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 كلية الرتبية جامعة حلوان  –أستاذ متفرغ بقسم علم النفس الرتبوي  الوظيفه الحاليه

 علم النفس التربوي القسم العلمى
 

 النشاط م

 العربى/األفريقى/المحلىمهام على المستوى الدولى/ أوال"

االشتراك في إعداد وإشراف وتنفيذ برنامج إعداد المعلم الجامعي بجامعة القاهرة باالشتراك مع أ.د/ سيد  1
 م1981إلى  1979، في الفترة من 18، 17، 16، 15خير هللا، د/ صالح مراد في الدورات 

1 
 
 

حىت  24/9/1989رئيس قسم علم النفس الرتبوي بكلية الرتبية جامعة صنعاء اليمن من 
 م31/8/1992

 
2 
 

 م12/8/1995حىت  10/9/1992أستاذ علم النفس الرتبوي بكلية البنات ابلسعودية من 

 
3 
 

 م10/10/2004حىت  13/2/2000أكتوبر من  6العميد املؤسس كلية الرتبية جامعة 

 
4 
 

-2004عضوية اللجنة العلمية الدائمة لعلم النفس الرتبوي والصحة النفسية للرتقية لوظائف األساتذة 
2008. 

 
5 
 

احلصول على تكرمي مؤسسة صالون الشهرة العاملية لرواد التعليم ابلوالايت املتحدة األمريكية ابالشرتاك مع 
 2000مركز تطوير اللغة اإلجنليزية جبامعة عني مشس مارس 

 
6 
 
 
 

كتابة تقرير عن املقررات الدراسية ابلدبلوم املهين يف إعداد األخصائي النفسي الرتبوي، والدبلوم املهين يف 
 2004/2005الرتبية التعويضية وتعديل السلوك بتكليف من الربانمج القومي لتطوير كليات الرتبية 

، جمموعة اختبارات حتصيلية موضوعية يف علم النفسالقيام ببناء واملشاركة يف بناء مخسة اختبارات نفسية وهي:  7

لينون للقدرات  –اختبار أوتيس  ،مقياس االجتاهات حنو العملية التعليمية يف التعليم األساسي، مقياس االجتاهات األسرية
 ايزابيل مايرز –سنة(، مقياس أمناط الشخصية كاترين برجيز 16-11العقلية العامة املستوى املتوسط )

 حبثا. 27إجراء واملشاركة يف إجراء  8

 مقاالت 5كتب وشارك يف كتابة  9
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 كتااب  31أتليف واملشاركة يف أتليف  10

 ماجستري 42دكتوراه،  35رسالة منها  77 اإلشراف علىاإلشراف واملشاركة يف  11

 ماجستري 79دكتوراه،  44رسالة منها  123املشاركة يف مناقشة  12

ترشيح كلية الرتبية جامعة املنصورة للتقدم لنيل جائزة عبد احلميد شومان للعلماء العرب الشبان من سن  13
جامعة حلوان للتقدم لنيل جائزة عبد احلميد شومان للعلماء األربعني عمان األردن، وترشيح كلية الرتبية 

 1989العرب الشبان للعلوم اإلنسانية 
 م95/1996م ، 86/1987اإلشراف على تجديد معامل علم النفس بكلية التربية جامعة حلوان  14

، 2006التقديرية لعام ترشيح جملس قسم علم النفس الرتبوي وجملس كلية الرتبية لنيل جائزة جامعة حلوان  15
2007 ،2008. 

 ( حبثا منشورا يف كل اجملالت واملؤمترات املصرية و العربية و األجنبية.529حتكيم ) 16

اختيار جامعة املنصورة لالنضمام للجنة التحكيم الثالثية للمشروع البحثى بعنوان انشاء بنك األسئلة  17
واملمول من وحدة حساب البحوث ابجلامعة وذلك بناء على ملقررات علم النفس ابستخدام منوذج راش 

 .1/10/2009خطاب انئب رئيس اجلامعة ىف 

اختيارى حمكما لرسائل املاجستري و الدكتوراة املمنوحة من كلية الدراسات العليا جامعة الكويت برتشيح  18
 من كلية الرتبية جامعة الكويت

 –اختيارى عضوا بلجان فحص االنتاج العلمى ألعضاء هيئة التدريس املتقدمون للرتقية جبامعة االسراء  19
 اململكة األردنية اهلامشية

 اختيارى عضوا ىف هيئة التحكيم الختيار أفضل الرسائل العلمية جبامعة بنها 20

 اختيارى حمكما جمللة اجلمعية املصرية للدراسات النفسية 21

اختيارى حمكما للبحوث الىت تنشر ىف جملة العلوم الرتبوية و النفسية جامعة حفر الباطن ابململكة العربية  22
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 11/2021السعودية 

 مهام على مستوى الجامعه: ثانيا"

 م29/6/1979حتى  22/5/1977مدرس مساعد بكلية التربية جامعة المنصورة من  1
 

 م31/10/1984حتى  30/6/1979من  مدرس بكلية التربية جامعة المنصورة 2
 

 م4/3/1989حتى  1/11/1984أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة حلوان من  3
 

 حتى اآلن. 5/3/1989أستاذ علم النفس التعليمي بكلية التربية جامعة حلوان من  4
 

حىت  13/8/1995وكيل كلية الرتبية جامعة حلوان لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة من  5
 م12/2/2000

 .31/7/2008حىت  27/11/2004رئيس قسم علم النفس الرتبوي كلية الرتبية جامعة حلوان من  6

تقدمي تصور للخطة املستقبلية للبحوث العلمية بقسم علم النفس الرتبوي بكلية الرتبية جامعة حلوان للمرة  7
 2004/2005وذلك يف  1982األوىل منذ إنشاء الكلية يف 

 2005/2006املسامهة يف برانمج معايري ضبط اجلودة بكلية الرتبية جامعة حلوان  8

 2005/2006املسامهة يف تطوير الئحة كلية الرتبية مبرحلة الليسانس والبكالوريوس  9

املسامهة يف تطوير الئحة الدراسات العليا ملواد قسم علم النفس الرتبوي وحتويلها إىل نظام الساعات  10
 2005/2006دة املعتم

 2010كلية الرتبية جامعة حلوان، فرباير   -املدير التنفيذي لوحدة التقومي و االمتحاانت   11

 .2015ترشيح جملس قسم علم النفس الرتبوي كلية الرتبية جامعة حلوان جلائزة املعلم املثايل يف ديسمرب  12
/  29لتطوير األداء يف قطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة عضوية جلنة تطوير األداء ابلكلية و التقدم خبطة  13

2/ 2016. 
 10/2021اختيارى حمكما الختيار أفضل الرسائل العلمية جبامعة حلوان  14
 :الكليهمهام على مستوى  ثالثا"

 التدريس

 الفرقه الشعبه اسم المقرر م

 الثانية  (1سيكولوجية تعلم ) 1

 الثانية  (2سيكولوجية تعلم ) 2

 الثالثة علم نفس اختبارات نفسية. 3
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 الرابعة  الفروق الفردية و القياس النفسي. 4

 علم نفس تربوي دكتوراة. قضايا بحثية. 5

 علم نفس تربوي دكتوراة. اتجاهات حديثة في التخصص. 6

 علم نفس تربوي دكتوراة. (2قراءات في التخصص ) 7

 علم نفس تربوي ماجستير.تمهيدي  (1قراءات في التخصص ) 8

 علم نفس تربوي تمهيدي ماجستير. نظريات تعلم. 9

 علم نفس تربوي دبلوم مهني. القياس و التقويم. 10

 علم نفس تربوي دبلوم مهني. بناء االختبارات التحصيلية. 11

 األنشطه الطالبيه

 88/1989م، 87/1988رائد اللجنة االجتماعية والرحالت بكلية التربية جامعة حلوان  1

 :والعلميه األخرى األنشطه البحثيه رابعا"

 الرسائل العلميه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الدكتوراه

البنية العاملية للعوامل املعرفية وغري  -1
 املعرفية لدى طالب كلية اهلندسة

 ايفا إبراهيم فرج
 

ابالشرتاك مع د/على ماهر 
 خطاب

كلية الرتبية جامعة حلوان 
4/2/1996 

 

فاعلية برانمج مقرتح لتنمية االبداع الفين  -2
 لدى طالب التعليم الفين الصناعي

 أمحد عبد اللطيف إبراهيم
 

ابالشرتاك مع د/عبد 
طلب القريطي كلية الرتبية امل

 3/7/1997حلوان جامعة

 

فاعلية برانمج مقرتح لتنمية املسئولية  -3
االجتماعية وتعديل السلوك جتاه البيئة 

 لتالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي

 أمين عبد العزيز سالمة
 

ابالشرتاك مع أ.د/ ليلى  
 -2003كرم الدين 
 جامعة عني مشس

 

فعالية بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة  -4
ىف تنمية مهارات التفكري واالجتاه حنو العلوم 

 املرحلة الثانوية العامةلدى طالب 

 جيهان أمحد الشافعي
 

ابالشرتاك مع أ.د/ رجب 
 –امليهى، كلية الرتبية 

 2005جامعة حلوان 

 

الذكاء الشخصي يف بعض اخلصائص  -5
املعرفية واملهارية والوجدانية وعالقتها 
ابلتخصص األكادميي والنوع لدى عينة من 

 طالب كلية الرتبية

 هشام إبراهيم أمحد
 

ابالشرتاك مع أ.د/ آمال 
 –صادق، كلية الرتبية 

 2005 -جامعة حلوان

 

فاعلية برانمج مقرتح ىف حتسني كفاءة  -6
التمثيل املعرىف لدى عينة من طالب اجلامعة 

 ذوى صعوابت تعلم اللغة العربية 

إميان سعيد مصطفى أبو 
 العينني

ابالشرتاك مع د/ ومهان 
 –مهام السيد، كلية الرتبية 

 2007 -ة حلوانجامع

 

فاعلية برانمج تدريىب لتنمية مهارات  -7
ماوراء املعرفة وأثره ىف توجهات أهداف 

 االجناز لدى عينة من طالب كلية الرتبية

 مى السيد خليفة
 

ابالشرتاك مع أ.د/ امال 
خمتار صادق، كلية الرتبية 

 2008 -جامعة حلوان –

 

 ابالشرتاك مع أ.د/ صالح  سيد إبراهيم الروىبتنمية فاعلية برانمج ابستخدام املعداد ىف  -8
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 –حوطر، كلية الرتبية   القدرات العقلية لتالميذ املرحلة االبتدائية
 2008 -جامعة حلوان

فاعلية برانمج مبىن على اسرتاتيجيات  -9
تشفري املعلومات ىف حتصيل الرايضيات لدى 
عينة من تالميذ احمللة االبتدائية ذوى 

 التعلمصعوابت 

 اسحق نصر زخارى
 

ابالشرتاك مع أ.م.د/ عصام 
وصفى روفائيل، كلية الرتبية 

 2009 -جامعة حلوان –

 

تنمية العمليات املعرفية يف حل  -10
املشكالت اهلندسية يف ضوء بعض مكوانت 
ما وراء املعرفة لدى التالميذ ذوى صعوابت 

 التعلم

ابالشرتاك مع أ.د/ امال  حسان خملوف خالف 
 –صادق، كلية الرتبية 

 2009 -جامعة حلوان

 

فعالية برانمج عالجي ابللعب يف تنمية  -11
القدرات النفس لغوية لدى األطفال ذوي 

 اإلعاقة الذهنية القابلني للتعلم.

 زينب ماضي حممود
 

ابالشرتاك مع أ.د/ حممد 
 عبد السالم 
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

2013 

 

املسهمة يف احلصول املتغريات النفسية -12
على االعتماد االكادميي لدى اعضاء هيئة 
التدريس و العاملني ببعض كليات جامعة 

 حلوان

 شادية حسن حسان
 

 ابالشرتاك مع:
 أ. د.إبراهيم عباس الزهريي

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2015 

 

فاعلية برانمج ارشادى ابللعب قائم -13
االستعداد على تعدد احلواس لتنمية مهارات 

للقراءة و الكتابة لدى التالميذ ضعاف 
 السمع ابملرحلة االبتدائية

 امساء حسن بركات
 

 ابالشرتاك مع:
 أ. م.د. ثراي يوسف الشني

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2015 

 

أثر اختالف لغة التدريس على تطور  -14
الوظائف التنفيذية املعرفية و مستوى 

من تالميذ التحصيل الدراسي لدى عينة 
 التعليم األساسي.

