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 . بيانات شخصية أوال :
 

 محمد عبد السالم سالم غنيم                           األسم : 

 م25/5/2003الدرجة العلمية الحالية وتاريخ شغلها  : أستاذ علم النفس التربوي  

 م2003/  9حتى  7/2003للدراسات العليا والبحوث من ـ جامعة حلوان وكيل كلية التربية 

م حتى 29/10/2003/2003وكيل كلية التربية ـ جامعة حلوان لشئون التعليم والطالب  من 

 م20/8/2005

 م .18/10/2007م وحتى 21/8/2005عميد كلية التربية ـ جامعة حلوان ـ من 

 م .2014مارس  3ـ مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية حتى 

 ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية ـ جامعة حلوانغ المتفرحاليا : أستاذ علم النفس التربوي 

 01005723151محمول :     

 ghon33_salsm@yahoo.com       البريد اإللكتروني :  

 . المؤهالت العلميةثانيا: 

 

  م كلية التربية ـ جامعة حلوان .1980الدبلوم العام في التربية 

  م كلية التربية ـ جامعة عين شمس .1982(  الدبلوم الخاصة في التربية ) قياس نفسي 

  " عن دراسة موضوعها  م1985درجة الماجستير في التربية تخصص " علم النفس التربوي

" أثر كل من عرض النموذج ومعرفة النتائج على اكتساب المهارات الحركية الدقيقة لتالميذ 

 التربية ـ جامعة حلوان .الحلقة الثانية من التعليم األساسي " قسم علم النفس ـ كلية 

  " م عن دراسة 1989درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص " علم النفس التربوي

موضوعها " التفاعل بين االستعدادات والتحصيل في مجال التربية الرياضية " قسم علم النفس 

 ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان .

 

 .  التدرج الوظيفي ثالثا :

  معيد بكلية التربية ـ قسم علم النفس وتكنولوجيا  14/7/1982حتى م 22/11/1980من

 التعليم ـ جامعة حلوان .

  معيد بقسم علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان . 15/7/1982من 

  م  مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي ـ كلية 1/1/1990م حتى 14/9/1985من

 التربية ـ جامعة حلوان .

  مدرس بقسم علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ  م26/2/1994وحتى  2/1/1990من

 جامعة حلوان .

  أستاذ مساعد علم النفس التربوي ـ قسم علم النفس  م24/5/2003وحتى  27/2/1994من

 التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان .

  لنفس التربوي ـ وحتى تاريخه أستاذ علم النفس التربوي ـ قسم علم ا م25/5/2003من

 كلية التربية ـ جامعة حلوان .

  ـ لشئون الدراسات العليا والبحوث2003/  9 /17من  م وكيل كلية التربية ـ جامعة حلوان 

. 
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 29/10/2003. م وكيل كلية التربية ـ جامعة حلوان ـ لشئون التعليم والطالب 

  م .18/10/2007م عميد كلية التربية ـ جامعة حلوان ـ وحتى 21/8/2005من 

  ـ في الفترة من ـ سلطنة عمان  م   1994/  20/10معار للعمل بكلية التربية للمعلمين 

 . م 31/8/2000وحتى 

  معار للعمل ـ أستاذ علم النفس التربوي ـ بكلية التربية ـ جامعة الملك فيصل ـ

 م1/9/2011م  18/10/2007المملكة العربية السعودية  من 

  أكتوبر  19 من لشئون التعليم والطالب اعتباراامعة حلوان جوكيل كلية التربية

 . م1/8/2013م حتى 2012

 اعتبارا  كلية التربية جامعة حلوانواالعتماد وحدة ضمان الجودة التنفيذي لمدير ال

  . م3/3/2014م وحتى 1/11/2013من 

 
 . محكمةاألبحاث العلمية المنشورة في مجالت علمية رابعا : 

 

 مالحظات تاريخ النشر جهة النشر عنوان البحث م

تغير اتجاهات طالبات كلية التربية  ـ 1

 الرياضية 

المجلة المصرية 

للدراسات النفسية ، العدد 

 م1991األول سبتمبر 

سبتمبر 

 م1991

 فردي

الفروق في تقدير الذات الحركية وعالقته  ـ 2

بمستوى األداء الفعلي لدى عينة من 

 المراهقين

المدرسية صحيفة المكتبة 

ـ المجلد الخامس 

والعشرون ـ العدد األول 

 . /1993ـ يناير 

يناير 

 م1993

 فردي

الفروق في االتجاهات اإلبداعية الحركية  ـ 3

 في مجال التربية الرياضية .

مجلة علوم وفنون 

الرياضة ، المجلد 

الخامس ، العدد األول ، 

 م1993يناير 

يناير 

 م1993

 فردي

القائد التربوي بين الفروق في سمات  ـ 4

 القياس النفسي واالختيار السوسيومتري .

صحيفة المكتبة المدرسية 

، المجلد السابع 

والعشرون ، أكتوبر 

 م .1993

أكتوبر 

 م1993

 فردي

أثر التفاعل بين مستويات اإلنجاز  ـ 5

ومواقف النجاح والفشل على سرعة 

 التعلم

المجلة المصرية 

للدراسات النفسية ، العدد 

م 1994التاسع ، يوليو ، 

. 

يوليو ، 

 م .1994

 

االتجاه نحو تعليم ورعاية غير العاديين  ـ 6

 دراسيا .

مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية ، المجلد 

الثاني ، العدد الثالث 

والرابع ، سبتمبر 

، كلية  1996وديسمبر ، 

 التربية ، جامعة حلوان .

ديسمبر ، 

1996 . 

 مشترك
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المعلومات على سعة  فاعلية مستوى ـ 7

الذاكرة السمعية / البصرية قصيرة المدى 

 . في ضوء الجنس والمرحلة السنية

مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية ، المجلد 

الرابع ، العدد الثالث ، 

، كلية  1998سبتمبر 

 التربية جامعة حلوان

سبتمبر 

 م1998

 فردي

 

المحتوى السلوكي للذكاء االجتماعي  ـ 8

بالتحصيل الدراسي لدى وعالقته 

 طالب الجامعة .

مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية ، المجلد 

الخامس ، العدد الثاني ، 

 م2000سبتمبر 

سبتمبر 

 م2000

 فردي

 ـ 9
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الفروق في بعض متغيرات الدافعية 

لدى طالب الجامعة من الفائقين 

والعاديين والمتفوقين ذوي صعوبات 

 اإلنجاز األكاديمي

 

مقترح للجودة الشاملة في كلية  تصور

التربية جامعة الملك فيصل في ضوء 

 بعض المعايير

مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية ،كلية التربية ـ 

جامعة حلوان ، المجلد 

الثامن ، العدد الرابع ، 

 م .2002أكتوبر 

المجلة العلمية ـ جامعة 

)  الملك فيصل ـ السعودية .

 .(مقبول للنشر 

أكتوبر 

 م2002

 

 

 

20إبريل

09 

 فردي

 

 

 

 

 مشترك

البنية العاملية للذكاء الوجداني لدى  11

 القيادة التربوية المدرسية الفعالة
المجلة العلمية ـ جامعة 

 الملك فيصل ـ السعودية

 ) مقبول للنشر (.

 مشترك 2011

الكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب  12
 الجامعة في ضوء نظامي

والمفتوح ) دراسة التعليم النظامي 
 مقارنة (

المجلة العلمية ـ جامعة 

 الملك فيصل ـ السعودية .

