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نوع 
الرسالة 

مسجلة أم 
مجازة

تاريخ 
التسجيل 

أو المناقشة

المستخلصالقسم

نفيسه حسن عبد الوهاب
أثر الثواب والعقاب على التحصيل والتكييف عند 

االطفال
هل توجد عالقة بين درجة تكييف التلميذ وبين كفاءة تحصيلة الدراسى فى موقفى الثواب والعقاب(2-هل توجد فروق بين اثار الثواب والعقاب اللفظى على كفاءة التحصيل الدراسى(1-تبلورت الدراسه لالجابه على سؤالين علم نفس1978مجازهماجستير00منيره أحمد حلمى

شاديه بوسعد عالم
دراسه مقارنه ببعض جوانب الشخصية لدى الفئات 

المحافظةوالمتحررة   من طالب الجامعة
وقد عالجت جوهر وجود المرأه بين وضع محافظ ووضع متحرر-ومنهجه الرئيسى يقتضى ضرورة النظر الى االنسان فى وحدته الكلية سواء فيما يتعلق بذاته او باالخر \وعى الفرد بذاته ووعيه باالخر ويشكل هذا الوعى وجود االنسان بما هو انسان -الموضوع الرئيسى فى هذا البحث هو الحوار الديالكتيكى بين االنا واالخر حوار ينبثق فيه الوعىعلم نفس1984مجازهماجستير00فرج احمد فرج

مايسه محمد شكرى
االضطرابات السيكوماتية وعالقتها ببعض متغيرات 

عبد هللا عبد الحى موسىالشخصية وخاصة بعد النبساط واالنطواء
00

تناولت الباحثة مشكلة االضطرابات السيكوماتيه  مشكله هامه نتيجة لشيوعها وتزامن ظهورها مع التطور الحضارى  لكثير من المجتمعات الحديثة التى اختلفت فيها كثير من أنماط العالقات االقتصادية واالجتماعيه والسياسية وما استتبع ذلك من تغير وتوصلت الباحثة الى عدة نتائج اهمها توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين االضطرابات السيكوماتية وبعد االنبساط واالنطواء وارتباط بين االضطرابات السيكوماتية ومتغير الكذبعلم نفس1985مجازهماجستير

محمود السيد الشونى
مدى صالحية الطرق االسقاطية فى تميز العمال 

محمد حلمى المليجىالمستهدفين للحوادث من غير المستهدفين
00

تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن مدى صالحية الطرق االسقاطية فى التمييز بين المستهدفين للحوادث وغير المستهدفين فى المجال الصناعى حققت نتائج الدراسة  الفروض التى وضعها الباحث وأهمهاظهرت استجابات فارقة بين المجموعتين حيث كانت هنال فروق دالة احصائيا بينهمعلم نفس1986مجازهماجستير

مايسه  محمد عبد الحميد شكري
 السمات الشخصيه  واالنفعاليه  لدي بعض  فئات  

واالكتئاب والقلق والعصابيه  والتاقلم  واالنبساط  ومتغير السن والتعرف علي العوامل السيكولوجيه التي تتسم  مريض السرطان كما تكشف عنها نتائج التحليل العالمي (بنوعيها)انعصاب الحياه وتقدير الذات  واالنعزال االجتماعي  والقابليه  لالستثاره :  يهدف البحث الي دراسه الفروق الجنسيه والحضريه  التي يمكن  مالحظتها  لدي بعض فئات من مرضي السرطان  وفي عدد من المتغيرات  الشخصيه  واالنفعاليه  باالضافه الي دراسه  نمط العالقه  وكمها  بين متغيرات  البحث جميعها وهي علم نفس1988مجازهدكتوراه00عباس محمود عوضمرضي  السرطان في الريف والحضر

هبه بهى الدين ربيع
التغذية الرجعيه الببليوجرافية كاسلوب للتدريب على 

االسترخاء وعالج العصاب
تناولت الباحثة فى هذا البحث عرضا لتعريف االسترخاو ومقدمة تاريخية عنه وفكره عن كيفية استخدامة بالضافه الى التغذية الرجعيه من الناحيه التطبيقيهعلم نفس1988مجازهماجستير00عبد السالم أحمدى الشيخ

الهام عبد الرحمن قابيل
دور ادخال المعلومات تحت العتبةاالدراكية فى 

عبد السالم أحمدى الشيخاصدار استجابات مرغوبة عند المرضى الفصاميين
واخيرا فان يدخل البحوث فى زاويه جديده من السلوك التعبيرى يلزم اثراءها بالمزيد من البحوث للوصول الى فهم أكثر للشخصية\\\دور المعلومات تحت العتبة االدراكية فى تشكيل سلوك فئات تشخيصية فصامية اخرى(3-بحوث توضح طبيعة المعلومات تحت العتبة االدراكيه(2-باعتبار هذا البحث يندرج تحت مجال جديد لذا يلزم استكشافه(1-يطرح البحث عديد من المشكالت فى مقترحة والتى توجز فيما يلى علم نفس1988مجازهماجستير0عبده السيد الدد

ماجدة خميس على ابراهيم
بعض العوامل المرتبطة بالمخاوف لدى تالميذ 

المرحلة االبتدائية من الجنسين
محمد عبد الظاهر الطيب

عبد السالم أحمدى 
الشيخ

هل هناك فروق جوهريه فى هذه المخاوف بين البنين والبنات(2-ماهى المتغيرات المرتبطة بالمخاوف لدى تالميذ المرحلة االبتدائيه من الجنسين وفقا للمستوى االجتماعى(1-عرضت الباحثة مشكلة البحث فى عدد من التساؤالت علم نفس1988مجازهماجستير0

محمد عبد الظاهر الطيببعض العوامل المرتبطة بجناح االحداثزينب عبد المحسن درويش
عبد السالم احمدى 

الشيخ
الى انها مشكلة تؤثر على سالمة المجتمع وامنه (علم انحراف االحداث)تناولت الباحث نظره عامه على ظاهرة الجناح من حيث تعريفه وحجم الظاهره ووجهات النظر المختلفة الذى تناولت الظاهرة والعوامل المؤديه اليه وترجع اهمية هذه المشكله التى يتناولهاعلم نفس1988مجازهماجستير0

الهام عبد الرحمن يوسف خليل

تباين اثر المعلومات المدخله تحت العتبه االدراكيه 
علي شده االعراض العصبيه والفصاميين بتباين 

 عبد السالم احمدي الشيخنظام شده االستثاره المسيطر
00

يقرر وهو بصدد انواع االكتشافات  العلميه ان هذه الظاهره  والتي اصطلح  عليها االدراك  الالشعوري  تندرج تحت المعني االول لالكتشاف العلم والمقصود به ان هذه الظاهره لها كيانها ووجودها  عن المستقبل  وعن العيون والعقل وموجوده قبل ان تعرف وستظل قائمه حتي لو قرر العوده لجهلها مره اخري (سويف\د)تهدف الدراسه  الي الدخول في مجال االدراك لمثير يقع تحت العتبه االدراكيه بالرغم من ان علم نفس1989مجازهماجستير

خالد ابراهيم الفخرانى
تطور السلوك العدوانى عند االطفال وعالقتة بالتذوق 

0عبد السالم أحمدى الشيخالجمالى وبعض المتغيرات النفسية االخرى
0

ويتناول تطور السلوك العدوانى خالل مراحل الطفولة االولى والمتوسطة ومدى ارتباط هذا السلوك بكل سلوك تاكيد الذات وسلوك التذوق الجماى لالشكال البصرية خالل هاتين المرحلتين-حرص الباحث على اتباع المنهج الوصفى التحليلى الستجابات االطفال مع استخدام المنهج السيكومترى وذلك للوصول الى تقييم سلوك االطفال التذوقى التاكيدى العدوانى االكتشاف مدى العالقة بين المظاهر السلوكية العمرية الثالثة فى هذه المرحلة العمريةعلم نفس1989مجازهماجستير

حسين محمد سعد الدين الحسينى
نمط العالقة وكمها بين التعطل وبعض السمات 

االنفعالية والنفسية لدى المسنين
عبد السالم أحمدى الشيخ

0
يهدف البحث الحالى الى الكشف عن العالقة بين التعطل عن العمل وبعض السمات االنفعالية والنفسية لدى المسنين الذين تقاعدوا عن العمل بعد احالتهم للمعاش فى سن الستين ولم يمارسوا اى عمل بعد ذلك والمسنين الذين استمروا فى العمل بعد وصولهم الى سن الستين وحتى السبعين اظهرت نتائج البحث فروق ذات داللة احصائيه فى القلق واالكتئاب بين مجموعة المسنين الذين يعملون بعد سن الستينعلم نفس1989مجازهدكتوراه0

يدور موضوع هذاالبحث حول قياس موقف الطلبه والطالبات من التزامهم ببعض القيم  السائدة فى المجتمع ومدى تاثيرها وتاثرها ببعض المتغيرات الشخصية والديموجرافية ومن رأى الباحث ضرورة ان يتناول فى دراسته العالقة بين االلتزام وبعض متغيرات الشخصية التى يحتمل ان يكون لها عالقة بااللتزام علم نفس1989مجازهماجستير0محمد الحسانين الدقعبد السالم احمدى الشيخااللتزام القيمى وعالقته ببعض متغيرات الشخصيةتوفيق عبد المنعم توفيق

احمد عبد الفتاح عياد
السلوك االستهالكى وعالقتة بالتذوق الجمالى 
وبعض المتغيرات النفسية االخرى لدى الجنسين

دراسة العالقة االرتباطية بين السلوك االستهالكى وكل المتغيرات النفسية وتحديد راس المال المرغوب\يهتم هذا البحث بدراسة ظاهرة سلوكية هامة وهى دراسة سلوك المصريين حينما يتعاملوا مع دخولهم او رؤوس اموالهم تتمثل اهداف البحثعلم نفس1989مجازهماجستير0محمد  محمدالحسانينعبدالسالم أحمدى الشيخ

طارق محمد فوزى
التعدى على الحيز الشخصى وأثره على االداء 

واالستثاره
ويتضح مدى االهمية غير الفظية للسلوك(الوجهه غير اللفظية)\التخاطب عن طريق اللغة المنطوقة(الوجهه اللفظية )-تساعد هذه الدراسه فى تكوين مفاهيم اكثر وضوحا عن الحيز الشخصى الخاص بكل فرد والى اى مدى يختلف هذا الحيز وبناء على العديد من الدراسات التجريبية التى تناولت المقارنة بين وجهتين مختلفتين للسلوك علم نفس1989مجازهماجستير00عبد السالم احمدى الشيخ

ناصر شباب المويزري

  تباين المتلقي من البرامج االعالميه المرئيه قبل 
الغزو العراقي للكويت وعالقته بتباين االنتماء 

 عبد السالم احمدي الشيخوالدافعلالنجاز عند الكويتين
00

 تهدف الدراسه   التعرف علي اثر الغزو العراقي لدولة الكويت  كموقف شدة  علي البرامج االعالميه  خاصة التليفزيونيه وما يحدثه فيها من تعديالت في مواصفات  البرامج ثم معرفة المواصفات التي اصبح الكويتيون  يفضلونها في برامج  بعد الغزو عن المواصفات المفضله قبل الغزوعلم نفس1991مجازهماجستير

احمد محمد السيد اسماعيل

امكانيه  استخدام التذوق الفني  كاسلوب  عالجي 
مع مقارنته  باساليب عالجيه اخري في عالج 

بعض االضطرابات النفسيه
ثبت امكانيه مساهمه هذا االسلوب فى عالج القلق العصابى واالكتئاب التفاعلى ونجح العالج المعرفى فى عالج القلق العام المزمن وقد تاثرت اكثر ثباتا واستمرارا من العالج السلوكى وتفوق العالج المعرفى ايضا على العالج العقاقيرى فى عالج االكتئاب والعالجات المعرفيه والعالج بالتذوق الجمالى للسمعيات لهم تاثير فعال فى تغيير الحاله المزاجيه واالنفعاليه االكتئابيه والقلقه وتفوق العالج المعرفى على العالج بالتذوق الجمالى فى خفض عرض توقع الخطر وعالج القلق خاصه المكونات المعرفيه له والمكونات الفيزيولوجيه: تسعى الدراسه الى التعرف على فعاليه اسلوب عالجى جديد مقترح متمثل فى استخدام التذوق الجمالى للمثيرات السمعيه فى التخفيف من شده اعراض القلق واالكتئاب ومقارنه الكفاءه النسبيه واالسهام المحتمل للتذوق الجمالى للمثيرات السمعيه بكفاءه اسلوبى العالج المعرفى فى عالج القلق واالكتئاب وقد اظهرت الدراسه النتائج االتيه :علم نفس1992مجازه دكتوراه000 .

 محمود  السيد الشوني
 االيقاع الشخصي وعالقته ببعدي  االنبساط 

0والعصابيه
00

 تهدف الدراسه الي تصميم وبناء بطاريه  اختبارات مناسبه لقياس متغير  االيقاع الشخصي وتحديد خصائص  متغير االيقاع الشخصي  السيكومتريه وكذلك العالقات المتبادله بين  مظاهره المختلفه عامليا ودراسه العالقه بين متغير االيقاع الشخصي ومتغيرات الشخصيه  علم نفس1992مجازه د كتوراه

خالد ابراهيم الفخراني
 تعديل  درجه  توافق التالميذ المشكليه باستخدام 

 تهدف الدراسه الي اختبار مدي فاعليه العالج باللعب الجماعي الحر والتدريبات التوكيديه في تعديل مستوي توافق االطفال المشكليين عن طريق التحكم في كل من العدوانيه اواالنسحابيه لدي هؤالء االطفالعلم نفس1992مجازهدكتوراه00 حسين عبد العزيز الدرينيبعض االساليب العالجيه

 هبه بهي الدين ربيع
تباين  تاثير  العائد الحيوي  علي خفض  الصراع  

 عبد السالم احمدي الشيخالنفسي  بتباين  بعض متغيرات الشخصيه
00

االنبساطيه وباختالف الجنس - والتعرف  علي ما اذا كان دور العائد الحيوي في تعلم االفراد  للتحكم في تلك  االستجابات  بتباين  االفراد علي بعد االنطوائيه  (كخفض مستوي التوتر العضلي الزائد المؤدي  للصداع النفسي) تهدف الدراسه الي التعرف علي دور تدريبات العائد  الحيوي  في تيسير  تعلم الفرد  التحكم في استجاباته  االتونوميه  اوالتي تبدو ال اراديه  علم نفس1992 مجازهدكتوراه

 توفيق عبد المنعم توفيق
 الميل لالغتصاب وبعض العوامل النفسيه  

00واالجتماعيه المسئوله عن تشكيله
0

وان التربيه الجنسيه السليمه للفرد وفى سن مبكره تصحح المفاهيم لال. وان وسائل االعالم من العوامل التى يمكن ان تيسير ظهور الميل لالغتصاب.  طالبا ابرزت نتائج هذه الدراسه من خالل بناء مقياس للميل لالغتصاب واجراء تحليال عامليا له ان هناك بعض عوامل الشخصيه التى تسهم فى تشكل الميل لالغتصاب كما ان هناك دورا لالدمان على الخمور والمخدرات فى ظهور هذا الميل50اختار الباحث ايضا عينه من غير المغتصبين من طالب كليه االداب وعددهم .  مسجونا من المرتكبين لجريمه االغتصاب وتم اختيارهم من سجون طنطا واالسكندريه40 وتكونت عينه الدراسه االساسيه من br.  طالب من الطالب الذكور باالقسام المختلفه بكليه االداب جامعه طنطا150تكونت عينه الدراسه االستطالعيه من . وطبيعه العالقه بين االدمان على الخمور والمخدرات وبين الميل لالغتصاب والتعرف على االختالف فى ترتيب متغيرات الميل لالغتصاب لدى عينه المغتصبين وغير المغتصبين. والتعرف على البناء االسرى للمغتصب واالختالف بينه وبين البناء االسرى لغير المغتصبين.  يحاول الباحث في هذه الدراسه القاء الضوء على ظاهره جديده على مجتمعنا وهى ظاهره االغتصاب وتحديد عواملها الشخصيه او االجتماعيه المسئوله عن الميل لالغتصابعلم نفس1992مجازهماجستير

محمد عبد الظاهر الطيب(دراسة نفسية)اهم العوامل المسؤلة عن سلوك الرشوه طارق عبد الرحمن محمد العيسوى
عبد السالم احمدى 