 نيفني حممد حافظ
 

ابالشرتاك مع أ.د/ حسنني 
 الكامل

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2013 

 

و الوظائف منمنذجة العالقة بني   -15
املعرفية و الكفاءة الرايضية لدى طالب 

 PASSالتعليم العام يف ضوء نظرية 

 سوزان حممد إبراهيم
 

ابالشرتاك مع أ.د/ آمال 
 صادق

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2014 

 

اسرتاتيجيات التفكري البنائي لدى -16
التفوقني حتصيليًا من طالب كلية الرتبية 

 أمل أبو زيد مرسي
 

ابالشرتاك مع أ.د/ آمال 
 صادق
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 جامعة حلوان-كلية الرتبية جامعة حلوان
2014 

فعالية برانمج قائم على نظرية العبء -17
االنتباه لدى تالميذ املرحلة املعريف يف تنمية 

 االبتدائية

 إميان حممد عبد العال
 

 ابالشرتاك مع:
 د.حسنني الكاملأ.

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2016 

 

دراسة سيكومرتية  للعالقة بني مهارات -18
احلكمة ورايدة األعمال لدى الطالب 

 الراشدين 

عبري عاطف حممد عبد 
 احلليم 

 ابالشرتاك مع:
 اندية عبده أبو دنيا.د.أ

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2016 

 

فعالية برانمج تدرييب قائم على  -19
اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا يف تنمية 
الذكاء الناجح والدافعية لالجناز لدى طالب 

 املرحلة الثانوية يف الكويت 

 ابالشرتاك مع: ألطاف فهد الفهد
 حممد عبد السالم غنيم.د.أ

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2016 

 

لتنمية بعض  فعالية برانمج تدرييب -20
املهارات االجتماعية لدى التالميذ زارعي 

( 9 -6القوقعة يف املرحلة العمرية من )
 سنوات

 مبفرده رضا محدي عبد هللا 
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

2016 

 

دراسة منائية مستعرضة ألبعاد القوة   -21
الرايضية لدى الطالب املوهوبني وذوي 
التحصيل املرتفع  يف الرايضيات يف مراحل 

 التعليم 

 ابالشرتاك مع: هنى حممد سليمان 
حممد عبد السالم . د.أ

 غنيم
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

2017 

 

فاعلية برانمج تدرييب قائم على مفاهيم  -22
الثقايف و املرون املعرفية يف تنمية الذكاء 

الكفاءة االكادميية املدركة لدى طالب كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

 ابالشرتاك مع: حممد عاطف حممد
حممد عبد السالم . د.أ

 غنيم
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

2018 

 

فاعلية برانمج قائم على مبادئ التعلم  -23
املهارات املستند للدماغ يف تنمية بعض 

االجتماعية و تقدير الذات لطفل ما قبل 
 املدرسة

 ابالشرتاك مع: مروة عبد احملسن حممد
حممد عبد السالم . د.أ

 غنيم
 جامعة حلوان-كلية الرتبية
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2018 
فاعلية برانمج قائم على توجهات  -24

اهداف االجناز لتنمية التفكري االسرتاتيجي 
لدى طالب التعليم الفين  منخفضي 

 االنفعاالت التحصيلية االجيابية

 ابالشرتاك مع: سها حامد متويل
 اندية عبده ابو دنيا. د.أ

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2018 

 

فاعلية برانمج قائم على نظرية فرضييت  -25
القصور املزدوج يف عالج سرعة التسمية و 
الوعي الفونيمي لدى التالميذ ذوي 

 االبتدائيةالديسلسكيا ابملرحلة 

 ابالشرتاك مع: هبة امحد السيد
حممد عبد السالم . د.أ

 غنيم
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

2018 

 

فاعلية برانمج مقرتح قائم على عادات  -26
العقل املنتج يف حتسني مهارات القراءة و 
التحصيل األكادميى لدى تالميذ املرحلة 

 االعدادية ذوى صعوابت التعلم

عبد الواحد  هنلة عبداملنعم
 بشري

 ابالشرتاك مع:
 سليمان حممد سليمان. د.أ

بىن جامعة -كلية الرتبية
 2018سويف 

 

فاعلية برانمج تدرييب قائم على نظرية  -27
الذكاء الناجح لتنمية املهارات القيادية و 

 مهارات احلكمة لدى الطالب املعلم

عفاف عزت ابراهيم 
 الدسوقى

 ابالشرتاك مع:
السالم  أ.د. حممد عبد

 غنيم
 جامعة حلوان -كلية الرتبية

2019 

 

فاعلية برانمج تدرييب قائم على التفكري  -28
التأملى يف حتسني اليقظة العقلية و خفض 
االنفعاالت االكادميية السلبية لدى التالميذ 

 املتأخرين دراسيا يف املرحلة االعدادية

 ابالشرتاك مع: أمرية حمسن عبد الصادق
السالم  أ.د. حممد عبد

 غنيم
 جامعة حلوان -كلية الرتبية

2019 

 

فاعلية برانمج تدرييب قائم علىى منوذج  -29
جوملان للذكاء االنفعايل يف تنمية القدرة على 

و الفعالية الذاتية لدى حل املشكالت 
 طالب املرحلة الثانوية العامة

 ابالشرتاك مع: هدير حممود على الصباغ
د. اميان عبد ااروؤف عبد 

 احلليم
 جامعة حلوان -كلية الرتبية

2019 

 

فاعبية برانمج تدريىب قائم على مبادئ  -30
التعلم املستند اىل الدماغ ىف تنمية ما وراء 
الذاكرة و الدافع املعرىف لدى تالميذ املرحلة 

 ابالشرتاك مع: هند عبد احلفيظ جودة
 د. مرفت حسن

 جامعة حلوان -كلية الرتبية

 



 

  
 كلية التربية  

 2020 االبتدائية منخفضى التحصيل
فاعلية برانمج تدريىب قائم على  -31

اسرتاتيجيات تنظيم االنفعال املعرفية ىف 
و حتسني الكفاءة خفض امللل االكادميى 

الذاتية لدى املتفوقني عقليا منخفضى 
 التحصيل 

 ابالشرتاك مع: جهاد عالء حسن دايب
 أ.د اندية ابو دنيا

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
2020 

 

فاعلية برانمج تدريىب قائم على   -32
التكامل احلسى ىف تنمية االستعداد للقراءة و 
الكتابة لدى األطفال ذوى االعاقة العقلية 

 البسيطة

 ابالشرتاك مع: شيماء حممد رفعت
 أ.د حممد عبد السالم

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
2020 

 

ظة فاعلية برانمج تدريىب قائم على اليق -33
العقلية لتحسني الكفاءة الذاتية االكادميية و 
ما وراء املزاج لدى طالب الصف األول 

 الثانوى 

 ابالشرتاك مع: اميان عبد هللا موسى
 د. مرفت حسن فتحى

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
2020 

 

فاعلية برانمج تدريىب قائم على نظرية  -34
 الذكاء الناجح ىف تنمية الدافعية العقلية و
االجتاه حنو املمارسات الفنية لدى طالب 

 التعليم الثانوى الفىن الصناعى

شيماء على مصطفى 
 اجلمال

 ابالشرتاك مع:
 أ.د اندية عبده ابو دنيا

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
2021 

 

منذجة العالقات السببية بني اليقظة  -35
العقلية و املرونة األكادميية و تنظيم االنفعال 

الذاتية لدى الطالب املتفوقني و  و احليوية
 املتعثرين دراسيا بكلية الرتبية جامعة حلوان

 ابالشرتاك مع: تقى عبد املنعم على
 أ.د حممد عبد السالم غنيم

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
2021- 2022 

 

 (35) عدد الرسائلاجمالى 
 
 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الماجستير

مفهوم العالقات السببية عند بياجيه منو  -1
ألطفال املرحلة االبتدائية يف اجلمهورية 

 العراقية

 حامد عبد الرازق السلمان
 

ابالشرتاك مع د/  
سيد خري هللا، كلية 
الرتبية ابملنصورة 

12/5/1980 

مستوايت التغذية الراجعة وعالقتها  -2
مبستوايت التحصيل لدى طالب كلية الرتبية 

 املنصورة )دراسة جتريبية(جامعة  –

 عزيز ابقر على الفياض 
 

ابالشرتاك مع د/  
سيد خري هللا، د/ 
عزيز حنا داود، كلية 
الرتبية ابملنصورة 



 

  
 كلية التربية  

8/3/1982 

العالقة بني مسات الشخصية املميزة  -3
لألخصائي االجتماعي وجناح الطالب يف 

 التدريب امليداين بكلية اخلدمة االجتماعية

 الشنيثراي يوسف 
 

ابالشرتاك مع د/ صالح 
حوطر، كلية الرتبية جامعة 

 18/7/1985حلوان 

 

أثر الغناء اجلماعي يف التكيف  -4
الشخصي واالجتماعي لدى أطفال التعليم 

 االبتدائي

 نبيلة السيد صربى
 

ابالشرتاك مع د/ آمال 
صادق، كلية الرتبية جامعة 

 15/7/1985حلوان 

 

مصطفى حممد على  اجلامعةالنسق القيمى لدى طالب  -5
 حسانني

 

ابالشرتاك مع د/ اندية أبو 
دنيا، كلية الرتبية جامعة 

 23/3/1986حلوان 

 

التعلم الفردي والتعلم اجلماعي )دراسة  -6
 جامعة صنعاء -جتريبية( كلية الرتبية 

صاحل عبد هللا على 
 السنباىن

 

 -كلية الرتبية  
 جامعة صنعاء

11/10/1989 

ما قبل املدرسة لبعض املفاهيم تعلم طفل  -7
 العلمية من خالل الفهم

 رفقة مكرم جملي
 

ابالشرتاك مع د/وفاء  
كمال، كلية الرتبية جامعة 

 1997حلوان 

 

دراسة مقارنة للنسق القيمي لدى  -8
الطالب العائدين من اخلارج والطالب 

 املقيمني جبمهورية مصر العربية

 شريف حممد رشاد عثمان
 

د/سلوى عبد  ابالشرتاك مع
الباقي، كلية الرتبية جامعة 

 1997حلوان 

 

فاعلية استخدام التعلم االكتشايف لتنمية  -9
دافعية اإلجناز لدى طالب التعليم الثانوي 

 الصناعي

 هشام ابراهيم أمحد
 

ابالشرتاك مع د/ شحاتة 
حمروس، كلية الرتبية جامعة 

 3/5/1998حلوان 

 

البيئة يف  تنمية اجتاهات التالميذ حنو -10
ضوء منوذج هوفالند، برانمج مقرتح لتالميذ 

 احللقة الثانية من التعليم األساسي

 أمين عبد العزيز سالمة
 

ابالشرتاك مع د/ حممد 
السيد عبد املعطي، كلية 
الرتبية جامعة حلوان 

3/5/1998 

 

فعالية استخدام برانمج وسائط متعددة  -11
مبقرر يف حتصيل واجتاه طالب كلية الرتبية 

 6تكنولوجيا التعليم ، دراسة حالة جامعة 
 أكتوبر

أشرف عويس حممد عبد 
 اجمليد 

ابالشرتاك مع  
أ.د/مصطفى عبد 

السميع، أ.د/ ابراهيم 
الفار، معهد 

الدراسات الرتبوية 
جامعة القاهرة 



 

  
 كلية التربية  

2001 

فاعلية الذات وعالقتها أبمناط التكيف  -12
 النفسي واألكادميي لدى طالب اجلامعة

ابالشرتاك مع   داليا يسري حيىي الصاوي 
أ.د/حممد درويش، 

معهد الدراسات 
الرتبوية جامعة 

 2003القاهرة 

عالقة استخدام اسرتاتيجييت التسميع  -13
الذايت والتصميم الذايت للمعلومات ابلتذكر 
الصريح والضمين يف مادة التاريخ لدى عينة 

 من طالب املرحلة الثانوية

 مروى حممد سيد
 

 ابالشرتاك مع أ.د/ حممد 
عبد السالم غنيم، كلية 

جامعة حلوان  –الرتبية 
2005 

 

فاعلية برانمج تدرييب لتنمية مهارات  -14
التفكري التحليلي لدى عينة من تالميذ 
الصف الثالث السادس االبتدائي يف 

 الرايضيات يف ضوء نظرية بياجيه

 إسحق نصر زخارى
 

ابالشرتاك مع أ.د/ اندية 
 –دنيا، كلية الرتبية أبو 

 2005جامعة حلوان 

 

الفروق بني التالميذ ذوى صعوابت  -15
 تعلم العلوم والعاديني يف بعض املتغريات

 رشا شعبان إبراهيم
 

 ابالشرتاك مع أ.د/ حممد 
عبد السالم غنيم، كلية 

جامعة حلوان  –الرتبية 
2005 

 

الفروق الفردية يف اسرتاتيجيات حل  -16
اللفظية الرايضية طبقا ألمناط املشكالت 

خمتلفة من املفردات )بنائية واختيار من 
 متعدد(

 حسان خملوف خالف
 

ابالشرتاك مع أ.د/ اندية 
أبو دنيا، أ.م.د/ حممد عبد 
الغفار العمريى، كلية الرتبية 

 2006جامعة حلوان  –

 

فاعلية برانمج مقرتح للتغلب عل  -17
املواد الفنية مشكلة التأخر الدراسي يف بعض 

 لدى طالب التعليم الثانوي الصناعي

 رويدا حسن بدران
 

ابالشرتاك مع أ.م.د/ 
ابراهيم السيد درويش، كلية 

جامعة حلوان  –الرتبية 
2006 

 

فعالية الذات األكادميية لدى طالب  -18
اجلامعة املتفوقني دراسيا ونظرائهم من ذوى 

 التخلف الدراسى

 أمل أبو زيد مرسى
 

اك مع أ.د/ آمال ابالشرت 
 –صادق، كلية الرتبية 

 2006 -جامعة حلوان

 

برانمج لتنمية بعض اسرتاتيجيات  -19
التعلم املنظم ذاتيًا لدى التالميذ منخفضي 

 التحصيل ابملرحلة اإلعدادية.

