دار الكتب الجامعية، شبين الكوم مناهج البحث في علم النفس  ❖
 م2018،دار الكتب الجامعية، شبين الكوم  اإلبداع فى اإلطار المعرفي ،  ❖

 

 

    -مقاييس واختبارات سيكولوجية منشورة:ج (  ❖
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اللفظي،   والسلوك   Self- Monitoringالذات  بةقامقياس مر  ❖   التعبيري غير 
 م.1992األنجلو المصرية، 

 م .1994األنجلو المصرية،  ، )الدراسة( ضغوط  مقياس  ❖
الضغوط    مقياس ❖ تحمل  األنجلو    ،Coping processes Scaleعمليات 

 م. 1996المصرية،
التعلم   ❖ أساليب  األنجلو    ،Learning Styles Scaleمقياس 

 م 1999المصرية،
األكاديمي ❖ الفشل  تحمل   scale  Tolerance Failure مقياس 

Academic ، ،م . 1996األنجلو المصرية 
المنظم   ❖ التعلم  استراتيجيات   Self-Regulated Learning"ذاتيامقياس 

Scale، ،م. 1998األنجلو المصرية 
المدرسي   ❖ الضبط  ،  " Perceived School Controlالمدرك  مقياس 

المصرية، القرائى"  األنجلو  الوعي  "،   Reading Awarenessمقياس 
 م . 2001 األنجلو المصرية، 

، األنجلو  لمعالجة المعلومات مقياس النصف الكروي المفضل )المسيطر( للمخ  ❖
 م . 2008 المصرية،

 م . 2002 مقياس التأمل فيما وراء المعرفة، األنجلو المصرية، ❖
 م. 2003 مقياس المعرفة باستراتيجيات حل المشكلة، األنجلو المصرية، ❖
اتخاذ   ❖ أساليب  قرارمقياس  األنجلو    ، Decision Making Scaleال 

 م 2008 المصرية،
األكاديمي   ❖ اإلرجاء   ، Academic Procrastination Scaleمقياس 

 م 2012األنجلو المصرية، 
الجامعي   ❖ العمل  بيئة  األنجلو    ،scale  Work environmentمقياس 

 م . 2014المصرية، 
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  ،  Procrastination Scale مقياس اإلرجاء االيجابي لدي طالب الجامعة ❖
 م.2015األنجلو المصرية، 

 م .  2018،االنجلو المصرية ، Love Scaleمقياس أنواع الحب   ❖

 
 اإلشراف على الرسائل العلمية )المدرسة العلمية( 

 

 -رسائل أجيزت تحت إشراف أ.د /لطفي عبد الباسط إبراهيم :  -أ   

 إبراهيم أحمد  محمد  بعض    ، حمدي  استخدام  أثر  تخفيف  "  فى  اللعب  أدوات 
 .  1992( سنوات ، ماجستير 5-3السلوك العدواني لدى أطفال )

    التوافق تعديل سوء  للعب على  برنامج  أثر  اللطيف"  السالم عبد  عبد هللا عبد 
 ." 1992لدى عينة من أطفال ما قبل المدرسة ، ماجستير 

 مختلفي لدى  الفيزياء  مهام  استراتيجيات   " درويش  أحمد  محمد  السيادة   على 
 ."1992النصفية من طالب المرحلة الثانوية ، ماجستير 

   الراجعة والتغذية  التالميذ  ألداء  المعلمين  توقعات  "أثر  أحمد محمد  يحيي  عادل 
 م ."1996 دكتوراة ، علي تحصيل تالميذ  المرحلة اإلعدادية في مادة العلوم ، 

   التعقيد التبسيط  أسلوب  تفاعل  أثر   " إسماعيل عطية  المعرفي وصعوبة  صبري 
   م."1996ماجستير ،   المهمة علي استراتيجية أداء المهام الرياضية،

    السلوك تعديل  علي  والعقاب  التعزيز  أنواع  أثر   " سليمان  الناصر  عبد  جمال 
 م." 1997ماجستير ، العدواني لدي المعوقين، 

 دويدار السيد  الشخصية    نهاد  متغيرات  وبعض  باليأس  الشعور  "مستوي 
 م."  1998 ماجستير،
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   بالتوافق النفسية وعالقتها  الضغوط  أساليب معالجة   " نادية محمد حامد هاشم 
من  عينة  لدي  السيكوسوماتية    النفسي  اإلضطرابات  وذوي  المعلمين 

 م."  2000،ماجستير،
   التغذية الذات ونوع  فعالية  تفاعل مستوي  "أثر  الهادي  العزيز  أمين عبد  سهير 

التال أداء  علي  المشكلة  الراجعة  حل  لمهام  االبتدائي  الخامس  الصف  ميذ 
 م." 2000 ،تربية المنوفية  ،ماجستير

  دور مكونات الذاكرة في أداء مهام القدرة المكانية،  نبوية يسري محمد شعبان  
 م ."  2001 ماجستير،

   عبير إبراهيم علي ، استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في عالقتها بحل المشكالت
 م. 2002 ،ماجستير ،
    سوسن عبد المجيد أبو شعر " أثر كل من القدرة المكانية والسعة العقلية على

  ، التربية  كلية  من  عينة  لدى  البصري  التصور  مهام  بعض  أداء  استراتيجيات 
 م .  2004ير تربية المنوفية، ماجست

   علي الرياضية  القدرة  منخفضي  تدريب  فعالية   " الدين  شرف  محمد  إيمان 
 م." 2005 المعلومات الهندسية ، ماجستير، استراتيجيات أداء

   في المعرفية  وراء  وما  المعرفية  االستراتيجيات  فعالية   " إبراهيم  محمد  إيمان 
، اللغوية  القدرة  منخفضي  لدي  القرائى  الفهم  المنوفية  دكتوراه    تنمية    ،تربية 

 م ."2005
   تعديل في  عقالني  سلوكي  برنامج  فعالية   " الضبع  محمد  األفكار فادية 

 . "2005ماجستير،   الالعقالنية وتخفيف الضغوط النفسية لدي اسر المكفوفين،
   نظرية علي  قائم  تعلم  استراتيجيات  "فاعلية  سويدان  محمد  عطية  رمضان 

".ماجستير   اإلنجليزية  اللغة  مهارات  من  عدد  تحسين  في  المتعددة  الذكاءات 
 0 م 2007
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 ج الكورت في تنمية القدرة علي حل  أحمد عبد المجيد عبد الحي " فعالية برنام
  المشكالت في الدراسات االجتماعية لدي تالميذ المرحلة االبتدائية ، ماجستير،

2008". 
   ببعض في عالقتها  الضغوط  تحمل  استراتيجيات   " الغني رجب  عبد  أحمد  مني 

 م."2008 ،، ماجسيرالمتغيرات المعرفية 
 تحس في  العاملة  الذاكرة  "دور  النبي  عبد  الفهم  طارق    ،كتوراة  د   ،لقرائي  اين 

 . م   2009 ،تربية المنوفية
    مروة سعيد مصطفى أبو المجد “فعالية برنامج مقترح لتحسين الذكاء البصري

 . م  2009ماجستير  ،المكاني وأثره على تكوين المفهوم لدى أطفال الروضة 
  جي هدى عبد المنصف علي شاهين " فعالية التدريب على مهام الوعي الفونولو

ذوي  األطفال  لدى  اللفظية  العاملة  والذاكرة  النطق  اضطرابات  تحسين  في 
 م . " 2009ماجستير  ،صعوبات تعلم القراءة 

    رضوى إبراهيم مصطفى حجاج " فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير
 م .  2010ماجستير ، والناقد لدى عينة من طلبة الجامعة

  ي تخفيف أعراض الوسواس القهري لدى ذوي  " شيماء علي عبد الهادي "  ف
 م .   2011،دكتوراه  ،صعوبات التعلم  

   الفونولوجي   زالتجهي  تاستراتيجيا اثر التدريب علي بعض    ،عالء سعيد الدرس
 0م2011،ماجستير  ، في تخفيف العسر القرائي لدي تالميذ المرحل االبتدائية 

 "    الكبرى أمنية حسن محمد حلمي "النموذج البنائي للعالقة بين العوامل الخمسة  
 م.2011 ،ماجستير ،للشخصية وأبعاد التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل الدراسي "

  فاعلية استراتيجيات قائمة على نظرية الذكاءات   بدر محمد شبيب فالح العجمي
القراءة  صعوبات  ذوى  لدى  القرائى  الفهم  تحسين  فى    ،المتعددة 

 0م2011،دكتوراه
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    إيمان محمد جمال فروات " فعالية استراتيجيتي التساؤل والنمذجة في تخفيف
قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى عينة من تالميذ الصف السادس  

 م . "  2012ماجستير  ،االبتدائي 
 التذك التفكير واستراتيجية  أثر اختالف أسلوب   " العزيز زيان  ر رانيا عثمان عبد 

 م .   2013ماجستير  ، على أداء مهام الفهم اللفظي لدى طالب الجامعة 
   الذات   ،عبير سيد أحمد عواد أبعاد مفهوم  البنائي في تحسين  المدخل  فعالية 

الدراسي   تحصيلهم  على  وأثره  السيمانتية  التعلم  صعوبات  لذوي    ،األكاديمي 
 م . "  2014دكتوراه 

   س برنامج  فاعلية   " قايد  احمد  لدى  معاذ  االكتئاب  لتخفيف  معرفي   لوكي 
 م . "  2014،دكتوراه  ،المراهقين اليمنيين  

  دافعية وأثره على  الذاكرة   برنامج ماوراء  فاعلية   " الشايب  السيد  فتحي  علياء 
 م .   2014دكتوراه  ،التعلم لدى األطفال المتأخرين عقليا  

  علي محمد  فاروق  في    ،داليا  المعرفية  المهام  من  عدد  على  التدريب  فعالية   "
 م . "  2015ماجستير  ، التخفيف من حدة الفوبيا االجتماعية 

   أبو شنب بيومي  خليل  المنبئة  ،شريف  والوجدانية  المعرفية  المتغيرات  بعض   "
 م ."  2015 ، ماجستير  ،باضطرابي اللجلجة وسرعة االسترسال في الكالم 

  هند مصطفى محمد رسالن " فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء اللغوي لدى
المرحلة   القراءةتالميذ  صعوبات  ذوي  من  اإلنجليزية    اإلعدادية  اللغة    ،في 

 م .   2015،ماجستير 
  هالل جودة  رضا  الحساب   ، مروة  تعلم  بصعوبات  المنبئة  التنفيذية  الوظائف   "،  

 م . "  2015ماجستير 
   التعلم المبني على الدفاع في تحسين سلوى عبد المنعم قطب " فاعلية نظرية 

 م .   2015 ،دكتوراه  ،من االنتباه ألطفال الصف الخامس االبتدائي  
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   فعالية برنامج تدريبي لتخفيف األلكسيثيميا لدي    ،مي محمد فتح الباب أبو زيد"
 م.2016 ، دكتوراهعينة من االطفال التوحديين وأثره علي التواصل لديهم " 

