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                        سيرة ذاتية                       

 .Abdel-mneim Shehata Mahmoud      محمود عبد المنعم شحاتهاالسم :   
 متزوج.الة االجتماعية : الح                .  علم النفس أستاذالوظيفة : 

شبين الكوم                            -جامعة المنوفية  -كلية اآلداب -قسم علم النفسمقر العمل : 
 (.8204422842( )فاكس:8204442840)ت:

 شبين الكوم . -ي من الجالء البحر ش الرحاب مقر اإلقامة : 
E-Mail: mneimshehata@yahoo.com  

 -التدرج الوظيفي:
 .   28/24/2402جامعة المنيا  - كلية اآلداب-معيد في قسم علم النفس -
 .0/0/2402مدرس مساعد بالقسم نفسه  -
 .44/2/2448وحتى 42/2/2404مدرس بالقسم ذاته  -
 .28/2/2442ية جامعة المنوف -كلية اآلداب-مدرس بقسم علم النفس  -
 2/22/2442( من جامعة الملك خالد)معار إلى قسم علم النفس بكلية التربية جامعة الملك سعود في أبها -

 .22/2/4888وحتى 
 .40/2/2442أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة المنوفية   - 
 .42/2/4882أستاذ بالقسم ذاته منذ  -
 .4822أكتوبر  – 4880؛ وسبتمبر  4882نوفمبر  - 4888تمبر رئيس قسم علم النفس ما بين سب -
 .42/0/4882الى  28/2/4882وكيل كلية اآلداب لشئون التعليم والطالب من  -
 .8/0/4880وحتى  42/0/4882عميد الكلية من  -

 -الدرجات العلمية:
 .2404جامعة القاهرة، مايو  -ليسانس اآلداب  في علم النفس  -
 .2408جامعة القاهرة، نوفمبر  -لتطبيقي دبلوم علم النفس ا -
 .2402جامعة المنيا، يونيو  -ماجستير اآلداب في علم النفس -



 2 

 .2404جامعة القاهرة، يناير  -دكتوراه الفلسفة في علم النفس  -
 -اإلنتاج العلمي:

 -:بدوريات حوث منشورةب (2)
" ،صهي  مجلهة العلهوم االجتماعيهة"فهم الرسالة اإلعالمية وعالقتهه بهبعخ خئهائخ شةئهية متلقيهها". " -2

2400828 :242 -222. 
مجلهههههة العلهههههوم "االتجهههههاه نحهههههو عمهههههل المهههههرأة خهههههارج المنز :مقارنهههههة بهههههين تسهههههلطيين و يهههههر تسهههههلطيين". " -4

    .                                                                                      202 -282: 2404820خريهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   االجتماعيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة"،
 .04-02: 2404824"،علم النفس"يعخ محددات بدء المراهقين تدخين السجائر". " -2
 .40-00: 2442820"،علم النفس"استبعاد أثر القياس القبلي في بحوث تغيير االتجاه". " -2
 2442844"، المجلهههة االجتماعيهههة القوميهههة"تئهههور الطهههالب لةئهههائخ ااسهههتاذ الجهههامعي الكههه ء". " -2
(2:)284-222. 
" جامعهة المنوفيهة -مجلهة بحهوث كليهة اآلداب "خئا  الزوج المفضل لطالبات الجامعة وطالبها". "  -8
 ،2444 ،0  :2-42. 
 . 228 - 288: 2442840،علم النفس""التغلب على اآلسي الناتح عن وفاه ابن" . " -0
"، لة العلوم االجتماعيهةمج"أثر النقاش الجماعي لقضية ما على تطرف حكم الفرد فيها :االستقطاب". " -0

2442  ،44 :82-44. 
.                       224-240: 2442822،. "علهههههههم الهههههههنفس""التةفههههههه  مهههههههن اآلسهههههههي النهههههههات  عهههههههن وفهههههههاة اا واج"  -4

. "علههههههههههههههههههم "بعههههههههههههههههههخ المتغيههههههههههههههههههرات المهيئههههههههههههههههههة السههههههههههههههههههتهداف الفههههههههههههههههههرد الصههههههههههههههههههابات العمههههههههههههههههههل"  -28
 .220-224:  2448/2440822/24،النفس"

  -242: 2440828،علههههم الههههنفس"لوك االستهالكي:دراسههههة استكشههههافية". ""بعههههخ محههههددات السهههه -22
222 . 
 2444، مجلة العلوم االجتماعيهة""صورة المرأة العاملة في المجا  ااكاديمي كما يراها  مالؤها". "  -24
 ،40 (2:)02-00. 
. "مجلهههة عيهههات" "االختيهههار الزواجهههى: دراسهههة علهههى العهههامالت فهههي المجههها  ااكهههاديمي والطالبهههات الجام -22
 .224-282(: 2)2444840االجتماعية"،  العلوم
 .20-48:  4888822، علم النفس""يعخ خئا  الشةئية الشارطة لالستفادة بالوقت المتاح". " -22
مكونات المحاجة: دراسة في تحليل مضمون بعخ المحاورات الفكرية". "مجلة العلوم "-22

 .200-222: 4884828االجتماعية"،
 .20-4(: 2)488284، دراسات عربية في علم التفس"عاد سلوك المحاجاة: دراسة عامليه". "أب" -28
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مجلة ". إدراك موظفي قطاعي اإلنتاج والةدمات المئريين للتقاعس االجتماعي: دراسة استكشافية  " -20
 .228-244: 8284888بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية،

18- The Mediating Role of Gender & Kind of Crime in Differences among 

Delinquent and Non-delinquent Groups at Meta-Cognitive Skills. Menofiya 

University Faculty of Arts Journal", 2008, 72: 
ية اآلداب مجلة بحوث كل.الفروق بين تالميذ ضربوا من ااب و ير مضروبين في السلوك المشكل " "-24

 . 42-2: 4828802، نوفية.جامعة الم
دراسات "أنماط السلوك المشكل لدى المراهقين: دراسة استكشافية علي طالب محافظة المنوفية". -48

 .288-402(: 4)482884عربية في علم النفس،
 .22-0: 4822، أكتوبر 44بعخ خئائخ البناء ااسري المسيئ لألبناء. مجلة علم النفس،  -42
44- Applying Problem Behavior Theory in an Arabic Developing Country: EGYPT. 

Sage Open, 2014, 4: 1-12 (DOI: 10.1177/2158244014521819). 

42- Lawyers' Argumentation Skills: A Comparison between Criminal and Civil Cases.   

2nd Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015, 17-18 September, Bali, 

Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences (2015)211:1036-1042. 

.www.elsevier.com/locate/procedia)( 

  مقبو  للنشر((6102"عوامل الوقاية من االنتكاسة لدى مرضى الفئام". علم النفس،  -42
دور الضحايا في حئو  جرائم سرقة السيارات: دراسة إستكشافية". المجلة العربية للعلوم اامنية  -42

 )مقبو  للنشر(4828والتدريب، 
 بحوث نشرت علي هيئة كتاب: (4)

 .4882مشترك(. المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية،)النساء مرتكبات جرائم القتل العمد"" -1
الجمعية العربية للتربية االسالمية ومكتبة نهضة  )مشترك(.تحليل الكتابات النفسية ذات منظور اسالمي  -4

 .4828مئر، يناير، 
ية، "الحماية الجنائية للطفل من االستغال " )مشترك(. المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائ -2

4822. 
اابعاد الجنائية واالجتماعية لظاهرة سرقة السيارات في مئر )مشترك(. المركز القومي للبحوث  -2

 .4822االجتماعية والجنائية، 
 بحوث نشرت بمؤتمرات دولية: (2)

"تطرف االستجابة في المواق  االجتماعية". ألقى فهي المهؤتمر العلمهي اليهاني لكليهة اآلداب جامعهة المنيها،  -2
22-20 /24/2442. 
"تههذوق العمههل اإلبههداعي وعالقتههه بالتةئههخ الدراسههي للمتلقههي".  ألقههى فههي المههؤتمر العلمههي اليالهه  لكليههة  -4

 .24/2444/ 22-24اآلداب جامعة المنيا، 
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"ديناميات التعرض للمةدرات: دراسة تتبعية لطالب المدارس اليانوية الئناعية". ألقى في المؤتمر العلمي  -2
 .22/2/2442-28شبين الكوم ، والتنمية، عن اإلدمان

"معوقات دور المرأة في التنمية االقتئادية للمجتمع المئري". ألقى في مؤتمر تحديات التنميهة فهي ضهوء  -2
 .22/2/2442-28شبين الكوم، المتغيرات العالمية الراهنة،

علمهههي الرابهههع لكليهههة المهههؤتمر ال"إدراك تناقضهههات الحاضهههر كةطهههوة الستكشهههاف المسهههتقبل". ألقهههى فهههي  -2
 .48/24/2442-20جامعة المنيا، اآلداب

