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 بسمميحرلا نمحرلا هللا           

 

 أواًل: البياانت األساسية 
 م31/3/3693       :        خ امليالداتري

 متزوج  + ثالثة أبناء )بنتان وولد( :   احلالة االجتماعية
 قسم علم النفس الرتبوي ـ كلية الرتبية ـ جامعة كفرالشيخ        :          جهة العمل

 علم النفس الرتبوى التخصص العام
 (لتعلمصعوابت ا: )الرتبية اخلاصة :   التخصص الدقيق

 أستاذ  :      الدرجة العلمية
  جامعة كفرالشيخ ـ كلية الرتبية ـ قسم علم النفس الرتبوى :       العنوان الربيدي

  وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة الوظيفة احلالية     :

   13121809311           13311111329          13223291111 موبيل:   :            اهلواتف 
 13193300011/  113/  1392603  :ومنزل فاكس

 alaaudien@hotmail.com     /      alaaudien@yahoo.co.uk :   الربيد االلكرتوين
alaa.elnagar@edu.kfs.edu.eg  /   alaaudien1961@gmail.com 

 املؤهالت العلميةاثنيًا: 
ا مـ  كليــة الرتبيــة م بتقــدور عـام ازتــا 1991البكـالويوو    العلــوم والرتبيـة  ــعبة التــايوخ اليبيعـي (بيولــوجي ( موي مـاوو عــام  (1

 بكفرالشيخ جامعة طنيا.
 م بتقدور عام اجيدا م  كلية الرتبية جامعة طنيا.1991الدبلوم اخلاص   الرتبية وعلم النفس موي سبتمرب  (0
 م بتقدور عام ازتا ا م  كلية الرتبية جامعة طنيا.1991املاجستري   علم النفس عام  (1
 م م  كلية الرتبية بكفرالشيخ جامعة طنيا.1991عام  الرتبوى نفسمكتوياه الفلسفة   الرتبية ختصص علم ال (1

 التدرج الوظيفياثلثًا: 
 م 9/0/1991( واتيوخ  119معيد بقسم علم النفس بكلية الرتبية بكفرالشيخ ـ جامعة طنيا ابلقراي يقم ( (1
 م11/1/1991( واتيوخ  927مدي  مساعد بقسم علم النفس بكلية الرتبية بكفرالشيخ ـ جامعة طنيا ابلقراي يقم ( (0
 0/9/1991( واتيوخ  911مدي  علم النفس الرتبوي بكلية الرتبية بكفرالشيخ ـ جامعة طنيا ابلقراي يقم ( (1
أستاذ مساعد بقسم علم الـنفس كليـة ااماو والعلـوم اانسـانية ـ جامعـة امللـل عبـدالعزوز ـ جـده ـ  اململكـة العربيـة السـعوموة    (1

 .م  02/7/0229 -م 12/9/1991الفرتة م  
 .09/12/0212واتيوخ  0977بقراي يئيس اجلامعة يقم  أستاذ مساعد علم النفس الرتبوى بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ (1
. حـ  02/7/0211واتيوـخ  1191بقـراي يئـيس اجلامعـة يقـم يئيس قسم علم النفس الرتبوى بكلية الرتبية جامعة كفـر الشـيخ  (1

1/1/0217. 
 12/11/0211واتيوخ  9111الرتبوى بكلية الرتبية جامعة كفر الشيح بقراي يئيس اجلامعة أستاذ علم النفس  (7
 0/1/0217واتيوخ  107وكيل كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة بقراي يئيس اجلامعة يقم  (9
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 العلمية األحباثرابعًا: 
 )مل ُتقدم للجنة العلمية للرتقية( 2110  – 3660أ( أحباث أجريت ىف الفرتة من 

مياســـة لـــبعري املتلـــريا  النفســـية وافجتماعيـــة ل طفـــال ذوى رـــعواب  الـــتعلمي املـــالر الجـــا  بكليـــة الرتبيـــة بكفرالشـــيخ جامعـــة  .1
 مي حبث مشرتك مع الدكتوي ربحى عبدالفتاح الكافويى 1991طنياي أكتوبر 

األطفـال ذوى رـعواب  الـتعلم والصـم والعـاموؤي املـالر الجالـث بكليـة الرتبيـة  مقاينة أخياء األماء و مـ  كمـون افسـتةابة لـدى .0
 مي حبث مشرتك مع الدكتوي خريى امللا ي بدور السيد عةاج1997بكفرالشيخ جامعة طنياي ماوو 

املالر الجالـث بكليـة مياسة لبعري املتلريا  النفسية وافجتماعية   عالقتها ابلوحدة النفسية لدى عينة م  طالو كلية الرتبيةي  .1
 مي حبث مشرتك مع الدكتوي ربحى عبدالفتاح الكافويى1997الرتبية بكفرالشيخ جامعة طنياي ماوو 

اجتاها  طالو وطالبا  جامعة امللل عبدالعزوز جبده حنو العمل وموي ووم املهنة وااعالم الرتبوي   تنمية هذه افجتاها ي  .1
م  جامعة امللل عبدالعزوزي مقدم اىل جملس البحث العلمي جبامعة امللل  مشروع حبث ضم  خية األحباث املدعمة

م ( (ابحث مشايك( مع الدكتوي غا ى عوض هللا (قسم ااعالم ـ ابحث يئيسى( والدكتوي 0221هـ ـ 1100عبدالعزوز جبده (
 على عمر الكا ف (ابحث مشايك ـ قسم افجتماع(

املرويي للشباو السعومي م  سكان مدونة جده: مياسة ميدانيةي مشروع حبث تقييم موي وسائل ااعالم   تنمية الوعي  .1
ضم  خية األحباث املدعمة م  جامعة امللل عبدالعزوزي مقدم إىل جملس البحث العلمي جبامعة امللل عبدالعزوز جبده 

والدكتوي غا ى عوض  م(. ابحث مشايك مع الدكتوي دمحم حمموم املرسى (قسم ااعالم ـ ابحث يئيسى(0220هـ ـ 1101(
 هللا (ابحث مشايك ـ قسم ااعالم(

 (:أستاذ مساعد رتقية اىل درجةجنة العلمية لل)ُقدمت لل2131 – 2119ب( أحباث أجريت ىف الفرتة من 
ذ ذوي رعواب  فعالية التديوب على إسرتاتيةية املراقبة الذاتية   حتسؤ العمليا  احلسابية وحل املسائل اللفظية لدى التالمي .1

 192ـ  129يص ص 0221التعلم   الرايضيا ي جملة كلية الرتبية بكفرالشيخي جامعة طنياي السنة السامسةي العدم الرابعي 
جملة كلية الرتبية بكفرالشيخيجامعة  ي موي الذاكرة العاملة اللفظية   الفهم القرائي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي .7

 0227كفرالشيخي 
ة التديوب على بعري مهايا  القراءة الصامتة   حتسؤ التحصيل القرائي والدافعية حنو تعلم القراءة لدى التالميذ فعالي .9

ضعاف السمع ابلصف الجا  ااعدامي املهين. جملة علم النفس املعارر والعلوم اانسانيةي اجمللد التاسع عشري وناوري 
 .010ـ  111ي ص ص 0229

كلية البنا  حولية  .(ختباي املرحلة الجانية م  الكامي وعالقته ببعري املتلريا  الدميوجرافية والرضا الوظيفياجتاه املعلمؤ حنو ا .9
 (.0229ي نوفمرب  (الرتبوى( جامعة عؤ مشسي العدم التاسع

عقليًا القابلؤ  فعالية التديوب على افنتباه افنتقائي   حتسؤ افنتباه السمعي والبصري والتذكر لدى األطفال املتخلفؤ .12
 71 -1. العدم األولي ص ص 0229للتعلمي جملة كلية الرتبيةيجامعة كفرالشيخي العدم التاسعي 

فعالية التديوب على بعري أنشية الذكاءا  املتعدمة   حتسؤ الفهم القرائي املعر  وما وياء املعر   لدى التالميذ منخفضى  .11
 .12ـ 1ص ص  0229العدم اخلامسي لية الرتبيةي جامعة كفر الشييخي التحصيل ابلصف اخلامس افبتدائىي جملة ك

واحلل افبداعى للمشكال  وأثره على حل املشكال  والتحصيل الدياسى لدى التالميذ تنمبة وعى املعلمؤ بصعواب  التعلم  .10
 .0212الشيخ أبرول ي مقبول للنشر   املالر السابع لكلية الرتبية جامعة كفر ذوى رعواب  التعلم   الرايضيا 
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 (ستاذأللرتقية اىل درجة )ُقدمت للجنة العلمية  2131حىت  2131 ج( أحباث أجريت ىف الفرتة من
فاعلية التديوب على بعري مهايا  ماوياء املعرفة   حتسؤ عملي  افستدعاء والتعرف لدى التالميذ ذوى افعاقة العلقية  .11

. ألقى ضم  فعاليا  املالر 177ـ111ي 0211ي فرباور 72ي العدم 01يةي جملد البسيية. اجمللة املصروة للدياسا  النفس
 وحارل على جائزة الدكتوية عنااي  ذكى. 0211السنوى لعلم النفس   مصر فرباور 

ة مهايا  ما وياء الذاكرة وأساليب التعلم املفضلة لدى املتأخرو  مياسيًا وذوى رعواب  التعلم والعاموؤ م  تالميذ احللق .11
. 129ـ  119ي 0211األوىل م  التعليم األساسى. جملة كلية الرتبية بكفر الشيخي العدم الجاىني السنة احلاموة عشر أبرول 

 .0211أبرول  11ـ11ألقى ضم  فعاليا  املالر العلمى الجام  لكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ   الفرتة م  
ىن   حتسؤ بعري قديا  التفكري افبتكايى والناقد لدى تالميذ احللقة الجانية فعالية التديوب على اسرتاتيةية العصف الذه   .11

ي 0210ي أبرول 71ي العدم 00ي اجمللة املصروة للدياسا  النفسيةي جملد م  مرحلة التعليم األساسى ذوى رعواب  التعلم
 0210. ألقى ضم  فعاليا  املالر السنوى لعلم النفس   مصر فرباور 121ـ 011

ألقى ضم  فعاليا  املالر العلمى التاسع لكلية ي اجلامعة ةاليب التفكري وفعالية التعلم كمنبئا  للشعوي ابفنتماء لدى طلبأس .11
. (مشايكة مع الدكتوي حسىن  كراي النةاي(ي جملة الدياسا  0210أبرول  11ـ  12الرتبية جامعة كفر الشيخ   الفرتة م  

 92 – 1ي ص ص 0210بيةي بدمنهويي اجمللد الرابعي العدم الجاىن الرتبووة واانسانيةي كلية الرت 
ابلشعوي ابألم  النفسى لدى    التنباالنموذج البنائى للعالقة بؤ كل م  الذكاء الوجداىن وتقدور الذا  واملساندة افجتماعية  .17

 091ـ  011ي ص ص 0211(ي 0( جلي 0211ي أبرول 91ي العدم 01ي اجمللد جملة كلية الرتبية جامعة بنها طلبة اجلامعة.
صف ذوى رعواب  التعلم   الرايضيا  م  تالميذ الالذاكرة العاملة ل  حتسؤ توسيع جمال اامياك فعالية التديوب على  .19

م    الفرتة  اململكة العربية السعوموة ألقى ضم  فعاليا  امللتقى األول للرتبية اخلارة جبامعة تبوكحبث  .اخلامس افبتدائى
 .119-011ي اجمللد السام ي العدم األولي مبةلة كلية الرتبية بدمنهوي . حبث منشوي0211ابرول  9-9

  حتسؤ مهايا  حل املشكال  الرايضية واألماء األكامميى لتالميذ  PASSفعالية التديوب على العمليا  املعرفية وفق منوذج  .19
الذى سيعقد بكلية الرتبية ابلوامى  11ملالر علم النفس   مصر يقم ي حبث مقدم الصف الرابع افبتدائى ذوى رعواب  التعلم

ي 01اجمللة املصروة للدياسا  النفسيةي اجلمعية املصروة للدياسا  النفسيةي جملد .  0211ماي   11-09اجلدود   الفرتة م  
 .121 – 019ي 0211ي أبرول 97العدم 

 (ستاذأ بعد احلصول على درجة( أحباث أجريت د
20. The Role of Emotional Intelligence and Locus of Control on Burnout among Special 

Education Teachers in Egypt. International Journal of Psycho-Educational Sciences 
Issue, Vol. (7), 7(3), December 2014, pp 3-11 

21. The Effectiveness of Touch Math on Improving Academic Achievement on Math in 
Children with Autism. International Journal of Psycho-Educational Sciences Issue, 
Vol. (7), 7(3), December 2014, pp 60-65 

مت تقدميها   املالر احلامى عشر  0212ويقة عمل بعنوان منوذج مرتح بتيوور التعليم   مصر   ظل اخلية افسرتاتيةية ملصر  .00
. ومت تقدميها أوضًا   املالر الجاىن 0211نوفمرب  9-9والجاىن الدوىل املنعقد بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ   الفرتة م  

 .0217فرباور  7-1صروة للدياسا  النفسية املنعقد بكلية الرتبية جامعة أسوان   الفرتة م  والجالثون للةمعية امل
  تباو  كفاءة التمجيل املعر  واحلل افبداعى للمشكال  والتحصيل األكامميى بتباو  مستوى قلق افختباي وسعة الذاكرة العاملة .01
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 .لدى طلبة اجلامعة
نبئا  مبهاية حل املشكال  الرايضية اللفظية لذوى رعواب  التعلم م  تالميذ املرحلة افبتدائية. جومة احلياة واملرونة املعرفية كم .01

-09مت تقدميه اىل امللتقى السابع عشر للةمعية اخلليةية لإلعاقة (افستقراي النفسى وافجتماعى لذوى ااعاقة. خالل الفرتة 
كلية الرتببة لكلية الرتبية لليفولة املبكرة جبامعة األسكنديوة و    املالر الدوىل السام لقى أ مبدونة الكووت. 0217ماي   12