 )بحث مقبول للنشر ( 

 أكتوبر

2012 

 مشترك

آليات مقترحة لدعم و تطوير الشراكة  13

 المجتمعية بين جامعة الملك فيصل

وقطاع األعمال في مجال البحث 

 . العلمي

مجلة دراسات تربوية 

التربية ـ واجتماعية ،كلية 

 جامعة حلوان

 

مقبول 

 للنشر

 م2013

 مشترك

متغيرات الدافعية لإلنجاز المسهمة في  14

التفريط التحصيلي لدى الطلبة 

 المتفوقين تحصيليا بجامعة الملك فيصل

مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية ،كلية التربية ـ 

 جامعة حلوان

 

 م2013

 مشترك

15 

واقع البحث العلمي ومعوقاته بكلية 

التربية جامعة الملك فيصل من وجهة 

 بها   نظر أعضاء هيئة التدريس 

مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية ،كلية التربية ـ 

 ، العدد األولجامعة حلوان

يناير 

 م2014

 مشترك

16 

البناء العاملي لمهارات التفكير 

لدى الطالب المعلم وعالقته المنظومي 

دراسات عربية في مجلة 

 التربية وعلم النفس 

 رابطة التربويين العرب .

مايو 

 م2014

 مشترك
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بالكفاءة التدريسية في ضوء متغيري 

 والنوع. التخصص

17 

أنماط الدعم باستخدام الخرائط الذهنية 

 التفاعلية وأثرها على التفكير البصري

مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية ،كلية التربية ـ 

 23جامعة حلوان، مجلد 

 الجزء الثاني . 21العدد 

 أكتوبر

 م2015

 مشترك

18 

بعض المتغيرات المرتبطة بنمو فعالية 

الذات األكاديمية لدى طالب مرحلة 

 الثانوية العامة 

مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية ،كلية التربية ـ 

 23المجلد جامعة حلوان، 

 1العدد 

 يناير

 م2016

 مشترك

19 

أثر البرمجيات التعليمية القائمة على 

الرسوم المتحركة على سعة الذاكرة 

العاملة لتالميذ الصف الثالث االبتدائي 

 في ضوء الفروق بين الجنسين 

مجلة دراسات تربوية 

واجتماعية ،كلية التربية ـ 

جامعة حلوان المجلد الثاني 

 والعشرون ـ العدد األول 

 يناير

 م2017

 مشترك

20 

السيادة المخية وعالقتها بتحمل 

الغموض األكاديمي لدى كل من 

الطالب المتفوقين دراسيا والعاديين في 

 ضوء النوع والتخصص 

مجلة دراسات عربية في 

 التربية وعلم النفس 

 رابطة التربويين العرب

مارس 

 م2017

 مشترك

21 Cognitive Effort and 

Academic Achievement with 

Different Locus of Control 

Orientations 

International 

Journal of Education 

and Psychological 

Research (IJEPR) 

Print - ISSN: 2349 - 

0853,    e-ISSN: 

2279 – 017 

 ديسمبر

 م2018

 مشترك

 

 خامسا: بحوث تم االشتراك بها في مؤتمرات علمية .
 

تاريخ  بيانات المؤتمر عنوان البحث م

 النشر

 مالحظات

أثر طريقة التعليم على التعلم الحركي  1

باختالف االستعداد البدني للتالميذ من 

 سنة .  12ـ  9

السنوي السابع المؤتمر 

للجمعية المصرية 

للدراسات النفسية 

باالشتراك مع كلية التربية 

، جامعة عين شمس ، من 

 م .1991سبتمبر ،  4ـ  2

سبتمبر 

 م1991

 منفرد

دراسة تنبؤيه لمحكات القبول  2

والتصنيف لطالب كلية التربية ـ جامعة 

 حلوان ـ دراسة تتبعية .

المؤتمر الدولي السابع 

لإلحصاء وعلوم عشر 

الحاسب اآللي ، إبريل 

 م .1992

إبريل ، 

 م1992

 مشترك
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القيمة التنبؤية للتفضيل الشخصي للمواد  3

الدراسية العملية والقدرة الحركية 

بالتحصيل العملي في التربية الرياضية 

. 

المؤتمر السنوي الثامن 

للجمعية المصرية 

للدراسات النفسية 

باالشتراك مع كلية التربية 

 8ـ 6جامعة األزهر من 

 م1992يونيو 

يونيو 

 م1992

 فردي

بعض المتغيرات النفسية المتضمنة في  4

 التذكر الحركي قصير المدى .

المؤتمر السنوي التاسع 

للجمعية المصرية 

للدراسات النفسية 

باالشتراك مع كلية التربية 

بأسوان جامعة أسيوط من 

 م .1993يناير  31ـ  27

يناير 

 م 1993

 فردي

 

بعض المتغيرات المرتبطة باالتجاه  5

نحو التفكير اإلبداعي لدى طالب 

 المرحلة الثانوية . 

المؤتمر التربوي األول ، كلية 

التربية والعلوم اإلسالمية 

جامعة السلطان قابوس ، 

 10ـ  7سلطنة عمان من 

 م1997ديسمبر

ديسمبر 

 م1997
 

االتجاهات الحديثة في دراسة  6

المتعددة ، دراسة تحليلية في الذكاءات 

 ضوء نظرية " جاردنر " .

المؤتمر العلمي السنوي 

الثامن ، كلية التربية جامعة 

 م . 2000يوليو  6ـ  4حلوان 

يوليو 

 م2000

 منفرد

متغيرات البعد المهاري للذكاء  7

 الشخصي . دراسة استطالعية .

المؤتمر السنوي السابع عشر 

للجمعية المصرية للدراسات 

النفسية باالشتراك مع كلية 

 6العلوم االجتماعية ، جامعة 

يناير  31ـ  29أكتوبر من 

 م2001

يناير 

 م2001

 منفرد

فاعلية الذات االجتماعية لدى المسنين  8

، دراسة وصفية في ضوء نموذج    " 

 باندورا "

المؤتمر األقليمي العربي 

الثاني لرعاية المسنين ، 

مركز الرعاية الصحية 

واالجتماعية لرعاية المسنين 

مايو  6ـ  5ـ جامعة حلوان ، 

 م .2001

مايو 

 م2001

 منفرد

االتجاهات الحديثة في دراسة فعالية  9

الذات ، دراسة تحليلية في ضوء 

 نموذج   " باندورا " .

المؤتمر السنوي الثامن عشر 

للجمعية المصرية للدراسات 

النفسية باالشتراك مع كلية 

جامعة المنصورة ، التربية ـ 

 م .2002فبراير  23ـ  21

فبراير 

 م2002

 منفرد

طبيعة فعالية الذات األكاديمية لدى  10

 طالب الجامعة

المؤتمر العلمي السنوي 

العاشر " التربية وقضايا 

التحديث والتنمية في الوطن 

العربي ، كلية التربية ـ جامعة 

مارس 

 م2002

 منفرد
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مارس  14ـ  13حلوان من 

 م2002

اإلعزاءات السببية لتخلف المتفوقين   11

دراسيا من طالب الجامعة في بعض 

المقررات الدراسية ) دراسة 

 استكشافية ( .

المؤتمر العلمي الرابع عشر 

" اكتشاف الموهوبين 

والمتفوقين ورعايتهم 

وتعليمهم في الوطن العربي 

بين الواقع والمأمول ـ كلية 

 التربية ـ جامعة حلوان .