العلمي  المترتبات النفسية االجتماعية لالساءة الي ااطفا : دراسة مسحية . بح  ألقي في المؤتمر -8
-48اليال  لقسم علم النفس كلية العلوم االجتماعية جامعة الكويت "البحوث النفسية وتطبيقاتها الميدانية" ،

40/2 /4822. 
 :مقاالت ألقيت بمؤتمرات (2)

 المههؤتمر السههنوي اليههاني"مشههكالت التحليههل اإلحئههائي لبيانههات القيههاس المتتههابع فههي البحههوث النفسههية". -2
 .2448جامعة القاهرة -، كلية االقتئاد والعلوم السياسيةلإلحئاء والنمذجة في العلوم االجتماعية

رابطههة  -مههؤتمر التوجيههه اإلسههالمي للعلههوم ى فههي "اإلعههداد العلمههي لألخئههائي النفسههي المسههلم". ألقهه -4
 .2444، القاهرة: أكتوبراإلسالمي جامعات العالم

التحههدي  بحكمههة: رؤيههة علههم الههنفس. ألقههي فههي المههؤتمر العلمههي اليههاني لكليههة اآلداب ببنههي سههوي  جامعههة  -2
 .4882القاهرة. ابريل 

لمههؤتمر العلمههي اليالهه  لكليههة اآلداب ببنههي ضههع  ااداء: التحههدي ااكبههر للمجتمههع المئههري. ألقههي فههي ا -2
 .4882سوي  جامعة القاهرة. ابريل 

التقهاعس االجتمهاعي: عهائن تنميهة المجتمهع المئهري. ألقهي فهي المهؤتمر العلمهي الرابهع لكليهة اآلداب ببنهي  -2
 .4882سوي  جامعة القاهرة. ابريل 

لمي الدولي الياني لكلية اآلداب جامعة "العشوائيات والسلوك المشكل" . بح  ألقي في المؤتمر الع -8
 .2/22/4828-4المنوفية،

"المعاقون: فئاتهم وخئالهم" . ألقي في مؤتمر هيئة قئور اليقافة بمشاركةمديرية اليقافة بحلوان عن  -0
 .24/24/4828"االعاقة وسبل معاملة المعاقين" ، 

يال  لهيئة قئور اليقافة الجماهيرية "ذوو المشاركة السياسية للمعاقين. ألقي في المؤتمر العلمي ال -0
-22االعاقة في الري  المئري: خئوصية القضايا وقسوة التهميش"، بفندق صنعاء/كفر الشيخ 

22/24/4822. 
لمركز البحوث االسالمية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة مع ألقي بالمؤتمر الدولي ااو  ادارة الئراع.  -4

 ".42والمعنون "بناء الشةئية المسلمة في القرن  4824ابريل  2-2 مركز الدراسات المعرفية
 8-2ة منوفيجامعة الاآلداب كلية   للياي الملعألقي بالمؤتمر الالمةاطر النفسية االجتماعية للبطالة .  -28
 ".يناير: رؤى وآفاق 42مئر بعد والمعنون " 4824نوفمبر
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الرابع لهيئة قئور اليقافة الجماهيرية باالشتراك مع جامعة المؤتمر  .مئادر النظرة الدارجة للمعاقين -22
 (.242-40)كتاب المؤتمر:  48/24-42الفيوم "تجليات اإلعاقة في التراث الشعبي المئري"، 

"تكامل العلوم مدخل تطويرها: علم النفس نموذجا" المؤتمر الدولي ااو  لكلية اآلداب جامعة الملك  -24
  .1/4/2115-6املوافق  11/6/1436-11أكادمييا ومهنيا: رؤى إستشرافية، الرياض:  العلوم اإلنسانية: سعود

 كتب تم تأليفها منفردا أو بمشاركة  مالء: (2)
 .2442مكتبة الزهراء، "التدخين: بوابة المةدرات". -2
 .2442مشترك(. دار  ريب،سيكولوجية االتجاهات")" -4    
 .2448ك(. دار  ريب،مشتر علم النفس ومشكالت الئناعة")" -2    
مجلدات( )مشترك(. المعههد العهالمي للفكهر                    2"دليل الباحيين إلى المفاهيم النفسية في كتب التراث" ) -2    

 .4880؛2448"،علم النفس في التراث اإلسالمي؛ أعيد نشره بعنوان: "2444اإلسالمي،
 .2440دار  ريب، سيكولوجية التدخين"." -2    
) طبعة .4882"آنا واآلخر: سيكولوجية العالقات المتبادلة".القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر والتو يع،   -8    

 (. 4880محّدثة: 
 .4884"خالفات المسلمين: رؤية نفسية". القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر والتو يع،  -0    
 (.4882: 4)ط. 4882اك للطباعة والنشر، "علم النفس االجتماعي المعاصر")مشترك(. القاهرة: ايتر -0  
 .4882.القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر،  "من تطبيقات علم النفس"-4    
 .4888"علم النفس االجتماعي التطبيقي". القاهرة: ايتراك ،-28    
 "ااسههههس النفسههههية لتنميههههة الشةئههههية االيجابيههههة للمسههههلم المعاصر")مشههههترك(.المعهد العههههالمي للفكههههر-22   

 .4880االسالمي)تو يع /ايتراك(،
"دليههل البههاحيين الههي المفههاهيم النفسههية فههي كتههب التههراث: المجلههد الرابع")مشههترك(. المعهههد العههالمي  -24

 .4822، للفكر االسالمي
 .4824القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر،  ".االمتناع -"التدخين: االستمرار  -22
 .)تحت الطبع( المئرية العامة للكتاب "ااسس النفسية لإلقناع". الهيئة -22
 ترجمات )منفردا أو باالشتراك(: (8)
 .4822"قاموس علم النفس" )اشتراك في ترجمة(. المركز القومي للترجمة ، جزء أو   -2
 .4822"الشةئية والفروق الفردية  والذكاء" )اشتراك في ترجمة(. المركز القومي للترجمة ،  -4
 .4822سلوك االجتماعي" )اشتراك في ترجمة(. المركز القومي للترجمة ، "الفروق الفردية  في ال -2

، إبريل 282راحة البا  أوقات اا مات: شواهد وتطبيقات من تةئئات عدة:. مجلة علم النفس،  -2
4822 

من الالإنسانية والتشيؤ إلى إستعادة االنسانية: دراسات التئوير العئبي لركائز التعاط  علم النفس،  -2
 222-224: 4822يناير/إبريل،  282/282العددان 
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"تجارب الطاعة  "ملجرام" في كتب علم النفس االجتماعي: ذهبت اإلنتقادات هباًء". علم النفس،  -8
4828: 

 : 4828". علم النفس، "إدمان العمل مقابل االنهماك في العمل: منبئان بااداء وراحة البا  مستقبال -0
 -مقاالت نشرت بمجالت ثقافية وعلمية: (0)

 .20-22: 24048288،الفيئل"مشكلة المةدرات: التئدى لها وعالجها" . -2
 .28-22: 24488202،الفيئل"تدخين اللفائ :المشكلة والحل".  -4
 .40-48: 22، 2442،النفس المطمئنة"الكندي: معالجا نفسيا".  -2
،  9491ن ) شههعبا 892، ع 91س  -الفيئههل : مجلههة ثقافيههة شهههرية .كيهه  تتةفهه  مههن أحزانههك". " -4

 .900 – 904 :(  9111يناير 
 .222-442(:2/4)2442842،عالم الفكر"مكونات اإلعالم وآثاره من منظور علم النفس".  -2
 .82-28: 2448802"موجة العن : مسئولية الفرد أم المجتمع" . مجلة الدراسات اإلعالمية ، -8
، 222-222: 02، 02802، 2440،المسلم المعاصر(. 2/4/2"خالفات المسلمين:رؤية نفسية")  -0

220-202  ،222-222. 
 (: 4) 22، 2440"الدراسة النفسية لشاهد العيان ".المجلة الجنائية القومية، -0
 .224 -222: 44، 2444،". المسلم المعاصر"كي  تتةف  من أحزانك -4

(: 2)488284النفس"،"علم النفس وتقنية المعلومات في القرن الحادي والعشرون". "دراسات عربية في علم 
422-440. 
"االكتشهههاف المبكهههر للحهههاالت المعرضهههة لالنحهههراف". مجلهههة بحهههوث كليهههة اآلداب جامعهههة المنوفيهههة، ينهههاير -28