 اجني عادل أنور عمار
 

ابالشرتك مع د/ شحاتة 
  -حمروس، كلية الرتبية 

 جلمعة حلوان

 



 

  
 كلية التربية  

2010 

برانمج تدرييب لتنمية مهارات فاعلية  -20
التفكري الناقد لدى تالميذ املرحلة األولية يف 

 املدارس اخلاصة ابململكة العربية السعودية.

 وفاء بنت حممد
 

ابالشرتاك مع أ.د/ حسانني 
 الكامل

جلمعة   -كلية الرتبية 
 حلوان

2010 

 

الفروق يف مهارات ما وراء املعرفة  -21
وتوجهات أهداف اإلجناز و أساليب 
اإلستذكار بني املتفوقني واملتاخرين دراسياً 

 لدي عينة من تالميذ املرحلة االعدادية.

 عبري عاطف حممد
 

 ابالشرتاك مع:
أ.م. د.حممد عبد الغفار 

 العمريي.
 جامعة حلوان  -كلية الرتبية

2012 
 

 

االستذكار و عالقتها  مهارات -22
ابلتحصيل الدراسي لدى طالبات القاتنات 

 ابملدينة اجلامعية جبامعة الفيوم

 سهام فتحي سيد
 

ابالشرتاك مع أ.د/ حممد 
 عبد السالم 
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

2013 

 

فاعلية برانمج قائم على بعض االنشطة -23
التعليمية لتنمية بعض القيم الرتبوية لدى 

 ( سنوات5-4قبل املدرسة) طفل ما

 مروة عبد احملسن حممد
 

 ابالشرتاك مع:
 د.مي السيد خليفة

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2014 

 

فاعلية برانمج قائم على مهارات الذكاء -24
الوجداين لتنمية الدافعية للتعلم لطالب 

 التعليم الثانوي الفين.

 سها حامد متويل
 

 ابالشرتاك مع:
 دنياأ.د.اندية أبو 

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2014 

 

فاعلية الذات و عالقتها أبساليب -25
مواجهة الضغوط النفسية لدى معلمي الرتبية 

 اخلاصة يف ضوء نظرية الزاروس

 رضا محدي عبد هللا
 

 ابالشرتاك مع:
 د.رمضان عاشور

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2014 

 

امليول املهنية و التخصص األكادميي  -26
وو عالقتهما ابلتصورات املستقبلية املدركة 

 لدى طلبة كلية الرتبية

 رشا فاروق عبد الرمحن
 

 ابالشرتاك مع:
أ.م.د.حممد عبد 

 الغفارالعمريي
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

 



 

  
 كلية التربية  

2014 
منو املفاهيم العلمية لدى تالميذ مرحلة -27

التعليم االساسي و عالقتها بسعة الذاكرة 
 ظرية بياجيهالعاملة يف ضوء ن

 يسرا  حممد حسني
 

 ابالشرتاك مع:
د.حممد عبد  .أ

 السالم غنيم
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

2015 

 

فعالية برانمج تدرييب يف تنمية مهارات -28
 التفكري الناقد لطالب التعليم الثانوي األديب

 أمرية مسري 
 

 ابالشرتاك مع:
 أ.د.حممد عبد السالم غنيم

 حلوانجامعة -كلية الرتبية
2016 

 

القدرة على حل املشكالت  -29
االجتماعية وعالقتها ابلبناء العاملي للذكاء 
االخالقي لدى الطلبة املعلمني كلية الرتبية 

 جامعة حلوان
 

 حممد عاطف حممد
 

 ابالشرتاك مع:
 أ.د.حممد عبد السالم غنيم

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2016 

 

فاعلية الذات وعالقتها ابالختيار  -30
املهين ملهنة التعليم لدى عينة من طالب 

 العام الدبلوم 

 ابالشرتاك مع: هدير حممود 
 اميان عبد الرؤوفد.

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2017 

 

العالقة السببية بني كل من اساليب  -31
 التعلم و العبء املعريف لدى طالب اجلامعة

 ابالشرتاك مع: الصاويمسر حسني 
حممد عبد السالم . د.أ

 غنيم
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

2017 

 

فاعلية برانمج تدرييب قائم على  -32
مهارات التفكري البصري يف تنمية املفاهيم 
العلمية يف مادة البيولوجي لدى طالب 

 الصف االول الثانوي

 ابالشرتاك مع: اد عالء الدين حسنجه
 عبده ابو دنيااندية . د.أ

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2018 

 

الذكاء الوجداين و عالقته ببعض  -33
مهارات التواصل اللفظي و غري اللفظي لدى 

 االطفال ذوي االعاقة العقلية البسيطة

 ابالشرتاك مع: شيماء حممد رفعت
 هاين فؤاد.د

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2018 

 



 

  
 كلية التربية  

قائم على فاعلية برانمج تدرييب  -34
اسرتاتيجيات احلساب الذهين يف تنمية 
املهارات احلسابية االساسية لدى االطفال 

 ذوي االعاقة العقلية البسيطة

 ابالشرتاك مع: اماين عطية حممد
 حممد العمرييد.م.. أ

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2018 

 

فاعلية برانمج تدرييب قائم على  -35
ذاتيا يف تنمية اسرتاتيجيات التعلم املنظم 

مهارات ما وراء املعرفة لدى طالب املرحلة 
 الثانوية

 ابالشرتاك مع: هند عبد احلفيظ جودة
 مرفت حسن فتحيد.

 جامعة حلوان-كلية الرتبية

 

فاعلية برانمج قائم على املبادئ  -36
السلوكية لتنمية اللغة غري اللفظية لدى 
األطفال املتأخرين لغواي ىف مرحلة ما قبل 

 املدرسة 

 ابالشرتاك مع: هاجر حممد فودة
 مرفت حسن فتحي.د

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2018 

 

ما وراء الذاكرة و عالقتها مبستوايت  -37
لدى تالميذ املرحلة جتهيز املعلومات 

االعدادية مرتفعي و منخفضي التحصيل يف 
 اللغة االجنليزية

 ابالشرتاك مع: اسراء حممد عبد الكرمي
 اندية عبده ابو دنيا. د.أ

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2018 

 

الكفاءة االكادميية و عالقتها أبساليب  -38
التعلم املفضلة لدى عينة من الطالب 

املتغثرين دراسيا بكلية الرتبية فوقني و املت
 جامعة حلوان

 ابالشرتاك مع: تقى عبد املنعم على
اميان عبد الرؤوف عبد د.

 احلليم
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

2018 

 

الفروق يف متغريات االدراك احلس  -39
حركى بني االطفال ذوى اضطراب فرط 
احلركة املصحوب بنقص االنتباه و اقراهنم 

 مرحلة ما قبل املدرسةالعاديني يف 

 ابالشرتاك مع: امحد عطية حممد عطية
 سوزان حممد ابراهيم د.

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

 

االسهام النسىب للذكاء اللغوي يف  -40
التنبؤ ابلتحصيل االكادميي لدى الطلبة 
امللتحقني بشعب اللغات كلة الرتبية جامعة 

 حلوان

 مع:ابالشرتاك  هالة السيد فرحات
 حممد عبد السالم غنيمد.أ.

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

 

دراسة منائية مستعرضة للتحكم  -41
الوظيفي املانع و عالقته ابضطراب نفص 
االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد لدى 

 ابالشرتاك مع: الشيماء عصام
 حممد عبد السالم غنيمد.أ.

 جامعة حلوان-الرتبيةكلية 

 



 

  
 كلية التربية  

 2019 طالب املراحل التعليمية املختلفة
العمليات النفس معرفية املسهمة يف  -42

 العبء املعريف لدى طالب املرحلة الثانوية
 ابالشرتاك مع: سوزان عبد الفتاح ابراهيم

اميان عبد الرؤوف عبد د.
 احلليم

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

 

 
 (42) عدد الرسائلاجمالى 

 
 
 

 البحث العلمى:

تاريخ  جهه النشر البحث عنوان م
 النشر

( اجلزء 3جملة كلية الرتبية ابملنصورة العدد ) دراسة تتبعية للتنبؤ ابلتحصيل الدراسي 1
 الثاين 

1981 

( اجلزء 4جملة كلية الرتبية ابملنصورة العدد ) دراسة حتليلية للعوامل املسهمة يف التحصيل الدراسي 2
 األول والثاين 

1981 

التعلم والتفكري لطالب اجلامعة وعالقتها ابلتحصيل أمناط  3
 باالشرتاك مع د/صالح مراد، د/نبيه إمساعيلالدراسي

( اجلزء 5جملة كلية الرتبية ابملنصورة العدد )
 األول 

1982 

بعض االجتاهات الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ابلصحة  4
 ابالشرتاك مع د/نبيه إمساعيلالنفسية

( اجلزء 5جملة كلية الرتبية ابملنصورة العدد )
 الثالث 

1983 

العالقات بني اجتاهات التالميذ حنو املدرسة وحتصيلهم  5
 الدراسي ودافعهم إىل اإلجناز 

( اجلزء 6جملة كلية الرتبية ابملنصورة العدد )
 األول 

1984 

 ابالشرتاكدور األسرة يف رعاية الطفل من امليالد حىت السادسة 6
 مع أ.د/طلعت منصور، د/فيوليت فؤاد

أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا، جملس 
حبوث العلوم االجتماعية والسكان شعبة 
التنمية االجتماعية ابالشرتاك مع كلية الرتبية 

 جامعة عني مشس 

1985-
1987 

 تنمية ذكاء تالميذ التعليم األساسي  7
 )دراسة جتريبية(

عة عني مشس العدد جملة كلية الرتبية جام
(11 ) 

1987 

قلق االمتحان وعالقته بكل من الذكاء والتحصيل الدراسي  8
 لدى تالميذ املرحلتني اإلعدادية والثانوية

( اجلزء 10جملة كلية الرتبية ابملنصورة العدد )
 الثالث 

1989 

التفكري الناقد وأمناط التعلم والتفكري ملعلمي املرحلة األوىل  9
 وغري امللتحقني ابلتأهيل الرتبويامللتحقني 

 1988 ( 6جملة كلية الرتبية جامعة الزقازيق العدد )

 1988( 3جملة كلية الرتبية جامعة املنوفية العدد )االجتاهات الوالدية كما يدركها األبناء ومسات الشخصية لالبن  10
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 اجلزء األول  ابالشرتاك مع د/ صالح مرادالوحيد واالبن متعدد األخوة

بعض  االجتاهات الوالدية كما يدركها األبناء والتحصيل  11
والذكاء للتالميذ ذوى املشكالت السلوكية والتالميذ العاديني 

 يف املرحلة اإلعدادية 

كتاب حبوث وقراءات يف علم النفس، دار 
 النهضة العربية 

1988 

كتاب حبوث وقراءات يف علم النفس، دار  ترتيب التلميذ بني أخوته وعالقته ببعض املتغريات النفسية 12
 النهضة العربية 

1988 

االجتاهات الرتبوية والقيم ملعلمي املرحلة االبتدائية امللتحقني  13
 وغري امللتحقني ابلتأهيل الرتبوي

كتاب حبوث وقراءات يف علم النفس، دار 
 النهضة العربية 

1988 

عالقتها ابلذكاء دراسة مقارنة لطرق قياس التذكر من حيث  14
 والتخصص لطالب اجلامعة

جملة املركز القومي للبحوث الرتبوية، 
 ( 1وزارة الرتبية والتعليم، العدد )

1988 

15 
 
 

اختبار الذكاء لدار التنمية الفكرية ابالشرتاك مع د/عزة 
 غامن، د/طارق رمزي، د/عبد القوي سامل

مكتب برانمج األمم املتحدة للتنمية، 
 صنعاء 

1992 

16 Cognitive Effort and Academic 

Achievement with different locus of 

control orientations with moahmed 

AbdElSalam Gonem , Suzan 

Mohamed Arafa 

International Journal of 

Educational and 

Psychological Research 

(IJEPR) 

2018 

 البحوث اليت أشرف عليها:
الوجداين وعالقته ابلدافعية للتعلم لدى طالب الذكاء  1

 باالشرتاك مع أ.د. انديه عبده أبو دنيا ،التعليم الثانوي الفني
 سها حامد حممد متويل

 2016 جملة كلية الرتبية جامعة حلوان.