الشيخ
تهدف الدراسة الى تصميم مقاييس لقياس االتجاه نحو االرتشاء وذلك للتطبيق على العينة المرتشية بجريمة الرشوة واستهدفت الدراسة تصميم استبيان لدراسة الحالة للتطبيق على العينة السويه للتعرف على الخصائص الشخصية والديموجرافية لعينات البحثعلم نفس1992مجازهماجستير0

نشوى زكى محمد
الخصائص المفرقة بين أساليب تنشئة االم فى وجود 

االب وتلك االساليب السائده فى غياب االب
علم نفس1994مجازهماجستير000

تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي اثر ظاهرة غياب االب عن االسرة لما لها من اثار عميقة تتركز بالدرجة االولي في النمو العقلي والنفسي للطفل حيث تتأثر عملية التنشئة االجتماعية وتهتم الدراسة بفحص أثر هذا الغياب علي االم كعامل وسيط تتأثر بغياب زوجها وعائل طفلها ثم تؤثر هي بدورها في هذا الطفل بلجوئها الستخدام اساليب تنشئة تراها هي مناسبة لموقف الغياب وتحاول الدراسة الكشف عن عالقة تلك األساليب ببعض االنماط السلوكية عند االطفال أثناء غياب األب وأثناء تواجده وكيفية إدراك االبناء لها والتعرف علي تأثير هذه األساليب علي بعض األنماط السلوكية للطفل كالتوجه لإلنجاز والعدوانية واالعتمادية وقد أظهرت نتائج الدراسة ان غياب االب ال يؤثر كثيرا في تنشئة الطفلة األنثى ولكن في حالة وجود أم غير سوية نجد أن وجود األب يمثل شرطًا أساسيًا الختزال النتائج السلبية ألساليب التنشئة غير السوية التي تستخدمها تلك االم مع الطفلة بينما في حالة االم السوية التي تستعمل اساليب تنشئة إيجابية غير تأثير وجود االب أو عدم وجوده علي الطفلة األنثى غير دال فيما يختص بأساليب التنشئة وأنماط الشخصية وقد ارتبط أسلوب الدفء األمومي بالتوجه لإلنجاز عند الطفل في حالة 

عاطف حمدى الكيالنى
تباين بعض القدرات الخاصه ومتغيرات  الشخصية 

بتباين نوعية العاقة والسواء والالسواء
محمد أحمد سالمة

حسين عبد العزيز 
الدرينى

عبد السالم أحمدى 
الشيخ

بعض القدرات الخاصة(4-التطرف(3-االنطوائية(2-مفهوم الذدت(1المعاقين جزئيا والمعاقين كليا فى المتغيرات التاليه-(جزئيا+كليا)تحدث الباحث فى دراسته هذه عن مشكلة المعاقين فى جميع المجتمعات البشرية قديما وحديثا   ويحاول  البحث الحالى تعويض المعاق عن اعاقته بتنمية قدرات أخرى وتتلخص أهداف البحث فى التعرف على الفروق بين كل من المعاقين جسميا علم نفس1994مجازهماجستير

تساعد هذه الدراسه من الناحيه النظريه فى تكوين تصورات ومفاهيم أكثر وضوحا عن الحيز الشخصى الخاص بكل فرد والى أى حد تختلف المسافات التى تعبر عن الحيزالشخصى فى أوضاع التفاعل المكانية المختلفة والى أى حد يختلف هذا الحيز تبعا للمتغيرات الموقفيه وبعض سمات الشخصيه لدى المبحوثين كما تهدف الدراسه الى تحديد الشكل الذى تتخذه حدود الحيز الشخصى تبعا للمقف التفاعلى وتبعا لجنس المفحوص وحنس الشخص المشارك فى التفاعلعلم نفس1994مجازهدكتوراه0جارى لونجعبد السالم أحمدى الشيخالحيزالشخصى وعالقته ببعض متغيرات الشخصيهطارق محمد فوزى عزت

 تهدف الدراسه  الي اجراء اختبار  مدي فعاليه فنيات التشريط  االجرائي كوسيله لتعديل وتنميه سلوك االطفال المتخلصين عقليا فئتي التخلف الخفيف والتخلف المتوسط في المهارات االجتماعيه  للتفاعل مع االخرين والمشاركه االجتماعيه وتحمل المسئوليه والوعي باالخرين والتعاون  وما الي ذلك من االنشطه والمهارات لفئتي  المتخلفين عقليا ومقارنه هذه الفعاليه لدي فئه التخلف  العقلي  الخفيف بفئه التخلف العقلي المتوسطعلم نفس1995مجازهماجستير00عبد السالم احمدي الشيختباين اثر التعليم بالتشريط للمهارات االجتماعيه السيد كمال ريشه

زينب عبد العزيز الدريني

العالقات  بين درجات متفاوته  للحرمان  من االب  
وكال من مراكز  التحكم والتوافق  لدي عينه من 

االطفال
تهدف الدراسه  الي دراسه العالقه  بين الحرمان بدرجاته المتفاوته  تدرجا من الحرمان  المؤقت بالسفر الي الحرمان المتقطع  باالنفصال والحرمان  الدائم  بالوفاه وكال من مراكز التحكم والتوافق لدي االطفال الذكور في مرحله الطفوله المتاخرهعلم نفس1995مجازهماجستير00محمد الحسانين الدق

عبد الفتاح السيد درويش
 تباين  مستويات  االنصياع  للسلطه  مع اتجاه  

عبد السالم احمدي الشيخالنسق  التيمني  وبعض متغيرات الشخصيه
00

محاوله التعرف علي تاثير االجراءات المصممه تجريبيا لدفع المفحوص  الي عطاء  صدمه  كهربائيه  لفرد  اخر وهو المتعلم علي  تغيير  درجاته علي المتغيرات  وذلك بعد خضوعه لهذه االجراءات عما كان قبلها - 2التعرف علي وجهه  الفروق  بين المفحوصين  مرتفعي االنصياع       والفحوصين منخفضي االنصياع للسلطه - 1: تهدف الدراسه الي قياس سلوك االنصياع للسلطه وذلك من خالل بعض المحددات  االساسيه ودورها  في تشكيل سلوك االنصياع  للفرد والتي يسير بمقتضاها وتتحدد اهداف الدراسه كما يلي علم نفس1995مجازهماجستير

صافيناز  عادل  عباس
 النوع واالقامه بدور المسنين ودورهما في تباين  

مايسه شكريحسن عبد العزيز الدريني بعض المتغيرات النفسيه
0

.معرفه اثر التفاعل الحادث بين االقامه والنوع في الشعور  بالقلق واالغتراب ومفهوم الذات لدي المسنين- 3.(ذكور واناث)معرفة اثر االقامه في دور  رعاية  المسنين  علي  الشعور  بالقلق واالغتراب  ومفهوم الذات  وذلك  بالمقارنه بامسنين  المقيمين  خارج دور رعايه  المسنين من الجنسين- 2.في القلق واالغتراب ومفهوم الذات (اناث-ذكور)معرفة التباين بين المسنين  من الجنسين  - 1: تهدف الدراسه  التعرف علي علم نفس1995مجازهماجستير

 اشرف محمود السرس
تباين بناء الشخصيه  كاحد الشروط المسئوله  عن 

محاولة التعرف  علي تباين  بناء اسرة  غير المتعاطي والقاء الضوء علي  مشكلة تعاطي  المخدرات  في المجتمع  السعودي- 3.محاولة التعرف علي  التباين في متغيرات  الشخصيه  لدي المتعاطين  وذلك  باختالف ماده العقار المتعاطي- 2.محاولة التعرف علي تباين  المتعاطين  عن غير المتعاطين السعوديين علي بعض متغيرات الشخصيه المحتمل ان يكون لها عالقه بالتعاطي - 1:تهدف الدراسه الحاليه الي تحقيق بعض االهداف  النظريه والتطبيقيه ومن اهم االهدافعلم نفس1995مجازهماجستير00عبد السالم احمدي الشيختعاطي السعوديين للمواد المؤثره في االعصاب

 تباين  المكونات العامليه لالحاسيس الجماليه في  مجده السيد علي
ضوء مستويات  التعاطي  وبعض متغيرات الشخصيه

تحققت صحة الفرض الثالث جزئيا حيث وجدت فروق ذات دالله احصائيه علي المثيرات البصريه- 3تحققت صحة الفرض الثاني حيث تباينت المكونات العامليه لالحاسيس الجماليه  البصريه بتباين متغيرات الشخصيه  عند المستويات المختلفه من التعاطي -  2تباين المكونات العامليه لالحاسيس الجماليه - 1: اهتمت الدراسه بقياس تباين المكونات العامليه لالحاسيس الجماليه البصريه والسمعيه في ضوء كل من مستويات التعاطي وبعض متغيرات الشخصيه  ومن اهم النتائج علم نفس1996 مجازه ماجستير00 عبد السالم احمدي الشيخ

  السيد سعد محمد الخميسي
االعاقه عند االبناء كمواقف شده وتاثيرها  علي 

0بعض المتغرات النفسيه لدي الوالدين
00

.(انفعالي- اجتماعي-منزلي )تهدف الدراسه الي اعداد  مقياس للكشف  عن اتجاهات  الوالدين  نحو طفلهم  المتخلف عقليا  واتجاهاتهم  نحو الطفل العادي  والكشف عن بعض المتغيرات  النفيه  لدي والدي  االطفال  المتخلفين  عقليا  مثل  التوافق المنزلي  واالجتماعي  واالنفعالي  باالضافه الي  االكتئاب والتعرف علي طبيعة العالقه االرتباطيه بين االتجاهات  الوالديه  نحو الطفل المتخلف عقليا  وبين مستوي  التوافق واالكتئاب  لديهم  والتعرف علي  الفروق بين والدي االطفال  المتخلفين عقليا  ووالدي االطفال العاديين  علي كل االتجاهات علي االبعاد الثالثه علم نفس1997مجازهماجستير

هاله رمضان علي

االصابه  بمرض البول السكري لدي عينه من 
االطفال وعالقته ببعض المتغيرات الشخصيه 

واالنفعاليه
.تهدف الدراسه  الي  مقارنه عينه من االطفال المصابين بمرض البول السكري  واخري من االطفال غير المرضي  بهدف تبين حقيقة  الفروق بين المجموعتين واتجاهها  وفقا لبعض المتغيرات الشخصيه  واالنفعاليه  المتضمنه في هذه الدراسه ومقارنة عينه  من امهات االطفال المصابين بمرض البول السكري  وعينه  امهات  االطفال  غير المرضي  بهدف الكشف عن طبيعه الفروق بين افراد المجموعتين واتجاهها والفروق  من  تباين في البناء  السيكولوجي  لالفرادعلم نفس1997مجازهماجستير000

.والتعرف علي اثر عامل  الجنس بمعني  عند اي من الجنسين يكون تاثير المرضي علي متغيرات الدراسه  االخري ومحاولة التعرف علي مفهوم الذات عند الطفل المريض ومدي تاثير الذات بالمرض.ومحاولة  معرفة مااذا كان المرض  عامة مؤثر في المتغيرات  السابقه  بدرجة  تباين دال بين االسوياء والمرضي . والدافعيه لالنجاز.- الدافعيه عامة- الشخصيه-  مفوم الذات:  تهدف الدراسه  الي تقدير  الفروق الفرديه بين االطفال  المرضي  واالطفال االصحاء  في عدد من المتغيرات  وهي علم نفس1997مجازهماجستير000 مفهوم الذات  وعالقته  ببعض  متغيرات الدافعيه عزه محمود باز

محمد السيد ابراهيم منصور
 مستويات  الوعي واثرها  علي المجاراه في ضوء 

00الضغوء االجتماعيه
0

معرفه تاثير مستويات الوعي  ومعرفة ما اذا كان  المجاراه سمه عامه  ام ان المجاراه تختلف  باختالف  المثير  واختبار مدي فاعليه  استخدام جهاز الحاسب  االللي  كاداه  لقياس سلوك  المجاراه  في البيئه العربيه:  ومن هذه االهداف . تهدف الدراسه الي التحقق من مدي  تاثير  الضغوط االجتماعيه  علي  االحكام القيميه وغير القيميه لالفراد  في مواقف التاثير االجتماعي فمثال عن نمط خصائص  الشخصيه  المرتبطه  بهذا النوع  من السلوك  علم نفس1997مجازهماجستير

محمد السيد ابراهيم  منصور
مستويات الوعى وأثرها على المجاراه فى ضوء 

موضوعها وبعض متغيرات الشخصيه
مجموعة المرتفعين درجه سعة الوعى بالمثيرات الهامشيه أكثر قدرة على التفكير الناقد من مجموعة المرتفعين على درجة سعة الروعى بالمثيرات المركزية(2-المرتفعون على درجه سعة الوعى الكليه وأكثر اتحاها نحو حل المشكالت وأقل مجاراه لالحكام غير القيميه (1وأهم النتائج التى توصلت اليها الدراسة -اهتمت الدراسه بمستويات الوعى وأثرها على المجاراه فى ضوء موضوعها وبعض متغيرات الشخصية واستخدم الباحث الدراسة التجريبيه علم نفس1997مجازهماجستير00عبد السالم أحمدى الشيخ

زينب هانم سالمة الحمزاوى
الكبت واالمراض السيكوماتيه وعالقتهما باالدمان 

واالعتماد على العقاقير
عبد السالم أحمدى الشيخ

مصرى عبد الحميد 
حنوره

دراسة الكبت واالضطرابات السيكوماتية وعالقتهما باالدمان واالعتماد على العقاقير لدى المدمنين والسيكوماتين واالسوياء...تناولت الباحثه فى هذه الدراسةعلم نفس1997مجازهدكتوراه0

سعد رياض  البيومي
قدرة المؤسسه االنتاجيه علي اشباع  الحاجات 

 عبد السال م احمدي الشيخ  هبه بهي الدين ربيع المتدرجه وعالقتها بالتوافق العام والمهني
0

    .ان المحرك االنسانى اليمكن ان يعامل كأنه محرك آلى وان للطاقة البشرية قوانينها الخاصة التى تهيمن عليها والتى البد ان يعرفها من اراداستثمارها-  .وتقوم هذه الدراسه بمعرفه العوامل التي تعوق شباع هذه الحاجات من خالل التحليل لبيئه العمل لمصنعين مختلفين احاهما تابع للقطاع العام واخر تابع للقطاع الخاص. كما تكمن االهميه في معرفه رد فعل العمال من جراء عدم اشباعهم لحاجاتهم على توافقهم العام والمهنى. وتحقيق الذات والتى ينتج عن اشباعهاللعامل الزياده في معدالت االنتاج,وتقدير الذات,واالجتماعيه,واالمن,الفسيولوجيه)كما تتمثل االهديه في التعرف على الحاجات المتدرجه. والذين هم دعائم اإلنتاج ويقام على عاتقهم معايير التقدم والحضاره,  تكمن اهميه الدراسه في انها تركز على فئه العمال علم نفس1998مجازهماجستير

مبروك  اسماعيل  الفيشاوي
تباين االيقاع الشخصي للمدمنين  في ضوء  نوعيه 

00العقار لمراحل االدمان
0

.علي متغير االيقاع الشخصي (المتعاطين القهريين- المتعاطين المنتظمين-  غير المتعاطين )علي متغيرات االيقاع الشخصي  وكذلك  التعرف علي  الفروق بين  مجموعات الدراسه الثالث  (متعاطي الكحوليات- متعاطي الحشيش-  غير المتعاطين)والكشف  عن وجود  عامل  عام  لاليقاع  الشخصي  لدي  هذه العينه  والتعرف علي الفروق  بين مجموعات  الدراسه الثالث  (المدمنين )  تهدف هذه الدراسه الي  التعرف  علي دراسة متغير  االيقاع الشخصي  لدي عينه من المعتمدين  علي العقاقير  المخدره علم نفس1998مجازهماجستير

 ايمن  عبد الجليل  محمد القاضي
فاعليه التشريط تحت العتبه االدراكيه كمحك فارقي 

انه يزيد  تكرار عرض المثيرات  تحت العتبه االدراكيه البصريه  من درجه تفضيل  االسوياء  لهذه المثيرات ويؤدي  التشريط  التنفيري للمثيرات  تحت  العتبه االدراكيه  البصريه  الي خفض درجه  تفضيل  االفراد للمثيرات المعروضه: ومن اهم النتائج .   تهدف الدراسه الي التعرف علي فاعليه التشريط  تحت العتبه  االدراكيه  كمحك  فارقي اكلينكي  دراسه تجريبيهعلم نفس1999مجازهماجستير000اكلينكي

امنيه ابراهيم الشناوي

 التفضيل الجمالي  لخصائص  المثير  المرئي  
وعالقته  باالنفتاح  علي الخبره  ببعض  خصائص 