 20ـ  19

مارس  

 م2006

 منفرد

دارة إل"سيجما ستة" كنموذج مقترح  12

 الجودة في كليات التربية في مصر

)دراسة تطبيقية على كلية التربية 

 جامعة حلوان (

 

المؤتمر الدولي األول 

باالشتراك مع اتحاد 

الجامعات الفرانكوفونية ، 

والمؤتمر العلمي الخامس 

عشر لكلية التربية ـ جامعة 

إبريل  22 – 21حلوان ، من 

 م .2008

 22ـ 21

إبريل 

 م 2008

 مشترك

القيمة التنبؤية لبيئة الفصل التعليمية  13

بعمليات التعلم لدى طالب كلية 

 التربية جامعة الملك فيصل باإلحساء 

المؤتمر السنوي السادس 

والعشرون لعلم النفس في 

مصر والثامن عشر العربي 

، الجمعية المصرية 

للدراسات النفسية ، فبراير 

 م2010

فبراير 

 م2010

 مشترك

الحديثة في قياس " االتجاهات  14

 االبتكارية "

المؤتمر الدولي األول لمركز 

دراسات وبحوث الموهبة 

واإلبداع بجامعة الملك 

 فيصل  

 4ـ  3من 

مايو 

 م2010

 مشترك

توجهات دراسة ظاهرة الغش  15

 الدراسي ومقترحات عالجها

المؤتمر السنوي الثامن عشر 

 –بكلية التربية جامعة حلوان 

التربية ودعم الشخصية 

 المصرية 

 

18 – 19 

نوفمبر 

 م2015

 فردي

االتجاه إسهام المرونة األكاديمية على  16

في ظل جائحة نحو التعليم المدمج 

كورونا لدى طالب كلية التربية 

 حلوانجامعة 

المؤتمر العربي للقياس 

والتقويم للمؤسسة العربية 

للعلوم واآلداب والمركز 

والتدريب العربي للتعليم 

 المهني

مايو  31

 م2021

 مشترك

 
 سادسا : اإلشراف على الرسائل العلمية 

 ـ الدارس / إبراهيم نزيه محمد المسدي . 1

 م1991الدرجة العلمية / الماجستير ـ كلية التربية الرياضية  ـ جامعة حلوان 

عنوان الرسالة  " بعض المتغيرات المرتبطة باتجاهات طالب جامعة المنوفية نحو األنشطة 

 .الرياضية " 

 ـ الدارس / جمال إسماعيل حسين الشريف 2
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 م .1993الدرجة العلمية / الماجستير  كلية التربية الرياضية ـ جامعة حلوان ـ   

عنوان الرسالة  " مفهوم الذات الجسمية لدى مالكمي الدرجة األولى والناشئين وعالقتها بنتائج    

 المباريات " .

 ـ الدارسة / شاهيناز محمد أمير عزت البارودي . 3

 . 1994الدرجة العلمية / الماجستير كلية التربية الرياضية ـ جامعة حلوان .   

عنوان الرسالة " تأثير برنامج لألنشطة المعدلة على بعض عناصر اللياقة البدنية والتكيف  

 الشخصي واالجتماعي لألطفال المعاقين ـ شلل طرف سفلي "  .

 ـ الدارس / سامح خميس السيد اسماعيل . 4
 م 1994الدرجة العلمية / الدكتوراه  كلية التربية ـ جامعة حلوان  

استخدام الكومبيوتر في تعليم التصميم وأثرة في تنمية بعض القدرات العقلية  عنوان الرسالة "

 المرتبطة باإلبداع " ) تم االعتذار عن المشاركة في اإلشراف بسبب السفر للخارج  ( .

 ـ الدارس / سيد إبراهيم على على 5

 م2001الدرجة العلمية / الماجستير  كلية التربية ـ جامعة حلوان  

 سالة " العوامل العقلية المسهمة في نجاح الطالب في كليات الحاسب والمعلومات "عنوان الر

 ـ الدارسة / سهام محمد فتحي عبد الغني . 6

ـ كلية االقتصاد المنزلي ـ جامعة حلوان   م 2002الدرجة العلمية / الدكتوراه ـ قسم المالبس والنسيج 

 كيل مكمالت المالبس باستخدام المانيكان "عنوان الرسالة  "   برنامج لتنمية اإلبداع في تش

 ـ الدارسة / سالي وديع صبحي   7

 م .2002الدرجة العلمية / الماجستير في " تكنولوجيا التعليم " كلية التربية ـ جامعة حلوان 

 "  معايير تصميم وإنتاج برامج االختبارات اإللكترونية في التعليم عبر الشبكات عنوان الرسالة  "
 الدارسة / إيمان سعيد محمد مصطفى أبو العنين .ـ  8

 م .2003الدرجة العلمية / الماجستير في علم النفس ، كلية التربية  ـ  جامعة حلوان ، 

عنوان الرسالة   " العالقة بين التفكير الناقد وكل من الفهم اللغوي وبعض متغيرات الشخصية لدى 

لوان ألحسن رسالة ماجستير في العلوم التربوية طالب الجامعة "  ) حصلت على جائزة جامعة ح

 م .2005/2006لعام 

 ـ الدارسة رفقة مكرم مجلي . 9

 م2003الدرجة العلمية / الدكتوراه  ، قسم رياض األطفال ، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

تعليم عنوان الرسالة   "  فاعلية برنامج أنشطة متكاملة لتنمية بعض استعدادات طفل الروضة لل

 الرسمي "

 . ـ الدارسة / سحر على زغلول على 10

ـ كلية االقتصاد المنزلي ـ جامعة حلوان  م 2003الدرجة العلمية / الدكتوراه ـ قسم المالبس والنسيج 

. 

عنوان الرسالة  " فعالية استخدام الفيديو التعليمي في تنمية المفاهيم والمهارات األساسية في تصميم 

 طالب قسم المالبس والنسيج " . أزياء النساء لدى

 ـ الدارسة / مي السيد خليفة . 11

 م 2004الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي ، كلية التربية  ـ جامعة حلوان 

عنوان الرسالة   " الفروق في بعض األساليب المعرفية بين المتفوقين عقليا ذوي صعوبات تعلم 

 ن طالب المرحلة الثانوية " .الكيمياء والفائقين م

 . ـ الدارسة / نجالء عبد الصمد مراد سالم 12
م 2004الدرجة العلمية / الدكتوراه ، قسم المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

. 
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عنوان الدراسة   " فاعلية استراتيجيات التعلم ذي المعنى لعالج بعض المشكالت التعليمية التي 

 يواجهها طالب المدرسة الثانوية الصناعية المهنية في دراسة المواد الفنية " 

 ـ الدارسة / هبة محمد إسماعيل . 13

 م2004ية ـ جامعة حلوان ، الدرجة العلمية / الماجستير قسم علم النفس التربوي ـ كلية الترب

عنوان الرسالة   " فاعلية التغذية الراجعة أللعاب الكومبيوتر في تنمية الذكاء الشخصي لدى عينة 

 من تالميذ الصف األول اإلعدادي " .

 . ـ الدارس / منصور أحمد عبد النبي 14

 م2004جامعة حلوان  الدرجة العلمية / الدكتوراه  /  قسم علم النفس التربوي ، كلية التربية ـ

عنوان الرسالة    " التفريط التحصيلي لدى المتفوقين عقليا من طالب المرحلة الثانوية ، عالقته 

 ببعض المتغيرات وفاعلية برنامج إرشادي لتنمية دافعيتهم نحو اإلنجاز " .

 ـ الدارسة / نيفين محمد محمد محمود . 15

 م 2005وطرق التدريس ، كلية التربية ـ جامعة حلوان ،  الدرجة العلمية / الدكتوراه  قسم المناهج

عنوان الرسالة   " فاعلية برنامج قائم على نظرية الذكاءات المتعددة لعالج صعوبات تعلم الجغرافيا 

 وتنمية االتجاه نحو المادة لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي " .

 . لعزيزـ الدارسة / غادة عبد الحميد عبد ا 16
 م .2005الدرجة العلمية / الدكتوراه قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية ـ جامعة حلوان 

عنوان الرسالة   " العالقة بين استخدام النص والصورة في التجول داخل برامج الوسائل الفائقة 

 التعليمية وبين نمو االتجاهات نحوها " .

 ـ الدارسة / مروى محمد السيد . 17

 م .2005الدرجة العلمية / الماجستير قسم علم النفس ، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

عنوان الرسالة   " أثر استخدام استراتيجيتي التسميع الذاتي والتنظيم الذاتي للمعلومات في التذكر 

 الصريح والضمني في مادة التاريخ لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية " .

 رشا شعبان إبراهيم .  ـ الدارسة / 18

 م 2005الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

عنوان الرسالة  "  الفروق بين التالميذ ذوي صعوبات تعلم العلوم والعاديين في بعض المتغيرات 

.  " 

 ـ الدارسة ابتسام عبده حسانين 19

ـ كلية االقتصاد المنزلي الدرجة العلمية / الم اجستير قسم المناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي  

 م .2005ـ جامعة حلوان ، 

عنوان الرسالة  " أثر التفاعل بين كل من الذكاء االجتماعي والدافعية على التحصيل الدراسي في 

 مادة فن الخدمة لطالب الصف الرابع الثانوي الفندقي " 

 عبده محمود حمزة . ـ  الدارس / محمد 20

 م2006الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

عنوان الرسالة  : " القيمة التنبؤية للذكاء المكاني بالتحصيل الدراسي في مادة الهندسة الفراغية 

 يات ( " .لـدى عينة مـن تالميذ الصـف الثالث الثانـوي    ) علمي رياض

 ـ الدارسة / أحالم عبد العظيم مبروك . 21

الدرجة العلمية / الدكتوراه /  قسم مناهج وطرق التدريس االقتصاد المنزلي  ـ كلية االقتصاد 

 م .2006المنزلي ـ جامعة حلوان ، 

عنوان الرسالة : "  أثر تدريس بعض القضايا المعاصرة باستخدام استراتيجيات التعلم النشط من 

 خالل منهج االقتصاد المنزلي على مخرجات العملية التعليمية  "

 ـ الدارسة  / نهى يوسف السيد سعد 22

الدرجة العلمية / الدكتوراه . قسم مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي ـ كلية االقتصاد المنزلي 

 م .2006ـ جامعة حلوان ـ 
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تعددة في تدريس االقتصاد المنزلي على تنمية عنوان الرسالة  " أثر استخدام أنشطة الذكاءات الم

 مخرجات العملية التعليمية " .

 ـ الدارسة / سحر عبد الرحمن عرفة أحمد . 23

م 2006الدرجة العلمية / الماجستير ـ قسم المناهج وطرق التدريس ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان / 

. 

المنزلي لتنمية التفكير العلمي في ضوء أنماط عنوان الرسالة  " فعالية مواقف تعليمية في االقتصاد 

 التعلم السائدة لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي " .

 ـ الدارسة / إيمان سعيد محمد مصطفى . 24

 م .2006الدرجة العلمية / الدكتوراه . قسم علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان 

لتحسين كفاءة التمثيل المعرفي لدى عينة من طالب الجامعة  عنوان الرسالة " فعالية برنامج مقترح

 ذوي صعوبات تعلم اللغة العربية " . ) تم االعتذار عن اإلشراف نظرا للسفر خارج البالد (

 ـ الدارس أيمن البدري أحمد طريف . 25

 م 2007 الدرجة العلمية / الدكتوراة ـ قسم علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان .

عنوان الرسالة " العالقة بين أنماط التعلم اإللكتروني ودافعية اإلنجاز وبين كفاءة التعلم لدى طالب 

 شعبة الحاسب اآللي واتجاهاتهم نحو أنماط التعليم " . 

 ـ الدارسة / إيناس أحمد إبراهيم العفني .  26
 م .2007التربية ـ جامعة حلوان  الدرجة العلمية / الدكتوراة ـ قسم تكنولوجيا التعليم ـ كلية

عنوان الرسالة " العالقة بين أنماط تفاعل المتعلم في برنامج التعليم عبر الشبكات ونمو متغيرات   
 الدافعية لدى الطالب "

 ـ الدارسة / زيزي حسن عمر محمد . 27

القتصاد المنزلي الدرجة العلمية / الدكتوراة ـ قسم مناهج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي ـ كلية ا

 م .2007ـ جامعة حلوان ، 

عنوان الرسالة " فعالية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية بعض مخرجات العملية التعليمية 

 من خالل منهج االقتصاد المنزلي لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية المهنية " 

 ـ الدارس / نافع بن حسن بن على المحمد  28

الماجستير ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية ـ جامعة الملك فيصل ـ المملكة  /الدرجة العلمية 

 م .2008العربية السعودية ، 

عنوان الرسالة " فاعلية الذات المهنية لدى مرشدي الطالب في مدارس الدمج ومدارس التعليم العام 

 وعالقتها ببعض المتغيرات " .

 ر .ـ الدارس / محمد أحمد أبو بك 29

الدرجة العلمية / الماجستير ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية ـ جامعة الملك فيصل ـ المملكة 

 م . 2008العربية السعودية ، 

عنوان الرسالة " الصورة المدركة والمثالية للذات وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى طالب المرحلة 

 الثانوية باإلحساء " 

 عادل عبد اللطيف النعيم .ـ الدارس /   30

الدرجة العلمية / الماجستير ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية ـ جامعة الملك فيصل ـ المملكة 

 م .2009العربية السعودية ، 

" مصادر مشكالت تالميذ المرحلة االبتدائية وأساليب التعامل معها من وجهة نظر المرشدين  

 الطالبيين " . 

 هللا حجي البوحسن . سهام عبد   رسة /ـ الدا 31
الدرجة العلمية / الماجستير ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية ـ جامعة الملك فيصل ـ المملكة 

 م .2009العربية السعودية ، 

 "أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء الشخصي لدى عينة من طالبات الثانوية باإلحساء "  
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 الدارس / عبد المحسن محمد بوحمد .ـ   32

الدرجة العلمية / الماجستير ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية ـ جامعة الملك فيصل ـ المملكة 

 م .2011العربية السعودية ، 

" فاعلية بطارية الذكاءات المتعددة في الكشف عن التالميذ الموهوبين بالصفوف األولية بالمرحلة 

 باإلحساء " . االبتدائية

 ـ الدارس أحمد فيصل النعيم . 33

الدرجة العلمية / الماجستير ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية جامعة الملك فيصل بالمملكة 

 م.2011العربية السعودية .

" بعض المتغيرات المرتبطة بتوجهات أهداف اإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية بمحافظة 

 اإلحساء " .

 ـ الدارسة / نجالء محمود عامر أبو زامل 34

 . م2011الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان ،  

 " تطوير اختبارات القدرات العقلية األولية لفاروق عبد الفتاح  وتحديد خصائصه السيكومترية "

 أميرة كمال محمودالدارسة /  - 35

  م2011الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

 

 ـ الدارسة / نجاة أحمد محمد أحمد المهداوي . 36

 م2011الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان ،  

للمتفوقين والمتأخرين تحصيليا بالتخصص والنوع لطلبة كلية " عالقة بعض األساليب المعرفية  

 التربية جامعة حلوان " .

 ـ الدارسة / سهام فتحي سيد . 37

   م2012الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

ات القاطنات بالمدينة الجامعية "عادات االستذكار وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى الطالب   

 بجامعة الفيوم "  

 ـ الدارس / بدوي حامد محمد أحمد 38

 م .2012الدرجة العلمية / الماجستير . قسم الصحة النفسية ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان .

" اإلساءة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بتقدير الذات ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ الحلقة    

 الثانية من مرحلة التعليم األساسي " .

 ـ الدارس / محمد عبد الحليم محمد أحمد . 39

ـ جامعة حلوان ،  المناهج وطرق التدريس الدرجة العلمية / الماجستير . قسم     م2012. كلية التربية 

لتنمية عادات العقل اإلبداعية لدى طالب المدرسة  TRIZ" فعالية برنامج قائم على نظرية تريز   

 الثانوية الصناعية ) تخصص سيارات ( .

 .حزام الفهد هد فـ الدارسة  / ألطاف  40

   م2013كلية التربية ـ جامعة حلوان ،  الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي .

الذكاء الناجح فى ضوء نظرية ستيرنبيرج وعالقته بمهارات اتخاذ القرار لدي عينة من الطالب " 

 " . المتفوقين والعاديين بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت

 زينب محمد ماضي . /الدارسة  – 41

 م2013، الدكتوراه . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية جامعة حلوان  /الدرجة العلمية   

فعالية برنامج عالجي باللعب في تنمية القدرات النفس لغوية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية " 

 . القابلين للتعلم "

 ـ الدارسة / نجالء عبد البر عبد السميع عسكر . 42
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ـ جامعة حلوان  الدرجة العلمية / الدكتوراة . قسم االقتصاد المنزلي التربوي . كلية االقتصاد المنزلي 

 .  م2014، 

" فاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي في تدريس االقتصاد المنزلي لتنمية التفكير المستقبلي 

 والكفاءة الذاتية المدركة لتلميذات المرحلة اإلعدادية " 

 ـ الدارسة صفاء الطناني . 43

ـ جامعة حلوان الدر جة العلمية / الدكتوراة . قسم االقتصاد المنزلي التربوي . كلية االقتصاد المنزلي 

 .  م2014، 

 . رانيا محمد توفيق أحمد /الدارسة  – 44

   م2014الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

 . " و عالقتها بتحمل الغموض األكاديمي لدي الطالب المعلم بكلية التربية التصلب/المرونة" 

 نهى محمد سليمان . /ـ الدارسة  45

   م2014الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

" أثر التفاعل بين أنماط التفكير وبعض األساليب المعرفية على التحصيل في الرياضيات لدى طلبة 

 .المرحلة الثانوية " 

 .فرحات أحمد رمضان محمد  /ـ الدارس  46

   م2014الدرجة العلمية / الماجستير . قسم تكنولوجيا التعليم . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

بالخرائط الذهنية التفاعلية في تنمية مهرات التفكير البصري لطالب قسم تكنولوجيا " أثر نمط الدعم 

 التعليم " .

 ريحان مجدي يحي محمد .  /ـ الدارسة  47

   م2014الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

لدى طالب المرحلة الثانوية العامة من ذوي مستويات  " فاعلية الذات األكاديمية ومستوى الطموح

 تحصيلية مختلفة  ".

 هيام طه محمد  /ـ الدارسة  48

   م2014. كلية التربية ـ جامعة حلوان ،  علم النفس التربويالدرجة العلمية / الماجستير . قسم 

االستعدادات اإلبداعية لدى " فعالية برنامج تدريبي قائم على مبادئ الذكاءات المتعددة في تنمية 

 طفل الروضة "

 محمد عبد العاطي أحمد . /ـ الدارس  49

   م2014. قسم تكنولوجيا التعليم . كلية التربية ـ جامعة حلوان ،  هالدرجة العلمية / الدكتورا

" أثر نمط تصميم المحفزات في المباريات التنافسية الصاعدة لبيئات التعلم االفتراضية في تنمية 

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية "الدافع المعرفي 

 أحمد شعبان حسين إبراهيم . /ـ الدارس  50

   م2014الدرجة العلمية / الماجستير . قسم الصحة النفسية . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

المصحوب  ت جودة الحياة ودافعية اإلنجاز لى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي النشاط الزائدا"مستوي

 . " هبنقص االنتبا

 خديجة فرحات محمد . /ـ الدارسة  51

   م2014الدرجة العلمية / الماجستير . قسم الصحة النفسية . كلية التربية ـ جامعة حلوان ،  

" مستويات التفكير لعينة من األمهات وأثرها في بعض السلوكيات الالتوافقية ألطفالهن المعاقين 

 للتعلم " .عقليا القابلين 

 . عامر محمد عويضة العجمي /الدارس ـ  52

  م2015الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 
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 ."المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ي وعالقته بأساليب التعلم لدى تالميذفالدافع المعرمستويات "

             صالح الدين .  سحر /ة الدارس – 53

   م2015الدرجة العلمية / الماجستير . قسم الصحة النفسية . كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

 –" الذكاء االجتماعي وعالقته بالتسامح لدى شرائح متباينة من معلمي المدارس ) الحكومية 

 الفنية ( . –الخاصة 

 محمد حسن . يسر الدارسة / ـ  54

 م.2015جامعة حلوان ’ الماجستير في علم النفس التربوي ، كلية التربية  /الدرجة العلمية 

 نمو المفاهيم العلمية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي "عنوان الرسالة " 

 أحمد عبد اللطيف  شيرين/ ةالدارس - 55

   م2015ية التربية ـ جامعة حلوان ، الدرجة العلمية / الدكتوراه . قسم الصحة النفسية . كل

لتنمية اإلدراك الحركي في خفض السلوك االنسحابي لدى تالميذ فاعلية برنامج عالجي وظيفي " 

 مدارس التربية الفكرية " .

 أميرة سمير لبيب تادرس . /الدارسة  – 56

  م2016جامعة حلوان ، الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ 

 " فعالية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التفكير الناقد لطالب الثانوي األدبي "

 . إبراهيم فتحي مرزوق البربري /الدارس  – 57

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . المنظمة العربية للتربية  / الدرجة العلمية / الماجستير

 م .2015جامعة الدول العربية . ، والثقافة والعلوم 

ومهارات القيادة لدى طالب  أثر برنامج للذكاء الوجداني في تنمية التفكير الناقد وحل المشكالت" 

 " . المرحلة اإلعدادية

 ـ الدارس / محمد عاطف محمد  58

كلية التربية الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي .  / الدرجة العلمية / الماجستير

  م2016ـ جامعة حلوان ، 

القدرة على حل المشكالت االجتماعية وعالقتها بالبناء العاملي للذكاء األخالقي لدى الطلبة " 

 .المعلمين بكلية التربية ـ جامعة حلوان 

 جمي أحمد .عمروى الدارسة / ـ  59

  م2016التربية ـ جامعة حلوان ، الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كلية 

" العالقة  بين التفكير االبتكاري والدافع لإلنجاز لدى التالميذ الممارسين وغير الممارسين لألنشطة 

 المدرسية بالمرحلة اإلعدادية " 

 الدارسة / ياسمين قدري أحمد عبد المجيد ـ  60
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  م2016ية التربية ـ جامعة حلوان ، الدرجة العلمية / الماجستير . قسم علم النفس التربوي . كل

" مهارات التفكير الفعال المؤثرة في التحصيل األكاديمي لدى الطالب المتفوقين في التخصصات 

 المختلفة بجامعة حلوان " 

 . رانيا محمد توفيق أحمدالدارسة /  ـ 61

   م2016جامعة حلوان ، الدرجة العلمية / الدكتوراة . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ  

فاعلية برنامج قائم على عادات العقل في تنمية مهارات التنظيم الذاتي للتعلم والحكمة االختبارية " 

 " . لدى طالب المرحلة اإلعدادية
 ألطاف الفهد حزام الفهد .ـ  62

   م2016،  الدرجة العلمية / الدكتوراة . قسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان

" فعالية برنامج تدريبي قائم علي استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في تنمية الذكاء الناجح والتحصيل 
 األكاديمي لدي عينة من طالب المرحلة الثانوية في الكويت "

 الباحثة / نور الهدى أحمد حمدي عبد الخالق .ـ  63

م 2016’ ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان قسم المناهج وطرق التدريس  .الدرجة العلمية / الدكتوراة 

 . 

فاعلية برنامج قائم على المدخل القصصي لتنمية الذكاء االجتماعي والمؤولية االجتماعية  " 

 والوعي بالقضايا النفسية لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي  " .

