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Biography of Dr. Khalid Ibrahim Fakhrany 

Professor of Clinical   Psychology, Faculty of Arts - Tanta 

University  

First: Personal data: 
Name: Khalid Ibrahim Sad Fakhrany 
Date of Birth: 24/05/1959 m. 
Nationality: Egyptian. 
Religion: Muslim. 
Marital status: Married. 
Number of Children: Three. 
Mailing Address: Department of Psychology - Faculty of Arts - Tanta 

Tanta University - Egypt 

Home Phone: (040) 3356927 - 0,403,358,804) 
Work Phone: (040) 3284327 - 3,284,324 (040) 
Mobile: 0163708788 or 0164299322 
E-mail: fakhrany61@hotmail.com 

Website: : http  //  www.psychologytanta.com 
Home Address: Tanta stadium Abrahamia Elrakha and Hana Street 

Building 2 apartment 2 
Second: science history: 
1-Bachelor of Psychology of the Faculty of Arts, University of Tanta in 1984 a very 

good grade. 

2- Pre-Master's in psychology from the College of Arts, Tanta University in 1985. 
3-Master of Tanta University in 1989, on the subject of "the evolution of aggressive 

behavior and its relationship to the aesthetic tasting and some other psychological 

variables," Distinction. 

mailto:fakhrany61@hotmail.com
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4-  Doctorate from the University of Tanta in 1992, "the degree of modification of 

psychological adjustment among student's formers thread using some therapeutic 

means" with honors. 

Third: Employment History: 
1985 - 1989  

 
1989 - 1992  
  1992 – 1993 

  
1993 - 1993 

 
1994 - 1999  

 
2000 -2004 

  

  2005 until now 

      2000- 2003  
2003 until 2004 

 
2005 

 
2005 - 2012 

 
From 2012 until now 

1. Teaching Assistant, Department of 

Psychology - Tanta University  
2. Assistant Lecturer, Department of 

Psychology - Tanta University  
3. Lecturer, Department of Psychology - 

Tanta University  
4. Assistant Professor of Psychology 

Department of the University of the 

challenge in Libya . 
5. Assistant Professor of Psychology 

Department University of Imam 

Muhammad bin Saud. 
6. Assistant Professor, Department of 

Psychology - University of Tanta 
7. Professor, Department of Psychology - 

University of Tanta 
8. Head of Psychology, Department of 

Faculty of Arts, Kafr El-Sheikh . 
9. Head Psychology, Department of 

Faculty of Arts, Tanta University . 
10. Dine Faculty of Arts and Dean of the 

College - University of Tanta 
11. Head of the Department of 

Psychology, Faculty of Arts, University 

of Tanta 
12- .The Director of the Faculty of Arts 

for Community Service and 

Environmental Development 
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1- Fourth: Books and literature: 
2- 2. Khalid Ibrahim Fakhrany (2008). Self-orientation 

towards the confirmation of healthy behavior among the 

elderly. International Conference on Aging Babu Dhabi, 

22 - 24. April 

3- Fakhrany, Kh.,(2010) The effectiveness of comparison 

(the cognitive behavioral and drug therapy)in alleviating 

the level of the symptoms of obsessive compulsive 

disorder . 1st International Conference of Saudi 

Psychiatric Association, Mental Health in socio –cultural 

Perspective.          

4- Fakhrany, Kh.,   (2008,)  Factor construction and 

specifications for the psychometric checklist child CBCL 

behavior for ages (6-11)month in the Egyptian 

Environment), fifth annual conference of Psychology 

Department, Faculty of Arts, Tanta University 4 - 6 May   
5- Fakhrany, Kh., (2007.)  Broadcast media wars and its 

relationship to war trauma and some mental disorders in 

children, the Second Regional Conference of Psychology 

for the Middle East and North Africa, Amman, Jordan. 
6-   Fakhrany, Kh., (2007)  The reflection of principle  

components contrast to strikes identity contrast Security 

psychological and social responsibility among a sample of 

university students” the fourth annual conference of 

Psychology Department, Faculty of Arts, Tanta 

University 

7- Fakhrany, Kh., (2004).Mental disorders as a result of  

broadcast media wars for kids, Journal of Contemporary 

Psychology and Humanities Minya University. 

8- Fakhrany, Kh. (   (2000  Social Psychology, Dar El Gharib 

for printing, and publishing Cairo. 

9- Fakhrany, Kh., (2003  .)  Some psychological traits 

predictors’ constantly smoking behavior and increase the 
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number of cigarettes smoked in a sample of Egyptians 

smokers, Egyptian Journal of Psychological Studies of the 

Egyptian Association for Psychological Studies Cairo. 

10- Fakhrany, Kh.,.   (2003  .) Type and severity of phobias 

among groups of children and the mentally handicapped 

misfits, Journal of the scientific method and behavior 

Cairo. 

11-  Fakhrany, Kh.,( 2002) . Heart disorders as an indicator of 

cognitive and physical manifestations of anxiety, Journal 

of Psychology, General Egyptian Book Organization. 

Cairo. 
12- Fakhrany, Kh.,  (2000.) Some psychological characteristics 

associated with addiction in the light of the DSM criteria 

for global clinical study on the Saudi environment, the 

Seventh International Conference of the Center for 

psychological counseling, Ain Shams University, Cairo 

13- Fakhrany, Kh. ( .  (1995 Optical motor coordination in a 

sample of children with attention deficit hyper activity 

with and without, Counseling Center, Ain Shams 

University, Cairo. 

14- Fakhrany, Kh.   (1995.) The impact of population 

overcrowding environmental variable rate manifestations 

of aggressive and assertiveness  behavior, family and 

Development Conference, , Institute of National Planning 

of the Egyptian Cabinet, Cairo 

15- (1994 ). Neurotic Heart disorder and its relationship to 

environmental pressures in the light of the perception 

others have symptoms, the first international conference 

of the Counseling Center for and Psychotherapy, Ain 

Shams, University Cairo. 

16- ( Some mental disorders associated with extremism, case 

study, Journal of psychological counseling , Education 

College Ain Shams University Center, Cairo  
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17- 1993). Early marriage and its relationship to the 

psychological adjustment of children, second edition, 

psychological studies of the Egyptian psychologists 

Association, Cairo magazine. 
دار  ،   النمو احلسييييييييييي  احلفا   نيي  ا   يي  .    (1999)  ------------- -18

 .، طنطااحلضارة للنشر

 اسككككككككككككا لاد للنشككككككككككككر ا ل   ي .علم النفس المهني  (.2007)  ---------- -19

 القاهرة.

دار    اضططاباا اتباه ع عنا اتاف ا الايططوال الال   (. 2001)  ---------- -20
 .طنطا،  احلضارة للطباعة  النشر

 اسكا لاد للنشكر ا ل   ي. لم الن س االالينيك   (.1998)  ---------- -21

 لقاهرة.

،   احلياة املصكككككككراة   نطامجعية جودة   ، لم الن س الع م( 2010)  ---------- -22
 .طنطا

املفاهقني التقييم والوق ية  إدم ن(. 2008))باالشككككك را (   أوسكككككااي بايس ين  ككككك    -23
مجعية جودة احلياة  :  اي  كككككاد ااسد ال كككككط       تربمة خالد ايراه م الفخراني، .والعالج

 .املصراة   نطا

 خ مسً : الهحوث الماااباة:
 

الحوادث الالمو لف ت المبالرية لاى )باالشكككككككككككككك را ( )  د الن ككككككككككككككر(.    ----------- -1
الرياض:  صطا ر السطو الالوئط ال اليطوئطاة الاتيام عاة لمبا:هاه : درادطة ماااباة.  

 سن نيات سدينة الملك عبدالعزيز للعلند وال قن ة.
 :الالمجام اة  : عضوية الجم ا ت ال لماةد دد ً 

1. Member of American psychological association {APA}. 

1995 
2. Member of the Egyptian Psychological Association for 

Studies, 1989 . 
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3. Member of the Egyptian Psychiatric Association ,1989. 
4. Member of the Egyptian Psychologists Association, 1988. 
5. Member Gharbia counselors Association, 2003 
6. Member of the Saudi Society for Educational and 

Psychological Sciences , 1995 . 
7. Member of the Saudi Psychiatric Association since 2010 
8. An active member of mental and psychological studies the 

physical status of Lebanon since the year 2003 . 
9. member of the Sudanese Association of Psychology since 

2007. 
10. Chairman of the Board of Directors of the presence of 

Egyptian life Gharbia from 2007 until now. 
11. adviser in the scientific body of the Journal of Tunis 

arabsynet electronic self-year (2007) until now . 
12. Board Member of faculty members, Tanta University 

Club and chairman of the Housing Committee of 2009-

2011 m 
13. Board Member of the private insurance fund for faculty 

and staff at the University of Tanta from 2009 until now . 
14. Member department evaluation and follow-up quality 

Tanta University since 2011 to ensure the status. 
15. Member of the Supreme Council for Culture Commission 

(Psychology) Arab Republic of Egypt.2012 
 ال لماة: احكام األبح ث د ب ً :

العقلية ل ى  اضطفاب اهلوية وقوة االان واح ديةادراك املعاملة الوالداة  عالقته ب ل من  -1
كلية ال بية قسككككككككن علن الن   جامعة   (.2005)   ين ت من املفاهقني والشييييييك ب الكويتيني

 .ال وات
( التعلين ا ل   ي   اجمل  األعلى للجكككامعكككا   2009)   مكككدلكككل لعلن الن  كتكككا   -2

 املصراة  القاهرة.
  ضمن متطلبا  اعمال مقدمة للجنة ال قيا   لم الن س بني النظفية والتطكيقكتا   -3

 (.2010)ل قية استاذ ب لية ال بية األساسية جبامعة ال وات 
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ى الكن ت :مق مة نظفية مع مشييييكلة اضييييطفاب اهلوية ا نسييييية ل حت ين حبث بعنوان  -4
 للنشككككككككر ي  لة كلية   بي ن السييييييك ب والعالج من ور ة نظف   لك ت ا  معة وامل   يييييي ت

 (. 2010العلوم ا جتماعية  جامعة ال وات  ) 
ال فوق يف اال فاض االاتئيي بييية بني  الب و يي لكيي ت الييية ال بييية حت ين حبككث بعنوان   -5

مقدم للجنة ال قيا     و القت   بكعض املتغريات الشيييي  يييييةاال يييي  ييييية يف دولة الكوي  
 (.2010ل قية استاذ ب لية ال بية األساسية جبامعة ال وات )

دو  الييكاافة العيي مليية والك  يف حيي  الغموض اللغوف والتعف  حت ين حبكككث بعنوان   -6
عة ال وات  مقدم للجنة ال قيا  ل قية اسككككككككككككتاذ ب لية ال بية األسككككككككككككاسككككككككككككية جبام    لى النمط

(2010.) 
أثف ضيغو م  بع  ال ي مة  لى ا ي ليل التكي  لت عتكع   املفاة يف   حت ين حبث بعنوان -7

ب لية مشككككككككككارك  مقدم للجنة ال قيا  ل قية اسككككككككككتاذ       التع م  مع مشيييييييكالت احلي ة اليومية
 (.2010ال بية األساسية جبامعة ال وات )

الطيي لكيي ت الكويتييي ت يف حلفو  احلفب  لى  حيي ليية القلق ليي ى     حت ين حبككث بعنوان  -8
ب لية ال بية مشكككككككككككككارك  مقدم للجنة ال قيا  ل قية اسكككككككككككككتاذ  .(2003إبفي   -العفاق )م  س

 (.2010األساسية جبامعة ال وات )
مقكدم    العمي  لي ى معلم  التعليم العي م بي ولية الكويي  ضكككككككككككككك و   حت ين حبكث بعنوان -9

 (.2010ب لية ال بية األساسية جبامعة ال وات )مشارك للجنة ال قيا  ل قية استاذ 
  امل  اة ام سييييييييف لالزتي   الىوار  ل ى ال ت ة الكويتيةحت ين حبث بعنوان الذا    -10

 (.2010ب لية ال بية األساسية جبامعة ال وات )مشارك مقدم للجنة ال قيا  ل قية استاذ 
ا ر حة ماجسكككككتم مقدمة ل لية الدراسكككككا  العليا جبامعة ال وات للطالبة بشكككككا ر حت ين -10

املس ن ة االرتم  ية و القت   ابالضطفاابت املعففية واالضطفاابت  محاده العجمي بعنوان  
 .(. 2010 )السيكو وم عية ل ى  ينة من امل منني

حت ين حبككث بعنوان القلا ا جتمككاعي  عالقتككه ب ككل من ال  ككاية ا جتمككاعيككة  الوحككدة    -11
الن سكككككككية  املرا ة املرضكككككككية لدا عينة من ذ ة ا عاقة احلركية   حبث مقدم للنشكككككككر ي  لة 

 كلية اآلدا  جامعة  نطا. 
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 حت ين حبكث بعنوان الصككككككككككككككاكة الن سككككككككككككككيكة  احليكاة الطيبكة  التكدان لكدا عينكة من  ال   -12
 . 2010اجلامعة ال واتيني   مقدم للنشر ي  لة دراسا  ن سية )رامن( 

 13-Prevalence and correlates of Posttraumatic Stress Disorder 

among Kuwaiti military men according to level of involvement 

in the first Gulf War. Research article, Depression and anxiety, 

25; 943-941(2008). 

 8-Post- traumatic stress disorder among wives of Kuwaiti 

veterans of the first Gulf War, Journal of Anxiety Disorder 

22(2008) 18-31. 

14-Psychological status, behavior problems, and family 

adjustment of Kuwaiti children whose fathers were involved in 

the first gulf ware. Child and Adolescent Psychiatry and Mental 

Health. (2008) 2-12.    

15-Soliman A., R, (2005). "Computerization and Complex 

Decision Making: A cognitive investigation in the Domain of 

intensive Care', School of Psychology, College of life sciences 

and medicine, University of Aberdeen, U K. 

9-Elkady A., G.,(2006). "The Simulation of Action Strategies of 

Different Personalities" Faculty of Psychology Otto-Friedrich 

University, University of Bamberg, Germany . 

مسكككككتشكككككار هي ة التارار جمللة دراسكككككا  ن سكككككية الا يصكككككدر عن رابطة األلصكككككا يني الن سكككككيني 
 املصراة )رامن(.

 .مستشار هي ة التارار جمللة كلية اآلدا  جامعة  نطا
 الالمي ريع الهحثاةث من : اقاام الهبامج 

لصندوق  بعنوان االعاقة العقلية الواقع والتحديات المقدم  تقييم مشروع بحث -1

 Science & Technology Developmentالعلوم والتنمية التكنولوجيه 

Fund (STDF) June 23, 2010, ID2991 

ب نوان: اأثاب الذاكبة  ئطططططططابة  op07/0   (2011  )اقاام ميطططططططبالق بح  ر م -2
الماى علي الاحئطططال الارادطططي للا ماذ ال الالماذات ري المبالااو اتةاااااة ال  

 ي م ة ال:ويت.،دارة األبح ث المقام إل الماوداة
 .(2010الف ند )  اآلداب، باسعة اة:لل النفس،مباي ة ةبب مج علم -3
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داخططل يطط م ططة اناطط     الططاواوراعماطط ب ططة الهببطط مج ال لمي الوطط   ةبدطططططططططط لططة  -4
 سالف بالديوس بجاسعة س كككككككك  انم   نيدي، اسكككككككك ا امد ي  /  الالو صطططططة ب ألدطططططا  

واالبراوي الخككككا     بككككالجزاور، وي م كككك  العملي  ال طني  ةي س ككككابعككككة  العمكككك   هككككلا 
ت ت   ع ادي "وظ فة ال م   "ال صككني " ةي عمل ة الع ا النف ككي دياسككة  بمنضككن 
   (2010)أ.د ي  شه دة أامد اشراف  
 :الاالرات الااريهاة الح صل علاه : ً ا د 

 Disk Operatingدوية تدييب ة س  ال ككككككككككر ة المصككككككككككرية لل اسككككككككككبات ةي ن اد ال  كككككككككك      -1

System   و ناعد الب انات ،DBASE III PLUS   د . 1987عاد 

الصككاة الن سككية التابعة   العالج الن سيي  تسييتشيي ىعلى   يدراب  ال  الدراسككا  العليا -2
صككككككاية  ااغرة ال ربية   عكككككك اك مف ا  باي الن سككككككيني  ا لصككككككا يني داراة الشكككككك ن المل

    1993 /30/8إىل  1/9/1987الن سيني ي ي ال  ة من 

من قسكككككككن ا مراي الن سكككككككية  العصكككككككبية جبامعة  نطا من   العالج الن سيييييي على   تدر ال -3
 .1/10/1993 أىل 1991/ 1/10

من  لارة الصككاة   السكك ان   ان سيي اال شيي د والعالج حاصككل علي يرليمل ملوا لة مةنة   -4
 م. 1999ي  املصراة

ئة ال دييس والق ادات  دوية تدييب ة ةي المهايات اإلدايية ضم  س رو  تنم ة  ديات اعضاء ه  -5
 د. 2004/ 10/ 4-2بجاسعة طنطا ةي الف رة س  

دوية تدييب ة ةي الجنانب المال ة بالجاسعات ضكم  س كرو  تنم ة  ديات اعضكاء ه ئة ال دييس   -6
 .2004/ 11/ 2-1والق ادات بجاسعة طنطا ةي الف رة س  

ت اعضاء ه ئة ال دييس  س رو  تنم ة  ديا العم  ضم أداية الن ت وض نط دوية تدييب ة ةي  -7
 .2004 /11/ 10-8والق ادات بجاسعة طنطا ةي الف رة س  

دوية تدييب ة ةي العرض الفعال ضككككم  س ككككرو  تنم ة  ديات اعضككككاء ه ئة ال دييس والق ادات   -8
 .2004/ 11/ 22-20بجاسعة طنطا ةي الف رة س  

  ئة دوية تدييب ة ةي الجاسعة والمج مع ضم  س رو  تنم ة  ديات اعضاء ه -9

 .2004/ 11/ 24-23ال دييس والق ادات بجاسعة طنطا ةي الف رة س       
دوية تدييب ة ةي اسككك خداد ال لننلنب ا ةي ال دييس ضكككم  س كككرو  تنم ة  ديات اعضكككاء  -10

  2004/ 3/ 9-5ه ئة ال دييس والق ادات بجاسعة طنطا ةي الف رة س  
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اإليشكككككاد وال نب   النف كككككي والمهني، و عداد سجمنعة س  الدويات ال دييب ة ةي سجاالت   -11
 القادة اإلدايي  ، و داية الع  ات اإلن ان ة.

 دوية الدياسة اللات ة للمؤس ات  -12

  دوية المرابع الخايبي -13

 25/5/2011-21ةي الف رة س   TOTالدوية ال مه دية ل دييب الم ديب    -14

 .ICDLاسب اآللي  دوية ال -15

اغ طس وا ي   8ساعة س    36لمدة  دوية تدييب ة سا فة ةي الم ادثة بال ة االنجل زية   -16
س  سر ز ال عل م الم  مر بجاسعة طنطا بال عاون سع المر ز ال قاةي   2010سب مبر   16

 البريطاني بالقاهره.

 امت المي روة راه : الاي:الميبالع ت الهحثاة ع شباً 
بم اة ة    االب ماعيال ابعة لمديرية ال ضكككاس  الطفنلة  س كككاي ة ةي س كككروعات اداية ا سكككرة و  -1

 ال رب ة.

" ت ت يعاية  بم اة ة ال رب ة  المخديات    أخطايالم كككككككككاي ة ةي س كككككككككرو  "اماية الن ء س    -2
 والطفنلة.سنسة المجلس القنسي لأل

و س  ي ارد  الم كككككاي ة ةي سهربان الديات وال  كككككنيات ال الم اللس أ  م بالخرطند ت ت يعاية  -3
ارد بمهنيية ال ككككككندان وب ضككككككني يو س الجمهنيية الم كككككك ر / عمر ا كككككك  الب كككككك ر ضككككككم  

 النف  ة. ل س  اياتسن مة ةك ي بة بال عاون سع سر ز سعادة واس قراي ةاعل ات 

 ال لماة:: المؤامبات عيبإااى 
 د.1987ال الم لعلم النفس ةى سصر عاد ال ننس المؤتمر  -1
 د.1988الرابع لعلم النفس ةى سصر عاد ال ننس المؤتمر  -2
، القاهرة،  اسكككككككك سيد. ندوة ن ن علم نفس  1988ا ول لإلدسان بمصككككككككر عاد   يالمؤتمر العرب -3

1989. 
 .1990 سصر، القاهرة، ية يالنف  يلألخصاو يوالمهن يندوة اإلعداد العلم -4
 .1991ال ابع لعلم النفس ةى سصر عاد ال ننس المؤتمر   -5
 .2001المؤتمر ال ننس ال ابع ع ر لعلم النفس ةي سصر وال اسع العربي عاد  -6

المؤتمر ال ككككككككككككككننس الرابع بمر ز الب نل االب مككاع ككة والجنككاو ككة بعننان: "ا بعككاد االب مككاع ككة   -7
 .2002ايري    24  – 20خ ل الف رة س     والجناو ة للعنف ةي المج مع المصرس"، واللس عقد

الندوة   -  .2002المؤتمر ال كككككننس ال اس  ع كككككر لعلم النفس ةي سصكككككر والعاشكككككر العربي عاد  -8
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 ،2002سككككككب مبر   4-3سصككككككر،   يللم كككككك  ل   بعلم النفس ة  يا ولى ل طنير الم  اق ا خ  
 ل ة اآلداب    ،النف ك ة    الخدسةسر ز   وال ي عقدتها يابطة ا خصكاو    المصكرية باالشك را  سع

 باسعة ع   شمس. ،
 .2003المؤتمر ال ننس ال اسع ع ر لعلم النفس ةي سصر وال ادس ع ر العربي عاد  -9

 .2004المؤتمر ال ننس الع رون لعلم النفس ةي سصر وال اني ع ر العربي عاد  -10

 .2005المؤتمر ال ننس ال ادس والع رون لعلم النفس ةي سصر وال الم ع رالعربى عاد  -11

 .2006المؤتمر ال ننس ال اني والع رون لعلم النفس ةى سصر وال الم ع ر العربى عاد  -12

 .2007المؤتمر ال ننس ال الم والع رون لعلم النفس ةى سصر الرابع ع ر العربى عاد  -13

 .2006لنفس ،  ل ة اآلداب ، باسعة القاهرة،عاد لق م علم ا لالمؤتمر ا و  -14
 .2007المؤتمر ال اني لق م علم النفس، بال ة اآلداب، باسعة القاهرة عاد  -15
المؤتمر ال اسككككككع ع ككككككر لعلم النفس ةى سصككككككر والمؤتمر العربى ال اد  ع ككككككر لعلم النفس   -16

 . ، آداب القاهرة2003يناير   27-29

 م    ككككككككككم علم النفس ،  ل ة اآلداب ، باسعة طنطا  المؤتمر ال ككككككككككننس لعلم النفس الل  ين -17
 . 2004ايري   29 – 27خ ل الف رة س 

  - 11سؤتمر العلند االب مكاع كة للل كة اآلداب ، بكاسعكة القكاهرة ، والكلس عقكد خ ل الف رة س  -18
12/4/2007 . 

يب م بعننان "نن  وشكككككككككككدة المخاوف المرضككككككككككك ة  م اات ةاي ة لد  ةئات س  الم كككككككككككاي ة   -19
ةي ةاعل ات سؤتمر الخل ج ا ول للصكككككككك ة النف كككككككك ة ةي ا طفال المعق    هن ًا وا سككككككككنياء "  

 يدولة اللنيت. د10/12/2003-8الف رة س  
السطططططططططلو  الئطططططططططحي سقري سؤتمر علم النفس ا ول بال ككة اآلداب بككاسعككة طنطككا بعننان "  -20
  .د2004/ 4/ 29-27" ةي ال رة س    احاي ت ال ئبال 

"تنم ككة سقري المؤتمر الككدولي ا ول لق ككككككككككككككم علم النفس بال ككة اآلداب بككاسعككة طنطككا بعننان  -21
 .د 2005ايري   28-26ال لن  الب رس ةي الف رة س  

دططططططلو   سقري المؤتمر الدولي ال اني لق ككككككككككم علم النفس بال ة ا داب باسعة طنطا بعننان "  -22
 .د 2006ايري   20-18" ةي الف رة س  اإلبس ن الاحاي ت ال ئب

اليططططه ا  سقري المؤتمر الدولي الرابع  لق كككككم علم النفس بال ة ا داب باسعة طنطا بعننان "  -23
 د. 2007ايري   24-22" ةي الف رة س  الاألمو اإليام عي الالانماة

عكة طنطكا بعننان " سقري المؤتمر ال ككككككككككككككننس الخكاسس لق ككككككككككككككم علم النفس بال كة ا داب بكاس -24
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 د. 2008ساين  6-4" ةي الف رة س  ااهاق ت ال لوم النفساة الميك ت المجامع
علم لق ككككم علم النفس بال ة اآلداب باسعة طنطا بعننان "   ال ككككادسسقري المؤتمر ال ككككننس   -25

 د. 2009 ايري  28-26" ةي الف رة س  النفس اليودة الحا ة
علم لق كككككككم علم النفس بال ة اآلداب باسعة طنطا بعننان "   ال كككككككابعسقري المؤتمر ال كككككككننس   -26

 د. 2010 ايري  27-25" ةي الف رة س  النفس الالاب النفسي م   مو أيل اا ة أرضل  
المل قى الدولي لعلم النفس الل  عقدت  الجمع ة النف ككككككك ة ال كككككككندان ة بمدينة الخرطند خ ل  -27

 ، ت ت شعاي "العلند النف  ة سدخ  ال قدد والبناء النطنى" 9/11/2007-3الف رة س  

 -11سؤتمر العلند االب ماع ة للل ة اآلداب ، باسعة القاهرة ، واللس عقد خ ل الف رة س    -28
12/4/2006 . 

المؤتمر اإل ل مي ا ول لرابطة ا خصكككككككاو    النف ككككككك    المصكككككككرية)يانم( والل  عقد بالقاهرة   -29
 .11/2007/ 20 -18خ ل الف رة س  

الم كككككككككككاي ة يني ة عم  ةى ندوة الم  اق ا خ  ى للم ككككككككككك  ل   بعلم النفس، و لك ضكككككككككككم   -30
ةعال ات المؤتمر اال ل مى ا ول لرابطة ا خصكككككاو    النف ككككك   المصكككككرية، والل  عقد بالقاهرة  

 .20/11/2007 -18خ ل الف رة س  
التح ايت الت عواره بعننان "  العربي لإليشككككاد النف ككككي  الم ككككاي ة يني ة عم  ةي سؤتمر  -31

  د2007   ي كلية البنا  للعلوم  التقنية بديبم نة اال ش د يف الو ن العفب
جبامعة حممد بوضككياة  ملسككيلة  جلوا ر  العلمي الد يلالم ككاي ة يني ة عم  ةي المؤتمر  -32

 د . 2008مااو " بعنوان  ا دمان التشريمل  العالج  العلوم ا جتماعيةكلية ا دا  

الم ككككككككاي ة يني ة عم  بعننان "العنف  رد ةع  السككككككككاءة سعاسلة الن ء " ةي ندوة المنابهة   -33
ال كككككككككككككاسلة للعنف "الم اهر وا بعاد ،وسكككككككككككككب  الع ا" المنعقدة بمقر سر ز ب نل ال كككككككككككككرطة  

 . 2010يناير  10باكاديم ة ال رطة ةي 

الم ككاي ة يني ة عم  بعننان "االتجاي بالب ككر االسككباب النف كك ة ونما ا للن اية والع ا" ةي  -34
المنعقدة بمقر سر ز ب نل ال ككككككككككككككرطة   ،  ندوة االتجاي بالب ككككككككككككككر ي   ال جريم وال ات المنابهة

 . 2010يناير  9باكاديم ة ال رطة ةي 

 الم اي ة يني ة عم  بعننان "تنم ة النعي وت م  الم ؤول ة ةي ندوة النا ع ا سني  -35
 . 2011يناير  9"س ؤل ات وانجازات" المنعقدة بمقر سر ز ب نل ال رطة باكاديم ة ال رطة ةي 

 : الوهبات المهناة:عيبث بي 
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ف ات ا سراض ةى تدييبهم بم ككككككككك  ككككككككك   ال طب قيعلى ط ب علم النفس    ياإلشكككككككككراف اإلكل ن ا -1
 اآلن.وا ى  -1985الف رة س   ةيالنف  ة والعقل ة 

 د. 1992س رف على وادة ال اسب اآللي بال ة اآلداب باسعة طنطا عاد  -2

لها عاد   س كككك  ككككاياوعم   يل ب ا  ة سككككرت بمصككككرات   عوادة الب نل وااليشككككاد النف ككككي بجاسأ  ان كككك -3
 د. 1993

 الب نل النف كككككككك ة و للك الع ادة النف كككككككك ة بال ة االداب عادان ككككككككا سعاس  علم النفس ووادة   -4

 د. 2004

مجعية  ع عي  دو  ا  يييييييفة وعف ييييييييخ دو  اال الم يف ز مة املع ق ندوة   الم كككككككككاي ة ةي -5
 .2004 ا رادة لرعااة ال  ا  اخلاصة  لش ن ا جتماعية  ل ربية مارس 

بعنوان  ااضككككككككككرة    الت زني ويعم   لى ايق فهحنو جمتمع يسييييييييت  ن الم ككككككككككاي ة ةي ندوة -6
حييطون به من اففاد ازفين   لى ال يييييييييحة الع مة لل فد و لى م  وأثفهاسيييييييييلو     التدلني

اجلمعية املصككككككككككككراة   االزفى  وا تك  ه امل ز  الفئيسييييييييي  ل دم ن  لى ا  انوا  امل   ات
 .2003مارس  ،مل اغاة التدرن  امراي الصدر

لخدسة المج مع بجاسعة    الجاسعي دسها المر ز    ال يتقديم العديد س  الدويات    ةيالم اي ة    -7
اإلس س ة   سعند  ي   س مد  والنف ى  ةي اإلساد  ا كاديمى  اإليشاد  وتعاطى    والمهنى   سجاالت 

 . 2000وا ى عاد  1995المخديات وصعنبات ال علم خ ل الف رة س  عاد 

بال كة اآلداب بكاسعكة    الخكدسكة العكاسكة   كدسهكا سر ز    يالكدويات ال  بعض تقكديم  يالم ككككككككككككككاي كة ة  -8
خ ل الف رة س   ادططططاواام ب م المق ااس النفسططططاة ري مج ا الايططططوال  :" ةى سنضكككككن    طنطا
 .2005وا ى عاد  2003عاد 

ال ة العلند االب ماع ة بجاسعة اإلساد س مد ي   بتدييب ط ب الفر ة الرابعة بق م علم النفس  -9
وس   في عل  ة    االيشاد النف ي داخ  المدايس بمدينة الرياض سعند اإلس س ة بالرياض على  

 .للص ة النف  ة بالرياض 
ضم  يرناسج ال نب   واإليشاد الط يي    وسراال  تنف ل دوية ةن ة   ابة ال قرير النف ي النهاوي    -10
سعند  ر ز الجاسعي لخدسة المج مع وال عل م الم  مر ال ابع لجاسعة اإلساد س مد ي   مبال  للن اء()

   1421 اإلس س ة. عاد
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   MMPI ن نتا الم عدد ا وب  )تنف ل دوية تدييب ة ةي سهايات وتلن اات انسبة سق اس س-11
( بجاسعة ا افاد خ ل ةعال ات المل قى الدولى لعلم النفس والل  عقدت  الجمع ة ال ندان ة لعلم  

 . 9/11/2007-3النفس خ ل الف رة س  
" بمعهد دياسكككات ا سكككرة، باسعة أد  "إدارة الضططاوط ابيا النج  تنف ل ويشكككة عم  بعننان:  -12

عقكدتك  الجمع ة   والكلسلعلم النفس    الكدوليل ككككككككككككككندان خ ل ةعكال كات المل قى  ديسكان اإلسكككككككككككككك س كة بكا
 .9/11/2007-3ال ندان ة لعلم النفس خ ل الف رة س  

" بمن مة الدعنة اإلسككككك سي، سعهد "دطططاكولوياة الاعوة الالااعاةتنف ل ويشكككككة عم  بعننان:   -13
عقدت  الجمع ة ال ككككككندان ة    واللسسباي  بمدينة الخرطند خ ل ةعال ات المل قى الدولى لعلم النفس  

 .9/11/2007-3لعلم النفس خ ل الف رة س  
" وال ي عقدت ضككم  ةعال ات المل قى  :"علم النفس البي ضطيالم ككاي ة ةي ندوة ةي سنضككن   -14

فس والل  عقدت  الجمع ة ال ككككككككككككككندان ة لعلم النفس بمدينة الخرطند خ ل الف رة س  الدولى لعلم الن
3-9/11/2007. 