00االسلوب  االدراكي
0

معرفة افضل  مجموعه  من المحددات  للتنبؤ  بتفضيل  كل خاصيه  من خصائص المثير  المرئي  الجمالي- 3.العالقه بين درجه تفضيل  كل خاصيه  من خصائص  المثير المرئي  وبين خصائص  االسلوب االدراكي- 2(االغالق االدراكي  ودقة االدراك  واالنفتاح  علي الخبره- السرعه االدراكيه )وايضا التعرف علي العالقه بين خصائص االسلوب االدراكي  المقاسه في هذه الدراسه . العالقه بين درجه  تفضيل  خصائص  المثيرات  المرئيه  واالنفتاح علي الخبره:  يتمثل  الهدف  الرئيسي لهذه الدراسه  في الكشف عنعلم نفس1999مجازهماجستير

 مها محمد عبد الرؤوف البربري
 الوحده النفسيه  وعالقتها ببعض المتغيرات النفسيه  

00لدي المسنين
0

تهدف الدراسه الي التعرف علي مدي انتشار ظاهره الوحده النفسيه بين االشخاص المسنين  وهل هي مشكله عامه ام خاصه  والتعرف علي اهم االسباب  المؤديه  الي احساس  المسن بالوحده النفسيه ومحاولة  تجنب المسن تلك االسباب  مستقبال والتعرف علي المتغيرات  المرتبطه بالوحده النفسيه  لدي المسن  ومحاوله تفادي االثار السلبيه للخروج علي المعاش كما تهدف الي تقنين وتعديل بعض  المقاييس كمقياس الوحده النفسيه ومفهوم الذاتعلم نفس1999مجازهماجستير

سعد عبد هللا سعد أبو معطى
االنتماء وعالقته بكل الدافعية والتوجه العملى فى 

الحياه واستيعاب قيم الجماعة
ان هناك عالقة دالة بين متغيرات البحث الخمسة وهى االنتماء لمكان العمل والدافعية والقيم والتوجه العملى فى الحياه ووجهة الضبط وهذه التغيرات تتكامل على المستوى العاملى وعلى نحو بتنسيق مع العالقه السابقه)يهدف البحث الى الوقوف على طبيعة العالقة القائمة بين كل متغير من المتغيرات الخمسة ببقية المتغيرات االخرى وحدود التكاملية القائمة بينهذه المتغيرات وبعضها البعض باستخدام التحليل العاملى وقد فرضت الدراسة فرضين أساسينعلم نفس1999مجازهدكتوراه0هبه بهى الدين ربيععبد السالم أحمدى الشيخ

أحمد صابر أحمد الشركسى
المقارنة بين عينات صم وضعاف سمع على 

االتصال البصرى من مشاعر جمالية فى مقابل 
االتصال اللفظى

عبد السالم أحمدى الشيخ
محمد محمد الحسانين 

الدق
يعتمد االنسان منذ والدته على حواسة الخمسة من أبصار وسمع ولمس وشم وتذوق من أجل الحصول على المعارف ونظرا لحرمان االصم من استخدام اللغة التى تعتبر اداة اتصالعلم نفس2000مجازهماجستير0

أمل ابراهيم محمود
مستويات رضا الطفل كعامل مساعد على تغير 

أشكال السلوك
على الرغم منظهور بعض البحاث عن الرضا اال انها مازالت أبحاث محدوده جدا وجميعها محصوره بين الرضا الزواجى والرضا الوظيفى والرضا الدراسى ومن هنا اتت أهمية البحث للمجال فى حاجه  ماسه لمزيد من االبحاث وبالتالى تنحصر أهمية الدراسهفى الجوانب النظريه والتطيبقيهعلم نفس2000مجازهماجستير0طارق محمد فوزىعبد السالم أحمدى الشيخ

حسن عمر طه الصافى
بعض المتغيرات النفسية االجتماعية والمشكلة التجاه 

السعوديين من الجنسين نحو االقدام على الزواج 
بين الريف والحضر(دراسة مقارنة)

محمد محمد الحسانين 
الدق

يبين الباحث هنا أن متغير االتجاه نحو الجنس االخر كان اكثر المتغيرات مشكلة لالتجاه نحو الزواج سواء لدى االناث او الذكور سواء كانوا سكان للريف او للحضر ويعنى ذلك انه كلما كان االتجاه نحو الجنس االخر ايجابيا كلما كان االتجاه نحو الزواج ايجابيا وال يؤثر على متغير الجنس او متغير مكان االقامة علم نفس2001مجازهماجستير00

محمد قتحى على سليمان
رؤية عينة من الشباب المصرى واتجاهاتهم نحو 

الجرائم الشائعة وعالقتها ببعض متغيرات اضطراب  
الشخصية

محمد محمد الحسانين 
الدق

(االغتصاب والقتل والسرقة)ان الجريمة ظاهرة موجودة فى كل المجتمعات االنسانية واليخلو منها اى مجتمع على وحه البشرية اال أن ما يجعل الفعل جريمة ليس الفعل ذاته بل نظرة المجتمع الى هذا الفعل وتهدف الدراسة الى مقارنة بين الذكور واالناث من طالب الجامعة فى رؤيتهم لجرائم علم نفس2001مجازهماجستير0طارق محمد فوزى

محمد نجيب السيد عيد عوضين
بعض االضطرابات النفسية المصاحبة لخروج 

(دراسة تشخيصية)الطفل للعمل
.التعرف على الفروق الجوهريه بالنسبه لتقدير الشخصيه بين األطفال العاملين وغير العاملين. التعرف على الفروق الجوهريه في العدوان بين األطفال العاملين وغير العاملين. التعرف على الفروق الجوهريه في المشكالت السلوكيه بين األطفال العاملين وغير العاملين. التعرف على الفروق الجوهريه في القلق بين األطفال العاملين وغير العاملين. تهدف الدراسه الى التعرف على الفروق الجوهريه في اساءه المعامله بين األطفال العاملين واألطفال غير العاملين وذلك باعتبارها سبب من أسباب االضطرابات التى تظهر على األطفالعلم نفس2002مجازهماجستير00خالد ابراهيم الفخراني

انجي محمد انور عبد الغني قاسم

 الفروق بين الجنسين  في معالجة المعلومات 
وعالقتها  بالضغوط النفسية وبعض متغيرات 

الشخصيه لدي  عينه من طالب الجامعه
     0الى ان نموذج معالجة المعلومات افضل النماذج المعرفية التى تقدم تفسيرات جديدة ومقنعة للتعلم المعرفى ومحدداته وهذه التفسيرات المعرفية لمعالجة المعلومات تقوم على الدور الذى تلعبه العمليات المعرفية الداخلية والميكانيزمات التى تحكم عملها من ناحية وعلى المحتوى المعرفى الذى تعالجه هذه العمليات من ناحية اخرى  كما ان معالجة المعلومات ال يمكن مالحظتها بطريقة مباشرة عند الفرد فان طبيعة هذه المعالجة يجب االستدالل عليها من السلوك العام الملحوظ لدى الفرد والفهم العلمى لهذه العمليات تقوم على نظرية تربط بن المدخالت والمخرجات  ولذلك فقد رات الباحثة انه نظرا الهمية معالجة المعلومات بالنسبة للفرد وما تلعبه فى بلورة صفات شخصيته وابراز قدراته ان تحاول الوقوف على اهم المتغيرات التى تلعب دورا ويكون لها عالقة مباشرة بمعالجة وتخزين المعلومات  (1996, جون انزانا 1990, العدل 1986الزيات )  تشير خالصة الدراسات والبحوث التربوية التى تناولت الجوانب المختلفة للعملية التعليمية مثل دراسة علم نفس2002مجازهماجستير0خالد ابراهيم الفخرانيمحمد الحسانين الدق

محمد الشحات طه علي حسين
الصور الذهنيه الحسيه الناتجه عن التذوق الموسيقي 

 عبد السالم احمدي الشيخودورها في اختزال مواقف الشده
00

    . تهدف الدراسة الحالية على معرفية دور الصور الذهنية الناتجة عن الموسيقى فى اختزال مواقف الشدة ويتضح ذلك من خالل معرفة انواع الصور الذهنية الناتجة عن تذوق الموسيقى المفضلةعلم نفس2002مجازهماجستير

هيام عبد الجواد  يوسف  عبد الحليم
 المساندة االجتماعيه باساليب التنشئة الوالديه وبعض 

 وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا فى المساندة االجتماعية لدى المرأة العاملة وفقا لمتغيرى الحالة االجتماعية , واإلقامة , كما توجد عالقة بين المساندة0واستخدم استبيان المساندة االجتماعية إعداد محمد الحسنين , محمد عاطف , مقياس بيك لالكتئاب إعداد غريب عبد الفتاح غريب , اختيار أساليب التنشئة الوالدية كما تدركها األمهات إعداد الباحثة ( سيدة أرملة50 سيدة متزوجة , 50) سيدة عاملة 100وفئة الريف عددهم  ( سيدة أرملة50 سيدة متزوجة , 50) سيدة عاملة 100 سيدة عاملة تم تقسيمهن إلى فئتين الحضر وعددهن 300 وأجريت الدراسة على عينة بلغت 0(محل االقامة , الحالة االجتماعية , درجة القلق واالكتئاب لديهن  ), والكشف عن العالقة بين المساندة االجتماعية وأساليب التنشئة الوالدية , وعن العالقة بين المساندة االجتماعية والقلق , وعن العالقة بين المساندة االجتماعية واالكتئاب لدى العامالت المتزوجات , كذلك التعرف على ما إذا كانت المساندة االجتماعية لدى العامالت المتزوجات تختلف باختالف (متزوجات , أرامل  )والحالة االجتماعية  (ريف وحضر  )هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اختالف المساندة االجتماعية لدى العامالت المتزوجات باختالف محل االقامة علم نفس2002مجازهماجستير0هبه بهي الدين ربيعمحمد الحسانين الدقمتغيرات الشخصية لدي المراه العامله

فاطمه خليفه السيد خليفه
احداث الحياه الضاغطه  وعالقتها ببعض المتغيرات 

0 هبه بهي الدين ربيع النفسيه لدي الراشدين من الجنسين
0

 هل توجد قيمة تنبئية دالة لعدد األحداث الضاغطة والصالبة النفسية والمتغيرات الديموجرافية على اإلكتئاب ؟- 4هل توجد قيمة تنبئية دالة إلدراك األحداث الضاغطة والصالبة النفسية والمتغيرات الديموجرافية على اإلكتئاب ؟ - 3هل توجد قيمة تنبئية دالة لعدد األحداث الضاغطة والصالبة النفسية والمتغيرات الديموجرافية على اإلضطرابات السيكوسوماتية ؟ - 2هل توجد قيمة تنبئية دالة إلدراك األحداث الضاغطة والصالبة النفسية والمتغيرات الديموجرافية على اإلضطرابات السيكوسوماتية ؟ - 1: معرفة القيمة التنبئية لعدد األحداث الضاغطة والصالبة النفسية والمتغيرات الديموجرافية على اإلكتئاب مشكلة الدراسة- 4معرفة القيمة التنبئية إلدراك األحداث الضاغطة والصالبة النفسية والمتغيرات الديموجرافية على اإلكتئاب - 3معرفة القيمة التنبئية لعدد األحداث الضاغطة والصالبة النفسية والمتغيرات الديموجرافية على اإلضطرابات السيكوسوماتية - 2معرفة القيمة التنبئية إلدراك األحداث الضاغطة والصالبة النفسية والمتغيرات الديموجرافية على اإلضطرابات السيكوسوماتية - 1:-  اهداف الدراسةعلم نفس2002 مجازهماجستير

ناديه عطيه السعداوي العربي

بعض االضطرابات النفسيه وخصائص  الشخصيه 
لدي امهات االطفال  المرضي بامراض 

(دراسة تشخيصيه)مزمنه
   .وعينة اخرى من االطفال االصحاء بهدف الكشف عن طبيعة الفروف بين المجموعتين وفقا لبعض االضطربات النفسية فى هذه الدراسة  (الربو الشعبي - السرطان , داء البول السكرى  )وعينة اخرى من امهات االطفال االصحاء بهدف الكشف عن حقيقة الفروق بين افراد المجموعتين وفقا لبعض االضطربات النفسية وخصائص الشخصية المتضمنة فى هذه الدراسة ومقارنة عينة من االطفال المرضى بامراض مزمنة من خالل ثالث فئات  (الربو الشعبى - داء البول السكرى - السرطان  )مقارنة عينة من امهات االطفال المرضى بامراض مزمنة  علم نفس2002مجازهماجستير00خالد ابراهيم الفخراني

هاله السعيد سيد احمد سالم
السلوك الصحي وعالقته ببعض المتغيرات النفسيه  

 خالد الفخراني محمد  الحسانين الدقوالديمو جرافيه لدي عينه من الشباب
0

توجد فروق ذات داللة احصائيا ب-4 .توجد عالقة ارتباطية ذات دالله بين الكفاءة الذاتية ومركز التحكم الصحي متعدد االبعاد لدي عينة الدراسة- 3 .توجد عالقة ارتباطية ذات دالله احصائية بين سلوك الصحي ومركز تحكم الصدفه لدي عينة الدراسة- ج .هل توجد عالقة ارتباطية ذات دالله احصائية بين السلوك الصحي ومركز تحكم االخرين لدي عينة الدراسة- ب .توجد عالقة ارتباطية ذات دالله احصائية بين السلوك الصحي ومركز التحكم الداخلي لدي عينة الدراسة- أ :وينبثق من هذا الفرض عدة فروض فرعية:- توجد عالقة ارتباطية ذات دالله بين السلوك الصحي ومركز التحكم الصحي متعدد االبغاد لدي عينة الدارسة - 2 .والكفاءة الذاتية لدي عينة الدراسة (ممارسة التمرينات الرياضية سلوكيات التدخين كفاية النوم ومدته الممارسات الغذائية الوقاية الصحية نفسيا وبدنيا النصائح والمساعدات الصحية تناول االدوية النفسية بدون اذن الطبيب الممارسات الجنسية التعرض الشعة الشمس وتعاطي الكحوليات والمخدرات)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله بين السلوك الصحي - 1 : وفقا لإلطار النظري وما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة التي تمكنت الباحثة من االطالع عليها تم صياغة فروض الدراسة الحالية علي النحو التاليعلم نفس2002 مجازهماجستير

فاتن طلعت قنصوه
بعض خصائص معالجة المعلومات كمحك للتمييز 

بين فئات مرضى الفصام ومجموعة من االسوياء
محمد محمد الحسانين 

الدق
أصبح محور اهتمام علماء النفس المعرفى هو دراسة وفهم العمليات العقلية المعرفية المعقدةعلم نفس2002مجازهماجستير0طارق محمد فوزى

نبيل محمود العسال
شكل وكم العالقات بين مستويات التذوق الجمالى 

للمرئيات ونوعية المشاعر والذاكره المصاحبه 
كمحكات اكلينيكيه خارقه

محمد محمد الحسانين 
الدق

علم نفس2002مجازهماجستير0طارق محمد فوزى
لم تكن الدراسات الجمالية خاصه فى مجال التفضيل أو التذوق الجمالى سهلة فى يوم من االيام ائما مثارا للجدل النقاش وكانت  المشكلة تتزايد عندما يجول تناول البحث عن الدراسة الموضوعية للتفضيل الجمالى

محمد أحمد راضى
المكون المعرفى فى مقابل المكون التعبيرى 

كمؤشرات لبعض اضطرابات الذهان
تتناول الرسالة معرفة كيفية أداء االنسان نشاطاته اليومية بدءا من نشاطات االدراك وممارستهومرورا بالتذكر وانتهاءا بحل المشكلةعلم نفس2002مجازهماجستير0أحمد عبد الفتاح عيادمايسه محمد شكرى

ناصر شباب المويزى
دوافع واتجاهات الشباب الكويتى نحو قراءة الصحف 

المحلية مقارنة بعينة مصرية
أصبح لوسائل االعالم عامة دور أساسى ومعترف به وله مكانه هامة فى حياة الناس فى تقديم المعلومات والتعليم والتثقيف والترفيه وتسلط الضوء على االخطاء فتكشف الحقائقعلم نفس2002مجازهدكتوراه0فريح عويد العنرىعبد السالم أحمدى الشيخ