  .0219نوفمرب  01-02فروقية جبامعة أسوان   الفرتة م  اا الدياسا البحوث ومعهد 
(السيد أمحد حمموم رقري بسمه دمحم ذكى  هل العلمى   افحرتاق النفسى لدى معلمى الرتبية اخلارة. حبث مشرتكموي كل م  النوع واملا  .01

ي ص 0217ي العدم الرابعي اجمللد األولي ((ISSN2535-2180عبد اهلامى( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل 
 .019 – 007ص 

(كوثر قيب أبو قويهي أمحد يجب على  حبث مشرتكابملرونة املعرفية لدى التالميذ ذوى رعواب  التعلمي عالقة التفكري افبتكايى  .01
 1ي ص ص 0217ي العدم الرابعي اجمللد األولي ((ISSN2535-2180غليش( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل 

- 11 
(السيد أمحد حمموم  حبث مشرتك  التفكري الناقد لدى تالميذ املرحلة ااعداموةي العالقة بؤ مهايا  التفكري افبتكايى ومهايا .07

ي العدم األولي 92ي العدم ((ISSN2535-2180رقري دمحم سعد جومه( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل 
 . 111 – 117ي ص ص 0219اجمللد األولي 

(السيد أمحد حمموم  حبث مشرتكافندفاع( لدى التالميذ ذوى رعواب  التعلمي  –ر  (الرتوى سلوو املععقلية اباعالقة السعة ال .09
ي العدم األولي 92ي العدم ((ISSN2535-2180رقري أمحد حمموم بلتاجى( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل 

 .192 – 117ي ص ص 0219اجمللد الجاىني 
(دمحم دمحم عبا  غا ى( منشوي مبةلة كلية  الناقد مبهايا  التفكري افبتكايى لدى تالميذ املرحلة ااعداموةي حبث مشرتك عالقة مهايا  التفكري .09

 .111 – 091ي ص ص 0219ي العدم الجاىني اجمللد األول(أ(ي 92ي العدم ((ISSN2535-2180الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل 
رفة والذاكرة العاملة ابحلل افبداعى للمشكال  لذوى رعواب  التعلم والعاموؤ م  تالميذ الصف عالقة اسرتاتيةيا  ماوياء املع .12

(نصره دمحم جلةلي السيد أمحد حمموم رقري احسات  نصر هنداوى( منشوي مبةلة كلية الرتبية  حبث مشرتكاخلامس افبتدائىي 
 .11 – 1ي ص ص 0219عدم الجاىني اجمللد اخلامسي ي ال91ي العدم ((ISSN2535-2180جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل 

حبث مشرتك (كوثر قيب أبو قويهي اسراء عاطف  عالقة افبداع افنفعاىل بسلوك حل املشكال  لدى طالبا  الصف األول الجانوى العامي .11
ي العدم الجاىني اجمللد 90دم ي الع((ISSN2535-2180عبد اهلامى القاضى( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل 

 .0219األولي
(نصره دمحم عبد اجمليد جلةلي كوثر قيب ابو  حبث مشرتكالعالقة بؤ الذكاءا  املتعدمة والتفكري لدى تالميذ املرحلة افبتدائيةي  .10

ي 91ي العدم ((ISSN2535-2180قويهي دمحم ابراهيم ابو السعوم خليل( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل 
 .1121 – 1271ي ص ص 0219العدم الجاىني اجمللد الجاىني 

حبث مشرتك (نصره دمحم عبد اجمليد جلةلي فرج العبء املعر  لذوى رعواب  التعلم   القراءة والعاموؤ م  تالميذ الصف اخلامس افبتدائىي  .11
ي العدم األولي 90ي العدم ((ISSN2535-2180فر الشيخ ترقيم موىل السعيد عبد هللا كواسه( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة ك

 100 – 199ي ص ص 0219اجمللد األولي
العالقة بؤ الكفاءة الذاتية املهنية وافحرتاق النفسى لدى معلمى الرتبية اخلارةي حبث مشرتك (نصره دمحم عبد اجمليد جلةلي  .11
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ي العدم 90ي العدم ((ISSN2535-2180لرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل حمموم عبد الفتاح أمحد عةاج( منشوي مبةلة كلية ا
 .071- 011ي ص ص 0219األولي اجمللد األولي

(نصره دمحم عبد اجمليد جلةلي هاىن مصيفى  حبث مشرتكالكفاءة الذاتية وعالقتها ابلتفكري التأملى لدى معلمى الرتبية اخلارةي  .11
ي العدم األولي اجمللد 90ي العدم ((ISSN2535-2180ة الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل عبد الرا ق دمحم( منشوي مبةلة كلي

 .111 – 191ي ص ص 0219األولي
حبث مشرتك (نصره دمحم عبد اجمليد جلةلي يمي محدى السيد عبد السلوك افجتماعى لدى العاموؤ واملعسرو  قرائياً مبرحلة يايض األطفالي  .11

ي 0219ي العدم األولي اجمللد الجاىني90ي العدم ((ISSN2535-2180كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل   الشا ( منشوي مبةلة
 .111- 101ص ص  

حبث مشرتك (نصره دمحم عبد اجمليد جلةلي سعيد الفهم السمعي وعالقته ابلقديا  القرائية لدى األطفال الصم مستخدمي املعينا  السمعيةي  .17
ي العدم األولي اجمللد 90ي العدم ((ISSN2535-2180مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم مويل  أمحد  رف( منشوي

 .110 – 111ي ص ص 0219الجاىني
(نصره دمحم عبد اجمليد جلةلي  حبث مشرتكالتوحد.  طيفالذاكرة العاملة وعالقتها ابملهايا  اللفووة لدى األطفال ذوى اضيراو  .19

ي العدم األولي 90ي العدم ((ISSN2535-2180نةاي( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل أمريه سعد السيد ال
 .119 – 111ي ص ص 0219اجمللد الجالثي 

(حمموم  حبث مشرتكي قسم علم النفس بكلية الرتبية توظيف بعري مبامئ تروز   تنمية مهايا  حل املشكال  ابتكايايً لدى طلبة .19
عبد العزوز طهي ساميه احملمدى فاودي سيمون سعيد أنيس فرج( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل ابراهيم 

ISSN2535-2180)) 179 – 111ي ص ص 0219ي العدم األولي اجمللد الرابعي 90ي العدم. 
حبث ي عبء املعر  لدى تالميذ املرجلة افبتدائيةفاعلية برانمج تديوىب قائم على بعري اسرتاتيةيا  ماوياء املعرفة   ختفيف ال .12

-ISSN2535(السيد أمحد حمموم رقري أمحد حلمى أمحد سالمه( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل  مشرتك

 .111 – 112ي ص ص 0219ي العدم األولي اجمللد الرابعي 90ي العدم ((2180
حنان عبد ( حبث مشرتكهايا  التفكري الناقد لدى العاموؤ م  تالميذ الصف اخلامس افبتدائىي عالقة عمليا  الذاكرة العاملة مب .11

ي العدم ((ISSN2535-2180( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل الفتاح املالحةي أمحد فايوق مسعوم دمحم
 .179 - 111ي ص ص 0219ي العدم األولي اجمللد الرابعي 90

امحد حمموم رقري أمحد فايوق مسعوم \(السيد  حبث مشرتكي لصموم النفسى وعالقته ابلتلكا األكامميى لدى طلبة كلية الرتبية ا .10
ي 91ي العدم ((ISSN2535-2180دمحممسر السيد عبد اجلميد على سامل( منشوي مبةلة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل 

 179 - 111ي ص ص 0219العدم الجاىني اجمللد األولي 
(كوثر قيب ابو قويهي عبد احلليم أمحد اللندوي( منشوي مبةلة   حبث مشرتكي العالقة بؤ اسلوو حل املشكال  والفهم القرائى .11

 -1111ي ص ص 0219ي العدم الجاىني اجمللد الرأولي 901ي العدم ((ISSN2535-2180كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ترقيم موىل 
100.  

 
 

  
 
 



Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 جامعة كفر الشيخ
 كلية الرتبية

 قسم علم النفس الرتبوى

  

 

7 

 

 
 خامسًا: اإلشراف على الرسائل العلمية 

 أ( اإلشراف على رسائل الدكتورة
 موضوع البحث السنة الدرجة اسم الباحث م

 0229 الدكتوياة امتجال نبيه ابراهيم السيد  .1
فعالية بعري تديوبا  التعلم النشط   ضوء اساليب التعلم املفضلة على 

تالميذ احللقة األوىل م  التعليم بعري املتلريا  املعرفية والالمعرفية لدى 
 األساسى

 يحاو أمحد حسانؤ  .0
فعالية كل م  برانمج للمساندة افجتماعية وبرانمج اي امى معر  سلوكى  0212 دكتوياةال (قسم الصحة النفسية(

 اماية الضلوط لدى عينة م  ذوى رعواب  التعلم   مرحلة املراهقة

فعالية برانمج تديوىب قائم على بعري الذكاءا  املتعدمة   حتسؤ الدافعية  0211 كتوياةالد  مرام ياتب دمحم على  .1
 للتعلم والكفاءة افجتماعية والتحصيل لدى التالميذ ذوى رعواب  التعلم

فاعلية برانمج تديوىب قائم على حل املشكال  ما وياء معرفيا   حتسؤ بعري  0210 دكتوياةال البنااتمر السيد دمحم السيد   .1
 ملتلريا  املعرفية والالمعرفية لدى التالميذ ذوى رعواب  التعلما

 0210 الدكتوياة رابرعبد احلليم عبد احلى عامر  .1
فاعلية برانمج تديوىب قائم على اسرتاتيةيا  التعلم املنظم ذاتياً ملعلمى الرتبية 
اخلارة   األماء األكامميى وحل املشكال  لدى التالميذ ذوى افحتياجا  

 ارةاخل

 0211 دكتوياةال ي ا السيد حمموم عجمان  .1
فاعلية برانمج تديوىب قائم عللى املدخل امتعدم احلوا  ابستخدام الكمبيوتر 
  حتسؤ افنتباه واامياك لدى التالميذ ذوى العسر القرائى   ضوء اساليب 

 التعلم املفضلة ابحللقة األوىل م  التعليم األساسى
فعالية التديوب على التمجيل املعر    حتسؤ اسلوو حل املشكال  لذوى  0211 دكتوياةال   أمحد.سومه السيد اتج الدو  .7

 رعواب  التعلم   القراءة م  تالميذ احللقة الوىل م  التعليم األساسى
لدوة لدى برانمج تكاملى للتوعية األسروة وأتثريه على تنمية املهايا  الوا 0211 الدكتوياة فاطمه خمتاي عمر محيد  .9

 األمها  بلبيا

9.  
اميان أمحد ابو القاسم على قيب 

 عبده
 0211 الدكتوياة

فعالية برانمج للتديوب على إماية الوقت وبرانمج التديوب على حل حل 
املشكال  افجتماعية   إماية الضلوط النفسية لدى عينة م  طلبة املرحلة 

 الجانووة
فاعلية كل م  برانمج معر  سلوكى وبرانمج ااي ام ابلواقع لتخفيف حدة  0211 الدكتوياة امساء عبد الونيس ردوق دمحم  .12

 بعري الوجداان  السالبة لدى عينة م  املسنؤ املقيمؤ   موي الرعاوة
فعالية برانمج قائم على التمجيل املعر  للمعلوما    حتسؤ بعري مهايا   0211 دكتوياةال دمحم سعد عبد الفتاح جومه  .11

 افبتكايى والناقد للتالميذ ذوى رعواب  التعلم التفكري

 0211 الدكتوياة عالء عبد الوهاو سيد امحد عكا ه  .10
فعالية برانمج تديوىب لتحسؤ بعري مهايا  التنظيم الذاتى للتعلم على 
التحصيل الدياسى ومافعية افجنا    ضوء أساليب التعلم املفضلة لدى 

 تالميذ املرحلة ااعداموة
فعالية برانمج كوي  لتنمية افبداع افنفعاىل وسلوك حل املشكال  لدى  0211 دكتوياةال عاطف عبد اهلامى القاضى اسراء  .11

 طلبة املرحلة الجانووة العامة
فعالية التديوب عىب اسرتاتيةيا  القبعا  الست   حتسؤ الكفاءة الذانبة  0217 دكتوياةال هاىن مصيفى عبد الرا ق  .11

 لى لدى معلمى الرتبية اخلارةوالتفكري التأم
فعالية برانمج تديوىب متعدم احلوا    ختيف العسر القرائى وحتسؤ السلوك  0217 دكتوياةال يمي محدى السيد عيد الشا   .11

 افجتماعى لدى املعسرو  قرائياً برايض األطفال
منوذج تيتش   حتسؤ الذاكرة العاملة فعالية برانمج تديوىب ابستخدام  0217 دكتوياةال أمريه سعد السيد النةاي  .11

 واملهايا  الللووة لدى األطفال لذوى اضيراو طيف التوحد
فعالية برانمج تديوىب لبعري اسرتاتيةيا  ما وياء املعرفة   حتسؤ  0217 دكتوياةال حمموم عبد الفتاح أمحد عةاج  .17

 ة اخلارةالكفاءةالذاتية املهنية وخفري افحرتاق النفسى لدى معلمى الرتبي
فعالية برانمج تديوىب على بعري اسرتاتيةيا  ما وياء املعرفة   ختفيف العبئ  0217 دكتوياةال أمحد حلمى أمحد سالمه  .19

 املعر  لذوى رعواب  القراءة ابملرحلة افبتدائية

سيمون سعيد أنيس فرج             .19
ائم على بعري مبامئ نظروة تروز لتنمية مهايا  احلل برانمج تديوىب ق 0217 دكتوياةال (قسم املناهج وطرق التديوس(