 ـ الباحثة / نهى محمد سليمان . 64

 م .2017كلية التربية ـ جامعة حلوان . الدرجة العلمية / الدكتوراة ، قسم علم النفس التربوي ـ

و ذوى لدى الطالب الموهوبين  القوة الرياضية دراسة نمائية مستعرضة ألبعادعنوان الرسالة " 
 بالتعليم العام " .  فى الرياضياتالتحصيل المرتفع 

 . الصادقأميرة محسن عبد  /الباحثة  ـ 65

 م .2017الدرجة العلمية / الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية جامعة حلوان ، 

بداع إلفاعليه برنامج قائم على بعض مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ فى تنمية ا عنوان الرسالة " 

 "تجاه نحو العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  الوا

 .عزت إبراهيم ف عفا /الباحثة ـ  66

 م2017، في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  الماجستير /الدرجة العلمية 

" فاعلية الذات األكاديمية  وعالقتها بالتسويف الدراسي  لدى عينة من الطالبات  /عنوان البحث 

 " .  المغتربات بالمدينة الجامعية

 .شحاتة ميريان عياد ذكي   /ـ الباحثة  67

 .م 2018، الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

" مستوى الذكاء الروحي وعالقته بالسعادة الدراسية لدى طالب المرحلة الثانوية " عنوان البحث 

. 

 محمد عاطف محمد محمد  /ـ الباحث  68

 .م 2018، النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان الدكتوراة في علم  /الدرجة العلمية

في تنمية المرونة المعرفية فاعلية برنامج تدريبي قائم على مكونات الذكاء الثقافي " عنوان البحث 

 ."والكفاءة األكاديمية المدركة لدى طالب كلية التربية 

 .آمنة إبراهيم حسين  /ـ الباحثة  69

 م2018، جامعة حلوان  ـالماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية  /الدرجة العلمية 

مبادئ الذكاءات المتعددة في تنمية بعض عادات العقل فاعلية برنامج قائم على : " عنوان البحث 

 " . وأثرة على التحصيل الدراسي لدى المتأخرين دراسيا بالمرحلة اإلعدادية 
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 . نورة حجازي عبد الظاهر عبد الجواد /  ـ الباحثة 70

 م2018، الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

عادات العقل المنبئة بالمرونة التكيفية لدى طالب المرحلة الثانوية في ضوء : " عنوان البحث 

 " النوع والتخصص والمستوى التحصيلي

 .مروة عبد المحسن محمد محمد  /الباحثة  ـ  71

 م2018، في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  الدكتوراة /الدرجة العلمية 

فاعلية برنامج قائم على مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية بعض المهارات "  عنوان البحث 

 " .رسة االجتماعية وتقدير الذات لطفل ما قبل المد

 .هبة أحمد السيد  /ـ الباحثة  72

 م2018، الدكتوراة في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

فعالية برنامج قائم على نظرية فرضيتي القصور المزدوج في عالج سرعة التسمية " عنوان البحث 

 ." لمرحلة االبتدائية والوعي الفونيمي لدى التالميذ ذوي الديسلكسا با

 رشا فاروق  /ـ الباحثة  73

 . م2018، الدكتوراة في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

العالقة بين التفكير الجانبي والقدرة على حل المشكالت االجتماعية لدى عينة من " عنوان البحث 

 " .المتغيرات  طالب المرحلة الثانوية في ضوء بعض

 .مصطفى أمل محمد عوض  /ـ الباحثة  74

 م2018، الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

العالقة بين التفكير الجانبي والقدرة على حل المشكالت االجتماعية لدى عينة من " عنوان البحث 

 " ض المتغيرات طالب المرحلة الثانوية في ضوء بع

 شيماء رفعت /ـ الباحثة  75

 .م 2018، الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

الذكاء الوجداني وعالقته بمهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى األطفال " عنوان البحث 

 ." القابلين للتعلم ذوي التخلف العقلي 

 .لطفي إبراهيم ميرا إبراهيم  /ـ الباحثة  76

الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية  /الدرجة العلمية 

 م2018، 

المنبئة بالذكاء األخالقي لدى تالميذ المرحلة تحديد العوامل النفسية واالجتماعية " عنوان البحث 

 " االبتدائية 

 أميرة هاني هاني /ـ الباحثة  77

الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية  /الدرجة العلمية 

 م2018، 

اثر دراسة لغة واحدة أو تعدد اللغات على العبء المعرفي لدى طالب المرحلة  "/  عنوان البحث 

 "الثانوية 

 سمر حسين الصاوي  ـ  78

الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية  /الدرجة العلمية 

 .م 2016، 

 " العالقات السببية بين كل من أساليب التعلم والعبء المعرفي لدى طالب الجامعة" عنوان البحث  

 ـ الباحثة ياسمين سعيد  79

من أثر أنماط التغذية الراجعة على التحصيل اللفظي لدى األطفال ضعيفي السمع " عنوان البحث 

 " ـ سنوات  4

 انجي عادل أنور /الباحثة ـ  80

 .م 2019، الدكتوراة في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 
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على التكامل الحسي لتحسين الذاكرة العاملة لدى تالميذ فاعلية برنامج تدريبي قائم " عنوان البحث 

 ( "دراسة حالة ) الشلل الدماغي 

 نرمين عبد الكافي /ـ الباحثة  81

 .م 2019، الدكتوراة في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

فاعلية برنامج قائم على التفكير الجانبي في تنمية مهارات حل المشكالت الحسابية " عنوان البحث 

 " . لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات تعلم الرياضيات 

 هالة السيد فرحات /ـ الباحثة  82

لتربية ـ جامعة حلوان الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية ا /الدرجة العلمية  /الدرجة العلمية 

 م2019، 

بؤ بالتحصيل األكاديمي لدى الطلبة الملتحقين ناإلسهام النسبي للذكاء اللغوي في الت" عنوان البحث 

 بشعب اللغات كلية التربية جامعة حلوان

 الشيماء عصام /الباحثة ـ  83

كلية التربية ـ جامعة حلوان الماجستير في علم النفس التربوي ـ  /الدرجة العلمية  /الدرجة العلمية 

 م2019، 

دراسة نمائية مستعرضة  للتكم الوظيفي المانع وعالقته باضطراب نقص االنتباه " عنوان البحث 

 " المصحوب بالنشاط الزائد لدى طالب المراحل التعليمية المختلفة 

 عفاف عزت /الباحثة ـ  84

 .م 2019، كلية التربية ـ جامعة حلوان  الدكتوراة في علم النفس التربوي ـ /الدرجة العلمية 

فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الذكاء الناجح لتنمية المهارات القيادية " عنوان البحث 

 " . ومهارات الحكمة لدى الطالب المعلم 

 اميرة محسن /ـ  الباحثة  85

 .م 2019، جامعة حلوان  الدكتوراة في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ /الدرجة العلمية 

فاعلية برنامج تدريبي قائم على التفكير التأملي في تحسين اليقظة العقلية وخفض " عنوان البحث 

 . "االنفعاالت األكاديمية السلبية لدى التالميذ المتأخرين دراسيا في المرحلة اإلعدادية 

 ياسمين سعيد عباس /ـ الباحثة 86

 م2020، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، ي علم النفس التربوي الدكتوراة ف /الدرجة العلمية 

فاعلية برنامج قائم على نموذج التعلم التوليدي لتحسين النطق والكالم لدى األطفال الضعاف سمعيا 

منخفضي الكفاءة االجتماعية فاعلية برنامج قائم على نموذج التعلم التوليدي لتحسين النطق والكالم 

 الضعاف سمعيا منخفضي الكفاءة االجتماعيةلدى األطفال 

 ـ أية نصر الدين حسين 87

 م2020، الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

لدى الطلبة  ينمذجة العالقات السببية بين اليقظة العقلية واالبتكارية االنفعالية والتفكير المنظوم

 يا في جامعة حلوانالمتفوقين دراس

 ماريان عيادالباحثة / ـ  88

 م2020، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، الدكتوراة في علم النفس التربوي  /الدرجة العلمية 

تنظيم االنفعال المعرفي في تنمية السعادة الدراسية  استراتيجياتفاعلية برنامج تدريبي قائم على 

 "لدى طالبات المرحلة اإلعدادية وخفض االنفعاالت االكاديمية السلبية 

 عبد الظاهر ينورة حجازـ  89

 م2020، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، الدكتوراة في علم النفس التربوي  /الدرجة العلمية 