 شديد أحمد  محمود  بأساليب    ،شيماء  وعالقته  المحسوبة  المخاطرة  "سلوك 
 م.  2016،مواجهة الضغوط النفسية لدي معلمات رياض االطفال" ماجستير  

 ت عفان " فعالية برنامج لتنمية االبستمولوجيا الشخصية وأثره سلوى محمد طلع
 0م" 2016 ،دكتوراه ،على بعض المتغيرات النفسية  

   فعالية التأهيل المعرفي للوظائف التنفيذية لدي  ،أحمد أمين عبد المعبود محمد "
قصور االنتباه المصحوب بنشاط زائد وأثره علي أدائهم األكاديمي"    اضطرابذوي  

 .م2016
 االجتماعي"فعالية برنامج مقترح لتحسين الذكاء    ،مروة خيري عبد الدايم عامر  

   م.2016، لدي األطفال " ماجستير االجتماعيةوحل المشكالت 
 درويش مصطفي  في   ،عايدة  الفونولوجي  الوعي  مهارات  علي  التدريب  "فعالية 

 م . 2016 ،  دكتوراهتحسين الفهم القرائي لدي عينة من أطفال متالزمة داون" 
   الذكاء الروحي وعالقته بالمرونة النفسية والمهارات    ، ناصر خالد حسن شعفة

االجتماعيين   االخصائيين  لدي عينة من  منشورة  ،االجتماعية    ،ماجستير غير 
 0م 2018،جامعة مدينة السادات  -كلية التربية 

 االجتماعي    ،ياسمين خطاب القلق  في خفض  واثره  االيجابي  التفكير  تنمية  في 
 0م2018،لية التربية جامعة مدينة الساداتك ،ماجستير ،لدي طالب الجامعة 
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 -: رسائل تم االشتراك في مناقشتها -ب  

   فاعلية سليم"  على  حسن  محمود  فى  حسن  التبادلي  التدريس  استراتيجيات 
 م . 2005 ،التخفيف من قلق الكالم لدى عينة من أطفال المرحلة اإلبتدائية"

  صفاء عبد العزيز العيسوي " فاعلية برنامج إرشادي لتنمية مفهوم الذات لدى
  0م 2006،عينة من األطفال المقيمين بقرى األطفال"ماجستير

 ـحمد محمد  هي  ، رانيا  اختالف  فهم  أثر  علي  االنصات  نت  والغرض  النص  ئة 
ثانية   كلغة  األلمانية  اللغة  معلمي  لدي  واستراتيجياته  تربية    ،  دكتوراه  ،النص 

 0م 2007 ،عين شمس 
   ماوراء المعرفة وعالقتها باالستراتيجيات المفضلى    ، زيزي ابراهيم أحمد مشالي

التربية   كلية  طالب  لدي  المشكالت  حل  المنصورة  ،ماجستير    ،في    ،تربية 
 0م 2008

   ابتسام على عبد الرحمن مدين" دراسة لبعض متغيرات الشخصية المنبئة بقلق
المنوفية جامعة  التربية  بكلية  المعلمين  الطالب  لدى    ، ماجستير  ،التدريس 

 .م2009
  اإلدراك مهارات  لتنمية  مقترح  برنامج  "فاعلية  الشناوى  محمود  محمد  حمدي 

السمعى لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوى صعوبات التعلم فى مهارات القراءة  
 . م2009 ،باللغة اإلنجليزية" ماجستير

   أحمد أمين عبد المعبود محمد" اإلسهام النسبي لبعض المتغيرات المعرفية وغير
 .م2009 ، ماجستير  المعرفية فى التنبؤ بذكاء الوجدان لدى طلبة الجامعة"

   البربري رياض  محمد  العاملة    ،اماني  الذاكرة  بين  السببية  العالقات  نمذجة 
  ،تربية عين شمس  ، دكتوراه  ،اللفظية والمعارف السابقة وصنع القرارات اللفظية

 0م2009
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   الغتمي الفتاح  عبد  باألنموذج  ،هناء  التعلم  علي  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية 
 0م2009،ماجستير  ،اعتمادا علي نظرية باندورا في تنمية الذكاء الوجداني 

   صباح حسن  صباح  االنتقائي  ، اسماء  االنتباه  العاملة    أثر  والذاكرة  البصري 
البصرية المكانيى علي كفاءة أداء مهام البحث البصري لدي مرتفعي ومنخفضي 

 0م2009،تربية العريش   ،ماجستير  ، التحصيل 
   الغيط أو  العليم  عبد  والمناخ  ،عنايات  القيم  بعض  بين  التفاعل  المدرسي  أثر 

  ،ماجستير  ،انية من التعليم األساسي  ثعلي فاعلية الذات لدي معلمي الحلقة ال 
 0م2011،تربية المنصورة 

 فاعلية برنامج تدريبي في تحسين مستوي التمثيل    ،رمضان محمد حسن السيد
التعلم   صعوبات  ذوي  لدي  العاملة  الذاكرة  سعة  علي  وأثره  دكتوراة    ، المعرفي 

 0م2011،عة بني سويف كلية التربية جام،
 أحمد محمود  الرؤوف  عبد  العالج    ،مروة  على  قائم  إرشادي  برنامج  فاعلية   "

التربية   معلمي  من  عينة  لدى  النفسي  االحتراق  حدة  تخفيف  فى  بالموسيقى 
 0م2012،الخاصة وأثره على رضاهم المهني وتقديرهم لدواتهم" ماجستير 

  ية الختبار الذكاء غير اللفظي  "دراسة سيكومتر   ،رحاب سمير عبد الغنى طاحون
 0م2012" ،"ماجستير  باستخدام نظرية االستجابة للمفردة

   دراسة مقارنة بين المتلجلجين وغير المتلجلجين"ماجستير  ،محمد طاهر مزيد "
 . م 2009 ، كلية آداب ،
   سلوى محمد مصطفى درويش " فعالية برنامج تدريبى قائم على التعلم بمساعدة

المرحلة   تالميذ  لدى  الرياضيات  فى  التعلم  صعوبات  عالج  فى  الكمبيوتر 
 .م2008 ،دكتوراه ،اإلبتدائية"
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   السيد سريع  أبو  أحمد  الذاكرة   ، عائشة  ومستوي  المكانية  البيئة  تعلم  اسلوب 
الجامعة   طالبات  لدي  المعرفية  الخرائط  بتشوهات  وعالقتها  المكانية  البصرية 

 0م2009 ،ستربية عين شم ،ماجستير  ،
   تعديل بعض الخرافات البيئية باستخدام التعلم بالمعني لدي  ،نهي كمال يوسف

 0م2009  ،ماجستير  ، المراهقات 
 الخريبي نسيم  لدي   ،ياسر  المعرفي  التمثيل  بمستويات  وعالقتها  التفكير  انماط 

 0م2009 ،تربية المنصورة  ،ماجستير، طالب المرحلة الثانوية 
   المراهقة مرحلة  فى  األبناء  يدركها  كما  الوالدية  المعاملة  إبراهيم"  شحاتة  مروه 

لديهم  الطموح  ومستوى  الفراغ  وقت  بإدارة  وعالقتها  كلية    ،ماجستير  ،المبكرة 
 . م2011 ،قتصاد المنزلى. قسم ادارة المنزلاال
   المعاملة الوالدية كما يدركها االبناء في مرحلة    ،مروة شحاته ابراهيم المنجاوي

  ،ماجستير  ،المراهقة المبكرة وعالقته بادارة وقت الفراغ ومستوي الطموح لديهم  
 0م2011،االقتصاد المنزلي  

   الحافظ عبد  الجواد  عبد  ا  ،اسماء  في  القدرات  الفروق  مرتفعي  بين  لمحاجة 
الجامعة طالب  بعض  لدي  ومنخفضيها  المنوفية  ،االبداعية  آداب    ،ماجستير 

 0م2011
   البنائي للعالقة بين العوامل الخمسة الكبري  ،أمين حسن محمد حلمي النموذج 

والتحصيل ذاتيا  المنظم  التعلم  وأبعد  بنها   ،ماجستير  ،للشخصية    ،تربية 
 0م2011

 م الغني  عبد  تعيلب  أحمد  )دراسة    ،حمد  النفسي  بالتوافق  وعالقته  التدين 
 0م2011،آداب المنوفية  ،ماحستير   ،ارتقائية( 
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   منهج فى  إثرائية  ألنشطة  تعليمية  حقيبة  استخدام  أثر  السحيمي"  أحمد  هبة 
االقتصاد المنزلى لتنمية مهارات التفكير العلمى لدى طالبات المرحلة اإلعدادية" 

 . م  2011،اإلقتصاد المنزلى. قسم اإلقتصاد المنزلي والتربيةكلية 
   الشيماء قطب عوض" فاعلية برنامج في ما وراء الذاكرة وأثره على فعالية الذات

  0م2011،  والدافعية للتعلم لدى طالبات كلية االقتصاد المنزلي" دكتوراة
  نظر علي  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية   " الدبيسي  المهدي  عبد  العقل  تامر  ية 

من   عينة  لدي  العدواني  السلوك  وخفض  االجتماعي  التفاعل  مستوي  لتحسين 
 م . 2012،أطفال األوتيزم " دكتوراة 

   فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الذكاء الوجداني علي  ،هالة عاطف علي سليمان
  ،ماجستير    ، تحسين جودة الحياة لدي عينة من أطفال المؤسسات االجتماعية  

 0م2012 ،تربية طنطا  
   حسن عمر  محفوظ  أ  ، هبة   ( السلوكي  وفعالية  ، النمط  النفسية  والصالبة  ب( 

آداب   ،ماحستير    ،ات رياض األطفال مالذات كمحددات لدافعية االنجاز لدي معل
 0م2014،المنوفية 

   الكيالني الحكيم  عبد  علي    ،ياسمين  التعرف  ومنخفضي  مرتفعي  بين  الفروق 
 0م2014،آداب المنوفية   ،ماجستير   ،الوجوه من النوعين في الذاكرة العاملة  

   مليجي سليمان  الذكاء  ،جيهان  نمو  في  االجتماعية  الشبكات  استخدام  أثر 
 0م2015،ماجستير   ،الوجداني لدي عينة من طالب الجامعة  

    أثر  " إبراهيم  السيد سعد  الوظائف في صباح  قائم علي بعض  تدريبي  برنامج 
وفرط  االنتباه  اضطراب  ذوي  التالميذ  لدي  األكاديمية  الذاتية  الكفاءة  تحسين 

   م.2016 تربية بنها، ، دكتوراه النشاط " 
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   دعاء جابر عبد القوي حرفوش " فاعلية برنامج علي استراتيجيات التعلم المنظم
تفاعل الصفي لدي الطالبة المعلمة بكلية  ذاتيا في تنمية مهارات حل المشكلة وال