 افبتكايى للمشكال  واملراقبة الذاتية لدى طلبة كلية الرتبية

فاعلية برانمج تديوىب للتأهيل السمعى   حتسؤ الفهم السمعى والقديا   0217 دكتوياةال سعيد امحد السعيد  رف  .02
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 يةالقرائية ل طفال الصم مستخدمى املعينا  السمع
فعالية برانمج تديوىب لعاما  العقل املنتةة   حتسؤ الذكاء الوجداىن  0217 الدكتوياة دمحم  عبا  البديى  .01

 والكفاءة افجتماعية لدى املعسرو  قرائياً ابملرحلة افبتدائية

 0217 دكتوياةال امحد حلمى امحد سالمه  .00
ىل الدماغ   تنمية فعالية برانمج تديوىب قائم على نظروة التعلم املستند ا

التفكري افبداعى ومهايا  ماوياء املعرفة لذوى رعواب  التعلم ابملرحلة 
 افبتدائية

 0217 الدكتوياة طايق عبد اجمليد كامل أمحد  .01
فعالية برانمج تديوىب قائم على نظروة التعلم املستند اىل الدماغ   تنمية 

ى رعواب  التعلم ابملرحلة التفكري افبداعى ومهايا  ما وياء املعرفة لذو 
 افبتدائية

 0217 دكتوياةال أمحد فايوق مسعوم  .01
  حتسؤ  PASSفعالية برانمج تديوىب على العمليا  املعرفية بنموذج 

الذاكرة العاملة ومهايا  التفكري الناقد لذوى رعواي  التعلم ابملرحلة 
 افبتدائية

مج تديوىب على بعري اسرتاتيةيا  ما وياء املعرفة   حتسؤ التفكري فعالية بران 0217 الدكتوياة إحسان نصر هنداوى  .01
 ااجياىب والدافعية العقلية لذوى رعواب  التعلم ابملرحلة افبتدائية

  ختفيف العبئ املعر  لذوى العسر  PASSفعالية برانمج تديوىب بنموذج  0217 دكتوياةال فرج السعيد عبد هللا كواسه  .01
 افبتدائية القرائى ابملرحلة

 0217 الدكتوياة أماىن دمحم عبا   عبان  .07
فعالية التديوب على بعري اسرتاتيةيا  التعلم املنظم ذاتياً   حتسؤ أماء 
الذاكرة العاملة لدى طلبة الصف األول الجانوى الفندقى   ضوء مستوى 

 العبء املعر 
على بعري مهايا  التفكري افجياىب   حتسؤ جومة احلياة فعالية التديوب  0219 دكتوياةال عالء جومه فروج سيد أمحد  .09

 الوظيفية املديكة والكفاءة الذاتية ملعلمى الرتبية اخلارة
فعالية برانمج تديوىب قائم على منوذج التفاؤل املتعلم   حتسؤ التفكري اجلانىب  0219 الدكتوياة سايه السيد أمجد حمموم رقر  .09

 ليبة كلية الرتبية والكفاءة الذاتية األكامميية
(   تنمية بعري  Risk أثر برانمج النظام الذكى ملعاجلة املعرفة (يوسل ـ 0219 الدكتوياة  دمحم دمحم عبا  غا ى  .12

 مهايا  التفكري العليا وعاما  العقل لدى طالو املرحلة ااعداموة
فية والتوافق افنفعاىل لذوى رعواب  التعلم التآ ي البصرى احلركى واتملرونة املعر  0219 الدكتوياة مونا رالح محامه  .11

 اللفظية وغري اللفظية والعاموؤ
فاعلية بعري فنيا  تعدول السلوك   حتسؤ السلوك افجتماعى وافستعدام  0219 الدكتوياة وليد دمحم دمحم املعناوى  .10

 للتعلم لذوى ااعاقة السمعية
(   تنمية بعري مهايا  RISKمج النظام الذكى ملعاجلة املعرفة (فعالية بران 0219 الدكتوياة دمحم دمحم عبا  غا ى  .11

 التفكري العليا وعاما  العقل لدى تالميذ املرحلة ااعداموة
 حتسؤ إماية الذا  فاعلية التديوب على بعري اسرتاتيةيا  ماوياء املعرفية   0219 الدكتوياة هند دمحم يضا عبد الفتاح حمموم  .11

 للتالميذ ذوى رعواب  التعلم املعر  وختفيف العبء
فاعلية التديوب على مهايا  إماية الذا    حتسؤ التوارل اللفظى والسلوك  0219 الدكتوياة حس  حمموم سليم  .11

 افجتماعى لإلطفال ذوى اضيراو طيف التوحد
 

 ب( اإلشراف على رسائل املاجستري
 موضوع البحث السنة الدرجة اسم الباحث م

 0229 اجستريامل ج الدو  أمحد.سومه السيد ات  .1
فعالية برانمج تديويب ملهايا  ماوياءا الذاكرة   حتس  الدافع لإلجنا  

والتحصيل الدياسى لدى التالميذ املوهوبؤ منخفضى التحصيل ابحللقة األوىل 
 م  التعليم األساسى

ضوء بعري املتلريا  املعرفية والدميوجرافية لدى أساليب التفكري املفضلة    0229 اجستريامل مىن مرغىن دمحم ابراهيم بدي  .0
 طالو اجلامعة

تنمية التفكري افبتكايى وأتثريه على بعري البنية املعرفية لدى تالميذ احللقة  0212 اجستريامل م دمحم.و أمحد فايوق مسع  .1
 األوىل م  التعليم األساسى

ة لتوافق أابئهم الزواجى وأتثريه على ذكائهم الوجداىن امياك طالو اجلامع 0212 اجستريامل مروه فتحى ووسف على وونس  .1
 وحتصيلهم األكامميى

الناتج افبتكايى   جمال الرتبية الفنية   ضوء بعري املتلريا  املعرفية  0212 اجستريامل .منصوي هشام فهمى السيد  .1
 والدميوجرافية لدى طلبة كلية الرتبية النوعية

أتثري نفاعل بعري املتلريا  املعرفية والالمعرفية على اساليب التفكري لدى  0210 اجستريامل اسراء عاطف عبد اهلامى القاضى  .1
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 طلبة الجانووة العامة.

 0210 اجستريامل  يماء دمحم  كراي مشه.  .7
أتثري تفاعل النوع وبعري اسرتاتيةا  التعلم املنظم ذاتياً على مهاية افستماع 

للة افجنليزوة ابحللقة الجانية م  لدى التالميذ ذوى رعواب  التعلم   ال
 مرحلة التعليم األساسى

اجتاه املعلمؤ حنو افبتكاي وأثره   اسلوو التفكري افبتكايى واحلل افبداعى  0211 اجستريامل دمحم عبد السالم دمحم أبو سروه  .9
 للمشكال  لدى تالميذ احللقة األوىل م  التعليم األساسى

أساليب التفكري   ضوء أبعام البنية املعرفية لدى طلبة الصف الجاىن الجانوى  0211 اجستريامل دمحم عييه السيد القاضى  .9
 العام

 0211 اجستريامل إحسان نصر عياهللا هنداوى  .12
العالقا  البنائية ألساليب التفكري والذاكرة العاملة ابحلل افبداعى 

التعلم  للمشكال    ضوء مهايا  اختاذ القراي كوسيط لذوى رعواب 
 والعاموؤ

ااسهام النسىب ألساليب املعاملة الوالدوة والذكاء الوجداىن   التنبا حبب  0211 اجستريامل مسر عبد الرمج   ندى القصاص  .11
 افستيالع لدى أطفال ما قبل املديسة   ضوء مفهوم الذا  كمتلري وسيط

               أنيس فرج سعيد سيمون  .10
عالج بعري رعواب  التعلم لدى طالو املرحلة الجانووة م  خالل  0211 اجستريامل تديوس((قسم املناهج وطرق ال

 اسرتاتيةية قائمة على الذكاءا  املتعدمة

أتثري أساليب التفكري وخربة وجمال التديوس على افحرتاق النفسى لدى  0211 املاجستري بسمه دمحم ذكى عبد اهلامى  .11
 معلمى الرتبية اخلارة

أتثري بعري ابعام البنية املعرفية على الفهم القرائى لللة افجنليزوة مبرحلة الجانووة  0211 اجستريامل هللا على عبد اللييف ربحى عبد  .11
 العامة

 0211 اجستريامل أمحد عيسوى القصاص  .11
مهايا  التفكري افجياىب وعالقتها ابلتصميم افبتكايى   الرتبية الفنية لتالميذ 

 املرحلة افعداموة
السعة العقلية وعالقتها ببعري األساليب املعرفية لدى التالميذ ذوى رعواب   0211 اجستريامل أمحد حمموم حامد بلتاجى  .11

 التعلم
أساليب التعلم والكفاءة الذاتية والذكاء الوجداىن كمنبئا  ابألماء األكامميى  0211 اجستريامل يان خريى امللا ى بدور عةاج  .17

 لدى طلبة اجلامعة
 0211 اجستريامل يه السيد أمحد رقرسا  .19

الكفاءة الذاتية وعالقتها ابلوعى ماوياء املعر  ابسرتاتيةيا  القراءة لدى طلبة 
 اجلامعة

 الذاكرة العاملة لذوى رعواب  التعلم اللفظية وفري اللفظية 0211 اجستريامل فرج السعيد عبد هللا كواسه  .19

دمحم عاطف حس  اجلمال     (كلية   .02
 نوعية احلياة وعالقتها ابلضلوط النفسية لدى عينة م  املراهقؤ املعاقؤ مسعيا 0211 اجستريامل ـ قسم علم النفس( ااماو

 0211 اجستريامل مروه سامى عبد اجلميد  .01
اساليب املعاملة الوالدوة والذكاء الوجداىن كمنبئا  ابألم  النفسى ألطفال 

 احلضانه

 ابراهيم غا ى غا ى اجلمال  .00
الرضا ع  احلياة والقلق كمنبئا  ابلصالبة النفسية لدى العاطلؤ م  حرجيى  0211 اجستريامل الدياسا  العربية معهد

 اجلامعا  املصروة

التفكري افبتكايى والذاكرة العاملة واملرونة املعرفية كمنبئا  حبب افستيالع  0211 اجستريامل أمحد يجب على غليش  .01
 للتالميذ ذوى رعواب  التعلم

 علياء على عمر  .01
الصالبة الشخصية والدافع لإلجنا  األكامميى كمنبئا  ابلضلوط النفسية  0211 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 لدى طلبة اجلامعة املتفوقؤ ياسياً 

 عالقة بعري عاما  العقل ابلناتج افبتكايى ليلبة كلية الرتبية النوعي قسم 0211 اجستريامل هبه فهمى القاضى  .01
 الرتبية الفنية

 وليد دمحم دمحم املعناوى  .01
فعالية برانمج إي امى لتنمية افبداع وأثره   حتسؤ الذافع لإلجنا  األكامميى  0211 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 لدى املعاقؤ بصرايً 

الكرووؤ ابملخ وعالقتها ابلسرعة افمياكية أمناط معاجلة املعلوما  ابلنصفيؤ  0217 اجستريامل مسر السيد عبد احلميد على سامل   .07
 والصموم النفسى ليلبة اجلامعة املتكليؤ أكامميياً 

املرونة املعرفية والتفكري ما وياء املعر  والبنية النعرفية كمنبئا  ابملوهبة لدة  0217 اجستريامل جمدى فهمى عبد اللىن عفيفى  .09
 طلبة التعليم الجانوى الفىن
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التفكري التأملى والذكاءا  املتعدمة كمنبئا  ابحلل افبداعى للمشكال   0217 اجستريامل أبو السعوم خليلدمحم ابراهيم   .09
 لدى العاموؤ وذوة رعواب  التعلم ابملرحلة افبتدائية

 اتثري نوعية ومدة استخام افنرتنت على مهايا  التفكري العليا لدى تالميذ 0217 اجستريامل دمحم دمحم عبا  غا ى  .12
 املرحلة افعداموة

أسلوو حل املشكال  ومنط جتهيز املعلوما  كمنبئا  ابلفهم القرائى لدى  0217 املاجستري عبد احلليم أمحد سليمان اللندوي  .11
 تالميذ املرحلة افبتدائية

بة عالقة بعري عاما  العقل املنتةة ابحلل افبداعى للمشكال  لدى طل 0217 اجستريامل مىن محدى أمحد هالىل  .10
 املرحلة الجانووة

مها السيد  حاته على  حاته      .11
فعالية التديوب على القبعا  الست   تنمية مهايا  ماوياء املعرفة لذوى  0217 اجستريامل (معهد الدياسا  العربية(

 رعواب  التعلم ابلصف اخلامس افبتدائى

 مى عبد اخلري عبد اللييف  .11
الرضا ع  احلياة والوعى ابلذا  كمنبئا  ابلصموم النفسى لدى عينة م   0217 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 طلبة اجلامعة

 اميان ابراهيم حمموم قصه  .11
  حتسؤ بعري  PASSفعالية التديوب على العمليا  املعرفية   منوذج  0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 مهايا  التفاعل افجتماعى لدى األطفال الصم

 عبد الفتاح عبد الفتاح عيسى اميان  .11
فعالية برانمج قائم على التعلم ابللعب   تعدول السلوك افندفاعى وتنمية  0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 التحصيل لذوى رعواب  التعلم ابملرحلة افعداموة

ة كمنبئا  ابلشخصية ذا  النشاط القيم الشخصية واساليب املعاملة الوالدو 0219 اجستريامل سناء فراج بدور ووسف  .17
 الصباحى املسائى لدى اليلبة الصم ابملرحلة الجانووة

 السيد ابراهيم دمحم وارل  .19
فعالية برانمج إي امى معر  سلوكى   حتسؤ مهايتى القراءة والتحدث    0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 افعداموةالللة افجنليزوة لذوى رعواب  التعلم ابملرحلة 