امليول املهنية لدى طلبة كلية الرتبية يف ضوء املتغريات  2
عبد الغفار الدميوجرافية ابالشرتاك مع أ.م.د. حممد 

 العمريي، رشا فاروق عبد الرمحن

 2016 جملة كلية الرتبية جامعة حلوان.

3 The PASS Processing and Its 

Relationship to Mathematical 

Competency (Neuropsychological 

Assessment)With: 

 Prof. Amal A.M. Sadek 

Suzanne M.I.Arafa. 

Egyptian Journal of 

Psychological Studies 

Volume 26 November 92 

July. 

2016 

4 Confirmatory Factor Analysis of the 

Das-Nag lies System Egyptian 

Edition: Tests With Three Age 

Cognitive Assessment 

System Egyptian 

Editition. 

2016 
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GroupsWith: 

Prof. Amal A.M. Sadek 
Suzanne M.I. Arafa. 

فاعلية برانمج قائم علي بعض القيم الرتبوية لتنمية الذكاء  5
 ( سنوات.5-4الوجداين لطفل ماقبل املدرسة )

 روة عبد احملسن حممدابالشرتاك مع د.مي السيد خليفة، م

 2016 جملة كلية الرتبية جامعة حلوان.

الكفاءة السيكومرتية الختبار القدرات النفس لغوية  6
 10-6العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة من لألطفال 

سنوات ابالشرتاك مع حممد عبد السالم غنيم، زينب ماضي 
 حممود السيد

 2017 جملة كلية الرتبية جامعة عني مشس.

التنفيذية والعمليات دراسة العالقات البينية بني الوظائف  7
والقدرات النفس لغوية لدى أطفال املرحلة االبتدائية  املعرفية 

ابالشرتاك مع حممد عبد السالم غنيم، زينب ماضي حممود 
 السيد

 2017 جملة كلية الرتبية جامعة عني مشس.

الفروق يف الذكاء األخالقي يف ضوء بعض املتغريات لدى  8
الطلبة املعلمني بكلية الرتبية جامعة حلوان ابالشرتاك مع 

 حممد عبد السالم غنيم، حممد عاطف حممد

 2017 حلوان. جملة كلية الرتبية جامعة

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة حلوان  9
حنو اجلودة واالعتماد  األكادميي وعالقتها ابملثابرة 

ابالشرتاك مع أ.د.ابراهيم عباس الزهريي، وشادية حسني 
 حسان

 2017 حلوان. جملة كلية الرتبية جامعة

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة حلوان  10
حنو اجلودة واالعتماد  األكادميي وعالقتها ابلرضا الوظيفي 
ابالشرتاك مع أ.د.ابراهيم عباس الزهريي، وشادية حسني 

 حسان

 2017 حلوان. جملة كلية الرتبية جامعة

أثر اختالف لغة التدريس على الوظائف التنفيذية املعرفية  11
لدى تالميذ التعليم االبتدائي ابالشرتاك مع أ.د.حسنني 

 الكامل، نيفني حممد حافظ 

جملة مركز البحوث والدراسات الصينية 
 املصرية

2017 
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بناء وتقنني مقياس االستعداد للقراءة لتالميذ الصف األول  12
ضعاف السمع ابالشرتاك مع أ.م.د. ثراي والثاين االبتدائي 

 يوسف الشني وأمساء حسن بركات

 2017 حلوان. جملة كلية الرتبية جامعة
 
 

دراسة منائية ملستوى العبء املعريف و ابعاده لدى تالميذ  13
املرحلة االبتدائية ابالشرتاك مع حسنني الكامل و اميان عبد 

 العال

كلية جملة دراسات تربوية و اجتماعية  
 الرتبية جامعة حلوان

2018 

االستعداد للكتابة و عالقته مبفهوم الذات لدى التالميذ  14
ضعاف السمع ابملرحلة االبتدائية ابالشرتاك مع ثراي الشني 

 و امساء بركات

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2018 

بعض مهارات النطق  فاعلية استخدام اللفظ املنغم يف تنمية 15
 5اىل  3لدى االطفال زارعي القوقعة يف املرحلة العمرية من 

 شرتاك مع رضا محديسنوات ابال

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2018 

الفروق يف فاعلية الذات تبعا لعدد من املتغريات الدميوغرافية  16
شرتاك مع اميان عبد اباللدى عينة من طالب الدبلوم العام 

 الروؤف و هدير حممود

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2018 

بناء مقياس املهارات االجتماعية لدى التالميذ زارعي  17
سنوات ابالشرتاك  9اىل  6القوقعة يف املرحلة العمرية من 

 مع رضا محدي

ة جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلي
 الرتبية جامعة حلوان

2018 

اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا و عالقتها بدافعية االجناز  18
لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية ابالشرتاك مع حممد 

 عبد السالم و الطاف فهد

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2018 

طالب املرحلة الثانوية يف الفروق يف الذكاء الناجح لدى  19
ضوء بعض املتغريات ابالشرتاك مع حممد عبد السالم و 

 الطاف فهد

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2018 

القيمة التنبؤية ملهارات احلكمة يف توجهات اهداف االجناز  20
لدى طالب اجلامعة ابالشرتاك مع اندية عبده ابو دنيا ، 

 عبري عاطف حممد

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2018 

 2018جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية التفكري ما وراء املعريف و عالقته مبهارات رايدة االعمال  21
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لدى طالب اجلامعة  ابالشرتاك مع اندية عبده ابو دنيا ، 
 عبري عاطف حممد

 الرتبية جامعة حلوان

و سعة االنتباه البصرى لدى تالميذ املرحلة الفروق يف فرتة  22
االبتدائية ذوى مستوايت خمتلفة من الذكاء ابالشرتاك مع 

 حسنني الكامل ، اميان عبد العال

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2018 

الرايضيات ابلتواصل القيمة التنبؤية للتحصيل الدراسي يف  23
الرايضي و الرتابط الرايضي لدى طلبة املرحلة االعدادية 

 ابالشرتاك مع هنى حممد سليمان ، حممد عبد السالم غنيم

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2019 

التواصل اللفظي و غري اللفظي لدى  الفروق يف مهارات 24
ابالشرتاك  املتغريات تالميذ املرحلة االبتدائية يف ضوء بعض

 ، شيماء حممد رفعتمع  حممد عبد السالم غنيم

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2019 

التسمية التلقائية السريعة و الوعى الفونيمى و عالقتهم  25
القرائى لدى التالميذ ذوى صعوابت التعلم ابملرحلة ابلعسر 

االبتدائية ابالشرتاك مع حممد عبد السالم و هبة امحد 
 السيد

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2020 

الفروق ىف تقدير الذات ىف ضوء بعض املتغريات  26
ك مع حممد الدميوجرافية لدى طفل ما قبل املدرسة ابالشرتا

 عبد السالم و مروة عبد احملسن حممد

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2020 

التحكم الوظيفى املانع و عالقته ابضطراب نقص االنتباه  27
ئد لدى طالب املرحلة االبتدائية  املصحوب ابلنشاط الزا

  ابالشرتاك مع حممد عبد السالم و الشيماء عصام على  

جملة دراسات تربوية و اجتماعية كلية 
 الرتبية جامعة حلوان

2020 

للمسامهة بنشر حبث  2016. يونيو(IJEPR)احلصول على شهادة تقدير من اجمللة الدولية للبحوث الرتبوية والنفسية 
 ابجمللة 
 المؤتمرات: رابعا"

 15حضور مؤتمر إعداد هيئات التدريس بكليات التربية اإلقليمية ممثال لجامعة المنصورة في الفترة من  1
 م والمنعقد بكلية التربية جامعة عين شمس.25/9/1979إلى 

 4/4/1985إلى  1جامعة حلوان في الفترة من  –حضور المؤتمر العلمي األول لعلم النفس بكلية التربية  2

حضور المؤتمر الثاني لعلم النفس في الجمعية المصرية للدراسات النفسية والذي انعقد في كلية السياحة  3
 28/4/1986إلى  26والفنادق جامعة حلوان من 

حضور المؤتمر الثالث لعلم النفس في الجمعية المصرية للدراسات النفسية في كلية اآلداب جامعة القاهرة  4
 28/1/1987 إلى 26من 

 16/5/1987إلى  14حضور المؤتمر القومي للتعليم من  5
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المشاركة في حضور مؤتمر التعليم األساسي الحاضر والمستقبل بكلية التربية جامعة حلوان  6
 م10/2/1986

المشاركة في حضور المؤتمر العلمي الثاني معلم رياض األطفال كلية التربية جامعة حلوان  7
 م14/4/1987

جامعة  –كلية التربية الرياضية  –حضور المؤتمر العلمي الدولي للتنمية البشرية واقتصاديات الرياضة  8
 29/12/1995إلى  27حلوان من 

 15/3/1996إلى  13جامعة حلوان من  –حضور المؤتمر العلمي التاسع بكلية الخدمة االجتماعية  9

 2/4/1996إلى  1والفنادق جامعة حلوان من حضور المؤتمر العلمي الثاني بكلية السياحة  10

حضور المؤتمر العلمي السنوي األول عن االتجاهات الحديثة فى التربية النظرية والتطبيقية، مركز طيبة  11
 25/4/1996إلى  24للدراسات التربوية من 

 م11/3/1996حضور الملتقى العربي الثاني لتدريب طالب الجامعات العربية القاهرة  12

 1/4/1996جامعة حلوان  –حضور اللقاء السنوي السادس لقيادات شباب الجامعة  13

 م ورئاسة إحدى جلسات المؤتمر20/4/1996حضور المؤتمر العلمي الرابع بكلية التربية جامعة حلوان  14

جلسات م ورئاسة إحدى 9/7/1996حضور المؤتمر العلمي الرابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم  15
 المؤتمر

 م والمشاركة في إحدى جلسات المؤتمر6/1997حضور المؤتمر العلمي األول للبيئة بجامعة حلوان  16

حضور المؤتمر الرابع عشر لعلم النفس في مصر والمؤتمر العربي السادس لعلم النفس، الجمعية  17
 25/2/1998- 23المصرية للدراسات النفسية باالشتراك مع كلية تربية عين شمس 

 13/5/1998-12حضور المؤتمر العلمي السادس بكلية التربية جامعة حلوان  18

 27/10/1998-26حضور ملتقى تشغيل خريجى الجامعة بجامعة حلوان  19

 حضور المؤتمر الخامس عشر لعلم النفس في مصر والمؤتمر العربي السابع لعلم النفس، الجمعية  20
 1999النفسية باالشتراك مع كلية بنات عين شمس فبراير المصرية للدراسات 

 م2000حضور مؤتمر عمداء كليات التربية العرب الذي نظمته جامعة أسيوط  21

 م1999المشاركة في التبادل الثقافي مع لبنان ممثال للجامعات المصرية نوفمبر  22

 م2001وهران الجزائر حضور مؤتمر عمداء كليات التربية العرب الذي نظمته جامعة  23

 م2002حضور منتدى حوار الثقافات الذي نظمته الهيئة اإلنجيلية ووزارة األوقاف  24

 م2003حضور منتدى حوار الثقافات بالتعاون نظمته الهيئة اإلنجيلية ووزارة األوقاف  25

 م2005جامعة حلوان مارس  –حضور مؤتمر كلية التربية  26

 المشاركة في المؤتمر الثاني والعشرون لعلم النفس في مصر والمؤتمر العربي الرابع عشر لعلم النفس،  27
 م2006الجمعية المصرية للدراسات النفسية باالشتراك مع تربية األزهر فبراير 

المشاركة في المؤتمر الخامس والعشرون لعلم النفس في مصر والمؤتمر العربي السابع عشر لعلم  28
 م2006النفس، الجمعية المصرية للدراسات النفسية ورئاسة إحدى جلساته فبراير 

        3/2/2009الثالثاء  –( اليوم الثاني 2رئاسة الجلسة العلمية السادسة )بحوث في علم النفس التربوي  29

تنظمه الجمعية التي  –المؤتمر السنوي الخامس و العشرون لعلم النفس في مصر و السابع عشر العربي  30
 المصرية للدراسات النفسية

مؤتمر مستقبل اعداد المعلم في كليات  – 29/3/2010االثنين  – 2رئاسة جلسة بحوث و أوراق العمل  31
التربية  و جهود الجمعيات العلمية في عمليات التطوير في العالم العربي الذي نظمته كلية التربية جامعة 

 حلوان

 الثانوي التاسع و العشرون لعلم النفس في مصر و الحادي والعشرون العربيحضور المؤتمر  32
 .2013 /4 /1 -3/  30الذي تنظمه الجمعية  المصرية للدراسات النفسية 

حضور المؤتمر العلمي السابع عشر لكلية التربية جامعة حلوان : "استراتيجيات تمكين المعلمين العرب  33
 م.2014 -6 -25والقيام برئاسة جلستين من جلساته األربع  من جدارات مجتمع المعرفة" ،
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 التنميه المهنيه)التدريب()متدرب( خامسا"