4884                                    ،20 :444-422. 
 .20-2: 82، 4882"العمل: ضرورة نفسية". محلة بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية،ابريل -22
 .242-42(: 2)4880820"التحاور الك ء: محدداته وتنميته".عالم الفكر،يوليو  -24
 .42-0: 488484"االلتزام في مؤسسات العمل".سياقات، أكتوبر --22
 .44-44: 4822، يناير 288علم النفس ومستقبل مئر. مجلة علم النفس،  -22
 .22-28: 4822840 "هل للحيوان شةئية كما للبشر؟" مجلة علم النفس، إبريل -22
 (.، )البيت العربي4822فبراير  882مجلة العربي، العدد: ". "مةاطر ضرب اابناء -28
 .04-84: 04، 4822مفهوم الذكاء لدى فالسفة المسلمين". مجلة آفاق اليقافة والتراث، مارس  -20
: 288/280، 4822 أيهمهها يههؤدي إلههى اآلخههر: السههعادة أم النجههاح؟ مجلههة علههم الههنفس، يوليو/أكتههوبر -20
22-24. 
 4828". علهههم الهههنفس، إبريهههل "نحهههو إسهههتراتيجية متكاملهههة إلعهههداد أخئهههائي نفسهههي للعمهههل مهههع المعهههاقين -24
،284: 
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 أنشطة علمية:
 -عضوية فرق بح  بهيئات علمية: (2)
الجمعية المركزية لمنع المسكرات بالقاهرة ومعهد االدمان القومي –"مشروع عالج مدمني اافيون"  -2

 .2404-2404بنيويورك، 
-2404المركهههز القهههومي للبحهههوث االجتماعيهههة والجنائيهههة،-"البرنهههام  الهههدائم لبحهههوث تعهههاطى المةهههدرات"-4

2402. 
 .2402-2404"       "       "           "                    -"اإلبداع والتعرض لوسائل االتئا "     -2
 .2408"       "          "          -اامن المركزي" "دراسة نفسية اجتماعية احداث تمرد جنود -2
 .2448-2442"         "         "     "         -"النساء مرتكبات جرائم القتل العمد:دراسة مسحية"-2
 .2442-2444المركز اإلقليمي للتوثين في العلوم االجتماعية،-"موسوعة اصطالحات العلوم االجتماعية"-8
 .2448-448المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، -ين إلي المفاهيم النفسية في كتب التراث""دليل الباحي-0
-4882الجمعية العربية للتربية اإلسالمية،-"تحليل الكتابات النفسية المعاصرة من منظور إسالمي"-0

4882. 
 .4880-4882المعهد العالمي للفكر االسالمي، –"تأصيل علم النفس في التراث االسالمي"  -0
 .4822-4880المركز القومي للبحوث االجتماعية والحنائية،  –"حماية الطفل المئري من االستغال "  -4

 .4824-4828المركز القومي للترجمة ،و ارة اليقافة،  -"لجنة قاموس علم النفس:  -28
حوث االجتماعية المركز القومي للب –ر" اعية لجريمة سرقة السيارات بمئالجنائية واالجتم "المواجهة -22

 .4822- 4822والجنائية، 
المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية،  - بين القانون والواقع الفعلي ااسرة ةتنفيذ أحكام محكم -24

4822 -4820. 
 -وتنفيذ دورات تدريبية:واعداد المشاركة في تةطيط ( 4)
 .4888الملك خالد بأبها، ابريل دورة تطوير ااداء المهني اعضاء هيئة التدريس جامعة -2
تنمية مهارات التفكير ضمن برنام  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفية )دورات العام -4

4882/488284882/4888.) 
 .4882دورة مهارات التفاوض التي نظمتها جمعية ادارة ااعما  العربية بمقرها بالقاهرة في مارس -2
كلية الهندسة جامعة القاهرة   –ارات القيادية بمشروع الطرق المؤدية الي التعليم العالي دورات تنمية المه -2

 (.4824وحتى  4882)من 
)من  دورات تدريب ااخئائيين النفسيين لمكافحة التعاطي وينظمها صندوق عالج االدمان والتعاطي -2

 .(4828وحتى  4882
مع الجمهور وينظمها مركز الدراسات الوطنية بمشاركة دورات لموظفي القطاع الةدمي عن فن التعامل  -8

 .4880-4888مديرية التنظيم واإلدارة بالمنوفية، عامي 
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المجلس العربي للدراسات العليا باتحاد الجامعات العربية: ديسمبر  -دورة تنمية المهارات القيادية  -0
 .24/2/4884-28؛2/4/4880-4؛28/0/4880-48؛4888

 .4880؛4882ر،يادة وتنظمها االدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية ، فبرادورة اعداد الق -0
دورة تطوير أداء ااخئائيين االجتماعيين وتنطمها و ارة التضامن باالشتراك مع مركز الدراسات  -4

 .4880االستراتيجية بجامعة المنوفية: يوليو 
-40/4العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية ،دورة اعداد سيدات المستقبل وتنظمها االدارة  -28

2/2/4828. 
-4؛ دورة مهارات التعامل مع المرؤوسين، مركز تي. ام. أيه للتدريب، معهد الدراسات التعاونية بالهرم -22

2/2/4822. 
 .4/2/4824-2دورة تكامل العلوم الشرعية والعلوم االجتماعية، مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة،  -24
المجلس العربي للدراسات العليا باتحاد الجامعات  -االرشاد النفسي ااكاديمي في المجا  الجامعي -22

 .42/2/4824-8: العربية
 -اإلشراف علي رسائل علمية وفحئها واجا ة بحوث للنشر:( 2)
 -:أجيزتدكتوراه  رسائلاالشراف علي   -أ
 .2442وافن النفسي، ديسمبر العالقة بين الزحام وبعخ متغيرات الشةئية والت -2
 .4882لفروق بين أطفا  يعانون العجز الرياضي النمائي وعاديين في عدد من المتغيرات المعرفية، يوليو ا -4
االضطرابات السلوكية لدى ااطفا  المئابين بالسرطان وعالقته بالضغوط والرضا الزواجي لألم، يناير  -2

 .)آداب المنيا( 4882
النفسية المنبئة بتدخين السجائر لدى عينة من المراهقين المدخنين و ير المدخنين،  بعخ المحددات -2

 .4882فبراير 
 .4882تباين بعخ متغيرات الشةئية باختالف النوع واالصابة بمرض السكر، مارس  -2
 .4882تباين مستوى الحكم الةلقي لدى المدرسين كدالة لبعخ متغيرات الشةئية، ابريل  -8
الية التدريب علي بعخ أبعاد الذكاء الوجداني لدى عينة من طالب الجامعة وعالقته بمتغيرات مدى فع -0

 .4882، اكتوبر الشةئية
  .4888مدى فعالية برنام  مهارات الوعي بالمعرفة في تعديل اافكار الالعقالنية، ديسمبر  -0
وخئا  الشةئية لدى العامليين، يوليو  المعرفية -أثر التعرض للسيانيد علي أداء بعخ الوظائ  العئبية  -4

4880. 
 .4880، يناير نمط ااسرة كمحدد لعالقة أساليب المعاملة الوالدية المدركةباالتزان االنفعالي -28
 .4880، نوفمبر مهارات االتئا  بين الطبيب والمريخ وعالقتها ببعخ المتغيرات النفسية -22
، ن التعرض للمحتوى االعالمي وأنماط السلوك المضاد للمجتمعالسعي الي االستيارة كمتغير وسيط بي -24
 .4884مايو 
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الفروق بين أطفا  يعانون عسر القراءة وأقرانهم العاديين في بعخ المتغيرات المعرفية واالنفعالية  -22
 .4884، يونيو االجتماعية

، يونيو ات بقلن العنوسةادراك صورتي الذات واآلخر كشريك حياة وبعخ المهارات االجتماعية كمنب -22
4884. 

، دراسة لبعخ االضطرابات النفسية واالجتماعية لدى عينة من ااطفا  العامليين بالمنشأت الئناعية -22
 .4884يوليو 
، سمات الشةئية الشارطة لعالقة أنماط استةدام المراهقين شبكة االنترنت بادراك الئور الوالدية -20

 .4884سبتمبر 
برنام  عالج سلوكي معرفي لةفخ االضطرابات النفسية المئاحبة لنوبات الئرع  مدى فعالية -20

 .4884، اكتوبر المستعئية
 .4828، ابريل االنتماء للوطن واالنجا  لدى الجيل الياني من المهاجرين -24
 وبة فعالية برنام  التواصل عبر تباد  الئور في تنمية التواصل الوظيفي وخفخ السلوكيات  ير المر  -48

 .4828سبتمبر ، لدى عينة من التوحديين
 .4828أبعاد سلوك المحاجة: دراسة مقارنة بين المكفوفين والمبئرين، اكتوبر  -42
 .4822ارتقاء الذاكرة العاملة: مقارنة بين الطفولة المتأخرة والمراهقة المتأخرة، ابريل  -44
ى عينة من القادة اإلداريين المئريين، يونيو مكونات الرؤية القيادية: دراسة نفسية استكشافية عل -42