الواوات ال لماة بحو اأصطال الاوااو علم النفس ري الهلاان  الم كاي ة يني ة عم  بعننان " -15
فس  عقدت  الجمع ة ال كككككككككندان ة لعلم الن   واللس. ضكككككككككم  ةعال ات المل قى الدولى لعلم النفس  ال بباة

 د.9/11/2007-3بمدينة الخرطند خ ل الف رة س  
" وال ي عقدت "ةاو النفس الاألدا )الاحلال النفسطططططططي الاألداالم كككككككككككاي ة يني ة عم  بعننان -16

ضم  ةاعل ات المؤتمر ا ديي ال الم ت ت شعاي الجاسعة ةي خدسة المج مع واللس عقد بجاسعة  
 .د 2009/ 18-16ال ابع س  أك نبر يل ب ا خ ل الف رة س  

 
 اقايمه :عيب: الاالرات الااريهاة الاي يمكو ل  ث 

الهدس لإليشككككككاد والع ا النف ككككككي و  اس يما  تقديم العديد س  الدويات ال دييب ة س  خ ل سر ز 
وسجمنعة س  المراكز    طنطابال عاون سع سر ز الب نل والدياسكككات النف ككك ة بجاسعة  الل اء بطنطا  

 المصرية والعرب ة، و لك ةي المجاالت اآلت ة:
سجاالت ا سرة والع  ات الزوب ة واالخ  اي الزوابي، وترب ة ا يناء ويعاي هم، واك  اف   -1

 المنهنب   والمبدع   س  ا يناء وسب  يعاي هم، وتنم ة  دياتهم.
الخاصكة بالل اء واإليدا  وال كخصك ة  سجاالت ال دييب على االخ بايات والمقاي س النف ك ة   -2

 وااله ماسات والم نل المهن ة، والقديات الننع ة، لألطفال والمراهق   والراشدي .

 سجاالت تنم ة المهايات اإلدايية وال ي ت م  البراسج اآلت ة: -3

 الق ادة اإليداع ة. -
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 ال   اإليداعي للم ا ت. -

 أسس الق اس النف ي ةي المجال الصناعي واإلدايس. -
 ا  الم ا ت واتخا  القرايات. -

 سهايات ال فاوض. -

 اك  اف وتطنير اللات. -

 اداية الض نط. -

 العم .اداية الصراعات ةي س اق  -

 سهايات اداية المقاي ت. -

 المهايات الق ادية واإلدايية. -

 المهايات اإلشراة ة. -

 ال فل ر اإليداعي. -

 سهايات تصم م وتنف ل الب نل اإلدايية. -

 الخايطة اللهن ة. -

 اداية الن ت. -

 اداية الع  ات اإلن ان ة. -

 اداية ال    ر وال  نل ال ن  مي . -

 اخ بايات ال نظ ف. -

 ت ل   العم  وت ل   الفرد. -

 تنم ة الل اء النبداني. -

 تنم ة داةع ة العاسل  . -

 سهايات النجاح وال  لب على الف  . -

 ك ف ة ال خلص س  ال لن  ال لبي ةي س اق العم . -

 
 
 عيب: اإلشباف على رد ال الم يسااب الالاواوراع: رابع

بفانمج مق ح لتع ي  بعض العوام  الن سييييييية املسيييييي  ة يف   (.2004) ب هان اللنسي -1
 .يسالة د  نياه  دست لق م علم النفس بال ة ا داب باسعة طنطا،   م الفض  الىوار 
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الطف  ل كككنء سعاسلة النالدي  وع     يبعض   (. اديا 2005)(.  شككك خة سككك اف سهد  )كني  ة -2
لقسطططم علم النفس بكلاة ابداا ي م ة  دواوراع مقامةردططط لة  والمعرة ة.الم   رات المزاب ة 

 انا .
ا ضكككطرا   املعرغية  ا ن عالية لدا أ  ال األمةا    .(2007)ينسكككف   معبد المنععل اء   -3

ردطط لة م يسططااب مقامة لقسططم علم النفس بكلاة ابداا ي م ة     امل ت با   غم امل ت با 
 .انا 

مدا غاعلية برانمج يدرايب لتاسككككككككني صككككككككعو   معاجلة  (2006غاين  لعت قنصككككككككوه ) -4
لقسططططم علم النفس بكلاة ابداا    مقامةدواوراع  ، ردطططط لة  املعلوما  لدة مرضكككككككى ال صكككككككام

 ي م ة انا .
بعض األسكاليب املعرغية  مت ما  الشكرصكية لدا عينة من األ  ال  ( 2005الدسكوقي ) -5

لقسطططططم علم النفس بكلاة ابداا    دواوراع مقامةردططططط لة   األ  ال األسكككككككو ي املعاقني مسعيا
 ي م ة انا .

بر ماييوم القلب لدة عينة من األ  ال  عالقته   ةاإلصككاب (.2006ميىن صككالش عككةيب ) -6
ردططط لة م يسطططااب مقامة    ا جتماعية لدا كل من الط ل  األم ببعض املت ما  الن سككككية

 .لقسم علم النفس بكلاة ابداا ي م ة انا 

ةببطط مج مقاب  لانماططة الططذوطط ل اتبف طط لى الاثبع ري السطططططططططلو   2007)---------- -7  .)
لقسطططططططططم علم النفس بكلاطة   دواوراع مقطامطةردططططططططط لطة  ا الجط م طة.القاط د  لطاى عانطة مو ا 

 ابداا ي م ة انا .
الصككككككككاي  عالقته ببعض املت ما  الن سككككككككية   كالسككككككككلو   (.2007هالة السككككككككعيد سككككككككالم ) -8

، ردططططط لة م يسطططططااب مقامة لقسطططططم علم النفس بكلاة   الدميوجراغية لدا عينة من الشكككككككبا 
 .ابداا ي م ة انا 

( ةبب مج لاحساو ر  لاة الذات الدالره  ري ا اال السلو  الئحي  2008)---------- -9

مقدمة لقسكككن علن الن     دكتوراهرسكككالة  السططبا ن.مبضططى    لاالب م الوظ اف الم براة 
 .ب لية اآلدا  جامعة  نطا
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بعض ا ضككطرا   الن سككية  لصككا مل الشككرصككية لدا (.  2005انداة السككعدا ة ) -10
ردط لة م يسطااب مقامة لقسطم   ،()دراسكة يشكريصكية ةأمةا  األ  ال املرضكى ممراي مومن

 علم النفس بكلاة ابداا ي م ة انا .

 املسككككككككككككككككانكككدة ا جتمكككاعيكككة  عالقتكككه ببعض   راإلاثكككا  (.2006صككككككككككككككباي )مسم  مماكككت   -11
ردطط لة م يسططااب مقامة لقسططم علم النفس بكلاة ابداا ي م ة    جياالو  مشككك ال  التواغا 

 .انا 

مططاى الافطط عططل ةاو ب م المااابات المنهمططة ب ططام اتبجطط ا  2008)----------- -12  )

مقدمة لقسككككككككككككن علن الن   ب لية اآلدا     دكتوراهرسككككككككككككالة   الاأثابه  على الاوارا الزالايي.
 جامعة  نطا

مدا غاعلية برانمج إرعكككككككككككادة انتقا ي ي ل ض   (.2005)الد ر مسكككككككككككعد  اش أبو  -13
ردطط لة دواوراع مقامة لقسططم علم  ا حتياجا  اخلاصكككة إعراي اإلهناك الن سكككي لدا ذ ة

 النفس بكلاة ابداا ي م ة انا 

ال فق بني مفضيييييييييى الكك )ال ريوس املىمن ( ( 2006أممة حممد احلسككككككككككككانني الد  ) -14
 بين م  يف الك  يفة الكاعية واحل لة العقلية وا صييح يف يف السييلو  ال ييح  عكع  لل فوق

 اآلدا  جامعة  نطارسالة ماجستم مقدمة لقسن علن الن   ب لية 
ال   قة لتع    الك جنو  لى ا لوب    التأثريات( .2005حسن عبد السالم العشرة ) -15

رسككالة ماجسككتم  بعض املتغريات الن سييية املعففية االب ا  التكي   الت  ي ف يف ضييويف
 .مقدمة لقسن علن الن   ب لية اآلدا  جامعة  نطا

 
الكذككاي الوجكداي ي حكل املشكككككككككككككك ال   ( يبكاان د ر  2009)-------------- -16

مقدمة لقسككككككن علن الن   ب لية اآلدا  جامعة دكتوراه  رسككككككالة   بتباان اسككككككلو  ا بدا  .
  نطا
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عك ين اد ا  ال فد لألح اث اليومية الضييي  طة بتك ين (  2004سروة سصكككطفى الجمال ) -17
رسكككككككككالة  الشييييييي  يييييييية وال يورفافية ل ى  ينة من الشيييييييك ب ا نس وبعض املتغريات

 .اجستم مقدمة لقسن علن الن   ب لية اآلدا  جامعة  نطام

أ ر 2006)----------- -18 غكككككاعليكككككة برانمج عقالي ان عكككككاىل ي ل ض  (.مكككككدا 
سقدسة لق ككككككككم علم النفس ،كل ة اآلداب  د  نياه يسككككككككالة   ا حداث الضككككككككاغطة  ل دة األمل .

 .باسعة طنطا

لدا ا بناي   عالقتةما  لقلا  املشكككاعر ا كت ابيةاإلسكككاية الوالداة  املعاانة ا قتصكككاداة   -19
 من ذ ة ا عاقة البصراة

ب م اتضططططاباب ت النفسططططاة المئطططط اهة لوبال  الافل   (2005ال ككككك د ع د )  نج ب  س مد -20
 .يسالة سقدسة لق م علم النفس ،كل ة اآلداب باسعة طنطالل مل "درادة ايوائاة"  

م بري لاوفاف ااة ال االان الن اج عو  (اعااد ةبب مج دططططلووي  2009)---------- -21
يسككالة د  نياه سقدسة لق ككم علم النفس ،كل ة    ادط لة الم  ملة لاى عانة مو األاف ا ال  ملاو

 اآلداب باسعة طنطا
( الاهطط او ري ال ملاطط ت اتبف طط لاططة الالم براططة الع  اهطط  ةططا ططة  2006)  دال كككا على الرويني -22

  ر سقدسة لق كككككم علم النفس ،كل ة اآلداب  يسكككككالة ساب ككككك اليطططه دة ري ضطططول ماااب الجنس ،
 ،باسعة طنطا.

( يودة الحاط ة الرط علاطة الطذات الال:فط لة اتيامط عاطة 2010)نجن  ايراه م س مكد ال ككككككككككككككنكاوس  -17
يسكككككالة د  نياه سقدسة لق كككككم علم النفس ،كل ة  لاى المبضطططى السطططاكودطططوم اااو الاألصطططح ل،  

 اآلداب ،باسعة طنطا.
المو الف المبضططاة ومحك ت ايططوائططاة ر ر ة لاى (2006)  هناء همت ا ككك  عبد الرازق  -18

 ، يساتلة ساب   ر سقدسة لق م علم النفس ،  ل ة اآلداب ،باسعة طنطا.األاف ا الاوااااو
رات اتائطططططططط ا الاف علي للوالااو وم  ااروه    ( مه2005)  نجن  ايراه م س مد ال ككككككككككككناوس  -23

مو المباهوقاو  األةن ل الع  اه  ةه م الوئطططططططط ال الويااباة لليططططططططوئططططططططاة لاى عانة 
يسككالة ساب كك  رسقدسة لق ككم علم النفس ،كل ة اآلداب باسعة طنطا ،باالشكك را  سع   الالمباهق ت

 د. س مد سجمد ال  ان   الدق.

( ب م األدط لاب الم براة المااابات اليطوئطاة لا  عانة  2006)  صككفاء يسضككان ال كك   -24
يسككالة ساب كك  رسقدسة لق ككم علم النفس ،كل ة  مو األاف ا الم   او دطم اً  الاألاف ا األدطوي ل  

 اآلداب باسعة طنطا ،باالش را  سع أ د. اسال عبد ال م ع باظ .
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 اه  ةه م (.ادططططططط لاب موايهة الضطططططططاوط الع 2009عمب مئطططططططافى الن  ( )لاهي( ) -25
ساب كككككككك  رسقدسة لق ككككككككم علم النفس ،كل ة  المااابات النفسطططططاة الالايمويباراة" ردططططط لة دواوراع 

 .اآلداب باسعة طنطا

(.ب م ال ملاط ت الم براطة المؤثبة على اقبيب شطططططططططهط دة  2006عمبال عهطا المن م اويلط) ) -26
 .يسالة ساب   رسقدسة لق م علم النفس ،كل ة اآلداب باسعة طنطا ال ا ن .

الم براطططة المباهاطططة  2006عهطططا ال ع يططط د ا عهطططا الم اي ) -27 (.اهططط او ب م ال ملاططط ت 
يسكالة ساب ك  رسقدسة لق كم علم النفس ،كل ة اآلداب  ب ل دطاواام المفبط ليطهكة الم لوم ت . 

 .باسعة طنطا

موايهة الضطاوط الر علاة الذات الب م   ب(. ادط لا2009رضط  محما شطو ي على  ناال ) -28
يسكككككالة ساب ككككك  رسقدسة لق كككككم علم   اتكلاناكاة.اياة األخبى لاى ب م الفم ت المااابات المز 
 .اآلداب باسعة طنطا النفس،  ل ة

اتضاباب ت النفساة الاي ي  بي منه  امه ت   م(. ب 2009)السهكي شام ل على محما   -29
 .اآلداب باسعة طنطا النفس،  ل ةيسالة ساب   رسقدسة لق م علم  ااف ا الاواا.

ر علاة ةبب مج ااريهي لاحسطططططططططي اتباه ع الهئطططططططططب    ى(. ما2009ببماو بهال بسطططططططططام ) -30
اآلداب باسعة   النفس،  ل ةيسالة ساب   رسقدسة لق م علم   اتاف ا.الالسم ي لاى عانة مو 

 .طنطا

دططططلووا ت المواانة الانةاماة لاى المب دططططاو ةاه او    و(. اه ا2008ي را ااما عاسططططى ) -31
 .اآلداب باسعة طنطا النفس،  ل ةيسالة ساب   رسقدسة لق م علم   لذو ل الوياابي.ا

ةي الجنسطططططططططاو ري م طط لجططة الم لومطط ت الع  اهطط     ق (. الفبال2002)أبور  ابجي محمططا   -32
  النفس،  ل ةيسككالة ساب كك  رسقدسة لق ككم علم   اليطوئطاة.ب لضطاوط النفسطاة الب م مااابات  

 .اآلداب باسعة طنطا

. م  لجة الم لوم ت ري ضططططططول ول مو أدطططططط لاب  )ب تشططططططابا (  (2006)--------- -33
لقسطططم علم النفس بكلاة ابداا ي م ة    دواوراع مقامةردططط لة    الذو ل.الاف:اب الب م أبم ط  

 انا .
ب م اتضططاباا اللاو  لاى مبضططى .(.)ب تشططابا (2003ي دططب محما السططاا اليطط مي ) -34

 .يسالة ساب   رسقدسة لق م علم النفس ،كل ة اآلداب باسعة طنطا الاتكام ا .الفئ م  

 عيب: رد ال امت المي روة رى من  ياه : خ مس
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ع  طة الطذوط ل الويطاابى الال قلى بقطارات الاف:اب  (.  2007شطططططططططامط ل شطططططططططكبى ال زا خط اب) -1
النفس ،كلاة ابداا  . ردطط لة م يسططااب  امت الى  سططم علم اتةااعى:درادططة الصططفاة ةن ااة

 ،ي م ة انا ، بإشباف د.ههة ةهي الااو رباع.

دالر اف عل مكوب ت البدطط لة الالافزيوباة  ( :2007)محمود عها البامو عها الحماا الجنا  -2
ب م دططططم ت    ري ايططططكال ب م أدطططط لاب الاف:اب الاتاج ه ت لاى الميطططط هااو ري ضططططول

.أشطباف أ.د   انا لاة ابداا ي م ة ردط لة دواوراع مقامة  لقسطم علم النفس و  " اليطوئطاة
 عها الس م الياخ .

" اتدال على اخاه رااو الذاكبة   (.2007)يمني الجنسطططططططاة ()  رهمي اسططططططط ن ر ضطططططططل على -3
ردطط لة دواوراع مقامة  لقسططم علم   "مبضططى رئطط م  ملة ال جز: درادططة مق ربة ال  ملة لا 

 النفس ولاة ابداا ي م ة الق هبة .أشباف أ.د يم ) اودف

مئططططط در الميطططططقة الادطططططاباااجا ت الا  ي  م ه  لاى مبضطططططى ال ا) وه ر السطططططو (  2005) -4
ابداا  سطططم علم النفس ي م ة  ولاة  على رع ااهم، ردططط لة م يسطططااب  امت الى  الالق اماو

 د محما بجاب الئهوة..الق هبة. اشباف أ

بحو الذات الال  لم الالمسطططاقهل لاى   ب لنةبة  الع  ا)مسطططاوى اتبام ل (  2005)ال مبالدطططي   -5
ولاة الابباة ربق وفب اليططططاخ  سططططم الئططططحة  ردطططط لة م يسططططااب  امت الى   الج م ة،ا ا  
 .د ام ا غها السماع ب ظ).اشباف، أ  النفساة

( ال   ة ةاو اتضططططاباب ت الهاولوياة المئطططط اهة للهله ريسططططا   2002)مه  محما الماببي   -6
اتداا،  الم براة ردطط لة م يسططااب مقامة لقسططم علم النفس ولاة  الاضططاباا ب م ال ملا ت

 ، اشباف أ.د عها الس م الياخ.انا   ي م ة

( اأثاب ب م المااابات النفسطططططططاة  2003)المئطططططططب   مئطططططططافى ريب اسطططططططو مئطططططططافى   -7
الموارات، بح  مقام لقسططططم    الاتيام عاة ري  لا الموت لاى عانة مو المباهقاو ما  اي

 الابباة بكفب الياخ، ي م ة انا . النفساة، ولاةالئحة  

ال    النفسطططططططي الم بري السطططططططلووي المق ربا)    ة( ر  لا2010)الوه ا  الدططططططط م محما عها   -8
م يسططااب مقامة    ال ئطط ةاة، ردطط لةب ل    الاالااي ري خفم مسططاوى ب م اتضططاباب ت 

 عها الفا   عا د.  اد. اام فانا ، اشبا ابداا، ي م ة  النفس، ولاةلقسم علم  
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( ر علاة ةبب مج ارشطط د  على ادارة الاضططب لوفم 2011ما دة الئططوري أاما اةو ال   ) -9
  ابداا، ي م ة  النفس، ولاةم يسطااب مقامة لقسطم علم  الج م ة، ردط لةالقلا لاى ا ا  

 أ.د ب مة عها ال:بيم ااما، أ.د على عها الس م.  فةنه ، اشبا

( ر علاة ةبب مج ارشطططططط د  للمسطططططط بادة اتيام عاة ري 2011ايم ن عها البامو م    ) -10
دواوراع مقامة ل:لاة   الج م ة، ردطططططططط لةخفم مسططططططططاوى المو الف اتيام عاة لاى ا ا  

 ب مة عها ال:بيم ااما، ا.د على عها الس م.أ.د  ةنه ، اشباف  ابداا، ي م ة

الذاكبة ال  ملة الانيطططااه  على اتائططط ا ( ماى  2006)ال ا   محما أاما اسطططناو أةو  -11
ابداا،  م يسططططااب مقامة لقسططططم علم النفس، ولاة  الاوااااو، ردطططط لةاللاو  لاى اتاف ا  

 د هه) ةهي الااو رباع.  انا ، اشباف  ي م ة

ى شطططططططاة ال مو اتع  ة الهئطططططططبية  ما( 2010ايم ن محمود عها الحماا ال يطططططططم ال  ) -12
 المباهقاو، ردططط لةه رات الاواصطططل اتيام عي لاى كمنهماو ب دططط لاب موايهة الضطططاوط الم

 المنوراة، اشباف ا.د ع دا محما هبيا     اتداا، ي م ة  النفس، ولاةمقامة لقسم علم  

( الا بض لوهبات اإلدطططط لة الجنسططططاة ري الافولة الع  اه   2010ريه م صطططط   اماو ) -13
النفس،  م يسطططااب مقامة لقسطططم علم   الج م ة، ردططط لةبضطططاباب ت اليطططوئطططاة لاى ا له ت  

 ا.د ب مة عها ال:بيم ااما  الس م،أ.د على عها  فةنه ، اشبا  ي م ة

( الاف:اب اتةا:طط ر  الع  اطط) بكططل مو اقططااب 2010غاطط  )لاهي(، )يم طط) عهططا البامو   -14
لاى م لمي مبالة الا لام األد دي اااثي الوهبة  األدال    الامو ، المساوى الذات المساوى  

  ابداا، ي م ة دواوراع مقامة لقسططططططم علم النفس ولاة  ةلاها ، ردطططططط لةةني اللاا   ري ماانة
 ااما عها ا.  مجا ا.د  األدكنارية، اشباف

ري مسطططططططططاوى م  لجة الم لوم ت لاى ول   ( الفبالق 2010اةو بكب ب اع محما عثم ن ) -15
  لةالاألدططططوي ل، ردططططمو المباف او على دططططمة ال ئطططط ةاة الالمباف او على دططططمة الذه باة  

دواوراع مقامة لقسطططططم علم النفس ،كلاة ابداا ي م ة ةنه ، اشطططططباف أ.د السطططططاا و مل اةو 
 ا.د ب مة عها ال:بيم أاما.. ش ايع

ماوا الااجط هط ت القبالة لطاى ا ا ولاط ت يط م طة  (2008ههط) راحي بسطططططططططاوبي دباط  ) -16
 اا  ماطااباطة على عانط) مو الا ا، ردططططططططط لطة دواوراع مقطامطة لقسطططططططططم الوثط ةاناط ، درادططططططططط
 انا ، اشباف أ.د ش ه ن عها ال زيز خلاف). ابداا، ي م ة  الالمكاه ت، ولاة
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( الئططور الذهناة الحسططاة الن اجة عو الاذالق  2008محما اليططح ت ا) على السطط اا ) -17
ردططط لة م يسطططااب مقامة لقسطططم علم النفس،   ،المودطططاقي الدالره  ري اخازاا مواال اليطططاة

 أ.د عها الس م الياخ. انا ، اشباف  ابداا، ي م ةكلاة  

( المسطططط باة اتيام عاة الع  اه  ب دطططط لاب الانيططططمة  2005ها م عها الجواد اودططططف ) -18
الوالاية الب م مااابات اليططوئططاة لاى المبأة "ردطط لة م يسططااب مقامة لقسططم علم النفس،  

 .انا    ةابداا، ي مكلاة  

( اه او الم   او عو اتدطوي ل على ب م المااابات النفسطاة  2009هه) محما مبدطي ) -19
الالويااباة ري ضططول ب م خئطط ال اتع  ة ردطط لة م يسططااب مقامة لقسططم علم النفس،  

 أ.د عها الس م الياخ. انا ، اشباف  ابداا، ي م ةكلاة  

ة الالم براة المنهمة ب ضطططاباا  ب م المااابات اتبف  لا  ( .2007عهاب دطططلام ن على ) -20
د  انا ، اشطططباف  ابداا، ي م ةم يسطططااب مقامة لقسطططم علم النفس، ولاة   " ردططط لةالهلع  

 هه) ةهي الااو رباع. 

ممط ردطططططططططة السطططططططططلو  الئطططططططططحي على ب م   أثباهط او  ( 2010هط لطة اةباهام الوولي ) -21
  ابداا، ي م ة ردطططط لة م يسططططااب مقامة لقسططططم علم النفس، ولاة   اتضططططاباب ت النفسططططاة" 

 د هه) ةهي الااو رباع. انا ، اشباف

( اضططباا الذاكبة ال  ملة السططم اة الالهئططبية الع  اه   2009رابا  محما اسططو اليططاخ ) -22
ردط لة م يسطااب مقامة لقسطم علم النفس، ولاة    الفئط مااو.ب ضطاباا اللاة الالاف:اب لاى  

 د هه) ةهي الااو رباع.  انا ، اشباف  ابداا، ي م ة

ابوة الوعي م  ةاو الااخل الالو ر  على اف عل   ( إثب2006ل محما عها المجاا )شام  -23
م يسطططططااب مقامة لقسطططططم علم النفس، ولاة    الفئططططط م ردططططط لةالسطططططبي اوباو الب م اعباض  

 أ.د عها الس م الياخ. انا ، اشباف  ابداا، ي م ة

 ملطة لطاى االرام المخ الالئطططططططططبق على الطذاكبة ال ط  ب(. أث2004اةباهام  وي اةباهام ) -24
لقسطم علم النفس    مقامة  م يسطاابردط لة    عانة مو الباشطااو ري ضطول ماااب الجنس.

 بكلاة ابداا ي م ة انا .

مكوب ت الذاكبة ال  ملة الع  اه  ب ل ئطف   ة(. درادط2012شطام ل محما محما الزغهي ) -25
  ابداا، ي م ة م يسططططااب مقامة لقسططططم علم النفس، ولاة  الذاكبة، ردطططط لةهني الدطططط ة ذال

 أ.د ب مة عها ال:بيم أاما.  ةنه ، اشباف
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 عيب: المقبرات الاي   م ةااريسه  ري مبالة اللاس بس  د د(
 كلان:ي  علم النفس ات  -

 اإلرش د الال    النفسي   -

 علم النفس الاببو    -

 القا ( النفسي   -

 علم النفس اتيام عي   -

 علم النفس المهني   -

 علم النفس الهامي -

 علم النفس الجن اي   -

 عيب: المقبرات الاي   م ةااريسه  ري مبالة الاراد ت ال لا   د بع
 موضوق خ   -

 من هج الهح  ري علم النفس   -

 اداواام الح دب ابلي ري الهحوث النفساة   -

 بئو  بفساة ةلاة أينهاة   -
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 بسن  اهلل الزمحي الزحين
 جامعه طنطا 

 اآلداب ةكمي
  قسم عمم النفس

 العلويتّاخلرباث  السريةالذاتيت
  

 :الشخصيتالبياًاث 
 عياد أحمد حمد عبد الفتاحأ /دكتوراألستاذ ال  االسم:
  رئيس قسم عمم النفس اإلكمينيكي و أستاذ عمم النفس   :الحالية الوظيفة

 السابقجامعة طنطا  –الدراسات العميا والبحوث  ووكيل كمية اآلداب لشئون 
 : مصريالجنسية
 مسمم :الديانة
 متزوج :االجتماعية الحالة

 جامعة طنطا –قسم عمم النفس  –العنوان : كمية اآلداب 
     dr.ayaid@yahoo.comاإللكترونيالبريد 

    

 :الذراسيتادلؤُالث 
 اإلساااااكندرية ةجامعااااا - داباآل بكمياااااة -مااااان قسااااام عمااااام الااااانفس اآلدابليساااااانس  -1

 اً جيد جدبتقدير 
جامعااااااااه  -اآلداب بكمياااااااة –مااااااان قساااااااام عمااااااام الاااااااانفس  اآلدابماجساااااااتير  ااااااااي  -2

 طنطا .
 -اآلداب بكميااااااااة -ماااااااان قساااااااام عماااااااام الاااااااانفس اآلداب ااااااااي  الفمساااااااافةدكتااااااااورا   -3

 . األوليالشرف  ةبتقدير مرتب طنطا ةجامع
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 -:التذرج الْظيفي 
 

                                                                                            جامعه طنطا -آلدابا بكميةمعيد بقسم عمم النفس  -1
 جامعه طنطا  -اآلداب بكميةمدرس مساعد بقسم عمم النفس   -2

 جامعه طنطا  – اآلداب بكميةمدرس بقسم عمم النفس   -3
 طنطا جامعه -اآلداب بكمية م النفسااااااااااابقسم عم مساعد)مشارك( أستاذ  -4
 بكمية اآلداب ، جامعة طنطا  –قسم عمم النفس ورئيس أستاذ   -5
 وكيل كمية اآلداب لمدراسات العميا والبحوث  -6
 جامعة طنطا  –قائم بعمل رئيس قسم عمم النفس بكمية اآلداب  -7
 جامعة طنطا . –استاذ عمم النفس اإلكمينيكي بكمية اآلداب  -8
 -:يقْم سيادتَ بتذريسِاّ قام دلقزراث التيا
 

 :ةالمواد التاليقام سيادته بتدريس 
 والمرضي  اإلكمينيكيعمم النفس   -1
 الصحة النفسية  -2
 عمم النفس التربوي  -3
 عمم النفس النمو -4
 عمم النفس االجتماعي  -5
 عمم النفس التجريبي  -6
 عمم النفس العام -7
 لنفسي والعالج ا اإلرشاد  -8
 مناهج البحث  ي عمم النفس   -9

 التحميل النفسي -11
 عمم نفس المراة -11
 عمم النفس الجنائى -12



 3 

 القياس النفسى -13
 دراسات وبحوث  ى عمم النفس المرضى والعيادى . -14
 ) لطالب الدراسات العميا (  مناهج البحث  -15
 ات العميا (االحصاء السيكولوجى واستخداماتة ) لطالب الدراس -16
 عمم النفس األسرى وديناميات الجماعة . -17
القياااااااااس النفسااااااااي اإلكمينيكااااااااي ) لطااااااااالب دبمااااااااوم االرشاااااااااد وعماااااااام الاااااااانفس  -18

 .( اإلكمينيكي 
 .سيكولوجية الفئات الخاصة  -19
عماااااااااااام الاااااااااااانفس  دبمااااااااااااوم يكيااااااااااااة ) لطااااااااااااالب اختبااااااااااااارات و حااااااااااااوص اكمين -21

 االكمينيكى (
 عمم النفس المعر ى. -21
 قة بحث .حم -22
 سيكولوجية الذكاء والقدرات العقمية . -23
 . عمم النفس السياسى  -24
 تدريبات ميدانية اكمينيكية -25
 مناهج البحث االكمينيكى ) لطالب دبموم عمم النفس االكمينيكى ( -26
 سيكولوجية الشخصية . -27
 عمم النفس االعالمى . -28
 سيكولوجية التعمم . -29
 فس التجريبى .معمل عمم الن -31
 تشخيص األضطرابات السموكية .  -31
 عمم النفس البيئي .  -32
 نصوص سيكولوجية بمغة أوربية . -33
 عمم النفس الشخصية   يتجارب   -34
 دراسات اكمينيكية . -35
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 -:العلويتالكتب ّادلؤلفاث 
 
                                                          1994والنشر، طنطا، لمطباعة الحضارة، دار النفسية الصحة -1
    1995والنشر ، لمطباعةعمم النفس، طنطا ، مركز  المصطفي  إليمدخل  -2
   1996والنشر ،  لمطباعة الحضارة، دار  اإلكمينيكي ي عمم النفس المرضي  -3
  1997والنشر ، طنطا ،  لمطباعةعمم النفس النمو ، دلتا  -4
    2117 مركز العشرى لمنشر والتوزيع ،لعالج النفسي ، طنطا ،وا اإلرشاد ي  -5
 2117،  ، مركز العشرى لمنشر والتوزيععمم النفس العام ، طنطا  -6
  2118سيكولوجيه التعمم ، طنطا مركز العشري  -7
  2119،، طنطا ،مركز الصفا دراسات وبحوث  ي عمم النفس  -8
 2111 ،سموك التعبيري ، مركز العشري، ال الدا عيةدراسات سيكولوجيه  ي  -9

 2111مركز العشري لمطباعة والتوزيع  طنطا ،تاريخ عمم النفس ، -11
، طنطا ، مركز المصطفى لمطباعة والنشر  دراساتهعمم النفس الحديث ونماذج من  -11
 م2111، 

  ى عمم نفس المراة ، طنطا ، مركز العشرى لمطباعة والتوزيع . -12
الجنائى ونماذج من دراساتة النظرية والتطبيقية ، طنطا ، مركز العشرى عمم النفس  -13

 .2112، لمطباعة والتوزيع 
 األسس البيولوجية لمسموك ،طنطا ، مركز المصطفى لمطباعة والنشر . -14
 م2113 ي عمم النفس العيادى ، طنطا ، مركز نورهان لمطباعة والنشر ،  -15
الجماعة ، طنطا ، دار المصطفى لمطباعة والنشر ،  عمم النفس األسرى وديناميات -16

 م .2113
 م2114عمم النفس الصناعى والتنظيمى ، طنطا، دار المصطفى لمطباعة والنشر، -17
 م .2113التطبيقات العممية واالكمينيكية ، طنطا ، دار المصطفى لمطباعة والنشر  -18
 م2113طفى لمطباعة والنشر ،القياس النفسى وأهم دالالتة ، طنطا ، دار المص  -19
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عمااااااااااام الااااااااااانفس المعر اااااااااااى باااااااااااين النظرياااااااااااة والتطبياااااااااااق ، دار المصاااااااااااطفى  -21
 م .2113لمطباعة والنشر ،

عمااااااااااااام الااااااااااااانفس وسااااااااااااايكولوجية الشاااااااااااااعوب ، طنطاااااااااااااا ، دار المصاااااااااااااطفى  -21
 .2114لمطباعة والنشر ،

عمم النفس االعالمى وسيكولوجية االتصال ، طنطا ، دار المصطفى لمطباعة  -22
 م 2114نشر ، وال
 .2115،اضطرابات الشخصية ، طنطا ، دار المصطفى لمطباعة والنشر -23
 .2116طا ، دار المصطفى لمطباعة والنشر، سيكولوجية الفئات الخاصة ، طن -24
طاااااااااااا ، دار المصاااااااااااطفى  ااااااااااى عمااااااااااام الااااااااااانفس المعمماااااااااااى والتجريباااااااااااى ، طن -25

 .2116لمطباعة والنشر، 
 .2116فى لمطباعة والنشر، طا ، دار المصطحمقة بحث ، طن -26
 .2117، عمم النفس التجريبى ، طنطا ، دار المصطفى لمطباعة والنشر  -27
، طنطاااااااااااا ، دار المصاااااااااااطفى أساااااااااااس تشاااااااااااخيص األضاااااااااااطرابات الساااااااااااموكية  -28

 .2117لمطباعة والنشر، 
 .2117عمم النفس البيئي ،، طنطا ، دار المصطفى لمطباعة والنشر، -29
 .2117، طنطا ، دار المصطفى لمطباعة والنشر،  النفس .مناهج البحث  ى عمم  -31
 م2118 ى عمم النفس السياسى ، طنطا ، دار النصر لمطباعة والنشر ،  -31
 م 2118 ى عمم النفس الجنائى ، طنطا ، دار النصر لمطباعة والنش ،  -32
، دار المصااااااااطفى   ااااااااى عماااااااام الاااااااانفس الشخصااااااااية ماااااااان منظااااااااور امبيريقااااااااى -33