 م.2015 ،المنزلي جامعة األزهر" ماجستير االقتصاد
   الذهنية األساليب  علي  تدريبي  "برنامج  السقا  محمد  محمد  في   وتأثيرهزينب 

كلية  ،  دكتوراه  ،تحسين المرونة المعرفية لدي المراهقين من ذوي أحادية الرؤية" 
 م. 2017، اإلسكندريةالتربية جامعة 

  حجوري يحيي  محمد  النفسية    ،احمد  بالصالبة  وعالقتها  النفسية  الضغوط 
والتكيف األكاديمي وبعض المتغيرات الديموغرافية لدي الطلبة اليمنيين الدارسين  

العربية   مصر  جمهورية  العربية    ،   دكتوراه  ، في  والدراسات  البحوث  معهد 
 م . 2015،
   غريب قطب  تالميذ  ،ايناس  لدي  المتعلم  بالعجز  وعالقتها  االجتماعية  المقارنة 

   0م 2017،تربية الزقازيق  ، دكتوراه غير منشورة   ،الصف الثاني االعدادى  
  لدي الحياة  عن  بالرضا  المنبئة  العوامل  "بعض  القوني  علي  مرسي  مروة 

 م. 2017 ،آداب المنوفية ،ماجستير ،المتزوجات والمتأخرات عن الزواج"
 م خضر  غادة  سامي  الوقت ،حمد  ادارة  مهارات  لتنمية  ارشادي  برنامج  فاعلية 

ماجستير غير منشورة    ،لتخفيف حدة الضغوط النفسية لدي عينة من المعلمات  
 0م 2018 ،كلية التربية جامعة المنوفية ،
 نموذج بنائي للعالقة بين سمات الشخصية    ، مصعب بن سالم بن ناصر الهنائي

الضغوط مواجهة  الخاصة    واساليب  التربية  معلمي  لدي  النفسي  واالحتراق 
 م . 2018 ،معهد البحوث والدراسات العربية  ،ماجستير   ،بسلطنة عمان  

   التنبؤ الوجداني في  العاملة والذكاء  الذاكرة  الدسوقي ؛ درجة اسهام  لبيب  والء 
غير   التعلم  صعوبات  ذوي  من  عينة  لدي  االجتماعية  بالمهارات 

 م. 2018،آداب المنوفية ،ماجستير ،اللفظية 
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 فاعلية برنامج تدريبي قائم علي مهارات الذكاء الوجداني   ،حسنية محمد فتح هللا
االعدادية المرحلة  تالميذ  من  عينة  لدي  الذات  فاعلية  تنمية    ،ماجستير   ، في 

 0( القاهرة 2018)، معهد الحوث والدراسات العربية
  لم المتمايز علي تنمية الذكاء  اثر استخدام استراتيجيات التع  ،رضوي وجيه زكريا

ماجستير    ،االخالقي وبعض المهارات االجتماعية لدي تلميذات المرحلة االبتدائية 
   0(2018)،جامعة االزهر ،كلية االقتصاد المنزلي للبنات بطنطا ،
   حسن علي  حسن  المتغيرات  ،اسالم  بعض  ضوء  في  باالبداع  التنبؤية  القيمة 

والسياقية   والدافعية  والجامعة  المعرفية  عين شمس  جامعة  من  كل  طالب  لدى 
 0(2018كلية التربية جامعة عين شمس)،دكتوراه  ،االمريكية 

   اضافة الي مجموعة أخري من الرسائل العلمية تم مناقشتها بعدد من الكليات لم
 0يتم تدوينها لضيق الوقت )حاليا(

 : ( تحت االشرافرسائل مسجلة بالقسم)   -ج
حسانين عامر، بعض العوامل النفسية الديموجرافية المنبئة  هاجر احمد جودة   •

 باضطراب الهوية الجنسية لدى األطفال ماجستير. 
البرمجة   • قائم على  برنامج  العزيز سعيد،  الهادى عبد  شيماء على عبد 

ذوى  لدى  القهرى  الوسواس  أعراض  تخفيف  فى  العصبية  اللغوية 
 صعوبات التعلم دكتوراه. 

السيد   • محمد  والذكاء  هبه  الخبراتى  الذكاء  بين  العالقات  نمذجة  سالم، 
 الوجدانى واستراتيجيات المواجهة لدى طالب الجامعة ماجستير. 

أسماء محمد محمود حتاته، فاعلية أنشطة التعلم المنظم ذاتيا فى تنمية  •
الثانوية   المرحلة  طالب  لدى  اإلنجليزية  اللغة  فى  الكتابة  مهارات 

 ماجستير. 
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الس • اللغة صبرين صبحى  مهارات  على  قائم  برنامج  فاعلية  الفقى،   يد 
األطفال  لدى  االجتماعى  والتواصل  الذات  تقدير  تحسين  فى  اللفظية 

 زارعى القوقعة ماجستير. 
هند عبد المنصف على شاهين، نموذج بنائى لبعض العوامل المهمة فى  •

 األرجاء األكاديمى لدى طالب الدراسات العليا ماجستير. 
يوسف ، بعض سمات الشخصية المنبئة االتجاه نحو   ريم محمد رفعت  •

 الحب لدى طلبة الجامعة ماجستير. 
لتحسين  • تدريبى  برنامج  فاعلية   ، سليمان  على  رجب  رمضان  ضحى 

 ماجستير.  األمل لدى عينة من ذوى العجز المتعلم 
احمد ابراهيم المصليحى شلبى ،  فاعلية استراتيجيات تنظيم الذات فى  •

 باع األكاديمى لدى طالب المرحلة الثانوية ماجستير. تحسين تأجيل اإلش
بالسلوك  • المنبئه  النفسية  المتغيرات  بعض  القرش،  محمد  سعيد  مروة 

 ماجستير.  االجتماعى االيجابى لدى عينه من طالب الجامعة
لتحسين  • التفاؤل  على  قائم  برنامج  فاعلية   ، صالح  محمد  على  سحر 

 طلبة الجامعة ماجستير. التوجه نحو المستقبل لدى عينه من 
رانيا عادل اسحق البكل ، اإلسهام النسبى لكل من التسامح واالستبعاد  •

 االجتماعى ومفهوم الذات فى التنمر المدرسى لدى المراهقين ماجستير. 
نورهان نصر منصور فايد، فاعلية برنامج قائم على تنظيم االنفعال فى  •

 اهقين ماجستير. تحسين الكفاءة االجتماعية لدى عينه من المر 
العصابية   • بالكمالية  وعالقته  الذات  إخفاء  محمد،  اسحق  خيرى  إسراء 

 والعوامل الخمس الكبرى للشخصية لدى طلبة الدراسات العليا ماجستير. 
التعليمى   • الربوت  التدريب على مهام  فعالية  البنبى ،  محمد جمال كامل 

 ة ماجستير. فى تنمية القدرة المكانية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادي
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على  • قائم  ارشادى  برنامج  فاعلية   ، سليمان  محمد  هللا  عبد  محمد 
طالب   لدى  االكتئاب  أعراض  وتخفيف  الحياة  معنى  لتحسين  التسامح 

    ،الجامعة ماجستير  
الجامعة   • خارج  عليها  اشرف  التي  الرسائل  من  آخر  عدد  الي  اضافة 

السادات   مدينة  جامعة  التربية  ا  -)كلية  الدراسات  التابع  معهد  لعربية 
 كلية التربية جامعة بني سويف( .   -لجامعة الدول العربية

 بحوث ودراسات للنشر والترقي :ل   "تحكيمال ": د -
الـــذاكرة المســـتقبلية وضـــغوط الحيـــاة النفســـية المدركـــة  ،زينـــب عبـــد العلـــيم بـــدوى   -

ــرات الشخصــية والعمــر: ــة  ،وعالقتهمــا بمهــارات إدارة الوقــت وبعــض متغي ــة كلي مجل
 . 2007يوليو    ،71العدد   ،المجلد السابع عشر  ،جامعة بنها  ،التربية

بعــض االتجاهــات البيئيــة فــى الصــحف العمانيــة ومــدى  ،حمــدى حســن عبــد الحميــد -
ــة ــة التربي ــة :كلي ــراء بهــا دراســة تحليلي ــة بنهــا ،وعــى الق ــة  ،جامع ــة التربي ــة كلي مجل

 .1994مايو  ،الجزء األول  ،21العدد   ،بالزقازيق
فعاليــة اســتخدام اســتراتيجية العصــف الــذهنى وبرنــامج - ،هــانم أبــو الخيــر الشــربينى -

جامعــة   ،مجلــة التربيــة  ،الكورت فى تنمية التفكيــر االبتكــارى لــدى أطفــال الروضــة: أ
 .2012يناير  ،الجزء الثانى  ،78العدد   ،المنصورة

فعالية المحاكاة الحية فى التــدريب علــى إدارة وقــت الحصــة  ،نبيل فضل شرف الدين -
المجلــة المصــرية للدراســات النفســية ، ،اعــل الصــفى للطــالب المعلمــينالدراســية والتف

ــية ــات النفســــ ــرية للدراســــ ــة المصــــ ــدرها الجمعيــــ ــد  ،تصــــ ــدد  ،21المجلــــ  ،72العــــ
 .  2011يوليو

 ،فاطمــة محمــود الزيــات خريجــى الجامعــات ومتطلبــات ســوق العمــل" رؤيــة مقترحــة " -
 .2007يناير  ،بدمياطالمجلة العملية بكلمية التربية    ،العدد الواحد والخمسون 

ممــدوح كامــل حســانى تــأثير موضــع الضــبط وأســاليب   ،محسوب عبد القــادر الضــوى  -
 العزو والخجل فى التحصيل االكاديمى لطالب كلية الفنون الجميلة دراسة باســتخدام
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الجــزء  ،2005مايو ،58العدد ،جامعة المنصورة  ،مجلة كلية التربية  ،تحليل المسار
 الثانى.