4822. 
 .4822دور بعخ المتغيرات النفسية في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي، أكتوبر  -42
 .4824 أ سطس، فعالية برنام  تدريبي لتنمية مهارات ادارة الوقت لدى طلبة الجامعة  -42
ي سلوكي في تقليل شدة اللجلجة ومئاحباتها لدى عينة من مدى فعالية برنام  عالجي معرف -48

 4822، مارس المتلجلجين
 (4822، منح مايو 4828)تسجيل إبريل  بطارية أرورا للكش  عن الموهوبين: دراسة عاملية -40
الفروق بين مدمني المواد النفسية ومرضى التشةيخ المزدوج في العوامل المؤدية الي االنتكاس  -40

 (.4822، منح مايو 4880سبتمبر )تسجيل: 
 نوعية الحياة وبعخ االضطرابات السيكوسوماتية: دراسة مقارنة بين ذوي الشلل المكتسب وااصحاء -44

 (.4822، منح مايو 4822)تسجيل: نوفمبر 
فاعلية برنام  ارشادي معرفي سلوكي في تحسين دافعية االنجا  لدى عينة من الموهوبين متدني  -28

 (.4822مبر ديسمنح  4822،تسجيل: مايو التحئيل )
، 4824العالقة بين مهارات التواصل والئداقة لدى ذوي صعوبات التعلم  ير اللفظية )تسجيل يوليو  -22
 (.4822مبر ديسمنح 
، منح مايو 4822تقنين اختبار المئفوفات المتتابعة الملون علي الطالب الئم في ليبيا )تسجيل: مايو  -24

4822.) 
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 (.4828، منح فبراير 4828باين بنية االلتزام باختالف المهنة: دراسة عاملية )تسجيل: نوفمبر ت -22
فعالية برنام  تدريبي في مهارات التواصل لةفخ حدة ألكسيييميا لدى عينة من ااطفا  التوحديين  -22
 (شبين الكوم تربية، 4828منح إبريل  ،4822تسجيل: أكتوبر )

 (.4828أكتوبر ، منح 4824المحامين )تسجيل أكتوبر  تنمية المحاجة لدى -28
 (.4828نوفمبر ، منح 4822المعالجة السلوكية المعرفية لطي  الفئام )تسجيل: يونيو  -20
 -:قيد االنجا رسائل دكتوراة االشراف علي  -ب
ية: دراسة العقاب البدني المدرك وعالقته بكل من ادراك القبو /الرفخ الوالدي وبعخ متغيرات الشةئ -2

 (.4880عبر حضارية )تسجيل: يونيو 
 (.4884أبعاد السلوك التةطيطي لدى القادة االداريين: دراسة عاملية )تسجيل: أكتوبر  -4
 المعتمدين لدى العالجية بالعملية االلتزام معدالت رفع للتغيرفى الدافعية على الحاثة المقابلة تأثير -2
 (.4824)تسجيل مايو  ةالمتعدد النفسية المواد تعاطى على 
دة النفسية واالجتماعية علي فعالية الذات وعمه الوجدان لدى ذوي صعوبات التعلم نأثر ادراك المسا -2

 (.4822)تسجيل: مايو 
الذكاء الوجداني كمحدد لةئائخ ااستااذ الجامعي المدركة والمأمولة لدى عينيتين من أعضاء هيئة  -2

 (.4822التدريس والطالب )مايو 
)تسجيل أكتوبر  فاعلية برنام  معرفي سلوكي لةفخ القلن االجتماعي لدى ااطفا  ذوي صعوبات القراءة -8

4822.) 
 (.4822)تسجيل: مارس  : دراسة عامليةالحكم الةلقي لدى عينة من طالب جامعة الكويتنباين أبعاد  -0
 (.4822ة الكويتيين)تسجيل: مارس إكتشاف الموهوبين: دراسة سيكومترية علي طالب المرحلة المتوسط -0
 تطبيقية –تقويمية  دراسة: المتعددمقارنة بين استةدام كل من تحليل المسار وتحليل االنحدار  دراسة -4

 (.4822)تسجيل:إبريل 
فعالية برنامج عالج معرفي سلوكي إلنقاص حدة بعض األعراض الذهانية لدى مرضى  -10

 (.5012)تسجيل يونيو  الشلل الرعاش
فعالية برنامج تدريبي لتحسين اإلنتباه لدى ذوي قصور االنتباه المصحوب بفرط النشاط  -11

 (.5012)تسجيل يونيو 
الضغوط النفسية وعالقتها بالوجود األفضل  لدى مرضى تلف المخ فى ضوء بعض  -15

 .(6102)آداب طنطا، تسجيل إبريل  المتغيرات
 -:تأجيز ماجستير  رسائلاالشراف علي  -ج
 .4884مدى فعالية برنام  تدريبي في تنمية السلوك اللغوي لدى المتأخرين عقليا، مايو  -2
السواء والمستوى االقتئادي االجتماعي علي وجهة الضبط والئالبة النفسية  -تأثير نوعية االعاقة  -4

 .4884ودافعية االنجا ، سبتمبر 
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ية لدى مرضى الكبد المزمن وااصحاء، يوليو الفروق في ااداء علي بعخ المهام المعرفية والوجدان -2
4882. 

 .4882بعخ محددات التةف  من آسى المراهقين والمراهقات النات  عن وفاة أحد الوالدين، ديسمبر  -2
 .4882بعخ محددات أساليب التعامل مع المشكالت لدى طالب الجامعة، فبراير  -2
لن االجتماعي لدى طالب الجامعة من الجنسين، بعخ المحددات النفسية االجتماعية للرهاب والق -8

 .4882سبتمبر 
دراسة مقارنة لبعخ سمات الشةئية والقيم ااخالقية لدى ااحداث الجانحين و ير الجانحين، سبتمبر  -0

4882. 
 .4888دراسة مقارنة لبعخ العمليات المعرفية لدى مرضى الئرع وااسوياء، فبراير  -0
االساليب المعرفية والنمط الفئامي كمحكات فارقة بين الفئاميين والمستهدفين  استةدام بعخ اختبارات -4

 .4880للفئام والعاديين، يناير 
 .4880لدى المكفوفين، سبتمبر  مدى فعالية برنام  لتنمية المهارات التوكيدية -28
، ة لدى المسنينالمساندة االجتماعية المدركة والنوع كمحددات لال تراب واالضطرابات النفسجسمي -22

 .4880ديسمبر 
 .4880، فبراير تئور سترنبرج للذكاء الناجح :عرض ودراسة في المجتمع المئري -24
)معهد 4880، مايو االتجاه نحو التعليم لدى طالب المرحلة اليانوية في كل من الري  والحضر -22

 .عين شمس(-الطفولة
 .4884، ا سطس ى التالميذ ذوي العسر الكتابيمدى فعالية برنام  تدريبي علي مهارة النسخ لد -22
 .4828مارس ، دور الوص  اللفظي والعمر علي تعرف شاهد العيان علي الجاني -22
 .4822التدين والتوافن النفسي االجتماعي: دراسة ارتقائية، مايو  -28
 .4824اير الفروق في مهارات المحاجة بين مرتفعي االبداع ومنةفضيه من طالب الجامعة، فبر  -20
فاعلية برنام  إرشادي  في تعديل بعخ العادات  ير الئحية لدي عينة من طالب وطالبهههههات المرحلة   -20

 .المنيا( )آداب 4824، فبراير اليانوية وفقا لبعخ متغيراتهم الشةئية
 (.4824يو لالعالقة بين التفاؤ  والمناعة لدى مرضى سرطان الغدد الليمفاوية ) يو  -24
 (.4824 ليويو وضعاف السمع ) فاعلية الذات وعالقتها باسلوب حل المشكالت لدى الئم -48
 (.4824بر اايمن )أكتو التعرف علي الوجوه والكلمات لدى مرضى تل  نئ  المخ اايسر مقارنة ب -42
 (.4822لالنترنت في ادارة الوقت والبح  الحسي )يناير   الفروق بين نمطي االستةدام المفرط -44
)يونيو  النمط أ،ب والئالبة النفسية وفعالية الذات كمحددات لدافعية االنجا  لدى معلمات الروضة -42

 (.4822، منح نوفمبر 4822
الفروق بين مرتفعي الذاكرة العاملة ومنةفضيها من النوعين في التعرف علي الوجوه )تسجيل: مارس  -42

 (.4822، منح ديسمبر 4824
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، منح 4822اين والمقارنات البعدية في رسائل الماجستير والدكتوراة )تسجيل يوليو إستةدام تحليل التب -42
 (.4822يناير 
تسجيل: نوفمبر )بعخ المتغيرات المعرفية والوجدانية المنبئة بظاهرتي اللجلجة وسرعة الكالم الزائدة  -48

 (شبين الكوم تربية ،4822، منح يناير 4828
تماعي كمحددين لضغوط ما بعد الئدمة لدى مريضات سرطان اليدي صورة الجسم واالنسحاب االج -40