 م2121،  لمطباعة والنشر
 ااااااااااااي العيااااااااااااادات والمستشاااااااااااافيات النفسااااااااااااية ، دار  ةتاااااااااااادريبات إكمينيكياااااااااااا -34

 م.2121المصطفى لمطباعة والنشر ، 
دار المصااااااااطفى لمطباعااااااااة عماااااااام الاااااااانفس ماااااااان منظااااااااور من جااااااااي جديااااااااد ،  -35

 م2121والنشر ، 
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عمااام الااانفس الشخصاااية مااان منظاااور امبيريقاااى ، طنطاااا ، دار المصاااطفى لمطباعاااة  -36
 .م 2121والنشر ، 

 م .2121طنطا ، دار المصطفى لمطباعة والنشر ، عمم النفس اإلكمينيكي ،   -37
 م .2121طنطا ، دار المصطفى لمطباعة والنشر ،  عمم النفس المرضى والعيادى ، -38
 م .2122طنطا ، دار المصطفى لمطباعة والنشر ، االضطرابات السموكية ،  -39
 م .2122، دار المصطفى لمطباعة والنشر ، طنطا نصوص نفسية بمغة انجميزية ،  -41

 -: العلويتعضْيَ اللجاى 
 

لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين تخصص عمم النفس الدائمة  مجنةالعضو  -1
 . بالمجمس األعمى لمجامعات المصرية

المجنة العممية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين عضو تحكيم ب  -2
 لمجمس األعمى لمجامعات المصريةتخصص عمم النفس با

  م2121عضو لجنة التقييم وتحكيم جوائز الدولة التشجيعية لمعام  -3

 عضو المجنة العممية بالمجمس االعمى لمثقا ة  -4
  بالغربية المصريةين يالمرشدين النفس ةنائب رئيس جمعي  -5

 )رانم( المصريةالنفسيين  األخصائيينعضو رابطه  - 4    
 (APAعمم النفس االمريكية ) عضو بجمعية -5    
  النفسية لمصحةعضو االتحاد العالمي  -6    
 عضو بمجمس كمية اآلداب جامعة طنطا -7    
 عضو بمجمس الدراسات العميا بكمية اآلداب جامعة طنطا -8   
 عضو ومستشار تحريرومحكم بالمجمة العممية لكمية اآلداب جامعة طنطا -9   
 بالمجمة العممية لكمية اآلداب جامعة المنصورة مومحكعضو ومستشار تحرير  -11
المنيا  اتاآلداب جامع بالمجمة العممية لكميات معضو ومستشار تحرير ومحك -11
 .  ، بنى سويف  كفر الشيخ ، بن ا ، سوهاج ، جنوب الواديأسيوط ،
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 والسموك العمميتحرير ومحكم بمجمة المن ج  رئيسعضو و  -12
 جامعه طنطا اآلداب بكمية الثقا يةقات العال بمجنةعضو  --13
 جامعه طنطا  اآلداب بكمية األكاديميواالعتماد  الجودةعضو لجنه  -14
 جامعه طنطا  اآلداب بكميةبقسم عمم النفس  الجودة ةلجن سئولعضو وم-15
 العممية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بالمجنة لجنة المحكمين  عضو -16
 نائب رئيس تحرير ومستشار عممى ومحكم بالمجمة العممية لمسموك البيئى . –17
عضاااااااااو ومستشاااااااااار تحريااااااااار ومحكااااااااام بالمجماااااااااة المصااااااااارية لعمااااااااام الااااااااانفس  -18

 . واإلرشادي اإلكمينيكي
بالمجمة  العممية لكمية التربية عضو ومستشار تحرير ومحكم بالمجمة المصرية  -19

 .المبكرة بالمنياوكمية التربية لمطفولة  ،جامعة المنيا
العممية لكمية التربية جامعة مصر لمعموم عضو ومستشار تحرير ومحكم بالمجمة  -21

 والتكنولوجيا .
عضو ومستشار تحرير ومحكم بالمجمة المصرية بالمجمة  العممية لكمية التربية  -21

 .دمياط  جامعة
 -:احلاصل عليِا  التذريبيتالذّراث 

 الج النفسي الفردي والجماعي من مستشفي تدرب وخبر  عمي الع ش ادة-1
  حتىو  1/1/1987 الفترةوذالك  ي  الصحة لوزارة والتابعةبطنطا  النفسية الصحة

31/8/1993 
 تدرب وخبر  عمي العالج النفسي الفردي والجمعي من مستشفي ا.د/ ش ادة-2

 م1995وحتي عام 1989من عام   الفترةوذالك  ي  بالقاهرةالعزائم  أبوجمال ماضي 
 هيئه التدريس بواقع سبع دورات  أعضاءقدرات ة دورات تنمي-3
  اآلليتدرب عمي نظم وبرمجه الحاسب  ش ادة-4
 دورات عمى معظم الحزم االحصائية -5
 . الجامعي المعمم إعداد ش ادة-6
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 اخلرباث ادلٌِيت
  حتى  م 2111من عام جامعة طنطا  –رئيسا لقسم عمم النفس بكمية اآلداب

17/1/2119 . 

  وكيل كمية اآلداب لمدراسات العميا والبحوث 

  جامعة طنطا  –المشرف عمى وحدة ضمان الجودة بكمية االداب 
  عمل مديرا لمركز الخدمة العامة بكمية اآلداب والذي يتفرع من خالله خمس مراكز

 نوعية.
 .  يعمل مديرا لمركز المكفو ين والمعاقين بجامعة طنطا 
 أديب الطالب بجامعة طنطا .عضو المجمس األعمى لت 
يمارس سيادته م نة العالج النفسي بواقع ترخيص من وزار  الصحة والسكان  -1

والخاص  بالمركز التخصصي لالرشاد والعالج النفسي( وذالك  161المصرية رقم )
 بسيادته

اإلشراف اإلكمينيكي عمي طالب مرحمتي الميسانس و الدراسات العميا بكمية  اآلداب -2
 عه طنطا  ي تدريب م بمستشفيات اإلمراض النفسية والعقمية بطنطا جام

 والقاهرة و اإلسكندرية .
  ي مشروع تقويم كفائة عالج المدمنين والذي اشرف عميه ا.د/جمال  كاالشترا-3

 وحتي 1989ماضي أبو العزائم والتابع لمنظمه الصحة العالمية  ي الفترة من 
 م .1994عام
 ومميز بمحاضرات وورش عمل لكا ة البرامج التدريبية ساهم وبشكل  اعل -4

 واالرشاديه والعالجية التي تنظم ا جمعية المرشدين النفسيين لألخصائيين         
 النفسيين واالجتماعيين العاممين بوزارة التربية والتعميم ووزارة الشئون

 ن بوزارة الصحةاالجتماعية بمحا ظه الغربية وكذالك األخصائيين النفسيين العاممي
 ساهم وشارك بمحاضرات عممية وورش عمل بدورات صعوبات التعمم -5

 )التشخيص والعالج( والمنعقدة لتدريب أخصائي المؤسسات االيوائيه  ي الفترة 
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بمحا ظه  م تحت إشراف مديرية الشئون االجتماعية 2119( لش ر يونيه 28 -11)
 الغربية .

 عدد من المشاريع اإلرشادية التي تنظم ا  ساهم وشارك بمحاضرات عممية  ي-6
 جمعية اإلرادة لمفئات الخاصة 
ساهم وشارك بمحاضرات عممية  وورش عمل  ي دورات التشخيص والعالج لذوي  -7

 الفئات الخاصة الذي أقامته وزار  الشئون االجتماعية بالتعاون مع جمعية
 . 25/6/2119وحتي 2119/ 1/2المرشدين النفسيين  ي الفترة من 

ساهم وشارك بمحاضرات عممية وورش عمل  ي دورة م ارات تسوية النزاعات  -8
 األسرية والتي أقامت ا وزار   الشئون االجتماعية بالتعاون مع جمعية

 . 28/6/2119حتى   6/6/2119المرشدين النفسيين  ي الفترة  
 ن شارك بمحاضرات عمميه وورش عمل  ي دور  تنمية م ارات األخصائيي-9

 النفسيين واالجتماعيين لمتشخيص و اإلرشاد النفسي لمفئات الخاصة .
ساهم وشارك بمحاضرات عممية وورش عمل  ي دورات التخاطب والتي نظمت ا  -11

جمعية المرشدين النفسيين بالتعاون مع وزارة الشئون االجتماعية بالغربية  ي الفترة 
 م.3/2111/ 26حتي2/2111/ 25من
 مؤتمرات عممية بجامعه طنطا، والقاهرة، والمنصورة ،وعين شارك  ي عد -11

 شمس، والزقازيق ،والمنيا.
ترأس العديد من جمسات المؤتمرات الدولية التي أقام ا قسم عمم النفس بجامعة  -12

 طنطا 
جامعة طنطا باإلضا ة إلى  –عمل رئيسا لكنتروالت الفرق األربع بكمية اآلداب  -13

 ميا عمى مدار سنوات عديدة وحتى اآلنكنترول الدراسات الع
 شارك  ى عدة ندوات ومؤتمرات بمعظم الجامعات المصرية . – 14
جامعة –ساهم وانشأ ثالثة دبمومات لمدراسات العميا بقسم عمم النفس بكمية اآلداب  – 15

 -طنطا وهى عمى النحو التالى :
 دبموم عمم النفس التطبيقى االكمينيكى . -  
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 خصائى النفسى المدرسى .دبموم اال -  
 التطبيقى  ى عمم النفس الصناعى واالدارى . الم نى الدبموم -  

 ساهم  ى عدة دورات تدريبية اقام ا مركز الخدمة العامة بكمية اآلداب جامعة طنطا  – 16
يقوم وبشكل ش رى باقامة دورات تدريبية لالخصائيين النفسيين واالجتماعيين عمى  – 17

 خيص واالرشاد النفسى واالجتماعى واالسرى .اساليب التش
مقااااااااارر الماااااااااؤتمر الثاااااااااامن االقميماااااااااى لقسااااااااام عمااااااااام الااااااااانفس بكمياااااااااة اآلداب  -18

 م2111جامعة طنطا لعام 
-22مقرر عام المؤتمر التاسع لقسم عمم النفس والذي عقد خالل الفترة من  -19
 تة .م بعنوان ) عمم النفس االيجابى وتطبيقا2113من ش ر ابريل لعام 24
جامعة طنطا ضمن  –نشا برنامج الدراسات النفسية واالجتماعية بكمية اآلداب أ – 21

 برامج التعميم المفتوح .
خالل ش ر مارس  شر لقسم عمم النفس والذىأقيمت  عاليتهمقررعام المؤتمر العا– 21

 م بعنوان ) عمم النفس  ى عالم متغير (2114
عقد بجامعة طنطا  ى العاقة )رؤية وأمل ( والذى ل لمقرر عام المؤتمر الدولى األو -21

 م .2114ش ر نو مبر 
الت مقرر عام المؤتمر الدولى الحادى عشر بعنوان دور عمم النفس  ى التحو  -22

 م.2115عقد  ى رحاب جامعة طنطا  ى ش ر مارس االقميمية والدولية والذى 
ى المؤتمر العممى الدولى ممثل وعضو  ى المجنة العممية عن الجامعات المصرية   -23

السنوى الثانى بعنوان : طرق التكفل الجديدة وسبل الوقاية من المشكالت النفسية 
تم االجتماعية لدى المسنين . تحت شعار ) صحة جيدة من أجل شيخوخة أ ضل ( والذى 

 م بالجزائر العاصمة 2115 ى ش ر مارس   عقد
ظيم ا باشراف قسم عمم النفس بكمية ساهم ونظم وأشرف عمى دورات عممية تم تن -24

 -األداب  ى المجاالت التالية :
  ى تشخيص اضطراب التوحد . اتدور   -أ
  ى االتجاهات الحديثة  ى تشخيص صعوبات التعمم اتدور  -ب



 11 

  ى عالج وارشاد االطفال التوحدين وأسرهم اتدور  -ج
  ى عالج وتنمية م ارات ذوى صعوبات التعمم اتدور  -د
  ى اضطرابات المغة والكالم .  تادور  -ها

ساهم وأنشأ برنامج الدراسات النفسية واالجتماعية لطالب التعميم المفتوح بكمية  -25
 اآلداب جامعة طنطا .

مقررا لطالب التعميم المفتوح ببرنامج الدراسات  قام بتوصيف أكثر من عشرون -26
  واالجتماعية  النفسية

حمتى الميسانس والدراسات العميا  عمى الحاالت يقوم سيادتة بتدريب طالب مر  -27
االكمينيكية بمستشفيات الصحة النفسية بكل من طنطا ومستشفى العباسية بالقاهرة 

 ومستشفى المعمورة باالسكندرية وذلك بشكل دورى .
ممثل وعضو  ى المجنة العممية عن الجامعات المصرية  ى المؤتمر العممى الدولى  -28

عمم النفس وقضايا المجتمع الراهنة  تحت شعار ) نحو استراتيجية دولية  األول  بعنوان :
 12، 11،11 ى أيام   عقدتم مستقبمية من أجل تحقيق األمن والسمم االجتماعى  والذى 

 اصمة بالجزائر الع -بوزريعة –م  بجامعة الجزائر 2115ش ر نو مبر 
عن  ديرية أمن الغربيةساهم بندوات وورش عمل ومحاضرات لضباط الشرطة بم -29

 حقوق االنسان والصالبة النفسية ومواج ة الضغوط النفسية .
ساهم بندوات وورش عمل ومحاضرات لضباط الشرطة باالدارة العامة لالمن  - -31

 المركزى لوسط الدلتا عن حقوق االنسان والصحة النفسية .
نوان دور عمم م بع2116 ى ش ر مايو والمنعقد عشر  الثاني الدوليمقرر المؤتمر  -31

 سانية  ى مواج ة االرهاب والتطرف .النفس والعموم االن

تعديل وتنقيح الالئحة والخطة الدراسية لمرحمة الميسانس والدراسات العميا لقسم عمم  -32
 .النفس 

ساهم بإنشاء برنامج متميز بالتعاون مع كمية الطب تحت مسمى عمم النفس  -33
 .االكمينيكى 

 نتماء والوالء وحب الوطن  ى اال  ساهم بمحاضرات توعية -34
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لمحاصمين عمى درجتى  باالسكندرية ساهم بمحاضرات  ى مركز الدراسات القضائية -35
 بمحاكم األسرة ، كتوارة العاممين الماجستير والد

ساهم بمحاضرات بالبرنامج التدريبى الخاص بتنمية م ارات االخصائيين  -36
 الشئون اإلجتماعية بمحا ظة الغربية ، اإلجتماعيين والنفسيين بالد اع االجتماعى بمديرية 

ساهم بمحاضرات عن المشكالت اإلجتماعية والنفسية التى تواجه األحداث وأطفال  -37
رية الشئون ، لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين بمديالشوارع وكيفية معالجت ا 

 اإلجتماعية بالغربية 

سية والعقمية بمؤتمر ساهم بمحاضرة بعنوان رؤى جديدة  ى   م االضطرابات النف -38
 7/2118/ 21-18نقابة األطباء والمنعقد بمحا ظة االسكندرية  ى الفترة من 

لموظفى ساهم بمحاضرات بعنوان البناء النفسى والشخصى لرجل األمن وذلك  -39
 .جامعة طنطا وموظفات األمن اإلدارى ب

 ساهم بمحاضرات بعنوان أساليب مواج ة الضغوط النفسية لرجل األمن وذلك -41
 دارى بجامعة طنطا .لموظفى وموظفات األمن اإل

ضباط عن الثبات االنفعالى ال راد الشرطة وصف ضابط و ساهم بعدة محاضرات أل -41
الى  11/9/2118واستراتيجيات مواج ة الضغوط النفسية  ى الفترة من 

15/11/2118. 

عنوان المشاركة  ى المؤتمر العممي االول والذى نظمته القوات المسمحة المصرية ب -42
 العسكري المعادياالتجاهات الحديثة  ى الوقاية والعالج من االدمان والذى أقيم بمستشفى 

 م . 2119/ 12/  26-25 ى الفترة من 

 عضو ومحكم لبعض البرامج الخاصة بكميتي اآلداب والتربية جامعة طنطا . -43

جتماعية تناولت قضايا ومشكالت ا المصري ى التميفزيون  ةتميفزيوني اتساهم بمقاء -44
 . سيكولوجيمن منظور 
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 ّالذكتْراٍ التاليت ادلاجسترياالشرتاك يف هٌاقشت رسائل 
 

 -اشرتك سيادتَ يف هٌاقشت رسائل ادلاجستري ّالذكتْراٍ التاليت:
 

 المكون المعر ي  ي مقابل المكون التعبيري كمؤشرات لبعض اضطرابات  -1
عمي تقدير  الباحث حصلقد ،و  محمد احمد راضيالذهان ، رسالة ماجستير لمباحث/ 
 م  .) اشراف (2112ممتاز من كمية اآلداب ،جامعة طنطا 

 أثر أسموب العالج الجمعي  ي اإلقالع عن التدخين وتعديل بعض المتغيرات -2
 النفسية لممدخن ، رسالة دكتورا  لمباحث/ نبيل محمود محمد العسال ، وحصل عمي 

 ( ام ) مناقش2117اآلداب  جامعة المنو ية ، تقدير مرتبه الشرف األولي  من كمية 
شكال القمق و النواتج الخارجية ل ذا التفاعل رسالة -3 التفاعل بين توج ات االنجاز وا 

همت مصطفي البنا  ،وحصمت عمي تقدير ممتاز ،من كمية هناء ماجستير لمباحثة/  
 ( ام ) مناقش2119جامعه طنطا ،  -اآلداب 

النفسية  معمومات الدولية )االنترنت( ببعض االضطراباتعالقة استخدام شبكه ال-4
وحصمت عمي تقدير  والمكون البصري لمذاكرة العاممة لمباحثة/  شيماء ششتاوي سمطان 

 (ام ) مناقش2119ممتاز، من كمية اآلداب ، جامعة طنطا ، 
المصاحب  برنامج إرشادي تدريبي لتحسين سوء التوا ق النفسي  متأثير استخدا-5
وقد حصمت عمي تقدير  راض القمب ، رسالة دكتورا  لمباحثة/ أمال محمد خميل األشقرإلم

 (.ا) مناقش م .2119مرتبة الشرف،من كمية اآلداب جامعه طنطا ، 
تباين  اعمية أساليب عالج التعاطي بتباين اإلعراض االنسحابية وشد  تأثير الجرعة -6

احث /  رمضان محمد محمد إسماعيل  ي ضوء متغيرات الشخصية ، رسالة دكتورا  لمب
،جامعة المنيا ،  وحصل عمي مرتبة الشرف األولي مع التوصية بالطبع، من  كمية اآلداب

 ( ام . ) مناقش2119
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أنماط التفاعل بين مؤشرات اإليقاع الشخصي والتغيرات الكيميائية كمنبئات لالكتئاب   -7
الشيخ ،وحصمت عمى تقدير ممتاز  ملساللة ماجستير لمباحثة / إيمان عبداالمرضى، رسا

 ( ام . ) مناقش2111مع التوصية بالطبع والتبادل ،من كمية اآلداب جامعة طنطا 
بعض اضطرابات السموك المصاحبة لسوء استخدام شبكة االنترنت وامكانية التحكم  -8

  ي ا ، رسالة ماجستير لمباحثة / ن ال احمد الشاعر ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير
 (ام ) مناقش2111ممتاز ،من كمية اآلداب جامعة طنطا 

تباين تأثير مستوى إدراك الخال ات الزواجية عمى بناء شخصية الطفل رسالة  -9
من كمية  ماجستير لمباحثة / سالي نبيل عبد الحي البتانونى وحصمت عمى تقدير ممتاز

 . ) اشراف ( . 2111اآلداب ، جامعة طنطا عام 
يات المواطناااااااة التنظيمياااااااة لااااااادى المرؤوساااااااين بتبااااااااين الاااااااذكاء تبااااااااين ساااااااموك -11

الوجاااااداني لمقاااااادة وجاااااودة الحيااااااة العممياااااة ، رساااااالة ماجساااااتير لمباحثاااااة / ياااااارا أحماااااد 
وحصاااامت عمااااى تقاااادير ممتاااااز مااااع التوصااااية بااااالطبع والتبااااادل ، ماااان  عيسااااى عباااادا ه

 ( ام . ) مناقش2111كمية اآلداب ، جامعة طنطا ، 
كما يدرك ا األبناء وعالقت ا بالذكاء الوجداني دراسة  ةمة الوالديأساليب المعام – 11

سيكولوجية مقارنة بين المتفوقين دراسيا والعاديين ، رسالة دكتورا  لمباحثة / والء 
جامعة  -العشري وحصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى   من كمية اآلداب  ملمنععبدا

 ( ام . ) مناقش2111المنيا ، 
لجة المعمومات  ي ضوء كل من أساليب التفكير وبعض أنماط الذكاء ، رسالة معا -12

دكتورا   لمباحثة / انجي محمد أنور قاسم وحصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى ، 
 ( ا. ) مناقش 2111جامعة طنطا ،  –من كمية اآلداب 

 وائي  ي خفض  عاليه العالج النفسي المعر ي السموكي ومقارنتة بالعالج الد  -13
، لمباحثة/ وسام محمد عبدالوهاب ، رسالة ماجستيربيةمستوي بعض االضطرابات العصا

وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع وتبادل ا مع الجامعات األخرى ، 
 . ) اشراف ( 2111من كمية اآلداب ، جامعة طنطا ، 
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 –شكالت بتباين أسموب اإلبداع ) التكيفى تباين دور الذكاء الوجداني  ي حل الم – 14
التجديدي ( رسالة دكتورا  لمباحث / حسن عبدالسالم العشري ، وقد حصل الباحث عمى 

م 2111مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل ، من كمية اآلداب جامعة طنطا 
 ( ا.) مناقش

دراك المراهقين ةبعض أساليب المعاممة الوالدي -15 ل ا وأثرها عمي بعض المتغيرات  وا 
المعبود، وقد حصمت  المعر ية والشخصية ، رسالة ماجستير لمباحثة /أسماء محمد عبد

 ) اشراف ( .2111طنطا ،   الباحثة عمى تقدير ممتاز ، من كمية اآلداب ،جامعة
 تباين بعض المتغيرات الشخصية والمعر ية لدي بعض الفئات من مرضي  -16

الة ماجستير ، لمباحثة / هايدى محمد حامد، وقد حصمت الباحثة عمى السرطان ، رس
 . ) اشراف ( 2111تقدير ممتاز ، من كمية اآلداب ، جامعة طنطا ، 

بعض المشكالت والحاجات النفسية لألطفال ذوى اإلعاقة البصرية والحركية دراسة  -17
قد حصمت الباحثة عمى مقارنة رسالة ماجستير، لمباحثة / حنان يحي محمد الجندي ، و 

تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات والمراكز البحثية العربية واالجنبية 
 . ) اشراف ( م 2111من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا، ،

الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى عينة من مستخدمي االنترنت من طالب  -18
ية ، رسالة ماجستير ، لمباحثة / صفاء عمى الحناوى وقد حصمت الباحثة جامعة اإلسكندر 

 ( ا) مناقش2111عمى تقدير ممتاز ، كمية اآلداب ، جامعة طنطا .
المناخ التنظيمى ومشكالته بمدارس التعميم االساسى وعالقته بأداء المعممين  – 19

نسية وقد حصل الباحث رسالة ماجستير لمباحث / نورالدين عمى محمد المؤلف ليبى الج
 ( . ا) مناقش 2111عمى تقدير ممتاز من كمية اآلداب جامعة المنصورة .

 اعمية برنامج معر ى سموكى لخفض السموك العدوانى لدى األطفال ذوى اضطراب  -21
رسالة دكتوراة لمباحث / محمد  ( A D H D)نقص االنتبا  المصحوب بفرط الحركة 

حصل الباحث عمى تقدير مرتبة الشرف األولى مع التوصية الحسينى عبد الفتاح ، وقد 
 . ( ا) مناقش 2111بالطبع، كمية اآلداب ، جامعة بن ا .
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 عالية العالج النفسى الجماعى  ى تعديل بعض المتغيرات النفسية لدى متعاطى  -21
المخدرات  رسالة دكتوراة لمباحث / محمد حسين محمد سعدالدين الحسينى المدرس 

جامعة المنصورة وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف االولى  –د بكمية اآلداب المساع
 (ا) مناقش2112مع التوصية بالطبع والتبادل مع المراكز البحثية 

جودة االداء الوظيفى  ى ضوء بعض المتغيرات النفسية لدى عينة من الموظفين   -22
حث / جمعه بن عمى بن جمعه الخاضعين لقانون الخدمة المدنية  ى سمطنة عمان ، لمبا

الميمنى ، عمانى الجنسية ، رسالة ماجستير وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من 
 ( ا) مناقش 2112جامعة طنطا  –كمية اآلداب 

طفال ذوى ضعف االنتبا  المصاحب لفرط النشاط الصحة النفسية ألداء عينة من األ – 23
لة ماجستير، لمباحثة / أميرة محمد السيد بنية ، رسا –الحركى عمى مقياس ستانفورد 

.  2112شاهين ،وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من كمية اآلداب ، جامعة المنيا ، 
 ( ا)مناقش

أساليب مواج ة الضغوط وبعض المتغيرات النفسية والديموجرا ية المنبة بالتوا ق   - 24
لة دكتوراة لمباحث / عمر مصطفى الم نى لدى العاممين  ى القطاع العام بميبيا ، رسا

محمد النعاس ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل 
 ( ا) مناقش 2112، كمية اآلداب ، جامعة طنطا ، 

التحكم الذاتي كمتغير وسيط بين الوجدانات السمبية المصاحبة لمرضى الفشل   -25
رسالة ماجستير ، لمباحثة / رندا محسن بركات وقد حصمت  الكموي ونوعية الحياة لدي م ،

 ) اشراف ( 2112الباحثة عمى تقدير ممتاز ،كمية اآلداب ، جامعة طنطا . 
أساليب مواج ة الضغوط و اعمية الذات وبعض المتغيرات المزاجية األخرى لدى   -26

، وقد حصمت قنديل بعض الفئات الكمينيكية ، رسالة ماجستير لمباحثة / رضا محمد رشاد 
 )اشراف( 2112الباحثة عمي تقدير ممتاز ، كمية اآلداب ، جامعة طنطا ، 

 ى مجال الخدمة النفسية ،رسالة دكتوراة ، لمباحثة / نادية عطية السعداوى ، وقد حصمت 
 (االباحثة عمى مرتبة الشرف األولى كمية اآلداب ، جامعة طنطا  )مناقش
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وك المرغااااوب مااااع الصااااور الذهنيااااة المصاااااحبة وأثاااارة تفاعاااال أنماااااط تعزيااااز الساااام -27
 اااااى عاااااالج بعاااااض أعاااااراض صاااااعوبات الاااااتعمم ، رساااااالة دكتاااااوراة، لمباحاااااث / محماااااد 
الشاااحات طاااه عماااى ساااعيد ، وقاااد حصااال الباحاااث عماااى تقااادير مرتباااة الشااارف األولاااى ، 

 م ) مناقش ( 2112كمية اآلداب جامعة طنطا ، 
يب المواج ة لدى مرضى القمب ، رسالة أنماط التفاعل بين جودة الحياة وأسال  - 28

ماجستير ، لمباحثة / داليا السعيد سالم المعيدة بقسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 
طنطا ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس ، كمية اآلداب ، جامعة 

 ( ام  ) مناقش 2112طنطا ، 
دراك خبرات النجاح والفشل لدى طالب الجامعة ، بعض المتغيرات النفسية المشكمة ال –29

رسالة ماجستير ، لمباحث / محمد عبدالمقصود عريشة ، وقد حصل الباحث عمى تقدير 
 م ) اشراف (2112ممتاز ، كمية اآلداب ، جامعة طنطا ، 

القبول والر ض الوالدى وعالقته بضعف االنتبا  والنشاط الزائد لدى األطفال  رسالة  -31
ير ، لمباحثة / أسماء مصطفى خالد يوسف ،وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز ماجست

 ( ام ) مناقش2112، كمية اآلداب ، جامعة أسيوط ،
دور الحاجااااة إلااااى التقاااادير والحاجااااة لممعر ااااة  ااااي تكااااوين االتجاهااااات السياسااااية  -31

دل والمشااااااركة االجتماعياااااة لااااادى المااااارأة ، رساااااالة ماجساااااتير لمباحثاااااة / ماهيتااااااب عاااااا
رشاااادي ، وقااااد حصاااامت الباحثااااة عمااااى تقاااادير ممتاااااز ماااان قساااام عماااام الاااانفس ، كميااااة 

 ( ام ) مناقش2112اآلداب جامعة المنيا ،
الصالبة النفسية وأساليب مواج ة الضغوط الحياتية وعالقت ا بالقمق واالكتئاب لدى  -32

مى ، ليبي ، رسالة دكتورا  لمباحث / الصديق محمد أمحمد المري نطالب الجامعة الميبيي
الجنسية ،وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

 ( ام ) مناقش2112، جامعة المنصورة ، 
األسااااااموب المعر ااااااي وبعااااااض ساااااامات الشخصااااااية لاااااادى المااااااراهقين المتعاااااااطين  -33

/ لمبااااانجو كأحااااد المااااواد النفسااااية المااااؤثرة  ااااي األعصاااااب ،رسااااالة ماجسااااتير ، لمباحثااااة
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مناااى محماااد بااادوى، وقاااد حصااامت الباحثاااة عماااى تقااادير جياااد جااادا مااان قسااام عمااام الااانفس  
 ( ام ) مناقش2113كمية اآلداب ، جامعة طنطا ،

لة ماجستير تباين موضع البؤرة الصرعية وتأثير   ي معالجة المعمومات ، رسا -34
ممتاز ، من  ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير نأحمد نور الدي زلعزيلمباحثة / نيفين عبدا

 ( ا) مناقش م2113كمية اآلداب ، جامعة طنطا  –قسم عمم النفس 

مدى  اعمية برنامج ارشادى نفسي تكاممي  ي تخفيف أعراض االكتئاب لدى طالب   -35
الجامعة ، رسالة ماجستير ، لمباحث/ اشرف طارق السيد هيبة ، وقد حصل الباحث عمى 

 ) إشراف (، 2113ية اآلداب ، جامعة طنطاتقدير ممتاز ، من قسم عمم النفس ، كم
غياب األم وعالقتة بالبناء النفسى لدى عينة من النزيالت  ى دور الرعاية  -36

االجتماعية بدولة الكويت ، رسالة ماجستير ، لمباحثة / لطيفة الشوكى الفضمى ، كويتية 
كمية اآلداب ، الجنسية ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز ، من قسم عمم النفس ، 

 ( ا) مناقش ،م 2113جامعة طنطا ، 
 الم ارات الحياتية واالستراتيجيات التعايشية لدى المرتفعين  ى اال كار اآللية -37

، رسالة دكتوارة لمباحثة / جي ان   والمنخفضين  ي ا من اطفال الشوارع المساء معاممت م
الشرف االولى مع التوصية  احمد حمزة محمد ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير مرتبة

 م .2113(  ابالطبع ، من قسم عمم النفس ، بكمية اآلداب ، جامعة القاهرة ) مناقش
برنامج لتنمية  عالية الذات ودور   ى تعديل السموك الصحى وبعض الوظائف  -38

المعر ية لدى مرضى أورام المثانة السرطانية ، رسالة دكتوراة لمباحثة / هاله السعيد 
احمد سالم ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير مرتبة الشرف األولى ، من قسم عمم سيد

 ( ام . ) مناقش2113جامعة طنطا ،  –النفس ، بكمية اآلداب 
مدى  عالية برنامج عالجى نفسى معر ى سموكى جماعى معتدل األجل مقترح  -39

حث / زين العابدين لخفض حدة االعتماد الكحولى : دراسة تدخمية ، رسالة ماجستير لمبا
محمد سن ورى ، وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع من قسم عمم 

 ( ام ) مناقش2113النفس ، بكمية اآلداب ، جامعة االسكندرية ، 
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بعااااض االضااااطرابات المعر يااااة والشخصااااية الفارقااااة بااااين األطفااااال المساااااء الااااي م  -41
تير لمباحااااث / كااااريم محمااااد قطااااب سااااميم ، تبعااااا لنااااوع وشاااادة االساااااءة ، رسااااالة ماجساااا

وقاااد حصااال الباحاااث عماااى تقااادير ممتااااز مااان قسااام عمااام الااانفس ، بكمياااة اآلداب ، جامعاااة 
 ( ام ) مناقش2113طنطا ، 

وبعااااض الساااامات الشخصااااية لاااادى  ةالعالقااااة بااااين أساااااليب التنشاااائة الااااو الدياااا  -41
  ، لمباحاااث / عيناااة مااان الجاااانحين وغيااار الجاااانحين باااالمجتمع الميباااي ، رساااالة دكتاااورا

أحمااااد عمااااى ال ااااادي الحااااويح )ليبااااى الجنسااااية ( ، وقااااد حصاااامت الباحااااث عمااااى تقاااادير 
 –مرتباااة الشااارف األولاااى ماااع التوصاااية باااالطبع مااان قسااام عمااام الااانفس ، بكمياااة اآلداب 

 (اشراف )م .2113جامعة طنطا ، 
ة اضطراب ال وية الجنسية وعالقتة بالوسواس الق رى وبعض المتغيرات الديموجرا ي -42