أشرف محمود أبو اليزيد السرسى
المواقف المثيرة لالنتكاسه وتحييدها باستخدام التغذية 

الرجعية الببليوجرافية فى ضوءبعض متغيرات 
الشخصية

عبد السالم أحمدى الشيخ
محمد محمد الحسانين 

الدق
 علم نفس2002مجازهدكتوراه0

تهدف الدراسه الى الكشف عن المواقف العامة المثيره لالنتكاسه عند كل المتعاطين  والتى تكون لها المسؤليه االولى فى االنتكاسة والتعرف على المواقف المثيرة لالنتكاسة الخاصة بكل عقار على حده والتعرف على المواقف المثيرة لالنتكاسة المرتبطة بالشخصية ويهدف البحث الى االجابة على بعض التساؤالت مثل تغير الخصائص السيكولوجيه لدى أفراد عينة الدراسة أثناء عرض مثير االنتكاسة وخطط جديده لتحسين التشخيص والوقاية والعالج فى مجال االدمان

ياسر محمد السيد الشامي
بعض جوانب االضطراب اللغوي لدي مرضي 

الفصام واالكتئاب
هل تختلف الفئات النوعيه من مرض االكتئاب في فهم وانتاج اللغه؟     -هل يختلف االكتئابيون عن االسوياء  علي اللغه المنطوقه؟                                                              -ومن التساؤالت التي  تثيرها الدراسه الحاليه ؟              .                          وتؤكد الدراسات السابقه ان االشخاص العاديين كانوا اسرع  في استجابا تهم علي كل اختبارات السرعه. يختلف االداء اللغوي لدي الفصامين عنه لدي مرضي االكتئاب - 2انه يختلف االداء اللغوي لدي االسوياء عنه لدي مرضي االكتئاب - 1:تهدف الدراسه الي فحص بعض جوانب االضطراب اللغوي لدي مرضي الفصام واالكتئاب  ومقارنتهم بمجموعه ضابطه من االسوياء  وقد خصصت الدراسه  لمعالجة  بعض قضايا السلوك اللغوي  واالنتاج والفهم لدي مرضي الفصام واالكتئاب  ومن اهم نتائج هذه الدراسه  التي توصل اليها الباحث  علم نفس2003مجازهماجستيرهبه بهي الدين ربيعخالد ابراهيم الفخرانيمحمد محمد الحسانين

هناء همت حسن عبد الرازق
المخاوف المرضية كمحكات تشخيصية فارقة لدي 

االطفال التوحيديين
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال العاديين و- 4 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال العاديين واألطفال التوحديين في المخاوف المرضية من حيث الشدة- 3 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال العاديين واألطفال التوحديين في نوعية المخاوف- 2 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال العاديين واألطفال التوحديين في المستوى األقتصادي واألجتماعي تؤثر في ظهور المخاوف المرضية- 1 :فروض الدراسة   .( إناث30-  ذكور 30) طفل أسوياء 60و ( إناث30-  ذكور 30) طفل توحدي 60تكونت من  :عينة الدراسة   .إعتمدت الباحثة على قائمة مسح المخاوف المرضية وقائمة تشخيص التوحد ومقياس المستوى األقتصادي واإلجتماعي :أدوات الدراسة   .تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المخاوف التي يتصف بها اإلطفال التوحديين في محاولة للوصول إلى نوعية هذه المخاوف وشدتها في ضوء متغير الجنس والسن مقارنة باألطفال األسوياء ومعرفة أثر المشتوى األقتصادي واألجتماعي في ظهور المخاوف المرضية :مشكلة الدراسة   .المخاوف وشدتها لديهم في متغير الجنس والسن مقارنة باألطفال األسوياء (أنواع) تناولت الدراسة الحالية المخاوف المرضية كمحك لتشخيص األطفال التوحديين من خالل معرفة أنماط علم نفس2003مجازهماجستير00خالد ابراهيم الفخراني

ميرت سمير صبحي غالي حنا
االيثار والمساندةاالجتماعية وعالقته ببعض 

خالد ابراهيم الفخرانيمشكالت التوافق الزواجي لدي المتزوجين حديثا
    .تهتم الدراسه الحاليه بمحاولة التعرف على االيثار والمسانده االجتماعيه وعالقتهما ببعض مشكالت التوافق الزواجي لدى المتزوجين حديثا الذي يؤثر في كثير من االحيان الى فشل الحياه الزوجيه بين الرجل والمرأه  :-مشكلة الدراسه  .والخالفات الزوجيه كأي خالفات بين اثنين لها اسباب , بعضها يرجع الى الزوج او الزوجه او اليهما معا ,وبعضها االخر يرجع الى ظروفهما االجتماعيه واالقتصاديه والى عالقتهما باسرتيهما االصليتيين  .وتختلف الخالفات الزوجيه بحسب شدتها ومدتها , فهناك خالفات بسيطه يسهل حلها والتغلب عليها , وخالفات شديده يصعب حلها ,تفسد التفاعل الزواجي والتوافق بين الزوجين , وهناك خالفات موقفيه طارئه تنتهي بانتهاء الموقف الذي اثارها ,وخالفات مزمنه يصعب عالجها ,تجعل الحياه الزوجيه نكدا وشقاء  .  تهدف الدراسه علي التعرف علي انه ال يخلو اي توافق زواجي من خالفات بين الزوجين , خاصة في السنوات االولى من الزواج ,حيث تكون خبرة كل منهما بالزوج االخر قليله , وال تزال الثقه بينهما محدوده , وعالقتهما الزوجيه في بدايتها ,وزواجهما في المهد يحبو , وال يقوى على مواجهة هذه الخالفات وال على تحملها وعالجها علم نفس2003مجازهماجستير00

عيد سليمان علي علي
 بعض المتغيرات االنفعالية والمعرفية المنبئة 

باضطراب الهلع
0علم نفس2004مسجلهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

محمد احمد  حسنين ابو العطا
مدي الذاكره  العامله وتنشيطها علي االتصال اللغوي 

لدي االطفال التوحيدين
0علم نفس2004مسجلهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

هاله ابراهيم نصر الخولي

تباين اثر محاربة السلوك الصحي  علي نبض 
االضطرابات النفسية المصاحبة والنا تجة عن  

االصابة بجلطة الشريان التاجي وسرطان الثدي لدي 
عينه من الرشدات

توضح الرساله مدي االرتباط بين كال من السلوك الصحي السلبي واالصابه بمرض الثدي وجلطه الشريان التاجي وتصنيف المدركات الصحيه والسلوكيات الصحيه وااليجابيه لمريضات سرطان الثدي وجلطه الشريان التاجي لتدعيم السلوك الصحي االيجابي وكف السلوك الصحي السلبيعلم نفس2004مجازهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

رانيا محمد حسن الشيخ
 اضطراب الذاكره العامله السمعية والبصرية 

وعالقتها باضطراب اللغة والتفكير لدي الفصاميين
0علم نفس2004مسجلهماجستيرمحمد السيد منصوروائل البشالويهبه بهي الدين ربيع

شيماء شكري العزب خاطر
عالقة الذكاء الوجداني والعقلي بقدرات التفكير 

االبداعي دراسة وصفية بنائية
تتحدث الرساله عن االعاقه الحركيه والضغوط النفسية والحركية والذكاء الوجداني والروحي وكذلك بعض الدراسات الخاصه  بالضغوط النفسيه وكيفيه خفضها لدي عينات مختلفه وكذلك لدي بعض المعاقين حركياعلم نفس2004مجازهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

ابراهيم زكي ابراهيم عبد الجليل
اثر اورام المخ والصرع علي الذاكره العاملة لدي 

عينه من الراشدين في ضوء متغير جنسي
0علم نفس2004مسجلهماجستير0علي سيف الدينهبه بهي الدين ربيع

اميره محمدمحمد الدق
الفروق  بين مرضي الكبد الفيروسي المزمن 

واالصحاء في السلوك الصحي تبعا للفرق بينهما في 
الكفاءة الذاتية والحالة العقلية

عداد بطارية من االختبارات النفسية الستخدامها في التشخيص والكشف المبكر عن التغيرات المصاحبة المراض الكبد الفيروسية المزمنة وهل توجد عالقة ارتباطية بين أنماط السلوك الصحي السلبى والكفاءة الذاتية وهل توجد عالقة ارتباطية بين أنماط السلوك الصحي السلبى والحالة العقلية وهل هناك فروق بين مرضي الكبد الفيروسي س المزمن واألصحاء في أنماط السلوك الصحي والكفاءة الذاتية والحالة العقليةعلم نفس2004 مجازهماجستير0محمد نجيبخالد ابراهيم الفخراني  تهدف الدراسه الي الكشف عن أنماط السلوك الصحي التى يمارسها مرضى الكبد الفيروسي س المزمن في مقابل االصحاء والكشف عن الفروق وداللتها بين مرضي الكبد الفيروسي س المزمن واألصحاء في الكفاءة الذاتية والحالة العقلية والكشف عن الفروق بين عينتى مرضي الكبد الفيروسي س المزمن واألصحاء في الكفاءة الذاتية والحالة العقلية وتأثيرهما على ممارستهم ألنماط السلوك الصحي وا 

يمني صالح احمد شهيب
االصابه بروماتيزم القلب لدي عينه من االطفال 

وعالقته ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لدي 
كال من الطفل واالم

0علم نفس2004مسجلهماجستير0عمر محمد زعيرخالد ابراهيم الفخراني

همت مصطفي بيومي البنا
التفاعل بين توجهات االنجاز واشكال القلق والنواتج 

الخارجية لهذا التفاعل
0علم نفس2004مسجلةماجستير00عبد السالم احمدي الشيخ

جيهان ماهر احمد الكومي
برنامج مقترح لتعديل  بعض العوامل  النفسيه 

 خالد ابراهيم الفخرانيالمساهمه  في عدم الرضا الزواجي
00

0علم نفس2004مسجلهدكتوراه

نجالء ابراهيم  محمد محمود سليمان
الذاكره العامله وعالقتها باضطراب  االنتباه 

0علم نفس2004مسجلهدكتوراه00هبه بهي الدين ربيعالمصحوب  بزياده الحركه عند االطفال

ايهاب عابدين حسين محمد
التفاعل بين مشاعر التذوق الموسيقي  وضبط الذات 

 عبد السالم احمدي الشيخوتباين اثره علي االنجاز والقلق والنشاط الزائد
00

0علم نفس2004 مسجلهدكتوراه

محمود عبد الرحمن  عبد الحميد

دور تفاعل مكونات  الرساله  التليفزيونية في تشكيل  
بعض اساليب  التفكير  واالتجاهات  لدي 

المشاهدين  في ضوء بعض سمات الشخصيه
 .ويهدف أيضا الى بيان لى السمات الشخصيه اكثر تاثيرا وارتباطا في موضوع اكساب وتغيير االتجاهات. وتهدف الدراسه الى إيضاح مدى وجود عالقه ارتباطيه بين مكونات الرساله التلفزيونيه وكل من أساليب التفكير االبداعى والنقدى واالتجاه االنتمائى. الى اى مدى تؤثر مشاهده الرساله التلفزيونيه في تشكيل واكساب وتغيير االتجاهات التي يعتنقها المشاهد والى مدى يمكن إقناعه باعتناق اتجاهات أخرى عبر المشاهده. التعرف على الى اى مدى تؤثر الرساله التلفزيونيه في تشكيل واكساب وتغيير أساليب التفكير التي يتبناها االفراد المشاهدين.  تهدف الدراسه الى البحث عن الشروط التي تحتها يمكن عمل برامج تلفزيونيه ناجحه قادره على التاثير وتشكيل أساليب التفكير وتغيير االتجاهات لدى المشاهد الى األفضل والمرغوبعلم نفس2004مجازهدكتوراه00عبد السالم احمدي الشيخ

نانيس صالح ابراهيم الزعويلي
دراسه مقارنه بين  مكونات الذاكره العامله لدي 

مرض االكتئاب احادي وثنائي القطب عند مرضي 
االكتئاب

اعتمدت  الباحثه علي المنهج المقارن                                                                                     : منهج الدراسه.  -  تباين درجات االفراد علي المكون  البصري المكاني  للذاكره العامله  بتباين كال من الجنس وتصنيف االكتئاب - 2. تباين درجات  االفراد علي المكون  اللفظي للذاكره  العامله  بتباين كال من الجنس وتصنيف االكتئاب - 1:وقد قامت الدراسه  علي فرضين  اساسين هما.  وكذلك وضع دليل ارشادي للباحثين ممن يرغب في دراسه مكونات الذاكره العامله  وعالقتها باالكتئاب  (ثنائي القطب- احادي القطب)للذاكره العامله  بتباين  كل من الجنس  وتصنيف  االكتئاب (المكاني- المكون البصري- المكون اللفظي )تهدف الدراسه  الي التعرف علي الفروق القائمه  بين درجات االفراد علي علم نفس2005مجازهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

عبير محمد عبد المعطي علي 
الحداد

امكانية تحسين الذاكره العامله واثره علي خفض 
شده االعراض المرضية للقلق

في القياس البعدي لصالح المجموعه التجريبيه (السعه_ البصريه- اللفظيه)وجود  فروق ذات دالله  احصائيه بين درجات المجموعه  التجريبيه ودرجات المجموعه الضابطه في االداء  علي مهام الذاكره العامله: ما اثر تحسين الذاكره العامله  علي حده  اضطرابات  القلق؟                                        وقد اسفرت النتائج - 2هل يمكن  تحسين الذاكره  العامله  لدي عينه من ذوي قلق السمه المرتفع؟- 1:تهدف الدراسه الي  تحسين الذاكره العامله لدي عينه من ذوي قلق السمه المرتفع وتتلخص مشكله الدراسه في االجابه علي سؤالين هماعلم نفس2005مجازهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

صفاء رمضان يوسف الشيخ
بعض االساليب المعرفيه  ومتغيرات الشخصية لدي 
عينه من االطفال المعاقين سمعيا واالطفال االسوياء

عدم  وجود فروق  بين الذكور واالناث  في االساليب المعرفيه السابقه  لدي االطفال  المعاقين سمعيا واالسوياء وجود فروق داله في اسلوب االعتماد ةاالستقالل عن المجال االدراكي بين االطفال المعاقين سمعيا  واالسوياء وذلك لصالح االطفال المعاقين سمعيا:لدي االطفال المعاقين سمعيا واالسوياء ومن اهم النتائج(الدافعيه لالنجاز-القلق- االنبساطيه)وكذلك معرفه الفروق  بين الذكور واالناث في هذه االساليب المعرفيه لدي المعاقين سمعيا واالسوياء  كما انها تهدف للتعرف علي االساليب المعرفيه السابقه ومتغيرات  الشخصيه  (االندفاع-التروي)واسلوب  (االستقالل- االعتماد )تهدف الدراسه  الي التعرف  علي الفر وق  بين االطفال المعاقين  سمعيا  واالسوياء في االساليب المعرفيه  االتيه علم نفس2005مجازهماجستير  طارق محمد فوزيامال عبد السميع اباظهخالد ابراهيم الفخراني

 

رشا ناجي محمد محمد
اثر التدريب علي التحكم االرادي في خفض 

اضطراب قصور االنتباه للنشاط الزائد وعلي خفض 
مصاحباته

هل إذا تمكن المفحوصين من خالل تدريبات التغذية الرجعية الحيوية لنشاط العضالت الك-br 2.  في الدراسة brالنشاط الزائد لدى عينة الدراسة الحالية وذلك في ضوء المؤشرات الفسيولوجية ونتائج المقاييس السيكولوجية المستخدمة / هل تدريبات التحكم اإلرادى عن طريق التغذية الرجعية الحيوية لنشاط العضالت الكهربي تؤثر في خفض اضطراب قصور االنتباه-br 1:  مشكلة الدراسة br. النشاط الزائد علي التكيف في البيئة المنزلية والمدرسية / توفير وسائل عالجية جديدة لمساعدة األطفال ذوي قصور االنتباه -br 4. توفير وسائل عالجية جديدة من السهل تدريب األطفال عليها وكذلك استخدامها بسهولة ويسر بعيدا عن العقاقير وأثارها الجانبية المدمرة-br 3. وذلك بمرور فترة زمنية بعد انتهاء التدريب  (العدوانية, القلق  )النشاط الزائد ومصاحباته / التعرف علي مدى إمكانية استمرار التحسن في خفض اضطراب قصور االنتباه . -والذي يتضح من خالل المؤشرات الفسيولوجية الدالة علي ذلك (العدوانية, القلق  )النشاط الزائدومصاحباته /  التعرف علي مدي فاعلية تدريبات التحكم االرادى عن طريق التغذية الرجعية الحيوية لنشاط العضالت الكهربي في تعلم الطفل التحكم في خفض اضطراب قصور االنتباه  :اهداف الدراسهعلم نفس2005مجازهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