 ( 2005/  5/  5 - 3حضور دورة الشئون القانونية )  1

 (  2005/  6/  14 - 11حضور دورة إختاذ القرار وحل املشكالت )  2

 (  2005/  8/  15  - 13حضور دورة الشئون املالية )  3

 (  2005/  7/  25 - 24إعداد املدربني )  .T.O.Tحضور دورة  4

 12/2/2009-8حضور دورة املراجعني اخلارجيني للتعليم قبل اجلامعي   5

 26/2/2009التخطيط االسرتاتيجي حضور ورشة عمل  6

 15/7/2009-14حضور دورة التخطيط االسرتاتيجي ملؤسسات التعليم العايل  7

 5/8/2009-26/7حضور دورة مراجعون خارجيون ملؤسسات التعليم العايل  8

 11/8/2009-9حضور دورة تقومي نواتج التعلم  9

 2015 /2 /16حضور ورش دعم فين لقسم  علم النفس الرتبوي بعنوان توصيف الربامج و املقررات   10

 

 

 

 المشروعات المموله: سادسا"
دور األسرة يف رعاية الطفل من امليالد حىت السادسة، ابالشرتاك مع أ.د/طلعت منصور غربايل و  1

والتكنولوجيا، جملس حبوث العلوم االجتماعية والسكان أكادميية البحث العلمي د/فيوليت فؤاد إبراهيم،  
 1985شعبة التنمية االجتماعية ابالشرتاك مع كلية الرتبية جامعة عني مشس 

34 
35 

 . 2014المشاركة في لجنة اإلدارة والتنظيم العام بيوم الخريجين و التوظيف كلية التربية جامعة حلوان 

 رئاسة الجلسة العلمية " الدعم النفسي للشخصية المصرية" من المؤتمر العلمي الثامن عشر لكلية التربية 36
 .2015 /11/  19جامعة حلوان 

 

 2016أكتوبر  19حضور يوم الخريجين والتوظيف  لكلية التربية جامعة حلون  37

 2018سبتمبر  17حضور ندوة االرشاد االكاديمى كلية التلربية جامعة حلوان  38

 2018نوفمبر  5حضور ندوة التصنيف الدولى كلية التلربية جامعة حلوان  39

المؤتمر الدولى الثانى و العلمى التاسع عشر لكلية التربية جامعة حلوان بعنوان "اقتصاد المعرفة حضور  40
 2020فبراير  27الى  26و التمكين الرقمى للتعليم" من 



 

  
 كلية التربية  

اختبار الذكاء لدار التنمية الفكرية، ابالشرتاك مع د.عزة غامن و د.طارق رمزي، د.عبد القوي سامل  2
 .1992للتنمية، صنعاء، اليمن الزبيدي، مكتب برانمج األمم املتحدة 

 2011-2010جامعة حلوان،  –اعداد بنوك األسئلة يف املواد الرتبوية و النفسية، كلية الرتبية  3

 مشروع انشاء معمل علم النفس الرقمى و تطوير معمل علم النفس التجرييب 4

 

 المجتمع: خدمهأنشطه  سابعا"

 الندوات 1

 جامعة حلوان –كلية الخدمة االجتماعية  9/4/1996 حضور ندوة الثقافة السكانية 2

 22/6/1996حضور ندوة العلوم والبيئة بكلية العلوم جامعة حلوان  3

 1998حضور ندوة النيل مصدر الحياة التي نظمتها جامعة حلوان  4

 1998حضور ندوة الشارع المصري بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل التي نظمتها جامعة حلوان  6

 9/2/1999حضور الندوة العلمية األولى لمركز التنمية التكنولوجية بجامعة حلوان  7

 24/3/1999-22حضور الندوة القومية األولى لمركز التنمية التكنولوجية بجامعة حلوان  8

 و الذي نظمته جامعة حلوان. 28/4/2010 –حضور ندوة الجامعة ووحدة المجتمع  

 التدريب)مدرب( 2

املسامهة يف دورات إعداد هيئات التدريس ومعاونيهم وتنمية قدراهتم واليت تعقد جبامعة حلوان: يف برامج تقومي  1
  2008 -2005التدريس وتنمية التفكري ومهارات التدريس الفعال ىف 

املسامهة يف برامج تنمية قدرات أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم جبامعة حلوان: يف برامج بناء أدوات البحث   2
  2008 - 2005العلمي والتقومي الرتبوي 

املسامهة يف دورات إعداد هيئات التدريس ومعاونيهم وتنمية قدراهتم واليت تعقد جبامعة بىن سويف: يف برانمج  3
 2006 -2005تقييم التدريس 

 2008املسامهة يف فعاليات أكادميية املعلم: تصميم الربامج وإدارة االختبارات ملعلمي التعليم العام  4

 

 

 الصفه الجمعيات العلميه)المحليه/الدوليه( ثامنا"

االشتراك في عضوية الجمعية المصرية للدراسات النفسية ورابطة التربية  1
 .الحديثة

 عضو

العلمية الدائمة لعلم النفس التربوي والصحة النفسية لوظائف  عضوية اللجنة 2
 م2004/2008األساتذة 

 عضو

 عضوعضوية لجان المحكمين للجنة األساتذة واألساتذة المساعدين لعلم النفس التربوي  3



 

  
 كلية التربية  

 م2008/2011والصحة النفسية 
 

 

 :و التخصص الوظيفي المؤهالت العلمية "تاسعا  

 العلمية:المؤهالت  أوال :

 م1970بكالوريوس علوم وتربية ختصص )طبيعة وكيمياء( كلية الرتبية جامعة عني مشس  1

 م1972دبلوم خاص يف الرتبية كلية الرتبية جامعة عني مشس  2

 

 م1975ماجستري يف الرتبية ختصص )علم النفس التعليمي( كلية الرتبية جامعة عني مشس  3

 

 م.1979الرتبية ختصص )علم النفس التعليمي( كلية الرتبية جامعة املنصورة دكتوراه الفلسفة يف  4

 

 التدرج الوظيفي ثانيا :

 م21/5/1977حىت  3/9/1970مدرس بوزارة الرتبية والتعليم من  1

 29/6/1979حىت  22/5/1977مدرس مساعد بكلية الرتبية جامعة املنصورة من  2

 م31/10/1984حىت  30/6/1979املنصورة من مدرس بكلية الرتبية جامعة  3

 م4/3/1989حىت  1/11/1984أستاذ مساعد بكلية الرتبية جامعة حلوان من  4

 حىت اآلن. 5/3/1989أستاذ علم النفس التعليمي بكلية الرتبية جامعة حلوان من  5

 

 
 المؤلفات العلمية: "عاشرا  

 أوال: االختبارات:

 واتريخ النشرمكان  املشرتكون العنوان

جمموعة اختبارات حتصيلية موضوعية يف علم  -1
 النفس

ابالشرتاك مع د/فتحى 
 الزايت

( اجلزء 4جملة كلية الرتبية ابملنصورة، العدد )
 1981األول 

( اجلزء 5ابملنصورة، العدد )جملة كلية الرتبية  ابالشرتاك مع د/صالح مرادمقياس االجتاهات حنو العملية التعليمية يف  -2



 

  
 كلية التربية  

 
 ثانياً: المقاالت:

 مكان واتريخ النشر املشرتكون العنوان

 1980مطبعة جامعة القاهرة  مبفرده التحصيل الدراسي )حماضرة مربجمة( -1

ابالشرتاك مع د/حممد  القدرة واالبتكار يف تدريس الرايضيات -2
 مصطفى، د/صالح مراد

( 3جملة كلية الرتبية ابملنصورة العدد )
 1981اجلزء الثاين 

ملخصات بعض الرسائل اجلامعية املمنوحة من قسم علم  -3
 النفس التعليمي بكلية الرتبية جامعة املنصورة

( 4جملة كلية الرتبية ابملنصورة العدد )  مبفرده
 1981اجلزء األول 

من قسم علم ملخصات بعض الرسائل اجلامعية املمنوحة  -4
 النفس التعليمي بكلية الرتبية جامعة املنصورة، جزء اثين

( 5جملة كلية الرتبية ابملنصورة العدد )  مبفرده
 1982اجلزء األول 

ملخصات بعض الرسائل اجلامعية املمنوحة من قسم علم  -5
 النفس التعليمي بكلية الرتبية جامعة املنصورة، جزء اثلث

( 5الرتبية ابملنصورة العدد )جملة كلية   مبفرده
 1983اجلزء الثاين 

 

 اثلثا: الكتب:

 مكان واتريخ النشر املشرتكون العنوان

 1980مطبعة جامعة القاهرة  ابالشرتاك مع أ.د/ سيد خري هللا أسس التدريس اجلامعي -1

 1982كلية الرتبية جامعة املنصورة  مبفرده املدخل لعلم النفس العام -2

 1982األول  التعليم األساسي

 1982مكتبة األجنلو املصرية  مبفرده مقياس االجتاهات األسرية -3

لينون للقدرات العقلية العامة  –اختبار أوتيس  -4
 سنة(16-11املستوى املتوسط )

 1985دار النهضة العربية  ابالشرتاك مع د/صالح مراد

ايزابيل  –برجيز مقياس أمناط الشخصية كاترين  -5
 مايرز

 2001دار النهضة العربية  مبفرده



 

  
 كلية التربية  

 1983املكتبة العلمية ابملنصورة  مبفرده مصطلحات علم النفس العام -3

 1987دار النهضة العربية  مبفرده  املدخل لعلم النفس الفارق -4

 1987دار النهضة العربية  مبفرده  املدخل لعلم النفس التعلم -5

الدين، ابالشرتاك مع أ.د/عادل عز  مقدمة يف علم النفس، أرنوف ويتنج )ترمجة( -6
د/نبيل حافظ، د/عبد العزيز الشخص، 

 مراجعة أ.د/ عبد السالم عبد الغفار

دار ماكجروهيل للنشر، القاهرة 
1983 

ابالشرتاك مع أ.د/عادل عز الدين،  سيكولوجية التعلم، أرنوف ويتنج )ترمجة( -7
د/نبيل حافظ، د/عبد العزيز الشخص، 

 مراجعة أ.د/ عبد السالم عبد الغفار

جروهيل للنشر، القاهرة دار ماك
1984 

 1988دار النهضة العربية  ابالشرتاك مع د/صالح مراد حبوث وقراءات يف علم النفس -8

 1990الرتكي للطباعة  ابالشرتاك مع أ.د/عبد السالم الشيخ يف علم النفس العام -9

ابالشرتاك مع د/طارق رمزي، د/عزة  مقدمة يف علم النفس -10
اجلبار الفرحان، د/عبد غامن، د/عبد 

 القوى الزبيدي، د/ حممد الصويف

 1991منشورات جامعة صنعاء 

 1996مكتبة النهضة املصرية  مبفرده  علم النفس التعلم -11

 1997مكتبة النهضة املصرية  مبفرده  علم النفس الفارق -12

 1997مكتبة النهضة املصرية  مبفرده  القياس والتقومي الرتبوي -13

 1997مكتبة النهضة املصرية  ابالشرتاك مع أ.د/عبد املطلب القريطي مبادئ علم النفس -14

ابالشرتاك مع د/ سناء على، د/ وفاء عبد  علم النفس النمو -15
 اجلواد، د/مصطفى احلاروين، د/ومهان مهام

 1997مطبوعات جامعة حلوان 

 1998مطبوعات جامعة حلوان،  البنهاوىابالشرتاك مع د/ حممد عز الدين  علم النفس التجرييب -16

 2001أكتوبر،  6مطبوعات جامعة   مبفرده علم النفس التعلم -17



 

  
 كلية التربية  

 2002أكتوبر  6مطبوعات جامعة   مبفرده علم النفس العام -18

 ابالشرتاك مع د/ صالح الدين  علم النفس االجتماعي يف الرتبية -19

 عبد الغىن السيد

 2003دار الفكر العريب، 

 2003أكتوبر  6مطبوعات جامعة   مبفرده اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي -20

ابالشرتاك مع أ.د/ كمال عبد الفتاح، د/  الثقافة البيئية -21
 عماد الشرقاوى

 2003دار الفكر العريب، 

ابالشرتاك مع أ.د/ على ماهر خطاب،  املدخل إىل العلوم السلوكية -22
أ.د/ حممد عبد السالم، أ.م.د/ حممد 
العمريى، أ.م.د/ اندية أبو دنيا، د/ مسري 

 رائف، د/ حممد عبد املعطى

مطبوعات كلية الرتبية جامعة حلوان، 
2005 

ابالشرتاك مع أ.د/ على ماهر خطاب،  علم نفس النمو -23
 أ.د/ حممد عبد السالم، أ.م.د/ حممد
العمريى، أ.م.د/ اندية أبو دنيا، أ.م.د/ 