 رافينا  يضا ابراهيم اللول  .19
فعالية برانمج تديوىب قائم على السيكومياما   حتسؤ افنتباه التوارلى  0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 والسلوك افجتماعى لدى أطفال التوحد

 فاطمه ابراهيم عبد العزوز الرتا   .12
  النيق ونوعية احلياة وعالقتهما ابفنتباه وافستةابة املعرفية لدى اضيرااب 0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 عينة م  األطفال املتأخرو  مياسياً 

 كرميه حمرو  عييه أبوكرش  .11
فعالية برمنج قائم على بعري فنيا  التعلم افسرتاتيةى   حتسؤ التفكري  0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 لدى تالميذ احللقة الجانية م  التعليم األساسى افبتكايى والتعلم الذاتى

 ماهر عامل رامق  .10
فعالية األنشية الرتوحيية   حتسؤ السلوك افجتماعى ومشاعر احلب لدى  0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 األطفال احملرومؤ أسرايً 

 الناقد كمنبئا  بسما  القيامة افبداعية ليلبة التفكري افبتكايى والتفكري 0219 اجستريامل مروه ابراهيم املرحومى  .11
 اجلامعة

 التعبري الفىن افبداعى وعالقته ابلتفكري ااجياىب لدى تالميذ املرحلة ااعداموة 0219 املاجستري إميان أمحد عبد الواحد حسؤ  .11

األكامميية وعاما  العقل وافبداع النموذج البنائى للعالقا  بؤ افنفعاف   0219 املاجستري جناة ماهر مرام اخلياط  .11
 اجلام لدى طلبة الصف األول الجانوى

التوافق النفسى وعالقته ابلرض الوظيفى لدى معلمى الرتبية اخلارة ووالتعليم  0219 املاجستري مرمي دمحم ميريان العا مى  .11
 العام بدولة الكووت

ئى لعالقة مافع افجنا  وفاعلية الذا  بعزو العةز املتعلم للتالميذ النوذج البنا 0219 املاجستري يبيع  عبان ووسف عبد الباقى  .17
 ذوى رعواب  التعلم

أتثري أمناط السيامة الدماغية وقوة السييرة املعرفية   فاعلية الذا  افبداعية  0219 املاجستري عارم مربوك غا ى السماحى  .19
 (STEMلدى طلبة مديسة املتفوقؤ   العلوم والتكنولوجيا (

 التعبري الفىن اابداعى وعالقته ابلتفكري ااجياىب لدى تالميذ املرحلة ااعداموة 0219 املاجستري اميان أمحد عبد الوهاو حسؤ  .19
النموذج البنائى للعالقا  بؤ افنفعاف  األكامميية وعاما  العقل وافبداع  0219 املاجستري جناة ماهر مرام اخلياط  .12
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 ول الجانوىاجلام لدى طلبة الصف األ
 

 الرسائل العلميةواحلكم على  مناقشةسًا: داس
 رسائل الدكتوراةواحلكم على أ( مناقشة 

 الوضع املكان موضوع البحث السنة الدرجة اسم الباحث م

 0229 الدكتوياة امتجال نبيه ابراهيم السيد  .1
فعالية بعري تديوبا  التعلم النشط   ضوء 

املتلريا  اساليب التعلم املفضلة على بعري 
املعرفية والالمعرفية لدى تالميذ احللقة األوىل 

 م  التعليم األساسى

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

 0211 دكتوياةال أمل دمحم  اود  .0
فعالية برانمج لتديوب الذاكرة العاملة   

حتسؤ بعري املتلريا  املعرفية لدى املعسرو  
وىل م  احللقة قرائياً م  تالميذ احللقة األ

 األوىل م  التعليم األساسى

كلية الرتبية 
 بكفرالشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

 0211 الدكتوياة مرام ياتب دمحم على  .1
فعالية برانمج تديوىب قائم على بعري 

الذكاءا  املتعدمة   حتسؤ الدافعية للتعلم 
والكفاءة افجتماعية والتحصيل لدى التالميذ 

 ذوى رعواب  التعلم

 الرتبية كلية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0210 دكتوياةال عبد احلليم عبد احلى عامر رابر  .1
فاعلية برانمج تديوىب قائم على اسرتاتيةيا  
التعلم املنظم ذاتياً ملعلمى الرتبية اخلارة   
األماء األكامميى وحل املشكال  لدى 
 التالميذ ذوى افحتياجا  اخلارة

 كلية الرتبية
 شيخبكفر ال

مناقشاً 
 ماخلياً 

فعالية تديوبا  اللعب افبتكايى   حتسؤ  0210 الدكتوياة فيصل دمحم السهلى  .1
 بعري املتلريا  املعرفية لدى املعسرو  قرائياً 

 كلية الرتبية
 بكفرالشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

 0211 دكتوياةال امساء عبد الونيس ردوق دمحم  .1
انمج فاعلية كل م  برانمج معر  سلوكى وبر 
ااي ام ابلواقع لتخفيف حدة بعري 

الوجداان  السالبة لدى عينة م  املسنؤ 
 املقيمؤ   موي الرعاوة

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

 0211 الدكتوياة اميان أمحد ابو القاسم على قيب عبده  .7
فعالية برانمج للتديوب على إماية الوقت 

شكال  وبرانمج التديوب على حل حل امل
افجتماعية   إماية الضلوط النفسية لدى 

 عينة م  طلبة املرحلة الجانووة

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

               يحاو أمحد حسانؤ  .9
 0211 دكتوياةال (قسم الصحة النفسية(

فعالية كل م  برانمج للمساندة افجتماعية 
ة وبرانمج اي امى معر  سلوكى اماي 

الضلوط لدى عينة م  ذوى رعواب  التعلم 
   مرحلة املراهقة

 كلية الرتبية
 بكفرالشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

برانمج تكاملى للتوعية األسروة وأتثريه على  0211 الدكتوياة فاطمه خمتاي عمر محيد  .9
 تنمية املهايا  الوالدوة لدى األمها  بلبيا

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

 0211 دكتوياةال البنااتمر السيد دمحم السيد   .12
فاعلية برانمج تديوىب قائم على حل 

املشكال  ما وياء معرفيا   حتسؤ بعري 
املتلريا  املعرفية والالمعرفية لدى التالميذ 

 ذوى رعواب  التعلم

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0211 الدكتوياة ي ا السيد حمموم عجمان  .11

فاعلية برانمج تديوىب قائم عللى املدخل 
امتعدم احلوا  ابستخدام الكمبيوتر   حتسؤ 
افنتباه واامياك لدى التالميذ ذوى العسر 
القرائى   ضوء اساليب التعلم املفضلة 
 ابحللقة األوىل م  التعليم األساسى

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 
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 0211 دكتوياةال د عبد الرمح  يماء عبد الرؤف السي  .10
فاعلية برانمج تديوىب قائم على نظروة 
جتهيز املعلوما    حتسؤ أماء الذاكرة 
العاملة والفهم القرائى لذوى ااعاقة 

 (العقلية (القابلؤ للتعلم

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

 مناقشاً 
 ماخليا

 0211 الدكتوياة طه ابراهيم دمحم هنداوى  .11

تديوىب على بعري  فاعلية برانمج
اسرتاتيةيا  التعلم املنظم ذاتياً   حتسؤ 
افنتباه والذاكرة لدى املوهوبؤ ذوى 

رعواب  التعلم ابحللقة األوىل م  مرحلة 
 التعليم األساسى

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

 مناقشاً 
 ماخليا

 0211 دكتوياةال عالء عبد الوهاو سيد امحد عكا ه  .11
لتحسؤ بعري مهايا  فعالية برانمج تديوىب 

التنظيم الذاتى للتعلم على التحصيل الدياسى 
ومافعية افجنا    ضوء أساليب التعلم 
 املفضلة لدى تالميذ املرحلة ااعداموة

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

يجب السعيد على السيد ودوى   .11
 املعداوى

 0211 الدكتوياة
داعى فاعلية برانمج تديوىب للحل افب

للمشكال    تنمية التفكري املنظومى 
والتحصيل األكامميى   ضوء التعلم املدمج 
 لدى اليلبة املوهوبؤ ذوى رعواب  التعلم

كلية الرتبية 
جامعة  
 كفرالشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

 0211 دكتوياةال سومه السيد اتج الدو  أمحد  .11
فعالية التديوب على التمجيل املعر    حتسؤ 

حل املشكال  لذوى رعواب  اسلوو 
وىل م  التعلم   القراءة م  تالميذ احللقة األ

 التعليم األساسى

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

قعالية منوذج قائم على النظروة املعرفية  0217 الدكتوياة اماىن فرحا  عبد اجمليد  .17
 للموهبة   التعرف على التالميذ املوهوبؤ

 ةكلية الرتبي
جامعة 
 ممنهوي

مناقشاً 
 خايجياً 

 0217 دكتوياةال أماىن دمحم عبا   عبان  .19
فعالية التديوب على بعري اسرتاتيةيا  التعلم 
املنظم ذاتياً   حتسؤ أماء الذاكرة العاملة 
لدى طلبة الصف األول الجانوى الفندقى   

 ضوء مستوى العبء املعر 

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مناقشاً 
 اً ماخلي

 0217 الدكتوياة أمريه دمحم ابراهيم السنوي  .19
فاعلية برانمج تديوىب قائم على نظروة 
الذكاءا  املتعدمة   تنمية مهايا  حل 
املشكال  الرايضية لدى التالميذ املوهوبؤ 

 ذوى رعواب  التعلم

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

 0217 دكتوياةال إنعام أمحد عبد العليم كا ف  .02
فعالية التعلم القائم على حل املشكلة والتعلم 
املوجه ذاتياً   تنمية مهايا  التعلم جمى احلياة 

 لدى عينة م  طالو اجلامعة

 كلية الرتبية
جامعة 
 ممنهوي

مناقشاً 
 خايجياً 

 0217 الدكتوياة اتمر عبد اللييف السعيد اللياىن  .01
فعالية العالج املعر  السلوكى والتديوب على 
املهايا  افجتماعية   افقالع ع  تعاطى 
املخديا  وحتسؤ بعري أبعام جومة احلياة 

 لدى عينة م  املراهقؤ

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

 0219 دكتوياةال أبوبكر دمحم أمحمافظ  .00
برانمج تديوىب قائم على الربجمة الللووة العصبية 

واثره على    تنمية مهايا  التفكري افجياىب
توجها  اهلدف لدى طالو كلية الرتبية 

 ابلوامى اجلدود

كلية الرتبية 
ابلوامى 
 اجلدود

مناقشاً 
 خايجياً 

 0219 الدكتوياة اسراء عاطف عبد اهلامى القاضى  .01
فعالية برانمج كوي  لتنمية افبداع افنفعاىل 
وسلوك حل املشكال  لدى طلبة املرحلة 

 الجانووة العامة
 يةكلية الرتب

 بكفر الشيخ
مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 دكتوياةال دمحم سعد عبد الفتاح جومه  .01
فعالية برانمج قائم على التمجيل املعر  

للمعلوما    حتسؤ بعري مهايا  التفكري 
افبتكايى والناقد للتالميذ ذوى رعواب  

 التعلم

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 



Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 جامعة كفر الشيخ
 كلية الرتبية

 قسم علم النفس الرتبوى

  

 

13 

 

 0219 الدكتوياة مروه حمموم كمال سامل  .01
فعالية برانمج تديوىب   تنمية املرونة والكفاءة 
الذاتية لتحسؤ القدية على حل بعري 
املشكال  افجتماعية وافنفعالية لدى 

 املتفوقؤ عقلياً 

كلية الرتبية 
النوعية   
 جامعة ببنها

مناقشاً 
 خايجياً 

 0219 دكتوياةال هاىن مصيفى عبد الرا ق  .01
ىب اسرتاتيةيا  القبعا  فعالية التديوب ع

الست   حتسؤ الكفاءة الذانبة والتفكري 
 التأملى لدى معلمى الرتبية اخلارة

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 الدكتوياة يمي محدى السيد عيد الشا   .07
فعالية برانمج تديوىب متعدم احلوا    ختيف 

عى العسر القرائى وحتسؤ السلوك افجتما
 لدى املعسرو  قرائياً برايض األطفال

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 دكتوياةال أمريه سعد السيد النةاي  .09
فعالية برانمج تديوىب ابستخدام منوذج تيتش 
  حتسؤ الذاكرة العاملة واملهايا  الللووة 
 لدى األطفال لذوى اضيراو طيف التوحد

 كلية الرتبية
 الشيخبكفر 

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 الدكتوياة حمموم عبد الفتاح أمحد عةاج  .09

فعالية برانمج تديوىب لبعري اسرتاتيةيا  ما 
وياء املعرفة   حتسؤ الكفاءةالذاتية املهنية 
وخفري افحرتاق النفسى لدى معلمى الرتبية 

 اخلارة
 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 دكتوياةال يد  رفسعيد امحد السع  .12
فاعلية برانمج تديوىب للتأهيل السمعى   
حتسؤ الفهم السمعى والقديا  القرائية 
 ل طفال الصم مستخدمى املعينا  السمعية

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 الدكتوياة طايق عبد اجمليد كامل أمحد  .11

التعلم فعالية برانمج تديوىب قائم على نظروة 
املستند اىل الدماغ   تنمية التفكري افبداعى 
ومهايا  ما وياء املعرفة لذوى رعواب  التعلم 

 ابملرحلة افبتدائية
 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 الدكتوياة إحسان نصر هنداوى  .10

فعالية برانمج تديوىب على بعري اسرتاتيةيا  
التفكري ااجياىب ما وياء املعرفة   حتسؤ 

والدافعية العقلية لذوى رعواب  التعلم 
 ابملرحلة افبتدائية

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 دكتوياةال فرج السعيد عبد هللا كواسه  .11
   PASSفعالية برانمج تديوىب بنموذج 