شيخه سياف مهدي المطيري
ادراك الطفل لسوء المعامله الوالديه وعالقته ببعض 

. تعتبر مشكلة اساءة معاملة الطفل من المشكالت الخطيرة التى البد من التصدى لها لذا تعتبر من اخطر الظواهر هذه الدراسة تسعى لالجابة على بعض التساؤالت منها هل توجد فروق بين الجنسين فى القلق ؟ هل توجد فروق بين الجنسين فى الذكاء ؟ هل توجد فروق بين الجنسين فى ادراكهم لالساءة الوالدية ؟تهتم الدراسة بدراسة سوء المعاملة للطفل ودراسة االنواع االخرى من االساءة الجنسية. علم نفس2005مجازهدكتوراه00خالد ابراهيم الفخرانيالمتغيرات المزاجيه والمعرفيه

خالد الفخرانيالتاثيرات الفارقه لتعاطي  البانجو علي اسلوب االبداعحسن عبد السالم العشري
00

اسلوب التسلط  واسلوب تحمل وعدم تحمل الغموض  باالضافه الي بعض المتغيرات النفسيه المتمثله  في المقاييس الفرعيه لمقياس اسلوب االبداع:   تهدف الدراسه  الي دراسه اساليب التفكير االبداعي لدي عينه من متعاطي البانجو وتاثير تعاطي البانجو علي اسلوب التفكير  لدي متعاطيه وكذلك محاوله ايضاح الفروق بين  متعاطي البانجو واالسوياء   في اسلوب التفكير االبداعي وكذلك  مدي التباين الناتج عن التعاطي في ضوء بعض االساليب المعرفيه والتي تحددت  في الدراسه الراهنه  في اسلوبين  وهما علم نفس2005مجازهماجستير

نجوي ابراهيم الشناوي

 مهارات  االتصال التفاعلي للوالدين كما  يدركها  
االبناء وعالقتها ببعض الخصائص الوجدانيه  

 خالد الفخرانيمحمد الحسانين للشخصيه
0

0علم نفس2005مجازهماجستير

شيماء محمد عبد المجيد جاد هللا
اثر حركة الوعي مابين الداخل والخارج علي تفاعل 

السيروتوبنه وبعض اعراض الفصام
0علم نفس2006مسجلةماجستيرمحمد السيد منصورمحمد احمد الصاويعبد السالم احمدي الشيخ

.تدعم هذه الدراسه عدد  من الدراسات حول دور الذاكره البصريه المكانيه في جوده ادراك الموقف-4.     المكون اللفظي للذاكره العامله اليؤثر في جوده ادراك الموقف- 3.  دورا هاما  في جوده ادراك الموقف (ذكر اوانثي)يلعب النوع-2.   تلعب الخبره دورا هاماوحيويا في جوده  ادراك الموقف ودقه  وجوده اتخاذ القرار-1: من اهم  النتائج.     -القاء الضوء علي مكونات الذاكره العامله وسعه الذاكره  العامله كعمليات معرفيه وعالقتها بادراك الموقف في بيئه  قياد السيارات- 4.دراسه  الفروق الفرديه بين المستجدين  والخبراء في جوده  ادراك الموقف في ضوء عدد من العمليات المعرفيه-3.معرفه الفروق الفرديه  بين االفراد في جوده ادراك الموقف- 2.تحديد العمليات المعرفيه المسئوله عن جوده ادراك  الموقف- 1:تهدف الدراسه الي علم نفس2006مجازهماجستير00خالد ابراهيم الفخرانيبعض العمليات المعرفية المؤلة عن ادراك الموقفرانيا محمد علي علي الفار

عبدالاله جاب عبد العاطي
تباين بعض العمليات المعرفية المرتبطة باالستخدام  
المفرط  لشبكة المعلومات الدوليه  بتباين محددات 

الذاكره العامله
  .لدى غير مفرطى استخدام االنترنت(مرتفع/متوسط/منخفض)وتباينها بتباين سعة الذاكرة العاملة(حل المشكالت- اتخاذ القرار - التفكير الناقد)الكشف عن مدى االختالف فى درجات متوسطات العمليات المعرفية-2.(متوسط منخفض- مرتفع )عند اختالف مستويات سعة الذاكرة العاملة(حل المشكالت-اتخاذ القرار-التفكير الناقد)التعرف على الفروق بين متوسطات درجات المفرطين فى استخدام االنترنت على العمليات المعرفية-1:- تهدف الدراسة الىعلم نفس2006مجازهماجستير00 خالد ابراهيم الفخراني

سعاد محمد حسن خليف
اشكال العالقات بين انماط الذكاء واتجاه القاده نحو 

المهمه او نحو العالقات في ضوء بعض ابعاد 
الشخصية االاللشخصية

تهدف هذه الدراسه الي التعرف علي اشكال العالقات بين انماط الذكاء واتجاهات القاده نحو المهمه او نحو العالقات والتعرف علي اي من االبعاد الشخصيه التي ترتبط بتوجه القائد نحو المهمه او اي من هذه االبعاد التي ترتبط بتوجه القائد نحو العالقهعلم  نفس2006مجازهماجستير00عبد السالم احمدي الشيخ

شيماء ششتاوي سلطان سلطان
عالقة استخدام  شبكة المعلومات الدولية ببعض 

االضطرابات النفسية والمكون البصري للذاكره العامله
تحديد العالقه بين االستخدام المفرط لشبكة المعلومات الدوليه باداء المكون البصري المكاني للذاكره العامله-2محاولة التعرف علي طبيعه العالقه بين االستخدام المفرط لشبكة المعلومات الدوليه ببعض االضطرابات  النفسية مثل القلق واالكتئاب -1:حاولت الباحثه حسم التناقض في نتائج الدراسات السابقه في مجال استخدام شبكة المعلومات الدولية وتمثلت اهداف الدراسه في النقاط التاليهعلم نفس2006مجازهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

عمرو عبد المنعم محمد عبد الحنان 
حويله

بعض العمليات المعرفية المؤثره علي تقرير شهاده 
العيان

   .و النظريات المفسرة للنسيان في ذاكرة شاهد العيان والتفكير و ادوات التفكير و التفكير الناقد و مراحل التفكير الناقد و مكونات التفكير الناقد وخصائص التفكير الناقد(اثناء التحقيق)عوامل الخطا في الشهادة  (عوامل شخصية)تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي بعض العمليات المعرفية المؤثرة علي تقرير شهادة العيان وذلك عن طريق التعرف علي شهادة العيان والدراسات المبكرة حول شهادة العيان و دور علماء النفس كخبراء شهادة العيان و تعريف شهادة العيان و مراحل الذاكرة في عملية شهادة العيان و العوامل التي تؤثر علي ذاكرة شاهد العيان و الخطا في الشهادة والكذب في الشهادة و عوامل الخطا في الشهادة علم نفس2006مجازهماجستير00خالد  ابراهيم الفخراني

نجوي ابراهيم الشناوي
جوده الحياه وفعاليه الذات والكفاءه االجتماعية  لدي 

 .اعداد استخبار يشتمل على ابعاد جودة الحياة بدال من االعتماد على مؤشرات محددة لجودة الحياة فى قياسها-  .فى كل من جودة الحياة و فعالية الذات و الكفاءة االجتماعية(مرضى الشريان التاجى والسكرىو االصحاء)التعرف على الفروق بين عينات الدراسة الثالثة-  .التعرف على ما اذا كان لمتغيرات الدراسة القدرة على التنبؤ بحدوث االمراض النفسية الجسمية-  .فحص العالقة بين االمراض النفسيةالجسمية وكل من جودة الحياة و فعالية الذات و الكفاءة االجتماعية:- اهداف الدراسةعلم نفس2006مجازهدكتوراه00خالد ابراهيم الفخراني المرضي السيكوسومانتين  واالصحاء

مروه مصطفي قطب الجمال

مدي فاعلية برنامج عقالني  انفعالي  في خفض  
اثر االحداث  الضاغطه وزياده االمل لدي السيكو 

 خالد ابراهيم الفخرانيسومانتين
00

دراسة العالقه االرتباطيه بين االفكار الالعقالنيه والتحقق من امكانية تعديل االفكار الالعقالنيه الي افكار عقالنيه علم نفس2006مجازهدكتوراه

انجي محمد انور عبد الغني قاسم
معالجه  المعلومات  في ضوء كال من  اساليب 

 .ومعنى ذلك ان اتجاه معالجة المعلومات يسعى لدراسة العقل,وخاصة الذكاء االنسانى القابل للمالحظة,التى تستهدف تحقيق انجاز اكبر فى فهم وتفسير التعلم االنسانى من خالل عمليات استقبال ومعالجة المعلومات”معالجة المعلومات”وقد ظهر خالل السنوات االخيرة نظرية.ال شك ان السنوات االخيرة من تاريخ تقدم علم النفس قد شهدت تحوال كبيرا فى مجال الدراسة وفى المناهج العلمية المستخدمة فى هذا العلم خاصة بعد ان ساد مجال علم النفس المعرفى وعلم النفس العصبى واصبح محور اهتمام علماء النفس المعرفى هو دراسة وفهم العمليات العقلية المعرفية المعقدة,كما بات الحديث عن مفاهيم مثل االفكار واساليب التفكير واالستدالل وحل المشكالت ومعالجة المعلومات يستقطب كل االهتمام,وكان الهدف من هذا التحول هو الوصول الى تفسير كيفية عمل العقل واكتساب المعرفة ومعالجة المعلومات من خالل تحديد العمليات المعرفية المستخدمة فى التمثيل الذهنى الداخلى للمعلوماتعلم نفس2006مجازهدكتوراه00خالد ابراهيم الفخرانيالتفكيروبعض انماط الذكاء

محمد نجيب السيد عيد عوضين

اعداد  برنامج معرفي سلوكي  لتخفيف  حده العدوان 
الناتج عن اساءه المعامله لدي عينه من االطفال 

 خالد ابراهيم الفخرانيالعاملين
00

لذلك كان البد من مد يد العون لهؤالء االطفال لتخفيف حدة العدوان الناتج عن اساءة المعاملة باستخدام اساليب العالج المعرفى السلوكي.بل وتعرضوا للعديد من انواع االساءة واالستغالل باالضافة الى العدوان من صاحب العمل و الزمالء (االطفال العاملين)وبالرغم من هذه االهمية اال ان هناك فئة من االطفال حرموا من االستقرار فى هذه المرحلة وهم , تعد مرحلة الطفولة من اهم المراحل التى يمر بها الفرد فى حياته لما لها من تأثير على شخصيته بعد ذلكعلم نفس2006مجازهدكتوراه 

مني محمد الصادق محمد محمود
بعض  متغيرات الشخصية والمعرفية المرتبطة 

باتخاذ القرار لدي العاملين  بالقطاع العام والخاص
0علم نفس2007مسجلهماجستير00عبد السالم احمدي الشيخ

ريهام محمد علي محمد سالم
 االثار النفسية  لختان االناث لدي عينه من 

المتزوجات
 تهدف الباحثه من دراسه تباين درجة الختان بتباين القائم بعملية الختان ودراسه الفروق بين االناث المختونات  وغير المختونات علي درجة كبيرة من التوافق الجنسي والقلق والعدوانعلم نفس2007مجازهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

نهال احمد  عبد الرحيم الشاعر
 بعض اضطرابات السلوك  المصاحبه  لسوء 
استخدام شبكة االنترنت وامكانية التحكم فيها

وهل يستمر تاثير تدريبات التحكم االرادي عن طريق تدريبات التغذيه الرجعيه الحيويه في خفض اعراض القلق والصداع النفسي-معرفة مددي فعالية تدريبات التحكم االرادي عن طريق  تدريبات التغذيه الرجعيه الحيويه لنشاط العضالت الكهربي في خفض اعراض القلق والصداع النفسي-(الصداع-القلق)تهدف الدراسه للتعرف علي طبيعة العالقه بين االستخدام السيء لشبكة االنترنت وبعض االضطرابات السلوكيةعلم نفس2007مجازهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

داليا  علي ابراهيم محمدالرويني
التباين في العمليات االنفعاليه والمعرفية وعالقتها 

بدقة  الشهاده في ضوء الجنس
 .كشف العوامل التي تؤثر في دقة شهادة العيان وبالتالي يجب تدقيق ىذه الشهادة وأن ال تقبل بشكل آلي على أنها حقيقة ودقيقة.معرفة الفروق بين الجنسين في درجة دقة الشهادة .الكشف عن بعض الخصائص النفسية المرتبطة بدقة الشهادة : وكانت أهذاف الذراسةكاالتى.فعملية الشهادة تتضمن قيام الشاهد بتقديم تقرير عن موقف او حدث سبق والوقع في حضوره وأدركته حواسه .القلق و االكتئاب واالدراك اواالنتباه والذاكرة ولشهادة الشهود أهمية كبيرة في بسط العدالةوالكشف عن الحقيقة ومن ثم القضاء بها : مثل , وتهدف إلي إلقاء الضوء على بعض العوامل التي تؤثر على دقة شهادة شهودالعيان إلحداث واقعة جنائية ما ,تقع الدراسة الحالية ضمن موضوعات علم النفس الجنائي بمعناه الواسععلم نفس2007مجازهماجستير00خالد ابراهيم الفخراني

سعود نامي  سعود نافع الضليعي  
الحربي

بعض سمات  الشخصية المتنبئة  بكفاءة قادة  
ضباط الشرطة بدولة الكويت

تهدف الدراسه الي دراسه السمات الشخصيه المنبئه بدراسه كفاءة ضباط الشرطه وقياس كفاءة القاده في افعالهم وانشطتهم عملية معقده الن اعمال الشرطه اعمال واسعه ومعقده ومتنوعه تتصل بالعديد من المجاالت وتبقي الجريمة الشغل الشاغل للشرطه وتتناول الدراسه ايضا الشرح والتفسير للمنهج المستخدم في الدراسه متناوال العينه التي اجريت عليها الدراسه واالدوات المستخدمه وكيفيه حساب شروطهاعلم نفس2007مجازهماجستير00خالد ابراهيم الفخراني

رانيا  مسعد  اسماعيل يوسف
االسباب  النفسية  وراء اضطرابات االم النفسية اثناء 

 الحمل وبعد الوالده
 تمر االم اثناء  الحمل والوالده بضغوط كبيره وسبب تلك الضغوط معاناة بعض النساء من مشكالت نفسيه بعد الوالده وتستمر اليام واسابيع وتنقسم المشكالت الي اضراب مزاجي مابعد الوالده وكذلك اكتئاب الوالده وتحتاج المراه التخلص من تلك االعراض للوصول لحاله نفسيه طبيعيه  بجانب مسانده ومساعده المقربين وخاصة الزوجعلم نفس2007مجازهماجستير00خالد ابراهيم الفخراني

لمياء نجدي محروس محمد ابراهيم
اثر تنشيط  المكون التنفيذي للذاكرة العامله علي 

اتخاذ القرار وحل المشكالت لدي عينه من مرضي 
الفصام

هبه بهي الدين ربيع
حسام الدين فتح هللا 

الصاوي
0علم نفس2007مسجلةماجستير0

ايمان  محمد جالل الدين شلبي
تباين االداء علي  االختبارات بتباين  طريقة 

(ورقية ومبرمجة)تقديمها
في ضوء االطار النظري وما اسفرت عنه من انه التوجد فروض ذات دالله احصائيه بين متوسط درجات افراد العينه عند تطبيق الصوره الورقيه والصوره المبرمجهعلم نفس2007مجازهماجستير00احمد السيد محمد اسماعيل

اميرة السيد عبد المنعم  عطيه
اثر خبرات الطفوله المؤلمة في اداء مهام الذاكرة 

العاملة
و االطفال الذين لم يتعرضوا لهذه الخبرات فى االداء على مهام الذاكرة العاملة   (اساءه معاملة الوالدية - احداث الحياة  )تهدف الدراسة الى الكشف عن الفروق بين االطفال الذين لديهم خبرات مؤلمة من علم نفس2007مجازهماجستير0خالد ابراهيم الفخرانياحمد السيد محمد اسماعيل