علــيم فــى الــدول العربيــة تطــوير الت،محمد السيد عبد الرحمن    ،محمد احمد عبد الدايم  -
-24فــى الفتــرة مــن  ،المــؤتمر العلمــى الخــامس لكليــة التربيــة  ،  ،بين المحلة والعاميــة:

 .2007مارس   25

واقــع ملــف إنجــاز التلميــذ بالصــفوف الثالثــة األولــى مــن  هــانم أبــو الخيــر الشــربينى :-
ــة( ــة تقويميـ ــيم االبتدائى)دراسـ ــية ، ،التعلـ ــات النفسـ ــرية للدراسـ ــة المصـ ــدرها  ،المجلـ تصـ
 .2007يولية ،56العدد  ،المجلد السابع عشر  ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية

ــذات فــى تكــوين  ،شــيرين محمــد احمــد دســوقى ،عــادل ســعد خضــر- ــة ال مقيــاس فعالي
 .2007،جامعة قناة السويس  ،كلية التربية  ،وتوظيف بنوك األسئلة:

مقيـــاس االتجاهـــات نحـــو بنـــوك \ ،يرين محمـــد احمـــد دســـوقىشـــ  ،عـــادل ســـعد خضـــر-
 .  2007،جامعة قناة السويس  ،األسئلة: كلية التربية

 ،كليــة التربيــة ، ،ايفلــين ب كيللــى : الطــالب مســتحدمو اليــد اليســرى )اقليــة منســية(-
مجلــة البحــث فــى التربيــة وعلــم  ،1996جامعــة ســانت ليــو الواليــات المتحــدة االمريكــي

 .2006يناير  ،العدد الثالث  ،المجلد التاسع عشر  ،ة المنياجامع  ،النفس

دراسة مقارنة بين مستخدمى اليد اليسرى ومســتخدمى اليــد اليمنــى  ،هاشم على محمد-
من طالب كلية التربية بالمنيا فى بعض سمات الشخصية والتحصــيل االكــاديمى: مجلــة 

العــدد  ،التاســع عشــر المجلــد ،جامعة بنها ،كلية التربية  ،البحث فى التربية وعلم النفس
 .  2005اكتوبر  ،الثانى
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ليب التفكير واالحكام االخالقية لدى عينة مــن معــاونى اعضــاء اسا  ،فوقية عبد الفتاح-
ــرات: ــات  ،هيئـــة التـــدريس بالجامعـــة فـــى ضـــوء بعـــض المتغيـ المجلـــة المصـــرية للدراسـ

 .2007فبراير  ،54العدد  ،المجلد السابع عشر  ،النفسية

نبيل فضل شرف الدين  :فاعلية نموذج تعليمى توافقى مقتــرح فــى التحصــيل الدراســى -
ــتعلم لطــالب الدراســات وتطــوير  ــى اطــار االســاليب المفضــلة لل ــذاتى ف ــتعلم ال مهــارات ال

 ،العــدد الثــانى ،جامعــة المنوفيــة  ،كليــة التربيــة  ،مجلة البحــوث النفســية والتربويــة،العليا:
 .2008  ،السنة الثالثة والعشرون 

حســـين حســـن طـــاحون :أســـاليب التفكيـــر لـــدي الطـــالب الجامعـــة وعالقتهـــا بـــبعض  -
ــرات ــين الطــالب المصــريين والســعوديين المتغي ــة ب ــة  ، ،"دراســة مقارن ــة التربي ــة كلي مجل
 .2003يناير  ،43العدد،بالزقازيق

البروفيالت المعرفية والوجدانية لألطفال مرضي السكر   ،فوقيه احمد السيد عبد الفتاح-
المجلـــد الثـــامن  ،المجلـــة المصـــرية للدراســـات النفســـية ،المعتمـــدين علـــي االنســـولين: 

 .2008ابريل،59العدد  ،عشر

الـــذكاءات المتعـــدده واســـاليب التفكيـــر لـــدى العـــاديين  ،صـــالح شـــريف عبـــد الوهـــاب -
 .2010مجلة كلية تربية جامعة الزقازيق    ،والمتفوقين دراسيا من طالب الجامعة

اثر التدريب على استخدام بعض استرتيجيات الــتعلم المــنظم  ،اعتدال عباس حسانين  -
ذاتيا فى كفاءة الذات االكاديمية وقلق االختبار والتحصيل الدراسى لــدى طــالب المرحلــة 

 .2011المجلة المصرية للدراسات النفسية  ،الثانوية
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فــى فاعليــة الــذات  وتــأثيرهتطــوير نمــوذج تعليمــى تــوافقى  ،نبيــل فضــل شــرف الــدين -
المؤتمر العلمى الســنوى) العربــى ،كاديمية المدركة لدى طالب الدراسات العليا التربويةاال 

 .2010ابريل   ،لكلية التربية النوعية  ،الدولى الثانى(  -الخامس

فعالية برنامج تدريبى مكثف فى تنميــة وعــى بعــض ،السيد عبد الحميد سليمان السيد  -
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية بـــبعض معلمـــات صـــعوبات الـــتعلم و المشـــرفات التربويـــات 

مهارات تقدير محكى التباعد الخارجى والداخلى عند انتقائهن للتلميــذات ذوات صــعوبات 
 .2009مارس    ،التعلم " دراسة تجريبية " مجلة التربية

 ،ارتقــاء ذاكــرة االلــوان لــدى اطفــال مــا قبــل المدرســة  ،فوقية احمــد الســيد عبــد الفتــاح  -
 .2008اكتوبر   ،اسات النفسيةالمجلة المصرية للدر 

نماذج تجهيز المعلومات المتصــلة و المنفصــلة للطــالب مــن  ،نبيل فضل شرف الدين  -
المجلــة المصــرية للدراســات  ،ذوى المســتويات التحصــيلية بمرحلــة التعلــيم الثــانوى العــام

 .2009ابريل    ،النفسية

ــانين - ــيل  ،اعتـــدال عبـــاس حسـ الـــدعم التربـــوى المـــدرك والتوجهـــات الدافعيـــة والتحصـ
الدراسى لدى مرتفعى و منخفضى الصمود االكــاديمى مــن طــالب المرحلــة الثانويــة ذوى 

 .2014اكتوبر   ،المجلة المصرية للدراسات النفسية،صعوبات تعلم الرياضيات  

بــين الجنســين دور الفاعليــة الذاتيــة المدركــة والفــروق    ،محمد اسماعيل ســيد حميــدة  -
المجلــة المصــرية للدراســات   ،فى االعاقة الذاتية االكاديمية لدى طالب المرحلــة الثانويــة

 .2011ابريل    ،النفسية

جودة الترجمة وعالقتها ببعض المتغيرات المعرفية لدى   ،محمد اسماعيل سيد حميدة  -
 .  2013اكتوبر   ،المجلة المصرية للدراسية النفسية  ،طالب المرحلة الثانوية
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بــبعض  وعالقتــهنحــو قــراءة اللغــة االنجليزيــة  االتجــاه ،محمــد اســماعيل ســيد حميــدة -
 ،ارتباطيــة( -)دراسة تنبؤيه الديموغرافيةمتغيرات النص ومتغيرات الشخصية والمتغيرات 

 .2011اكتوبر   ،المجلة المصرية للدراسات النفسية

فــى تعــديل االتجاهــات  إرشــادياختبــار فاعليــة برنــامج  ،زينــب عبــد الــرازق غريــب -
الدراســية ومهــارات االســتذكار لطالبــات كليــة التربيــة للبنــات المتعثــرات ف مقــررات علــم 

ــو ــنفس )النمـ ــويم  -الـ ــاس والتقـ ــوى(  -القيـ ــة  ،التربـ ــة االداب جامعـ ــوث كليـ ــة بحـ مجلـ
 .2008اكتوبر    ،المنوفية

ــب - ــرازق غريـ ــد الـ ــب عبـ ــد عبـــ  ،زينـ ــد محمـ ــنعممحمـ ــية  ،،د المـ ــوث النفسـ ــة البحـ مجلـ
 .2008  ،المنوفية    ،والتربوية

ــد الوهـــاب - ــداعى  ،صـــالح شـــريف عبـ ــى الحـــل االبـ ــائم علـ ــى قـ ــة برنـــامج تعليمـ فاعليـ
للمشــكالت فــى تنميــة الدافعيــة المعرفيــة والتحصــيل الدراســى لــذوى صــعوبات الــتعلم فــى 

ــوم ــى تصــدرها ،مــادة العل ــة الت ــة البحــوث النفســية والتربوي ــة  مجل ــة التربي ــة  -كلي جامع
 .2010  ،المنوفية

النمـــوذج الســـببى المفســـر للعالقـــة بـــين الـــدعم الوجـــدانى  ،اعتــدال عبـــاس حســـانين -
المـــدرك للمعلـــم والمتعـــة االكاديميـــة واالنتمـــاء لبيئـــة الصـــف واســـترتيجية البحـــث عـــن 

ــة االعداديــة ــة كل ،المســاعدة االكاديميــة واالنــدماج المعرفــى لــدى طــالب المرحل يــة مجل
 .2012  ،التربية

ــدوى  - ــيم ب ــد العل ــب عب ــالقلق االجتمــاعى  ،زين ــز المعلومــات وعالقتهــا ب ــات تجهي عملي
 .2009  ،مجلة كلية التربية  ،والدافعية االجتماعية
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المرونة العقلية وعالقتها بكل من منظور زمن المســتقبل   ،_ صالح شريف عبد الوهاب
ــة ــدريس بالجامعــ ــة التــ ــاء هيئــ ــدى اعضــ ــاز لــ ــداف االنجــ ــة  ،واهــ ــوث التربيــ ــة بحــ مجلــ

 .2011فبراير    ،جامعة المنصورة  -النوعية

اثـــر اســـتخدام الـــتعلم االلكترونـــى فـــى تنميـــة كـــل مـــن  ،_ صـــالح شـــريف عبـــد الوهـــاب
مجلــة كليــة   ،اتى للــتعلم والتحصــيل لــدى طــالب الجامعــةالمعتقدات المعرفية والتنظيم الذ

 .2010اغسطس   ،التربية

ــدوى  ــيم ب ــد العل ــرات وكثافتهــا ومســتويات التشــفير  ،_ زينــب عب التنبــؤ مــن تشــابة المثي
مجلــة االرشــاد النفســى كليــة   ،اســتراتيجياتهباالنتباة البصرى والتعرف علــى الفــروق فــى  

 .2010  ،عين شمس  ،التربية جامعة

العالقــة بــين كــل مــن عــادات  ،اســماعيل حســن الــوليلى ،ح شــريف عبــد الوهــاب_ صــال
العقل المنتجة والذكاء الوجدانى واثر ذلك علــى التحصــيل الدراســى لــدى طــالب المرحلــة 

 .2011مايو    ،جامعة المنصورة  ،مجلة كلية التربية  ،الثانوية من الجنسين

التفكيـــر التـــاملى لـــدى معلمـــى الفـــروق فـــى مســـتويات  ،_ امينـــة عبـــد الفتـــاح عبـــد هللا
ــلبى(  مجلـــة  ،المرحلـــة الثانويـــة التجربيـــة لغـــات ذوى انمـــاط التفكيـــر )االيجـــابى _ السـ

 .2014اغسطس    ،االرشاد النفسى جامعة عين شمس

ســعة الــذاكرة البصــرية العاملــة لمرضــى الســكر مــن  ،_ فوقيــة احمــد الســيد عبــد الفتــاح
ســـبتمبر  ،مجلـــة كليـــة تربيـــة ،هم العـــادييناالطفـــال المعتمـــدين علـــى االنســـولين واقـــران

2008. 
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االتجــاه نحــو الفكاهــة التعليميــة واســاليب فكاهــة المعلمــين  ،_ نبيــل فضــل شــرف الــدين
المجلــة المصــرية   ،وعالقتها بالجنس والتخصص والخبــرة التدريســية والمرحلــة التعليميــة

 .2010اكتوبر   ،للدراسات النفسية

تنمية التفكير الناقــد واســتخدامه للحــد مــن االنتشــار المفــردات   ،_ فاطمة محمود الزيات
 ،المجلــة المصــرية للدراســات النفســية  ،ثة الهابطة لــدى طــالب الجامعــةالعربية المستحد

 .2009يوليو  

قيـــاس معـــايير الجـــودة فـــى  ،زينـــب عبـــد الـــرازق غريـــب ،_ محمـــد محمـــد عبـــد المـــنعم
ــة بمحافظــة االحســاء مــن وجهــة نظــر المشــرفين  ــم المرحلــة الثانوي ــدريس لــدى معل الت

 .2008اكتوبر    ،مجلة القراءة والمعرفة  ،التربويين ومقترحاتهم للتنمية المهنية لديه

فاعلية برنــامج فــى تنميــة الــوعى بــالتفكير واثــره علــى   ،_ فوقية احمد السيد عبد الفتاح
مجلــة الجمعيــة  ،2009 ،الــذكاء الشخصــى واالجتمــاعى لــدى طــالب الدراســات العليــا

 المصرية للدراسات النفسية.