 مصطفى احلاروىن

مطبوعات كلية الرتبية جامعة حلوان، 
2006 

ابالشرتاك مع أ.د/ حممد عبد السالم، د/  سيكولوجية التعلم -24
 مصطفى احلاروىن

مطبوعات كلية الرتبية جامعة حلوان، 
2006 

ابالشرتاك مع أ.د/ على ماهر خطاب،  االختبارات وإدارهتا  -25
 أ.د/ حممد عبد السالم، 

 د/ مصطفى احلاروىن

مطبوعات كلية الرتبية جامعة حلوان، 
2007 

 ابالشرتاك مع أ.د/ على ماهر خطاب، سيكولوجية التعلم -26

 د/ مصطفى احلاروىن

مطبوعات كلية الرتبية جامعة حلوان، 
2007 

مطبوعات كلية التعليم الصناعى جامعة  مع أ.د/ على ماهر خطاب، ابالشرتاك سيكولوجية التعلم -27
 2007حلوان، 



 

  
 كلية التربية  

 

 مناقشة الرسائل العلمية: إحدى عشر"

 مكان واتريخ التسجيل الباحث عنوان الرسالة

لدى عالقة بعض اجتاهات الوالدين ابالستجاابت التوكيدية  -1
 تالميذ املرحلة اإلعدادية

حممود حممد 
 األرضي

)ماجستري صحة 
 نفسية(

كلية الرتبية جامعة عني مشس 
5/12/1985 

العالقة بني مسات الشخصية املميزة لألخصائي االجتماعي  -2
 وجناح الطالب يف التدريب امليداين بكلية اخلدمة االجتماعية

 ثراي يوسف الشني

)ماجستري علم نفس 
 تربوي(

 1986كلية الرتبية جامعة حلوان 

 1988كلية الرتبية جامعة حلوان مصطفى حممد  النسق القيمي لدى طالب اجلامعة -3

 د/ مصطفى احلاروىن

 ابالشرتاك مع أ.د/ على ماهر خطاب، االختبارات وإدارهتا -28

 أ.د/ مصطفى احلاروىن

مطبوعات كلية التعليم الصناعى جامعة 
 2008حلوان، 

 ماهر خطاب، ابالشرتاك مع أ.د/ على سيكولوجية النمو -29

أ.د/ مصطفى احلاروىن، د. حممد 
 العمريى، د.حممد عبد املعطى

مطبوعات كلية الرتبية جامعة حلوان، 
2008 

 2008مكتبة النهضة املصرية  مبفرده نظرايت التعلم والتعليم -30

 ابالشرتاك مع أ.د/ على ماهر خطاب، سيكولوجية التعلم -31

أ.د/ مصطفى احلاروىن، د. حممد 
 العمريى، د.حممد عبد املعطى

مطبوعات كلية الرتبية جامعة حلوان، 
2009 

 2013مطبوعات مكتبة النصر مبفرده علم النفس الرتبوي-32



 

  
 كلية التربية  

 على حسانني

)ماجستري علم نفس 
 تربوي(

أثر الغناء اجلماعي يف التكيف الشخصي واالجتماعي لدى  -4
 أطفال مرحلة التعليم األساسي

نبيلة السيد صربي 
 عبد الرحيم

)ماجستري علم نفس 
 تربوي(

 1988كلية الرتبية جامعة حلوان 

الشعور ابالغرتاب وعالقته ببعض املتغريات العقلية وغري  -5
 العقلية لدى طالب اجلامعة )دراسة تفاعلية(

عالء حممود جاد 
 شعراوي

)ماجستري علم نفس 
 تربوي(

 3/10/1988كلية الرتبية جامعة املنصورة 

ع وعالقته ببعض قدرات التفكري دافع حب االستطال -6
 االبتكاري

حممد حممود خليل 
 سعودي

)ماجستري علم نفس 
 تربوي(

 1989كلية الرتبية جامعة األزهر 

التفاعل بني االستعدادات والتحصيل يف جمال الرتبية  -7
 الرايضية

حممد عبد السالم 
 سامل غنيم

)دكتوراه علم نفس 
 تربوي(

 1989كلية الرتبية جامعة حلوان 

 مكان واتريخ التسجيل الباحث عنوان الرسالة

التعلم الفردي والتعلم اجلماعي )دراسة جتريبية( كلية الرتبية  -8
 جامعة صنعاء

صاحل عبد على 
 السنباين

)ماجستري علم نفس 
 تربوي(

 14/7/1991كلية الرتبية جامعة صنعاء 

كلية الرتبية للبنات األقسام األدبية،الرايض، سامية عوض بن لدى بعض متغريات الشخصية املرتبطة ابلقيم الدينية  -9
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 الدن طالبات كلية الرتبية للبنات ابلرايض

)دكتوراه علم نفس 
 تربوي(

 1993اململكة العربية السعودية 

اخلوف لدى طالب وطالبات املرحلة الدراسية املتوسطة  -10
 والتحصيلمبدينة الرايض وعالقته مبتغريات اجلنس والنوع 

محاد عبد هللا 
 احلماد

 )ماجستري علم نفس(

كلية الرتبية جامعة امللك سعود، الرايض 
1993 

بعض املشكالت النفسية واالجتماعية لتالميذ املرحلة  -11
 اإلعدادية وعالقتها بتفاعل الوالدين مع املدرسة

 فوقية حممد راضي

)ماجستري علم نفس 
 تربوي(

 1995املنصورة كلية الرتبية جامعة 

خالد عبد احلميد  تنمية املخاطرة احملسوبة يف ضوء الرتبية السيكولوجية -12
 عثمان

 )دكتوراه علم نفس(

 1998كلية الرتبية جامعة عني مشس 

فاعلية برانمج مقرتح لتنمية اإلبداع الفين لدي طالب  -13
 التعليم الفين الصناعي

أمحد عبد اللطيف 
 إبراهيم

نفس )دكتوراه علم 
 تربوي(

 2000كلية الرتبية جامعة حلوان 

تعلم طفل ما قبل املدرسة لبعض املفاهيم العلمية من  -14
 خالل الفهم

 رفقة مكرم جملي

)ماجستري علم نفس 
 تربوي(

 2000كلية الرتبية جامعة حلوان 

أتثري املناخ النفسي االجتماعي كما يدركه املعلمون على  -15
 واجتاهاهتم حنو االبتكار يف املرحلة الثانويةرضاهم عن عملهم 

عبد احلميد على عبد 
 القادر الدسوقي

 )دكتوراه علم نفس تربوي(

 2001كلية الرتبية جامعة املنصورة 

البنية العاملية للعوامل املعرفية وغري املعرفية لدى طالب   -16
 كلية اهلندسة

 ايفا ابراهيم فرج

 )دكتوراه علم نفس تربوي(

 2001الرتبية جامعة حلوان كلية 

 2001كلية الرتبية جامعة حلوان  شريف حممد رشاددراسة مقارنة للنسق القيمي لدى الطالب العائدين من  -17
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 )ماجستري علم النفس( اخلارج والطالب املقيمني جبمهورية مصر العربية

برانمج مقرتح لتنمية االجتاهات حنو البيئة يف ضوء منوذج  -18
 لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسيهوفاليز 

 أمين عبد العزيز سالمة

 )ماجستري علم نفس تربوي(

 2001كلية الرتبية جامعة حلوان 

فعالية برانمج إرشادي مقرتح لتنمية بعض مهارات  -19
 التواصل االجتماعي لدى األطفال املعاقني

حممد السعيد عبد اجلواد أبو 
 حالوة

 نفس تربوي()ماجستري علم 

كلية الرتبية بدمنهور جامعة اإلسكندرية 
2002 

مدى فاعلية التعلم التعاوين جملموعات من التالميذ يف  -20
 ضوء القبول/ الرفض االجتماعي وفاعلية الذات

 وائل حسن زكراي عشبة

 )ماجستري علم نفس تربوي(

 2003كلية الرتبية جامعة املنوفية 

ابالكتشاف يف تنمية دافعية فاعلية استخدام التعلم  -21
 اإلجناز لدى طالب التعليم الثانوي الصناعي

 هشام ابراهيم أمحد

علم نفس  ) ماجستري

 (تربوي

 2003كلية الرتبية جامعة حلوان 

فعالية استخدام برانمج وسائط متعددة يف حتصيل واجتاه  -22
طالب كلية الرتبية مبقرر تكنولوجيا التعليم )دراسة حالة جامعة 

 أكتوبر( 6

أشرف عويس حممد 
عبد اجمليد )ماجستري 

 تكنولوجيا تعليم(

معهد الدراسات والبحوث الرتبوية 
 2003جامعة القاهرة 

فاعلية برانمج مقرتح لتنمية املسئولية االجتماعية وتعديل  -23
 السلوك جتاه البيئة لتالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي

 أمين عبد العزيز سالمة

 (علم نفس دكتوراه )

معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة 
 2005عني مشس 

العالقة بني وظائف النصفني الكرويني للمخ وإضطراب  -24
عجز االنتباه املصحوب بنشاط حركي زائد لدى املرحلة 

 االبتدائية

 هاىن حامد عز الدين

علم نفس  ) ماجستري

 (تربوي

 2005كلية الرتبية جامعة حلوان 

القدرة على التفكري االبتكارى وعالقتها ببعض املتغريات  -25
 النمائية لدى طفل ما قبل املدرسة

 أماىن فؤاد على سرحان

 )ماجستري علم نفس(

جامعة القاهرة  -كلية رايض األطفال 
2006 

برانمج لزايدة فاعلية النمط املتكامل للتفكري وأثره على  -26
 طالب املرحلة اإلعدادية تنمية القدرة على حل املشكالت لدى

ابتسام صاحل صاحل 
 الشهاوي 

علم نفس  ) ماجستري

 2006كلية الرتبية جامعة املنصورة 
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 (تربوي

الفروق يف بعض األساليب املعرفية بني املتفوقني عقليا  -27
ذوي صعوابت تعلم الكيمياء والفائقني من طالب املرحلة 

 الثانوية

 مي السيد خليفة

علم نفس  ) ماجستري

 (تربوي

 2006كلية الرتبية جامعة حلوان 

فعالية مدخل تكنولوجي متكامل لتنمية بعض الذكاءات  -28
أكتوبر وإتقاهنم لتصميم  6املتعددة لطالب كلية الرتبية جبامعة 

 املواد التعليمية

أشرف عويس حممد 
عبد اجمليد )دكتوراه 

 تكنولوجيا تعليم(

الرتبوية معهد الدراسات والبحوث 
 2006جامعة القاهرة 

فعالية بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات  -29
 التفكري واالجتاه حنو العلوم لدى طالب املرحلة الثانوية العامة

 جيهان أمحد الشافعي

 ) دكتوراه مناهج علوم(

 2007جامعة حلوان  –كلية الرتبية 

الل الذايت ابلتحصيل عالقة الكفاية املدركة واالستق -30
 الدراسي لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

 

علم نفس  ) ماجستري 

 (تربوي

 كلية الرتبية جامعة الزقازيق 

 2008يناير 

عادات االستذكار وعالقتها ببعض مسات الشخصية  -31
 والتحصيل الدراسي لدى طالب كلية الرتبية

 

علم نفس  ) ماجستري 

 (تربوي

 جامعة املنصورةكلية الرتبية 

 2008يناير 

عالقة بعض املتغريات النفسية بصعوابت الكتابة لدى  -32
 التالميذ يف مرحلة الطفولة املتأخرة

 سحر حممد نبيل زكي

علم نفس  ) ماجستري

 (تربوي

 كلية الرتبية جامعة املنصورة

 2008فرباير  28

قراءة أثر برانمج عالجي لصعوابت التهجي يف تنمية مهارة  -33
الكلمة لدى التالميذ ذوي صعوابت التعلم ابلصف الثاين االبتدائي 

 يف دولة الكويت

 

)ماجستري صعوابت 
 تعلم(

جامعة اخلليج  -برانمج صعوابت التعلم
 العريب البحرين

 2008يونيو  5

 كلية الرتبية بدمنهور جامعة اإلسكندريةآايت فوزي على الذكاء االجتماعي ومسات الشخصية وعالقتهما بكفاءة  -34
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 الدمريي األداء لدى معلمي املرحلة االبتدائية

علم نفس  ) ماجستري

 (تربوي

 2008يونيو  24

فاعلية الذات وعالقتها أبمناط التكيف النفسي  -35
 واألكادميي لدى طالب اجلامعة

داليا يسري حيىي 
الصاوي )ماجستري 

 ارشاد نفسي(

معهد الدراسات والبحوث الرتبوية 
 2008القاهرة أغسطس   جامعة

القيمة التنبؤية للذكاء املكاين ابلتحصيل الدراسي يف مادة  -36
 اهلندسة الفراغية لدى عينة من تالميذ الصف الثالث الثانوي

