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مصرٌة وسعودٌة ,المجلة العلمٌة لكلٌة اآلداب –جامعه المنٌا 1997,
 -2التفضٌل الجمالً للمرئٌات كمحك فارقً الضطرابات الذهان العضوٌة والوظٌفٌة المجلة
العلمٌة لكلٌة اآلداب – جامعه المنٌا .1998,
 -3اإلٌقاع الشخصً كؤحد المكونات التعبٌرٌة للسلوك لدي بعض الفئات من المتخلفٌن عقلٌا ,
المجلة العلمٌة لكلٌة اآلداب  -جامعه طنطا .1998
 -4اإلٌقاع الشخصً كمحك فارق بٌن الفصامٌٌن واألسوٌاء دراسة مقارنة ,
المجلة العلمٌة لكلٌة اآلداب جامعه المنٌا. 2222
 -5تباٌن االتجاه نحو التذوق الجمالً باختالف مستوٌات القلق واالكتئاب النفسً دراسة
مقارنة ,مجله دراسات نفسٌه ,القاهرة .2221
 -6التذوق الجمالً وعالقته بؤبعاد الصحة النفسٌة ,مجلة المنهج العلمً
والسلوك ,جمعٌة المرشدٌن النفسٌٌن . 2222,
 -7دراسة مقارنة لبعض أبعاد الصحة النفسٌة لدي طالب الجامعة فً ضوء
متغٌري الثقافة والجنس ,مجله علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانٌة ,جامعة المنٌا. 2222 ,
 -9مقارنة بٌن مرتفعً ومنخفضً التدٌن علً بعض المتغٌرات النفسٌة
والشخصٌة لدي طالب الجامعة ,مجله دراسات تربوٌة واجتماعٌة ,كلٌه التربٌة جامعه
حلوان.2223 ,
 -12التعاطً طوٌل المدى لدي بعض فئات االعتماد ألعقاقٌري وأثاره علً بعض
المتغٌرات النفسٌة والمعرفٌة و التعبٌرٌة ,المجلة المصرٌة للدراسـات النفسٌة 2225
 -11بعض خصائص كل من التذوق الجمالً للمرئٌات ومعالجة المعلومات وقدرتهما التمٌٌزٌة
لدي الفصامٌٌن والعصابٌٌن ,مجله علم النفس المعاصر
والعلوم النفسٌة ,جامعه المنٌا .2226,
 -12فروق الجنس والجنسٌة فً خصائص االتجاه نحو التذوق الجمالً لدي
طالب الجامعة ,دراسة حضارٌه مقارنه ,مجله الخدمة النفسٌة ,جامعه عٌن شمس2227 ,

 -13المشاعر الجمالٌة والتذوق الجمالً للمرئٌات كؤحد المحكات الفارقة لدي
بعض الفئات اإلكلٌنٌكٌة المجلة العلمٌة لكلٌة اآلداب –جامعه طنطا.2228 ,
 -14مدي فعالٌة برنامج إرشادي انتقائً تكاملً فً خفض أعراض االكتئاب
وتنمٌه الصالبة النفسٌة لدي عٌنه من طالب الجامعة  ,مجله علم النفس المعاصر
والعلوم اإلنسانٌة –جامعه المنٌا .2229,
 -15تباٌن استجابات الزوجات المتعرضات لعنف األزواج فً أسالٌب مواجهة الضغوط وبعض
متغٌرات الحالة المزاجٌة ,مجله علم النفس المعاصر –جامعة المنٌا .2229 ,
 -16القدرة على حل المشكالت والضغوط النفسٌة وبعض المتغٌرات األخرى كمنبآت بسلوك
العنف  ,المجلة العلمٌة لكلٌة اآلداب  ,جامعة طنطا ٌ ,ناٌر 2212م
 -17تعاطً المواد المإثرة فً األعصاب فً ضوء بعض الشروط الدافعة والمشكلة للتعاطً
لدى طالب الجامعة  ,بحوث المإتمر الدولً الثامن لعم النفس والطب النفسً  ,جامعة طنطا,
2212م
 -18بعض خصائص اإلٌقاع الشخصً كمحكات فارقة بٌن عٌنات كلٌنٌكٌة  ,المجلة العلمٌة
لكلٌة اآلداب  ,جامعة طنطا 2211 ,
 –19صورة الذات واألخر وبعض المتغٌرات النفسٌة األخرى لدى اطفال الشوارع
 ,المإتمر الدولً التاسع لقسم علم النفس – كلٌة اآلداب جامعة طنطا 2213 ,
 -22مكونات القلق دراسة عاملٌة  ,مجلة المنهج العلمى والسلوك  ,جمعٌة المرشدٌن
النفسٌٌن بالغربٌة  ,المجلد السادس العدد ,األول .2215 ,
 -21بعض الشروط النفسٌة والشخصٌة المشكلة لسلوك العنف لدى قطاعات من المجتمع
المصري  ,مشروع بحثً ممول من جامعة طنطا تحت اشرافى .
 -22بعض فنٌات االرشاد النفسى التكاملى وأثرها فى خفض حدة الضغوط النفسٌة وتحسٌن
مستوى التوافق النفسى واالجتماعى لدى عٌنة من أباء وامهات االطفال المعاقٌن ذهنٌا ,
بحث مشترك مع الدكتور /سٌداحمد محمد الوكٌل  .المجلة العلمٌة لكلٌة اآلداب  ,جامعة
المنصورة  ,العدد(ٌ )52ناٌر 2213م .
 -23االتجاة نحو االرهاب فى ضوء بعض المتغٌرات النفسٌة والمعرفٌة  ,تحت النشر .
 -25تفاعل ومساهمة البارانوٌا التخٌلٌة والتشوٌة المعرفى فى التطرف المرتبط بالجماعات
المرجعٌة  ,,قٌد النشر.