معوقــات تطبيــق معــايير الجــودة  ،محمــد محمــد عبــد المــنعم ،_ زينب عبد الــرزاق غريــب
مجلة البحــوث   ،الشاملة بالكليات التربوية بجامعة الملك فيصل ومقترحات للتغلب عليها

 .2008    ،النفسية والتربوية

عالقــة النــوع ومهــارة االســتدالل  ،محســوب عبــد القــادر الضــوى  ،_ فــوزى احمــد إبــراهيم
 .2008ابريل   ،سيةالمجلة المصرية للدراسات النف  ،بالتحصيل االكاديمى

فاعليـــة نظريـــة االســـتجابة  ،اســـماعيل حســـن الـــوليلى ،_ صـــالح شـــريف عبـــد الوهـــاب
للمفردة فى تشخيص ذوى صعوبات تعلم الرياضيات والعلوم بالصف الخــامس االبتــدائى 

 .2007ديسمبر    ،مجلة كلية التربية  ،باستخدام االختبارات مرجعية المحك
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الشربينى  الخير  ابو  هانم  بسرعة  بعض    ،_  الوالدة وعالقتهما  الحمل وظروف  عوامل 
الروضة اطفال  من  عينة  لدى  المعلومات  معالجة  النفسية    ،ومستوى  البحوث  مجلة 

 . 2010 ،والتربوية

الشربينى الخير  ابو  هانم  االطفال    ، _  رياض  بمرحلة  الموهوبين  االطفال  تشخيص 
المتعددة الذكاءات  انشطة  االرشاد    ،باستخدام  مركز  عشر  السادس  السنوى  المؤتمر 

 . 2011 ،جامعة عين شمس ،النفسى 

بروفيل الذكاءات المتعددة لمعلمات رياض االطفال وعالقتة    ،_ فاطمة محمود الزيات 
لدى   لالبداع  البيئة  مقومات  كشفية(  بتوفير  )دراسة  الروضة  الدولى    ، طفل  المؤتمر 

 . 2009 ،جامعة القاهرة كلية رياض االطفال  ،االول )السنوى الثامن(  

على ادراك جودة الحياة لدى    وتأثيرهاتقان تعلم علم النفس    ،_ اعتدال عباس حسانين
 . 2009 ،مجلة كلية التربية  ،طالب كلية التربية جامعة قناة السويس 

النرش  إبراهيم  بالقدرة على حل المشكالت    ،  _ هشام  المعرفية وعالقتها  قوة السيطرة 
   .2004 ، مجلة كلية التربية  ،جامعة السويس ،لدى طالب كلية التربية ببور سعيد 

محمد    - الشهري يزيد  دراسة    ،حسن  بالدوجماتية:  المرتبطة  النفسية  الخصائص 
بجده العزيز  عبد  الملك  جامعة  طالب  من  عينة  علي  التربية  ، ميدانية  كلية    ، مجلة 

2015 . 

دسوقي  - احمد  محمد  البنين    ،شيرين  من  كل  لدي  وعوامله  الوجداني  الذكاء  نمو 
 .2005 ،كلية التربية   ، والبنات)دراسة مقارنة(
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الوليلي إسماعي  - المتعددة    ،ل حسن فهيم  الذكاءات  فعالية برنامج تعليمي قائم علي 
صعوبات   ذوي  التالميذ  لدي  الرياضيات  نحو  واالتجاه  الدراسي  التحصيل  تنمية  في 

 .2009 ،المجلة العلمية كلية التربية  ،التعلم بمرحلة التعليم األساسي
الكيال   - احمد  حميدة  ، مختار  إسماعيل سيد  لدي  التصو   ،محمد  الحكيم  للسلوك  رات 

 مجلة كلية التربية.  ،طالب الجامعة بمصر والسعودية )دراسة عبر ثقافية مقارنة( 
جودة الترجمة وعالقتها ببعض المتغيرات المعرفية لدي   ،محمد إسماعيل سيد حميدة -

 .2013 ،المجلة المصرية للدراسات النفسية   ،طالب المرحلة الثانوية
الهادي  - النفسية نحو    ،شيرين محمد دسوقي  ،أبو زيد  احمد محمد عبد  االتجاهات 

مقارنة(  سعيد)دراسة  ببور  التربية  كلية  طلبة  لدي  ببنها  ،البيئة  التربية  كلية    ، مجلة 
2008 . 

حميدة  - سيد  إسماعيل  ببعض    ،محمد  وعالقته  اإلنجليزية  اللغة  قراءة  نحو  االتجاه 
الديمو  والمتغيرات  الشخصية  ومتغيرات  النص  تنبؤيه  متغيرات  )دراسة    -جرافية 

 . 2011  ،المجلة المصرية للدراسات النفسية ، ارتباطيه(
الذاتية المدركة والفروق بين الجنسين    ، محمد إسماعيل سيد حميدة  - دور الفاعلية 

المجلة المصرية للدراسات    ،في اإلعاقة الذاتية األكاديمية لدي طالب المرحلة الثانوية 
 .2011 ،النفسية 

الهناء الذاتي وعالقته ببعض متغيرات الشخصية لدي    ،محمد إسماعيل سيد حميدة  -
 . 2013 ،النفسية المجلة المصرية للدراسات  ، طالب الجامعة

حسانين  - عباس  العبء    ،اعتدال  مستوي  علي  وتأثيرها  المعلومات  عرض  أساليب 
قناة   جامعة  التربية  كلية  طالبات  لدي  المعرفي  التمثيل  وكفاءة  المدرك  المعرفي 

 .2015 ،مجلة كلية التربية جامعة كفر الشيخ   ،السويس
الفتاح   - عبد  السيد  احمد  حس    ،فوقية  سعيد  حسين  األسرية    ، ينمحمد  العوامل 

التعلم   صعوبات  ذوي  لألطفال  لدي  الحياة  بجودة  المنبئة  والمجتمعية  والمدرسية 
 .2006 ،كلية التربية جامعة بني سويف  ،بمحافظة بني سويف 
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بالتحصيل    لعالقة النوع ومهارة االستدال   ،فوزي احمد إبراهيم   ،محسوب عبد القادر  -
 .2008 ، المجلة النفسية للدراسات النفسية ،األكاديمي 

القادر الضوي   - تأثير موضع الضبط وأساليب    ،ممدوح كامل حساني  ،محسوب عبد 
باستخدام   دراسة  الجميلة  الفنون  كلية  لطالب  األكاديمي  التحصيل  في  والخجل  العزو 

 .2005 ،مجلة كلية التربية بالمنصورة  ،تحليل المسار
خض  - يوسف  سعد  دسوقيشي  ،رعادل  احمد  محمد  بنوك    ،رين  علي  التدريب  اثر 

أعضاء   من  عينه  لدي  نحوها  واالتجاه  األسئلة  بنوك  في  الذات  فعالية  علي  األسئلة 
 .2007 ،كليه التربية جامعة الزقازيق   ،هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الزقازيق

النرش  - إبراهيم  المجد  ،هشام  أبو  اال   ،مصطفي  الضطراب  البنائي  نتباه  النموذج 
تالميذ   من  والعاديين  االنتباه  قصور  اضطراب  ذوي  لدي  والبصري  السمعي  واإلدراك 

 . 2007 ،مجلة علم النفس ، بتدائيةالمرحلة اال
السالم سكران  عبد  الدايم  عبد  السيد  فى    تأثير   ، _  كيلر  نموذج  مكونات  استرتيجيات 

الجامعة _ من وجهة نظرهم _  اهتمام وجهد طالب وطالبات  التعليمى على  التصميم 
لديهم الدافعية  ونوع  تعليمهم  ونمط  ومستوى  الدراسية  بتخصصاتهم  مجلة    ، وعالقتة 

 .2010يناير  ،كلية التربية جامعة بنها 
سكران السالم  عبد  الدايم  عبد  السيد  للمهام  البن  ، _  االرجاء  لسلوك  العالمى  اء 

وعالقتة بمستوى التحصيل لدى تالميذ المرحلتين    ومبرراته  ،االكاديمية ونسبة انتشارة
بمنطقة والمتوسطة  السعودية   الثانوية  العرابية  بالمملكة  التربية    ،عسير  كلية  مجلة 

 .2010 ، جامعة قناة السويس
سكران السالم  عبد  الدايم  عبد  السيد  المحتلة  الذات    ، _  الزمنى    والتوجهاالكاديمية 

بالنوع   وعالقتها  الجامعة  طالب  من  دراسيا  للمتفوقين  المميزة  الوقت  ادارة  وسلوك 
 . 2010ابريل  ،كلية التربية جامعة الزقازيق ،والتخصص الدراسى 

سكران  السالم  عبد  الدايم  عبد  السيد  الذات    ،_  لالنجاز    االكاديمي مفهوم  والدافعية 
كمحكى صدق لقائمة تشخيص صعوبات التعلم فى ضوء نموذج االستجابة للتدخل لدى  
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العربية   بالمملكة  بمنطقة عسير  االبتدائية  بالمدارس  المصادر  من طالب غرف  عينة 
 . 2010يوليو   ،كلية التربية جامعة االزهر ،السعودية

السلوك القيادى من متغيرى الذكاء    نماطبأالتنبؤ    ، _ امينة عبد الفتاح عبد هللا على
مجلة    ، الوجدانى ومهارات ما وراء المعرفة لدى طالب كلية التربية جامعة عين شمس

 .2013 ،كلية البنات لالداب والعلوم والتربية  ،البحث العلمى فى التربية
  الفروق ف مستويات التفكير التاملى لدى معلمى   ،_ امينة عبد الفتاح عبد هللا على 