 (.4822)تسجيل يوليو 
 (.4822أساليب التفكير والذكاء العملي وعالقتهما بالتوافن المهني )تسجيل: إبريل،  -40
، منح يوليو 4822)تسجيل: فبراير النمط "د" وعالقته بعدد من متغيرات الشةئية لدى المراهقين -44

4828.) 
أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها بتوكيد الذات والئالبة النفسية لدى عينة في المراهقة المتوسطة  -28

 (.4828بر أكتو منح  4822)تسجيل: مارس 
منح نوفمبر 4822أبعاد السلوك القيادي وإدارة الئراع في بعخ كليات الجامعة )تسجيل: نوفمبر  -22

4828.) 
 -:قيد االنجا رسائل ماجستير االشراف علي  -د
الئورة النمطية عن ااحداث الجانحين لدى المتعاملين معهم و ير المتعاملين )تسجيل: نوفمبر   -2

4822.) 
 .(4822ر فبراي)تسجيل مفهوم الذات وتوكيد الذات والسلوك التوكيدي ب تهعالقضع  الجنسي و ال -4
 (.4822ة الةمسة )تسجيل يوليو اتجاهات الشباب نحو الزواج العرفي وعالقته بعوامل الشةئي -2
 .(4822ل: نوفمبر يجسالبدانة وعالقتها بالتوافن الزواجي وتقدير الذات لدى النوعين )ت -2
المهارات االجتماعية كمعد  لعالقة تقدير الذات بسلوك اإلستقواء لدى ذوي إضطراب تشتت االنتباه  -2

 (.4828المئحوب بفرط الحركة )تسجيل يونيو 
 (.4828مهارات التفكير اإليجابي كمنبئات براحة البا  لدى طالب الجامعة )تسجيل يونيو القيم و  -8
 (.4828)تسجيل يونيو بعخ العوامل المنبئة بالرضا عن الحياة لدى المتزوجات والمتأخرات عن الزواج -0
 (.2116بعض سمات الشخصية كمحددات ألنماط االعتراف لدى الجانحين )تسجيل سبتمبر  -0
 (.2116)تسجيل سبتمبر ل وبعض المتغيرات الديموجرافية كمحددات لدافعية اإلنجازالتفاؤ -4

 (.2116)تسجيل سبتمبر اتجاهات شباب دول حوض النيل نحو المصريين -28
 (.2116)تسجيل سبتمبر بعض المتغيرات النفسية المنبئة بالتنمر اإللكتروني لدى المراهقين -22
 (.2116نترنت لدى طالب جامعة المنوفية)تسجيل أكتوبر النوع كمتغير وسيط بين التدين وإدمان اإل -24
 -:مئرية مناقشة رسائل دكتوراه وماجستير بجامعات -هه
آداب طنطا، يوليو -بعخ المتغيرات النفسية االجتماعية المشكلة التجاه السعوديين نحو الزواج. ماجستير -2

4888. 
 سبتمبر، وفيةنالمآداب -بين الجنسين. ماجستير سيكولوجية البدانة وعالقتها بالشةئية في ضوء الفروق -4

4888. 
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آداب بنها،  -دراسة مقارنة لالنتماء الوطني بين عينة من المئريين المهاجرين و ير المهاجرين. ماجستير -2
 .4888 ديسمبر

-يراستةدام برنام  ارشادي لتنمية وعي المراهقات ببعخ التغيرات النمائية المرتبطة بالمراهقة. ماجست -2
 .4882معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، فبراير 

مستوى االحكام االخالقية وعالقته ببعخ المتغيرات النفسية لدى طالب مراحل تعليمية مةتلفة.  -2
 .4882، سبتمبر آداب المنوفية -ماجستير

 -قة والتعايش معها. ماجستيردور الئالبة النفسية والمساندة االجتماعية وتقدير الذات في ادراك المش -8
 .4884آداب القاهرة، مارس 

 .4884آداب الزقا ين، اكتوبر  -أ مة الهوية واالتجاهات التعئبية لدى الشباب. دكتوراة -0
آداب  -الترمل وعالقته بالتوافن النفسي االجتماعي لدى مجموعة من الريفيات والحضريات. ماجستير -0

 .4884ديسمبر بنها، 
اتجاهات التالميذ ااسوياء نحو  مالئهم المتأخرين عقليا من خال  التفاعل االجتماعي معهم. تغيير  -4

 .4884آداب القاهرة، ديسمبر  -ماجستير
 .4882آداب المنوفية، مارس  -نمو مفهومي الزمن والسببية لدى ااطفا  المتأخرين عقليا. ماجستير  -28
آداب  -نفسية وحوادث الئناعة والكفاية االنتاجية. دكتوراةضغوط الحياة وعالقتها باالضطرابات ال -22

 .4882الزقا ين، يونيو 
 .4882آداب المنوفية، يونيو   - الحالة العقلية لدى كبار السن. ماجستير -24
آداب  القاهرة، نوفمبر  -بعخ المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة باالختالالت الزواجية. دكتوراة  -22

4882. 
آداب المنيا،  -ماجستيرتباين مهارات توكيد الذات والكفاءة االجتماعية لدى عينة من طالب الجامعة.  -22

 .4882ديسمبر 
 .4882آداب المنوفية، فبراير  -الدور السلبي للحوامل وعالقته بئحة الجنين. دكتوراة -22
البحوث والدراسات العربية/جامعة معهد -الةارطة الذهنية السياسية عند الطفل الفلسطيني. ماجستير -28

 .4888الدو  العربية، فبراير 
أثر برنام  مقترح لتدريب المهارات االجتماعية في تحسين التفاعل االجتماعي وخفخ التوتر المئاحب  -20

 .4888آداب المنيا، مارس  -دكتوراةللنطن. 
آداب طنطا، يونيو -. ماجستيرالمةاوف المرضية كمحكات تشةيئية فارقة لدي ااطفا  التوحديين -20

4888. 
كلية االقتئاد المنزلي جامعة -وعي الوالدين بدورهما تجاه ااسرة وعالقته بالمناخ ااسري. دكتوراة -24

 .4888المنوفية، نوفمبر 
معهد البحوث والدراسات -االنتماء العربي في الئوما :دراسة في التنشئة االجتماعية. ماجستير -48

 .4880الدو  العربية، يوليو  العربية/جامعة
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 -بعخ سمات الشةئية وااعراض االكلينيكية لدى الزوجات المتعرضات لعن  اا واج. دكتوراة  -42
 .4880آداب المنوفية، يوليو 

كلية االعالم جامعة القاهرة، -االثار النفسية االجتماعية لتعرض الجمهور المئري لالنترنت. دكتوراة -44
 .4880يناير 
 -ماجستير فاعلية بعخ فنيات تعديل السلوك في تةفيخ أعراض النشاط الزائد لدى المعاقين سمعيا.  -42

 .4880تربية المنوفية، فبراير 
فعالية برنام  ارشادي للعب الجماعي وأثره في تنمية المهارات االجتماعية وخفخ المشكالت السلوكية  -42

 .4880مايو آداب بنها،  -في التعليم االبتدائي. دكتوراة
معهد الدراسات العليا  -دكتوراة دراسة مقارنة للتوافن النفسي بين الطالب المتفوقين و ير المتفوقين.  -42

 .4880للطفولة جامعة عين شمس، سبتمبر 
آداب المنوفية،  -الفروق في القلن واالكتئاب ومفهوم الذات بين العانسات والمتزوجات. ماجستير  -48

 .4880سبتمبر 
آداب المنوفية، اكتوبر  -مدى فعالية برنام  للعالج النفسي التكاملي في عالج االكتئاب. دكتوراة  -40

4880. 
آداب طنطا،  -التفاعل بين توجهات اإلنجا  وأشكا  القلن والنوات  الةارجية لهذا التفاعل. ماجستير  -40

 .4880اكتوبر 
 –والزوجات المترددين علي محكمة ااسرة. ماجستير  مظاهر وعوامل سوء التوافن الزواجي لدى اا واج -44

 .4884آداب المنيا، يناير 
آداب  -الذكاء الوجداني وعالقته بالتفضيالت المهنية لدى عينة من طالب اليانوية العامة. ماجستير  -28

 .4884المنيا، ابريل 
آداب المنوفية، يونيو  -تير وجهة الضبط والتحدي: مقارنة بين المتلجلجين و ير المتلجلجين. ماجس -22

4884. 
 .4884آداب بني سوي . يوليو  -ماجستير . أبعاد شةئية المراهقين المئريين -24
توظي  الفروق في القدرات المعرفية بمقياس ستانفورد بينه للذكاء الئورة الرابعة بين ذوي صعوبات  -22

 .4884، ا سطس آداب المنيا -التعلم والعاديين في برنام  عالجي. دكتوراة 
دراسة لبعخ الدوافع النفسية المرتبطة باختيار طالبات الجامعة لمالبسهن. ماجستير /كلية االقتئاد  -22

 .4884المنوفية، ا سطس  -المنزلي
اضطراب قئور االنتباه المئحوب بفرط النشاط الحركي وعالقته بئعوبات التعلم االجتماعية  -22

 .4884لمنيا، سبتمبر آداب ا -واالنفعالية. ماجستير 
 -دراسة تحليلية للسلوك الملبسي لدى الفتيات في مرحلة المراهقة. ماجستير /كلية االقتئاد المنزلي -28

 .4884المنوفية، نوفمبر 
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تربية  -تعديل بعخ الةرافات البيئية باستةدام اسلوب العالج بالمعنى لدى المراهقات. ماجستير  -20
 .4828المنوفية، فبراير 

آداب  -اال تراب وعالقته بالتفكير الال عقالني لدى طالب الجامعة المئريين والكويتين. ماجستير  -20
 .4828المنوفية، مارس 

 -أشكا  السلطة الوالدية كما يدركها اابناء المراهقون المكفوفون وعالقتها باكتساب القيم. ماجستير  -24
 .4828تربية المنوفية، مارس 

آداب طنطا، مارس  -علي االختبارات بتباين طريقة تقديمها )ورقية ومبرمجة(. ماجستير تباين ااداء  -28
4828. 