نيفين عبد العزيز احمد نور الدين
تباين موضع البؤره الصرعيه  وتاثيره في معالجة 

المعلومات
تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي تباين موضع البؤرة الصرعية و تأثيره في معالجة المعلومات وذلك من خالل التعرف علي الصرع و مفهوم الصرع و المقصود بالبؤرة الصرعية و معدالت انتشار الصرع و انواع الصرع و النظريات المفسرة للصرع و طرق الوقاية من االصابة بالصرع و معالجة المعلومات و الم .تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي تباين موضع البؤرة الصرعية و تأثيره في معالجة المعلومات وذلك من خالل التعرف علي الصرع و مفهوم الصرع و المقصود بالبؤرة الصرعية و معدالت انتشار الصرع و انواع الصرع و النظريات المفسرة للصرع و طرق الوقاية من االصابة بالصرع و معالجة المعلومات و المعالجة البصرية و المعالجة السمعية و مراحل معالجة المعلومات و نظرية تجهيز و معالجة المعلومات و نماذج تجهيز ومعالجة المعلومات و معالجة المعلومات من منظور نيورولوجي و الجوانب التشريحية و الوظيفية للمخ و الدراسات التي تناولت تاثير االصابة بالصرع و تعقيب علي الدراسات التي تناولت تاثير االصابة بالصرع علي المعالجة السمعية للمعلومات و الدراسات التي تناولت تاثير االصابة بالصرع في المعالجة البصرية و تعقيب علي الدراسات التي تناولت تاثير االصابة بالصرع علي المعالجة البصرية للمعلوماتعلم نفس2007مجازهماجستير0علي ابو الصفاهبه بهي الدين ربيع

هناء همت حسن عبد الرازق
فعالية برنامج لخفض  الضغوط الوالديه  لدي اسر 

0علم نفس2007مجازهدكتوراه0مايسه عبد الحميد شكري احمد السيد اسماعيلالفتيات  المصابات بمتالزمة ريت

يمني صالح احمد شهيب
برنامج مقترح  لتنمية الذكاء االنفعالي واثره علي 
0خالد ابراهيم الفخرانيالسلوك القيادي لدي عينه  من طالب الجامعه

0
 .تهدف الدراسة الى فحص فعالية برنامج لتنمية الذكاء االنفعالى والتحقق من تاثير هذا البرنامج فى تنمية السلوك القيادى علم نفس2007مجازهدكتوراه

هبه محمد مرسي السمالوطي
 تباين المعاقين عن االسوياء علي بعض المتغيرات 

المعرفية والوجدانية في ضوء بعض خصائص 
االعاقة

   .اذا كان من المفترض ان االعاقة تعوق صاحبها عن اداء بعض الوظائف المعرفية والوجدانية وربما تثير لديه مشاعر سلبية كاالكتئاب ورفض الحياة او تدفعه االعاقة الى التعمق بالتذوق حتى يصل الى مرحلة االنزواء داخل ذاته بالذوق علم نفس2008مجازه ماجستير00عبد السالم احمدي الشيخ

يوسف علي محمد عبد هللا الكندري
االداء الوظيفي في ضوء  بعض المتغيرات االدارية 
والنفسية لدى عينه من العاملين  في وزاره االعالم 

الكويتية
 تهدف الدراسه  الي الوقوف علي االداء  الوظيفي وعالقته  ببعض المتغيرات  االداريه  مثل الرضا الوظيفي والصراع الوظيفي  وبعض المتغيرات النفسيه مثل  مستوي الطموح  وتقدير الذات وذلك من خالل التعرف علي  العالقه  بين المتغير ات  االداريه  واالداء الوظيفي  لدي  العاملين  في وزاره االعالم  وكذلك التعرف علي العالقه بين المتغيرات النفسيه واالداء  الوظيفي لدي العاملين في وزاره االعالم وكيف يختلف االداء الوظيفي باختالف  الجنس والخبره والمؤهل العلمي علم نفس2008مجازهماجستير00خالد ابراهيم  الفخراني

مني ابراهيم متولي  بدوي ابو العنين
 االسلوب المعرفي وسمات الشخصية لدي المراهقين 
 المتعاطين للبانجو كاحد المواد النفسية المؤثرة في 

االعصاب
0علم نفس2008مجازهماجستير00احمد السيد اسماعيل

اميره محمد ربيع عبد الودود شتا
تباين البناء الدفاعي في ضوء بعض متغيرات 

السلوك المضطربه والسويه
0علم نفس2008مسجلةماجستير00عبد السالم احمدي الشيخ

ايمان عبد السالم احمدي الشيخ
انماط التفاعل بين مؤثرات االيقاع  الشخصي  

والتغيرات الكيميائية العصبية كمنبئات لال كتئاب 
المرضي

تمثل الدراسه الحاليه جانبا من منظومه االهتمام بمجال التهيؤ لالصابه باالمراض النفسيه الذي يختص بدراسه المحددات االوليه كمنبئات باالضطرابات النفسيهعلم نفس2008مجازهماجستير00هبه بهي الدين ربيع

باسمه عبد الغني محمود السنطي
المحاكاه  بالكمبيوتر لالداء  االنساني واالنفعاالت 

هذه الرساله توضح انه يمكن الوصول لمقاس مصور يحدد لنا نوع االنفعال وشدته وتوضح انه يمكن تصميم اداه  تعمل علي قياس اسلوب حل المشكالت لدي االفراد ويمكن للحاسب محاكاة االداء االنساني للتغيرات الوجهيه وتبن ايضا مجموعه من التساؤالت هل تتباين انفعاالت الوجه بتباين موقف االنسان من مواجهة حل المشكلةعلم نفس2008مجازهماجستيراحمد عبدالجليل القاضياحمد السيد اسماعيلعبد السالم احمدي الشيخالمفتاحية اثناء حل المشكالت

ياره احمد عيسي عبد هللا عيسي
تباين سلوكيات المواطنه التنظيمية لدي المرؤسين 
بتباين الذكاء الوجداني للقاده  وجوده الحياه العلمية

تهدف هذه الدراسه الي ايضاح كيفيه تباين سلوكيات المواطنه التنظيميه لدي المرؤسين بتباين الذكاء الوجداني للقائد وجوده الحياه الوظيفيه وبدايه ظهور سلوكيات المواطنه التنظيميه واهميه ظهور سلوكيات المواطنه التنظيميه ومحفزات ظهور  سلوكيات المواطنه التنظيميه وظهور سلوكيات المواطنه التنظيميه  ونوع االفرادعلم نفس2008مجازهماجستير00خالد ابراهيم الفخراني

صفاء علي الحناوي
الشعور  بالوحده النفسية واالكتئاب لدي عينه من 
0علم نفس2008مجازهماجستير00احمد السيد اسماعيل مدمني  االنترنت من طالب جامعه  االسكندريه

مني محمد حسين الشوني
النمو المعرفي واساءة المعامله البدنية واالهمال 

الوالدي
احمد السيد  اسماعيل

00
تعتبر االسره الخليه االساسيه في بناء المجتمع والمؤسسه  النفسيه واالجتماعيه االولي في بناء وتشكيل  شخصيه الطفل حيث يمارس فيها  اول انواع التفاعل النفسي واالجتماعي في اطار التنشئه الوالديه فيكتسب الطفل انماط السلوك والقيم  وسماته الشخصيه من خالل عملية التفاعل االجتماعي كما يتوقف نموه النفسي والجسمي والعقلي علي مدي تماسك االسره وقدره االسره علي اداء وظائفها كما ان لها التاثير البالغ عليه في عمليه التطبيع النفسي واالجتماعي منذ ان يكون جنينا  في بطن امه ويالزمه طفالعلم نفس2008مجازهماجستير

وسام محمد عبد الوهاب

فاعلية العالج النفسي المعرفي السلوكي ومقارنته 
بالعالج الدوائي في خفض مستوي بعض 

0علم نفس2008مجازهماجستير00احمد عبد الفتاح عياد االضطرابات العصبية

رباب محمدطه مصطفي
بعض المهارات االجتماعيه  والمتغيرات  النفسية 

لدي عينه من المعاقين حركيا
احمد السيد اسماعيل

00
0علم نفس2008مجازهماجستير

صفاء يوسف  موسي  متولي

 تباين  التذكر اللفظي اللمسي لدي  المعاقين بصريا 
 بالوالده عنه لدي المعاقين  بصريا بالوالده  عنه لدي 

تتناول هذه الدراسه المقارنه بين المعاقين بصريا بالوالده والمعاقين بصريا باالكتساب في مهام التذكر اللفظيعلم نفس2008مجازهماجستير00عبد السالم احمدي الشيخ المعاقين  باالكتساب

جيهان صالح عبد العاطي
 المزاوجه بين اعراض  الوسواس  القهري  وبعض  

عبد السالم احمدي الشيخاضطرابات  الشخصيه
00

. في بعض اضطرابات الشخصيه  وعدم وجود فروق بينهم في اضطرابات شخصيه اخري (ومرضي الوسواس القهري- االسوياء)انه  يوجد فروق ذات دالله احصائيه بين :  ومن اهم نتائج الدراسه.   -  تهدف الدراسه الي التعرف علي اعراض الوسواس القهري الشائقه لدي ذوي االضطرابات الشخصيه والكشف عن تاثير  نوع  اضطرابات الشخصيه  وتفاعالتها علي نوع الوسواس القهري  ومحاوله التعرف علي ما اذا كان كل اضطراب  للشخصيه يرتبط  باعراض  وسواسيه  نوعيه تختلف عن التي ترتبط باضطراب شخصيه اخريعلم نفس2008مجازهماجستير

بيهه يونس محمد  غبور
الفروق بين التجديديين والتكيفيين في االتجاه  نحو 

تهدف الدراسه الي التعرف علي الفروق  بين التجديدين والتكيفيين والمقارنه بينهمعلم نفس2008مجازهماجستير00عبد السالم احمدي الشيخالتذوق  الجمالي

تنمية  الذكاء الوجداني والروحي لخفض حده بعض شيماء شكري العزب خاطر
تتحدث الرساله عن االعاقة الحركية والضغوط النفسية والحركية والذكاء الوجدانى والروحى وكذلك بعض الدراسات الخاصة بالضغوط النفسية وكيفية خفضها لدى عينات مختلفة وكذلك لدى بعض المعاقين حركياعلم نفس2008مجازهدكتوراه00 هبه بهي الدين ربيعالضغوط النفسية لدي عينه من المعاقين حركيا

صفاء رمضان يوسف الشيخ

مكونات  االتجاه الديني وبعض الشروط النفسية 
والديمو جرافية الدافعة والمانعة  عن ارتداء 

وعدم وجود فروق ذات دالله احصائيه  بين مجموعتي المختمرات وغير المحجبات في متغيرات العصابيه لصالح غير المحجبات -وجود فروق ذات دالله احصائيه بين مجموعتي المنتقبات وغير المحجبات  في  متغير االنبساطيه  لصالح غير المحجبات : ومن اهم النتائج.-وغير المحجبات في ابعاد االتجاه  الديني وبعض  المتغيرات  النفسيه والديموجرافيه  والي معرفه العالقه التفاعليه بين ابعاد االتجاه الديني وبعض المتغيرات النفسيه  (منتقبات-مختمرات- محجبات طرحه صغيره) تهتم  هذه الدراسه  بالكشف عن الفروق بين الفتيات المحجبات  بفئاتهن  الثالثه  علم نفس2008مجازهدكتوراه 00 عبد السالم احمدي الشيخ(دراسة وصفية)الحجاب

ميرت سمير صبحي غالي حنا
مدي التفاعل بين بعض المتغيرات  المنبئه بعدم 

0 خالد ابراهيم الفخرانياالنجاب  وتاثيرها علي التوافق الزواجي
0

0علم نفس2008مسجلهدكتوراه

اميره محمد محمد الدق
العالج المعرفي السلوكي لعينه من حاالت االرهاب 

 .سلوكى موحد ومفصل ومكثف يتميز بدرجة من المرونةوالكفاءة العالجية-اقرار برنامج عالجى معرفى. التوصل الى عدد من االختبارات التشخيصية العراض الرهاب االجتماعى. ابراز دور رفع فعالية الذات االجتماعية فى تحسين اعراض الرهاب االجتماعى. ابراز دور العالج المعرفى السلوكى فى عالج الالهاب االجتماعى وقدرته على تعديل االفكار واالتجاهات السلبية لدى المرضى.  تهدف الدراسة الى تحديد مدى اسهام العالج المعرفى السلوكى فى تحسين اعراض الرهاب االجتماعىعلم نفس2008مجازهدكتوراه0 احمد السيد اسماعيل  محمد نجيب احمد االجتماعي عن طريق  تنميه  فاعليه الذات

رشا ناجي محمد محمد
اثر برنامج  التحكم االرادي والعالج العقالني 

0هبه بهي الدين ربيعاالنفعالي علي خفض اضطرابات  الوسواس القهري
0

.يعيش االنسان في عالم متغير ملئ باالفراد و االشياء و الكائنات كما يحيا فى عالم خصم داخلى زاخر باالحاسيس و المشاعر مفعم بالذكريات و االنفعاالت علم نفس2008مجازهدكتوراه

ناديه عطيه السعداوي العربي

فعاليه  برنامج  العادات السبعة  للشخصية االيجابيه 
علي االداء الوظيفي  للعاملين في مجال الخدمه 

النفسيه
0احمد السيد اسماعيل

0
 .وبالتالى يؤدى الى النجاح المستمر والدائم (االخصائى النفسى المدرسى)مما يؤدى الى ارتفاع االداء الوظيفى للعاملين فى مجال الخدمة النفسية , والتواصل مع االخرين للنجاح فى العمل والتعاون معهم لكى يتطور العمل الن العمل الجماعى افضل من العمل الفردى والبحث عن كل ما هو جديد فى العمل واالستفادة منة, والسعى الى االستماع الفعال لالخرين, وتحقيق المنفعة مع اآلخرين من خالل الثقة المتبادلة بينهم, وترتيب االولويات االهم فالمهم, والتخطيط للنجاح واستثمار الوقت فى كل ما هو مفيد فى العمل, الى االستقالل والمبادرة والمثابرة فى نجاح العمل وااللتزام بة-يكون اداؤة منخفضا فى عملة .مماتؤثر على اداء الفرد وبالتالى - العادات السبع للشخصية هى عادات ايجابية تنمو وتتطور وتغير شخصية الفردمن السلبية واالعتماد على اآلخرين واالتكالية علم نفس2008مجازهدكتوراه

شيماء حامد محمد الفقي

المخاوف المرجنية  و الهالوس  الضمنية لدى عينه  
من االطفال التوحديين  وعالقتها  ببعض  انماط 

التوحيد
0علم نفس2009مسجلهماجستير0محمد السيد منصورعبد السالم احمدي الشيخ

اسماء محمد عبد المعبود
اساليب المعاملة  الوالديه  وادراك  المراهقين  لها  
0احمد عبد الفتاح عياد واثرها علي  بعض المتغيرات  المعرفيه والشخصيه

0
0علم نفس2009مسجلةماجستير 

محمود وجيه عبد الحميد
دراسه بعض المتغيرات النفسيه لدي عينه من 

0علم نفس2009مسجلهماجستير0مايسه عبد الحميد شكرياحمد السيد اسماعيلعرض البهاق

شيماء علي محمد السبكي
بعض االضطرابات  النفسية  التي يعاني  منها  

0خالد ابراهيم الفخرانيامهات اطفال التوحد
0

 ان االسره كمجتمع صغير عباره عن وحده حيه دينامكيه لها وظيفه تهدف  نحو نمو الطفل نموا اجتماعيا وسلوكيا عن طريق التفاعل العائلي الذي يقوم بدور هام في تكوين شخصيه الطفل وتوجيه سلوكهعلم نفس2009مجازهماجستير 

هايدي محمد محمد احمد
الخصائص النفسية المميزه لبعض فئات  مرضي 

تعتبر االورام السرطانيه من االمراض التي تشكل خطوره علي حياه االنسان ويصيب هذا المرض اي جزء من اجزاء الجسم ويحدث خلال  في الخاليا التي تبدا بالتكاثر بشكل غير طبيعي بعيدا  عن نظامها المعتادعلم نفس2009مجازهماجستير00احمد عبد الفتاح عيادالسرطان

داليا السعيد سيد احمد  سالم
انماط  التفاعل  بين جوده الحياه واساليب المواجهه 

0علم نفس2009مجازهماجستيرمحمد السيد منصورمحمد سطيحهخالد ابراهيم الفخراني لدي  مرضي القلب

سالي نبيل عبد الحي محمد
تباين تاثير مستوي ادراك الخالفات  الزوجيه علي 

احمد عبد الفتاح عياد عبد السالم احمدي الشيخبناء شخصيه الطفل
ايمن عبد الجليل 

القاضي
 ان الزواج من النظم االجتماعية المهمه لبناء االسره كما ان الخالفات الزواجيه شيئ طبيعي في الزواج ولكن عندما تستمر  الخالفات الزواجيه لفترات  طويله قد تنعكس تلك الخالفات علي سلوك وتصرفات الزوجين سلبا وتتفاقم مما يؤدي الي عدم التوافق بين الزوجين وتهديد االستقرار االجتماعي والنفسي لالسره ككلعلم نفس2009مجازهماجستير