مجلة السلبى(   _ )االيجابى  التفكير  انماط  ذوى  لبنات  التجريبية  الثانوية    المرحلة 
 .2014 ، االرشاد النفسى مركز االرشاد النفسى جامعة عين شمس

الضبط    اثر التباين ف تقييم الذات االكاديمى ومركز  ،_ امينة عبد الفتاح عبد هللا على 
مجلة االرشاد النفسى    ،عين شمس   على عادات العقل لدى طالب كلية التربية جامعة

 .2014 ،مركز االرشاد النفسى جامعة عين شمس 
انماط الذكاءات المتعددة وعالقتها بكل من السعادة   ،_ امينة عبد الفتاح عبد هللا على

التربية  كلية  طالب  لدى  الذات  وتقدير  شمس   ،النفسية  عين  االرشاد    ، جامعة  مجلة 
 .2015 ،جامعة عين شمس ، النفسى مركز االرشاد النفسى

  االسهام النسى للتفاؤل والرجاء فى التنبؤ بالصمود  ،_ امينة عبد الفتاح عبد هللا على
جامعة     االكاديمى لدى طالب الدبلوم العام فى التربية )نظام العام الواحد( بكلية التربية

 .2016 ،المجلة المصرية للدراسات النفسية  ،عين شمس 
الشهرى  محمد  يزيد  بالسعاد  ، _  المنبئة  والوجدانية  واالجتماعية  الشخصية  ة  العوامل 

 . 2014  ،مجلة السلوك البيئى  ، النفسية لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة 
الرحمن عبد  السيد  بالتوجة    ،هانم على   ،_ محمد  المرتبطة  النفسية  المتغيرات  بعض 

السعودية العربية  بالمملكة  الجامعة  طالبات  لدى  االخرين  مساعدة  كلية   ،نحو    مجلة 
 . 1995مايو   ، التربية بالزقازيق

  التنبؤ بالسلوك االيثارى من خالل   ،حسين حسن طاحون   ،على عبد المقصود  _ هانم
النفسية   المتغيرات  وبعض  الوالدية  المعاملة  الساليب  التربية  كلية  طلبة  ادراك 

 .2008اكتوبر  ، مجلة علم النفس المعاصر والعلوم االنسانية  ،والديمغرافية
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  السلوك القيادى من متغيرى: الذكاء الوجدانى   بأنماطالتنبؤ    ،_ امينة عبد الفتاح على
التربية جامعة عين شمس كلية  لدى طالب  المعرفة  ما وراء  البحث   ، ومهارات    مجلة 

 .2013 ، العلمى فى التربية
النموذج البنائى للعالقات السببية بين الطفو الدراسى    ،_ منال محمود محمد مصطفى

الدراسية والتوجهات  المثلى  الشخصية  لدى    واهداف  الدراسى  التحصيل  فى  المساهمة 
 .2014اكتوبر مجلة كلية التربية ببنها  ،  ،طالب المرحلة الثانوية

المنشاوى  محمود  عادل  واستراتيجيات    ،_  المتعدد  الهدف  لتوجهات  تنبؤى  نموذج 
الطالب   لدى  لالختبار  المعرفى  والقلق  االختبارية  والحكمة  االكاديمية  الذاتية  االعاقة 

 .2014 ، ية التربية جامعة كفر الشيخكل ، المعلم
مناصرة الذات وتصورات    ،منال عبد النعيم محمد طة  ،_ منال محمود محمد مصطفى

  ، الطالبات للفصول الدراسية العادلة كمتغيرات تنبؤية بالتمكين النفسى لطالبات الجامعة 
 . 2015يناير   ، جامعة االزهر ،كلية التربية ، مجلة التربية

حسن   احمد  محمد_  الوقاد  ،حمدان  فى  ،مهاب  والتعلم  االستذكار  استرتيجيات    دور 
الطفولة  شعبة  طالبات  لدى  االكاديمية  الحياة  عن  والرضا  الدراسى  بالتحصيل    التنبؤ 

 . 2011ابريل   الزقازيق، ،مجلة كلية التربية  ،بكلية التربية 
السكر    طفال مرضى البروفيالت المعرفية والوجدانية ال  ، _ فوقية احمد السيد عبد الفتاح

 . 2008 ،المجلة المصرية للدراسات النفسية  ،المعتمدين على االنسولين
فاعلية برنامج قائم على انشطة نظرية الذكاءات المتعددة    ،_ هانم على عبد المقصود

الخامس   الصف  تالميذ  لدى  االستطالع  وحب  االبتكارى  التفكير  مهارات  لتنمية 
 .2007 ،نصورةالم  مجلة كلية تربية  ،االبتدائى

الزيات محمد  فاطمة  التفكير    ، _  تنمية  فى  التجريبى  المنهج  خطوات  بعض  استخدام 
مجلة كلية تربية    ، االبداعى كاستجابة فعالة لمتطلبات سوق العمل لدى طالب الجامعة 

 . 2008 ،المنصورة
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اثر التفاعل االساليب المعرفية   ،هانم على عبد المقصود ، _ فوزى احمد محمد الحبشى
والمعالجات على اكتساب تالميذ الصف االول الثانوى للمفاهيم العلمية وعمليات العلم  

 . 1998 ،مركز االرشاد النفسى ، المتضمنة فى مادة الفيزياء
التكامل البصرى_ الحركى وسعة    ،جابر محمد عبد هللا  ،_ محسوب عبد القادر الضوى 

االطفا لدى  واالطفال  الذاكرة  الزائد  الحركى  بالنشاط  المصحوب  االنتباة  نقص  ذوى  ل 
 .2005 ، المجلة المصرية للدراسات النفسية ، العاديين

برنامج مقترح لتدريب معلمى الرياضيات فى المرحلة    ،_ شعبان حنفى شعبان عيسوى 
يناير    ،مجلة كلية التربية بدمياط   ،فى ضوء احتياجاته الفعلية   ،اثناء الخدمة   ،االعدادية

1998 . 
  فعالية استخدام مدخل الطرائف فى   ،هانم على عبد المقصود  ، _ فوزى احمد الحبشى

العلمية  واتجاهاتهم  ودافعيتهم  االساسى  التعليم  من  الثانية  الحلقة  تالميذ    ، تحصيل 
 .1998 ،مجلة كلية تربية بدمياط 

عيسوى  شعبان  حفنى  شعبان  العال  ، _  عبد  المجيد  عبد  محمد  استراتيجية    ، السيد 
الرياض   الطفال  االجتماعية  والمهارات  الهندسية  المفاهيم  بعض  لتنمية  مقترحة 

 .1998 ،مجلة كلية تربية بدمياط ، باستخدام خامات البيئة 
االعتماد على المجال    ،عالقة االسلوب المعرفى االستقالل  ،_ هاشم على محمد على

بالذ بالمنيااالدراكى  الثانوية  المرحلة  طلبة  من  عينة  لدى  اللفظى  وغير  اللفظى    ، كاء 
 .1992 ، مجلة البحث فى التربية وعلم النفس

اثر التدريب على بعض استراتيجيات المواجهة    ، مهاب الوقاد  ، سيد محمدى سميدة  -
ايجابية فى  السلوكية  الطبيعة  التالميذ    ،ذات  من  عينة  لدى  النفسى  التوافق  تواؤمية 

 .2011،مجلة كلية التربية بجامعة حلوان ، ذوى صعوبات التعلم
المجيد عبد  على  محمد  احمد  النرش   ،_  اسماعيل  إبراهيم  برنامج    ، هشام  فاعلية 

 13للتدريب العقلى فى تنمية المهارات العقلية والمستوى الرقمى لسباحى الظهر تحت  
 . 2009  ، مجلة كلية التربية جامعة قناة السويس،سنة
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الرازق _   عبد  الدراسية    ،زينب  االتجاهات  تعديل  فى  ارشادى  برنامج  فاعلية  اختبار 
النفس   علم  مقررات  فى  المتعثرات  للبنات  التربية  كلية  لطالبات  االستذكار  ومهارات 

 التربوى( .  ،القياس والتقويم ، ) النمو
الرازق غريب التدريس فى ر   ، _ زينب عبد  قدرات اعضاء هيئة  تنمية  برنامج  فع  اثر 

 هيئة التدريس بجامعة عين شمس.    ألعضاء والشخصيمستوى االداء المهنى 
القوة الكامنة ومفهوم الذات كمنبئات باالستعداد المدرسى    ،_ هانم ابو الخير الشربينى

 .2012 ، جامعة المنصورة ، كلية التربية ،الطفال الروضة
المعلمين   ، _ حسين حسن حسين طاحون    ، والموجهين  ،المديرين  ،)اتجاهات كل من 

االمور  ،والطالب ببعض    ،واولياء  وعالقتة  المدارس  فى  البدنى  العقاب  استخدام  نحو 
 .2008 ،المتغيرات.( مجلة البحوث النفسية والتربوية 

معوقات تطبيق الجودة الشاملة    ، محمد محمد عبد المنعم  ،زينب عبد الرزاق غريب  _
بالكليات التربوية بجامعة الملك فيصل ومقترحات للتغلب عليها " دراسة تحليلية الراء  

 اعضاء هيئة التدريس بها"    
  ،المؤتمر السنوى الثالث والثالثون لعلم النفس فى مصر والعربى الخامس والعشرون -

 . 2017 ، ية باسوانكلية الترب ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
البنا  - السعيد  واالنسانية   ، عادل  التربوية  الدراسات  بدمنهور  ،مجلة  التربية  ،  كلية 

2014 . 
اثر مقرر الكترونى معكوس على االداء التدريسى ومهارات التفكير التاملى للطالبة    -

 . 2017ابريل ، المعلمة بكلية االقتصاد المنزلى جامعة االزهر
بى فى االقتصاد المنزلى قائم على نظرية الذكاءات المتعددة على  فاعلية برنامج تدري  -

النفسية الذاتية   ، المرونة  االقتصاد    ، والفاعلية  كلية  طالبات  لدى  االبداعى  والتفكير 
 . 2015 ،جامعة االزهر  ،مجلة التربية ، المنزلى

الطبيعة    ، سيد محمدى حميدة  - ذات  المواجهة  استراتيجيات  بعض  التدريب على  اثر 
ايجابية   فى  ذوى صعوبات    وتؤاميةالسلوكية  التالميذ  من  عينة  لدى  النفسى  التوافق 

 . 2011، كلية التربية جامعة حلوان ،مجلة الدراسات التربوية واالجتماعية  ، التعلم
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و   - رينزولى  لمقياس  وفقا  االبداعية  السمات  بين  االجتماعية  العالقة  المشكالت 
التاسع   الصف  فى  الموهوبين  الطلبة  لدى  النوعية    -واالسرية  التربية    -مجلة بحوث 

 .2008يوليو  -العدد الثانى عشر   -جامعة المنصورة 
محددات وفاه الطفل االول خالل السنوات الخمس االولى فى االسر التى تعانى من    -