لدى طالب المرحمتين الثانوية والجامعية بدولة الكويت ، رسالة ماجستير لمباحث / حسام 
عبدالمطيف احمد محمد ، وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس ، 

 ( ام )مناقش2114بكمية اآلداب ، جامعة أسيوط ، 
المساااااء الااااي م  بعااااض االضااااطرابات المعر يااااة والشخصااااية الفارقااااة بااااين األطفااااال -43

تبعاااا لناااوع وشااادة االسااااءة ، رساااالة ماجساااتير لمباحاااث/ كاااريم محماااد أحماااد قطاااب ساااميم 
، وقااااد حصاااال الباحااااث عمااااى تقاااادير ممتاااااز ماااان قساااام عماااام الاااانفس ، بكميااااة اآلداب ، 

 ( . ام ) مناقش2114جامعة طنطا ، 
ات التفكير الخرا ى وعالقتة ببعض متغيرات الشخصية لدى عينة من طالب الجامع -44

الميبية ، رسالة ماجستير لمباحثة / حدهم الرماح خميفة امقيق ) ليبية ( وقد حصمت 
الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس ، بكمية اآلداب جامعة االسكندرية 

 ( ام ) مناقش2114،
بالسعادة والتفاؤل لدى عينة من معممي ومعممات التربية  ةقتالالذكاء الوجداني وع -45

، رسالة ماجستير لمباحث / مازن  ة بالمنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعوديةالخاص
(  (+Aأحمد سممان الممحم ) سعودى الجنسية ( وقد حصل الباااحث عمى المستااوى األول 

 ( . ام ) مناقش2114من قسم عمم النفس بكمية اآلداب ، جامعة البااحرين ،
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التعمم وأثر تعديم ا ببعض األساليب العالجية عمى تباين األعراض المميزة لصعوبات  -46
وقد حصمت الباحثة  خفض الصعوبة ، رسالة دكتورا  لمباحثة / وسام محمد عبد الوهاب، 

عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع من قسم عمم النفس ، بكمية اآلداب ، 
 م  )مشر ا (2114جامعة طنطا 

يط  ى العالقة بين م ارات حل المشكالت والمشاعر الرضا عن الحياة كمتغير وس -47
الوجدانية المصاحبة ، رسالة ماجستير لمباحثة /  وزية مصطفى حسن راشد ، وقد 
حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز ، من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا 

 م )مشر ا (2114
تيات المصابات بمتالزمة ريت ،  اعمية برنامج لتخفيف الضغوط الوالدية  ى أسر الف -48

رسالة دكتوراة لمباحثة / هناء همت حسن وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى ، 
 ( ا) مناقش2114من قسم عمم النفس بكمية اآلداب  جامعة طنطا  

 اعميااااااة برنااااااامج سااااااموكى معر ااااااى عمااااااى بعااااااض متغياااااارات الشخصااااااية لاااااادى  -49
مية ، رسااااااالة ماجسااااااتير لمباحثااااااة / رشااااااا المصااااااابين باااااابعض االضااااااطرابات النفسجساااااا

محماااد  اااايز عبدالواحاااد المعيااادة بقسااام عمااام الااانفس كمياااة اآلداب جامعاااة المنياااا ، وقاااد 
ن قسااام ااااااااااااااااااااااحصااامت الباحثاااة عماااى تقااادير ممتااااز ماااع التوصاااية باااالطبع والتباااادل ، م

 (ام ) مناقش2114م النفس بكمية اآلداب جامعة المنيا ااامع
ب المعاممة الوالدية وعالقت ا ببعض المتغيرات النفسية لدى طمبة المرحمة أسالي -51

الثانوية بمنطقة الجبل الغربى بميبيا ، رسالة دكتوراة لمباحث / عبداه المختار المبروك 
المباد ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع من قسم عمم 

 ( ام ) مناقش2114لمنصورة النفس بكمية اآلداب جامعة ا
 اعمية برنامج نفسى ارشادى عالجى معر ى سموكى لتحسين الوظائف التنفيذية  -51

لممخ لدى عينة من معتمدى ال يروين والترامادول ، رسالة دكتوراة لمباحثة / أميرة سميمان 
 عبدالجميل مقبل ، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع

 ( . ام ) مناقش 2114والتبادل ، من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة األسكندرية ، 
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المخاوف المرضية وال الوس الضمنية لدى عينة من األطفال التوحديين وعالقت ا  -52
ببعض أنماط التوحد ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / شيماء حامد محمد الفقى ، 

قدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، وقد حصمت الباحثة عمى ت
 ( ام ) مناقش2114

م ارات األتصال بين األزواج والزوجات وعالقت ا بالرضا الزواجى ، رسالة ماجستير  -53
مقدمة من الباحثة / بسمة ر عت عمى جمعة ، وقد حصمت  الباحثة عمى تقدير ممتاز من 

 (. ام ) مناقش2114امعة بن ا ، قسم عمم النفس بكمية اآلداب ج
التوقعااااات المسااااتقبمية وعالقت ااااا بااااالقمق والمخاااااوف لاااادى تالميااااذ مرحمااااة التعماااايم  -54

األساساااااى ، رساااااالة ماجساااااتير مقدماااااة مااااان الباحثاااااة / انجاااااى مجااااادى مااااايالد ، وقاااااد 
حصاااامت الباحثااااة عمااااى تقاااادير ممتاااااز مااااع التوصااااية بااااالطبع ، ماااان قساااام عماااام الاااانفس 

 ( ام ) مناقش2114سكندرية ، بكمية اآلداب جامعة األ
 اعميااااااة برنااااااامج لخفااااااض الضااااااغوط الوالديااااااة لاااااادى أساااااار الفتيااااااات المصااااااابات  -55

بمتالزمااااة رياااات ، رسااااالة دكتااااوراة مقدمااااة ماااان الباحثااااة / هناااااء هماااات حساااان ، وقااااد 
حصاااامت الباحثااااة عمااااى تقاااادير مرتبااااة الشاااارف الثانيااااة ، ماااان قساااام عماااام الاااانفس بكميااااااة 

 ( . امناقش م )2114اآلداب جامعة طنطا ، 
بعض الحاجات والمشكالت النفسية لدى األطفال الموهوبين وأقران م من العاديين  -56

،دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث / أحمد محمد إبراهيم مناع ، وقد 
حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة أسيوط 

 م ) مشر ا ( 2114،
مقارنااااة بااااين  اعميااااة العااااالج بالنمذجااااة  ااااى مقاباااال العااااالج بالتشااااريط لمعاااادوان  -57

لاااادى األطفااااال ، رسااااالة ماجسااااتير مقدمااااة ماااان الطالبااااة / رشااااا عباااادالوهاب اسااااماعيل 
عماااى ، وقاااد حصااامت الباحثاااة عماااى تقااادير ممتااااز مااان قسااام عمااام الااانفس بكمياااة اآلداب 

 ( . ام ) مناقش2115جامعة طنطا ، 
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العالج.  الالعقالنيه الفارقه بين  ئات المدمنين وأثر تعديم ا  ى تقبلتباين اال كار  -58
رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة / نظيرة  توح عمى مرعى ، وقد حصمت الباحثة عمى 

  ( ام ) مناقش2115تقدير ممتاز ، من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 

امعة اسيوط  ى ضوء بعض المتغيرات الذكاء األخالقى لدى عينة من طالب ج -59
الديموغرا ية ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / شيماء ابراهيم عباس رمضان وقد 
حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز ،من قسم عمم النفس بكمية االداب جامعة أسيوط ، 

  ( ام ) مناقش2115

نى لدى عينة من المراهقين ، البناء القيمى وجودة الحياة وعالقت ما بالسموك العدوا -61
رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / هبة محمد الششتاوى برقوق ، وقد حصمت الباحثة 

 ( ام ) مناقش2115عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة بن ا 

ماااادى  عاليااااة برنااااامج عالجااااى نفسااااى دينااااى روحااااانى بااااالقر ن جماااااعى معتاااادل  -61
فاااااض حااااادة أعاااااراض االكتئااااااب البسااااايط  دراساااااة تدخمياااااة ، رساااااالة األجااااال مقتااااارح لخ

دكتااااوراة مقدمااااة ماااان الباحثااااة / هنااااد أبااااو الخياااار محمااااد عبااااد  زهااااران ، وقااااد حصاااامت 
الباحثاااة عماااى مرتباااة الشااارف األولاااى ماااع التوصاااية باااالطبع مااان قسااام عمااام الااانفس بكمياااة 

 (ام  )مناقش2115اآلداب جامعة االسكندرية ، 

اءة : دراساااة تجريبياااة عماااى عيناااة مااان طاااالب كمياااة اآلداب عاااالج االكتئااااب باااالقر  -62
جامعااااة طنطااااا ، رسااااالة دكتااااوراة مقدمااااة ماااان الباحثااااة / غااااادة عاااازت محمااااود ابااااو زيااااد 
المااادرس المسااااعد بقسااام المكتباااات بكمياااة اآلداب جامعاااة طنطاااا ، وقاااد حصااامت الباحثاااة 

بكمياااة عماااى مرتباااة الشااارف األولاااى ماااع التوصاااية باااالطبع مااان قسااام الوثاااائق والمكتباااات 
 ( . ام ) مناقش2115اآلداب جامعة طنطا 
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 اعميااااااة برنااااااامج تاااااادريبى لتنميااااااة االدراك البصاااااارى والساااااامعى لاااااادى األطفااااااال  -63
المتعسااااارين  اااااى القاااااراءة مااااان ذوى صاااااعوبات الاااااتعمم ، رساااااالة دكتاااااوراة مقدماااااة مااااان 
الباحاااث/ حساااام عماااى السااايد رضاااوان ، وقاااد حصااال الباحاااث عماااى مرتباااة الشااارف األولاااى 

 ( . ام ) مناقش2115النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، من قسم عمم

أثااار التااادخل المبكااار  اااى عاااالج اضاااطراب التاااأخر المغاااوى لااادى األطفاااال الاااذاتويين  -64
بأساااتخدام الحاساااوب ، رساااالة دكتاااوراة مقدماااة مااان الباحاااث / أحماااد السااايد أحماااد حسااان 

ة اآلداب ، وقاااد حصااال الباحاااث عماااى مرتباااة الشااارف األولاااى مااان قسااام عمااام الااانفس بكميااا
 ( ام ) مناقش2115جامعة طنطا 

بعاااض مؤشااارات االيقااااع الشخصاااى كمحكاااات  ارقاااة لااادى بعاااض أنمااااط صاااعوبات  -65
الاااتعمم ، رساااالة ماجساااتير مقدماااة مااان الباحثاااة / أساااماء محماااد وهباااه صاااالح الطاااوخى 

 . ( ام ) مناقش2116، قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا 

تنميااااة قاااايم التسااااامح وخفااااض الميااااول التعصاااابية لاااادى  اعميااااة برنااااامج ارشااااادى ل -66
عيناااة مااان تالمياااذ المدرساااة االعدادياااة ، رساااالة دكتاااوارة مقدماااة مااان الباحثاااة / شااايماء 
عمااار محماااود ، وقاااد حصااامت الباحثاااة عماااى مرتباااة الشااارف األولاااى مااان قسااام الصاااحة 

 (. ام ) مناقش2116النفسية بكمية التربية جامعة حموان ، 

صااااية وعالقت ااااا بااااالتنمر لاااادى عينااااة ماااان ذوى صااااعوبات بعااااض متغياااارات الشخ -67
الاااتعمم ، رساااالة ماجساااتير مقدماااة مااان الباحثاااة / و ااااء محماااد عبدالباااديع شااامبى ، وقاااد 
حصاااامت الباحثااااة عمااااى تقاااادير ممتاااااز مااااع التوصاااابة بااااالطبع والتبااااادل ماااان قساااام عماااام 

 . (ام ) مناقش2116جامعة المنيا ،  –النفس بكمية اآلداب 
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تاااادريبى لتنميااااة االنتبااااا  المشااااترك  ااااى حاااادوث تغياااارات مصاااااحبة  اعمياااة برنااااامج  -68
 ااااى التفاعاااال والتواصاااال االجتماااااعى غياااار المساااات دف ، رسااااالة دكتااااوراة مقدمااااة ماااان 
الباحثااااة / صاااافاء عمااااى عمااااى الحناااااوى ، وقااااد حصاااامت الباحثااااة عمااااى مرتبااااة الشاااارف 

 (   ام ) مناقش2116جامعة طنطا ، –األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

النسااااق القيمااااى وعالقتااااة باااابعض المتغياااارات النفسااااية األخاااارى لاااادى عينااااة ماااان  -69
المتطاااار ين ، رسااااالة ماجسااااتير لمباحااااث / أحمااااد خالااااد محمااااد الحدياااادى  ، وقااااد حصاااال 
الباحااااث عمااااي ممتاااااز مااااع التوصااااية بااااالطبع والتبااااادل ماااان قساااام عماااام الاااانفس بكميااااة 

 م  . )مشر ًا( 2115جامعة طنطا ،  –اآلداب 
صائص النفسية السمبية لألطفال مج ولى ال وية ومدى  اعمية برنامج بعض الخ -71

ارشادى لتعديم ا ، رسالة ماجستير ، لمباحثة / أمل نسيم عمى سالم ، وقد حصمت الباحثة 
 )مشر ًا( 2115جامعة طنطا ،  –عمي ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

دراك الشخصي لكال الزوجين رسالة الزواجي وعالقته بمف وم الذات واإل قالتوا  -71
ماجستير ، لمباحثة /هدير عمي حسن الدكش وقد حصمت الباحثة عمي ممتاز من قسم 

 )مشر ًا( 2115جامعة طنطا ،  –عمم النفس بكمية اآلداب 
مدى  اعمية تكنيكات العالج الجماعي النفسي ومقارنته بالعالج العقاقيرى لخفض  -72

لممخاوف المرضية، رسالة دكتورا  لمباحثة / باسمة عبد الغنى بعض االضطرابات النوعية 
وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب  السنطى

 .م ) مشر ًا ( 2116جامعة طنطا ، –

 اعمية برنامج عالجي نفسى انتقائي ومقارنته بالعالج العقاقيرى  ي تعديل بعض  -73 
فسية لذوى االضطرابات السوماتو ورمية ، رسالة دكتورا    لمباحثة / هالة الخصائص الن

وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس إبراهيم نصر الخولى  
 . م ) مشر ًا (2114جامعة طنطا ، –بكمية اآلداب 
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نة من تباين أساليب حل المشكالت باختالف أساليب مواج ة الضغوط لدى عي -74
مرتكبى جرائم النفس مقابل جرائم المال ، رسالة ماجستير ، لمباحث / ابراهيم مصطفى 

مع  سعد محمد مسعود ، وقد حصل الباحث عمي ممتاز  مع التوصية بالطبع والتبادل
جامعة  –من قسم عمم النفس بكمية اآلداب  الجامعات والمراكز البحثية العربية واالجنبية

 . ًا()مشر  2115طنطا ، 

الصورة المدركة لشريك الحياة كمتغير وسيط بين أساليب المعاممة الزواجية والرضا  -75
عن الحياة لدي ما ، رسالة ماجستير، لمباحثة/ رباب سمير عريف . وقد حصمت الباحثة 

 )مشر ًا( 2114جامعة طنطا ،  –عمي ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

المميزة لعينة من األطفال المصابين بانيميا البحر األبيض بعض الخصائص النفسية  -76
المتوسط ، رسالة ماجستير لمباحث / أسامة السيد محمد بدر . وقد حصل الباحث عمي 

 )مشر ًا( 2115جامعة طنطا ،  –ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

ية واالستجابة الصورة المدركة لألزمة كمتغير وسيط بين بعض المتغيرات النفس -77
، رسالة دكتوراة ، لمباحثة / يارا أحمد  النفسية لألزمة وأساليب التعامل مع ا  ي بيئة العمم

وقد  عيسى عبداه ، المدرس المساعد بقسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا .
حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل من قسم عمم 

 م )مشر ًا(2115جامعة طنطا ، –بكمية اآلداب  النفس

تعديل بعض التشوهات المعر ية ور ع معادالت الساعادة   ي نفسي عالية برنامج ارشادى -78
، لمباحاث / محماد أحماد محماد الادبيب  دكتورا لدى كل من القمقين والمكتئبين  ، رسالة 

التوصااية بااالطبع  وقااد حصاال الباحااث عمااى مرتبااة الشاارف األولااى مااع .الجنسااية  ليبااي، 
 ( م ) مشر اً 2115جامعة طنطا ، –والتبادل من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 
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نوعية الحياة لدي عينة من متعاطي المواد المؤثرة  ي األعصاب  ي ضوء بعض  -79
 . رسالة دكتورا  ، لمباحث / عادل صالح احمد الحادى المتغيرات النفسية دراسة مقارنة

وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع  ( . ) بحريني الجنسية 
 م ) مشر ًا (2115جامعة طنطا ، –والتبادل من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

 اعمية كل من التغذية الرجعية الحيوية وأسموب التنفير والتحكم االرادى  ى عالج  -81
اه السعدنى ، وقد حصمت الباحثة عمي التدخين ، رسالة ماجستير ، لمباحثة / بسيمة عبد

 )مشر ًا( 2115جامعة طنطا ،  –ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 
اضطرابات الكالم وبعض المصاحبات السموكية  كدالة لبعض اضطرابات السموك ،  -81

مع رسالة ماجستير ، لمباحث / مينا عزت تو يق جرجس ، وقد حصل عمي ممتاز 
م 2115جامعة طنطا ، –ع والتبادل من قسم عمم النفس بكمية اآلداب التوصية بالطب

 .)مشر ًا(
األ كار الالعقالنية وبعض مصادر اكتساب ا وعالقت ا بالضغوط النفسية عند طالب  -82

الجامعة ، رسالة ماجستير، لمباحثة / سموى  اروق محمود شارودة ، وقد حصمت الباحثة 
 .) مناقشا ( 2116نفس بكمية اآلداب جامعة بن ا ، عمى تقدير ممتاز من قسم عمم ال

ين الكفاءة الذاتية وبعض المتغيرات النفسية لجودة س اعمية برنامج تدريبي لتح -83
. رسالة دكتورا   لمباحثة / داليا السعيد سالم ، المدرس  الحياة لدي مرضي سرطان الثدي

عمى مرتبة  ةقد حصل الباحثو  ، المساعد بقسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا
جامعة  –الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

 م ) مشر ًا (2116طنطا ،

بأساليب حل المشكالت والتسامح لدى األزواج والزوجات  وعالقته الوجدانيالذكاء   -84
ن الطالبة / س يمة سمير محمد المتنازعين داخل محكمة اأسرة ، رسالة ماجستير مقدمة م
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 رج ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 
 ( مناقشا .2116أسيوط .) 

 عالية برنامج عالجى نفسى بالتفاعل بين الشخصى الجشطالتى ) هنا واآلن (  -85
زين العابدين محمد  لخفض حدة اعتماد الحشيش ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث /

سن ورى ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 
 ( مناقشا .2116جامعة االسكندرية ) 

أثر استخدام  نية االسترخاء العضمى عمى خفض مستوى القمق لدى طالبات  -86
ستير مقدمة من الباحثة / الجامعة باستخدام ج از التغذية الراجعة الحيوية ، رسالة ماج

أسماء عاطف ابراهيم محمد المعيدة بقسم عمم النفس بكمية االداب جامعة أسيوط ، وقد 
حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة أسيوط ، 

 ) مناقشا (2116
لدى عينة من   اعمية الطمأنة التدريجية مقابل الطالقة المفظية  ى عالج المجمجة -87

األطفال ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / دعاء عبدالدايم الشا عي ، وقد حصمت 
الباحثة عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

 ) مناقشا ( .2117بن ا ، 
ن الذاتويين ، مشكالت التحدي كمؤشرات لمتواصل االجتماعي والتكيف بين المراهقي -88

د حصمت ااارسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة / سالي عاطف منصور عمى يوسف وق
ة اآلداب جامعة ااااااااان قسم عمم النفس بكمياااااااى مرتبة الشرف األولى ماااااااااالباحثة عم

 . ) مناقشا (م 2117و ية ااااالمن
اإلدراك الحس حركااااااي  ي تعميم  مدى  اعمية برنامج تدريباااااااي سموكي لتنمية -89

األطفال الذاتويين الضبط الذاتاااااااااااي لألنماط السااااااااموكية التكرارية ، رسالة دكتورا  مقدمة 
وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى  من الباحثة / منى محمد حسين الشونى ، 

 م ) مناقشا ( .2117من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 
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الضغوط األسرية وعالقت ا ببعض اضطرابات  الشخصية ومستوى الطموح ، رسالة  -91
عالء حنفي ، وقد حصل الباحث عمى تقدير  رماجستير مقدمة من الباحث/ عبدا لناص

 . م ) مناقشا (2117ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة بن ا ، 
ل السموك التطبيقي  ي تنمية بعض الم ارات المعر ية لدى أثر  عالية برنامج تحمي -91

عينة من األطفال الذاتويين ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث/ سامح محمد أحمد 
، وقد حصاامت الباحث عماااااااااى تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع من قسم عمم قبوض

 (م ) إشراف 2117النفس بكمية اآلداب جامعاااااة طنطا ، 
تباين الشعور بالذنب و قدان األمل  ى ضوء العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لدى  -92

عينة من طمبة الجامعة بالمجتمع العراقي ، رسالة ماجستير ، مقدمة من الطالب / زمان 
زبن خواف الزيدى ، وقد حصل الطالب عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية 

 مناقشا ( . )2117اآلداب جامعة طنطا ، 
بعض سمات الشخصية وعالقت ا بأساليب مواج ة الضغوط لدى مرضى الفشل  -93

 الكموي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، مقدمة من الطالب / أحمد جمعة محمود أحمد ،
من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة جنوب وقد حصل الطالب عمى تقدير ممتاز 

 ) مناقشا ( .2117الوادي ، 
 اعمية برنامج ارشادى معر ي سموكي لتحسين مستوى ال ناء الشخصي وخفض  -94

( ، رسالة ماجستير  cمستوى القمق لدى عينة من مرضى الت اب الكبد الفيروسي ) 
مقدمة من الباحثة / صفية ب اء احمد يوسف ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من 

 ) مناقشا (   2117يا ، قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة المن
السمبية وعالقت ا باضطرابات الشخصية التجنبية  ةالو الديبعض أساليب المعاممة  -95

لدى عينة من طالب المرحمة اإلعدادية ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث / محمد عمى 
 محمد عمم الدين ، وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب

 م ) مناقشا ( .2117،  خكفر الشيجامعة 
اإل صاح عن الذات كمنبئ ببعض االضطرابات النفسية لدى عينة من طالب  -96

الجامعة ، رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة / أسماء  راج حسن عوض ، وقد حصمت 
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طنطا ، الباحثة عمى تقدير ممتاز ، ماااااااان قسم عمم النفس بكمياااااااة اآلداب جامعة 
 ) مناقشا (2117

 فبلهاألنذٖ  االخزًبػٙبػهٛخ ثؼل ثشايح انزذخم انًجكش فٙ رحغٍٛ انغهٕن ف -97

، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحث / شريف محمود عبد  مصطفى ، وقد حصل  انزارٍٕٚٛ
جامعة طنطا  -الباحث عمى تقدير مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

 ) مناقشا ( .م 2117
المجاراة وعالقت ا ببعض العمميات المعر ية لدى عينة من مرضى اضطراب  قد  -98

محمد المعيدة   تحيالش ية العصبي ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / نجالء 
بالكمية  وقاااااااااد حصمت الباحثة عمااااااااى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

 ) مناقشا ( . 2117طا ، جامعة طن
تباين طرق استثمار األموال  ي البورصة أو اإليداع  ي البنوك بتباين بعض  -99

المتغيرات النفسية ) دراسة استكشا ية ( رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / شيماء 
أحمد لطفي محمود ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية 

 ) مناقشا ( .2117معة المنيا اآلداب جا
القمق ، الكمالية ، والدوجماطيقية كمؤشرات لمشخصية أحادية العقل ، رسالة  -111

ماجستير مقدمة من الباحثة / زينب رمضان جابر  رغمى ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير 
 ) مناقشا( .2117ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة المنيا 

خ األساااااااااااااااارى والم ارات االجتماعية كمنبئ بسموك التنمر لاااااااااادى عينة من المنا -111
المراهقين ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث/ محمد عادل محمد قطب ، وقد حصل 
الباحث عماااااى تقدير ممتاااااااااااااز ماااااااان قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة المنيا ، 

 م ) إشراف ( .2117
 عالية برنامج ارشادى عقالني إنفعالى  ى إعادة التوا ق إلى الحياة الزوجية لدى  -112

المترددين إلى محاكم األسرة ، رسالة دكتوارة مقدمة من الباحثة / ن مة عمى حسين عمى ، 
وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

 م ) مناقشا ( .2117ان حمو 
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إختالل وظائف المخ لدى مرتكبى الجرائم وعالقت ا ببعض العمميات المعر ية دراسة  -113
نفسية مقارنة ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحثة / خمود عويس محمود حسن المدرس 
المساعد بكمية اآلداب جامعة الفيوم ، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من 

 م ) مناقشا ( 2117قسم عمم النفس بكمية اآلداب ، جامعة الفيوم ، 
دراك الكالم لدى عينة من المراهقين من ذوى  -114 صعوبات المعالجة السمعيااااة وا 

العسر القرائى ، رساااااااالة ماجستير ، مقدمة من الطالبة /  تحية إبراهيم طمحة إبراهيم ، 
ير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة وقد حصمت الباحثة عماااااااى تقد

 . )  مناقشا (2118كفرالشيخ ، 
العنف األسرى وعالقتة ببعض اإلضطرابات السموكية لدى عيننة من طالب  -115116

وطالبات المرحمة الثانوية بدولة الكويت ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحثة / لطيفة قاطع 
( ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير مرتبة الشرف األولى من  زبون الشوكة ) وا دة كويتية

 .م ) مناقشا ( 2118قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 
ثؼل انًزغٛشاد انُفغٛخ ٔانًؼشفٛخ انفبسلخ ثٍٛ يشرفؼٗ ٔيُخفنٗ انمبثهٛخ  -117

( ، وقد ، رسالة ماجستير مقدمه من الطالب / ليث هالل تقى ) وا د عراقى  نالعزٕٓاء
حصل الباحث عمى تقدير ممتاز ، من قسم عمم النفس بكمية االداب جامعة طنطا ، 

 ) مشر ا ( . 2118
مؤشرات اإليقاع الشخصى  ى تفاعم ا مع بعض المتغيرات النفسية اآلخرى لدى  -118

بعض متعاطى المواد المؤثرة  ى األعصاب ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث / حامد 
) وا د عراقى ( وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز ، من قسم عمم النفس  زاير عجيل

 ) مناقشا ( . 2118بكمية االداب جامعة طنطا ، 
القدرة التمييزية الختبار ويسكونسن لفرز البطاقات لبعض الوظائف التنفيذية لدى  -119

ء إبرهيم محمد عينة من المدمنين واألسوياء ، رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة / شيما
العسيمى ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

 ) مناقشا ( . م2118طنطا ، 
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بعض المتغيرات النفسية المنبئة بالكفاءة اإلجتماعية لدى طالب الجامعة بالعراق   -111
) وا د عراقى ( ، وقد ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث / حيدر حسن كطان الجبورى 

حصااااااال الباحااااااث  تقدير ممتاز مااااااااان قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 
 م ) مناقشا ( . 2118
أساليب المعاممة الوالدية وعالقت ا بنوعية الحياة لدى عينات من ذوى صعوبات  -111

اة مقدمة من الباحث/ محمد محمود التعمم والعاديين ؛؛ دراسة إرتقائية ،، رسالة دكتور 
محمد عمى ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية 

 م ) مناقشا ( .2118اآلداب جامعة المنيا . 
بعض الشروط النفسية والديموجرا ية المنبئة بمشاعر اإلغتراب ونواتجة ، رسالة  -112

كنوش الجبورى ) وا د عراقى ( ، وقد حصل ماجستير مقدمة من الباحث/ مظ رحسين 
الباحث عماااااااااااااااى تقدير ممتاز ماااااااان قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 

 م، )مناقشا ( .2118
أساليب المعاممة الوالدية كما يدرك ا األبناء كمنبىءعن صعوبات التعمم  -113

شخصية لدى المراهقين ، رسالة دكتوارة مقدمة اإلجتماعية واإلنفعالية وبعض متغيرات ال
من الباحثة/ راند  محمد عبدالجواد أحمد ، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى 

 م ) مناقشا ( .2118من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة إلمنيا ، 
عخ مغٕه انحٛبِ ٔثؼل اعبنٛت يٕاخٓزٓب فٙ مٕء ثؼل انًزغٛشاد انُفغٛخ دسا -114

،رسالة دكتوراة مقدمة من الباحثة / عفاف  ثمبفٛخ يمبسَخ فٙ انًدزًؼٍٛٛ انًقشٖ ٔانهٛجٙ
أحمد مفتاح صالح ) ليبية الجنسية ( وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من 

 ، ) مشر ا ( .2118قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 
لمدرسى لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية التغير السياسى وعالقتة بالعنف ا -115

 ى ليبيا ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث / أبو بكر مفتاح عبدالعالى ) ليبى الجنسية ( 
وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

 م ) مناقشا ( .2118طنطا ،
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من الم اجرين العرب  ى السويد  ى ضوء بعض  ضغوط تنشئة األبناء لدى عينة -116
المتغيرات النفسية ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث/ عارف مجيد يونس )عراقى 
الجنسية ( وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

 م )مناقشا (.2118طنطا ، 
مى جماعى لخفض حدة إعتماد  عالية برنامج عالجى نفسى تعبيرى تدعي -117

الحشيش ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحثة / هبه سيد عبدالواحد عمى األطرش ، وقد 
حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

  م) مناقشا (. 2118االسكندرية ، 
ينة من أم ات أطفال التوحد التشاؤم وعالقت ما بجودة الحياة لدى ع–التفاؤل  -118

وأم ات األطفال المتاخرين عقميا  ى ضوء بعض المتغيرات الديموغرا ية ، رسالة دكتوراة 
مقدمة من الباحث / جمال صالح محمود عطااه ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف 

 م ) مناقشا (.2118األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة الفيوم ، 
الضغوط النفسية المسببة إلكتئاب مابعد الوالدة ، رسالة ماجستير مقدمة من  -119

الباحثة / أحالم عمار أبو القاسم مولود ) وا دة ليبية ( ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير 
 م ) مناقشا ( .2118ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 

وعالقته بالتوا ق الزواجى وأثر  عمى بعض  صورة الجسم لدى المعاقات حركيا -121
اإلضطرابات السموكية لدى األبناء ، رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة / أميرة جمال 
ر عت طه عشرة ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

 م ) مناقشا ( .2118جامعة طنطا ، 
رب وعالقت ا بالتأخر الدراسى لدى عينة من تالميذ إضطرابات مابعد صدمة الح -121

مرحمة التعميم األساسى ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / إبتسام محمد عبداه 
جامعة بنى وليد بميبيا ( ، وقد حصمت الباحثة عمى –عبدالسالم ) معيدة بكمية التربية 

 م ) مناقشا ( .2118،  تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا
ضطراب الشخصية الحدية  -122 العالقة بين المخططات غير التوا قية المبكرة وا 

والشخصية المضادة لممجتمع لدى المعتمدين عمى المواد النفسية ، رسالة دكتوراة مقدمة 
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من الباحث/ أيمن حامد أحمد الجوهرى ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى مع 
 م ) مناقشا(. 2118ة بالطبع  من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة حموان ، التوصي
دراك األلم لاااادى عينة من المراهقين  -123 األ اااكار الالعقالنية كمنبىء بالكرب وا 

المصابين بالسرطان ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / كوثر حسين حسن ، وقد 
ير ممتاز ماااااااان قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، حصمت الباحثة عمااااااااااى تقد

 م ) مناقشا ( .2118
الذكاء الوجدانى والتوا ق النفسى والدا ع لإلنجاز لدى عينة من طالب المرحمة  -124

الثانوية بميبيا ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحثة / نجوى أحمد عمى معيقل ) ليبية 
لباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية الجنسية ( وقد حصمت ا
 م  ) مناقشا ( .2118االداب جامعة المنصورة ، 

النموذج التفسيرى لوصمة الذات وعالقت ا ببعض متغيرات الشخصية والتوجه نحو  -125
العالج لدى  ئات إكمينيكية  ى ثقا ات  رعية ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحثة / و اء 

حمد م نى حسين ، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس م
 م ) مناقشا ( .2118بكمية اآلداب جامعة إلمنيا ، 

،  رجبٍٚ انؼاللّ ثٍٛ انزفبػم االخزًبػٗ ٔأؽكبل االَزجبِ نذٖ االهفبل انزٕحذٍٚٛ -126
شور ، وقد حصل رسالة ماجستير مقدمه من الباحث / محمود عبدالمحسن يوسف عا

الباحث عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 
 م ) مشر ا ( .2118طنطا ، 
جودة الحياة وعالقت ا باألمن النفسى والذكاء الوجدانى لدى عينة من طالب  -127

قد حصل الجامعة ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث / محمد شفيق محمود خطاب ، و 
الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة المنصورة ، 

 م ) مناقشا ( . 2118
الخال ات األسرية وتأثيرها عمى تشتت اإلنتبا  والتأخر المغوى لدى عينة من  -128

حسن األطفال ذوى صعوبات التعمم والعاديين ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / س ام 
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اسعد حسن زينو ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية  
 م ) مناقشا ( .2118اآلداب جامعة المنصورة ، 