 حممد عبده حممود محزة

علم نفس  ) ماجستري

 (تربوي

 جامعة حلوان  –كلية الرتبية 

 2008سبتمرب 

صعوابت تعلم العلوم والعاديني الفروق بني التالميذ ذوي  -37
 يف بعض املتغريات

 رشا شعبان إبراهيم

علم نفس  ) ماجستري

 (تعليمي

 جامعة حلوان  –كلية الرتبية 

 2008أكتوبر 

فعالية برانمج مقرتح يف حتسني كفاءة التمثيل املعريف لدى  -38
 عينة من طالب اجلامعة ذوي صعوابت تعلم اللغة العربية

 مصطفىإميان سعيد 

علم نفس  ) دكتوراه

 (تعليمي

 جامعة حلوان  –كلية الرتبية 

 2009أغسطس 

الذكاء الشخصي يف بعض اخلصائص املعرفية واملهارية  -39
والوجدانية وعالقته ابلتخصص األكادميي والنوع لدى عينة من 

 طالب كلية الرتبية

 هشام إبراهيم أمحد

علم نفس  ) دكتوراه

 (تعليمي

 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

 2009سبتمرب 

 مكان واتريخ التسجيل الباحث عنوان الرسالة

عالقة بعض املتغريات النفسية بصعوابت الكتابة لدى  -40
 التالميذ يف مرحلة الطفولة املتأخرة

 

 )ماجستري(

 جامعة املنصورة  -كلية الرتبية 

 2009فرباير 
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)رسائل املعاجلات االحصائية يف البحوث النفسية  -41
الدكتوراه و املاجستري( اجملازة ببعض كليات الرتبية )دراسة 

 تقوميية(

أشرف عبد الرازق 
 السيد الشافعي

 )ماجستري(

 جامعة املنصورة  -كلية الرتبية 

2009 

عالقة استخدام اسرتاتيجييت التسميع الذايت و التنظيم  -42
التاريخ الذايت للمعلومات ابلتذكر الصريح و الضمين يف مادة 

 لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية

 مروى سيد قرين

 )ماجستري(

 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

 2010سبتمرب 

العوامل العقلية املسهمة يف حتصيل النحو لدى طالب  -43
 املرحلتني االعدادية و الثانوية )دراسة مقارنة(

مجال ابراهيم عبد العزيز 
 عنب

 )دكتوراه(

 جامعة املنصورة  -كلية الرتبية 

2010 

فاعلية برانمج تدريىب لتنمية مهارات ماوراء املعرفة وأثره ىف  -44
 توجهات أهداف االجناز لدى عينة من طالب كلية الرتبية

 مى السيد خليفة

 )دكتوراه(

 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

 2010ديسمرب 

لدى فعالية برانمج تدرييب لتنمية مهارات التفكري الناقد  -45
تالميذ املرحلة األولية يف املدارس اخلاصة ابململكة العربية 

 السعودية

وفاء بنت حممد بن 
 سليمان الطحل

 )ماجستري(

 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

 2012أغسطس 

 

فاعلية برانمج ارشادى على بعض متغريات الشخصية -46
 لدى املدمن الناقه دراسة اكلينيكية

 مرمي حسن البصري

 )دكتوراة(

 معهد الدراسات الرتبوية جامعة القاهرة

 2012سبتمرب 

االسرتاتيجيات املعرفية املسهمة يف أداء مهام االستدالل -47
اللفظي لدى تالميذ الصف األول الثانوي من ذوي املستوايت 

 املختلفة من السعة العقلية

 سوزان حممد إبراهيم

 )ماجستري(

 جامعة حلوان -كلية الرتبية

 2012سبتمرب 

فاعلية برانمج تدرييب لتنمية بعض املهارات االرشادية لدى -48
 عينة من املرشدين النفسيني يف سوراي.

 

منصور عبد القادر 
 االشي

 )دكتوراة(

 معهد الدراسات الرتبوية جامعة القاهرة
 2012أكتوبر 

 جامعة حلوان -كلية الرتبية أمل أبو زيدفعالية الذات األكادميية لدى طالب اجلمعة املتفوقني -49
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 2013يناير  )ماجستري( ونظرائهم من ذوي التخلف الدراسيدراسيا 
تنمية العمليات املعرفية يف حل املشكال اهلندسية يف ضوء -50

بعض مكوانت ما وراء املعرفة لدى التالميذ ذوي صعوابت 
 التعلم

 حسان خملوف خالف
 )دكتوراة(

ن ابريل جامعة حلوا -كلية الرتبية
2013 

برانمج لتنمية اسرتاتيجيا التعلم املنظم ذاتيا لدى التالميذ -51
 منخفضي التحصيل الدراسي ابملرحلة االعدادية

 اجني عادل انور
 )ماجستري(

جامعة حلوان مايو  -كلية الرتبية
2013 

االمن النفسي و عالقته مبستوى الطموح و الدافعية -52
 الثانوية العامةلالجناز لطالب املرحلة 

 هالة حممد محدي
 )ماجستري(

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
 2013مايو 

الفروق يف مهارا ما وراء املعرفة و توجهات أهداف االجناز -53
و اساليب االستذكار بني املتفوقني و املتاخرين دراسيا لدى عينة 

 من تالميذ املرحلة االعدادية
 

 عبري عاطف حممد
 )ماجستري(

 جامعة حلوان -الرتبيةكلية 
 2013نوفمرب 

 

برانمج ارشادى لتقوية االان االعلي و اثره على التوافق -54
 النفسي واالجتماعي لدى احلدث اجلانح يف األردن

 ابسم حممد فرحيات
 )دكتوراة(

 معهد الدراسات الرتبوية جامعة القاهرة
 2014يناير 

اعداد فاروق عبد تطوير اختبار القدرات العقلية االولية -55
 الفتاح موسى وتقدير خصائصه السيكومرتية

 جنالء حممود عامر
 )ماجستري(

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
 2014مارس 

 
فاعلية برانمج ارشادى يف خفض قلق املستقبل املهين لدى -56

 الصم والبكم من طالب املرحلة الثانوية ابلكويت
خالد  فهد حسن 

 املطري
 )دكتوراة(

 الدراسات الرتبوية جامعة القاهرةمعهد 
 2014يوليو 

 
برانمج ارشادى لتخفيف ضغوط ما بعد الصدمة و أثره -57

على بعض املتغريات النفسية لدى عينة من الطالب املتفوقني 
 بسوراي

 نرجس يوسف امسندر
 )دكتوراة(

 معهد الدراسات الرتبوية جامعة القاهرة
 2015يناير 

 
املعريف وعالقته بتحمل الغموض االكادميي املرونة التصلب -58

 لدى طلبة كلية الرتبية
 رانيا حممد توفيق أمحد

 )ماجستري(
 جامعة حلوان -كلية الرتبية

2015 
فعالية برانمج تدرييب قائم على االنشطة املوسيقية لتنمية -59

 الرفاهة النفسية لدى عينة من املعاقني عقلياً القابلني للتعلم
حممود حممد فتحي 

 حممد
 )ماجستري(

–معهد البحوث للدراسات العربية 
 املنظمة العربية للتالبية والثقافة و العلوم

 2015فرباير 
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عالقة الذكاء الناجح عند سترينربج مبهارات اختاذ القرار -60
لدى عينة من الطالب املتفوقني و العادديني ابملرحلة الثانوية يف 

 الكويت

 ألطاف حزام فهد
 )ماجستري(

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
2015 

مهارات االستذكار و عالقتها ابلتحصيل الدراسي لدى -61
 الطالبات القاتنات ابملدينة اجلامعية جبامعة الفيوم

 سهام فتحي سيد
 )ماجستري(

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
2015 

فاعلية برانمج ارشادى للتدخل املبكر لتنمية السلوك -62
التكيفي لألطفال املعاقني عقليًا القابلني للتعليم يف البيئة 

 األردنية.

زيدون عبد احلميد 
 موسي

 )دكتوراة(

 كلية الدراسات العليا للرتبية
 جامعة القاهرة

 2015سبتمرب 
فاعلية الذات وعالقتها أبساليب مواجهة الضغوط النفسية -63

 س لدى معلمي الرتبية اخلاصة يف ضوء نظرية الزارو 
 رضا محدي شعبان

 )ماجستري(
 جامعة حلوان -كلية الرتبية

 2015سبتمرب
فاعلية برانمج تدرييب قائم على بعض قوانني اجلشطالت يف -64

 تنمية التحكم املعريف لدى عينة من طالب اجلامعة االندفاعيني
 هاين فؤاد سيد

 )دكتوراة(
 جامعة حلوان -كلية الرتبية

 2015سبتمرب
برانجمح قائم على مهارات التفكري اإلجيايب وأثره يف فاعلية -65

تنمية املسئولية االجتماعية لدى تالميذ املدرسة االبتدائية 
 املتفوقني دراسيا

 حامت حممد إمام
 )دكتوراة(

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
 2016يناير

أمناط التفكري الرايضي وعالقتها ابألساليب املعرفية لدى -66
 الثانويةطالب املرحلة 

 هني حممد سليمان
 )ماجستري(

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
 2016فرباير

فعالية الذات األكادميية ومستوى الطموح لدى طالب -67
 املرحلة الثانوية لعامة من مستوايت حتصيلية خمتلفة

 رحيان جمدى حيي
 )ماجستري(

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
2016 

 
غري  –فاعلية التعلبم العالجي على التفكري الوظيفي  -68

الوظيفي لدى املعرضون خلطر اإلعاقة االنفعالية من تالميذ 
 املرحلة الثانوية يف االردن 

هباء أمني حسن 
 اجلوازنة 

 )دكتوراه(

جامعة  –كلية الدراسات العليا للرتبية 
 2016القاهرة يوليو 

بدافعية االجناز لدى طالب التفكري االجيايب وعالقته  -69
 املرحلة الثانوية الفنية التجارية ) دراسة ارتباطية تنبؤية(

 شيماء حممد كمال 
 )ماجستري(

كلية الرتبية.جامعة 
 2016بورسعيد.يوليو

برانمج مقرتح لتفعيل مبادئ التعلم القائم على الدماغ   -70
املرحلة وأتثريه يف بعض جوانب التنمية البشرية لدى طالبات 

 الثانوية واالقتصاد املنزيل

صفاء صابر عبد 
الظاهر الطناين 

 )دكتوراه(

كلية االقتصاد املنزيل.جامعة حلوان. 
 2016أغسطس

امليول املهنية والتخصص األكادميي وعالقتهما ابلتصورات  -71
 املستقبلية املدركة لدى طلبة كلية الرتبية 

 رشا فاروق عبد الرمحن
 )ماجستري(

كليةالرتبية. جامعة حلوان. 
 2016سبتمرب
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فعالية برانمج تدرييب قائم على مبادئ الذكاءات املتعددة  -72
 يف تنمية االستعدادات اإلبداعية لدى طفل الروضة 

 هيام طه حممد طه
 )ماجستري(

كليةالرتبية. جامعة حلوان.  
 2016سبتمرب19

لتنمية بعض فاعلية برانمج قائم على األنشطة التعليمية  -73
 ( سنوات5-4القيم الرتبوية لدى طفل ماقبل املدرسة )

 مروة عبد احملسن حممد
 )ماجستري(

كليةالرتبية. جامعة حلوان. 
 2016أكتوبر

التفكري اإلبداعي واجلانيب يف حل املشكالت وعالقتهما  -74
 ببعض املتغريات الدميوجغرافية

هنى حممود حممد عبد 
 الغفار )ماجستري(

البنات لآلداب والعلوم والرتبية كلية 
 2016.جامعة عني مشس. ديسمرب

أثر برانمج للذكاء الوجداين يف تنمية كل من القدرة على  -75
 حل املشكالت ومهارات القيادة لدى طالب املرحلة الثانوية

إبراهيم فتحي مرزوق 
 الرببري )ماجستري(

معهد البحوث والدراسات العربية. 
للرتبية والثقافة والعلوم. املنظمة العربية 

 2017فرباير8جامعة الدول العربية 
مستواي ت الدافع املعريف وعالقته أبساليب التعلم لدى  -76

 تالميذ املرحلة املتوسطة بدولة الكويت
عامر حممد عويضة 
 العجمي )ماجستري(

فرباير  30كليةالرتبية. جامعة حلوان.
2017 

فعالية برانمج تدرييب لتنمية مهارت ما وراء املعرفة يف حل -77
 لدى طالب الصف األول الثانوي املشكالت الفيزايئية 

 فوزية حممد شعيب 
 )دكتوراه(

إبريل  27كليةالرتبية. جامعةحلوان.
2017 

منذجة العالقة بني منو الوظائف املعرفية والكفاءة الرايضية  -78
 PASSلدى طالب التعليم العام يف ضوء نظرية 

سوزان حممد ابراهيم 
 السيد عرفة
 )دكتوراه(

مايو  3كلية الرتبية. جامعةحلوان.
2017 

برانمج أنشطة يف فنون االداء لتنمية بعض االحتياجات  -79
 ( سنوات 4-2النمائية لطفل احلضانة )

دينا مجال سليمان 
 عجيز

 )دكتوراه(

كلية الرتبية للطفولة املبكرة. جامعة 
 2017يوليو9القاهرة.