  -العدد الثانى عشر    -لة جامعة المنصورة  مج  -مشاكل انجابية فى العاصمة االردنية  
 .2008يوليو 

مدى امتالك معلمى رعاية الموهوبين بالمملكة العربية السعودية للكفايات التعليمية    -
  -جامعة اسيوط    -منشور مجلة كلية التربية    -باحث مشارك    ،لرعاية الطلبة الموهوبين 

 .  2008يناير  -الجزء الثانى  -العدد االول 
العاصمة   - المتعلمة فى محافظة  العاملة  المراه    -باحث مشارك    ،العنف االسرى ضد 

 .  2007يوليو  ،جامعة بنى سويف  -منشور مجلة كلية التربية   -عمان  
التطبيقية    - البلقاء  جامعه  فى  الطفل  تربية  تخصص  طالبات  تواجه  التى  المشكالت 

االطفا  تدريبهن فى رياض  فترة  تربية    -منشور    -باحث منفرد    ، لاثناء  كلية    -مجلة 
 . 2007 -العدد الخامس  -جامعه الفيوم 

الفحص  - نحو  االردنين  الزواج  اتجاهات  قبل  مشارك    ،الطبى  مجلة    -باحث  منشور 
 .2006يوليو   -العدد الثانى  -المجلد الثانى والعشرون  -جامعه اسيوط  -كلية التربية  

االردن    - المهنى فى  التدريب  الوظيفى لدى موظفى مؤسسة    -باحث منفرد    ، الرضا 
 .2006يونيو  -العدد الرابع  -جامعة عمار تليجى  -مجلد كلية التربية  -منشور  

االردن   - فى  المهنية  التربية  ومعلمات  معلمى  لدى  النفسى  منفرد    ، الضغط    -باحث 
 .2006 -العدد الرابع   -وم جامعة الفي -مجلة كلية التربية  -منشور  

مجلة    -منشور    -باحث مشارك    ، دور المرأة فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم    -
الجامعة الهاشمية    -نحو طفولة سعيدة واسره مزدهرة    -المؤتمر االول للطفولة واالسرة  

 . 2005-كلية العلوم التربوية  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  -:علي مستوي الكلية والجامعة عمال تطويريةألا
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   المعتمدة،اإعداد الئحة الساعات  لنظام  تبعًا  العليا  المطبقة  2007  لدراسات  م 
 . التربية جامعة المنوفية بكلية  حاليا

   البكالوريوس والليسانس تبعًا لنظام الفصلين  المشاركة فى تطوير الئحة مرحلة
   )المطبقة حاليا(. م. 2006الدراسيين 

   العاملين غير  للخريجين  الميداني  للتدريب  موازى  تربوي  لبرنامج  تصور  وضع 
العليا.  الدراسات  فى  الراغبين  والتعليم  الئحة    بالتربية  في  بعد  فيما  إدراجه  تم 

 اسات العليا وجذب الطالب الوافدين . يسير االلتحاق بدبلومات الدر الكلية لت
  .وضع تصور مقترح للتقويم الشامل ) األصيل ( لطالب الجامعة 
   تطبيقه يتم  اإلنجليزية  باللغة  والرياضيات  العلوم  معلم  إلعداد  تصور  وضع 

 بمركز تعليم الكبار بالكلية . 
   التعلم صعوبات  حاالت  وتشخيص  بحوث  لمركز  مقترح  تصور  لوضع  دراسة 

 الستشارات التربوية " جاري االنتهاء من الئحتها. لالدراسي " وحدة والتأخر 
  .دراسة لوضع تصور مقترح لوحدة متابعة وتطوير أداء المعلمين أثناء الخدمة 
   المشاركة كرئيس لفريق المشروع البحثي حول العوامل المنبئة بالتأخر الدراسي

 م . 1992-91بين تالميذ المدارس بمحافظة المنوفية 
  . ) المشاركة فى تحديث وتطوير مقررات القسم العلمي ) علم النفس التربوي 
  .المشاركة فى تحديث وتطوير مواد الئحة الجوائز التي تمنحها جامعة المنوفية 
  إعداد قائمة معايير تقييم جودة خدمات مكتبات الجامعة . االشتراك في   

 
 
 

 

 -وخدمة المجتمع :في اطار العملية التعليمية والبحث العلمي 
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 للكلية    أحدث التحتية  البنية  في  ملحوظا  الجديد   بإحياءتطورا  المبني  موضوع 
االنتالتربية  لكلية   حاليا  يجري  االقسام  لتوسعات  آخر  مبني  منه  ء  اه واضافة 

 وتجهيزه.
   صاحب فكرة التوسع في قسم الطفولة بالكلية تمهيدا لتحويلة لكلية مستقلة وهو

بدأ العمل فيها  و وصدور قرار وزاري بكلية التربية للطفولة المبكرة  ما تم بالفعل  
 .م2019-2018من العام 

   األمومة رعاية  )مركز(  وحدة  بإنشاء  وزاري  قرار  واستصدار  تصور  وضع 
 بكلية التربية .  طابع خاصكوحدة ذات   والطفولة ،

  القسمو في  االمتحانات  الكتروني   تطوير  ماسح  أجهزة  وشراء  )مكينة    والكلية 
 . االمتحانات(  

   كليات الكلية وعلى مستوى  و  القسم  ندوات و مؤتمرات  في  الفاعلة  المشاركة 
 . التربية  

 .تعديل بعض بنود الئحة الدراسات العليا لجذب المزيد من الطالب الوافدين   
 ااح  ر قتا الخاصة" )واعداد الئحة لقسم  يضاف  (  special educationلتربية 

ألقسام الكلية تمشيًا مع متطلبات المرحلة  وتم موافقة لجنة القطاع على القسم  
 )وجارى إصدار القرار الوزاري (. 

   تطوير قاعات ومعامل الكلية وتزويدها بالتقنيات المساعدة للعملية التعليمية . 
   المشاركة في تطوير مركز تعليم الكبار بالكلية ) وحدة ذات طابع خاص ( إلى

المركز   يقدمها  التي  واألنشطة  الخدمات  فى  والتوسع  واقعى  كيان  ذات  وحدة 
لخدمة المجتمع والتعاون مع وزارة التربية والتعليم واألكاديمية المهنية للمعلمين  

   لمحافظة والمحافظات المجاورةفي إقامة الدورات وورش العمل لخدمة معلمي ا
   المرحلة التربوي بما يرق بمعلمي  التأهيل  التعديالت على برنامج  إجراء بعض 

 0االبتدائية من التعليم ويحسن من موارد الكلية
 " (المشاركة في إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات I.T)0 
  .إعادة هيكلة وحدة الجودة تمهيدًا للمرحلة المقبلة 
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  ف بقطاع  المشاركة  وإنشاء صفحة خاصة  اإللكتروني  الكلية  موقع  تحديث  ي  
ونتائج   والقرارات  البيانات  كافة  لوضع  التعليم  لشئون  واخرى  العليا  الدراسات 

 الطالب.  
 الجودة وضمان  االعتماد  نحو  التوجه  القسم  أعضاء   Nationalتشجيع 

Authority For Quality Assurance And Accreditation  Of 
Education ، NAQAAEواعاد التدريس   (  هيئة  ألعضاء  تدريبية  برامج 

جديد   هو  وما  الجودة  وضمان  االعتماد  معايير  تطبيق  مجال  في  بالقسم 
وضع معايير لتقييم أعضاء هيئة التدريس بما    مع  ومستحدث في هذا المجال.

التميز   أجل  من  االمتحانات  وضع  وأساليب  المناهج  تطوير  عل  يشجعهم 
   األكاديمي.
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 -المراكز والهيئات التي يتم التعاون معها :
 

  .مركز الخدمة العامة بجامعة المنوفية 
  .مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية 
  القاهرة  ، المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي.    
  )المنوفية.  –مركز النيل لألعالم )المجمع اإلعالمي 
  .وحدة التطوير و توكيد الجودة بكلية التربية 
  .مركز تدريب المعلمين بمحافظة المنوفية 
  . وحدة الخدمة االجتماعية المدرسية بمحافظة المنوفية 
  . اإلدارات التعليمية بمحافظة المنوفية والتعليم الخاص على مستوى الجمهورية 
 

 اللجان العلمية )داخل وخارج الجامعة(:
 
 عضو مجلس الكلية .  ❖
وشئون البيئة وخدمة    عضو لجان الدراسات العليا والعالقات الثقافية والمكتبات  ❖

 . المجتمع بكلية التربية  
   عضو اللجنة العليا للتطوير وجودة األداء بالكلية. ❖
 قسم علم النفس التربوي .   للكلية و عضو المؤتمر العلمي   ❖
 .  م 2014-2011عضو مجلس جامعة المنوفية  ❖
 . م 2015-2014في الفترة عضو لجنة اختيار عمداء كليات جامعة المنوفية  ❖
 .  م2014-2011عضو لجنة المنشآت بالجامعة  ❖
بالجامعة   ❖ والمكتبات  الثقافية  والعالقات  والبحوث  العليا  الدراسات  عضو مجلس 

2005-2008.  
 امعة . عضو لجنة اختيار وتقييم المشروعات البحثية التطبيقية بالج ❖
وعلم   ❖ التربية  في  المساعدين  واالساتذة  األساتذة  لترقية  الدائمة  اللجنة  عضو 

 .  تاريخه ى حت م2008 منذ النفس والصحة النفسية 
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 عضو دائم بالجمعية المصرية للدراسات النفسية.  ❖
 عضو الجمعية المصرية للقياس والتقويم التربوي .  ❖

 
 الدورات التي تم الحصول عليها: 

   دورة تدريب المدربين TOT م . 2009جامعة المنوفية يوليو 
    المدربين تدريب  من    TOTدورة  الفترة  فى  المنوفية  -15/1بجامعة 

 م إلعداد المدربين  21/1/2006
   دورة تدريب المدربينTOT م عن التقويم التربوي.2006بجامعة عين شمس 
    في إطار  المشاركة  فى  المدربين  إلعداد  العمل  كليات  ورش  تطوير  مشروع 

و البحثية  "  التربية  المشروعات  القاهرة  تمويل  بجامعة   "  2005،  24-
 م.   25/1/2005

    بجامعة التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  برامج  مصفوفة  ضمن  دورات 
القيادات   بالجامعات،  المالية  الجوانب  العمل،  وضغوط  الوقت  إدارة   " المنوفية 

 م2007-2004اإلدارية " 
   هـ. 1417 جامعة أم القرى  -والبرامج اإلحصائية  الحاسب اآلليدورة 
   هـ.1417 جامعة أم القرى  -دورة المحادثة باإلنجليزية  
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 بيان باألنشطة التعليمية والعملية والتطبيقية: 

   المساقات )المقررات( التي يساهم بتتريسها:_ ) أ ( التدريس:  