 -26بعض المتغٌرات المزاجٌة والمعرفٌة المسئولة عن تقبل المرآة للعنف الزواجى فً
ضوء اإلدراك المتبادل لصورة كال الزوجٌن  ,مجلة المنهج العلمى والسلوك  ,المجلد الثالث
,العدد األول  ,جمعٌة المرشدٌن النفسٌٌن بالغربٌة .2217 ,
 -27الحس اإلكلٌنٌكً بالذات المهنٌة كشرط مسبق لمساعدة ذوي االحتٌاجات الخاصة ,بحث
مشترك مع الدكتور  /فإاد الدواش ,وقد تم نشره فى أعمال مإتمر( ذوى االحتٌاجات الخاصة
 ,فى ضوء التنمٌة المستدامة مصر  )2232 -2222والمنعقد فى دٌسمبر 2218م .
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بحث تفاعل درجة الختان ودرجة التوافق الزواجى والحب.
بحث تعميم العدوان (االرهاب )وبعض متغيرات الشخصية.
بحث التفاعل بين المشاعر االكتئابية والجمالية لدى المسنين المتقاعدين والعاملين .
بحث تباين تعلم التحكم اإلرادى لخفض آالم أسفل الظهر لدى النساء بواسطة تدريبات
التغذية الرجعية بتباين العتبة الحسية الفارقة لأللم ودرجة االكتئاب.
التحكم االرادى فى األعراض األنسحابية لإلدمان.
 .إدمان شبكة المعمومات واالتصاالت الدولية (اإلنترنت) فى ضوء بعض المتغيرات.

 -7بعض االضطرابات النفسية الناتجة عن البث االعالمى للحروب عند األطفال
-8التفاعل بين التقبل /الرفض األسرى ونمط العادات الصحية مع الرضا عن الحياة عند
المسنات.
 -9تحكم الذات بالعادات كمتغير وسيط بين بعض المتغيرات الشخصية وممارسة السموك
الصحى لدى مرضى القمب – المؤتمر السنوى الخامس لقسم عمم النفس ،تطبيقات العموم
النفسية ومشكالت المجتمع ،كمية االداب – جامعة طنطا ،مايو.2008
-10السمات الشخصية والديموجرافية المنبئة بالخيانة الزوجية باالشتراك مع دكتورة نشوى
زكى حبيب.مجمة دراسات عربية،)2( 8 ،إبريل .2009
-11عالقة بعض سمات الشخصية باالستغراق الوظيفى لدى عينة من أطباء الطوارئ.مجمة
دراسات نفسية  ،)1( 21 ،يناير. 2011
-12تباين مهام مكونى الذاكرة (المفظى والبصرى ) بتباين مراحل اإلصابة بمرض
االلزهايمر .مجمة  ،كمية االداب ،جامعة المنصورة )52( ،يناير .2013
 -13بعض المتغيرات المنبئةبالرضا عن الحياة لدى مريضات سرطان الثدى  .مجمة
دراسات نفسية  ،)4( 23 ،أكتوبر.2013