بسمه عبدهللا اسماعيل السعدني

فعالية كال من التغذية الرجعيه  الحيويه واسلوب 
التغير  في التحكم االرادي لالعراض االنسحابيه 

0علم نفس2009مسجلةماجستير00احمد عبد الفتاح عياد للمرض

مدحت منير عبدالعزيز  الدسوقي

فعالية برنامج عالجي لتحسين المعالجه السمعية 
المركزية والحد من االيكوالليا  لدي  االطفال 

التوحديين
0علم نفس2009مسجلهماجستير0مايسه عبد الحميد شكرياحمد السيد اسماعيل

حسام علي السيد رضوان
اللعب الرمزي لدي االطفال العاديين والتوحديين 

اعتمدت التفسيرات االولي لالسباب التي تؤدي الضطرابات التوحد علي العوامل النفسيه واساليب التربيه حيث كانت تؤكد  علي دور االبوين في حدوث هذا االضطراب وخاصة عالقة االم بطفلهاعلم نفس2009مجازهماجستير00احمد السيد اسماعيل(دراسه مقارنه)



رضا محمد  رشاد علي قنديل

اساليب مواجهه  الضغوط  وفعالية  التراث  وبعض 
المتغيرات المزاجيه االخري لدي بعض الفئات 

االكلينكيه دراسه  مقارنه
الكشف عن متغير الوحدة النفسية لدى بعض الفئات االكلينيكية من القلقين والمكتئبين.(القلقين والمكتئبين)الكشف عن فاعلية الذات لدى بعض الفئات االكلينيكية. (القلقين والمكتئبين) تهدف الدراسة الى الكشف عن اهم اساليب مواجهة الضغوط لدى بعض الفئات االكلينيكية من علم نفس2009مجازهماجستيرنشوي زكي حبيباحمد عبد الفتاح عيادخالد ابراهيم الفخراني

سالي عبد الغني احمد جاد هللا 
الخولي

اثر مشاهده افالم العنف علي العدوان واالتجاه نحو 
التذوق الجمالي في ضوء  البناء القيمي لدي 

0علم نفس2009مسجلهماجستير00عبد السالم احمدي الشيخالمراهقين

اشرف طارق السيد عبد الواحد
فعالية برنامج  ارشادي نفسي تكاملي في تخفيف  

اعراض االكتئاب  لدي طالب الجامعه
0احمد عبد الفتاح عياد

0
 .اال ان اهمالها قد يحولهاالى اضطرابات اكتئابية مزمنة, حيث التشكل االعرض مرضا ولكن تعتبر هذة االعراض تفاعال للظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية , اال انة يجب التفرقة بين اعراض االكتئاب والتى تعتبر اكثر انتشارا وبين اضطراب االكتئاب (%5)على ان نسبة االكتئاب فى العالم تصل الى 1988بغض النظر عن مستوى التحضر او الجهة الجغرافية وقد دلت احصائيات هيئة الصحة العالمية فى عام (%6-5)فان االمراض الوجدانية تنتشر بنسبة تتراوح ما بين .يعتبر االكتئاب احد فئات االضطرابات الوجدانية والتى تعتبر بدورها اكثر االمراض النفسية انتشارا وشيوعا بين االلف من افراد اى شعب من الشعوب علم نفس2009 مجازهماجستير

راندا محسن  عبد الحميد بركات

التحكم الذاتي كمتغير وسيط بين الوجدانات السلبية 
المصاحبه لمرض     الفشل الكلوي ونوعية الحياه 

.الكشف عن الفروق بين الفشل الكلوى واالسوياء فى نوعية الحياة. وقلق الموت, والغضب, تقييم مدى فاعلية نرنامج التحكم الذاتى فى التخفيف من الوجدانات السلبية المصاحبة لمرض الفشل الكلوى والمحددة باالكتئاب .  تهدف الدراسة الى الكشف عن الوجانات السلبية لمرض الفشل الكلوىعلم نفس2009مجازهماجستير0جمال النجاراحمد عبد الفتاح عياد لديهم

امل نسيم علي سالم

بعض الخصائص النفسية  السلبية لالطفال  
مجهولي الهويه وااليتام  ومدي فعالية برنامج ارشادي 

 لتعديلها
0احمد عبد الفتاح عياد

0
.                                                   التي تهتم الدراسه بقياسها (الوحده النفسيه- الكذب-الخجل-المخاوف-القلق-االكتئاب- العدوان- العنف )توجد فروق داله احصائيا بين عينتي  الدراسه من االطفال االيتام ومجهولي  الهويه  في الخصائص  النفسيه السلبيه: نتائج الدراسه .                                       -واعتمدت الباحثه في دراستها علي المنهج شبه التجريبي. عاما وكذلك  الكشف عن بقاء  تاثير البرنامج عبر  الزمن لدي عينه الدراسه (12-9) تهدف الدراسه  الي دراسه خفض مستوي يعض الخصائص النفسيه والسلوكيه  السلبيه لدي عينه من االطفال  مجهولي  النسب وااليتام المقيمين  بالمؤسسات  االيوائيه بمحافظه الغربيه  الذين تتراوح اعمارهم  ما بين علم نفس2009مجازهماجستير

هدير علي حسن الدكش
التوافق وعالقته بمفهوم التراث واالدراك المتبادل  

0علم نفس2009مسجلهماجستير00  احمد عبد الفتاح عيادبين الزوجين

عمر مصطفي  محمد النعاس

اساليب  مواجهه  الضغوط  وبعض  المتغيرات  
النفسيه  والد يموجرافية  المنبئة  بالتوافق المهني  

لدي العاملين في القطاع العام بليبيا
خالد ابراهيم الفخراني

00
.لذا يهتم الباحث بتناول بعض المتغيرات التى تتوسط العالقة بين الضغوط والتوافق المهنى, للتخفيف من وقع الضغوط النفسية والتى تجعل الشخص العامل يقيم الضغوط ويواجهها بنجاح وتجعله اكثر توافقا فى عملة , البحث الحالى يركز على هذة العوامل الواقية. حيث تناولوها من جوانب مختلفة ومتعددة واصبح من الموضوعات الشائعة ليس فقط فى مجال البحوث العلمية والمجاالت التدريبية ولكن على المستوى العام ومن ناحية اخرى يحتل الضغط النفسى مركز الصدارة فى مجاالت علم النفس والطب, يعد موضوع الضغوط النفسية من الموضوعات الهامة التى نالت اهتمام الكثير من الباحثين علم نفس2009مجازهدكتوراه

حسن عبد السالم حسن العشري
تباين دور الذكاء الوجداني في حل المشكالت بتباين 

تتناول الرساله دراسة وضع مقياس  جديد للتوجه نحو حل المشكالت والحداثه النسبيه لمصطلح الذكاء الوجداني ومفهوم االسلوب االبداعيعلم نفس2009مجازهدكتوراه00 خالد ابراهيم الفخراني(التجديدي- التكيفي)االسلوب االبداع 

عبير محمد عبد المعطي  علي
القدره التشخيصية لبعض االختبارات النفسيه 
هبه بهي الدين ربيعوالنيوروسيكولوجية كتشخيص مرض الزهايمر

00
تهدف الدراسه الي تحقيق تقدم اكلينكي يساعد علي التشخيص المبكرللزهايمر ومن ثم سرعة العالج قبل تفاقم المرض وتطوره الي مرحله متاخره اليجدي العالج لها وذلك من خالل معايير تشخيصيه واضحه سهله التطبيق وسريعه النتائج ومنخفضة التكلفه وتقديم اداه تشخيصيه قادره علي التمييز بين الزهايمر وما يترتب عليه من اضطرابات اعصاب وبين التدهور الناتج عن الشيخوخه والتقدم في العمر والمتغيرات المواكبه لهعلم نفس2009 مجازهدكتوراه

شيماء محمد عبد المجيد جاد هللا

نشاط مناطق المخ اثناء  الوعي بالمثير حتي صدور 
 االستبانه  الخارجيه دراسة  بجهاز  الرنين 

المغناطيسي
0علم نفس2009مجازهدكتوراهمحمد السيد منصورياسر عبد العظيم عباسعبد السالم احمدي الشيخ

امال محمد خليل االشقر
تاثير استخدام برنامج ارشادي  تدريس لتحسين سوء 

. تهتم هذه الرسالة بالصحة النفسية للفرد تلك الحالة النفسية التى يكون فيها الفرد متمتعا بالتوافق الشخصى واالجتماعى واالتزان االنفعالى ايجابيا ,اخالقيا ,مبدعا يشعر بالسعادة والرضا قادر على ان يؤكد ذاتة  علم نفس2009 مجازهدكتوراهعبدربه سليمان محمد سطيحه خالد ابراهيم الفخرانيالتوافق النفسي المصاحب لالمراض القلب

ايناس ماهر سيد احمد ابوعمر
فعالية برنامج معرفى سلوكى لخفض الضغوط 

(الوفاه)النفسية لدى المراهقين المحرومين من االب
0علم نفس2009مسجلهماجستير0خالد ابراهيم الفخرانىأحمد السيد اسماعيل

ايناس ماهر سيد احمد
فعالية برنامج معرفي سلوكي لخفض الضغوط 
0احمد السيد اسماعيل(الوفاه)النفسية  لدي المراهقين المحرومين من االب

0
0علم نفس2010مسجلةماجستير

(ازمة الهوية- العصابية- تقدير الذات- العدوان- السيكوباتية- االضطرابات الالاخالقية)صياغة معادالت تنبؤ بالتحرش الجنسى لدى االناث من خالل درجاتهم فى بعض السمات النفسية. (ازمة الهوية- العصابية- تقدير الذات- العدوان- السيكوباتية- االضطرابات الالاخالقية)دراسة الفروق بين االناث والذكور فى بعض السمات النفسية. ودرجاتهم فى التحرش الجنسى(ازمة الهوية- العصابية- تقدير الذات- العدوان- السيكوباتية- االضطرابات الالاخالقية)دراسة العالقة بين درجات االناث فى بعض السمات النفسية. ودرجاتهم فى التحرش الجنسى(ازمة الهوية- العصابية- تقدير الذات- العدوان- السيكوباتية- االضطرابات الالاخالقية)تهدف الدراسة الى دراسة العالقة بين درجات الذكور فى بعض السمات النفسية : علم نفس2010مجازهماجستير0نشوي زكي حبيب خالد ابراهيم الفخرانيبعض السمات  النفسية المنبئة بالتحرش الجنسيريهام محمد حسن بدر الدين .


حنان يحي محمد الجندي
تباين بعض المشكالت والحاجات النفسية لالطفال 

0احمد عبد الفتاح عياد(دراسة مقارنة)ذوي االعاقات البصرية والحركية 
0

واالسوياء في المشكالت النفسيه ومعرفه الفروق بين عينات الدراسه من االطفال المعاقين واالسوياء في الحاجات النفسيه والكشف عما اذا كان لبعض ابعاد  الحاجات  النفسية  ان تنبيء ببعض المشكالت النفسية لدي االطفال المعاقين بصريا  وحركيا  (حركيا-بصريا)ومعرفة العالقة االرتباطية بين ابعاد المشكالت النفسيه والحاجات النفسية لدي عينتي  الدراسه من المعاقين (حركيا-بصريا)والكشف عن اهم الحاجات النفسيه المدركه لدي االطفال المعاقين (حركيا-بصريا)تمثلت اهداف الدراسه الحالية في الكشف عن اهم المشكالت النفسيه المدركه عند المعاقينعلم نفس2010مجازهماجستير

ايمان محمود  عبد العزيز يونس
الحيز الشخصي كمحك فارق بين فئات اعراض 

0علم نفس2010مسجلهماجستيرطارق محمد فوزي احمد السيد اسماعيل  عبد السالم احمدي الشيخاالكتئاب

رانيا محمد محمد ابو الخير
الذكاء المعرفي والوجداني لدي انماط  من 

0علم نفس2010مسجلهماجستير00 عبد السالم احمدي الشيخمضطربي الشخصية

راندا  محمد احمد الشرقاوي

برنامج سلوكي معرفي لتعديل بعض االضطرابات 
السلوكية  والمعرفية  لمرض الوسواس القهري 

(دراسة حاله)
0علم نفس2010مسجلهدكتوراهمحمد السيد منصورايهاب سيد رمضاناحمدالسيد اسماعيل

احمدعلي عبد الهادي  الحويج

العالقة بين اساليب  التنشئة  الوالديه  وبعض 
السمات الشخصية  لدي عينه من الجانحين 

وجود فروق  بين السمات الشخصيه سواء لدي االبناء الجانحين او غير الجانحين- 3.وجود عالقه ارتباطيه موجبه داله بين  بعض اساليب التنشئه  الوالديه وبين بعض السمات الشخصيه لدي غير الجانحين-2.وجود عالقه ارتباطيه داله بين اساليب التنشئه وبين سمات الشخصيه لدي عينه الجانحين-1:ومن اهم النتائج . لدي الجانحين وغير الجانحين بالمجتمع الليبي (يقظه الضمير- الصفاوه- الطيبه-االنبساط-العصابيه)وبعض السمات الشخصيه والمتمثله في (االستقالل- الديمقراطيه- الحمايه الزائده-التسلط-التقبل) تهدف الدراسه للتعرف علي العالقه بين اساليب التنشئه الوالديه والمتمثله  في علم نفس2010مجازهدكتوراه00احمد عبد الفتاح عياد وغيرالجانحين  بالمجتمع الليبي

شيماء الششتاوي  سلطان سلطان
اثر برامج التحكم  االرادي علي خفض الضغوط 

هبه بهي الدين ربيعالنفسية لدي مقدمي الرعاية لمرض الزهايمر
00

يتضح من خالل  مساعده مقدمي الرعايه في خفض حده بعض الضغوط النفسية لديهم باستخدام استراتيجيه التحكم االرادي ومن ثم االبتعاد عن االصابة باالمراض العضويه التي تسببها الضغوط كارتفاع ضغط الدم واضطرابات التنفس وانوم ومن ثم  تحقيق صحه نفسيه وتوافق نفسي ينعكس غلي الصحه الجسديه: تهدف الدراسه الي هدف نفسي صحيعلم نفس2010مجازهدكتوراه

محمد الشحات طه  علي سعيد

تفاعل انماط  تعزيز السلوك المرغوب مع الصور 
الذهنية المصاحبه  واثره  في عالج بعض اعراض  

 .نية المركبة في عالج بعض أعراض صعوبات التعلمھدراسة تأثير تفاعل المعزز السالب مع الصور الذ.نية المركبة في عالج بعض أعراض صعوبات التعلمھدراسة تأثير تفاعل المعزز الموجب مع الصور الذ.في عالج بعض أعراض صعوبات التعلم(البصرية والسمعيةواللمسيه)نيةھدراسة تأثير تفاعل المعزز السالب مع الصور الذ.في عالج بعض أعراض صعوبات التعلم(البصرية والسمعية واللمسيه)نية ھتهدف الدراسةالى تأثير تفاعل المعزز الموجب مع الصور الذعلم نفس2010مجازهدكتوراه00عبد السالم احمدي الشيخصعوبات التعلم

0علم نفس2010مسجلهماجستيرطارق محمد فوزىأحمد السيد اسماعيلعبدالسالم أحمدى الشيخالحيز الشخصى كمحك فارق بين أعراض االكتئابايمان محمود عبد العزيز يونس

باسمة عبد الغنى محمود
المحاكاه بالكمبيوتر لالداء االنسانى واالنفعاالت 

المصاحبة أثناء حل المشكالت
عبد السالم أحمدى الشيخ

ايمن عبد الجليل 
القاضى

أحمد عبد السيد 
اسماعيل

وضح هذه الرسالة انه يمكن الوصول لمقاس مصور يحدد لنا نوع االنفعال وشدته وتوضح انه يمكن تصميم أداه تعمل على قياس أسلوب حل المشكالت لدى االفراد ويمكن للحاسب محاكاة االداء االنسانى للتغيرات الوجهيه وتبين ايضا مجموعة من التساؤالت هل تتباين الوجهه بتباين موقف االنسان من مواجهة حل المشكلةعلم نفس2010مجازهماجستير