ختفيف العبئ املعر  لذوى العسر القرائى 
 ابملرحلة افبتدائية

 ة الرتبيةكلي
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 الدكتوياة أمحد عامل عبد الرا ق سليمان  .11
فعالية التديوب على بعري مهايا  التفكري 
ااجياىب   تنمية الجقة ابلنفس واليموح 
 األكامميى لدى طلبة املرحلة ااعداموة

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

 مناقشاً 
 ماخليا

 0219 دكتوياةال أمحد حلمى أمحد سالمه  .11
فعالية برانمج تديوىب على بعري اسرتاتيةيا  
ما وياء املعرفة   ختفيف العبئ املعر  لذوى 

 رعواب  القراءة ابملرحلة افبتدائية
 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 دكتوياةال عبد الاله ابراهيم أبو خشبةالسعيد   .11
  حتسؤ برانمج تديوىب لتنمية احلكمة فعالية 

عملية اختاذ القراي واماية الوقت لدى مدورى 
 املداي 

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

  رج         سيمون سعيد أنيس ف  .17
 0219 الدكتوياة (قسم املناهج وطرق التديوس(

برانمج تديوىب قائم على بعري مبامئ نظروة 
تروز لتنمية مهايا  احلل افبتكايى 

للمشكال  واملراقبة الذاتية لدى طلبة كلية 
 الرتبية

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 جامعة كفر الشيخ
 كلية الرتبية

 قسم علم النفس الرتبوى

  

 

14 

 

 ى رسائل املاجستريب( مناقشة واحلكم عل

 الوضع املكان موضوع البحث السنة الدرجة اسم الباحث م

 0210 اجستريامل أمحد فايوق مسعد دمحم  .1
تنمية التفكري افبتكايى وأتثريه على بعري 
البنية املعرفية لدى تالميذ احللقة األوىل م  

 التعليم األساسى
 كلية الرتبية
 بكفرالشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0210 اجستريامل سومه السيد اتج الدو  أمحد.  .0
فعالية برانمج تديويب ملهايا  ماوياءا الذاكرة 
  حتس  الدافع لإلجنا  والتحصيل الدياسى 
لدى التالميذ املوهوبؤ منخفضى التحصيل 

 ابحللقة األوىل م  التعليم األساسى

 كلية الرتبية
 بكفرالشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0211 اجستريامل هلامى القاضىاسراء عاطف عبد ا  .1
أتثري نفاعل بعري املتلريا  املعرفية والالمعرفية 
على اساليب التفكري لدى طلبة الجانووة 

 العامة.
 كلية الرتبية
 بكفرالشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

فعالية برانمج لتحسؤ الكفاءة الوجدانية  0211 اجستريامل مسري مسعد مرسى مظال  .1
 ال املتأخرو  عقلياً وافجتماعية لدى األطف

 كلية الرتبية
 بكفرالشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

 0211 اجستريامل مىن مرغىن دمحم ابراهيم بدي 3 .1
أساليب التفكري املفضلة   ضوء بعري 
املتلريا  املعرفية والدميوجرافية لدى طالو 

 اجلامعة
 كلية الرتبية
 بكفرالشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0211 اجستريامل عبد اللفاي فاام على عصر  .1
ااسهام النسىب للعوامل الداخلية واخلايجية 
الكنبئة ابافراط   استخدام افنرتنت لدى 

 طالو املرحلة الجانووة.
 كلية الرتبية
 بينيا

 مناقشاً 
 خايجياً 

 0211 اجستريامل دمحم ابراهيم ابراهيم احملالوى  .7
القديا  النفس للووة وعالقتها ابساليب 

 ضوء بعري املتلريا  املعاملة الوالدوة  
الدميوجرافية لدى تالميذ احللقة األوىل م  

 التعليم األساسى

 كلية الرتبية
 بكفرالشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 

 0211 اجستريامل منصوي هشام فهمى السيد  .9
الناتج افبتكايى   جمال الرتبية الفنية   
ضوء بعري املتلريا  املعرفية والدميوجرافية 

 بية النوعيةلدى طلبة كلية الرت 
 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0211 اجستريامل محامه مسعد السيد املزو   .9
سلوك حل املشكال  ابستخدام حنركا  
البحث   افنرتنت   ضوي متلريى املرونة 
املعرفية وفعالية الذا  لدى عينة م  طالو 

 املرحلة الجانووة

 كلية الرتبية
جامعة 
 ممنهوي

 مناقشاً 
 خايجيا

أساليب التفكري   ضوء أبعام البنية املعرفية  0211 اجستريامل دمحم عييه السيد القاضى  .12
 لدى طلبة الصف الجاىن الجانوى العام

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0211 اجستريامل مروه فتحى وونس على وونس  .11
امياك طالو اجلامعة لتوافق أابئهم الزواجى 

ه على ذكائهم الوجداىن وحتصيلهم وأتثري 
 األكامميى

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0211 اجستريامل إحسان نصر عيا هللا هنداوى  .10
العالقا  البنائية ألساليب التفكري والذاكرة 
العاملة ابحلل افبداعى للمشكال    ضوء 
مهايا  اختاذ القراي كوسيط لذوى رعواب  

 موؤالتعلم والعا

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0211 اجستريامل أسامه ليفى عبد احلفيظ محدان  .11
فاعلية برانمج إي امى سلوكى   خفري 
سلوك إوذاء الذا  لدى عينة م  األطفال 

 التوحوموؤ
 كلية الرتبية
 جامعة أسيوط

 مناقشاً 
 خايجيا

حنان سامى السعيد دمحم الصنفاوى    .11
 0211 اجستريامل اسا  العرببة((معهد الدي 

عمليا  ماوياء الذاكرة ومهايا  الفهم 
القرائى لدى العاموؤ واملعسرو  قرائياً 

أكاممييا ابحللقة األوىل م  مرحلة والفائقؤ 
 التعليم األساسى

جامعة الدولية 
 العربية

مناقشاً 
 خايجياً 

التفكري الناقد واختاذ القراي وحل املشكال   0211 اجسترياملساميه ربحى أمحد حمى الدو        .11
لدى تالميذ احللقة الجانية م  مرحلة التعليم 

جامعة الدولية 
 العربية

مناقشاً 
 خايجياً 
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 األساسى مفرطى استخدام افنرتنت والعاموؤ (معهد الدياسا  العرببة(

 0211 اجستريامل سحر سيد أمحد سالم  .11
ة فاعلية برانمج قائم على احلاسب ااىل لتنمي
أماء الذاكرة العاملة وأثره   التخفيف نت 
أعراض اضيراو نقص افنتباه املصحوو 
 ابلنشاط الزائد لدى تالميذ املرحلة افبتدائية

 كلية الرتبية
جامعة 
 ممنهوي

مناقشاً 
 خايجياً 

سيمون سعيد انيس فرج               .17
 0211 اجستريامل (قسم املناهج وطرق التديوس(

التعلم لدى طالو عالج بعري رعواب  
املرحلة الجانووة م  خالل اسرتاتيةية قائمة 

 على الذكاءا  املتعدمة
 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0211 اجستريامل غامة دمحم ابو القاسم  .19
التنبا ابلتحصيل األكامميى   ضوء بعري 
العمليا  املعرفية واسرتاتيةيا  التعلم املنظم 

ذ الصف السام  افبتدائى ذاتياً لدى تالمي
 مبدونة أسيوط

 كلية الرتبية
 جامعة أسيوط

 مناقشاً 
 خايجيا

الذاكرة العاملة لذوى رعواب  التعلم اللفظية  0211 اجستريامل فرج السعيد كواسه  .19
 وغري اللفظية

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

مىن الشحا  عبد الكرمي دمحم       .02
بعري رعواب  التعلم النمائية املنبئة ابلعسر  0211 اجستريامل لعرببة((معهد الدياسا  ا

 القرائى مبرحلة يايض األطفال
جامعة الدولية 

 العربية
مناقشاً 
 خايجياً 

أساليب املعاملة الوالدوة وعالقتها ابلكفاءة  0211 اجستريامل هاجر طه ابراهيم امللا ى  .01
 افجتماعية لدى طفل ما قبل املديسة

 رتبيةكلية ال
 جامعة طنيا

يئيساً 
ومناقشاً 
 خايجياً 

 0211 اجستريامل هبه حس  السيد مصيفى  .00
الذكاء الوجداىن وعالقته بعوامل الشخصية 
والتخصص والفرقة الدياسية لدى عينة م  

 طالو اجلامعة
 كلية الرتبية
 جامعة طنيا

مناقشاً 
 خايجياً 

ابراهيم غا ى غا ى اجلمال         .01
 0217 اجستريامل لعرببة((معهد الدياسا  ا

الرضا ع  احلياة والقلق كمنبئا  ابلصالبة 
النفسية لدى العاطلؤ م  خرجيى اجلامعا  

 املصروة
جامعة الدول 

 العربية
مشرفاً 
 ومناقشاً 

أمحد دمحم على فتح هللا          (معهد   .01
 0217 اجستريامل الدياسا  العرببة(

هيز فعالية برانمج تديوىب قائم على نظروة جت
املعلوما    حتسؤ أماء الذاكرة العاملة لدى 

 ذوى ااعاقة العقلية البسيية
جامعة الدول 

 العربية
مناقشاً 
 خايجياً 

الذكاء الجقا  وعالقته بكل م  الذكاء  0217 اجستريامل أمساء وونس منصوي أمحد  .01
 الوجداىن والنةاح املهىن للمعلم امللرتو

 كلية الرتبية
جامعة 
 الزقا وق

مناقشاً 
 خايجياً 

محومه كامل وونس                   .01
 0217 اجستريامل (معهد الدياسا  العرببة(

فاعلية برانمج لإلي ام األسرى   حتسؤ 
السلوك افجتماعى لدى عينة م  املعاقؤ 

 عقلياً 
جامعة الدول 

 العربية
مناقشاً 
 خايجياً 

 0217 اجستريامل سايه السيد أمحد رقر  .07
اتية وعالقتها ابلوعى ما وياء الكفاءة الذ

املعر  ابسرتاتيةيا  القراءة بدى طلبة 
 اجلامعة

 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

رفاء على على البحريى            .09
 0217 اجستريامل (معهد الدياسا  العرببة(

الوعى الصوتى والذاكرة العاملة كمنبئا  
عسرو  قرائياً ابملهايا  الللووة لدى األطفال امل
 ميرحلة يايض األطفال

جامعة الدول 
 العربية

مناقشاً 
 خايجياً 

 علياء على عمر  .09
 0217 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

الصالبة الشخصية والدافع لإلجنا  األكامميى  
كمنبئا  ابلضلوط النفسية لدى طلبة 

 اجلامعة املتفوقؤ ياسياً 
جامعة الدول 

 العربية
مشرفاً 
 شاً ومناق

عمروة عبد احلميد  روف            .12
 0217 اجستريامل (معهد الدياسا  العرببة(

فاعلية برانمج إي امى قائم على الربجمة 
الللووة العصبية    ايمة اليمأنينه النفسية 
 لدى عينة م  طالبا  املرحلة الجانووة

جامعة الدول 
 العربية

مناقشاً 
 خايجياً 

 0217 اجستريامل ويدمحم مجبل عبد اللييف أبو    .11
أتثري نوعية و م  استخدام افنرتنت على 
افجتاه حنة التعلم والكفاءة األكامميية لدى 

 طلبة الكليا  العملية والنظروة
 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مناقشاً 
 ماخلياً 
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 وليد دمحم دمحم املعناوى  .10
 0217 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

مية افبداع وأثره   فعالية برانمج إي امى لتن
حتسؤ الذافع لإلجنا  األكامميى لدى املعاقؤ 

 بصرايً 
جامعة الدول 

 العربية
مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 املاجستري بسمه دمحم ذكى عبد اهلامى  .11
أتثري أساليب التفكري وخربة وجمال التديوس 
على افحرتاق النفسى لدى معلمى الرتبية 

 اخلارة
 كلية الرتبية

 شيخبكفر ال
مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 اجستريامل أمحد يجب على غليش  .11
التفكري افبتكايى والذاكرة العاملة واملرونة 
املعرفية كمنبئا  حبب افستيالع للتالميذ 

 ذوى رعواب  التعلم
 كلية الرتبية
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 أمحد حمم أمحد دمحم الكومى  .11
 0219 رياجستامل (معهد الدياسا  العربية(

فاعلية الذا  واسلوو العزو ووجهة الضبط 
لدى املتفوقؤ مياسياً والعاموؤ وذوى 

 رعواب  التعلم
جامعة الدول 

 العربية
مناقشاً 
 خايجياً 

السعة العقلية وعالقتها ببعري األساليب  0219 اجستريامل أمحد حمموم حامد بلتاجى  .11
 املعرفية لدى التالميذ ذوى رعواب  التعلم

 لرتبيةكلية ا
 بكفر الشيخ

مشرفاً 
 ومناقشاً 

امساء حس  دمحم  روف         (معهد   .17
 0219 اجستريامل الدياسا  العرببة(

فاعلية برنلمج قائم على نظروة العبئ    ايمة 
مافعية افجنا  وحتسؤ السلوك افجتماعى 
 لدى املعرضؤ خلير رعواب  التعلم

جامعة الدول 
 العربية

 مناقشاً 
 خايجياً 

 0219 اجستريامل ا رف أمحد حس  دمحم مايو  .19
منوذج بنائى حلل املشكال  الرايضية مفتوحة 
النهاوة وفعالية الذا  افبداعية ومستواي  
احلاجة اىل املعرفة ومهايا  ما وياء املعرفة 
 لدى عينة م  طالو الصف األول الجانوى

كلية الرتبية 
 بدمنهوي

مناقشاً 
 خايجياً 

 0219 اجستريامل  حس بسمه أبو الفضل دمحم  .39
اختاذ القراي   ضوء العوامل اخلمسة الكربى 
للشخصية واساليب التفكري لدى عينةم  