 -14ضعف الرغبة الجنسية وعالقتها بالثقافة الجنسية والصورة المدركة للزوج والرضا
الجنسى لدى عينة من المتزوجات .مقبول لمنشر فى المجمة المصرية لعمم النفس االكمينكى
واالرشادى  ، )3(4يوليو .2016
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الفروق بين المراىقات ذوات اضطراب تشوه الجسم والسويات في تقدير الذات والقمق
االجتماعي باالشتراك مع دكتورة فاتن طمعت قنصوه قسم عمم النفس – كمية االداب – جامعة
كفر الشيخ** حوليات مركز البحوث والدراسات النفسية ،كمية االداب – جامعة القاىرة،
الحولية السابعة ،نوفمبر  2211م  ،ص ص من .45 :1
 -2دور التدفق النفسي والروحانية في التنبؤ باليناء الشخصي لدى عينة من طمبة الجامعة
**حوليات مركز البحوث والدراسات النفسية ،كمية االداب – جامعة القاىرة ،الحولية
الثامنة ،يونيو  2212م  ،ص ص من .62 :1
 -3اإلبداع الوجداني كمؤشر لمتمييز بين عينات من المراىقين ذوى صعوبات تعمم القراءه
الموىبين في الرسم والعاديين باالشتراك مع دكتورة فاتن طمعت قنصوه  -قسم عمم النفس
– كمية االداب – جامعة كفر الشيخ** المجمة المصرية لعمم النفس االكمينيكيي
واالرشادي ،المجمد األول ،العدد الرابع ،اكتوبر 2213م.
 -4التسامح واإلمتنان كعمميات وسيطة فى العالقة بين اليناء الذاتى وكل من التفيم والرأفة
بالذات لدى عينة من االزواج والزوجات** مجمة الدراسات االنسانية واالدبية ،كمية االداب،
جامعة كفر الشيخ ،العدد الثامن يونيو  ،2214ص ص .من .4979561
 -5كفاءة الذات االبداعية كمتغير معدل لقوة العالقة بين السموك االبداعى وكل من قدرات
التفكير االبداعى واالبداع لدى عينة من معممي ذوى االحتياجات الخاصة ،مجمة الدراسات
االنسانية واألدبية ،كمية االداب ،جامعة كفر الشيخ ،العدد التاسع يناير ،2215ص ص.
.4329392

 -6األسباب المدركة لمطالق كمنبئات باعراض اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة
من المطمقين والمطمقات ،المجمة المصرية لعمم النفس االكمينيى واالرشادى فى المجمد
الرابع ،العدد الثانى ،ابريل .2216
 -7التحميل البعدي لبرامج التدخل باستخدام االساليب التنمويو الحاسوبيو لتحسين التعرف
عمى االنعاالت الوجييو لدى ذوي اضطراب طيف التوحد،باالشتراك مع دكتور فاتن قنصوه
المجمة المصرية لعمم النفس االكمينيى واالرشادى فى المجمد الخامس ،العدد الرابع ،اكتوبر
.2217
 -8الحكمو الوجدانيو كمتغير معدل لمعالقو بين صراع العمل االسره واالستنزاف االنفعالي لدى
عينو من معممي ذوي االحتياجات الخاصو  ،مجمة الدراسات االنسانية واألدبية ،كمية
االداب ،جامعة كفر الشيخ ،العدد الرابع عشر يونيو.2217
9-The Association between body Weight mental flexibility and
Dementia Among older Adults ,IORS, Journal of Nursing and
Health Science ,6(5),2018
 -10انتشار أساليب التفكير واسياميا في التنبؤ بنوعية الحياة لدى عينة من الصم
الموىوبين باالشتراك مع فاتن قنصوه  ،المجمو المصريو لمدراسات النفسيو ،المجمد 29
العدد 2219 122
 -11الدور الوسيط لوصمو الصرع في العالقو بين مفيوم الذات الدراسيو والكفاءه االجتماعيو
لدى عينو من مرضى الصرع المراىقين ذوي صعوبات تعمم القراءه  ،حوليات مركز البحوث
والدراسات النفسية ،كمية االداب – جامعة القاىرة2219 ،