 مرحلة البكالوريوس: ❖
 . علم النفس التعليمي -2 .الفردية والقدرات العقليةالفروق  -1
 سيكولوجية اإلبداع والذكاء. -4 اإلحصاء التربوي    -3
 طرق ومفاهيم علمية لدراسة الطفل. -6 المتفوقون والمتأخرون . -5
 سيكولوجية التعلم -8 مدخل العلوم السلوكية.   -7

 

 

العليا ❖ الدراسات  المهني    مرحلة  الماجستير )الدبلوم  وتمهيدي  والخاص  والعام 
 والدكتوراه(: 

 سيكولوجية غير العاديين. -2 علم النفس التعليمي المتقدم.  -1
 اإلحصاء النفسي .  -4 صعوبات التعلم. -3
 علم النفس المعرفي) متقدم (. -6 االختبارات والمقاييس النفسية  -5
 .  الفرديةالفروق  -8  االنتباه والتعلم المعرفي  -7
 الفرروق الفردية في األداء المعرفي -10 النظريات المعاصرة للذكاء -9
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 ) ب ( األنشطة : 
 :   علي مستوي القسم •

 النفس التربوي والقياس النفسي بالكلية.تدريس مقررات علم  ❖
 إجراء مقابالت للطالب الجدد بالكلية . ❖
❖   ( العليا  الدراسات  لطالب  العلمية  والرسائل  البحثية  الموضوعات  مناقشة 

  الماجستير والدكتوراه (. 
 علي مستوي الكلية :           
 االشتراك في أعمال االمتحانات والريادة الطالبية .  ❖
 اإلشراف علي طالب التربية العملية )التدريب الميداني(.  ❖
 االشتراك في برنامج التأهيل التربوي بالكلية.  ❖
 االشتراك في برنامج تعليم الكبار الذي تشرف عليه كلية التربية .  ❖
النفسية   ❖ الدراسات  مجلة  في  النفس  علم  قسم  وممثل  تنفيذي  محرر 

 والتربوية 
للنشر بالدوريات    المقدمة  تحكيم البحوث النفسية والتربوية   االشتراك في ❖

 المتخصصة.  والمجالت العلمية 
االشتراك "محاضر" في دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بكلية   ❖

 التربية. 
فحص ومناقشة العديد من الرسائل العلمية في مجال التخصص بكليات   ❖

  -بنها  –طنطا    –شمس  مصر العربية) تربية عين    التربية في جامعات
مدينة    –العريش    -بني سويف  -الفيوم  -دمياط  -المنصورة  -الزقازيق

 0 ...(معهد البحوث والدراسات العربية   –السادات 
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 علي مستوي الجامعة :   •
لجعلي  الحصول   ❖ التقديرية  النفسية  الجائزة  العلوم  في  المنوفية  امعة 

 0م 2018واالجتماعية لعام
هيئة   ❖ كلية عضو  والتدريس(عن  العلمي  التميز  )جائزة  متميز  تدريس 

 م . 2001/2002التربية عام 
الجامعة  ❖ بكليات  التخصص  مجال  في  الرسائل  من  العديد   مناقشة 

 اآلداب (.  - اإلقتصاد المنزلي-التربية )
تدريس مقررات علم النفس التربوي بالكليات المناظرة بالجامعة، " كلية   ❖

 داب ، التربية النوعية". االقتصاد المنزلي، اآل
التدريس    المشاركة ❖ هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  دورات  في  )كمحاضر( 

 بجامعة المنوفية. 
مواد ❖ لتدريس  التربية(   االنتداب  )كلية  شمس  عين  بجامعة    التخصص 

بأشمون  م    1992/91 النوعية  التربية  بكلية  وكلية  العليا  والدراسات 
 . التربية جامعة مدينة السادات

 
 

 -مستوي خدمة المجتمع :علي  •
عامي   ❖ المدرسي  لألداء  الشامل  للتقويم  القومي  المشروع  في  االشتراك 

 م.2001/2002 ،2000/2001
االشتراك في األنشطة اإلعالمية التي يقدمها المجمع اإلعالمي بشبين   ❖

 الكوم وإلقاء عدد من المحاضرات . 
قرى ومكة  إلقاء عدد من المحاضرات في الموسم الثقافي لجامعة أم ال ❖

وعلم   التعلم  البشري،  والسلوك  المخ  حول  اإلعارة  فترة  أثناء  المكرمة 
 النفس اللغوي وغيرها من المحاضرات الثقافية ،أثناء فترة اإلعارة.  
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نفسي  ❖ كأخصائي  المدرسية  االجتماعية  الخدمة  وحدة  مع  االشتراك 
من  للشباب  النفسية  والخصائص  التربوية  االستشارات  في  تربوي 

 . ن وأثار اإلدمان والمخدراتالجنسي
"المتغيرات   المساهمة ❖ عن  البحث  لفريق  كرئيس  الميداني  البحث  في 

تالميذ   لدي  الدراسي  بالتأخر  المتعلقة  والنفسية  والمدرسية  األسرية 
 . المرحلة االبتدائية

التدريبية   ❖ البرامج  في  تدريب    ة والتأهيلياالشتراك  وحدة  تقدمها  التي 
 المعلمين بالمحافظة للمعلمين أثناء الخدمة . 

التدريبية   ❖ البرامج  في  اإلبداع    ة والتأهيلياالشتراك  مركز  يقدمها  التي 
    .التابع للجامعة  

بجامعة   ❖ العامة  الخدمة  مركز  يقدمها  التي  المحاضرات  فى  المشاركة 
 . المنوفية

بالم ❖ التعليمية  اإلدارات  دعوة  المحاضرات تلبية  من  عدد  بإلقاء  حافظة 
حول عدد من الموضوعات النفسية مثل تنمية االبتكار لدي األطفال ،  
االجتماعي   والذكاء  الجنسيين   من  للمراهقين  النفسية  والخصائص 

 وتنمية الذكاء والقدرات العقلية . 
بمحافظة  ❖ الخاص  التعليم  مدارس  من  عدد  علي  التربوي  اإلشراف 

ووضع شروط ومعايير للمعلم الجيد   النيل،   لصفوة،مدارس ا"  المنوفية  
 .   " لدي تلك المدارس

التعلم   ❖ صعوبات  حاالت  تشخيص  في  التعليمية  اإلدارات  حاجة  تلبية 
 والتأخر الدراسي. 

 االشتراك في األنشطة التي يقدمها مركز تعليم الكبار.  ❖
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 (: المؤتمرات وأنشطة أخرىاللقاءات العلمية )  

   عام منذ  النفسية  للدراسات  المصرية  الجمعية  مؤتمرات  كافة  حضور 
 . حتى اآلن 1984

   من  حضور اآلداب  عدد  وكلية  التربية  بكليات  عقدت  التي  المؤتمرات 
بخدمة   المتعلقة  الموضوعات  من  عدد  حول  الطب  كلية  وندوات  بالجامعة 

 . المجتمع واالعتماد وجودة المؤسسات الجامعية  
  من المؤتمرات المتعلقة بالتربية وعلم النفس مثل :حضور عدد أخر- 
   المؤتمر العلمي الرابع " تطوير كليات التربية فى ضوء المستحدثات المحلية

 . 2006/ 9/2-8العالمية " كلية التربية جامعة الزقازيق 
 العلمـــــالمؤتم الرابـــر  عشــــي  اكتشـــــــع   " الموهـــــــر  وتعليمهمــــــاف  "   وبين 

 . 20/3/2006-19تربية حلوان 
 ير العلمي وتكامل المعرفة " جامعة عين شمس دار ــر الثالث " التفك ـــــــالمؤتم

 .  3/5/2006-2الضيافة، 
 ـــالمؤتم  " العولمة  المعلومات فى ضوء تحديث  إدارة أزمة   " الحادي عشر  ر 

 .3/12/2006-2جامعة عين شمس ، دار الضيافة 
 النفس " تربية اإلبداع فى التعليم العام و الجامعي بين  ( لعلم  23ر )ــالمؤتم

 .  2/2006/ 7-5الواقع والمأمول " 
   بنها تربية   " بين والواقع والمأمول  الخاصة  التربية   " األول  العلمي  المؤتمر 

 .  2007يوليو 15-16
 ومتطلبا المعرفة  مجتمع  لتحقيق  بعد  عن  واستراتيجيات  "التعليم  الجودة  ت 

 .  2007مايو  9-8عين شمس  ، جامعةالتطوير "
   مناقشة عدد كبير من الرسائل العلمية فى مجال التخصص فى كليات التربية 
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   واآلداب واالقتصاد المنزلي على مستوى الجمهورية " شبين الكوم ، طنطا ،  
 ،الفيوم    ،عين شمس ، الزقازيق    ،دمياط    ،المنصورة    ،بني سويف   ،بنها  

السويس قناة  العربية  .   جامعة  الدول  لجامعة  التابع  العربية  الدراسات  معهد 
....   

  تحكيم العديد من البحوث في المجالت العلمية المتخصصة في التربية وعلم
 0النفس بالجامعات المصرية 

   العربية المملكة  مثل  عربية  بلدان  بعدة  للترقي  االنتاج  من  العديد  تحكيم 
 0سلطنة عمان  ،الجزائر  ، االردن ،السعودية 
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   للعام متميز  تدريس  هيئة  لعضو  المنوفية  جامعة  من  تقدير  وشهادة  درع 
 .  2001/2002الجامعي 

  م. 2001 ،شهادة تقدير من معهد إعداد القادة بجامعة حلوان 
 المكرمة بمكة  القرى  أم  جامعة  التربوي  التخصص  قسم  تقدير من    -شهادة 

المجتمع جامعة أم  من عمادة مركز خدمة تقدير م. شهادة   1999السعودية
 0م1997، القرى 

  التدريس هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  مركز  دورات  حضور  وإفادات  شهادة 
 0م.2006،بجامعة المنوفية  

   بكل من إدارة    اللجنة النقابية  –شهادات تقدير من نقابة المعلمين بالمنوفية
 .(2011-2008)  الباجور التعليمية و  منوف و سرس الليان

  (1992)خطابات شكر من العاملين بمركز الخدمة االجتماعية بالمنوفية . 
   لالستعالمات العامة  الهيئة  من  وتقدير  شكر  اإلعالمي    –خطابات  المجمع 

   بشبين الكوم.
   م. 2017 ،شهادة تقدير من الجمعية المصرية للدراسات النفسية 
 ما لقاء  المنوفية  جامعة  تقدير  وشهادة  فترة    درع  خالل  كلية  أنجز  عمادة 

 0م 2015،التربية  
   لعام المنوفية  لجامعة  التقديرية  النفسية  2018الجائزة  العلوم  مجال  في  م 

 واالجتماعية. 
  درع وشهادة تقدير الجمعية المصرية للدراسات النفسية لإلسهام المميز في

 م . 2019أنشطة الجمعية لعام 
   للمشاركة الفاعلة في شهادة تقدير من كلية علم اإلعاقة جامعة بني سويف

 م. 2019مارس  3-2أعمال مؤتمرها السنوي  