 طالو اجلامعة
كلية الرتبية 
 بدمنهوي

مناقشاً 
 خايجياً 

 0219 اجستريامل يضا دمحم يضوان دمحم سليمان  .12
أساليب التعلم لدى فئا  ومستواي  الذكاء 

حيب لدى الشخصى   ضوء منوذج ابو 
 طالو املرحلة الجانووة العامة

كلية الرتبية 
 بينيا

مناقشاً 
 خايجياً 

مسر عبد املنعم حس   هاوى بشر      .11
 0219 اجستريامل (معهد الدياسا  العرببة(

اساليب التفكري واساليب التعلم املفضلة  
كمنبئا  مبفهوم الذا  األكامميى لدى 

 املراهقؤ ضعاف السمع
جامعة الدول 

 يةالعرب
 مناقشاً 
 خايجياً 

دمحم عاطف حس  اجلمال        (كلية   .10
نوعية احلياة وعالقتها ابلضلوط النفسية لدى  0219 اجستريامل ااماو ـ قسم علم النفس(

 عينة م  املراهقؤ املعاقؤ مسعيا
 ماوكلية اف

 بكفر الشيخ
مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 اجستريامل دمحم دمحم عبا  غا ى  .11
ومدة استخام افنرتنت على  اتثري نوعية

مهايا  التفكري العليا لدى تالميذ املرحلة 
 افعداموة

جامعة الدول 
 العربية

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 مهران دمحم عبد هللا                .11
 0219 اجستريامل (معهد الدياسا  العرببة( 

الصالبة النفسية ومفهوم الذا  األكامميى 
بئا  بقلق واساليب املعاملة الوالدوة كمن

افختباي لدى طلبة الجانوى العام والفىن 
 (مياسة مقاينة(

جامعة الدول 
 العربية

 مناقشاً 
 خايجياً 

 مى عبد اخلري عبد اللييف  .11
الرضا ع  احلياة والوعى ابلذا  كمنبئا   0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

 ابلصموم النفسى لدى عينة م  طلبة اجلامعة
جامعة الدول 

 ربيةالع
مشرفاً 
 ومناقشاً 

نشوى كمال أبو الساما  مرام       .11
 0219 اجستريامل (معهد الدياسا  العرببة(

فعالية برانمج تدخل مبكر للحد م  سلوك 
أوذاء الذا  وحتىسؤ التفاعال  افجتماعية 

 لدى األطفال الذاتووؤ
جامعة الدول 

 العربية
 مناقشاً 
 خايجياً 

يد     هند أمحد امساعيل متوىل سع  .17
 0219 اجستريامل (معهد الدياسا  العرببة(

منوذج بنائى لعالقة كل م  العوامل اخلمسة 
الكربى للشخصية مبهايا  التفكري افجياىب 
  وجوم املرونة املعرفية كمتلري وسيط لدى 

 املراهقا  ابملرحلة الجانووة

جامعة الدول 
 العربية

 مناقشاً 
 خايجياً 
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ته    مها السيد  حاته على  حا  .19
 0219 اجستريامل (معهد الدياسا  العربية(

فعالية التديوب على القبعا  الست   تنمية 
مهايا  ماوياء املعرفة لذوى رعواب  التعلم 

 ابلصف اخلامس افبتدائى
جامعة الدول 

 العربية
مشرفاً 
 ومناقشاً 

 كرميه دمحم حمرو  أبو كرش  .19
 0219 املاجستري (معهد الدياسا  العرببة(

مج قائم على بعري فنيا  التعلم ية برانفعال
افسرتاتيةى   حتسؤ التفكري افبتكايى 
والتعلم الذاتى لدى تالميذ احللقة الجانية م  

 التعليم األساسى

جامعة الدول 
 العربية

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 نيفؤ دمحم ي ق جاووش  .12
 0219 املاجستري (معهد الدياسا  العرببة(

جنا  وعاما  العقل فاعلية الذا  ومافعية اا
املنتةةكمنبئا  ابلصموم النفسى لدى طلبة 

 اجلامعة املتفوقؤ وغري املتفوقؤ مياسيا  
جامعة الدول 

 العربية
 مناقشاً 
 خايجياً 

 0219 املاجستري فاطمه دمحم سليمان ابراهيم نبيه  .11
فاعلية الذا  ومهايا  القيامة وعالقتها 

وبؤ مبديكا  األستاذوة الراعية لدى املوه
 والعاموؤ م  طلبة املرحلة الجانووة

كلية الرتبية 
 جامعة ممياط

 مناقشاً 
 خايجياً 

 اميان ابراهيم حمموم قصه  .10
 0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

فعالية التديوب على العمليا  املعرفية   
  حتسؤ بعري مهايا   PASSمنوذج 

 التفاعل افجتماعى لدى األطفال الصم
الدول جامعة 

 العربية
مشرفاً 
 ومناقشاً 

 اميان عبد الفتاح عبد الفتاح عيسى  .11
 0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

فعالية برانمج قائم على التعلم ابللعب   
تعدول السلوك افندفاعى وتنمية التحصيل 
 لذوى رعواب  التعلم ابملرحلة افعداموة

جامعة الدول 
 العربية

مشرفاً 
 ومناقشاً 

 0219 املاجستري السيد عبد احملس  العيسوى  .11
بعري العوامل املعرفية والالمعرفية املنبئة 

بصعواب  الكتابة لدى تالميذ مرحلة التعليم 
 األساسى

 لرتبيةكلية ا
 بكفر الشيخ

 مناقشاً 
 ماخلياً 

 0219 اجستريامل عال ربحى حمموم السيد السنهويى  .11
ء فعالية برانمج قائم على اسرتاتيةيا  الذكا

البصرى/ املكاىن   حتسؤ افمياك البصرى 
لدى تالميذ املرحلة افبتدائية ذوى رعواب  

 تعلم الدياسا  افجتماعية

كلية الرتبية 
جامعة 
 ممنهوي

 مناقشاً 
 خايجياً 

 0219 اجستريامل طلعت كمال قبيسى  .11
فعالية برانمج اي امى قائم على مهايا  
التفكري افجياىب   خفري حدة الضلوط 

 ملهنية لدى معلما  يايض األطفال مبيروحا

كلية يايض 
األطفال 

 جامعة ميروح
 مناقشاً 
 خايجياً 

 السيد ابراهيم دمحم وارل  .17
 0219 اجستريامل معهد الدياسا  العربية

فعالية برانمج إي امى معر  سلوكى   
حتسؤ مهايتى القراءة والتحدث   الللة 
افجنليزوة لذوى رعواب  التعلم ابملرحلة 

 افعداموة

جامعة الدول 
 العربية

مشرفاً 
 ومناقشاً 
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اف رتاك مع الدكتوي ي ام راحل ممنهويى والدكتوي ميسره كاود طاهر برا د   أتليف كتاو املصيلحا  النفسية ابلللة افجنليزوة  (1
 ي جده: مكتبة خواي م. 0227(تديوبا  عملية( عام 

ي جده: مكتبة 0229 افسالمى للسلوك افنساىن (حتت اليبع( عام اف رتاك مع الدكتوي دمحم حس  غامن   أتليف كتاو التفسري (1
 الشقرى.

 وىي كلية الرتبيةي جامعة كفرالشيخ. قسم علم النفس الرتبOutlookحماضرا  وتيبيقا    برانمج  (1

 0210نهضة املصروةي اف رتاك مع الدكتوي  كراي أمحد الشربيىن   أتليف كتاو مناهج البحث   الرتبية وعلم النفسي القاهرة: ال (7

 
 حضور املؤمترات والندواتًا: نماث

 التاريخ املؤمتر  م
 م0212/ 0/ 17 – 11 املالر السنوي السام  والعشرون لعلم النفس التابع للةمعية املصروة للدياسا  النفسية 1
 11/1/0212-10 جامعة الزقا وق الدويه الرتبووة األوىل لكليا  الرتبية ابجلامعا  املصروة املنعقدة بكلية الرتبية  0

املـالر السـنوي السـابع بكليـة الرتبيـة جامعـة كفـر الشـيخ بعنـوان اجـومة احليـاة كاسـتجماي للعلـوم الرتبووـة  1
 والنفسيةا املشايكة ببحث

11 – 11 /1 /0212 

 0211/ 1/ 11 – 11 البشروة املستدامةااملالر السنوي الجام  بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ بعنوان ا كلية الرتبية والتنمية  1
 1/1/0212  الندوة الجانية عشر لقسم ارول الرتبية ابلكلية بعنوان: املضامؤ الرتبووة للمويوث الشعىب 1

املـــالر الســـنوي الســـابع والعشـــرون لعلـــم الـــنفس التـــابع للةمعيـــة املصـــروة للدياســـا  النفســـية (املشـــايكة  1
 ث   املالر( ببحث وحصل على جائزة أفضل حب

 م0211/ 1/ 9 – 7

 0211/ 1 الندوا  العلمية لقسم الصحة النفسية: البنية السيكولوجية للمرأة الروفية 7
 م0210/ 0/ 9-1 املالر السنوي الجام  والعشرون لعلم النفس التابع للةمعية املصروة للدياسا  النفسية 9
 11/1/0210 لية بعنوان: املعلم وحتدا  األلفية الجالجة الندوة اخلامسة عشر لقسم ارول الرتبية ابلك 9
 0210/ 1/ 11 – 12 جامعة كفر الشيخ بعنوان ا الرتبية وافنتماءا –املالر السنوي التاسع بكلية الرتبية  12
 01/1/0210 ندوة األبعام الجقافية للتعليم الجانوىي كلية الرتبية جامعة طنيا 11
 م0211 1/ 1 -1/ 11 سع والعشرون لعلم النفس التابع للةمعية املصروة للدياسا  النفسيةاملالر السنوي التا 10
 0211/ 10/1 الندوة السامسة عشر لقسم ارول الرتبية ابلكلية بعنوان: املعرفة وبناء اانسان 11
 م0211/ 1/ 01 – 00 املالر السنوي الجالثـون لعلم النفس التابع للةمعية املصروة للدياسا  النفسية 11
 0211/ 1/ 9 - 9 امللتقى األول للرتبية اخلارة جبامعة تبوك اململكة العربية السعوموة (املشايكة ببحث( 11
 12/10/0211-9 جامعة كفر الشيخ بعنوان ااامان النفسى وافجتماعىا –املالر السنوي العا ر بكلية الرتبية  11
 19/1/0211  بية ابلكلية بعنوان: الرتبية وجتدود اخلياو الدوىناالندوة السابعة عشر لقسم ارول الرت  17

املـــالر الســـنوي الواحـــد والجالثـــون لعلـــم الـــنفس التـــابع للةمعيـــة املصـــروة للدياســـا  النفســـية (املشـــايكة  19
 املنعقدبكلية الرتبية ابلوامى اجلدود جامعة أسيوط ببحث(

09 - 11 /1/0211 
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19 
املنعقـد بكليـة  س التابع للةمعية املصروة للدياسـا  النفسـية (املشـايكة ببحـث(املالر السنوي لعلم النف
 0211فرباور  7_  0 الرتبية جامعة أسوان

02 
ابلتعاون مع كلية ااعاقـة جامعـة ةمعية املصروة للدياسا  النفسية املالر السنوي لعلم النفس التابع لل

 ى ميروح.الزقا وق املنعقد مبركز افستعالما  مبدونة مرس
 0219موسمرب  1 – 1

ابلتعاون مع كلية ااعاقـة جامعـة ةمعية املصروة للدياسا  النفسية املالر السنوي لعلم النفس التابع لل 01
 فة جامعة بىن سووف.ايبداي الضبىن سووف املنعقد 

 0219ماي  

00 
 ابلزقا وق والرتبية ابللرمقةامللتقى العلمى الجالث لكليا  يايض األطفال ابألسكنديوة وعلوم ااعاقة 

 0219ابرول  بعنوان يعاوة ذوى ااعاقة نفسيا  ومهنيا

البحــوث كليــة الرتببــة ومعهــد لكليــة الرتبيــة لليفولــة املبكــرة جبامعــة األســكنديوة و  املــالر الــدوىل الســام  01
 .0219نوفمرب  01-02فروقية جبامعة أسوان   الفرتة م  اا الدياسا 

 0219نوفمرب 

 عضوية اجلمعياتاتسعًا: 
 يئيس جملس إماية مجعية ااسكان للعاملؤ جبامعة كفر الشيخ وأسرهم (1
 يئيس جملس إماية مجعية تنمية اجملتمع بعزبة النةاي  ابه مسوق (0
 النفسيؤ بكفر الشيخ ة األخصائئؤيئيس جملس إماية مجعي (1
 يئيس جملس إماية مجعية يعاوة أعضاء هيئة التديوس وأسرهم (رندوق الزمالة( بكلي  الرتبية والعلوم جامعة كفر الشيخ (1
 0227لسنة  90يئيس جملس إماية احتام مالك الصفوة ألعضاء هيئة التديوس بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ املشهر برقم  (1
 (2117ـ  29 _ 10موة لليب النفسي حتت يقم (عضو اجلمعية السعو  (1
 عضو اجلمعية املصروة للدياسا  النفسية (7
 عضو يابية األخصائيؤ النفسيؤ املصروة (يامن( (9
 عضو جملس اماية مجعية يعاوة املكفوفؤ وأسرهم بكفر الشيخ (9
 عضو مجعية أردقاء مرضى الكبد التابعة جلمعية الرمح  اخلريوة بكفر الشيخ (12

 

 الدورات التدريبيةًا: اشر ع
 م   ركة وونكس لعلوم الكمبيوتر. 11/11/1990-11موية نظم التشليل ومقدمة   علوم احلاسب افىل   الفرتة م   (1
 م   ركة وونكس لعلوم الكمبيوتر. 12/7/1991ح   01/10/1990مبلوم احلاسب ااىل   الفرتة م   (0
م  ماسسة  12/0/1991-1ى ابلرتكيز على بيئة النوافذ   الفرتة م  موية تديوبية ع  املهايا  افساسية للحاسوو الشخص (1