كريم محمد أحمد قطب سليم
بعض االضطرابات المعرفية والشخصية الفارقة بين 

االطفال المساء اليهم تبعا لنوع وشدة االساءة
مشكلة الدراسه فى ان االساءة للطفل تؤثر سلبيا على شخصيته وتطورها ومن ثم يكون من أكبر المهددات على صحته النفسية ورغم تزايد اهتمام العلماء والباحثين فى السنوات االخيرة من القرن العشرين بدراسة ظاهرة اساءة معاملة االطفال واهتمامهم اال ان نتائج دراساتهم تشير الى استمرار مظاهر االساءة فى كثير من دول العالم والتى شملت االيذاء الجسدى والطبى والعاطفى وبناء عليه يتحدد تساؤل مشكلة الدراسة ماالفرق بين مرتفعى ومنخفضى االساءة الجسمية والعاطفية والجنسية واالهمال فى اضطرابات الشخصية وما الفرق بين أنواع االساءة واالفكار السلبيةعلم نفس2010مجازهماجستير00عبد السالم أحمدى الشيخ

جمعة بن على بن جمعة الميمنى
جودة االداء الوظيفى وعالقته ببعض المتغيرات 

النفسية لدى عينة من موظفى الخدمة المدنية فى 
سلطنة عمان

الحاة الزوجية-النوع -الراتب الشهرى -مدة الخدمة -السن-تبلورت مشكاة الدراسة فى محاولة االجابة على التساؤالت االتية هل تختلف جودة االداء الوظيفى بتغير المؤهل العلمى علم نفس2010مجازهماجستير00خالد ابراهيم الفخرانى

حنان يحيى محمد الجندى
تباين بعض المشكالت والحاجات النفسية لالطفال 

(دراسة مقارنة)ذوى االعاقات البصرية والحوكية 
واالسوياء من المشكالت النفسية التى تنبئ ببعض المشكالت النفسية(حركيا-بصريا )والكشف عن أهم لحاجات النفسية المدركة لديهم ومعرفة العالقة االرتباطية بين أبعاد المشكالت النفسية والحاجات النفسية لدى عينتى الدراسة من المعاقين (حركيا-بصريا )تمثلت أهدف الدراسه الحالية فى الكشف عن أهم المشكالت النفسية المدركة لدى المعاقين علم نفس2010مجازهماجستير00أحمد عبد الفتاح عياد

اسماء محمد وهبه صالح الطوخى
بعض مؤشرات االيقاع الشخصى كمحكات فارقه 

بين بعض أنماط صعوبات التعلم
0علم نفس2011مسجلهماجستير00عبدالسالم أحمدى الشيخ

ايمان عبد الهادى السيد الخولى
بعض العمليات المعرفيه لدى عينة من مرضى 

(راسه مقارنه)الصداع النصفى والصداع التوترى
0علم نفس2012مسجلهماجستير0نشوى زكى حبيبهبه بهى الدين ربيع

نجالء فتحى محمد بهجات
المجاراه وعالقتها ببعض العمليات المعرفية لدى 
عينة من مرضى اضطراب فقد الشهيه العصبى

هبه بهى الدين ربيع
محمد السيد ابراهيم 

منصور
0علم نفس2012مسجلهماجستير0

سارة محمد محمد ابراهيم غنيم
بعض مؤرات االيقاع الشخصى كمحكات فارقه بين 

بعض انماط اضطرابات الكالم لدى عينه من 
االطفال

0علم نفس2012مسجلهماجستير00عبدالسالم أحمدى الشيخ

ايمان شوقى محمد الصرفى
وعالقته بأساليب مواجهة المحقه (أ)نمط السلوك 

والمسانده االجتماعيه لدى عينه من المعرضين 
لخطر االصابه بامراض القلب التاجيه

0علم نفس2012مسجلهماجستير00مايسه محمد شكرى

هبه هللا صبحى السيد عبد العال
الوظائف التنفيذية لدى عينه من مرضى الرهاب 

االجتماعى دراسه نيورسيكولوجيه
0علم نفس2012مسجلهماجستير00خالد ابراهيم الفخرانى

رشا عبد العزيز ابراهيم سعيد
التفاعل بين الدوجماطيقية وأساليب االستجابه 

وعالقتهما باالتجاهات السياسية
0علم نفس2012مسجلهماجستير0خالد ابراهيم الفخرانىعبدالسالم أحمدى الشيخ

ايمان عبد السالم أحمدى الشيخ
أثر تعديل بعض مؤشرات االيقاع الشخصى على 

خفض أعراض مرض عجز االنتباه ذو النشاط الزائد 
فى ضوء تغير نشاط المخ

0علم نفس2012مسجلهدكتوراه0ايهاب السيد رمضانهبه بهى الدين ربيع

هاله السيد سيد سالم

برنامج لتنميه  فعاليه الذات ودوره الي تعديل  
السلوك  الصحي  وبعض  الوظائف  المعرفيه  لدي 

  .اورام المثانة السرطانية, السلوك الصحى الوظائف المعرفية و مرضى اورام المثانة السرطانية والحالة العقلية و االنتباة وعالقتة باالدراك البصرى - تعريفاتها و نظرياتها :  تتناول الدراسة موضوع برنامج لتنمية فعالية الذات و دوره فى تعديل السلوك الصحى و بعض الوظائف المعرفية لدى مرضى اورام المثانة السرطانيةمن حيث فاعلية الذات وعلم نفس2013مجازهدكتوراه0 ايمن عبد الجليل القاضي خالد ابراهيم الفخرانيمرضي االورام

مينا عزت توفيق جرجس
اضطرابات الكالم وبعض المصاحبات السلوكيه 

كداله لبعض اضطرابات السلوك
0علم نفس2013مسجلهماجستير00أحمدعبد الفتاح عياد

االءعبد المعز عبد العزيز أبو سمره
بعض العوامل النفسية المنبئه بكفاءة ضباط الشرطة 

دراسة تنبؤية
0علم نفس2013مسجلهماجستير00خالد ابراهيم الفخرانى

منى ابراهيم ابراهيم القللى
فى خفض حدة (سلوكى معرفى)مدى فاعلية برنامج 

االضطرابات النفسيه المصاحبه لمالضى السرطان
0علم نفس2013مسجلهماجستير00خالد ابراهيم الفخرانى

طالل على محمد سالم السمرى
االفكار الالعقالنيه كمنبئ بزملة التعب المزمن 
وبعض المتغيرات النفسية االخرى لدى كل من 

المصريين والمارتيين
0علم نفس2013مسجلهماجستير0أحمد عبد الفاح عيادخالد ابراهيم الفخرانى

مصطفى مرسى اسماعيل حسن
مفهوم الذات والقلق االجتماعى والمستقبلى لعينه من 

(دراسة مقارنة)المئات المتأخرات من الزواج
0علم نفس2013مسجلهماجستير00أحمد عبد الفتاح عياد

خلود ابراهيم عبد الستار محمد 
حمروش

0علم نفس2013مسجلهماجستير00عبدالسالم أحمدى الشيخالشروط الدافعة للعنف ضد الزوجه والمشكلة لنوعيته

ابراهيم مصطفى سعد محمد مسعود
تبايب اساليب حل المشكالت باختالف أساليب 

واجهة الضغوط لدى عينة من مرتكبى جرائم النفس 
مقابل جرائم المال

0علم نفس2013مسجلهماجستير00أحمد عبد الفتاح عياد

ماجى جمال الدين عبد الحميد 
الشعراوى

االتجاهات النفسية نحو السالم مع اسرائيل فى ضوء 
بعض متغيرات الشخصية

0علم نفس2013مسجلهماجستير00خالد ابراهيم الفخرانى

أحمد حسن عبد الرحمن على خليل
الصورة المدركة من قبل الزوجه بثقة الرجل والميل 

للسيطرة وعالقتهما بالتوافق الزوجى
0علم نفس2013مسجلهماجستير00أحمد عبد الفتاح عياد

أسماء مسعد السيد عبد الغفار
السمات الشخصية المنبئة باالحتراق النفسى لدى 

عينة من المغتربين المصريين العاملين فى المملكة 
العربية السعودية

0علم نفس2013مسجلهماجستير00هبه بهى الدين ربيع

 مروة محمد محمد فليفل
اثر ضبط االيقاع الصوفى فى مقلبل اثر تنمية 
االنتباه على تعديل صعوبات تعلم القراءه وفرط 

النشاط المصاحب
0علم نفس2013مسجلهماجستير00عبدالسالم أحمدى الشيخ

أحمد خالد محمد محمد الديرى
النسق القيمى وعالقته ببعض المتغيرات النفسيه 

االخرى لدى عينة من المتطرفين
0علم نفس2013مسجلهماجستير00أحمد عبد الفتاح عياد

فاطمه أمين ابراهيم الجيار
مؤشرات االيقاع الشخصى لدى كل من المتوحدين 

(دراسه تشخيصيه)وبعض فئات التخلف العقلى 
0علم نفس2013مسجلهماجستير00أحمد عبد الفتاح عياد

سماح محمد احمد يوسف
اساليب المواجهه كمتغير وسيط بين الضغوط 
الواقعة على مقدس رعاية مرضى الزهايمر 

واالضطرابات النفسجسمانيه لديهم
0علم نفس2014مسجلهماجستير00هبه بهى الدين ربيع

سهام احمد محمود عوف
بعض المتغيرات النفسيه المنبئه بانماط تعاطى 

المواد المؤثرة فى العصاب
0علم نفس2014مسجلهماجستير00أحمد عبد الفتاح عياد

وفاء فتحى عطيه
السعاده الحقيقيه وعالقتها بالعوامل الخمسه الكبرى 
للشخصيه لدى طالب المرحلتين االعداديه والثانويه

0علم نفس2014مسجلهماجستير00مايسه محمد شكرى

أسامه السيد محمد بدر
بعض الخصائص النفسيه المميزه لعينه من االطفال 

المصابين بأنيميا البحر االبيض المتوسط
0علم نفس2014مسجلهماجستير00أحمد عبد الفتاح عياد

نهال عطا هللا سيد أحمد حسين
اثر صورة الجسم على االلتزام بتعليمات الطبيب 
وعالقتها بالرضا عن الحياة لدى مرضى سرطان 

الجهاز الهضمى
0علم نفس2014مسجلهماجستير0خالد ابراهيم الفخرانىنهال المشد

أمينه عبد الرحمن زكى كشك
تباين بعض المتغيرات النفسية والمعنويه باختالف 

شدة االعاقه لدى عينه من المعاقين حركيا
0علم نفس2014مسجلهماجستير0شيماء خاطرأحمد عبد الفتاح عياد

رنا رجب محمد رشاد
الهناء الشخصى وعالقته بالعوامل الخمسه الكبرى 

للشخصيه لدى طالب الجامعة
0علم نفس2014مسجلهماجستير00مايسه محمد شكرى

شيماءالسيد جوده الفقى
تاثير التفاعل بين اساليب التنشئة الوالديه على 

اعراض الوسواس القهرى لدى عينات غير اكلينيكيه
0علم نفس2014مسجلهماجستير00خالد ابراهيم الفخرانى

أسماء رجب ابراهيم الغريب
بعض الشروط النفسيه المشكله لسلوك العنف 
االسرى فى ضوء بعض الخصائص الشخصيه

0علم نفس2014مسجلهماجستير00أحمد عبد الفتاح عياد

أسماء مضر سيد أحمد
بعض المتغيرات النفسية والوجدانية الفارقة لدى 

عينات اكلينيكيه من ذوى صعوبات التعلم والمتأخرين 
دراسيا

0علم نفس2014مسجلهماجستير00أحمد عبد الفتاح عياد

وسام محمد عبد الوهاب
تباين االعراض المميزه لصعوبات التعلم واثر تعديلها 

ببعض االساليب العالجيه على خفض الصعوبه
التعرف على الكفاءة النسبية واالسهام المحتمل للعالج السلوكى فى تعديل بعض االعراض المميزه لصعوبات التعليم االكاديميه لدى لدى االطفال كما هدفت الى التعرف على الكفاءه النسبية واالسهام المحتمل السلوب التدريب العالجى فى تعديل بعض االعراض المميزه لصعوبات التعلم النمائيه لدى االطفال_تهدف الدراسة الىعلم نفس2014مجازهدكتوراه00أخمد عبد الفتاح عياد

ايمان سعد رشاد الهنداوى
مؤشرات االيقاع الشخصى لدى فئات متباينه من 

ذوى اضطرابات الكالم
0علم نفس2014مسجلهماجستير00عبد السالم أحمدى الشيخ

شيماء على محمد السبكى
االتجاهات الوالديه وعالقتها بالسلوك االنحرافى لدى 
شرائح عمرية مختلفة فى بعض المناطق العشوائية 

(دراسة ميدانية وسط الدلتا)
0علم نفس2015مسجلهدكتوراه0نشوى زكى حبيبخالد ابراهيم الفخرانى

سامح محمد احمد قيوص
أثر فعالية برنامج تحليل السلوك التطبيقى فى تنمية 
بعض المهارات المعرفية لدى عينة من االطفال 

أحمد عبد الفتاح عيادالذاتويين
0علم نفس2015مسجلهماجستير0شيماء خاطر

دنيا توفيق توفيق الشاذلى
الصورة المدركة للضغوط وعالقتها بانتكاسة المدمن 

المتعافى فى ضوء بعض المتغيرات النفسيه 
الديموجرافيه

0علم نفس2015مسجلهماجستير0نشوى زكى حبيبأحمدعبد الفتاح عياد

محمود عبد المحسن يوسف عاشور
تباين العالقه بين التفاعل االجتماعى وأشكال االنتباه 

لدى االطفال التوحديين
0علم نفس2015مسجلهماجستير0نشوى زكى حبيبأحمد عبد الفتاح عياد

نورا يحيى فتوح أبوشادى
الصوره المدركه للزوجه كمتغير وسيط بين متابعة 
الدراما الرومانسية المدبلجة والتوافق الزواجى لدى 

عينه من المطلقات حيثا
0علم نفس2015مسجلهماجستير0نشوى زكى حبيبهبه بهى الدين ربيع

رانيا محمد محمد أبو الخير
الذكاء المعرفى والوجدانى لدى أنماط من مضطربى 

الشخصية
0علم نفس2015مسجلهماجستير00عبدالسالم أحمدى الشيخ

نسرين عبد المنعم احمد عبد اللطيف
بعض سمات الشخصيه المسيره والمعوقه لالتجاه 

نحو المشاركه السياسيه
0علم نفس2015مجازهماجستير00خالد ابراهيم الفخرانى

محمد سعيد محمد األنور رزق

بعض سمات الشخصيه المنبئة لسلوك البلطجة لدى 
عينة من طالب المدارس الثانويةالفنيه بمحافظة 

أحمد عبد الفتاح عيادالشرقيه
00

0علم نفس2015مسجلهماجستير

 منى حامد العفيفى
بعض المتغيرات النفسية والديموجرافية المرتبطة 

بتطور سرطان الثدى
0علم نفس2015مسجلهماجستير00هبه بهى الدين ربيع

شيماء ابراهيم محمد
القدرة التمييزية االختبار وسيكونين لفرز البطاقات 
لبعض الوظائف التفيذية لدى عينه من المدمنين 

واالسوياء
0علم نفس2015مسجلهماجستير00هبه بهى الدين ربيع

حنان اشرف هاشم جمعة
التطرف الدينى وعالقته بالمشاركه السياسية  لدى 

(دراسة سيكولوجيه)عينه من طلبة وطالبات الجامعة
0علم نفس2015مسجلهماجستير00خالد ابراهيم الفخرانى

هند أحمد عباس الدهوتى
الصوره التفاعلية المدركة لدى كال من المراهقين 

المودعين بدور الرعاية وخارجها
0علم نفس2015مسجلهماجستير0نشوى زكى محمدهبه بهى الدين ربيع

مريم رمضان السعيد عبد الحافظ
بعض المتغيرات الوجدانية والمعرفية الفارقة بين 
بعض الفئات النوعية لذوى االحتياجات الخاصة

0علم نفس2015مسجلهماجستير0نشوى زكى محمدأحمد عبد الفتاح عياد

بسمة هوارى حمزة
صورة الذات لدى الطفل المعاق وعالقتها بالتوافق 

النفسى لديه دراسة مقارنة بين المعاقين سمعيا 
والمعاقين حركيا

0علم نفس2015مسجلهماجستير00هبه بهى الدين ربيع

حنان عبد الرضا كاكولى
أثربعض فتيات العالج المعرفى السلوكى فى تنمية 
بعض المهارت السلوكية لالطفالذوى صعوبات التعلم 

النمائية
0علم نفس2015مسجلةماجستير0شيماء خاطرأحمد عبد الفتاح عياد