الذكاء الوجدانى كمتغير وسيط بين مواج ة الضغوط وأساليب حل المشكالت لدى  -129
ن الباحث/ محمد عينة من طمبة الجامعة بالمجتمع العراقى ، رسالة ماجستير مقدمة م

ياسين شالل الجنابى )وا د عراقى ( ، وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم 
 م ) مناقشا ( .2118النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 

انًؼزمذاد اننًُٛخ ػٍ انزاد ٔانؼبنى ٔػاللزٓب ثبنزقٕساد انًغزمجهٛخ نذٖ رٖٔ  -131

 من الباحث / أمين جميل أمانة  ) وا د عراقى ( ، رسالة ماجستير مقدمة ؽٓذاء ثبنؼشاق
وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات اآلخرى 

 م ) مشر ا ( .2118من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 
اسة  عالية برنامج سموكى بالتعرض لمعقار لخفض معدالت اإلشتياق كعامل لإلنتك -131

لدى مرضى إستخدام الترامادول ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث / طارق أحمد 
عبدالسالم محمود ، وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل مع 

 م )مناقشا(2118جامعة المنصورة ،  الجامعات اآلخرى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب
قولون واألسوياء  ى بعض الوظائف الوجدانية وسمات الفروق بين مرضى ال -132

الشخصية ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / راندا محمود محمد  اروق المعيدة بقسم 
عمم النفس بكمية اآلداب جامعة بن ا ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز مع التوصية 

 ) مناقشا (. 2118ة بن ا ،بالطبع والتبادل من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامع
دراسة مقارنة لمصورة المدركة لمشخصية القيادية من قبل الموظفين وسمات القائد  -133

 وعالقت ا بالرضا الوظيفى ، رسالة ماجستير مقدمة من الطالب / حا ظ إبراهيم أخميفة 
داب ) وا د ليبى ( ، وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآل

 م .2118جامعة طنطا ، ) مناقشا ( 
دور إضطراب الشخصية المضادة لممجتمع والمساندة اإلجتماعية  ى التنبؤ بإيذاء  -134

الذات لدى عينة من السجناء ، رسالة ماجستير مقدمة من الطالب / أحمد محمد أحمد 
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اب جامعة الحداد ، وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلد
 م .2118،) مناقشا ( رالشيخ كف

مدى  عالية برنامج معر ى سموكى لإلكتئاب  ى ضوء بعض المتغيرات  -135
الديموجرا ية لدى أبناء الجالية اليمنية المقيمين  ى المممكة المتحدة البريطانية ، رسالة 

وقد حصل دكتوراة مقدمة من الباحث / محمد عبداه حمود منصور ) يمنى الجنسية ( 
 الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة أسيوط 

 م .2118) مناقشا ( ، 
أساليب تنمية م ارة التحكم  ى ال الوس والضالالت لدى مرضى الفصام كؤشر  -136

لفاعمية العالج ، رسالة دكتوراة مقدمة من الطالبة / إيمان ميصمحى محمد موسى ، وقد 
مت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى ، من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة حص

 م .2118طنطا .) مناقشا ( 
المساندة اإلجتماعية واألمن النفسى والتوا ق لدى الطالب النازحين وغير النازحين  -137

اد  ى ليبيا ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث / مفتاح سالم السويح حسين ، ) وا اااا
ليبى ( وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

 م .2118المنصورة ) مناقشا ( 
الصالبة النفسية وعالقت ا بالشعور باألمن والسعادة والكفاءة اإلجتماعية لدى  -138

فاء المراهقات ضعيفات السمع و اقدات البصر ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / ص
عبدالمنعم عمى عبدالواحد ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس 

 م .2118بكمية اآلداب جامعة أسيوط ) مناقشا ( 
مدى  عالية برنامج وقائى لخفض عوامل الخطورة المؤدية إلضطرابات القمق لدى  -139

ام صالح إبراهيم صالح ، وقد عينة من المراهقين ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحثة / إكر 
حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل من قسم عمم 

 م .2118النفس بكمية اآلداب جامعة الزقازيق ) مناقشا ( 
 عالية برنامج معر ى سموكى  ى خفض أعراض إضطراب نقص االنتبا  المصحوب  -141

ى صعوبات التعمم ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث / بالنشاط الزائد لدى التالميذ ذو 
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هانى حسين عبدالوهاب ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم 
 م .2118النفس بكمية اآلداب جامعة إلمنيا ) مشر ا ( 

 اعمية برنامج معر ى سموكى لتنمية أبعاد تنظيم الذات لدى عينة من ذوى  -141
لتحسين مستوى التحصيل الدراسى لدي م ، رسالة دكتوراة مقدمة من  صعوبات التعمم

الباحثة / مارى  ايق دانيال ، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم 
 م .2118النفس بكمية اآلداب جامعة إلمنيا ) مشر ا ( 

زًٓب ثبنزٕافك انقٕسح انًذسكخ يٍ لجم انضٔخّ ثثمخ انشخم ٔانًٛم نهغٛطشح ٔػالل -142

حسن عبدرالرحمن عماااااااااى خميل ، ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث / أحمد  انضٔخٙ
وقد حصل الباحث عمااااااااااى تقدير ممتاز ماااااااان قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا 

 م 2118) مشر ا ( 
، رسالة س عشهبٌ انثذٖثؼل انًزغٛشاد انُفغٛخ ٔانذًٕٚخشافٛخ انًشرجطخ ثزطٕ -143

، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير  يُٗ حبيذ هبنت انؼفٛفٗ /ماجستير مقدمة من الباحثة 
ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل  مع الجامعات اآلخرى من قسم عمم النفس بكمية 

 م .2119اآلداب جامعة طنطا )مناقشا ( 
ٔانزٕافك انُفغٗ نذٖ ػُٛخ يٍ  عهٕن انزًُش ٔػاللزخ ثبنًٓبساد االخزًبػٛخ -144

  أيُٛخ ههك يشصٔق انقؼفبن، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحثة /  انطالة انًؼبلٍٛ ػمهٛب

( ، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم انؼبصيٗ ) ٔافذح كٕٚزٛخ 
 م .2119النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ) مناقشا ( 

دى وعالقته بالذكاء الوجدانى لدى عينة من المعتمدين عمى المواد السموك التوكي -145
النفسية ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث / مصطفى إبراهيم محمد الم دى ، وقد 
حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة المنيا ) مناقش( 

 م .2119
ا بالذكاء الوجدانى لدى طالب المرحمة المتوسطة أساليب العقاب المدركة وعالقت  -146

 ى دولة الكويت ) وا د كويتى (  ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث /خالد إبراهيم 
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عيسى الموسوى ، وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 
 م ) مناقشا ( .2119جامعة بن ا، 

لمساندة اإلجتماعية عمى ضغوط الوالدية لدى أم ات أطفال أثر الصالبة النفسية وا -147
طيف التوحد ، رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة / ياسمين رضا عبدالحميد وقد حصمت 

 ) مناقشا(  2119الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية االداب جامعة طنطا
اإلحتراق النفسى وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لدى عينة من  -148

معممات رياض األطفال بميبيا ، رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة / هاجر مسعود ميالد 
الشاممى ) وا دة ليبيية ( وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية 

 ) مناقشا ( . م2119اآلداب جامعة المنصورة ، 
أحداث الحياة الضاغطة وظ ور بعض اإلضطرابات النفسية لدى متعاطى عقار  -149

الترامادول  ى ضوء بعض المتغيرات الديموجرا ية ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث / 
محمد أنور محمد إسماعيل ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم 

 ) مناقشا ( .2119جامعة الفيوم ،  النفس بكمية اآلداب
 عاية برنامج تأهيمى لتنمية التواصل  ى تحسين نوعية الحياة لدى ذوى اإلعاقة  -151

دراسة حالة ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / مريم أشعيا  –السمعبصرية المكتسبة 
بكمية  القس عبدالمسيح ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس

 ) مناقشا (  2119اآلداب جامعة سوهاج ، 
الضغوط النفسية وعالقت ا ببعض الخصائص اإليجابية لمشخصية لدى عينة من  -151

طالب المرحمة الثانوية بمحا ظة قنا ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / ن ى مكرم 
بكمية االداب نقى قديس ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس 

 ) مناقشا ( 2119جامعة جنوب الوادى ، 
أبعاد الوحدة النفسية المنبئة بالرضا عن الحياة لدى المسنين دراسة مقارنة بين  -152

المقيمين مع ذوي م والمقيمين  ى دار الرعاية اإلجتماية بمحا ظة قنا ، رسالة ماجستير 
وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز  مقدمة من الباحثة / إيمان أحمد محمد عبدالرحيم ،

 ) مناقشا ( .2119من قسم عمم النفس بكمية اآلداب بقنا جامعة جنوب الوادى ، 
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 عالية برنامج تأهيمى لتنمية التواصل  ى تحسين نوعية الحياة لدى ذوى اإلعاقة  -153
م أشعيا دراسة حالة ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / مري –السمعبصرية المكتسبة 

القس عبدالمسيح ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية 
 م ) مناقشا ( .2119اآلداب جامعة سوهاج ، 

أساليب التفكير وكفاءة حل المشكالت لدى عينة من األميين والمتعممين  ى ضوء  -154
احثة / رشا محمد كل من النوع اإلجتماعى والم نة ، رسالة دكتوراة مقدمة من الب

محروس مصطفى ، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس 
 ، ) مناقشا ( .2119بكمية اآلداب جامعة القاهرة ، 

الوظائف التنفيذية لدى عينة من مرضى الرهاب اإلجتماعى دراسة  -155
صبحى السيد عبدالعال  نيوروسيكولوجية ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / هبة اه

المعيدة بقسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير 
ممتاز مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والمراكز البحثية من قسم عمم النفس بكمية 

 م )مناقشا ( .2119اآلداب جامعة طنطا ، 
الم المرئية وأثرها عمى بعض التعرض لممفات الفساد بواسطة وسائل اإلع -156

المتغيرات النفسية والديموجرا ية لدى عينة من المجتمع العراقى ، رسالة دكتوراة ، مقدمة 
من الباحث / رياض محمد محسن الشريف ) وا د عراقى ( مدير محطة البغدادية العراقية 

الجامعات  مع التوصية بالتبادل مع وقد حصمت الباحث عمى تقدير مرتبة الشرف األولى
 ( . شر ام )م2119والمراكز البحثية من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 

مستوى التطمع نحو المستقبل لدى الشباب الجامعى وعالقتة ببعض اإلضطرابات  -157
، وقد حصمت النفسية ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / ج اد محمد محفوظ هالل ،

متاز مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والمراكز البحثية من قسم الباحثة عمى تقدير م
 م )مناقشا ( .2119،  مية اآلداب جامعة االسكندريةعمم النفس بك

المساندة اإلجتماعية وبعض متغيرات الشخصية كمنبئات بإتخاذ قرار التوجه نحو  -158
لباحث/ محمد العالج لدى عينة من مرضى السرطان ، رسالة ماجستير مقدمة من ا
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مية من قسم عمم النفس بكير ممتاز وقد حصمت الباحثة عمى تقدمحمودمحمد موسى ، 
 م )مناقشا ( .2119،  اآلداب جامعة المنيا

فبػهٛخ ثشَبيح اسؽبدٖ َفغٗ لبئى ػهٗ انًُحُٗ انًزكبيم فٗ رًُٛخ انغهٕن  -159

، رسالة دكتوارة مقدمة من  ؼهىاالٚدبثٗ نذٖ ػُٛخ يٍ االهفبل انًزخهفٍٛ ػمهٛبً انمبثهٍٛ نهز
الشامى وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف  َقش عٛذ احًذ خهٛفخأسماء  الباحثة /

األولى مع التوصية بالتبادل مااااااااع الجامعات والمراكز البحثية مااااااااااان قسم عمم النفس 
 ( .مشر ا م )2119بكمياااااااااة اآلداب جامعة طنطا ، 

انزحقٍٛ مذ اننغٕه ٔانزًؼٍ فٙ رًُٛخانمذسحػهٙ اعبنٛت حم انًؾكالد اثش -161

، رسالة  نذٖ االصٔاج انًزُبصػٍٛ ثًحبكى االعشح ٔانزغبيح ٔانشمبػٍ انحٛبح االخزًبػٛخ
وقد حصمت الباحثة عمى ،  سينبٌ انغؼٛذ ػجذ انحبفع مريمدكتوارة مقدمة من الباحثة / 

تبادل مااااااااع الجامعات والمراكز البحثية مااااااااااان قسم مرتبة الشرف األولى مع التوصية بال
 ( . م )مشر ا 2119آلداب جامعة طنطا ، عمم النفس بكمياااااااااة ا

بعض االضطرابات السلوكٌة كداله تمٌٌزٌة لدي عٌنة من األطفال من ذوى فرط  -161

ان محمد عبدالشا ى رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / إيم الحركة وتشتت االنتباه
وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والمراكز  ،محمد 

 ( . م )مشر ا2119آلداب جامعة طنطا ، البحثية من قسم عمم النفس بكمية ا
انزؼشك نًهفبد انفغبد ثٕاعطخ ٔعبئم االػالو انًشئٛخ ٔاثشْبػهٙ ثؼل      -162

رسالة دكتوراة مقدمة خ ٔانذًٕٚخشافٛخ نذٖ ػُٛخيٍ انًدزًغ انؼشالٗ ، انًزغٛشاد انُفغٛ
انجبحث ػهٗ  ٔلذ حقم) ٔافذ ػشالٗ ( 0سٚبك يحًذ يحغٍ انؾشٚف من الباحث /  

انًقشٚخ  يشرجخ انؾشف األٔنٗ يغ انزٕفٛخ ثبنزجبدل يــــــــغ اندبيؼبد ٔانًشاكض انجحثٛخ 

 و )يؾشفب ( .9002ثكهٛـــــــــخ اٜداة خبيؼخ هُطب ،  يـــــــــــٍ لغى ػهى انُفظٔانؼشثٛخ 
 

صعوبة التعبير عن العواطف ) االليكسيثيميا ( وعالقته بالقمق واالكتئاب والعوامل  -163
الخمس الكبرى  ى الشخصية لدى عينة من طمبة الجامعة وطالبات ا ، رسالة ماجستير 

د حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من وقمقدمة من الباحثة / إيمان عمى محمود البنا ، 
 م )مناقشا ( .2119،  مية اآلداب جامعة اإلسكندريةقسم عمم النفس بك



 41 

اإلستخدام المشكل لالنترنت وعالقته بتقدير الذات والشعور بالوحدة والقمق  -164
الباحثة / مرام محمد عامر  رسالة ماجستير مقدمة مناإلجتماعى لدى المراهقين ، 

، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس  وا دة سورية ( السمان ) 
 م )مناقشا ( .2119،  مية اآلداب جامعة القاهرة بك

 دراسة لبعض المتغيرات النفسية لدى عينة من العانسات العامالت وغير العامالت  -165
صمت الباحثة عمى ، وقد ح الباحثة / ب يجة عثمان أحمد سميم رسالة ماجستير مقدمة من

 م )مناقشا ( .2119،  مية اآلداب جامعة المنصورة تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بك
 دراسة لبعض المتغيرات النفسية لدى عينة من الزوجات الخائنات )دراسة مقارنة( -166

، وقد حصمت الباحثة عمى  الباحثة / عمياء عثمان أحمد سميم رسالة ماجستير مقدمة من
 م )مناقشا ( .2119،  مية اآلداب جامعة المنصورةممتاز من قسم عمم النفس بكتقدير 
مف وم الذات والصالبة النفسية لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية بالجبل -167

، وليد عباااااااادالرحمن محمد شاغوش /  الباحث رسالة ماجستير مقدمة من الغربى بميبيا ،
عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب  ث) وا د ليبى ( وقد حصل الباح

 م )مناقشا ( .2119جامعة المنصورة ، 
الثقة بالنفس والضغوط النفسية وأساليب مواج ت ا لدى عينة من طالب المرحمة  -168

خالد عبدال ادى محمد رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / الثانوية بمصراته بميبيا ، 
، وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية (القبى ) وا د ليبى 

 م )مناقشا ( .2119اآلداب جامعة المنصورة ، 

الذكاء الوجدانى وتقدير الذات كمنبئات بالتحصيل الدراسى لدى عينة من المعاقين  -169
يز منى إسماعيل عبدالعز /  ةرسالة ماجستير مقدمة من الباحثسمعيا مقارنة بالعاديين ، 

، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية إسماعيل الدروى 
 م )مناقشا ( .2119،  منيااآلداب جامعة ال

صعوبات التعمم األكاديمية وعالقت ا باشكال التنمر لدى عينة من طالب المدارس  -171
، وقد هيم عبدالحق هانم عبدالحق إبرا/  ةرسالة ماجستير مقدمة من الباحث ،اإلعدادية 
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،  منياحصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة ال
 م )مناقشا ( .2119
 اعمية برنامج إرشادى معر ى سموكى لخفض قمق المستقبل وتحسين األمن  -171

 العراق ، رسالة دكتوراة مقدمة مااان –النفسى لدى عينة من أخوة الش اداء  ى بابل 
الباحث / أحمد  اروق محمد الجنابى ) وا د عراقى ( وقد حصل الباحث عمى مرتبة 

 .  (مناقشا )م،2119الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة إلمنيا ، 
دراسة لبعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طالب جامعة المنصورة قبل وبعد  -172

صل وقد حن الباحث / شنودة نجيب حبيب سويرس ، التخرج ، رسالة ماجستير مقدمة م
النفس بكمية اآلداب جامعة  من قسم عمم الباحث عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالتبادل

 .  (مناقشا )م،2119،  المنصورة 
الضغوط النفسية وعالقت ا بالتحصيل الدراسى والدا ع لالنجاز لدى المراهقين  -173

المدرس المساعد الباحث / خميفة رمضان عبدالقادر )دمة مااان رسالة دكتوراة مقالميبيين ، 
مع  ( وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولىبكمية اآلداب جامعة الجبل الغربى

 م،) مناقشا( .2119،  النفس بكمية اآلداب جامعة الفيوم من قسم عمم التوصية بالتبادل
سموك التمرد لدى عينة من طالب الوعى اإلنفعالى  ى عالقته بمشاعر الغضب و  -174

، وقد هند عطا عبدالوهاب عطا/  ةرسالة ماجستير مقدمة من الباحث المرحمة الثانوية ،
لتربية عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالتبادل من قسم عمم النفس بكمية ا ةالباحث تحصم

 م،) مناقشا( . 2119،   فيومجامعة ال
ضطرابات الحسية والسموك النمطى التكرارى لدى إضطرابات النوم وعالقت ا باإل -175

عينة من أطفال التوحد ، رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث/ زيد حسانين زيد عبدالخالق ، 
وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

 م )مناقشا ( . 2119أسيوط ، 
تدريبي لخفض اضطرابات تشتت االنتبا  و رط  اعمية برنامج معر ي سموكي  -176

الحركة وتنمية تقدير الذات لدى عينة من ذوى اضطراب عسر القراءة ) الديسمكسيا( 
صعوبات التعمم النمائية ، رسالة ماجستير ، مقدمة من الباحثة / شيماء محمد إبراهيم 
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اآلداب جامعة السيد وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية 
 م )مناقشا ( .2119المنصورة ، 

األمن النفسي والتوا ق النفسي واالجتماعي والسموك العدواني لدى عينة من  -177
را  مقدمة من الباحث/ محمد عبد رسالة دكتو الضابطات العامالت بالمجتمع الكويتي ، 

الشرف األولى من ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة غموم أكبر حسين ) وا د كويتي (  ىالعم
 م )مناقشا ( . 2119، المنصورة قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

االستمتاع بالحياة وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من المراهقين  -178
أحااااااامد  اضل عباس حجااااااااى عمى الكوت ن الباحث/ اااارسالة دكتورا  مقدمة مبالكويت ، 

( ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية  ) وا د كويتي
 م )مناقشا ( .2119اآلداب جامعة المنصورة ، 

صعوبة التعبير عن المشاعر ) األليكسثيميا ( وعالقت ا ببعض المتغيرات  -179
ير االنفعالية السمبية وااليجابية لدى عينة من طمبة الجامعة الميبيين ، رسالة ماجست

مقدمة من الباحثة / إيمان بشير عبدالسالم خميفة ) وا دة ليبية( وقد حصمت الباحثة عمى 
 م ) مناقشا (. 2119تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة االسكندرية ، 

مؤشرات التعا ي بين التدخالت العالجية المختمفة لممعتمدين عمى   يالفروق  -181
، وقد  رنست خميل سميمان خميلرسالة دكتورا  مقدمة ماااان الباحث/ أ المواد النفسية ،
ى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة ااااااااااحصل الباحث عم

 م )مناقشا ( .2121، المنيا 
رسالة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقت ا بسموك مستخدمي الفيسبوك ،  -181

عمااااااااااى  ةالباحث ت، وقد حصمسموى السيد محمد السيد / ةقدمة ماااان الباحثمماجستير 
 م )مناقشا ( .2121، سوهاج من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة تقدير ممتاز 

اضطراب الشخصية النرجسية وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من  -182
، وقد حسانى محمد حسانى محمد من الباحث /  رسالة ماجستير مقدمة طالب الجامعة ،

 آلدابحصل الباحث عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالتبادل من قسم عمم النفس بكمية ا
 م،) مناقشا( . 2121، معة جنوب الواديجا
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جودة الحياة وعالقت ا ببعض المتغيرات النفسية والديموغرا ية لدي ذوى  -183
سالة ماجستير مقدمة من الباحث / حسين عمى عباس ، ر  االحتياجات الخاصة بالعراق

 رحان ،)وا د عراقي ( وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية 
 ، ) مشر ا ( .2121اآلداب جامعة طنطا ، 

الذكاء الروحي وعالقته بالرضا الوظيفي والضغوط الم نية لدى عينة من مديري  -185
ة دكتورا  مقدمة من الباحثة / سارة عمى بداح ال اجري ) وا دة المدارس بالكويت ، رسال

كويتية( وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف االولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 
 ) مناقشا ( . 2121جامعة قنا ، 

ثؼل األًَبه انغهٕكٛخ ٔانًؼشفٛخ نذٖ األهفبل انزٕحذٍٚٛ ٔرٖٔ يزالصيخ سٚذ :  -186

، رسالة ماجستير مقدمة ماااااان الباحث / محمد عباس القبناااادى خ يمبسَخدساعخ رؾخٛقٛ
وقد حصل الباحث عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب  ) وا د كويتي ( ،
 ، ) مشر ا ( .2121جامعة طنطا ، 

 ، ذٖ يغزخذيٙ يٕالغ انزٕافم االخزًبػٙـــــانُغك انمًٛٙ ٔانحبخبد انُفغٛخ ن -187

 توقد حصم بدر أحمد ) وا دة كويتية ( ،سعبنخ يبخغزٛش يمذيخ يٍ انجبحثخ / عؼبد 
جامعة طنطا ،  -ن قسم عمم النفس بكمية اآلداب اااااااى تقدير ممتاز مااااااااعم ةالباحث

 ، ) مشر ا ( .م 2121
188- pragmatic Vagueness in Diplomatic Language from the 

Perspective of Adaptation Theory                                                    
رسالة دكتورا  مقدمة من الباحث / ليث طارق المش دانى ) دبموماسي عراقي ( وقد حصل 

المغة من قسم  الباحث عمى تقدير مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع والتبادل 
 ( .مناقشا ، )2121 بكمية اآلداب جامعة طنطا ،االنجميزية 

أثر استخدام عقار الترامادول عمى االصابة باالكتئاب ونوعية الحياة ، رسالة  -189
أحمد ، وقد حصمت الباحث عمااااااااى تقدير أحمد محمد /  ماجستير مقدمة من الباحث

 ( . ، ) مناقشام 2121،  جامعة بن ا –ممتاز مااااااان قسم عمم النفس بكمية اآلداب 
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أثر استخدام برنامج تدريبي  ي تحسين الدا عية الذاتية لدى تالميذ الصف الثالث  -191
االبتدائي من ذوى صعوبات التعمم األكاديمية بالمرحمة االبتدائية ، رسالة ماجستير مقدمة 

عمااااااااى تقدير ممتاز  ةوقد حصمت الباحثمن الباحثة / هالة الشا عي محمد أبو الحمد ، 
 م ، ) مناقشا ( .2121،  امعة بنى سويفج – م عمم النفس بكمية التربيةاااان قسمااا

الدالالت النيوروسيكولوجية لااااااادى األطفال المصابين بصعوبات التعمم النمائية ،  -191
ى تقدير وقد حصمت الباحثة عماااااااا رسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة / هند تو يق عبدة ،

جامعة طنطا ،  -بكمية اآلداب  - مااااااان قسم عمم النفس اااااااااىمرتبة الشرف االولااا
 ( . ، ) مناقشام 2121
دراسة مقارنة لعوامل الشخصية الخمسة الكبرى بين مسيئ استخدام العقاقير وغير  -192

المسيئين لدى عينة من طالب التعميم الثانوي الفني ، رسالة ماجستير مقدمة ماااااااااااان 
ر ممتاز مااااااان قسم وقد حصمت الباحثة عمااااااااى تقدي/ سموى السيد رجب ،  الباحثة

 م ، ) مناقشا ( .2121جامعة طنطا ،  - بكمية التربية - الصحة النفسية
 اعمية برنامج قائم عمى التكامل الحسى لتنمية المظاهر االنفعالية وخفض حدة  -193

لة دكتورا   مقدمة ماااااااااااان الباحث / ياسر حيدر السموك التكراري لدى أطفال التوحد ، رسا
 -عمم النفسمااااااان قسم  وقد حصل الباحث عمااااااااى مرتبة الشرف األولى،  عبدالحكيم 
 م ، ) مناقشا ( .2121جامعة طنطا ،  - بكمية اآلداب

ر ضبط ولوم الذات والسياق االجتماعي لدى عينة من األحداث الجانحين ) غي -194
شيماء شعبان أحمد /  ةرسالة دكتورا   مقدمة ماااااااااااان الباحثالسيكوباتيين ( والعاديين ، 

 ةالباحث توقد حصم المدرس المساعد بقسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة المنيا ،سعد 
كمية ب -مااااااان قسم عمم النفس مع التوصية بالطبع والتبادل  عمااااااااى مرتبة الشرف األولى

 م ، ) مناقشا ( .2121، المنيا جامعة  -اآلداب 
أنماط المعالجة المعر ية لممعمومات وعالقت ا بالسيطرة الدماغية لدى عينة من  -195

المعاقين سمعيا ، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة/ رقية ابراهيم محمد عبد السيد ، وقد 
 -مااااااان قسم عمم النفسة بالطبع حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف االولى مع التوصي

 ( . شر ام ، ) م2121جامعة المنيا ،  -بكمية اآلداب 
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األبعاد االجتماعية المرتبطة بنوعية الحياة دراسة ميدانية مقارنة بين الريف  -196
شفيه أحمد محمد يوسف رسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة/  والحضر بمحا ظة المنو ية ،

ثة عمى مرتبة الشرف االولى مع التوصية بالطبع مااااااان قسم عمم ، وقد حصمت الباح
 ا ( .مناقشم ، )2121، طنطاجامعة  -بكمية اآلداب  -االجتماع

االكتشاف المبكر لمرض الزهايمر لااااااااااااادى البالغين من متالزمة داون  ى ضوء  -197
ن الباحثة / منار محمااااد محمود خضر ، نظرية العقل ، رسالة ماجستير مقدمة ماااااااااااااااااا

وقد حصمت الباحثة عماااااااااااااااااى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 
 ) مناقشا ( . 2121طنطا ، 
المخططات المعر ية لدى المجرم العائد ، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحث/ عمرو  -198

من  ر مرتبة الشرف األولى عماااااااااااااااااى تقديصمت الباحث وقد ح عبدالمنعم محمد حويمه ،
 ) مناقشا ( . 2121جامعة طنطا ،  ، قسم عمم النفس بكمية اآلداب

عادات العقل وعالقت ا بأسموب حل المشكالت والدا عية لإلنجاز و عالية الذات  -199
عة ، رسالة دكتورا  مقدمة ماااااااااان لااااااااادى عينة مااااااااان أعضاء ال يئة المعاونة بالجام

الباحثة / وسام إبراهيم السيد محمد المدرس المساعد بقسم عمم النفس ، وقد حصمت 
الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 

 ) مناقشا ( .2121جامعة المنصورة ، 
المواج ة لدي بعض العينات اإلكمينيكية من  رقي الستراتيجيات االتنظيم االنفعالي كمحك  -211

 ، محمد عبد اه إسماعيل، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث/ سامى  ياالمضطربين نفس
من قسم عمم ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل وقد حصمت الباحث عماااااااااااااااااى تقدير 
 شر ا ( .) م 2121النفس بكمية اآلداب ، جامعة طنطا ، 

فعالٌة برنامج إرشادي جدلً سلوكً لتحسٌن التنظٌم االنفعالً لدي عٌنة من معتمدي  -211

 ، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحث/ أحمد محمد أبراهيم تو يق  العقاقٌر المؤثرة نفسٌا
ة اآلداب ، من قسم عمم النفس بكميمرتبة الشرف األولى وقد حصل الباحث عماااااااااااااااااى  

 ) مشر ا ( . 2121جامعة طنطا ، 
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انحياز تفسير المثير الغامض نحو الت ديد لدى عينة من مرضى القمق االجتماعي  -212
كحالة وكسمة من طالب الجامعة ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / لمياء كمال 

الصحة ممتاز من قسم  عماااااااااااااااااى تقدير ةوقد حصمت الباحثالدين عمى الصفانى  ، 
 ناقشا ( .) م 2121، جامعة طنطا ،  لتربيةبكمية االنفسية 

 عالية برنامج الكترونى  ى تحسين التواصل االجتماعي لدى األطفال ذوى  -213
اضطراب طيف التوحد ، رسالة ماجستير مقدمه من الباحثة / نور  سعد عبداه المنصور 

حثة عمى تقدير ممتاز من كمية الدراسات العميا ، ) سعودية الجنسية ( وقد حصمت البا
 ) مناقشا ( . 2121جامعة الخميج العربي ، مممكة البحرين ، 

الصالبة النفسية لدى عينة من األطفال المكفو ين وعالقت ا باالبتزاز العاطفي  -214
 ىالمدرك لدى أم ات م ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / نورهان أسامة عبدالغن

، جامعة عين  وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من كمية الدراسات العميا محمد ،
 ) مناقشا( . 2121قسم الدراسات النفسية لألطفال ،  - شمس
النموذج البنائي لعالقة الذكاء الوجداني بالتوا ق النفسي والضغوط النفسية  -215

رسالة دكتورا  مقدمة من  لنمائية ،والتفاؤل لدى عينة من المراهقين ذوى صعوبات التعمم ا
وقد حصل الباحث عماااااااااااااااااى مرتبة الشرف األولى الباحث/ أحمد بسيوني السيد حر وش 

 ) مشر ا ( . 2121من قسم عمم النفس بكمية اآلداب ، جامعة طنطا ، 
 عالية برنامج تدريبي سموكي  ى خفض السموك العدواني ور ع مستوى التواصل  -216

االجتماعي لدى عينة من الذاتويين ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / سالي إبراهيم 
تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل من قسم  ىحسين خميل ، وقد حصمت الباحثة عم

 م ) مناقشا ( .2121عمم النفس بكمية اآلداب جامعة المنصورة  ، 
ضطرابات الناتجة عن غياب االب عمى عينة  عالية برنامج إرشادي لخفض حدة اال -217

، رسالة ماجستير مقدمة من  كمينيكيه( ،  –من الفتيات المراهقات ) دراسة سيكومترية 
تقدير ممتاز مع التوصية  ىوقد حصمت الباحثة عم بسمة عمى حامد حمودةالباحثة / 

 ناقشا ( .م ) م2121بالطبع من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة المنصورة  ، 
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عالقة مستوى الذكاء باإلدراك السمعي والبصرى لدى عينة من االطفال ذوى نقص  -218
رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة /  االنتبا  المصحوب بالنشاط الزائد و رط الحركة ،

تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع من  ىوقد حصمت الباحثة عمأميرة السيد رمضان أحمد 
 ( .م ) مناقشا2121،  إلسكندريةبكمية اآلداب جامعة اقسم عمم النفس 

الصالبة النفسية والضغوط الحياتية وأساليب مواج ت ا لدى عينة من الطالب  -219
من الباحث/ مراجع سالم مقدمة الميبيين الدارسين  ى جامعة دمياط ، رسالة ماجستير 

ممتاز من قسم عمم  تقدير ىالباحث عم وقد حصلأمحمد عمى المشاى ) وا د ليبى ( 
 م ) مناقشا ( .2121النفس بكمية اآلداب جامعة المنصورة  ، 

أثر بعض الفنيات اإلرشادية االنتقائية التكاممية  ي خفض أعراض اضطراب مابعد  -211
الصدمة لدى عينة من المعتدى عمي م جنسيا ، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة / سالي 

ت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع محمود احمد نصير ، وقد حصم
 ) مناقشا ( .2121والتبادل من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 

بعااااض الخصااااائص السااااموكية والمعر يااااة لألطفااااال المصااااابين باضااااطراب طيااااف  -211
وقااااد التوحااااد ، رسااااالة ماجسااااتير مقدمااااه ماااان الباحثااااة / نساااامة محمااااد عمااااى بكااااار ، 

تقااادير ممتااااز ماااع التوصاااية باااالطبع مااان قسااام عمااام الااانفس بكمياااة  ىعمااا ةالباحثااا حصااامت
 مشر ا ( .م ) 2121اآلداب جامعة المنصورة  ، 