 املشكاة للبحث والتديوب.
م   11/1/1991-01موية تديوبية ع  ارول العمل امليداىن   إطاي حبث االتحاق ابلتعليم افبتدائى ونوعيته   الفرتة م   (1

 ماسسة املشكاة للبحث والتديوب.
م  مركز التيوور اجلامعى جبامعة امللل عبد العزوز  11/12/1991-10ما  األكامميية   الفرتة م  موية تديوبية ع   بكة املعلو  (1

 جبده اململكة العربية السعوموة.
م  مركز التيوور اجلامعى جبامعة امللل عبد العزوز جبده  9/1/0220-7موية استخدام برانجمماوكروسوفت بويبوونت   الفرتة م   (1
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 عوموة.اململكة العربية الس
م  مركز التيوور اجلامعى جبامعة امللل عبد العزوز جبده اململكة العربية  9/1/0221_9موية تديوبية ع  ااي ام اليالىب   الفرتة  (7

 السعوموة.
م  املركز الدوىل لتنمية قديا  أعضاء هيئة التديوس والقياما   19/0/0229-19موية تديوبية ع  سلوكيا  املهنة   الفرتة م   (9

IFLDC .التابع جلامعة كفر الشيخ 
م  املركز الدوىل لتنمية قديا  أعضاء هيئة  00/0/0229-01موية تديوبية ع  استخدام التكنولوجيا   التديوس   الفرتة م   (9

 التابع جلامعة كفر الشيخ. IFLDCالتديوس والقياما  
مقدمة ابملستشفى السعومى األملاىن  19/1/0229موية تديوبية ع  التحداي    تشخيص وعالج افضيرااب  النفسية ووم  (12

 جبده ابململكة العربية السعوموة.
 م  هيئة اليونسكو. UN 06047872(. حتت يقم ICDL- V4احلصول على يخصة قيامة احلاسب ااىل ( (11
نمية قديا  أعضاء هيئة م  املركز الدوىل لت 12/1/0229-09موية تديوبية ع  معاوري اجلومة   العملية التديوسية   الفرتة م   (10

 التابع جلامعة كفر الشيخ. IFLDCالتديوس والقياما  
م  املركز الدوىل لتنمية قديا   11/1/0229-9موية تديوبية ع  اجلوانب املالية والقانونية   األعمال اجلامعية   الفرتة م   (11

 التابع جلامعة كفر الشيخ. IFLDCأعضاء هيئة التديوس والقياما  
م  املركز الدوىل لتنمية قديا  أعضاء هيئة التديوس  7/1/0229-1يوبية ع  أساليب البحث العلمى   الفرتة م  موية تد (11

 التابع جلامعة كفر الشيخ. IFLDCوالقياما  
م  املركز الدوىل لتنمية قديا  أعضاء هيئة التديوس  11/1/0229-10موية تديوبية ع  مهايا  العرض الفعال   الفرتة م   (11

 التابع جلامعة كفر الشيخ. IFLDCلقياما  وا
م  اهليئة القومية لضمان جومة  17/0/0211-11موية تديوبية ع  التخييط افسرتاتيةى ملاسسا  التعليم العاىل   الفرتة م   (11

 التعليم وافعتمام ابلقاهرة.
 ة كفر الشيخمبركز املالرا  جبامع 0212مل اخلية افسرتاتيةية عام موية تديوبية ع  كيفية ع (17
م  املركز الدوىل لتنمية قديا  أعضاء  11/12/0212-11احلصول على موية تديوبية ع  تنظيم املالرا  العلمية   الفرتة م   (19

 التابع جلامعة كفر الشيخ. IFLDCهيئة التديوس والقياما  
م  اهليئة القومية  00/7/0212-19الفرتة م  احلصول على موية تديوبية ع  التقومي الذاتى املاسسى ملاسسا  التعليم العاىل    (19

 لضمان جومة التعليم وافعتمام.
م  اهليئة القومية  17/0/0211-11احلصول على موية تديوبية ع  التخييط افسرتاتيةى ملاسسا  التعليم العاىل   الفرتة م   (02

 لضمان جومة التعليم وافعتمام.
م  املركز الدوىل لتنمية قديا  أعضاء  17/0/0211-11اتيةى   الفرتة م  احلصول على موية تديوبية ع  التخييط افسرت  (01

 التابع جلامعة كفر الشيخ. IFLDCهيئة التديوس والقياما  
م  مركز تيوور الدياسا  العليا والبحوث كلية  00/1/0211-19(   الفرتة م  TOTاحلصول على موي ة تديوب املديبؤ ( (00

 مشروع اليرق املاموة اىل التعليم العاىل مبصراهلندسة جامعة القاهرةي ضم  
م  املركز الدوىل لتنمية قديا  أعضاء هيئة التديوس  09/7/0211-01احلصول على موية تديوبية ع  نظم التعليم   الفرتة م   (01

 التابع جلامعة كفر الشيخ. IFLDCوالقياما  
م  املركز الدوىل لتنمية قديا   00/7/0210-19  الفرتة م  احلصول على موية تديوبية ع  ضمان اجلومة   التعليم العاىل  (01
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 التابع جلامعة كفر الشيخ. IFLDCأعضاء هيئة التديوس والقياما  
م  املركز الدوىل لتنمية قديا  أعضاء  11/12/0211-11احلصول على موية تديوبية ع  إماي ة الفروق البحجى   الفرتة م   (01

 التابع جلامعة كفر الشيخ. IFLDCهيئة التديوس والقياما  

التديو على تفعيل املنهج اجلدود لرايض األطفال (حقي ألعب وأتعلم وأفكر(   مركز التيوور التكنولوجي بكفرالشيخ ع  طروق  (01
 م.10/7/0211الفيدوو كونفرانس ووم 

ى ودوره مركز تيوور الذ Pathways to Higher Educationمعتمد مبشروع اليرق املاموة اىل التعليم اجلامعى مديو  (07
العليا والبحوث بكلية اهلندسة جامعة القاهرة. بتموول م  ماسسة فويم العاملية ومنظمة العمل الدولية واجلامعا   الدياسا 
 املتنوعة.

 
 اخلربات واملهام العلميةعشر: حادى 

 م1991م وح  1991أمؤ جملس قسم علم النفس بكلية الرتبية بكفرالشيخ جامعة طنيا خالل الفرتة م   (1
 م91/1991عضو جلنة الدياسا  العليا والبحوث بكلية الرتبية بكفرالشيخ جامعة طنيا عام  (0
أمــؤ رــندوق اجلمعيــة التعاونيــة للبنــاء وااســكان ألعضــاء هيئــة التــديوس وأســرهم بكليــة الرتبيــة بكفرالشــيخ جامعــة طنيــا  (1

 م.1991م ح  1991خالل الفرتة م  
م وحــ  1991ناي قســم علــم الــنفس بكليــة الرتبيــة بكفرالشــيخ جامعــة طنيــا خــالل الفــرتة مــ  احلضــوي واملشــايكة   ســيم (1

 م1991
بكلية الرتبية بكفرالشيخ جامعـة طنيـا خـالل الفـرتة مـ   واسرهم (رندوق الزمالة( أمؤ رندوق مجعية يعاوة هيئة التديوس (1

 م1991م وح  1991
 م1991مي 1991مي 1991ى مستوى حمافظة كفرالشيخ خالل األعوام املشايكة   إعدام وتنفيذ برانمج حمو األمية عل (1
ي 1991ي 1991املشايكة   برانمج أتهيل معلمي برانمج حمو األمية على مستوى حمافظة كفرالشيخ خالل األعوام  (7

1991. 
ة على حمافظة  املشايكة مع هيئة اليونسكو م  خالل ماسسة املشكاة للبحث والتديوب ابلقاهرة   ااجراءا  التيبيقي (9

كفرالشيخ اخلارة ببحث ع  خصائص ونوعية التعليم افبتدائي   ثالث حمافظا  مبصر هي: (القاهرةي كفرالشيخي 
 املنيا(

اا راف على اليالو املعلمؤ (طالو الرتبيـة العمليـة ( ابلفـرقتؤ الجالجـة والرابعـة بكليـة الرتبيـة بكفرالشـيخ ـ جامعـة طنيـا  (9
 م1991م وح  1991خالل الفرتة م  

التديوس ليالو مرحلة البكالويوو  والدبلوم العام واخلاص بكلية الرتبية بكفرالشيخي وطالو مرحلة البكالويوو  بكلية  (12
الرتبية النوعية بكفرالشيخ. واملعهد العاىل للخدمة افجتماعية بكفرالشيخ. واملعهد املتوسط للخدمة افجتماعية 

 م.1991ـ  1991بكفرالشيخ   األعوام 

أمؤ جملس قسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية السعوموة    (11
 م.0227ح  عام  1999الفرتة م  عام 

ده ـ عضو جلنة معامف  املوام الدياسية بقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جب (10
 م.0221ح  عام  1999اململكة العربية السعوموة خالل الفرتة م  عام 
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عضو جلنة املقريا  الدياسية بقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ اململكة  (11
 .0227ح  عام  1999العربية السعوموة خالل الفرتة م  عام 

معمل قسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ اململكة  عضو جلنة اا راف على (11
 م.0221ح  عام  1999العربية السعوموة م  عام 

عضو جلنة فحص اانتاج العلمي للمتقدمؤ للوظائف األكامميية بقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية  (11
 م.0227ح  عام 1999ز جده ـ اململكة العربية السعوموة م  عام جامعة امللل عبدالعزو

عضو جلنة املقابلة الشخصية للمتقدمؤ للوظائف األكامميية بقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة  (11
 م0221ح  عام  1999امللل عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية السعوموة خالل الفرتة م  عام 

اللةنة الجالثية املنبجقة ع  جملس قسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ  عضو (17
 م.0227ح  عام  0220اململكة العربية السعوموة اهناء املعامال  اامايوة ابلقسم خالل الفرتة م  عام 

و والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية عضو جلنة التنسيق واملتابعة ليوم املهنة بكلية ااما (19
 م.0221/0220السعوموة   العام الدياسى 

عضو اللةنة العليا اعدام ومراجعة اخلية الدياسية اجلدودة بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ  (19
 .0221ح  عام  0221ة م  عام اململكة العربية السعوموة خالل الفرت 

عضو اللةنة العليا لالعتمام األكامميي بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية  (02
 .0229/0229السعوموة خالل العام الدياسي 

بدالعزوز جبده ـ اململكة العربية السعوموة عضو اللةنة العليا مللف املامة بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل ع (01
 م.0229/0229خالل العام الدياسي 

املر د األكامميي ليالو افنتظام بقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ  (00
 م.0229ح  عام  1999اململكة العربية السعوموة خالل الفرتة م  عام 

مميي ليالو افنتساو بقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ املر د األكا (01
 م.0229ح  عام  0222اململكة العربية السعوموة خالل الفرتة م  عام 

عبدالعزوز  منسق الدويا  التأهيلية ليالو افنتساو بقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل (01
 م.0229ح  عام  0221جبده ـ اململكة العربية السعوموة خالل الفرتة م  عام 

املشايكة   إعدام اخلية الدياسية اجلدودة لقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده  (01
 م.0221/0221ـ اململكة العربية السعوموة خالل العام الدياسي 

ملشايكة   إعدام اخلية الدياسية لديجة املاجستري لقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل ا (01
 م0227/0229عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية السعوموة خالل العام الدياسي 

ماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل املسامهة   أعمال افختبايا  النهائية واا راف على قاعا  افختبايا  بكلية اا (07
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 م0229ح  عام  1999عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية السعوموة خالل الفرتة م  عام 

حضوي وي ة عمل بعمامة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية السعوموة ع   (09
 .0221/0221العام الدياسي ا خالل اإلرشاد األكادميي للطالبا

ا بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية ملف املادةحضوي وي ة عمل ع  ا (09
 .0220/0221السعوموة خالل العام الدياسي 

العزوز جبده ـ اململكة ا بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل عبداالعتماد األكادمييحضوي وي ة عمل ع ا  (12
 م.0221/0221العربية السعوموة خالل العام الدياسي 

ا بقاعة افحتفاف  الكربى جبامعة امللل األنشطة الثقافية لطالب اجلامعة ودورها يف اجملتمعحضوي ندوة ع  ا (11
 م0221/0221عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية السعوموة   عام 

ا بقاعة افحتفاف  الكربى جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية السعوموة   بعدالتعليم عن حضوي ندوة ع  ا (10
م. ومت تكرميه فيها كأحد أعضاء هيئة التديوس الذو  سامهوا   إعدام وتيوور موام مياسية عرب 0227/0229عام 

  بكة افنرتنت لعمامة التعليم ع  بعد  ابجلامعة.

ا بقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل فة االعتماد األكادمييثقاحضوي وي ة عمل ع  ا (11
 م0229عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية السعوموة   عام 

إعدام وتيوور وحتدوث بعري موام اخلية الدياسية بقسم علم النفس بكلية ااماو والعلوم اانسانية جبامعة امللل  (11
اململكة العربية السعوموةي الكرتونياً وعرب  بكة افنرتنت لتقدميها لليالو بعمامة التعليم ع  بعد جبامعة  عبدالعزوز جبده ـ

ي الفروق الفرموة PSY 231ي علم النفس الرتبوي PSY 211امللل عبدالعزوزي وهى موام: املدخل إىل علم النفس 
PSY 334 ي علم نفس الشخصيةPSY 345 ي حبث التخرجPSY 4620لتديوب امليدا  (ي ا )PSY 463. 