القدرة على حل املشكالت االجتماعية وعالقتها ابلبناء  -80
لدى الطلبة املعلمني بكلية الرتبية العاملي للذكاء األخالقي 

 جامعة حلوان

حممد عاطف حممد 
 حممد

 )ماجستري(

يوليو 25كلية الرتبية. جامعةحلوان.
2017 

املتغريات النفسية املسهمة يف احلصول على االعتماد  -81
األكادميي لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملني ببعض كليات 

 جامعة حلوان

 شادية حسني حسان
 )دكتوراه(

يوليو 27كلية الرتبية. جامعةحلوان.
2017 

السيد عبد العظيم علي  الدومجاتية وعالقتها ابلسعادة النفسية لدى طلبة اجلامعة -82
 علي )ماجستري(

 14كلية الرتبية. جامعة الزقازيق.
 2017 أغسطس

فاعلية استخدام منوذج التعلم التوكيدي يف تدريس  -83
لتنمية التفكري املستقبلي والكفاءة الذاتية املدركة االقتصاد املنزيل 

 لتلميذات املرحلة اإلعدادية

جنالء عبد الرب عبد 
السميع عسكر  

 )دكتوراه( 

كلية االقتصاد املنزيل. جامعة 
 2017أغسطس17حلوان.

أثر اختالف لغة التدريس على تطور الوظائف التنفيذية  -84
 يذ التعليم األساسي املعرفية والتحصيل الدراسي لدى تالم

نيفني حممد حممد 
 حافظ

 سبتمرب 11كلية الرتبية. جامعةحلوان.
2017 
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 )دكتوراه(

فاعلية برانمج ارشاد معريف سلوكي يف تنمية التفكري  -85
االجيايب و التحصيل الدراسي لالطفال املوهوبني ذوي التفريط 

 التحصيلي

وفاء طه امحد حممد 
الكاملي )دكتوراه 

 صحة نفسية(

نوفمرب  1كلية الرتبية. جامعةحلوان.
2017 

الكفاءة الوجدانية و عالقتها ابسرتاتيجيات تقدمي الذات  -86
لدى الطلبة املتفوقني عقليا و اقراهنم العاديني يف املرحلة الثانوية 

 )دراسة مقارنة(

اسالم السيد حممود 
عبد الشايف )ماجستري 

 صحة نفسية(

فرباير  1كلية الرتبية. جامعةحلوان.
2018 

فعالية برانمج عالجي ابللعب يف تنمية القدرات النفس  -87
 لغوية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية القابلني للتعلم.

زينب ماضي حممود 
 )دكتوراه(

ابريل  12كلية الرتبية. جامعةحلوان.
2018 

منو املفاهيم العلمية لدى تالميذ مرحلة التعليم االساسي  -88
 بسعة الذاكرة العاملة يف ضوء نظرية بياجيهو عالقتها 

يسرا حممد حسني 
 )ماجستري(

مايو  16كلية الرتبية. جامعةحلوان.
2018 

فعالية برانمج تدرييب قائم على اسرتاتيجيات التعلم املنظم  -89
ذاتيًا يف تنمية الذكاء الناجح والدافعية لالجناز لدى طالب 

 املرحلة الثانوية يف الكويت 

 فهد الفهدألطاف 
 )دكتوراة(

 12.جامعة حلوان-كلية الرتبية
   2018اغسطس 

فاعلية برانمج ارشادى ابللعب قائم على تعدد احلواس -90
لتنمية مهارات االستعداد للقراءة و الكتابة لدى التالميذ 

 ضعاف السمع ابملرحلة االبتدائية

 امساء حسن بركات
 )ماجستري(

 

 16جامعة حلوان. -كلية الرتبية
 2018اغسطس 

فاعلية الذات وعالقتها ابالختيار املهين ملهنة التعليم لدى  -91
 عينة من طالب الدبلوم العام 

 هدير حممود 
 )ماجستري(

 26جامعة حلوان. -كلية الرتبية
 2018اغسطس 

فاعلية الذات االكادميية و عالقتها ابلتسويف االكادميي  -92
 ابملدينة اجلامعيةلدى عينة من الطالبات املغرتابت 

عفاف عزت ابراهيم 
 دسوقي

 )ماجستري(

 14جامعة حلوان. -كلية الرتبية
 2018اغسطس 

دراسة سيكومرتية  للعالقة بني مهارات احلكمة ورايدة -93
 األعمال لدى الطالب الراشدين 

عبري عاطف حممد عبد 
 احلليم

 )دكتوراة( 

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2018 

تدرييب لتنمية مهارات التقومي الذاتى ملعلمات برانمج  -94
 رايض االطفال ىف ضوء معايري اجلودة

أمرية مهدى عبد 
 احلميد طرفاية

 )ماجستري(

جامعة -للطفولة املبكرة كلية الرتبية
 القاهرة
2019 

 
لتنمية بعض املهارات االجتماعية  فعالية برانمج تدرييب -95

( 9 -6لدى التالميذ زارعي القوقعة يف املرحلة العمرية من )
 رضا محدي عبد هللا

  )دكتوراة(
 جامعة حلوان-كلية الرتبية

2019 
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 سنوات

قائم على املدخل القصصى لتنمية الذكاء  فعالية برانمج -96
االجتماعي و املسئولية االجتماعية و الوعي ابلقضااي النفسية 

 لدى تالميذ احللقة االوىل من التعلبم االساسى

نور اهلدى امحد محدى 
 عبد اخلالق

)دكتوراه مناهج و طرق 
 تدريس علم النفس(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

برانمج قائم على نظرية العبء املعريف يف تنمية فعالية  -97
 عملية االنتباه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

 اميان حممد عبد العال
 )دكتوراه(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

دراسة منائية مستعرضة البعاد القوة الرايضية لدى الطالب  -98
 مراحل املوهوبني و ذوى التحصيل املرتفع يف الرايضيات يف

 التعليم

 هنى حممد سليمان
 )دكتوراه(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

مستوى الذكاء الروحي و عالقته ابلسعادة الدراسية لدى  -99
 طالب املرحلة الثانوية

 مرياين عياد ذكي
 )ماجستري(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

الناقد  فعالية برانمج تدرييب يف تنمية مهارات التفكري -100
 لطالب التعليم الثانوي األديب

 أمرية مسري
 )ماجستري(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

الذكاء الوجداين و عالقته ببعض مهارات التواصل  -101
اللفظي و غري اللفظي لدى االطفال ذوى االعاقة العقلية 

 البسيطة

 شيماء حممد رفعت 
 )ماجستري(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

عادات العقل املنبئة ابملرونة التكيفية لدى طالب  -102
 املرحلة الثانوية يف ضوء النوع و التخصص

نورة حجازي عبد 
 الظاهر

 )ماجستري(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

فعالية برانمج تدرييب قائم على النظرية املعرفية و اثره يف  -103
لدى التالميذ ذوى تنشيط الذاكرة و حتسني التحصيل الدراسي 

 صعوابت التعلم

أسامة عبد احلميد 
 ابراهيم محودة

 )دكتوراه صحة نفسية(

 بين سويفجامعة -كلية الرتبية
2019 

فاعلية برانمج تدرييب قائم على احلساب الذهين  -104
ابستخدام املعداد لتنمية املهارات احلسابية االساسية لدى 

 االطفال ذوى االعاقة العقلية البسيطة

 أماىن عطية حممد
 )ماجستري(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

فاعلية برانمج تدرييب قائم على اسرتاتيجيات التعليم  -105
املنظم ذاتيا يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة لدى طالب املرحلة 

 الثانوية

 هند عبد احلفيظ جودة
 )ماجستري(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

برانمج تدرييب قائم على مهارات التفكري البصرى فاعلية  -106
يف تنمية املفاهيم العلمية يف مادة البيولوجي لدى طالب الصف 

جهاد عالء حسن 
 دايب

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 
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 )ماجستري( ول الثانوىاأل

فاعلية برانمج قائم على عادات العقل يف تنمية مهارات  -107
احلكم االختيارية لدى طالب املرحلة  التنظيم الذايت للتعلم و

 االعدادية

 رانيا حممد توفيق
 )دكتوراه(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

العالقة السببية بني كل من اساليب التعلم و العبء  -108
 املعريف لدى طالب اجلامعة

 مسر حسني الصاوي
 )ماجستري(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2019 

الذاكرة و عالقتها مبستوايت جتهيز املعلومات ما وراء  -109
لدى تالميذ املرحلة االعدادية مرتفعي و منخفضي التحصيل يف 

 اللغة االجنليزية

 اسراء حممد عبد الكرمي
 )ماجستري(

 جامعة حلوان-كلية الرتبية
2020 

الكفاءة االكادميية و عالقتها أبساليب التعلم املفضلة  -110
املتفوقني و املتغثرين دراسيا بكلية الرتبية لدى عينة من الطالب 

 جامعة حلوان

 تقى عبد املنعم على
 )ماجستري(

  جامعة حلوان-كلية الرتبية
2020 

فاعلية برانمج قائم على مبادئ الذكاءات املتعددة ىف  -111
تنمية بعض عادات العقل و اثره على التحصيل الدراسى لدى 

 االعداديةاملتأخرين دراسيا ابملرحلة 

آمنة ابراهيم حسني 
 امحد

 )ماجستري(

  جامعة حلوان-كلية الرتبية
2020 

فاعلية برانمج تدرييب قائم على مفاهيم الذكاء الثقايف و  -112
املرون املعرفية يف تنمية الكفاءة االكادميية املدركة لدى طالب  

 كلية الرتبية جامعة حلوان

 حممد عاطف حممد
 )دكتوراه(

  جامعة حلوان-الرتبيةكلية 
2020 

العوامل اخلمسة للشخصية و عالقتها مبهارات حل  -113
 املشكالت لدى املتزوجات العامالت و غري العامالت 

 نورهان طلعت ابراهيم
 )ماجستري(

  جامعة حلوان-دابكلية اآل
2020 

فاعلية برانمج قائم على نظرية فرضييت القصور املزدوج  -114
التسمية و الوعي الفونيمي لدى التالميذ ذوي يف عالج سرعة 

 الديسلسكيا ابملرحلة االبتدائية

 هبة امحد السيد
 )دكتوراه(

  جامعة حلوان-كلية الرتبية
2020 

فاعلية برانمج قائم على توجهات اهداف االجناز لتنمية  -115
التفكري االسرتاتيجي لدى طالب التعليم الفين  منخفضي 

 التحصيلية االجيابيةاالنفعاالت 

 سها حامد متوىل
 )دكتوراه(

  جامعة حلوان-كلية الرتبية
2020 

فاعلية برانمج قائم على مبادئ التعلم املستند للدماغ يف  -116
تنمية بعض املهارات االجتماعية و تقدير الذات لطفل ما قبل 

 املدرسة

 مروة عبد احملسن حممد
 )دكتوراه(

  جامعة حلوان-كلية الرتبية
2020 

فاعلية برانمج تدريىب قائم على فنيات حتليل السلوك  -117
التطبيقى ىف تنمية السلوك اللغوى لدى أطفال التوحد ىف املرحلة 

عبد الرمحن على حممد 
 خليل

 -معهد البحوث و الدراسات العربية
 جامعة الدول العربية
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 2020 )ماجستري( االبتدائية

للتحكم الوظيفي املانع و عالقته دراسة منائية مستعرضة  -118
ابضطراب نفص االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائد لدى طالب 

 املراحل التعليمية املختلفة

 الشيماء عصام
 )ماجستري(

  جامعة حلوان-كلية الرتبية
2020 

اسرتاتيجيات التفكري البنائي لدى التفوقني حتصيليًا من  -119
 طالب كلية الرتبية جامعة حلوان

 أمل ابو زيد مرسى
 )دكتوراه(

  جامعة حلوان-كلية الرتبية
2021 

االسهام النسىب للذكاء اللغوي يف التنبؤ ابلتحصيل  -120
االكادميي لدى الطلبة امللتحقني بشعب اللغات كلة الرتبية 

 جامعة حلوان

 هالة السيد فرحات
 )ماجستري(

  جامعة حلوان-كلية الرتبية
2021 

العالقات السببية بني ابعاد التفكري البنائى و منذجة  -121
احلكمة االختبارية و قلق االختبار لدى املتفوقني حتصيليا و 

 العاديني من طلبة املرحلة الثانوية

 رشا فاروق عبد الرمحن
 )دكتوراه(

  جامعة حلوان-كلية الرتبية
2021 

العمليات النفس معرفية املسهمة يف العبء املعريف لدى  -122
 طالب املرحلة الثانوية

سوزان عبد الفتاح 
 ابراهيم

 )دكتوراه(

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
2021 

منذجة العالقات السببية بني اليقظة العقلية و االبتكارية  -123
االنفعالية و التفكري املنظومى لدى الطلبة املتفوقني دراسيا ىف 

 جامعة حلوان

 آية نصر الدين
 )ماجستري(

 جامعة حلوان -كلية الرتبية
2021 

 