 يفاعلية برنامج تدريبي قائم على االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفة لخفض العبء المعرف

 التحصيل بالمرحلة الثانوية" يوالعجز المتعلم لدى منخفض
 شيماء  محمد رفعتـ الباحثة /  90

 م2020، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، الدكتوراة في علم النفس التربوي  /الدرجة العلمية 
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فاعلية برنامج قائم على التكامل الحسي فى تنمية االستعداد للقراءة والكتابة األطفال ذوى اإلعاقة 

 العقلية البسيطة
 الباحثة / صفية عاطف عبد هللاـ  91

 م2020، الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

لمكون البيئة المدرسية فى التنبؤ باالنفعاالت األكاديمية لذوي متالزمة داون  ياإلسهام النسب

 المدمجين في المدارس العامة
 ر إبراهيم الحفنيالباحثة / رنا سميـ  92

 م2020، الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

لدي الطالب  يجتماعستخدام مواقع التواصل االا ةضوء طبيع الفروق في الذكاء األخالقي في
 ..      جامعه حلوان ةبكليه التربي  ةالمختلف ةذوي المستويات التحصيلي

 آحمد شعبان/الباحث ـ 93

 م2019، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، الدكتوراة في علم النفس التربوي  /الدرجة العلمية 

 . "لدى طلبة الجامعة تنمية االتجاه نحو ريادة األعمال فعالية برنامج معرفي سلوكي في " 

 أمل محمد عوض: ـ الباحثة  94

 م2021، التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان في علم النفس الدرجة العلمية / الدكتوراة 

فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في تنمية الصمود األكاديمي وأثرة " عنوان الرسالة 

 مواجهة الضغوط األكاديمية أدى طالب المرحلة الثانوية المتعثرين دراسيا
 عادل عبد الظاهرعلياء  /ـ الباحثة  95

 م2021، الماجستير في علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان  /الدرجة العلمية 

 مستويات الكمالية وعالقتها بكل من االندماج المعرفي والسعادة الدراسية لدى المتفوقين " عنوان الرسالة 

 دراسيا من كلية التربية جامعة حلوان ..
 الباحثة / مروة أحمد معوض . ـ 96

 م2021ية التربية ـ جامعة حلوان ، الدرجة العلمية : الماجستير في علم النفس التربوي ـ كل

االنفعالية  والكفاءة االجتماعيةفاعلية برنامج سكامبر في تنمية الخيال اإلبداعي عنوان الرسالة " 
 " الروضة لدى طفل

 علىالباحثة : تقى عبد المنعم ـ  97

 م2021التربية ، جامعة حلوان ، ، كلية الدكتوراة في علم النفس التربوي : الدرجة العلمية 

وتنظيم االنفعال السببية بين اليقظة العقلية والمرونة األكاديمية عنوان الرسالة " نمذجة العالقات 

  بكلية التربية جامعة حلوان " لدى الطالب المتفوقين والمتعثرين دراسيا والحيوية الذاتية 

 إسراء صالح عبد الوهاب عبد الحميد الباحثة /  ـ 98

درجة الماجستير في الدراسات التربوية ، تخصص التربية الخاصة ، معهد الدرجة العلمية / 

 م2021البحوث والدراسات العربية  ، 

عنوان الرسالة " أساليب المعاملة الوالدية والضغوط النفسية وعالقتها بسلوك العناد المتحدي 

 األكاديمي لدى ضعاف السمع بمدارس الدمج ) دراسة حالة ( والتحصيل 

 رقية أحمد عبد ربه أحمد ـ الباحثة /  99

درجة الماجستير في الدراسات التربوية ، تخصص التربية الخاصة ، معهد الدرجة العلمية / 

 م2021البحوث والدراسات العربية  ، 

في زيادة االنتباه فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي عنوان الرسالة " 

   مرحلة ما قبل المدرسة "المشترك لدى أطفال التوحد في 

 الخولي عالء الدين عباس ـ أميمة  100

درجة الماجستير في الدراسات التربوية ، تخصص التربية الخاصة ، معهد الدرجة العلمية / 

 م2021والدراسات العربية  ، البحوث 
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إسهام كل من التوافر االنفعالي للوالدين وأساليب العزو اإليجابي في التنبؤ "  : عنوان الرسالة

 " بالصمود النفسي لدى عينة من المراهقين المتعافين من اإلدمان

 الشيماء عصام ـ 101

، ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان الدرجة العلمية / الدكتوراة في التربية تخصص علم النفس التربوي

 م2022

لخفض السلوكية علية برنامج تكاملي قائم على النظرية العقالنية االنفعالية فا"  :الرسالةعنوان 

الزائد لدى طلبة كلية التربية ـ جامعة حلوان نقص االنتباه المصحوب بالنشاط أعراض اضطراب 

. 

 .ميرا إبراهيم لطفي ـ 102

الدكتوراة في التربية تخصص علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان، الدرجة العلمية / 

 م.2022

في تنمية التفكير  قائم على نظرية جولمان للذكاء االنفعاليفاعلية برنامج تدريبي " :  الرسالةعنوان 

 . "هد العلياوفاعلية الذات األكاديمية لدى طالب المعا اإليجابي

 الباسط يوسف علي البدرشينيالباحثة / سماح عبد ـ 103

ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان،  متكنولوجيا التعليالدرجة العلمية / الدكتوراة في التربية تخصص 

 م.2022

 

تصميم االختبارات البنائية التكيفية القائمة على التفاعل بين عدد البدائل الصحيحة " : الرسالةعنوان 

 " وأثرها في التحصيل الفوري والمؤجل والميل نحوهاومستوى القلق 

 

 

 

 

 . سابعا : مناقشة الرسائل العلمية
 م 2000ـ الدارسة / رفقة مكرم مجلي  ، قسم رياض األطفال كلية التربية ـ جامعة حلوان  1

العلمية الدرجة العلمية / الماجستير ـ عنوان الرسالة  "  تعلم طفل ما قبل المدرسة لبعض المفاهيم 

 من خالل القصص " .

ـ الدارسة / عبير محمد عبد الرحمن  كلية التربية الرياضية للبنات  بالجزيرة ـ جامعة حلوان  2

 م .2002

الدرجة العلمية / الماجستير  ـ  عنوان الرسالة   " فاعلية برنامج أنشطة بدنية في تخفيف مستوى 

 القلق لدى المسنين "

بيبرس ، قسم المالبس والنسيج ، كلية االقتصاد المنزلي  ـ جامعة حلوان ـ الدارس / أحمد فتحي  3

 م .2003

الدرجة العلمية / الماجستير ـ عنوان الرسالة   " فعالية برنامج مقترح لتنمية اإلبداع في تصميم 

 األزياء " .

منزلي ـ ـ الدارسة / نهى يوسف السيد سعد ـ قسم المناهج وطرق التدريس ـ كلية االقتصاد ال 4

 م .2004جامعة حلوان ، 

عنوان الرسالة" فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات التعزيز لدى  الماجستير. :الدرجة العلمية

الطالبة المعلمة بكلية االقتصاد المنزلي وعالقة ذلك باتجاهات التلميذات نحو مادة االقتصاد 

  "المنزلي

قسم علوم الحركية ، كلية التربية الرياضية للبنين ـ  الدارس / خالد محمد حسونة حسنين  ـ  5

 م .2005بالهرم ـ جامعة حلوان 
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الدرجة العلمية / الماجستير ـ عنوان الرسالة  " دراسة العالقة بين القابلية للتعلم الحركي وبعض 

 سنة " .  11ـ  9القدرات البدنية لألطفال من سن 

قسم علم النفس التربوي ـ كلية التربية جامعة حلوان ، ـ الدارسة / نشوى إبراهيم حمدي تركي .  6

 م .2005

الدرجة العلمية / الماجستير ـ عنوان الرسالة   " تقنين مقياس عمليات التعلم المعدل لـ شميك 

 وجيسلر ـ برنشتاين على عينة من طالب جامعة حلوان " .