التديوس ليالو التعليم ع  بعد امللتحقؤ بربانمج عمامة التعليم ع  جبامعة امللل عبدالعزوز جبده ـ اململكة العربية  (11
 م0227ـ  0221السعوموة عرب  بكة افنرتنت.   األعوام 

لتابعؤ لو ايا  العمل والشئون افجتماعية والصحة املشايكة   تقدمي موية أتهيلية ل خصائيؤ النفسيؤ وافجتماعيؤ ا (11
مبركز األحباث  وال  ُعقد  اتنمية مهارات التعامل مع ذوى االحتياجات اخلاصةابململكة العربية السعوموة بعنوان ا

 م.1999/0222التابع ملستشفى امللل فهد جبده ملدة مخسة أايم   العام الدياسي 

لية ل خصائيؤ النفسيؤ وافجتماعيؤ التابعؤ لو ايا  العمل والشئون افجتماعية والصحة املشايكة   تقدمي موية أتهي (17
ا ُعقد  مبركز األحباث التابع ملستشفى امللل فهد جبده تنمية مهارات دراسة احلالةابململكة العربية السعوموة بعنوان ا
 م.0222/0221ملدة مخسة أايم   العام الدياسي 

ا عقد  إبماية التعليم مبدونة جده ابململكة العربية السعوموة اإلرشاد الطاليبمر دو  اليالبيؤ ع  اتقدمي حماضرة لل (19
 م0221عام 

اي ضغوط العمل وكيفية التخفيف من آاثرها النفسيةتقدمي حماضرة ملدياء العموم ابخليوط اجلووة العربية السعوموة ع  ا (19
 م.0221الدوة مبدونة جده ابململكة العربية السعوموة عام ُعقد  ابملبىن املركزي للخيوط السعوموة ابخل
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ا. اتبع أطفالنا بني السواء واالضطراابت العقليةا ضم  برانمجاصعوابت التعلم لدى األطفالتقدمي حماضرة ع  ا (12
 م. 0221للماسسا  األهلية املعنية ابألطفال املشكلؤ مبدونة جده ابململكة العربية السعوموة   عام 

الفضائية مبدونة جده  ARTا ُعقد  مبقر القناة الرايضية جملموعة التعصب يف اجملال الرايضيدوة ع  احضوي ن (11
 .0220ابململكة العربية السعوموة عام 

ا ُعقد  العالج النفسي بني الرقية الشرعية واألساليب العلميةحضوي ندوة للقناة األوىل ابلتليفزوون السعومي بعنوان ا (10
 م. 0221ربى مبستشفى األمري سليان التخصصي مبدونة جده ابململكة العربية السعوموة عام بقاعة الندوا  الك

 0212/ 0229عام أمؤ جملس قسم علم النفس الرتبوى ـ كلية الرتبية جامعة كفرالشيخ  (11

 0229عضو جملس إماية وحدة ضمان اجلومة بكلية الرتبية جامعة كفرالشيخ بداًء م  موسمرب  (11

 0229كة اجملتمعية املنبسق ع  وحدة ضمان اجلومة بكلية الرتبية جامعة كفرالشيخ بداًء م  أغسيس عضو فروق املشاي  (11

عضو فروق إنشاء نظام فعال لتحسؤ اجلومة املنبسق ع  وحدة ضمان اجلومة بكلية الرتبية جامعة كفرالشيخ بداًء م   (11
 0229أغسيس 

 0229فرالشيخ بداًء م  أغسيس عضو جلنة البوابة االكرتونية لكلية الرتبية جامعة ك (17

 0229عضو جلنة إعدام اخلية افسرتاتيةية لكلية الرتبية جامعة كفرالشيخ بداًء م  سبتمرب  (19

 0229يائد أسرة  ما  فوف ضم  أنشية افحتام الياليب بكلية الرتبية جامعة كفرالشيخ بداًء م  اكتوبر  (19

 0212/0211ر الشيخ ابتداًء   العام اجلامعى يائد عام األنشية اليالبية بكلية الرتبية جامعة كف (12

 9/1/0212تقدمي وي ة عمل ليالبا  جامعة كفرالشيخ ع  تديوبا  تعليم التفكري ووم الجالاثء  (11

 .0212يئيس اللةنة املالية املنبجقة ع  مالر كلية الرتبية بكفر الشيخ السابع    هر أبرول  (10

 مبركز املالرا  جبامع كفر الشيخ 0212عام  حضوي وي ة عمل ع  اخلية افسرتاتيةية (11

 0212حارل على موية   التقومي الذاتى ملاسسا  التعليم العاىل    هر ووليو  (11

ح   هر ووليو  م0212املدور التنفيذى لوحدة ضمان اجلومة بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ابتداًء م   هر ابرول  (11
0211 

 .م0212/0211والعام الدياسى  0229/0212خ   العام الدياسي عضو جملس كلية الرتبية جامعة كفر الشي (11

 0229/0212عضو جلنة املكتبا  املنبجقة ع  جملس كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ   العام الدياسى  (17

 01/12/0212عضو جلنة افعتمام الدوىل ملركز التيوور جبامعة كفر الشيخ ووم افثنؤ  (19

 0212  اهليئة القومية لضمان جومة التعليمي حارل على موية التقومي الذاتى م (19
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 0211حارل على موية التخييط افسرتاتيةى م  اهليئة القومية لضمان جومة التعليمي فرباور  (12

 .0211يئيس اللةنة املالية املنبجقة ع  مالر كلية الرتبية بكفر الشيخ الجام     هر أبرول  (11

 0212للتعليم اجلامعى   ماوو  ضم  برانمج اليرق املاموة TOTحارل على موية  (10

 .مديو معتمد مبشروع اليرق املاموة للتعليم اجلامعى (11

 0212/0211عضو جلنة  ئون التعليم واليالو املنبجقة ع  جملس كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ   العام الدياسى  (11

 م0212/0211يائد عام األنشية اليالبية بكلية الرتبية بكفر الشيخ عام  (11

 م17/12/0211ح   19/7/0211  تديوب معلما  يايض األطفال   الفرتة م   املسامهة (11

 .0212/0211اف راف على انتخاو احتام طلبة كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ عام  (17

 .0211ملشايكة   تديوب اليلبة ضم  مشروع اليرق املاموة للتعليم اجلامعى    هر ووليو ا (19

 م0211/0210ى بكلية الرتبية بكفر الشيخ   العام اجلامعى عضو جملس قسم علم النفس الرتبو  (19

 0211/0210عضو جلنة  ئون التعليم واليالو املنبجقة ع  جملس كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ   العام الدياسى  (72

  عام ااملشايكة   تديوب معلمى وموجهى املرحلة الجانووة الفنية مبحافظة كفر الشيخ ضم  برانمج التعلم النشط  (71
0210 

املشايكة   تديوب معلمى وموجهى املرحلة الجانووة مبحافظة كفر الشيخ ضم  برانمج إماية املديسة الجانووة   عام  (70
0210. 

 .0210املشايكة   تديوب معلمى يايض األطفال مبحافظة كقر الشيخ   عام  (71

 .0210يائد اسرة رناع احلياة بكلية الرتبية بكفر الشيخ عام  (71

 م0211/0210ام األنشية اليالبية بكلية الرتبية بكفر الشيخ عام يائد ع (71

 .0210اف راف على انتخاو احتام طلبة كلية الرتبية   عام  (71

 .0210املشايكة   معياي املشايكة اجملتمعية ضم  مشروع السيكاو بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ عام  (77

 .0210لرتبية بكفر الشيخ التاسع    هر أبرول يئيس اللةنة املالية املنبجقة ع  مالر كلية ا  (79

 0210/0211عضو جلنة  ئون التعليم واليالو املنبجقة ع  جملس كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ   العام الدياسى  (79

 0210/0211عضو جلنة إعدام فئحة الدياسا  العليا بنظام الساعا  املعتمدة بكلية الرتبية بكفر الشيخ عام   (92

 0210/0211رندوق التكافل برعاوة الشباو بكلية الرتبية بكفر الشيخ عام عضو جلنة  (91
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 م.0210/0211يائد عام األنشية اليالبية بكلية الرتبية بكفر الشيخ عام  (90

 0210/0211ا راف على انتخااب  احتام طلبة كلية الرتبية جامعة كفر  الشيخ (الفرقة الجالجة( العام اجلامعى  (91

 0211ـ 0211 افنتخااب  بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ   موياها األوىل ىبليئيس جلنة اا راف ع (91

 0211/0211م األنشية اليالبية بكلية الرتبية   العام اجلامعى ايائد ع (91

 0211/0211يئيس جلنة اختياي اليالب واليالبة املجاليؤ على مستوى كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ عام  (91

 0211/0211واليالو املنبجقة ع  جملس كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ   العام الدياسى عضو جلنة  ئون التعليم  (97

 0211/0211منسق برانمج التأهيل الرتبوى بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ابتداء م  العام اجلامعى  (99

 0211ـ 0211جانية يئيس جلنة اا راف علىب افنتخااب  بكلية الرتبية جامعة كفر الشيخ   موياها الدوية ال (99

 .م11/11/0211يئيس جلنة اف راف على انتخاو عميد كلية الرتبية وال  لت ووم  (92

 0211لمعلمؤ التابعة ألكاممية املعلمنب   الفرتة م  وناور ـ ماي  ل التأهيل الرتبوىاملشايكة كمحاضر ومديو   موية  (91
   مركز التيوور بكفر الشيخ.

 ابجث 12ج الباججؤ لديجة املاجستري والدكتوياة ألكجر م  حتكيم مقاويس وأموا  وبرام (90

يئيس جملس إماية مجعية يعاوة أعضاء هيئة التديوس وأسرهم (رندوق الزمالة( بكلي  الرتبية والعلوم ابتداء م  ماوو  (91
 م0211

-11لشيخ   الفرتة م   ايك   التديوس بدوية رعواب  التعلم املنعقدة حتت ا راف مركز اخلدمة بكلية الرتبية بكفر ا (91
11/7/0211 

املشايكة   التديوس بدوية رعواب  التعلم املنعقدة حتت ا راف مركز اخلدمة بكلية الرتبية بكفر الشيخ   الفرتة م   (91
11-11/7/0211 

 01/11/0211يئيس جلنة اختياي اليالب املجاىل  واليالبة املجالية على مستوى كلية الرتبية جامعة كفر الشيخ ووم   (91

املشايكة   تديوب الكوامي امللتحقؤ ابلدوية التديوبية األوىل   جمال ااماية ضم  املشروع القومى لتديوب الكوامي  (97
 11/10/0211ـ7مبدوروة الشباو والرايضة بكفر الشيخ خالل الفرتة 
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 : األنشطة التدريسيةحادى عشر
 بيان ابملقررات اليت مت تدريسها مبرحلة الليسانس والبكالوريوس :  –أ

 الكلية الفرقة الشعبة املـــامة
 الرتبية الجالجة علم النفس افختبايا  النفسية
 الرتبية الجانية علم النفس ااحصاء ااستدفيل
 الرتبية الجانية مجيع الشعب سيكولوجية التعلم
 الرتبية الجانية مجيع الشعب علم النفس الرتبوي

 الرتبية الجانية مجيع الشعب علم النفس التفكري (مقري اختيايى(
 بيةالرت  الرابعة علم النفس مشروع التخرج (زتد(
 الرتبية الرابعة علم النفس علم النفس املديسي

 الرتبية الرابعة علم النفس تيبيقا  احلاسب   علم النفس
 الرتبية املستوى الجاىن مجيع الشعب (التأهيل الرتبوى( علم النفس التعليمي
 الرتبية املستوى الجاىن مجيع الشعب (التأهيل الرتبوى( مياسا  ميدانية

 : الدراسات العلياملقررات اليت مت تدريسها مبرحلة بيان اب –ب
 الكلية التخصص املرحلة املـــامة

 الرتبية مجيع التخصصا  الدبلوم العامة الفروق الفرموة والقيا  النفسى
 الرتبية أخصائى نفسى مديسى الدبلوم املهنية سيكولوجية إماية األ ما  املديسية

 الرتبية أخصائى نفسى مديسى الدبلوم املهنية مهايا  الدياسة
 الرتبية أخصائى نفسى مديسى الدبلوم املهنية علم النفس العالجى

 الرتبية مجيع التخصصا  الدبلوم اخلارة ااحصاء النفسى والرتبوى
 الرتبية علم النفس الرتبوى الدبلوم اخلارة وناء افختبايا  واملقاويس النفسية

 الرتبية النفس الرتبوى علم الدبلوم اخلارة قاعة البحث
 الرتبية علم النفس الرتبوى الدبلوم اخلارة ااحصاء افستدفىل

 الرتبية علم النفس الرتبوى املاجستري إحصاء متقدم   علم النفس
 الرتبية علم النفس الرتبوى املاجستري تيبيقا  احلاسب   علم النفس

 الرتبية علم النفس الرتبوى املاجستري قاعة حبث
 الرتبية علم النفس الرتبوى الدكتوياة افجتاها  احلدوجة للبحث   التخصص

 الرتبية علم النفس الرتبوى الدكتوياة قضااي حبجية
 الرتبية علم النفس الرتبوى الدكتوياة قاعة حبث

 : خارج الكليةبيان ابملقررات اليت مت تدريسها  –ج
 الكلية التخصص املرحلة املـــامة

 الرتبية النوعية األوىل مجيع الشعب علوم السلوكيةمدخل ال
 الرتبية النوعية الجانية مجيع الشعب علم النفس التعليمي

 الرتبية النوعية الجالجة مجيع الشعب علم نفس القديا  

 الزياعة املستوى الجاىن مجيع الشعب مهايا  التوارل (اختيايى(
 مروريالت املستوى الجاىن مجيع الشعب علم النفس

 املعهد العاىل للخدمة افجتماعية الجانية مجيع التخصصا  علم النفس العام
 املعهد املتوسط للخدمة افجتماعية الجانية مجيع التخصصا  علم النفس العام

 