مسااااتوى الشااااعور باااااألمن النفسااااي وعالقتااااه باااابعض المشااااكالت السااااموكية لاااادى  -212
عينااااة ماااان أطفااااال مرحمااااة الطفولااااة المبكاااارة ، رسااااالة ماجسااااتير مقدمااااة ماااان الباحثااااة / 

 ىحصاااامت الباحثااااة عمااااحمااااد جياااار  المعياااادة بقساااام العمااااوم النفسااااية ،وقااااد م ااااا حساااان م
التربيااااة بكميااااة العمااااوم النفسااااية ن قساااام اااااااااااااااااااااااتقاااادير ممتاااااز مااااع التوصااااية بااااالطبع م

 ( .ناقشام ) م2121جامعة بنى سويف ، لمطفولة المبكرة 
اي الحد من الثقة المفرطة  عالية برنامج تدريبي قائم عمى التفكير اإليجابي  اااااااا -213

وأثر  عمااااااااااااى الدا عية لإلنجاز لدى معممات الروضة ، رسالة دكتورا  مقدمة مااااااااان 
مااااااااااااااااااان الباحثة / زهراء  تحي محمد ، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى 

 ( . م ) مناقشا2121جامعة بنى سويف  قسم العموم النفسية بكمية التربية لمطفولة المبكرة ،
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 ي تنمية بعض م ارات التواصل المغوياااااااااأثر بعض الفنيات اإلرشادية السموكية   -214
عبد  حمديسمية  ن الباحثة /اااااا، رسالة ماجستير مقدمة م الذاتويين لألطفالواالجتماعي 

توصية بالطبع والتداول من ، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز مع الالمولي سميمان
 ) مشر ا ( .2121قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ، 

األداء الوظيفي وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية والدا ع لإلنجاز  -215
وضغوط العمل لدى عينة من موظفي القطاع العام والخاص ، رسالة ماجستير مقدمة من 

، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع  الباحثة / جي ان نبيل راشد
 ) مناقشا ( . 2121،  المنصورة والتداول من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة

الصمود النفسي وعالقته بوج ة الضبط والرضا عن الحياة لدى عينة من الطالب  -216
وقد عبدالحميم  صبريزينب مقدمة من الطالبة /  ذوى اإلعاقة البصرية رسالة ماجستير

حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتداول من قسم عمم النفس بكمية 
 ) مناقشا ( . 2121، المنصورة اآلداب جامعة 

البناء العاممي الدا ع الستمرار الحياة الزوجية لدى الزوجات المكتشفات لخيانة  -217
دي ن ، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة / ري ام أزواج ن وعالقته بسمات الشخصية ل

محمد عمى سالم ، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس 
 ) مناقشا( .2121بكمية اآلداب جامعة طنطا ،

 عالية برنامج عالجي لخفض معدالت بعض االضطرابات السموكية لذوى االعاقات  -218
لة ماجستير مقدمة من الباحثة / دينا السيد عبدالفتاح عفيفي ، العقمية البسيطة ، رسا

وقاااااااااد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 
 ) مناقشا ( .2121المنصورة ، 

 عالية برنامج عالجي متعدد المراحل لخفض معدالت االضطرابات النفسية  -219
طيف التوحد ، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحث / طارق  المصاحبة لمرضى اضطراب

أحمد عبدالسالم محمود ، وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية 
 ) مناقشا ( 2121بالتبادل من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة المنصورة ،
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االضطرابات  أثر بعض الفنيات اإلرشادية االنتقائية التكاممية  ي خفض بعض -221
، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة / منه  النفسية لدي عينة من الزوجات الُمساء الي ن

عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية  ةالباحث توقد حصم ممدوح مصيمحى قنديل ،
 . ( شر ا) م 2121،طنطا بالتبادل من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

تدريبية االنتقائية التكاممية  ي تنمية بعض الم ارات المعر ية اثر بعض الفنيات ال -221
، رسالة دكتورا  مقدمة ، والسموكية لدي عينة من االطفال المتأخرين عقميا القابمين لمتعمم

رضا سعد زغمول، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى مع شرين من الباحثة / 
 .) مشر ا (  2121كمية اآلداب جامعة طنطا ،التوصية بالتبادل من قسم عمم النفس ب

تشخيصية  ارقة لدي المتأخرين دراسيا  كدالةبعض الخصائص النفسية والمعر ية  -222
 رباب محمد إبراهيم حسانمقدمة من الباحثة / ماجستير ، رسالة م ، وذوى صعوبات التعم

عمم النفس بكمية مع التوصية بالتبادل من قسم تقدير ممتاز وقد حصمت الباحثة عمى 
 ) مشر ا ( . 2121اآلداب جامعة طنطا ،

المخططات المعر ية لدى عينات إكمينيكية من مرضي القمق والوسواس الق رى :  -223
وقد  رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / ري ام عصام البوسطى، دراسة تشخيصية

م النفس بكمية اآلداب حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز مع التوصية بالتبادل من قسم عم
 ) مشر ا ( . 2121جامعة طنطا ،

 اعمية برنامج لمعالج السموكي الجدلي  ي خفض بعض االعراض والمصاحبات  -224
خمود محمد ، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة / النفسية لدى عينة من مرضى االكتئاب 

، وقد اآلداب جامعة المنيا نجيب أحمد التالوي ، المدرس المساعد بقسم عمم النفس بكمية 
حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالتبادل من قسم عمم النفس بكمية 

 . ( ناقشا) م 2121،المنيا اآلداب جامعة 
لدى  اإليجابيلتنمية بعض أنماط السموك  تكاممي انتقائي إرشادي اعمية برنامج  -225

، ورا  مقدمة من الباحثة / رشا السيد عبدالحميد سالم االطفال المعاقين حركيا ، رسالة دكت
وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة 

 . ( ناقشا) م 2121،طنطا
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برنامج قائم عمى االرشاد بالواقع لخفض حدة الكمالية العصابية وتحسين التوا ق  -226
ة ، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة / إسراء أسامة أحمد الم ني لمعممي التربية الخاص

العموم وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم محمد حسن حجى ، 
 . ( ناقشا) م 2121،التربية لمطفولة المبكرة جامعة االسكندرية بكمية النفسية 

م برنااااااااامج إرشااااااااادي انتقااااااااائي لتنميااااااااة الااااااااوعى األمنااااااااي وأثاااااااار  عمااااااااى قااااااااي -227
االنتمااااااااء والمواطناااااااة لااااااادى طاااااااالب المرحماااااااة الثانوياااااااة بدولاااااااة الكويااااااات ، رساااااااالة 
ماجساااااااتير مقدماااااااة مااااااان الباحاااااااث/ عبااااااادالوهاب سااااااا يل عباااااااداه المطياااااااري ) وا اااااااد 
كااااااويتي ( وقااااااد حصاااااال الباحااااااث عمااااااى تقاااااادير ممتاااااااز ماااااان كميااااااة التربيااااااة جامعااااااة 

 م ) مناقشا ( 2121دمياط ، 
نووووووذٖ ػُٛووووووخ يووووووٍ انضٔخووووووبد  فووووووٕسح انووووووزاد ٔثؼوووووول انًزغٛووووووشاد انُفغووووووٛخ -228

حمااااااادي عبااااااااداه  ااااااااالح رسااااااااالة ماجسااااااااتير مقدماااااااة ماااااااان الباحااااااااث/ ،  انًؼُفوووووووبد
عمااااااى تقاااااادير ممتاااااااز ماااااان قساااااام  ) وا ااااااد كااااااويتي ( وقااااااد حصاااااال الباحااااااثالعااااااازمي 

 (  شر ام ) م2121، عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا 
ًزأخشٍٚ دساعٛب ثؼل انخقبئـ انُفغٛخ ٔانًؼشفٛخ كذانخ رؾخٛقٛخ فبسلخ نذ٘ ان -229

 يحًذ إثشاْٛى حغبٌرباب ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة /  ىٔرٖٔ فؼٕثبد انزؼه
عمى تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا ،  ةالباحث توقد حصم
 .م ) مشر ا ( 2121
رسالة  الصم ، اعمية برنامج إرشادي لزيادة التوا ق والبناء القيمي لدى المراهقين  -231

، وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف هبه محمد برقوقدكتورا  مقدمة من الباحثة / 
 ) مناقشا ( . 2121،قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة حموان األولى من 

الوظائف التنفيذية وعالقت ا باضطراب القمق لدى عينة من طالب الجامعة ، رسالة  -231
تقدير ، وقد حصمت الباحثة عمى احثة / نسمة محمد أحمد عطية ماجستير مقدمة من الب

 ) مناقشا ( . 2121،طنطابكمية التربية جامعة الصحة النفسية من قسم ممتاز 
بعاااااض المتغيااااارات النفساااااية لااااادى عيناااااة مااااان المطمقاااااين والمطمقاااااات ) دراساااااة  -232

، ياااادنعمااااة محمااااد صااااادق عطيااااة  اماجسااااتير مقدمااااة ماااان الباحثااااة / رسااااالة مقارنااااة ( 
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جامعاااة  داببكمياااة اآلعمااام الااانفس وقاااد حصااامت الباحثاااة عماااى تقااادير ممتااااز مااان قسااام 
 ( .مشر ا) 2121،المنصورة 

المسااااااندة االجتماعياااااة وعالقت اااااا بااااابعض المتغيااااارات النفساااااية لااااادى مريضاااااات  -233
/  رسااااالة ماجسااااتير مقدمااااة ماااان الباحااااثساااارطان الاااادم ومريضااااات ساااارطان الاااارحم ،  

عمااااى تقاااادير ممتاااااز ماااان قساااام عماااام  د حصاااال الباحااااث، وقاااامحمااااد أحمااااد أمااااين محمااااود
 ( .ناقشا)م 2121،أسيوط النفس بكمية اآلداب جامعة 

 اااااي تنمياااااة بعاااااض  RISK عالياااااة برناااااامج النظاااااام الاااااذكي لمعالجاااااة المعر اااااة  -234
م اااااارات التفكيااااار العمياااااا وعاااااادات العقااااال لااااادى تالمياااااذ المرحماااااة االعدادياااااة ، رساااااالة 

محماااد عبااااس غاااازى ، وقاااد حصااال الباحاااث عماااى  دكتاااورا  مقدماااة مااان الباحاااث / محماااد
مرتباااة الشااارف األولاااى مااان قسااام عمااام الااانفس الترباااوي بكمياااة التربياااة جامعاااة كفرالشااايخ 

 ) مناقشا ( . 2121،
 اااااى تخفياااااف الضاااااغوط التالياااااة لصااااادمة التشاااااخيص  إرشاااااادي عالياااااة برناااااامج  -235

 رسااااالة ماجسااااتير مقدمااااة ماااان لاااادى عينااااة ماااان مرضااااى السااااكر ماااان طااااالب الجامعااااة ،
ماااى تقااادير ممتااااز ع ةالباحثااا ت، وقاااد حصااامأميااارة الااادمرداش السااايد الز تااااوى /  ةالباحثااا

 )مناقشا( . 2121، طنطاجامعة الصحة النفسية بكمية التربية من قسم 
لتنمية صعوبات تعمم القراءة والكتابة لدى عيناة مان االطفاال  تكاممي عالية برنامج  -236

الباحثااة / نااورا عيسااى ابااراهيم أحمااد المعتااوق ) التوحااديين ، رسااالة دكتااورا  مقدمااة ماان 
كويتية ( وقد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشارف االولاى ماع التوصاية باالطبع والتباادل مان 

 ) مشر ا ( .2121قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة المنصورة 
 ، بعااااااااض المتغياااااااارات النفسااااااااية والشخصااااااااية المشااااااااكمة لالنتماااااااااء الااااااااوطنى -237

 الء عباااااااد المعاااااااز عباااااااد العزياااااااز وقاااااااد  مقدماااااااة مااااااان الباحثاااااااة /رساااااااالة دكتاااااااورا  
حصاااااامت الباحثااااااة عمااااااى مرتبااااااة الشاااااارف االولااااااى مااااااع التوصااااااية بااااااالطبع والتبااااااادل 

 ) مشر ا ( .2121 طنطا م عمم النفس بكمية اآلداب جامعةمن قس
تعمااااااااايم العااااااااادوان كمتغيااااااااار وسااااااااايط باااااااااين بعاااااااااض المتغيااااااااارات الشخصاااااااااية  -238

 وزياااااااة مصاااااااطفى  را  مقدماااااااة مااااااان الباحثاااااااة /رساااااااالة دكتاااااااو  ، والنفساااااااية واإلرهااااااااب
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وقاااااااد  ) المااااااادرس المسااااااااعد بكمياااااااة اآلداب جامعاااااااة قنااااااااة الساااااااويس حسااااااان راشاااااااد
حصاااااامت الباحثااااااة عمااااااى مرتبااااااة الشاااااارف االولااااااى مااااااع التوصااااااية بااااااالطبع والتبااااااادل 

 ) مشر ا ( .2121من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا 
دارة األزماااااااااات  اااااااااي التخطااااااااايط االساااااااااتراتيجي وعالقتاااااااااه باتخااااااااااذ  -239 القااااااااارار وا 

 ، ضاااااااوء بعاااااااض المتغيااااااارات النفساااااااية لااااااادي عيناااااااة مااااااان المااااااادراء بالقطااااااااع العاااااااام
رسااااااالة دكتااااااورا  مقدمااااااة ماااااان الباحثااااااة / ناااااادا محمااااااد محمااااااد إبااااااراهيم جعفاااااار وقااااااد 
حصاااااامت الباحثااااااة عمااااااى مرتبااااااة الشاااااارف االولااااااى مااااااع التوصااااااية بااااااالطبع والتبااااااادل 

 ) مشر ا ( .2121من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا 
أثاااااااااار بعااااااااااض الفنيااااااااااات اإلرشااااااااااادية النفسااااااااااية القائمااااااااااة عمااااااااااي األلعاااااااااااب -241

التعميميااااااااة اإللكترونيااااااااة لتحسااااااااين التواصاااااااال والتفاعاااااااال االجتماااااااااعي لاااااااادي عينااااااااة 
،رساااااااالة دكتاااااااورا  مقدماااااااة مااااااان  مااااااان األطفاااااااال ذوى صاااااااعوبات الاااااااتعمم األكااااااااديمي

ى عمااااااا وقااااااد حصاااااال الباحااااااث ، محمااااااد مصااااااطفي  تحااااااي عبااااااد ال اااااااديالباحااااااث / 
مرتبااااااة الشاااااارف االولااااااى مااااااع التوصااااااية بااااااالطبع والتبااااااادل ماااااان قساااااام عماااااام الاااااانفس 

 ) مشر ا ( .2121بكمية اآلداب جامعة طنطا 
الكاااااااف المعر اااااااي والكاااااااف الساااااااموكي وحالاااااااة وسااااااامة القماااااااق لااااااادى عيناااااااة  -251

ماااااان طااااااالب الجامعااااااة ، رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمااااااة ماااااان الباحثااااااة / مااااااروة محمااااااود 
عمااااااى تقاااااادير ممتاااااااز ماااااان قساااااام الصااااااحة ، وقااااااد حصاااااامت الباحثااااااة جمااااااال الاااااادين ،

 )مناقشا( . 2121النفسية بكمية التربية جامعة طنطا ،
بعااااااااض المتغياااااااارات النفسااااااااية لاااااااادى عينااااااااة ماااااااان المطمقااااااااين والمطمقااااااااات  -251

دراسااااااة مقارنااااااة ، رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمااااااة ماااااان الباحثااااااة / نعمااااااة محمااااااد صااااااادق 
الااااانفس عطياااااة  اياااااد ، وقاااااد حصااااامت الباحثاااااة عماااااى تقااااادير ممتااااااز مااااان قسااااام عمااااام 

 ) مشر ا (2121بكمية اآلداب جامعة المنصورة ،
االعتماااااااااد عمااااااااى ال اااااااااتف المحمااااااااول وعالقتااااااااه بكاااااااال ماااااااان النومو وبيااااااااا  -252

والرهاااااااااب االجتماااااااااعي والقمااااااااق واالكتئاااااااااب لاااااااادى عينااااااااة ماااااااان طمبااااااااة الجامعااااااااة ، 
رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمااااااة ماااااان الباحثااااااة / عااااااال عباااااادالفتاح عااااااوض عماااااار ، وقااااااد 
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متااااااااز مااااااان قسااااااام عمااااااام الااااااانفس بكمياااااااة اآلداب حصااااااامت الباحثاااااااة عماااااااى تقااااااادير م
 ) مناقشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( . 2121جامعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة االساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكندرية ،

األبعاااااااااااد االجتماعيااااااااااة والنفسااااااااااية لعنااااااااااف األطفااااااااااال  ااااااااااي المؤسسااااااااااات   -253
اإليوائياااااااة ، رساااااااالة ماجساااااااتير مقدماااااااة مااااااان الباحثاااااااة / رحماااااااه المتاااااااولى السااااااايد 
الساااااايد سااااااميمان ،وقااااااد حصااااااامت الباحثااااااة عمااااااى تقاااااادير ممتااااااااز ماااااان قساااااام عمااااااام 

  ( مناقشا .2121تماع بكمية اآلداب جامعة دمياط ) االج
 اعميااااااااة برنااااااااامج لتحسااااااااين الكفاااااااااءة االنفعاليااااااااة و اعميااااااااة الااااااااذات لاااااااادى  -254

المااااااااراهقين المتعاااااااااا ين مااااااااان التعااااااااااطي ) دراسااااااااة تجريبياااااااااة مقارناااااااااة ( ، رساااااااااالة 
دكتااااااااورا  مقدمااااااااة ماااااااان الباحثااااااااة / نجااااااااوى عباااااااادالوهاب الساااااااايد ، وقااااااااد حصاااااااامت 

ف األولااااااااى ماااااااان قساااااااام العمااااااااوم االنسااااااااانية بكميااااااااة الباحثااااااااة عمااااااااى مرتبااااااااة الشاااااااار 
 ( مناقشا .2121الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس ،) 

أثاااااااااار بعااااااااااض الفنيااااااااااات االرشااااااااااادية القائمااااااااااة عمااااااااااي التأهياااااااااال النفسااااااااااي  -255
التكااااااااممي  اااااااي تحساااااااين بعاااااااض الم اااااااارات لااااااادى عيناااااااة مااااااان االطفاااااااال الاااااااذاتويين 

ساااااااامح   مقدماااااااة مااااااان الباحاااااااث/ رساااااااالة دكتاااااااورا ، المااااااادرجين بالرعاياااااااة الن ارياااااااة
، وقااااااد حصاااااال الباحااااااث عمااااااى مرتبااااااة الشاااااارف األولااااااى ماااااان  محمااااااد أحمااااااد قبااااااوض

 ) مشر ا ( .2121قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة طنطا 
دارة األزماااااااااات  اااااااااي  -256 التخطااااااااايط االساااااااااتراتيجي وعالقتاااااااااه باتخااااااااااذ القااااااااارار وا 

 ، لعاااااااامضاااااااوء بعاااااااض المتغيااااااارات النفساااااااية لااااااادي عيناااااااة مااااااان المااااااادراء بالقطااااااااع ا
محماااااد محماااااد إباااااراهيم جعفااااار ، وقاااااد  ىناااااد/ ةرساااااالة دكتاااااورا  مقدماااااة مااااان الباحثااااا

عمااااااى مرتبااااااة الشاااااارف األولااااااى ماااااان قساااااام عماااااام الاااااانفس بكميااااااة  ةالباحثاااااا تحصاااااام
 . ) مشر ا (2121اآلداب جامعة طنطا 

الشاااااااااااعور بالوصااااااااااامة وعالقتاااااااااااه بفاعمياااااااااااة الاااااااااااذات لااااااااااادى الجاااااااااااانحين  -267
رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمااااااة ماااااان فسااااااي ، المعتماااااادين عمااااااى المااااااواد ذات التااااااأثير الن

عماااااى تقااااادير ممتااااااز مااااان  ،وقاااااد حصااااال الباحاااااثريماااااون عاااااادل   ماااااى  /  الباحاااااث
 ( مناقشا .2121)  حموان  بكمية اآلداب جامعةالنفس قسم عمم 
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تحسااااااااين بعااااااااض م ااااااااارات الااااااااذكاء الوجااااااااداني لاااااااادى األم ااااااااات كماااااااادخل  -268
رسااااااالة  لخفااااااض حاااااادة أعااااااراض  اااااارط الحركااااااة ونقااااااص االنتبااااااا  لاااااادى أبنااااااائ ن ،

دكتاااااااورا  مقدماااااااة مااااااان الباحثاااااااة / نيفاااااااين أحماااااااد حمااااااازة إباااااااراهيم ، وقاااااااد حصااااااامت 
الباحثاااااااة عماااااااى مرتباااااااة الشااااااارف األولاااااااى مااااااان قسااااااام عمااااااام الااااااانفس بكمياااااااة اآلداب 

 .) مناقشا ( م2121جامعة جنوب الوادي 
خفاااااااااض حااااااااادة المشاااااااااكالت   اااااااااي اعمياااااااااة برناااااااااامج إرشاااااااااادي جمااااااااااعي  -269

مااااااى الموهبااااااة وتنميت ااااااا ورعايت ااااااا  النفسااااااية لاااااادى األطفااااااال الموهااااااوبين لمحفاااااااظ ع
رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمااااااة ماااااان الباحثااااااة / الشاااااايماء ابااااااراهيم زكااااااى الاااااادين ، وقااااااد 
حصااااامت الباحثااااااة عمااااااى تقااااادير ممتاااااااز ماااااان قساااااام العماااااوم النفسااااااية بكميااااااة التربيااااااة 

 م ) مناقشا ( .2121لمطفولة المبكرة جامعة االسكندرية. 
ألطفاااااااااال ذوى صاااااااااعوبات الم اااااااااارات االجتماعياااااااااة وتقااااااااادير الاااااااااذات لااااااااادى ا -271

أيااااااة أحمااااااد محمااااااد رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمااااااة ماااااان الباحثااااااة /  الااااااتعمم والعاااااااديين ،
عماااااام الاااااانفس وقااااااد حصاااااامت الباحثااااااة عمااااااى تقاااااادير ممتاااااااز ماااااان قساااااام الخطيااااااب 

 ( .شر ا م ) م2121. المنصورة  جامعةاآلداب بكمية 
الصاااااااااااورة المدركاااااااااااة لمااااااااااازوج وال نااااااااااااء النفساااااااااااي لااااااااااادى عيناااااااااااة مااااااااااان  -271

محماااااااد محماااااااود السااااااايد /  لة ماجساااااااتير مقدماااااااة مااااااان الباحاااااااثالمتزوجاااااااات، رساااااااا
عماااااى تقااااادير ممتااااااز مااااان قسااااام عمااااام الااااانفس بكمياااااة  يوساااااف وقاااااد حصااااال الباحاااااث

 ( .م ) مشر ا2121.  الواديجنوب جامعة بقنا اآلداب 
النفسااااااااااي والرضااااااااااا عاااااااااان المساااااااااااندة االجتماعيااااااااااة وعالقت ااااااااااا بااااااااااالتوا ق  -272

والتكنولوجيااااااااا ، رسااااااااالة العمااااااااوم   اااااااايالحياااااااااة لاااااااادى طااااااااالب ماااااااادارس المتفااااااااوقين 
وقااااااد  ماجسااااااتير مقدمااااااة ماااااان الباحثااااااة / إل ااااااام محمااااااد عبدالمجيااااااد محمااااااد عمااااااار 

حصااااااامت الباحثاااااااة عماااااااى تقااااااادير ممتااااااااز مااااااان قسااااااام عمااااااام الااااااانفس بكمياااااااة اآلداب 
 مناقشا (.م )2121.  سيوطجامعة ا
العناااااااف المدرساااااااي وعالقتاااااااه بااااااابعض أسااااااااليب المعامماااااااة الوالدياااااااة وأنمااااااااط  -273

عينااااااة ماااااان طااااااالب المرحمااااااة االعداديااااااة ، رسااااااالة دكتااااااورا  سااااااموك المعممااااااين لاااااادى 
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مقدمااااااة ماااااان الباحااااااث / شاااااانودة نجيااااااب حبيااااااب سااااااويرس ، وقااااااد حصاااااال الباحااااااث 
مااااااان قسااااااام عمااااااام الااااااانفس بكمياااااااة اآلداب جامعاااااااة عماااااااى مرتباااااااة الشااااااارف االولاااااااى 

 ( . ناقشام ) م2121المنصورة . 
برنااااااااامج تكاااااااااممي اجتماااااااااعي نفسااااااااى لتحسااااااااين صااااااااعوبات تعماااااااام القااااااااراءة  -274
تابااااااة وتنميااااااة بعااااااض الم ااااااارات االجتماعيااااااة لاااااادى عينااااااة ماااااان طيااااااف التوحااااااد والك

، هايااااااادي عبدالحمياااااااد محماااااااد الغااااااازاوى /  ةرساااااااالة دكتاااااااورا  مقدماااااااة مااااااان الباحثااااااا
عماااااااى مرتباااااااة الشااااااارف االولاااااااى مااااااان قسااااااام عمااااااام الااااااانفس  ةالباحثااااااا توقاااااااد حصااااااام

 م ) مناقشا ( .2121بكمية اآلداب جامعة المنصورة . 
تواصاال االجتماااعي عباار شاابكة المعمومااات الدوليااة كمنبئااات اال ااراط المعموماااتي وال -275

باابعض االضااطرابات السااموكية ، رسااالة ماجسااتير مقدمااة ماان الباحثااة / سااار  محمااد نبيااه 
عبدالخالق الخطياب ، وقاد حصامت الباحاث عماى تقادير ممتااز مان قسام عمام الانفس بكمياة 

 م ) مناقشا ( 2122اآلداب ، جامعة طنطا ، 
كل وعالقت ا بفاعمية الذات ومخططات سوء التوا ق لدى المراهقات ، اضطرابات األ  -276

رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / إسراء أحمد عمى عوض ، وقاد حصامت الباحثاة عماى 
 م ) مناقشا (.2122تقدير ممتاز من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة الفيوم، 

الكفاءة االجتماعياة لادى المارأة العامماة الضغوط الم نية وعالقت ا بقمق المستقبل و  -267
س ام عاطف ساعد ، وقاد  ى المؤسسات الصناعية ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / 

حصاامت الباحثااة عمااى تقاادير ممتاااز ماان قساام عماام الاانفس بكميااة اآلداب جامعااة أساايوط ، 
 ) مناقشا ( .2122
تدائياااااااااااة : التشاااااااااااخيص الفاااااااااااارق لماااااااااااذاتويين المااااااااااادمجين بالمااااااااااادارس االب -278

محكااااااااات معر يااااااااة وسااااااااموكية ، رسااااااااالة دكتااااااااورا  مقدمااااااااة ماااااااان الباحااااااااث / جااااااااابر 
صااااااالح جااااااابر ، وقااااااد حصاااااال الباحااااااث عمااااااى مرتبااااااة الشاااااارف االولااااااى ماااااان قساااااام 

 ) مناقشا ( .2122، المنياعمم النفس بكمية اآلداب جامعة 
المنبئااااااااةت بإساااااااااءة اسااااااااتخدام شاااااااابكة المعمومااااااااات الدوليااااااااة لاااااااادى عينااااااااة  -279

ضااااااااااوء بعااااااااااض المتغياااااااااارات النفسااااااااااية   اااااااااايالاااااااااازواج  ماااااااااان المتااااااااااأخرات عاااااااااان
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والديموجرا يااااااة ، رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمااااااة ماااااان الباحثااااااة / أسااااااماء زكريااااااا الساااااايد 
خميفااااااة ، وقااااااد حصاااااامت الباحثااااااة عمااااااى تقاااااادير ممتاااااااز ماااااان قساااااام عماااااام الاااااانفس 

 ) مناقشا (.2122جامعة طنطا ،  –بكمية اآلداب 
جتماعياااااة والشاااااعور الحكماااااة كمتغيااااار وسااااايط  اااااى العالقاااااة باااااين المسااااااندة اال -281

بالوحاااادة النفسااااية لاااادى المساااانات ، رسااااالة دكتااااورا  مقدمااااة ماااان الباحثااااة / ن ااااا محمااااد 
عمااااى مرتبااااة الشاااارف االولااااى ماااان قساااام عماااام  ةالباحثاااا توقااااد حصاااامأحمااااد عباااادالفتاح 

 ) مناقشا ( .2122، لفيوم النفس بكمية اآلداب جامعة ا
سوء التوا ق لدى المراهقات ،  اضطرابات االكل وعالقت ا بفاعمية الذات ومخططات -281

عماى  وقاد حصامت الباحثاةرسالة ماجستير مقدمة مان الباحثاة / إساراء أحماد عماى عاوض 
 ) مناقشا (2122من قسم عمم النفس بكمية اآلداب جامعة الفيوم ، تقدير ممتاز 

بررررررررربعض المتفٌررررررررررات النفسرررررررررٌة  وعالقتررررررررره الجنسرررررررررًخبررررررررررة التعررررررررررض للتحرررررررررر   -282

حسررررررن ، رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمااااااة ماااااان الطالااااااب /  جامعررررررةاالخرررررررى لرررررردى طالبررررررات ال

وقاااااد حصااااال الباحاااااث عماااااى تقااااادير ممتااااااز مااااان قسااااام عمااااام الااااانفس  كمررررال حسرررررن البنرررررا
 ) مناقشا (.2122جامعة طنطا ،  –بكمية اآلداب 

 اعميااااااااة برنااااااااامج قااااااااائم عمااااااااى تطبيقااااااااات الااااااااذكاء االصااااااااطناعى لتنميااااااااة  -283
ن ذوى اضااااااااااطرابات التكيااااااااااف النفسااااااااااي واالجتماااااااااااعي لاااااااااادى األطفااااااااااال التوحااااااااااديي

التواصااااااااال ، رساااااااااالة ماجساااااااااتير مقدماااااااااة مااااااااان الباحثاااااااااة / رانياااااااااا محماااااااااد معتاااااااااز 
مصااااااطفى سااااااميم ، وقااااااد حصاااااامت الباحثااااااة عمااااااى تقاااااادير ممتاااااااز ماااااان قساااااام العمااااااوم 

 ) مناقشا (2122النفسية بكمية التربية لمطفولة المبكرة ، جامعة المنيا ،
دائياااااااااااة : التشاااااااااااخيص الفاااااااااااارق لماااااااااااذاتويين المااااااااااادمجين بالمااااااااااادارس االبت -284

محكااااااااات معر يااااااااة وسااااااااموكية ، رسااااااااالة دكتااااااااورا  مقدمااااااااة ماااااااان الباحااااااااث / جااااااااابر 
مااااان قسااااام عمااااام مرتباااااة الشااااارف األولاااااى وقاااااد حصااااال الباحاااااث عماااااى صاااااالح جاااااابر 

   ) مناقشا (.2122، المنيا جامعة  –النفس بكمية اآلداب 
المعتقااااااااااادات الصاااااااااااحية ووصااااااااااامة الاااااااااااذات كمتغيااااااااااارين وسااااااااااايطين  اااااااااااي  -285

د ) االدماااااااان ( والتوجاااااااه نحاااااااو العاااااااالج النفساااااااي ، العالقاااااااة باااااااين شااااااادة االعتماااااااا
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وقااااااد رسااااااالة ماجسااااااتير مقدمااااااة ماااااان الطالااااااب / الحساااااايني عمااااااى ماجااااااد قبيصااااااى 
 –حصااااااال الباحاااااااث عماااااااى تقااااااادير ممتااااااااز مااااااان قسااااااام عمااااااام الااااااانفس بكمياااااااة اآلداب 

 ) مناقشا (.2122،  المنيا جامعة
السااااااااااواء النفسااااااااااي والتفكياااااااااار الناقااااااااااد وعالقت مااااااااااا باااااااااااألداء االكاااااااااااديمي  -286

لكفاااااااءة الذاتيااااااة المدركااااااة لاااااادى عينااااااة ماااااان طااااااالب الجامعااااااة ، رسااااااالة ماجسااااااتير وا
قبيصااااااى وقااااااد حصاااااال مقدمااااااة ماااااان الباحااااااث / محمااااااود محمااااااد السااااااعيد حمااااااادى ،  

البحااااااوث والدراسااااااات التربويااااااة ، بمع ااااااد الباحااااااث عمااااااى تقاااااادير ممتاااااااز ماااااان قساااااام 
 ) مناقشا (.2122 البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ،

الضاااااااااغوط الم نياااااااااة وعالقت اااااااااا بقماااااااااق المساااااااااتقبل والكفااااااااااءة االجتماعياااااااااة  -287
لااااااادى المااااااارأة العامماااااااة  اااااااى المؤسساااااااات الصاااااااناعية ، رساااااااالة ماجساااااااتير مقدماااااااة 

يااااااة اآلداب ماااااان الباحثااااااة / ساااااا ام عاااااااطف سااااااعد المعياااااادة بقساااااام عماااااام الاااااانفس بكم
الباحثااااااة عمااااااى تقاااااادير ممتاااااااز ماااااان قساااااام عماااااام  جامعااااااة أساااااايوط ، وقااااااد حصاااااامت

 ) مناقشا ( .2122الداب ، جامعة أسيوط النفس ، كمية ا
ونياااااااة  اااااااى تنمياااااااة  الم اااااااارات االجتماعياااااااة التعا عالياااااااة برناااااااامج لأللعااااااااب -288

