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 تعليمات االستيفاء: 
 هيمأل النموذج من قبل عضو هيئه التدريس/عضو الهيئه المعاونه أوعضو لجنه أعضاء هيئه التدريس/عضو لجنه البحث العلمى بوحده ضمان الجود-
 النشر/االلقاء فى مؤتمرفى خانه تصنيف جهه √( يتم وضع عالمه)-
 تحدد اسم الجائزة التى حصل عليها البحث/الرساله  وسنه الحصول عليها والجهه المانحه-
 تراجع من قبل مجلس جوده القسم العلمى وتعتمد من مجلس القسم -
 مبر)من كل عام دراسى( الى وحده ضمان الجودهسبت 30فى بدايه كل عام دراسى )شهر سبتمبر من كل عام( وتسلم فى موعد غايته تحدث االستماره سنويا"-
  quality@edu.helwan.edu.egترسل الكترونيا" لوحده ضمان الجوده على البريد االلكترونى للوحده: -
 تحفظ نسخه فى ملف البحث العلمى واالنشطه العلميه بالقسم العلمى-

 علم النفس التربوي العلمىالقسم 

 خالد عبد الحميد عثمان عبد هللا  اسم عضو هيئه التدريس/عضو الهيئه المعاونه

 أستاذ علم النفس المساعد  الدرجه العلميه

 علم النفس  التخصص الدقيق

   

 تصنيف البحث البحوث العلميه المنشورة فى مجالت علميه أوال"

 دولى اقليمى محلى تاريخ النشر جهة النشر  عنوان البحث م

احتياجات تعليم الطالب الصم بالمرحلة الجامعية  1
 كما تدركها بعض الفئات المعنية 

   √  2011ابريل   مجلة كلية التربية بالزقازيق

الكفايات المهنية لدى بعض معلمي التربية  2
 الخاصة في ضوء معايير الجودة الشاملة 

   √  2012يوليو   النوعيةمجلة بحوث التربية 

التكنولوجيا المساندة المقدمة لذوي االحتياجات  3
 الخاصة 

مجلة كلية التربية جامعة بني 
 سويف

   √  2012أكتوبر  

االتجاه نحو دمج الطالب المعاقين سمعيا بالتعليم  4
 الجامعي 

مجلة جامعة الملك عبد 
 العزيز

7 -5-1433  √   

فعالية برنامج لتنمية مهارات التاهيل ما قبل  5
 المهني لدى عينة من المعاقين عقليا القابلين للتعلم 

مجلة دراسات عربية في 
 التربية و علم النفس

   √  2012مايو  

فعالية برنامج ترويحي رياضي على تنمية  6
 المهارات الحركية الرياضية و المهارات

 االجتماعية لدى المعاقين عقليا القابلين للتعلم 

مجلة كلية التربية جامعة 
 حلوان

   √  2012أكتوبر  

فعالية برنامج تدريبي قائم على التعلم الوجداني  7
لتحسين مهارات اللغة العربية و الرياضيات لدى 

 ذوي اضطرابات االنتباه بالمرحلة االبتدائية 
 
 

جامعة مجلة كلية التربية 
 المنصورة

   √  2012يناير  

mailto:quality@edu.helwan.edu.eg


                                  

 جامعة حلوان-التربيةكلية -وحدة ضمان الجودة 
 )لجنه الحث العلمى واألنشطه العلميه(

 

 

 

 تصنيف المؤتمر البحوث العلميه التى تم القاءها فى مؤتمرات علميه ثانيا"

 دولى اقليمى محلى تاريخه الجهه المنظمه عنوان المؤتمر عنوان البحث م

التدخل النفسي الحركي مع األطفال المصابين  1
 بالشلل الدماغي 

المؤتمر الثامن للجمعية 
 الخليجية لالعاقة

دولة االمارات العربية المتحدة 
 ) الشارقة (

   √  2008مارس  18-20

احتياجات تعليم الطالب الصم بالمرحلة الجامعية  2
 الفئات المعنية كما تدركها بعض 

)دراسة استطالعية على ضوء معايير الجودة 
 الشاملة ( 

المؤتمر الدولي الثالث 
 لالعاقة و التاهيل

   √  2009مارس  24-21 الرياض

االتجاه نحو دمج الطالب المعاقين سمعيا بالتعليم  3
 الجامعي 

   √  2012مايو  8-6 دولة عمان )مسقط ( الدمج المجتمعي الشامل

المؤتمر العلمي الثالث  مظاهر الصحة النفسية لذوي االحتياجات الخاصة  4
 العاقات النمو

الملك فيصل مستشفى 
 التخصصي )جدة(

   √  2005مارس  15-18

 تاريخ المنح الجهه المانحه الجوائز العلميه ثالثا"

    

 رابعا"

 عنوان رساله الماجسنير

 الجوائز سنه المنح جهة االمنح الرسالهعنوان 

االتجاه نحو اتخاذ المخاطرة لدى شرائح  من 
 المجتمع المصري 

جامعة عين  –كلية البنات 
 شمس 

1993 
 

 خامسا"

  عنوان رساله الدكتوراه

 الجوائز سنه المنح جهة االمنح الرسالهعنوان 

تنمية المخاطرة المحسوبة في ضوء التربية 
 السيكولوجية 

جامعة عين  –كلية البنات 
 شمس 

1999 
 

 