آداب القاهرة، يوليو  -أنماط االساءة اطفا  الشوارع وبعخ مئاحباتها النفسية االجتماعية. دكتوراة  -22
4828. 

 -دكتوراة ة ااساسية العليا بغزة. فعالية برنام  ارشادي في تنمية بعخ جوانب التوافن لدى طلبة المرحل -24
 .4828بنات عين شمس وجامعة ااقئى بغزة، سبتمبر 

آداب  -تأثير االستةدام المفرط لأللعاب االلكترونية و رف المحادثات علي ااداء المعرفي. ماجستير  -22
 .4828المنوفية، نوفمبر 

المهمة أو نحو العالقات في ضوء متغيرات أشكا  العالقات بين أنماط الذكاء واتجاهات القادة نحو  -22
 .4828آداب طنطا، نوفمبر  -الشةئية. ماجستير 

أثر التدريب علي االستراتيجيات المعرفية في رفع كفاءة مهارات الذاكرة العاملة لدى تالميذ االبتدائي.  -22
 .4828آداب بنها، ديسمبر  -دكتوراة 

معهد البحوث  -ما يدركها الطفل الفلسطيني. دكتوراة الئورة الذهنية للشةئية االسرائيلية ك -28
 .4822والدراسات العربية، فبراير 

آداب القاهرة،  -المفارقة القيمية لدى عينات من مستويات اجتماعية واقتئادية مةتلفة. ماجستير  -20
 .4822مارس 
، مايو آداب طنطا - المزاوجة بين اعراض الوسواس القهري وبعخ اضطرابات الشةئية. ماجستير -20

4822. 
االتجاهات السياسية وعالقتها باالنتماء السياسي والعوامل الةمسة الكبرى للشةئية لدى الشباب  -24

 .4822معهد الدراسات والبحوث العربية، يوليو  -الجامعي في قطاع  زة. دكتوراة 
آداب الزقا ين،  -فين. ماجستير تأثير استةدام برنام  ابئار الكتروني علي الئحة النفسية لدى المكفو  -28

 .4822اكتوبر 
آداب  -خئائخ الشةئية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط لدى الشباب الجامعي. ماجستير  -22

 .4822الزقا ين، ديسمبر 
أثر أساليب تئميم الئفحة في مواقع الئح  والفضائيات االخبارية العربية علي تذكر الجمهور  -24

 .4824آداب المنوفية، ابريل  –للمحتوى. دكتوراة 
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آداب طنطا، مايو  –فعالية برنام  تدريبي لتنمية الذكاء االنفعالي لدى القادة من طالب الجامعة. دكتوراة  -22
4824. 

كير في االنتحار لدى الشباب فاسلوب العزو التشاؤمي وقئور أساليب المواجهة كمتعيرات منبئة بالت -22
 4824الزقا ين، يونيو آداب  –الجامعي. ماجستير 

تربية  –أثر اختالف أساليب التفكير واستراتيجيات التذكر علي أداء بعخ المهام اللفظية. ماجستير  -22
 4824المنوفية، يونيو 

التعرف علي الوجوه عند ااطفا  ذوي اضطرابي التوحد أو قئور االنتباه المئحوب بالنشاط المفرط  -28
 .(4824آداب المنوفية أكتوبر  -مقارنة بااسوياء. )ماجستير

اال راق المعرفي والحاجة الي االستكشاف لدى مفرطي استةدام االنترنت و رف المحادثات.  -20
 (.4824آداب المنوفية ديسمبر  -)ماجستير

آداب القاهرة  -سمات النمط الفئامي لدى المراهقين مع اشارة خاصة للفروق الجندرية. )دكتوراة -24
 .(4824ديسمبر 

 (.4822آداب المنيا يناير  -أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بدافعية االنجا  لدى الئم. )ماجستير -88
الرضا الوظيفي وعالقته بمفهوم الذات ومستوى الطموح وبعخ المتغيرات الديموجرافية لدى معلمي  -82

 (.4822آداب القاهرة، نوفمبر  –مرحلة التعليم ااساسي في ليبيا )دكتوراة 
 التطرف الديني والسياسي وعالقته ببعخ المتغيرات النفسية االجتماعية لدى طلبة الجامعة اليمنيين. -84

 (.4822آداب القاهرة، ينابر  –)دكتوراة 
إعداد وتقنين قائمة الذكاءات المتعددة وعالقتها ببعخ المشكالت الحياتية لدى عينة من طالب  -82

 (.4822آداب ااسكندرية، فبرابر  –توراة الجامعة: دراسة معيارية )دك
التعرض لةبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة وعالقته بأنماط التفكير اإلجرامي لدى عينة من نزالء مراكز  -82

 .(4822آداب الزقا ين، مابو  –اإلصالح ااردنية لألحداث )دكتوراة 
 –النوع والتةئخ الدراسي )دكتوراة أساليب التفكير وعالقتها بسمات الشةئية في ضوء عاملي  -82

 (.4822آداب ااسكندرية، يونيو 
إضطراب ما بعد الئدمة واإلضطرابات السيكوسوماتية لدى المغتئبات )ماجستير آداب المنوفية: يونيو  -88

4822.) 
فية: إكلينيكية )ماجستير آداب المنو -سرطان اليدي وعالقته بإضطراب ما بعد الئدمة: دراسة إرتقائية -80
 (.4822يونيو 
فاعلية برنام  ارشادي سلوكي لرفع مستوى تقدير الذات والمهارات االجتماعية لدى أطفا  مرضى  -80

 (.4822السكر )ماجستير آداب حلوان: يونيو 
كمنبئات بإتةاذ قرار إرتكاب الجريمة لدى السجناء   اافكار الالعقالنية لدى متعاطي المواد النفسية -84

 .(4822ة: ديسمبر: ر اب القاهدآ، ماجستير)العراقيين 
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في تحسين أداء التوحديين  فاعلية برنام  تدريبي للمعالجة الكلية في مقابل المعالجة التحليلية للوجوه -08
 (.4822آداب المنوفية: يناير دكتوراة، علي مهمة ادراك االنفعاالت الوجهية )

المعتمدين على العقاقير المتعددة والفئاميين المعتمدين و ير كفاءة مهام الذاكرة العاملة في التمييز بين  -02
 (.4822)ماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة الكويت،مايو  المعتمدين

لدى عينة من من الموظفين الكويتيين في  إدمان العمل واالندماج الوظيفي وعالقتهما بالرفاة النفسي -04
 (.4822العليا جامعة الكويت، ديسمبر  كلية الدراساتماجستير،  القطاع الةاص )

)ماجستير  فعالية استراتيجيات الذكاء اللغوي في تةفي  صعوبات القراءة والفهم في اللغة اإلنجليزية -02
 (.4822تربية المنوفية، يناير 

آداب  العالقة بين اامية ومهارات التعايش لدى عينة من النساء مع إشارة خاصة لتأثير العمل )ماجستير، -02
 (.4822بر: ناالقاهرة: ي

 (.4822: مارس ربية المنوفيةلدى عينة من طالب الجامعة )ت بعخ العوامل المنبئة بالئمود النفسي -08
فعالية برنام  فكاهي مقابل اإلسترخاء العضلي في خفخ اإلضطرابات )دكتوراة آداب المنوفية مايو  -00

4822 
)ماجستير، ."ة في التنبؤ بنجاح الطلبة الضباط المقبولين بكلية الشرطة"فعالية بطارية لالختبارات النفسي -00

 (.4822مبر بتكلية الدراسات العليا جامعة الكويت، س
دراسة نفسية استكشافية علي عينة من : استراتيجيات صنع القرار في بعخ جوانب الحياة اليومية -00