رساااااااااالة ماجساااااااااتير  الطفاااااااااال الروضاااااااااة المعرضاااااااااين لخطااااااااار صاااااااااعوبات الاااااااااتعمم ،
 ، وقاااااااد حصااااااالأحماااااااد محماااااااد عبااااااادالقادر عماااااااى نصاااااااار /  مقدماااااااة مااااااان الباحاااااااث

لااااااتعمم ) البرنااااااامج التربااااااوي ( صااااااعوبات اعمااااااى تقاااااادير ممتاااااااز ماااااان قساااااام  الباحااااااث
 ) مناقشا ( 2122 ، كمية عموم ذوى االعاقة والتأهيل  ، جامعة الزقازيق

 أحكااااااام المااااااريض النفسااااااي بالفصااااااام واالكتئاااااااب دراسااااااة  ااااااي  قااااااه األساااااارة  -289

وقااااااد   تحيااااااة عمااااااى عباااااادالجابر عمااااااى  مقدمااااااة ماااااان الباحثااااااة /رسااااااالة ماجسااااااتير 
، كميااااااة  الدراسااااااات االسااااااالمية  عمااااااى تقاااااادير ممتاااااااز ماااااان قساااااامحصاااااامت الباحثااااااة 

 ) مناقشا ( .2122المنيا ، جامعة  اآلداب
الدور الوسيط لتعاطى المخدرات التخميقية  ي العالقة بين األعراض الذهانية  -291

وقد بسمه عمر الدسوقي شاهين /  ةرسالة دكتورا  مقدمة من الباحث والميول االنتحارية ،
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جامعة  –لى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب عمى مرتبة الشرف األو  ةالباحث تحصم
 ) مناقشا (.2122، طنطا 
االس ام النسبي لمتعاطف  ي التنبؤ بم ارات التواصل المفظي وغير المفظي عند  -291

محمد /  ثرسالة ماجستير مقدمة من الباحاالطفال ذوى اضطراب طيف التوحد ، 
عمى تقدير ممتاز من قسم عمم  احث، وقد حصل البعبدالعزيز عبدالعزيز السيد الخولى 

 ) مناقشا ( .2122الوادي الجديد ، ، جامعة  اآلدابالنفس ، كمية 
معنى الحياة والتسامح والصالبة وبعض المتغيرات النفسية والديموجرا ية األخرى  -292

محمد رشاد عمى رضا رسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة / ،  الزواجيكمنبئات بالتوا ق 
 –ية اآلداب قد حصمت الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمقنديل و 

 (. اشراف) 2122جامعة طنطا ، 
نفسي انتقائي تكاممي لخفض بعض االعراض النوعية لدى  إرشادي اعمية برنامج  -293

و اء مقدمة من الباحثة / دكتورا  ، رسالة  من مرضي اضطرابات القمق ةإكمينيكيعينات 
من قسم عمم النفس مرتبة الشرف االولى عمى  ةالباحث توقد حصم ،العميم شمبي عبد

 (.اشراف )2122، طنطاجامعة  –بكمية اآلداب 
االحكام االحتمالية وعالقت ا بالكفاءة الم نية لدى معممة   يالثقة المفرطة  -294

د حصمت ، وقعبير بكرى مصطفى سعيد رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة / الروضة ، 
جامعة  –التربية لمطفولة المبكرة  بكمية العموم النفسية الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم 

 ) مناقشا (.2122، بنى سويف 
التعمم لخفض بعض   ي االصطناعي اعمية برنامج قائم عمى تطبيقات الذكاء  -295

ن الباحثة / ، رسالة ماجستير مقدمة ماالضطرابات السموكية لدى األطفال التوحديين،
، وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم العموم النفسية أسماء نادى سعد محمد 

 ) مناقشا (.2122، المنيا جامعة  –بكمية  التربية لمطفولة المبكرة 
 عالية برنامج إرشادي انتقائي لتنمية الشعور باألمن الفكري لدى عينة من  -296

وقد حصمت و اء عبدالحا ظ حسين مة من الباحثة / رسالة دكتورا  مقدالمراهقين ، 
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، أسيوط جامعة  –الباحثة عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب 
 ) مناقشا (.2122
 اعمية برنامج معر ي سموكي لخفض حدة بعض األعراض النفسية والجسمية لدى  -297

عمى شمس الدين محمد الباحث /  رسالة دكتورا  مقدمة من المراهقين المتمعثمين ،
 –وقد حصل الباحث عمى مرتبة الشرف األولى من قسم عمم النفس بكمية اآلداب صديق 
 ) مناقشا (.2122، سوهاج جامعة 
رضي الفصام وال وس : دراسة تباين األعراض اإلكمينيكية لدي عينات نوعية من م -298

 ينيناء عالء الدين  خر الدين أبو العأسم مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة /
، طنطاجامعة  –اآلداب بكمية  النفس عمم  وقد حصمت الباحثة عمى تقدير ممتاز من قسم

 (. شر ا) م2122
 اعمياااااااااة برناااااااااامج إرشاااااااااادي أسااااااااارى لتنمياااااااااة الاااااااااتف م االنفعاااااااااالي ألسااااااااار  -299

أطفااااااااال اضاااااااااطراب التوحاااااااااد بمرحماااااااااة رياااااااااض األطفاااااااااال وأثااااااااار  عماااااااااى الساااااااااالمة 
طفاااااااال م ، رساااااااالة دكتاااااااورا  مقدماااااااة مااااااان الباحثاااااااة / دولااااااات شاااااااريف الجسااااااامية أل

عطيااااااة حساااااان عباااااادالعال ، وقااااااد حصاااااامت الباحثااااااة عمااااااى مرتبااااااة الشاااااارف األولااااااى 
ماااااان قساااااام العمااااااوم النفسااااااية بكميااااااة التربيااااااة لمطفولااااااة المبكاااااارة ، جامعااااااة بورسااااااعيد 

 ) مناقشا (2122
 عالياااااااااة برناااااااااامج لمعمماااااااااات ريااااااااااض األطفاااااااااال  اااااااااي تنمياااااااااة الم اااااااااارات  -311

سااااااامعية وأثااااااار  عمااااااااى تحساااااااين المغااااااااة اإلساااااااتقبالية لاااااااادى األطفاااااااال ذوى تااااااااأخر ال
 وزياااااااة سااااااايدأحمد ، رساااااااالة ماجساااااااتير مقدماااااااة مااااااان الباحثاااااااة /  المغاااااااة الناااااااوعي

 طفولاااااااااة المبكااااااااارةكمياااااااااة التربياااااااااة لم بقسااااااااام العماااااااااوم النفسااااااااايةساااااااااعد المعيااااااااادة 
 وقاااااااد حصااااااامت الباحثاااااااة عماااااااى تقااااااادير ممتااااااااز مااااااان قسااااااامجامعاااااااة االساااااااكندرية ، 

 كمياااااااااااااااااااااة التربياااااااااااااااااااااة لمطفولاااااااااااااااااااااة المبكااااااااااااااااااااارة-ية ساااااااااااااااااااااالنف م و عماااااااااااااااااااااال
 ) مناقشا (.2122،  جامعة االسكندرية
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، رسااالة  تباااين انماااط السااموك الالتكيفااى لاادى االطفااال ذوى االضااطرابات النمائيااة -311
وقااد حصاال الباحااث ،  احمااد عبااد اه عبااد الاارحمن ضاارغامماجسااتير مقدمااة ماان الباحااث / 

 .) مناقشا ( 2122 اآلداب ،جامعة طنطامية كب، عمم النفسعمى تقدير ممتاز من قسم 
رسااالة ا، معنااى الحياااة وبعااض المتغياارات النفسااية االيجابيااة لاادى المعاااقين حركياا -312

عماى تقادير  ةالباحثا توقد حصام،  عمياء عمي محمد البابمي / ةماجستير مقدمة من الباحث
 ( . ) إشراف2122 ممتاز من قسم عمم النفس، بكمية اآلداب ،جامعة طنطا

أثاار بعااض الفنيااات اإلرشااادية النفسااية  ااي تحسااين بعااض م ااارات الرعايااة الذاتيااة  -313
 عمي مصطفى حسين، رسالة دكتورا  مقدمة من الباحثة ، ديانا  نلدى األطفال التوحيديي

جامعاة  –من قسم عمم النفس بكمياة اآلداب مرتبة الشرف االولى عمى  ةالباحث توقد حصم
 (.اشراف )2122، طنطا
 اعمية برنامج معر ي سموكي )ماتركس (  ي دعم تقدير الذات لادى مادمني بعاض  -314

وقاد   مقدمة من الباحثة /رشا كمال طه محماد ،المواد المؤثرة عمي األعصاب رسالة دكتورا
جامعااة  –ماان قساام عماام الاانفس بكميااة اآلداب مرتبااة الشاارف االولااى عمااى  ةالباحثاا تحصاام
 (.اشراف )2122، طنطا
كمحكااااااااات  ارقااااااااة لاااااااابعض أنماااااااااط  ض مؤشاااااااارات اإليقاااااااااع الشخصاااااااايبعاااااااا -315

رسااااالة دكتااااورا  مقدمااااة ماااان الباحثااااة /رشااااا كمااااال طااااه محمااااد  ،االضااااطرابات المعر يااااة
مااان قسااام عمااام الااانفس بكمياااة اآلداب مرتباااة الشااارف االولاااى عماااى  ةالباحثااا توقاااد حصااام،
 (.اشراف )2122، طنطاجامعة  –
 

 ٍ التاليت : دلاجستري ّ الذكتْرارسائل ا اإلشزاف على
 عمي عدد من رسائل الماجستير والدكتورا  وذالك عمي النحو التالي  هيشرف سيادت

 

، رساااالة ماجساااتير  بعاااض المتغيااارات النفساااية والشخصاااية المنبئاااة باااالخمع والطاااالق .1
 . احمد عبد الرحمن العمقامى لمباحثة / أسماء
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وخفض القمق  اعمية برنامج ارشادى نفسي تكاممي  ي تنمية السموك الصحي  .2
المواد المخدرة ، رسالة ماجستير ، لمباحثة / إيمان موسى  يمتعاطواالكتئاب لدى 

 المواتي
، رسالة دكتورا   قدرة بعض المتغيرات النفسية والديموجرا ية عمى التنبؤ بالتطرف .3

 لمباحث / أشرف طارق هيبة .

لمضالالت أثر برنامج إرشادي انتقائي تكاممي  ي خفض بعض األعراض النوعية  .4
 السيد أحمد طاهررسالة دكتورا  لمباحثة / وسام  وال الوس لدي مرضى الفصام

 عالية بعض أساليب العالج النفسي متعدد الفنيات ومقارنته بالعالج الدوائي  ي خفض  .5
بعض ال الوس والضالالت الضمنية لدى عينة من مرضى الفصام ، رسالة دكتورا  

 لمباحثة / هايدى محمد حامد 
عمية برنامج عالجى نفسى انتقائى تكاممى  ى تعديل بعض الشروط الدا عة والمشكمة  ا .6

 لتعاطى المواد المؤثرة  ى االعصاب ، رسالة دكتوراة ، لمباحثة / حنان يحى الجندى .
مف وم الذات والقمق االجتماعى والمستقبمى  لدى عينة من االناث المتأخرات عن  .7

 ث / مصطفى مرسى اسماعيل .الزواج ، رسالة ماجستير، لمباح
مؤشرات االيقاع الشخصى لدى كل من التوحديين وبعض  ئات التخمف العقمى )دراسة  .8

 تشخيصية (، رسالة ماجستير ، لمباحثة /  اطمة أمين ابراهيم الجيار .
أثر بعض الفنيات اإلرشادية النفسية القائمة عمي األلعاب التعميمية اإللكترونية  .9

لتفاعل االجتماعي لدي عينة من األطفال ذوى صعوبات التعمم لتحسين التواصل وا
 محمد مصطفي  تحي عبد ال اديرسالة دكتورا  لمباحث /  األكاديمية

والشخصية المميزة لمرضي التشخيص المزدوج من  ةبعض المتغيرات اإلكمينيكي .11
 لمباحث / هشام جمعة سيد يوسف الفصاميين مدمني المواد النفسية

ة من قبل الزوج لثقة الرجل بالذات والميل لمسيطرة وعالقت ما الصورة المدرك .11
 بالتوا ق الزواجى ، رسالة ماجستير ، لمباحث / احمد حسن عبدالرحمن عمى خميل 
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أثر بعض الفنيات اإلرشادية النفسية التكاممية  ي تعديل األ كار اآللية السمبية  .12
رسالة دكتورا   ب واألسوياءلدي عينة من مرضي االكتئا ةواالنتحارية والالعقالني

 ياسمين سمير احمد إبراهيم البداليلمباحثة / 
الخاصة  :  تالبرو ايل النفسي والمعر ي لدي عينة من األطفال ذوى االحتياجا .13

 لمباحثة / هالة محمود انيس دراسة تشخيصية

بعض المتغيرات النفسية المنبئة بتعاطى المواد المؤثرة  ى األعصاب ، رسالة  .14
 ير ، لمباحثة / س ام محمد عون .ماجست

ضغوط الحياة وبعض أساليب مواج ت ا  ي ضوء بعض المتغيرات  النفسية دراسة  .15
، رسالة دكتورا  ، لمباحثة / عفاف احمد  ثقا ية مقارنة  ي المجتمعين المصري والميبي

 مفتاح صالح ) ليبية الجنسية ( .

يرات المعر ية والنفسية ، تباين استجابات الزوجات المعنفات عمى بعض المتغ .16
 رسالة ماجستير لمباحثة / ياسمين محمد راشد داود ) كويتية الجنسية ( .

أساليب المعاممة الوالدية وبعض المتغيرات النفسية اآلخرى كمنبئةت بتعاطى المواد  .17
المؤثرة  ى األعصاب ، رسالة ماجستير لمباحثة / دالل خميفة عبداه شعبان ) كويتية 

 .الجنسية 

أنماط العنف الموجة لممر ة الميبية وتقبمة  ى ضوء بعض المتغيرات النفسية .  .18
 رسالة دكتوراة لمباحثة / عائشة عبدالعالى الكبير ) ليبية الجنسية (

بعض المتغيرات النفسية لدى عينة من المسنين العراقيين المقيمين بالقاهرة  .19
 ث / مؤيد سعد ذكرى ) عراقى الجنسية (وبالعراق دراسة عبر ثقا ية ، رسالة دكتوراة لمباح

مشكالت الشباب المدركة وعالقت ا باالتجا  نحو االغتراب وبعض المتغيرات النفسية  .21
 اآلخرى ، رسالة ماجستير لمباحثة / رانيا محمد ابراهيم الخطيب .

بعض األضطرابات السموكية لدى اطفال المناطق العشوائية  ى ضوء التنشئة  .21
 ماجستير لمباحثة / منى أيمن محمد الكتامى . الوالدية ، رسالة

بعض المتغيرات الوجدانية والمعر ية الفارقة بين بعض الفئات النوعية لذوى  .22
 االحتياجات الخاصة ، رسالة ماجستير لمباحثة / مريم رمضان السعيد عبدالحا ظ .
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أثر بعض  نيات العالج المعر ى السموكى  ى تنمية بعض الم ارات السموكية  .23
 ألطفال ذوى صعوبات التعمم النمائية ، رسالة ماجستير لمباحثة / حنان عبدالرضا كاكولىل

  ) كويتية الجنسية (.

تأثير تفاعل بعض المتغيرات النفسية لدى  ئات من متعاطى المواد المؤثرة  ى  .24
لمباحث / سميم  تح  األعصاب وقدرت ا عمى التنبؤ بتقبل العالج النفسى ، رسالة دكتوراة

  السائح ) ليبى الجنسية (اه

تباين العالقة بين التفاعل االجتماعى وأشكال األنتبا  لدى األطفال الذاتويين ،  .25
 رسالة ماجستير لمباحث / محمود عبدالمحسن عاشور .

الصورة المدركة لمضغوط وعالقت ا بانتكاسة المدمن المتعا ى  ى ضوء بعض  .26
 ماجستير لمباحثة / دينا تو يق تو يق الشاذلى . المتغيرات النفسية والديموجرا ية ، رسالة

بعض المتغيرات النفسية والشخصية المنبئة بالخمع والطالق ، رسالة ماجستير  .27
 لمباحثة / أسماء أحمد عبدالرحمن العمقامى .

اناليؼٛبسٚخ انغهٕكٛخ ٔانفغبد اإلداس٘ دساعخ يٛذاَٛخ فٙ ثؼل انًؤعغبد  .28

 كتورا  لمطالبة / ايمان عبدالرحيم السيد عمى .، رسالة د انحكٕيٛخ فٙ كفش انؾٛخ

انؾشٔه انًؾكهخ نظبْشح انطالق فٗ يمبثم انًؾكهخ نهخهغ ٔػاللزٓب ثجؼل  .29

 ، رسالة ماجستير لمباحثة / هايدى محمد سامى محمد . انًزغٛشاد انُفغٛخ نألثُبء

 البناء النفسي والعوامل المشكمه النحرا ات السموك لدى عينة من مقتر ي زنا .31
 عودامحمد عبد اه القرسالة دكتورا  لمباحثة / ميادة  المحارم

أثر بعض الفنٌات اإلرشادٌة النفسٌة فً تحسٌن بعض مهارات الرعاٌة الذاتٌة لدى  .31

 . دٌانا علً مصطفى حسٌن، رسالة دكتورا  لمباحثة /  ناألطفال التوحٌدٌٌ

ت لدى مدمني بعض  اعمية برنامج معر ي سموكي )ماتركس (  ي دعم تقدير الذا .32
 .رشا كمال طه محمد، رسالة دكتورا  لمباحثة /  المواد المؤثرة عمي األعصاب

أثش ثؼل انفُٛبد االسؽبدٚخ انمبئًخ ػهٙ انزأْٛم انُفغٙ انزكبيهٙ فٙ رحغٍٛ ثؼل  .33

، رسالة دكتورا   انًٓبساد نذٖ ػُٛخ يٍ االهفبل انزارٍٕٚٛ انًذسخٍٛ ثبنشػبٚخ انُٓبسٚخ
 . ح يحًذ أحًذ لجٕكعبي/  لمباحث
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يؼُٗ انحٛبح ٔانزغبيح ٔانقالثخ ٔثؼل انًزغٛشاد انُفغٛخ ٔانذًٕٚغشافٛخ األخشٖ  .34

 . سمب يحًذ سؽبد ػهٗ لُذٚم، رسالة دكتورا  لمباحثة /  كًُجئبد ثبنزٕافك انضٔاخٙ

، سعبنخ  انطت انُفغٙ فٙ يقش انمذًٚخ يٍ خالل انُقٕؿ ٔاألدنخ األثشٚخ -53

بو ػجذ اندهٛم  ػجذ انشحٛى اندضاس رخقـ ) االثبس انًقشٚخ ( ٔع  نهجبحث / دكزٕساِ  

ثؼل األعبنٛت انًؼشفٛخ ٔػاللزٓب ثجؼل انًزغٛشاد انُفغٛخ ٔانذًٕٚخشافٛخ نذ٘  -36

 عًٛش يحًذ ػًبسسعبنخ دكزٕساِ نهجبحثخ / اعشاء  ػُٛخ يٍ يذساء انًؤعغبد

ب ، سعبنخ ذٖ انًؼبلٍٛ حشكٛيؼُٗ انحٛبح ٔثؼل انًزغٛشاد انُفغٛخ االٚدبثٛخ ن -57

. يبخغزٛش / ػهٛبء ػهٙ يحًذ انجبثهٙ  

فبػهٛخ ثشَبيح اسؽبدٖ َفغٙ اَزمبئٙ ركبيهٙ نخفل ثؼل االػشاك انُٕػٛخ نذٖ  -57

ػجذانؼهٛى  ، سعبنخ دكزٕساِ نهجبحثخ / ٔفبء يٍ يشمٙ امطشاثبد انمهك خإكهُٛٛكٛػُٛبد 

 ؽهجٗ .

بد فبسلخ نجؼل أًَبه االمطشاثبد انًؼشفٛخكًحك ثؼل يؤؽشاد اإلٚمبع انؾخقٗ -53  

  ػهٗ حجٛؼ سعبنخ دكزٕساِ نهجبحثخ / ْبَى

انًخططبد اإلدساكٛخ ٔثؼل انًزغٛشاد انُفغٛخ نذ٘ ثؼل انفئبد انُٕػٛخ يٍ رٖٔ  -52

أحًذ ػجذ انُجٙ غشٚت سعبنخ يبخغزٛش نهجبحثخ / فبهًخ امطشاثبد انكالو  

نذٖ يزؼبهٙ انًٕاد انًؤثشح فٙ األػقبة رجبٍٚ انفشٔق انُفغٛخ ٔانًؼشفٛخ  -00

.يحًذ ػًبد انذٍٚ ػٛغٕٖ ثذساٌ سعبنخ يبخغزٛش نهجبحث / اثشاْٛى انزخهٛمٛخ ٔانطجٛؼٛخ  

 بفٙ انذو نذ٘ ػُٛبد فٙ انزقهت انؼقجٙ انًزُبثش ٔػاللزٓ( د)  يغزٕٚبد فٛزبيٍٛ -00

. بسٔق ثحٛشٖسَذا يحًٕد يحًذ فنهجبحثخ /   دكزٕساِ، سعبنخ  ٙثبنزذْٕس انًؼشف  

ثؼل انٕظبئف انًؼشفٛخ ٔانُفغٛخ كًحكبد فبسلخ ثٍٛ أًَبه فؼٕثبد انزؼهى  -09

.يحًذ يحًذ ؽفٛك انجُبسعبنخ يبخغزٛش نهجبحث / ػبدل  انفشػٛخ " دساعخ رؾخٛقٛخ "  

، ثؼل انؾشٔه انًغئٕنخ ػٍ انزطشف فٙ مٕء ثؼل انًزغٛشاد انذًٕٚخشافٛخ -05

خًٛظ غُٛىسعبنخ يبخغزٛش نهجبحثخ / يٗ   

، سعبنخ  انقفحخ انُفغٛخ نألهفبل يٍ رٔ٘ اإلػبلخ انؼمهٛخ : دساعخ يمبسَخ  -00

. ٕٚعف يحًٕد ػًبسح يبخغزٛش نهجبحثخ / أيُٛخ  

رجبٍٚ األػشاك اإلكهُٛٛكٛخ نذ٘ ػُٛبد َٕػٛخ يٍ يشمٙ انفقبو ٔانٕٓط : دساعخ  -03

.ٍُٛٛانذٍٚ أثٕ انؼ أعًبء ػالء انذٍٚ فخش ، سعبنخ يبخغزٛش نهجبحثخ / يمبسَخ  

فؼبنٛخ ثشَبيح إسؽبد٘ َفغٙ لبئى ػهٙ انزؼمم نهحذ يٍ امطشاة انمهك نذ٘ أهفبل  -04

.إًٚبٌ ػجذ انحفٛع ػجذ انمبدس انجحٛشٖ سعبنخ دكزٕساِ نهجبحثخ / ػغش انمشاءح  
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انًُٕرج انجُبئٙ انزُجئٙ نزحهٛم انؼاللخ ثٍٛ انًٕالف انحٛبرٛخ اننبغطخ ٔثؼل   -07

انزُفٛزٚخ ٔاإلخٓبد انُفغٙ نذ٘ انًُزكغٍٛ ٔانًزؼبهٍٛ نهًٕاد انًؤثشح فٙ انٕظبئف 

يحًذ سخت خٛش٘ يحًذ ، سعبنخ يبخغزٛش نهجبحث /األػقبة  

اَحٛبص ) انًثٛش ٔانزاكشح ٔاالَزجبِ ( نذ٘ ثؼل انؼُٛبد اإلكهُٛٛكٛخ يٍ ينطشثٙ  -03

يحًذ يحًذ أثٕ  ًٍسعبنخ يبخغزٛش نهجبحث / ػجذانشح انمهك ) كشة يب ثؼذ انقذيخ(

.ؽٕؽّ  

االردبِ َحٕ االنزضاو انذُٚٙ ٔثؼل انًزغٛشاد انُفغٛخ األخشٖ انًغئٕنخ ػٍ ثؼل  -02

عًٛش  سعبنخ يبخغزٛش نهجبحثخ / عكُٛخ االَحشافبد انغهٕكٛخ نذ٘ ػُّٛ يٍ هالة اندبيؼخ

.يحًذ هّ  

ًؼشفٛخ انغهٕكٛخ يمبسَخ ثٍٛ أثش اإلسؽبد انُفغٙ انذُٚٙ ٔثؼل انفُٛبد اإلسؽبدٚخ ان -30

 سعبنخ دكزٕساِ نهجبحثخ / سٚٓبو فٙ خفل ثؼل األػشاك انُٕػٛخ المطشاة انكشة

  ػقبو يحًذ انجٕعطٙ

 البحْث ادليذاًيت
 

 دا عية االنجاز لدي معمم المرحمة االبتدائية وتالميذ  دراسة مقارنة بين عينات  -1
 1997منيا ،جامعه ال–مصرية وسعودية ،المجمة العممية لكمية اآلداب  

التفضيل الجمالي لممرئيات كمحك  ارقي الضطرابات الذهان العضوية والوظيفية  -2
 .1998،جامعه المنيا  –المجمة العممية لكمية اآلداب 

اإليقاع الشخصي كأحد المكونات التعبيرية لمسموك لدي بعض الفئات من المتخمفين  -3
 .1998طنطا  جامعه  -عقميا ، المجمة العممية لكمية اآلداب 

 اإليقاع الشخصي كمحك  ارق بين الفصاميين واألسوياء دراسة مقارنة ،  -4
 . 2111المجمة العممية لكمية اآلداب جامعه المنيا

 تباين االتجا  نحو التذوق الجمالي باختالف مستويات القمق واالكتئاب النفسي -5
 .2111دراسة مقارنة ،مجمه دراسات نفسيه ،القاهرة  

 ذوق الجمالي وعالقته بأبعاد الصحة النفسية، مجمة المن ج العممي الت -6
 . 2112والسموك ،جمعية المرشدين النفسيين ،

 دراسة مقارنة لبعض أبعاد الصحة النفسية لدي طالب الجامعة  ي ضوء  -7
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متغيري الثقا ة والجنس ،مجمه عمم النفس المعاصر والعموم اإلنسانية، جامعة المنيا، 
2112 . 

 مقارنة بين مرتفعي ومنخفضي التدين عمي بعض المتغيرات النفسية    -9
والشخصية لدي طالب الجامعة ،مجمه دراسات  تربوية واجتماعية ،كميه التربية جامعه 

 .2113حموان، 
 التعاطي طويل المدى لدي بعض  ئات  االعتماد ألعقاقيري وأثار  عمي بعض -11

  2115لتعبيرية، المجمة المصرية لمدراساات النفسية المتغيرات النفسية والمعر ية و ا
بعض خصائص كل من التذوق الجمالي لممرئيات ومعالجة المعمومات وقدرت ما  -11

 التمييزية لدي الفصاميين والعصابيين ،مجمه عمم النفس المعاصر
 .2116والعموم النفسية ،جامعه المنيا ،

 نحو التذوق الجمالي لدي   روق الجنس والجنسية  ي خصائص االتجا  -12
 2117شمس،  ،دراسة حضاريه مقارنه ،مجمه الخدمة النفسية ،جامعه عينطالب الجامعة 

 المشاعر الجمالية والتذوق الجمالي لممرئيات كأحد المحكات الفارقة لدي  -13
 .2118جامعه طنطا، –بعض الفئات اإلكمينيكية المجمة العممية لكمية اآلداب 

 ة برنامج إرشادي انتقائي تكاممي  ي خفض أعراض االكتئاب مدي  عالي -14
 وتنميه الصالبة النفسية لدي عينه من طالب الجامعة ، مجمه عمم النفس المعاصر

 .2119جامعه المنيا  ،–والعموم اإلنسانية 
تباين استجابات الزوجات المتعرضات لعنف األزواج  ي أساليب مواج ة الضغوط  -15

 .2119جامعة المنيا ، –حالة المزاجية ،مجمه عمم النفس المعاصر وبعض متغيرات ال
القدرة عمى حل المشكالت والضغوط النفسية وبعض المتغيرات األخرى كمنبةت  -16

 م2111بسموك العنف ، المجمة العممية لكمية اآلداب ، جامعة طنطا ، يناير 
لدا عة  والمشكمة لمتعاطي لدى تعاطي المواد المؤثرة  ي األعصاب  ي ضوء بعض الشروط ا -17

، بحوث المؤتمر الدولي الثامن لعم النفس والطب النفسي ، جامعة طنطا،  طالب الجامعة
 م2111
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بعض خصائص اإليقاع الشخصي كمحكات  ارقة بين عينات كمينيكية ، المجمة  -18
  2111العممية لكمية اآلداب ، جامعة طنطا ، 

 تغيرات النفسية األخرى لدى اطفال الشوارعصورة الذات واألخر وبعض الم –19
 2113كمية اآلداب جامعة طنطا ،  –، المؤتمر الدولي التاسع لقسم عمم النفس  

مجمة المن ج العممى والسموك ، جمعية المرشدين مكونات القمق دراسة عاممية ،  -21
 .2115النفسيين بالغربية ، المجمد السادس العدد، األول ، 

ط النفسية والشخصية المشكمة لسموك العنف لدى قطاعات من بعض الشرو  -21
 المجتمع المصري ، مشروع بحثي ممول من جامعة طنطا تحت اشرا ى .

بعض  نيات االرشاد النفسى التكاممى وأثرها  ى خفض حدة الضغوط النفسية  -22
لمعاقين وتحسين مستوى التوا ق النفسى واالجتماعى لدى عينة من أباء وام ات االطفال ا

ذهنيا ، بحث مشترك مع الدكتور/ سيداحمد محمد الوكيل . المجمة العممية لكمية اآلداب ، 
 م .2113( يناير 52جامعة المنصورة ، العدد)

 االتجاة نحو االرهاب  ى ضوء بعض المتغيرات النفسية والمعر ية ، تحت النشر . -23
لمعر ى  ى التطرف المرتبط تفاعل ومساهمة البارانويا التخيمية والتشوية ا -25

 2116، المجمة العممية لكمية االداب جامعة المنصورة .بالجماعات المرجعية 
بعض المتغيرات المزاجية والمعر ية المسئولة عن تقبل المر ة لمعنف الزواجى  ي   -26

كال الزوجين ، مجمة المن ج العممى والسموك ، المجمد ضوء اإلدراك  المتبادل لصورة 
 . 2117لث ،العدد األول ، جمعية المرشدين النفسيين بالغربية ، الثا
، انحظ اإلكهُٛٛكٙ ثبنزاد انًُٓٛخ  كؾشه يغجك نًغبػذح رٔ٘ االحزٛبخبد انخبفخ -27

ثحث يؾزشن يغ انذكزٕس / فؤاد انذٔاػ، ٔلذ رى َؾشِ فٗ أػًبل يؤرًش) رٖٔ االحزٛبخبد 

( ٔانًُؼمذ فٗ دٚغًجش 9050 -9090انخبفخ  ، فٗ مٕء انزًُٛخ انًغزذايخ يقش 

 و .9003

 يٍ رٖٔ ثؼل االمطشاثبد انًُبئٛخ ثؼل االًَبه انغهٕكٛخ ٔانًؼشفٛخ نذٖ االهفبل -93

ثحث يؾزشن يغ انجبحث/ يحًذ ػجبط انمجُذٖ ، انًدهخ انؼهًٛخ نكهٛخ اٜداة ، خبيؼخ هُطب 

 .9090انؼذد انغبثغ ٔانثالثٌٕ ، ٕٚنٕٛ 
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فسرررررٌة لررررردى مسرررررتخدمً مواقرررررن التواصرررررل االجتمررررراعً مرررررن تبررررراٌن الحاجرررررات الن -92
المجلرررة العلمٌررررة لكلٌرررة اعدال ط جامعرررة طنطررررا  طرررالل الجامعرررة س الفٌسرررربو( أنموذجرررا  

 .0202دٌسمبرطالعدد السابن والثالثون ط 
التنبرررؤ بمهرررارات الدراسرررة مرررن خرررالل مررروارد رأا المرررال النفسرررً االكرررادٌمً لررردى  -02

جلرررة الطفولرررة والتربٌرررة ط العررردد الثرررامن واالربعرررون ط طرررالل الجامعرررة  س مشرررتر(   ط م
 .0202الجزء الثالث ط اكتوبر 

ثؼل انخقبئـ انغهٕكٛخ كًؤؽشاد فبسلخ نذ٘ انزاليٛز انًزأخشٍٚ دساعٛب ٔػمهٛب  -50

 9090يدهخ انًُٓح انؼهًٙ ٔانغهٕن ،  . دساعخ رؾخٛقّٛ يمبسَّ 

نووووذٖ االهفووووبل يووووٍ ٔخٓووووخ  ػاللووووخ امووووطشاة انقووووًذ االَزمووووبئٙ  ثبمووووطشاة انمهووووك-59

انثوووبيٍ ٔاالسثؼوووٌٕ انًدهوووخ انؼهًٛوووخ نكهٛوووخ اٜداة ، خبيؼوووخ هُطوووب انؼوووذد َظوووش انٕانوووذٍٚ ، 

 .9099،ٕٚنٕٛ ، 

، لٛوووووذ الموووووطشاثبد انمهوووووك  رؾخٛقوووووٙانًخططوووووبد انًؼشفٛوووووخ انالركٛفٛوووووخ يؤؽوووووش  -55

 انُؾش .

داة خبيؼوووخ انغوووٛطشح انذيبغٛوووخ نوووذٖ انًؼوووبلٍٛ عوووًؼٛب ، انًدهوووخ انؼهًٛوووخ نكهٛوووخ اٜ -50

 9090انًُٛب ، 

دساعوووووخ يمبسَوووووخ نًغوووووزٕٖ االَزجوووووبِ ثوووووٍٛ االهفوووووبل يوووووٍ رٖٔ فوووووؼٕثبد انوووووزؼهى  -53

 9090ٔانؼبدٍٚٛ ، انًدهخ انؼهًٛخ نكهٛخ اٜداة خبيؼخ انًُٛب ،

انفوووشٔق فوووٙ االَذفبػٛوووخ نوووذٖ االهفوووبل يوووٍ رٖٔ انُؾوووبه انضائوووذ فوووٗ موووٕء يزغٛوووش  -54

هوووووخ انؼهًٛوووووخ نكهٛوووووخ اٜداة خبيؼوووووخ انًُٛوووووب انًدانوووووزكبء ٔثؼووووول انًزغٛوووووشاد االخوووووشٖ ،  

،9099 

 ي مجاالت متعددة  ي  امقياس ى إعداد وتقنين أكثر من اثنتا وخمسونباإلضا ة إل 
 عمم النفس االكمينيكى  واالجتماعي والجنائى والمعر ي والصحة النفسية 

 ام ا تم تقنين ا واستخد ا عالجيا وارشادياامجنبر  وعشرون كذلك إعداد أكثر من ثمان
 ي العديد من رسائل الماجستير والدكتورا  التى كانت مسجمة بكمية األداب بطنطا أو 

 و مسطين . والكويت  كميات  خرى بمصر والسعودية
  بحثا ألعضاء من هيئة التدريس بالجامعات وثمانون مائة وخمس تحكيم أكثر من

 المصرية والعربية .
 توراة بجامعة طنطا وبعض الكميات االخرى  حص االنتاج العممى لمعديد من رسائل الدك

 بجم ورية مصر العربية .
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 االنتاج العممى لألساتذة واألساتذة المساعدين المتقدمين لمترقية العديد من   حص
 بالمجمس األعمى لمجامعات المصرية .

  حص العديد من األبحاث لممتقدمين لمترقية بجامعة الممك سعود بالمممكة العربية 
 السعودية .

تحكٌم اإلنتاج العلمى للمتقدمٌن للحصول على اللقل العلمى لدرجتى أستاذ 

وأستاذ مساعد بالمجلا األعلى للجامعات المصرٌة ط وجامعتى المل( سعود ط 

 والمل( عبدالعزٌز بالمملكة العربٌة السعودٌة .

 



 جامعة طنطا 

 كلية األداب 

 قسم /علم النفس 

 

 بيانات التاريخ العلمى والوظيفى الخاص                          

 بالدكتوره/هبه بهى الدين ربيع يوسف                          

 قسم علم النفس                                      

 جامعة طنطا  –كلية األداب                             

 

 أوال: الحالة اإلدارية 
 االسم : هبه بهى الدين ربيع يوسف 

 جامعة طنطا  –كلية األداب  –الوظيفة: أستاذ علم النفس المساعد 

 01012248648محمول : ال          0403302122تيلفون المنزل :

  d.hebaheba@gmail.comالبريد االلكترونى :

 شارع محب . 29ل : طنطا عنوان المنز

 

 ثانيا : المؤهالت العلمية 
 .  جامعة طنطا –كلية األداب  بتقدير عام جيد من1984ليسانس أداب قسم علم النفس عام  - 1

 .  جامعة طنطا –كلية األداب  من بتقدير ممتاز1988 عام قسم علم النفسماجستير فى األداب  - 2

  –كلية األداب  من بمرتبة الشرف األولى   1992عام قسم علم النفسفى األداب دكتوراه -3

 .  جامعة طنطا
 

 ثالثا : الوظائف والخبرات السابقة  
 2/8/1989اعتبارا من  جامعة طنطا  –كلية األداب بعلم النفس  بقسممدرس مساعد  -1

 27/10/1992جامعة طنطا اعتبارا من  –مدرس بقسم علم النفس بكلية األداب  -2

 14/7/2004جامعة طنطا اعتبارا من  –أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية األداب  -3

   9/2014اعتبارامنجامعة طنطا   –أستاذ بقسم علم النفس بكلية األداب  -4

 23/8/2022 اعتبارامنجامعة طنطا  –بقسم علم النفس بكلية األداب  أستاذ متفرغ  -5

 

 رابعا : الدورات التدريبة التى حصل عليها 
 .5/2006/ 18إلى 17/5/2006توكيد الجودة واالعتماد من  -1

 . 21/5/2006إلى  20/5/2006الساعات المعتمدة من  -2

 .25/5/2006إلى  23/5/2006أخالقيات وأداب المهنة من  -3

 .29/5/2006إلى  27/5/2006الجوانب القانونية بالجامعات من  -4

 .8/6/2006إلى 6/6/2006إتخاذ القرارات وحل المشكالت من  -5

 

 خامسا : النشاط العلمى  
 أ: المناصب  

 نائب رئيس مجلس إدارة جمعية جودة الحياة .  -1

 . (رانم  المصرية) خصائيين النفسييناال رابطةعضو ب -2



 . بجمعية المرشدين النفسيينعضو  -3

عضو بمجلس إدراة مجلة كلية األداب جامعة طنطا،وعضو بالهيئة اإلستشارية لتقييم   -4
 البحوث. 

 . 2020إلى فبراير 2019حدة القياس والتقويم يالكلية إعتبارامن فبراير و مؤسس مدير و  -5

 2019محكم خارجى للمجلة العلمية لكلية األداب جامعة البحرين منذ عام  -6

 ب :األبحاث العلمية
 بحث تفاعل درجة الختان ودرجة التوافق الزواجى والحب.  -1

 تعميم العدوان )االرهاب (وبعض متغيرات الشخصية. بحث  -2

 التفاعل بين المشاعر االكتئابية والجمالية لدى المسنين المتقاعدين والعاملين . بحث  -3

لدى النساء بواسطة تدريبات  تباين تعلم التحكم اإلرادى لخفض آالم أسفل الظهر بحث  -4

 التغذية الرجعية بتباين العتبة الحسية الفارقة لأللم ودرجة االكتئاب. 

 التحكم االرادى فى األعراض األنسحابية لإلدمان. -5

 . المتغيرات  بعض  إدمان شبكة المعلومات واالتصاالت الدولية )اإلنترنت( فى ضوء.  -6

 الناتجة عن البث االعالمى للحروب عند األطفال بعض االضطرابات النفسية   -10

التفاعل بين التقبل /الرفض األسرى ونمط العادات الصحية مع الرضا عن الحياة عند   - 11

 المسنات. 

 التحديث واإلضطرابات السيكوسوماتية.)بحث مرجعى(- 12

وممارسة السلوك  تحكم الذات بالعادات كمتغير وسيط بين بعض المتغيرات الشخصية - 13

 . الصحى لدى مرضى القلب

 .بعض السمات الشخصية والديموجرافية المنبئة بالخيانة الزوجية عبر اإلنترنت- 14     

والمتغيرات الديموجرافية   تحليل مسااااارات العالة السااااببية اين بعض الساااامات الشاااا صااااية  -  15    
 .واالستغراق الوظيفي لدى أطباء الطوارئ 

اإلصابة  الذاكرة العاملة)اللفظى و البصرى( بتباين مراحل   ىاضطراب مهام مكونتباين   - 16

 . بمرض األلزهايمر
 . بعض المتغيرات المنبئة بالرضا عن الحياة لدى مريضات سرطان الثدى -17

  للزوج المدركة والصورة الجنسية بالثقافة وعالقتها  الجنسية الرغبة ضعف  - 18
   المتزوجات من  عينة لدى والرضا الجنسى

 

 

 سادسا : المؤتمرات والندوات التى شارك فيها

 .1996مؤتمر االرشاد النفسى بجامعة عين شمس عام -1

 . 2004(السلوك الصحى وتحديات العصر )األول مؤتمر علم النفس-2

 . 2005( تنمية السلوك البشرى )المؤتمر الدولى األول لكلية األداب-3

 . 2006( )سلوك االنسان وتحديات العصر لكلية األدابالمؤتمر الدولى الثانى  -4

 2006رؤية تكاملية(000مؤتمر علم النفس بجامعة المنوفية )مؤتمر العالج النفسى  - 5

 . 2007لرابع لقسم علم النفس) الشبا ب واألمن االجتماعى والتنمية(ا  المؤتمر السنوى - 6

 2007اأخصائيين النفسيين المصرية )رانم(المؤتمر اأقليمى لعلم النفس رابطة  - 7



 . 2008المؤتمر السنوى الخامس لقسم علم النفس) تطبيقات العلوم النفسية ومشكالت المجتمع( - 8

لقسم علم النفس )علم النفس والطب النفسى معا من أجل حياة أفضل المؤتمر السنوى السابع  - 10

 )2010. 

 2008ة المرشدين النفسيين دورة إعداد المرشد النفسى بمقر جمعي - 11

حتى عام  2002المشاركة فى عقد دورات سنوية للتخاطب لألخصائيين النفسيين منذ عام  - 12

2011. 

 2018.فى عالج الرهاب االجتماعىجامعة طنطا  /ورشة عمل بكلية الطب  - 13

 . 2019مؤتمر األمراض النفسية واإلدمان بكلية طب /جامعة طنطا - 14

العالجات البحثية البارزة للبناء الشخصى للمتطرفين بالمؤتمر العلمى الدولى األول بكلية   - 15

 .2019فبراير  27- 25األداب بشرم الشيخ فى الفترة من 

ندوة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالكلية شاركت فيها بعنوان "تنمية   مت  اأق- 16
 .10/4/2019تاريخ الوعى المجتمعى وأثره فى مكافحة اإلرهاب ب

   .مشاركة ع فى ندوة بعنوان بيوت مطمئنه برحاب الكلية-17
مشاركة فى ندوة بالقسم بعنوان كيف تتعامل التكنولوجيا مع المستخدم بتاريخ  -18
15/4/2019. 

 2020يناير ا للقوات المسلحةب موتمر اإلدمان األسباب والعالج والوقاية   - 19

 

 

 

 

 الرسائل العلمية سابعا : األشراف على 

 رسائل دكتوراه 
 تاريخ التسجيل  الباحث  عنوان الرسالة  مسلسل 

الذاكرة العاملة وعالقتها باضطراب االنتباه   1

 المصحوب بزيادة الحركة عند األطفال 

 2004 نجالء إبراهيم محمد 

تنمية الذكاء الوجداني والروحي لخفض حدة بعض  2

 المعاقين حركيا  الضغوط النفسية لدى عينة من 

 2008 شيماء شكري خاطر 

أثر برنامج التحكم اإلداري والعالج العقالني االنفعالي   3

 على خفض اضطراب الوسواس القهري 

 2008 رشا ناجي محمد 

القدرة التشخيصية لبعض االعتبارات النفسية   4
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عبير محمد عبد  

 المعطي 

2009 
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أثر تعيل بعض مؤشرات اإليقاع الشخصي على   6
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 الشيخ 

2012 

فاعلية بعض برامج التدخل المبكر في تحسين   7
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مدى فاعلية برنامج تدريبي سلوكي لتنمية اإلدراك   8
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المنبئات بالتحكم اإلرادي لخفض قلق الموت  بعض  9
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 2014 رباب محمد طه 
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2004 

مدى الذاكرة العاملة وتنشيطها على   5

 االتصال اللغوي لدى األطفال التوحديين 
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التاجي وسرطان الثدي لدى عينة من  
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 والتفكير لدى الفصاميين 
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عالقة الذكاء الوجداني والعقلي بقدرات   8

 التفكير اإلبداعي دراسة وصفية بنائية 

شيماء شكري  
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2004 

والصرع على الذاكرة  أثر أورام المخ   9

العاملة لدى عينة من الراشدين في ضوء  

 متغير الجنسين 

 إبراهيم ذكي 
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أثر التدريب على التحكم اإلرادي في   10

خفض اضطراب قصور االنتباه والنشاط  

 الزائد وعلى خفض مصاحباته 

 2005 رشا ناجي محمد 

العاملة  دراسة مقارنة بين مكونات الذاكرة   11

 لدى مرضى االكتئاب أحادي وثنائي 

نانيس صالح  
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إمكانية تحسين الذاكرة العاملة وأثره على   12
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عالقة استخدام شبكة المعلومات   14
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شيماء ششتاوي  
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اآلثار النفسية لختان اإلناث لدى عينة من   15
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2007 
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 التحكم فيها 

نهال أحمد  

 الشامي 

 

أثر تنشيط المكون التنفيذي للذاكرة   18
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لمياء مجدي  

 محروس 
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بعض العمليات المعرفية لدى عينة من   19

مرضى الصداع النصفي التوتري "دراسة  

 مقارنة" 

إيمان عبد الهادي  

 الخولي 
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المجاراة وعالقتها ببعض العمليات   20

المعرفية لدى عينة من مرضى اضطراب  

 فقد الشهية العصبي 

نجالء فتحي  

 محمد 

2012 

سمات الشخصية المنبئة باالحتراق   21

النفسي لدى عينة من المغتربين  

أسماء مسعد  

 السيد 

2013 



المصريين العاملين في المملكة العربية  
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مرضى الزهايمر واالضطراب النفسي  
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 يوسف 
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 مساعد الوظيفة / أستاذ 

 جامعة طنطا –كلية اآلداب –جهة العمل / قسم علم النفس 
 م 5/01/0453ادليالد / اتريخ 

 احلالة االجتماعية / متزوج
 قسم علم النفس  –كلية اآلداب   –: جامعة طنطا عنوان العمل

      10113030010رقم /  موابيل  -
   Mail -E:          yara2002sa2000@yahoo.comربيد الكرتوىن ال

 المؤهالت الدراسية
ليساااااادس اآلداب ماااااا قسااااام علااااام الااااانفس كلياااااة اآلداب جامعاااااة ا ساااااكندرية  -

 بتقدير جيد جداً  م 0430عام

 0434ادلاجستري ىف اآلداب ما قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة طنطا عاام -
بتقدير شلتاز وكادت الرسالة حتت عنوان ) دراسة لاةع  أسااليا التنةااة الوالدياة 

 عا رفع مستوى الطموح ىف ضوء بع  ادلتغريات الدميوجرافية (.ادلساولة 

  0440دكتااوراة الفلساافة مااا قساام علاام الاانفس كليااة اآلداب جامعااة طنطااا عااام  -
مبرتةااة الةاارو ا وكا وكاااان موضااو" الرسااالةس إمكادياااة اساات دام التاا و  الفااا   
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كأسااااالوب عالجااااات ماااااع مقاردتاااااىف عسااااااليا عالجياااااة أ ااااارى ىف عاااااالج بعااااا  
 ابت النفسيةس.االضطرا

 التدرج الوظيفي
 .01/4/0430عني معيد بقسم علم النفس كلية اآلداب جامعة طنطا ىف  -
 .0434/ 61/06عني مدرس مساعد)زلاضر( ب ات القسم والكلية ىف   -

 .06/0/0440عني مدرس )أستاذ مساعد( ب ات القسم والكلية ىف   -

 .0/1/6116ىف عني أستاذ مساعد ) أستاذ مةارك( ب ات القسم والكلية  -

قساام علاام  –كليااة الرتبيااة –جبامعااة أم القاارى  - عماال ابدلملكااة العربيااة السااعودية -
بوظيفاااة هاااا (  0062- 0002) 6112م وحاااا عاااام 0441الااانفس منااا  عاااام 
ما مث عمال جبامعاة 6106 -6101عمل جبامعة ادللك  الد ما  أستاذ مساعد.
 م.6160حيت  6100القصيم من  

 بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة طنطا.أستاذ مساعد -
 اإلنتاج العلمي

 
ت صصة وىف بعا  ادلاردترات دةر عدد ما ا حباث العلمية ىف عدة رلالت علمية م 

 كالتايل:كما دةر بع  الكتا ادلت صصة   االعلمية
 
 دراسة لةع  ادلتغريات النفسية ادلرتةطة إبساءة معاملة الطفل لادى بعا  ا سار -0

مركااز ادلصاارية. حباارت مةاارتك قاادم ىف مااردتر جامعااة عااني اااس قساام طااا ا طفااا ا و 
إك  61دراساات الطفولاة حتاات عناوان ) جفااا  جديادة لطفولاة سااعيدة( ىف الفارتة مااا 

 م.0441أبريل عام  60

الةنية العاملية لقائماة اكتاااب ا طفاا  لادى عيناة ماا تالميا  وتلميا ات التعلايم  -6
كليااة العلااوم   –العااام مباادارس مكااة ادلكرمااة. حباارت قاادم ىف مااردتر قساام علاام الاانفس 



جامعة الكويتا حتت عنوان ) اخلدماة النفساية والتنمياة( ىف الفارتة ماا  –االجتماعية 
 .0444أبريل عام  2إك  5

تقنني القائمة العربية الكتااب ا طفا  على الةياة الساعودية. حبارت دةار ىف رللاة  -0
 .6111ادلصرية العامة  للكتاب عام  علم النفس الصادرة عا اذلياة

فاااات سلتلفااة ىف ضااوء بعاا  متغااريات الة صااية.  االجتاااحن  ااو االبتصاااب لاادى -0
حبرت مةرتك قدم ىف الندوة الثادية  قساام علام الانفس جبامعاات دو  رللاس التعااون 
اخلليجاات بعنااوان ) علاام الاانفس وتطلعااات ادلسااتقةل( الااا عقاادت جبامعااة الساالطان 

 .6111سةتمرب  62إك  65قابوس بسلطنة عمان ىف الفرتة ما 

لااادى عيناااة ماااا طاااالب جامعاااة أم وم وبعااا  ادلتغاااريات النفساااية التفااااو  والتةاااا -5
. حبرت دةر ىف اجمللة الرتبوية الصادرة عا رللس النةر العلماى جبامعاة الكويات القرى
 .6110اجمللد اخلامس عةر صيف  11ابلعدد 

الفرو  ىف إساءة ادلعاملة وبع   متغريات الة صاية باني ا طفاا  امارومني ماا  -1
امارومني ماا تالميا  ادلادارس ادلتوساطة مبكاة ادلكرماة. حبارت دةار مبجلاة أسرهم وباري 

اجمللاد  6الدراسات النفسية الصادرة عا رابطة ا  صائيني النفسايني ادلصارية ابلعادد 
 .6110احلادى عةر أبريل 

معاملااة ا طفااا  واالضااطراب النفساات. حباارت مرجعااى قاادم للجنااة العلميااة  إساااءة -2
للمتقادمني لوظاائف ا ساات ة وا ساات ة ادلسااعديا مبصار ىف لفحص ا دتاج العلمى 

 ) الةحرت قيد النةر(. 6116فرباير 

وادلساددة االجتماعية كمنةاات بنوعية احلياة. حبارت قادم ىف العامة فاعلية ال ات  -3
 ة  الكويااتكليااة العلاوم االجتماعيااةا جامعا  -ادلاردتر الاادوك الراباع للعلااوم االجتماعياة

 .6101ديسمرب  0دوفمرب إك  64فرتة ماادلنعقد ىف ال



ابدلةاقة الوظيفياة لادي عيناة  تالصمود النفست ودوعية احلياة ا كادميية كمتنةااا -4
 اجلامعات السعودية. ) قيد النةر(ما أعضاء هياة التدريس بةع  

إدمااان اذلواتااف ال كيااة وعالقتااىف بنوعيااة النااوم والقلاا  واالكتااااب لاادى طااالب  -10
 القصيم.جامعة 

كتاااب بعنااوان س ادلةااكالت الساالوكية وأساااليا معاملااة   0445دةاار ىف عااام  -11
 ا سكندرية. -الوالدياس بدار الفكر اجلامعى 

 نفس الفسيولوجىسكتاب بعنوان س علم ال  6112 عام دةر ىف -12

مكتةااة ادلتناا .  كتاااب بعنااوان سادلااد ل إك علاام الاانفسس  2015دةاار ىف عااام  13
 الرايض.

 كتاب علم النفس االجتماعى.  6114دةر ىف عام -14

مكتةااة ادلتنااا  .كتااااب بعنااوان ا راااااد والعااالج النفساااى  2015دةاار ىف عااام  -15
 الرايض.

علاااى ساااةيل ادلثاااا  ماااا ا حااادث إيل  أعااد عااادد ماااا ادلقااااييس النفساااية ومنهاااا -16
 :ا قدم

 ال كية ) اجملتمع السعودي(مقياس إدمان اذلواتف -

 الة صية ا جيابية.است ةار -

 مقياس الصمود النفست. -

 مقياس ادلساددة االجتماعية. -

 مقياس فاعلية ال ات العامة ادلدركة. -



 مقياس دوعية احلياة. -

 أساليا ادلعاملة الوالدية كما يدركها ا بناء. ) صوريت ا م وا ب(مقياس  - -

 القل مقياس  -

 مقياس إساءة ادلعاملة وا مها  الوالدي. -

 العلميةالخبرات 
ىف ختصصاات سلتلفاة ىف  ودكتاوراحن رسالة ماجساتري أربعونأارو وانقش أكثر ما  -

و  مبكااة ادلكرمااة أم القاارىجبامعااة ابجلامعااة مبصاارا و علاام الاانفس أ ناااء فاارتة عملااة 
 القصيم.

دلراحاااال الةكااااالوريوس وادلاجسااااتري  قااااام بتاااادريس عاااادد مااااا ادلقااااررات الدراسااااية -
ا تةااارات و اال تةااارات النفساايةا و  اادلااد ل إك علاام الاانفس: س منهااا والاادكتوراة

علاام و لاام الاانفس الرتبااوىا عو  االتوجيااىف وا راااادو القياااس النفسااتا و الة صاايةا 
منااااهل الةحااارت ىف الرتبياااة وعلااام و قواعاااد كتاباااة الةحااارت العلماااىا و  ادفاااس النماااو

دظاارايت و دظاارايت علاام الاانفس االجتماااعىا و علاام الاانفس االجتماااعىا ا و الاانفس
ادلراهقاااااة طةيعتهاااااا ومةاااااكال اا و سااااايكولوجية الفااااااات اخلاصاااااةا و  االة صاااااية

 اجيااىف وإرااااد ا طفااا  بااري العااادينيتو و ا علاام دفااس الطفاالو  امةااكالت الطفولااة
دصااو  ا و علاام الاانفس الفساايولوجىو ساايكولوجية الااتعلما  ا واتريااخ علاام الاانفس

ا حصاااااء النفسااااى والرتبااااوىا وحتلياااال بياااااانت و  اساااايكولوجية ابللغااااة ا جنةيااااة
 ةا ااااااراو علااااااىا قام .spssابسااااات دام احلزمااااااة ا حصاااااائية  ابحلاساااااا اآلك

التدريةات ا كلينيكية لطالب الليسادس مبستةفيات الصحة النفسية مبصار منا  
 س.اآلنأن عني معيدا حا 

 .spss م االجتماعيةيعمل على برانمل احلزمة ا حصائية للعلو  -



 عضو رابطة علم النفس ادلصرية) رامن(.-

  (APA)عضو رابطة علم النفس ا مريكية-
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 سيرة ذاتية علمية 
 د. نجوى إبراهيم الشناوي 

 دكتوراه في علم النفس اإلكلينيكي  -
 مصر  –جامعة طنطا  -مدرس علم النفس بكلية اآلداب  -
 (2017 -2014)السعودية   -جامعة حائل   –لتربية كلية ا -أستاذ مساعد   -
 ( 2012) )جمعن( عضو مؤسس بالجمعية المصرية للمعالجين النفسين -

 البريد اإللكتروني: 

nagwa.elshnawy@art.tanta.edu.eg   

nagwa.elshnawy@hotmail.com   
 : )األبحاث( اإلنتاج العلمي

الصمود النفسي كمتغير وسيط بين الوصمة المرتبطة بالصحة  (.  2021نجوى الشناوي، وأميرة الدق ) .1
والعافية النفسيييية لدي عينة من المصييياباا باوراي السدي السيييرطانية وأوراي الدي السيييرطانية والسيييمنة. 

 .189  -71(، 1)9المجلة المصرية لعلم النفس اإلكلينيكي واإلرشادي، 
ا عن صييورة الجسييم وال لال وااكتلاب لدي (. الشييف ة ما التاا كمنبب بالر يي2019نجوى الشييناوي ) .2

 .25  -1(، 1)7عينة من طالباا الجامعة. المجلة المصرية لعلم النفس اإلكلينيكي واإلرشادي، 
الييتاا والكفيياية ااجتميياعييية  لييدي المر يييييييييي 2010نجوى الشييييييييينيياوي ) .3 (. جودة الحييياة وفعييالييية 

 كلية اآلداب، جامعة طنطا.السيكوسوماتيين واألصحاي. رسالة دكتوراه، قسم علم النفس،  
(. مهاراا ااتصال التفاعلي للوالدين كما يدركها األبناي وعالقتها ببعض 2005نجوى الشناوي ) .4

الخصائص الوجدانية للشخصية ليدي عينة من المراه ين والمراه اا. رسالة ماجستير، قسم علم  
 النفس، كلية اآلداب، جامعة طنطا. 
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 سيرة ذاتية

 
 :أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 أميرة محمد محمد الدق االسم

 9988-8-= تاريخ الميالد

 مسلمة الديانة مصرية الجنسية

 )عالج نفسي( علم النفس اإلكلينيكيمدرس  المرتبة العلمية

 الكلية جهة العمل
كليةةةةةة اجداع جامعةةةةةة  ن ةةةةةا 

 جمهورية مصر العربية
 نفسعلم ال القسم

 )عالج نفسي( اإلكلينيكي النفسعلم  التخصص

 
 

 ثـانـيـاً: الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة
 

 الدرجـة
ســنة 
الحصول 
 عليها

 التخصص البلد والتقدير اســم الجامعـــة

 جامعة  ن ا :89: الدكـتــــوراه
تقدير مرتبة 
 الشرف األولي

  ن ا -مصر
 علم النفس اإلكلينيكي
 )عالج نفسي(

اجســــتيـرالم  الصحة االكلينيكينفس علم   ن ا -مصر تقدير ممتاز جامعة  ن ا 887: 

دبلوم علم النفس 
 الت بيقي

 جيد جدا جامعة القاهرة :88:
 -مصر 
 القاهرة

ت بيقي علم النفس ال
 )االكلينيكي(

لليسانسا  جامعة  ن ا 9999 
تقدير جيد جداً مع 
 مرتبة شرف

 علم النفس  ن ا -مصر

 
 
 ثـاً: السجل الوظيفيثـالـ

 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 حتى اجن  - :89: جامعة  ن ا -كلية اجداع  مدرس علم النفس

 :89: – 887: جامعة  ن ا -كلية اجداع  مدرس مساعد

  887: - :88: جامعة  ن ا -كلية اجداع  دـــــمعي

 
   

 

 

 

 

 

 



 

 خبرات ودورات :رابـعـاً :  

 

 التاريخ التي تم اجتيازها برات والدوراتالخ م.

9.  
االشراف علي الت بيقات العملية لل الع بمستشفيات الصحة النفسةية ب ن ةا 

 والقاهرة.
:88:- :89: 

:.  
بعنةةوان  ورشةةة عمةةل ؤةةي مةةوتمر الجةةودة وال ةةع لقسةةم النفسةةية والعصةةية 

(Quality care in psychiatry)–  جامعة  ن ا  –كلية ال ع 
 ;89:مارس 

;.  
كلية اجداع  –المشاركة ؤي ؤعاليات أعمال الموتمر الدولي لقسم علم النفس 

 جامعة  ن ا.  –
:88< – :89; 

<.  
الدولي الرابع لوزارة الصةحة الكويتيةة  المشاركة ؤي ؤعاليات أعمال الموتمر

بالتعةةاون مةةع عسةةم علةةم الةةنفس بكليةةة العلةةوم االجتماعيةةة   الصةةحة النفسةةية 
 دولة الكويت. –ة نفس ال فل  التوعية والتعليم وصح

:89: 

=.  
برنةةامت تةةدريبي بمشةةروة تنميةةة عةةدرات أعلةةاي هياةةة التةةدريس والقيةةادات 

  .التفكيربجامعة  ن ا بعنوان  
:88< 

>.  
برنةةامت تةةدريبي بمشةةروة تنميةةة عةةدرات أعلةةاي هياةةة التةةدريس والقيةةادات 

  .البحث العلميبجامعة  ن ا بعنوان  
:88< 

7.  
وة تنميةةة عةةدرات أعلةةاي هياةةة التةةدريس والقيةةادات برنةةامت تةةدريبي بمشةةر

  .واداع المهنةبجامعة  ن ا بعنوان  أخالعيات 
:88< 

8.  
برنةةامت تةةدريبي بمشةةروة تنميةةة عةةدرات أعلةةاي هياةةة التةةدريس والقيةةادات 

 بجامعة  ن ا بعنوان  العرض الفعال .
:88= 

9.  
ادات برنةةامت تةةدريبي بمشةةروة تنميةةة عةةدرات أعلةةاي هياةةة التةةدريس والقيةة

  .التدريس لألعداد الكبيرة والتدريس المصغربجامعة  ن ا بعنوان  
:88> 

98.  
برنةةامت تةةدريبي بمشةةروة تنميةةة عةةدرات أعلةةاي هياةةة التةةدريس والقيةةادات 

  االتجاهات الحديثة ؤي التدريس . بجامعة  ن ا بعنوان
:887 

99.  
برنةةامت تةةدريبي بمشةةروة تنميةةة عةةدرات أعلةةاي هياةةة التةةدريس والقيةةادات 

  نظم االمتحانات وتقويم ال الع . بجامعة  ن ا بعنوان
:887 

 ;88: البري اني بالقاهرة الثقاؤي دورة ؤي برنامت اللغة اإلنجليزية المركز  .:9

 898: دورة ؤي برنامت اللغة اإلنجليزية كلية التربية بجامعة  ن ا.  .;9

9<.  
معةةة مةةن كليةةة التجةةارة بجا األولدورة ؤةةي بةةرامت الحاسةةع اجلةةي المسةةتو  

  ن ا.
:88= 

 <88: دورة إعداد المعلم الجامعي من كلية التربية بجامعة  ن ا.  .=9

9>.  
مةةن مركةةز الخدمةةة العامةةة لشةةبكات المعلومةةات والحاسةةع  –دورة االنترنةةت 

 اجلي المركز  بجامعة  ن ا.
:887 

97.  
دورة ؤةةي بةةرامت الحاسةةع اجلةةي المسةةتو  األول مةةن كليةةة التجةةارة بجامعةةة 

  ن ا.
:899 

 ة عمل كيفية بناي بنوك األسالةورش  .98
/ :/98إلى  :/7من 

:8:9 

99.  
 المشاركة ؤي موتمر بعنوان:

Contemporary cognitive behavior therapy: integrating 

basic & new techniques" 

 =:ساعات ؤي  8
 ::8:ؤبراير 

 
 
    



 :ؤي تخصص علم النفس التدريعرابـعـاً : 

 التاريخ التي تم اجتيازهاالنظرية والعملية  ةوالساعات التدريبي الدورات م

 =88: دورة ؤي القياس النفسي ؤي اختبار رسم الرجل لجودانف ومقياس ؤاينالند  .9

:.  
دورة ؤةةي القيةةاس النفسةةي ؤةةي اختبةةار الشخصةةية متعةةدد األوجةة   والبنةةدر 

 جش لت  وتوصيل الدواار.
:88= 

;.  
 فال  ومقياس وكسةلر دورة ؤي القياس النفسي ؤي مقياس وكسلر لذكاي األ

 لذكاي الراشدين والمراهقين.
:88= 

 899:-7 -( 8:-9) ( ساعة. 8<دورة مناهت البحث ؤي الدراسات والبحوث النفسية. )  .>

=.  
( سةاعة تةدريبات 8;المعرؤي للوسةواس القهةر . ) -دورة العالج السلوكي 

 عملية.
(98-:; )- 9-:898 

>.  
( 8;ألبعةةاد لالكتاةةاع األساسةةي. )السةةلوكي متعةةدد ا -دورة العةةالج المعرؤةةي 
 ساعة تدريبات عملية.

(;-8 )- 7- :898 

7.  
( سةاعة تةدريبات 8;الدورة العالجيةة المكثفةة للقلةق والرهةاع االجتمةاعي. )

 عملية.
->( حتةةى )9-8;مةةن )
: )– :898 

8.  
دورة ؤةةةةي التقنيةةةةات العالجيةةةةة المختلفةةةةة لعةةةةالج الةةةة رابات القلةةةةق )دورة 

 تأسيسية(
/ </9إلةةةةى  =/ 9:مةةةةن 
:8:: 

 

 :البحوث المنشورة:  خامساً 

 سنة النشر اسم المجلة عنوان البحث م.

9.  

الصمود النفسي كمتغير وسي  بين الوصمة 
المرتب ة بالصحة والعاؤية النفسية لدى عينة 
من المصابات بأورام الثد  السر انية وأورام 

 الدم السر انية والسمنة

المجلة المصرية لعلم 
النفس اإلكلينيكي 
 واإلرشاد 

:8:9 

 



 علوية الجمعيات المتخصصة:: سادسا 

 سنة المنح مستو  تمثيل العلوية م.

 889: .)رانم( علو منتسع براب ة األخصاايين النفسيين  .:

 :89: علو موسس بالجمعية المصرية للمعالجين النفسين.   .;

   

 :ؤي تخصص علم النفس المواد الدراسية التي عمت بتدريسها:  اً سابع 

 االرشاد والعالج النفسي  .9

 دراسات اكلينيكية  .:

 علم النفس اإلكلينيكي  .;

 أسس تشخيص االل رابات العقلية  .>

 سيكولوجية اإلبداة والموهوبين  .=

 سيكولوجية تعلم  .<

 معمل علم النفس  .7

 القياس النفسي  .8

 علم النفس العام  .9
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