 (.4822داب بني سوي : سبتمبر: )ماجستير، آ المراهقات المئريات في المرحلة اليانوية.
فعالية برنام  تدريبي مقترح لةفخ الدفاعية واإلندفاعية لتحسين التوافن الزواجي لدى اا واج  -04

 (.4822والزوجات. )دكتوراة، آداب المنوفية: سبتمبر، 
 (.4822)ماجستير، آداب طنطا: ديسمبر:  .بعخ الةئائخ النفسية المميزة لمرضى اليالسيميا -08
)ماجستير آداب المنوفية:  ي لدى بعخ العينات في المجتمع المئري.و بعخ مظاهر السلوك الفوض -02
 (.4828يناير 
السلوك التنمري وعالقته بنوعية الحياة لدى عينة من ضحايا التنمر من طلبة المرحلة المتوسطة من ذوي  -04

 (.4828ر فبراييت، )ماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة الكو .صعوبات القراءة
)ماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة الئالبة النفسية والتفاؤ  لدى عينة من المعلمين بالكويت  -02

 (.4828إبريلالكويت، 
 فاعلية برنامج عالجي لمهارات تنظيم االنفعاالت في إدارة االنفعاالت اإليجابية والسلبية لمريضات الشخصية الحدية -02

 (.4828اب المنوفية: مايو، )دكتوراة، آد
)ماجستير، كلية الدراسات العليا  الكويت جامعة طلبة من عينه لدى ااكاديمي وااداء االختبار قلن بين العالقة -02

 (.4828 يونيوجامعة الكويت، 
كفر ماجستير آداب  )االكسييميا وعالقتها باالكتئاب والميو  االنتحارية لدى مرضى الشره العئبي -08
 (.4828، نوفمبر شيخال



 11 

 -:بعدد من الجامعات العربية البحوث العلمية للمتقدمين إلي الترقية تحكيمالمشاركة في  -و
 السنة الجامعة الدرجة المتقدم م.
 4882 الملك سعود أستاذ أ.د./عاد  عبد الجبار 2
 4884 حلوان أستاذ / محمد حسن  انم.أ.د 4
 4822 سوهاج أستاذ ماجدة خميس عليأ.د./ 2
 4824 القاهرة أستاذ أ.د./أيمن عامر 2
 4822 بابل أستاذ علي محمد كاظم الجبوريأ.د./ 2
 4884 حلوان أستاذ مساعد د/ماجدة حسين محمود 8
 4884 بنها أستاذ مساعد د/أمينة عبد اهلل بدوي 0
 4884 بني سوي  أستاذ مساعد د/خالد محمد عبد الوهاب 0
 4884 المجلس ااعلى تاذ مساعدأس د/هشام عبد الحميد 4

 4884 بني سوي  أستاذ مساعد د/نشوة عبد التواب حسين 28
 4884 عين شمس أستاذ مساعد د/مريم صالح منئور 22
 4822 القاهرة أستاذ مساعد د/فكري محمد العتر 24
 4824 القيوم أستاذ مساعد نبيلة عباس الشوربجيد/ 22
 4822 المجلس ااعلى اعدأستاذ مس د/محمد أشرف مئطفى 22
 4822 سوهاج أستاذ مساعد سنية جما  عبد الحميدد/ 22
 4828 بني سوي  أستاذ مساعد نرمين عبد الوهاب صالحد/ 28
 4822 عين شمس أستاذ مساعد محمدر ق البحيريد/ 20
 4822 المنيا أستاذ مساعد النابغة فتحي سعيدد/ 20
 4824 سوهاج مساعدأستاذ  رأفت عبد الباسط قابيلد/ 24
 4824 القاهرة أستاذ مساعد الطاهرة المغربيد/ 48
 4824 المجلس ااعلى أستاذ مساعد أحمد حسند/ 42
 4824 عين شمس أستاذ مساعد محمد سعيد سالمةد/ 44
 4822 أسوان أستاذ مساعد  ينب سعيد عيماند/ 42
 4822 الفيوم أستاذ مساعد عفاف عبد الفادي دنيا د/ 42
 4822 أسيوط أستاذ مساعد عبد اهلل سعد جاب اهللد/ 42
 4880 سوهاج أستاذ مساعد د/ماجدة خميس علي 48
40 
40 
44 
28 

 ليد/ هشام العس
 د/إيمان عبد الوهاب محمود

 عزت باشا د/شيماء

 أستاذ مساعد
 أستاذ مساعد
 أستاذ مساعد

 الملك سعود
 المجلس ااعلى

 حلوان

4822 
4828 
4828 
4828 
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22 
24 

 ريهام محي الديند/
 نهاد عبد الوهاب محمودد/

 خالد جال 

 أستاذ مساعد
 أستاذ مساعد
 أستاذ مساعد

 مركز البحوث
 حلوان
 المنيا

4828 
4828 

)كمجلة عالم الفكر ومجلة  المشاركة في إجا ة بحوث للنشر بعدد من الدوريات العلمية العربية - 
 .ودراسات نفسية ودراسات عربية في علم النفس و يرها( نفسومجالت: علم ال نتيالعلوم االجتماعية الكويتي

 عضو الهيئة اإلستشارية لمجالت: -و

 الهيئة المصرية العامة للكتاب. –علم النفس  ( أ
 جمعية جودة الحياة. –السلوك البيئي  ( ب

 جامعة القاهرة. مركز البحوث النفسية -ة نفسيحوليات  ( ت

 ين النفسيين المصرية.رابطة األخصائي –دراسات عربية في علم النفس  ( ث

 مجلة بحوث كلية اآلداب جامعة المنوفية. ( ج

 مجلة جامعة المنوفية للعلوم األدبية واالنسانية. ( ح

 BSU International Journal of Humanities & Social Sciences ( خ

 -المشاركة في المؤتمرات والندوات: (2)
 -القاء ورقة عمل في ندوات: - أ

بمناسبة احتفا  جمعية منع المسكرات بالمنوفية بيوم ندوة "العمل والئحة النفسية".  -2
 . 4882مايو 48الئحة النفسية العالمي؛ شبين الكوم ،

ندوة احتفالية اليوم العالمي للمعاقين االدارة العامة لشئون خدمة المجتمع بجامعة المنوفية  -4
0/2/4882 . 

 .4882يسمبر ندوة عمالة ااطفا  في الزراعة، كلية اآلداب جامعة المنوفية، د -2
كلية اآلداب   -تنفيذ ورشة عمل عن االنتماء ضمن فعاليات مؤتمر: المواطنة ومستقبل مئر  -2

 . 28/4/4880جامعة المنوفية، 

 . 42/8/4880تفا  جامعة المنوفية بيوم البيئة العالمي حندوة نحو بيئة آمنة ؛ في اطار ا -2
 .28/2/4884عة كفر الشيخ ندوة "مةاطر االنترنت" قسم علم النفس بكلية اآلداب جان -8
ندوة: التعئب في المجتمع المئري، عقدها قسم علم النفس بآداب القاهرة بمشاركة  -0

 .2/2/4828لجنة علم النفس بالمجلس ااعلى لليقافة 
ندوة دور المؤسسات  ير الحكومية في التئدي لظاهرة االدمان في اطار احتفا  جامعة  -0

 .40/0/4828لمةدرات المنوفية باليوم العالمي لمكافحة ا
المشاركة في مائدة مستديرة حو  المواطنة ضمن فعاليات المؤتمر االقليمي الياني الياني  -4

 .44/22/4828رابطة ااخئائيين النفسيين المئرية،  -لعلم النفس 
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المشاركة في مائدة مستديرة حو  صحة المرأة ولياقتها في منتئ  العمر ضمن  -28
لجنة علم النفس بالمجلس ااعلى  –ي االجتماعي للمرأة فعاليات مؤتمر الواقع النفس

 .44/24/4828لليقافة بمشاركة المجلس القومي للمرأة، 
المشاركة في مائدة مستديرة حو  جهود الوقاية من االدمان ضمن فاعليات       -22

المؤتمرالعلمي اليال  لقسم علم النفس كلية العلوم االجتماعية جامعة الكويت "البحوث 
 .4822/ 40/2-48سية وتطبيقاتها الميدانية" ،النف

عقدتها لجنة علم النفس  يناير: كي  نحسن ادارة التغيير"42ندوة "ثورة  -24
 .2/2/4828بالمجلس ااعلى لليقافة 

 ندوة تذكارية بعنوان:. أربعون عاماً من تأصيل علم النفسأ.د./عبد الحليم و  -22
 .44/24/4822نفس بآداب القاهرة، ، قسم علم القراءات في المشروع العلمي لألستاذ

ورقة عمل قدمت إلي ورشة عمل عن  .دور الضحية في جريمة سرقة السيارات -22
 .28/2/4822، "سرقة السيارات بمئر" المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

 -ادارة جلسات علمية: - ب
عية الحياة المؤتمر االقليمي ااو  لقسم علم النفس بآداب القاهرة، جلسة بحوث نو  -2

 .42/28/4884والمتغيرات النفسية االجتماعية ااثنين 
مؤتمر العشوائيات في مئر:مظاهرها وعالجها،جلسة بحوث العشوائية اليقافية والفكرية  -4

 .2/22/4828الةميس 
رابطة ااخئائيين النفسيين المئرية ،جلسة: بحوث  -المؤتمر االقليمي الياني لعلم النفس  -2

 .44/22/4828ااثنين العن  واالرهاب ،
لجنة علم النفس بالمجلس ااعلى لليقافة  –مؤتمر الواقع النفسي االجتماعي للمرأة  -2

بمشاركة المجلس القومي للمرأة، جلسة بحوث :بحوث العن  واالضطراب النفسي، 
 .44/24/4828ااربعاء 

جامعة المنوفية  البرنام  التدريبي ااو  للمهتمين برعاية ذوي االحتياجات الةاصة. نظمته -2
مع الهيئة العامة لقئور اليقافة: رئاسة وتعقيب علي الجلسة ااولى لليوم ااو  

40/2/4824. 
"الئحة النفسية : لقسم علم النفس بآداب القاهرة، جلسة بحوث المؤتمر االقليمي الياني -8

 .28/2/4824، للطفل العربى"
ية "التربية وبناء االنسان": إدارة الندوة المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية جامعة المنوف -0

 .28/2/4822اليانية "المسار ااخالقي في البناء النفسي" وإدارة جلسة البحوث اليالية 
 عضوية لجان اعداد لمؤتمر:  - ت

-24مقرر مؤتمر: العالج النفسي رؤية تكاملية وعقدته كلية اآلداب جامعة المنوفية  -2
22/4/4880 . 
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-22ومستقبل مئر وعقدته كلية اآلداب جامعة المنوفية  رئيس مؤتمر: المواطنة -4
28/4/4880. 

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي اليال  والرابع والةامس والسادس والسابع لقسم علم  -2
 .4828-4880النفس كلية اآلداب جامعة طنطا ، 

مشاركة عضو اللجنة العلمية لمؤتمر تطوير الدراسات العليا وعقدته جامعة المنوفية ب -2
 .4884جامعات المنئورة وطنطا وبنها والزقارين، فبراير 

عضو لجنة اعداد لمؤتمر الوضع النفسي االجتماعي للمرأة ونظمته لجنة علم النفس  -2
 .42/24/4828-42بالمجلس ااعلى لليقافة بمشاركة المجلس القومي للمرأة، 

ير: رؤى وآفاق، كلية اآلداب ينا 42عضو لجنة االعداد واللجنة العلمية لمؤتمر "مئر بعد  -8
 .8/22/4824-2جامعة المنوفية 

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية جامعة المنوفية "التربية وبناء  -0
 .28/2/4822-44االنسان" 

عضو لجنة االعداد واللجنة العلمية لمؤتمر "الهوية: المنطلن لتنمية مستدامة، كلية اآلداب  -0
 .2/22/4822-2منوفية جامعة ال

عضو لجنة االعداد واللجنة العلمية لمؤتمر"الغياب والتسرب من التعليم" كليتا اآلداب  -4
 .4828والتربية جامعة المنوفية، منتئ  أكتوبر 

"أ مة العلوم االنسانية  الدولي ااو  لمؤتمرلعضو لجنة االعداد واللجنة العلمية  -28
 .0/22/4828-8منوفية في عالم متغير، كلية اآلداب جامعة ال

 -لجان علمية علي مستوى قومي:عضوية ( 2)
-4824 (22) عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية أساتذة علم النفس بالمجلس ااعلى للجامعات، دورة -

4828. 
 تاأساتذة علم النفس بالمجلس ااعلى للجامعات، دور  اللجنة الدائمة لترقيةب نمحكميالعضو لجنة  -

(28 ،22 ،24) 4880-4824. 
 .4822 -4882 :عضو لجنة علم النفس بالمجلس ااعلى لليقافة -
 .488084884 ،4822:عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة التشجيعية في علم النفس أعوام -
 عضو الهيئة االستشارية لنقابة المهن النفسية التةئئية. -
 منوفية.عضو المجلس االستشاري لهيئة قئور اليقافة الجماهيرية بال -
 -جمعيات علمية:عضوية  (8)
 الجمعية المئرية للدراسات النفسية. -
 رابطة ااخئائيين النفسيين المئرية. -
 .EPAجمعية علم النفس المئرية  -
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 جمعية جامعة المنوفية للتئدي لةطر االدمان. -

International Council of Psychologists. – 
 جوائز:( 0)
 .4824يرية في العلوم االجتماعية جائزة جامعة المنوفية التقد -
 -عضوية مجالس ولجان جامعية:( 0)

 -علي مستوى القسم: -2
 .4888مايو -2442كلية التربية بأبها )السعودية(: نوفمبر   –عضو مجلس قسم علم النفس  -
 اآلن -4888كلية آداب المنوفية: سبتمبر   – عضو مجلس قسم علم النفس -

 .4882يوليو  -4884اب بني سوي : سبتمبر كلية آد  – عضو مجلس قسم علم النفس  -
 -الكلية:  علي مستوى -4

 اآلن. – 4888عضو مجلس كلية اآلداب جامعة المنوفية سبتمبر  -
 .4822-4882يوليو عضو مجلس ادارة مركز الةدمة لالستشارات البحيية واللغات بآداب المنوفية  -
بآداب المنوفية  الحكماءو  – راسات العلياوالد -والمةتبرات  –عضو لجان: تنمية البيئة وخدمة المجتمع  -

 لدورات متعددة.

 -الجامعة:علي مستوى  -2
 .4882أكتوبر  -4882عضو مجلس التعليم بجامعة المنوفية ابريل  -
 .4880يوليو  -4882عضو مجلس جامعة المنوفية: يونيو  -
 .4880-4882عضو لجنة المةتبرات بجامعة المنوفية:  -
 –ومركز التعليم المفتوح  –ركز االنتساب الموجه وم –لةدمة العامة عضو مجلس ادارة كل من: مركز ا -

 .4880-4882ومنفذ الكتاب الجامعي بجامعة المنوفية 
 -قومي:علي مستوى  -2

 .4880-4882لجنة قطاع اآلداب بالمجلس ااعلى للجامعات: عضو  -
 -:تدريس مقررات (0)
 -مرحلة الليسانس أو البكالوريوس: -أ

-4888و2442-2448، آداب المنوفية 2442-2400آداب المنيا علم النفس االجتماعي:  -2
، االقتئاد المنزلي بالمنوفية 2442-2442، آداب طنطا 2442-2442، تربية المنوفية 4882
 .4882-4888و 2442-2442

 .4824-4888ديناميات الجماعة: آداب المنوفية  -4
 .2442-2448: آداب المنوفية علم النفس الئناعي -2
 .4888-2442، تربية أبها بالسعودية 2442-2400: آداب المنيا ديعلم النفس العيا -2
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-4880 آداب المنوفية، 4888-2442تربية أبها بالسعودية : مناه  البح  في علم النفس -2
4824. 

 .4888-2442: تربية أبها بالسعودية فسيولوجيا السلوك -8
 .4888-2442: تربية أبها بالسعودية االرشاد النفسي -0
 .4888-2442: تربية أبها بالسعودية يعلم النفس الجنائ -0
 .4880-4888: آداب المنوفية سيكولوجية الفئات الةاصة -4
 -مرحلة الدراسات العليا: -ب
 .4824-4888السنة التمهيدية للماجستير بآداب المنوفية  مناه  البح  في علم النفس )متقدم(: -2
 .4822، 4882-4888داب المنوفية : السنة التمهيدية للماجستير بآموضوع خاص في علم النفس -4
 .2442-2442كلية االقتئاد المنزلي بشبين الكوم   -علم النفس االجتماعي: دكتوراة -2
 .4824-4828كلية التربية بشبين الكوم  -نظريات حديية في الذكاء: دكتوراة  -2
 .4822-4828كلية التربية بشبين الكوم  -ماجستير : اعداد وكتابة التقرير العلمي -2
 .4822-4822كلية التربية بشبين الكوم  - ماجستيرالتفكير :  تنمية -8
 .4822-4822كلية التربية بشبين الكوم   –مهارات التفكير: ماجستير  -0
-4824، 4824-4822كلية التربية بشبين الكوم   -عمليات التفكير أساليب واستراتيجيات: دبلوم -0

4822 ،4822-4822. 
 .4822-4824ماجستير صحة نفسية تربية المنوفية  –الشةئية نظريات حدبية في  -4

28- ARC790 (علم النفس البيئي)  4822-4824دكتوراة هندسة معمارية هندسة شبين .                               
 