الحركي واإلرتجال ـ كلية التربية ـ الدارسة / رانيا أحمد أحمد بدر . قسم الصولفيج واإليقاع  7

 م .2005الموسيقية ـ جامعة حلوان . 

الدرجة العلمية / الماجستير ـ عنوان الرسالة  " أثر استخدام القصة الموسيقية الحركية في الحد من 

 السلوك العدواني لطفل الحلقة األولى من التعليم األساسي " .

ـ قسم علم ا 8 ـ ـ الدارس / أسحق نصر زخاري  ـ جامعة حلوان  ـ كلية التربية  م 2007لنفس التربوي 

. 

الدرجة العلمية / الماجستير  ـ عنوان الرسالة   " فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير 

 التحليلي لدى عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي في الرياضيات في ضوء نظرية بياجية " 

ـ قسم اإلدارة التعليمية ـ كلية التربية ـ جامعة الملك فيصل ـ المملكة ـ الدارسة / سامية الفالح  9

 م .2009العربية السعودية ـ 

الدرجة العلمية / الماجستير ـ عنوان الرسالة " واقع الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس 

 بجامعة الملك فيصل " .

ـ كلية التربية ـ جامعة ـ الدارس / جاسم بن إبراهيم ابن جاسم البراهيم ـ  10 قسم التربية وعلم النفس 

 الملك فيصل ـ المملكة العربية السعودية .

الدرجة العلمية : الماجستير ، عنوان الرسالة " المشكالت السلوكية لذوي اإلعاقة السمعية والعاديين 

 م .2010هـ /1431" دراسة مقارنة بمحافظة اإلحساء " 

عد بن سعد المهناء ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية ـ جامعة ـ الدارس / عبد هللا بن س 11

 م .2010هـ / 1431الملك فيصل ـ المملكة العربية السعودية . 

الدرجة العلمية : الماجستير ، عنوان الرسالة " التسويف األكاديمي وعالقته بقلق االختبار وبعض 

 مة بمدينة الهفوف " . المتغيرات األكاديمية لدى طالب الثانوية العا

ـ الدارسة / شعاع بنت عبد العزيز السهالوي ـ قسم اإلدارة التعليمية ـ كلية التربية ـ جامعة  12

 م .2010هـ / 1431الملك فيصل ـ المملكة العربية السعودية 

الدرجة العلمية / الماجستير ، عنوان الرسالة " أخالقيات مهنة اإلدارة المدرسية ومدى التزام 

 مديرات المدارس المتوسطة الحكومية بها بمحافظة اإلحساء " .

ـ الدارسة / نجاة بنت محمد العرفج ـ قسم اإلدارة التعليمية ـ كلية التربية ـ جامعة الملك فيصل  13

 هـ .1431 /1430ـ المملكة العربية السعودية ، 

ة الصراع وعالقتها باألنماط الدرجة العلمية / الماجستير ، عنوان الرسالة " استراتيجيات إدار

 القيادية الممارسة في المدارس الثانوية وباإلحساء من وجهة نظر مديري المدارس " .

ـ الدارس / مصعب بن سعود بن عبد العزيز الحليبي ـ قسم اإلدارة التعليمية ـ كلية التربية ـ  14

 هـ .1430/1431جامعة الملك فيصل ـ المملكة العربية السعودية . 

لدرجة العلمية / الماجستير . عنوان الرسالة " تأثير العوامل االجتماعية على األنماط النفسية عند ا

 صنع القرار " . 

ـ الدارسة / ليلى حسين مدخلي ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية ـ جامعة الملك فيصل ـ  15

 هـ 1431/1432المملكة العربية السعودية 

الماجستير ، عنوان الرسالة " جودة الحياة وعالقتها بالمساندة االجتماعية كما الدرجة العلمية / 

تدركها الفتيات ذوات الظروف الخاصة ) دراسة ميدانية في مؤسسات رعاية األيتام بالمنطقة 

 الشرقية من المملكة العربية السعودية ( " .
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ة التربية ـ جامعة الملك سعود ـ ـ الدارسة / أمان بنت حسن أل سعيد ـ قسم علم النفس ـ كلي 16

 م .2011هـ ـ 1432المملكة العربية السعودية 

الدرجة العلمية / الماجستير ، عنوان الرسالة " أساليب مواجهة الضغوط لدى ذوي إصابات الحبل 

 الشوكي وعالقتها بالقلق واالكتئاب " .

ـ  كلية التربية ـ جامعة حلوان   ـ الدارسة / إنجي عادل أنور عمار . قسم علم النفس التربوي  17

 م .2013ـ 

الدرجة العلمية / الماجستير ، عنوان الرسالة " برنامج لتنمية بعض استراتيجيات التعلم المنظم 

 ذاتيا لدى التالميذ منخفضي التحصيل الدراسي بالمرحلة اإلعدادية " . 
 م . 2013 –قسم علم النفس التربوي  ، كلية التربية ، جامعة بنها  -حسن  محمدأمل  – 18

" فعالية برنامج قائم على اإلثراء النفسي في عالج الدرجة العلمية / الدكتوراه ، عنوان الرسالة 

 القصور اللغوي لدي طالب المرحلة اإلعدادية المتفوقين عقليا منخفضي التحصيل ".  

 م2014ي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان ، علم النفس التربوـ أميرة محمد بكر ـ قسم  19

الذكاء األخالقي وبعض عادات العقل لدى " الماجستير ، عنوان الرسالة  /الدرجة العلمية 

 مقارنة "  همرتفعي ومنخفضي الكفاءة األكاديمية من طالب الجامعة ) دراسة تنبؤي
البحوث والدراسات العربية ، التابع للمنظمات العربية معهد موسى خليفة الدوكاني .  /ـ الدارس  20

 م.2015للتربية والثقافة والعلوم ـ جامعة الدول العربية ـ قسم الدراسات التربوية . 

تدريس التربية الموسيقية وأثرة في عنوان الرسالة . " الدكتوراه .  /الدرجة العلمية 

ف الثالث األولى في مرحلة معالجة بعض المشكالت السلوكية لدى تالميذ الصفو

  التعليم األساسي . دراسة ميدانية بمنطقة الزاوية بليبيا . 
م 2015جامعة حلوان .  –محمد سليم عويد . قسم علم النفس التربوي ، كلية التربية   /الدارس  -21

. 

التعلم لدى  المعتقدات المعرفية وعالقتها بأساليب"؛ الماجستير . عنوان الرسالة  /الدرجة العلمية 

  طالب الجامعة العراقيين "
جامعة حلوان  –كلية التربية  –هالة محمد مصطفى جودة . قسم الصحة النفسية الدارسة /  – 22

 .2015. 

الوجداني وعالقته ببعض  /كاء االجتماعيذالماجستير ، عنوان الرسالة "  ال /الدرجة العلمية 

 . المهارات األساسية للسلوك القيادي لدي عينة من طالب المرحلة الثانوية "

 سها حامد محمد متولي/ـ  الدارسة  23

 م2016جامعة حلوان .  –قسم علم النفس التربوي ، كلية التربية 

ي مهارات الذكاء الوجداني " فاعلية برنامج قائم علالماجستير ، عنوان الرسالة :  /الدرجة العلمية 

 لتنمية الدافعية للتعلم لطالب التعليم الثانوي الفني "

 الباحثة / رشا فاروق عبد الرحمن محمد ـ  24

 م2016جامعة حلوان .  –قسم علم النفس التربوي ، كلية التربية 

" الميول المهنية والتخصص األكاديمي وعالقتهما  الماجستير ، عنوان الرسالة :  /الدرجة العلمية   

 بالتصورات المستقبلية لدى طلبة كلية التربية "

 الباحثة مروة عبد المحسن محمد .ـ  25

 م2016جامعة حلوان .  –قسم علم النفس التربوي ، كلية التربية 

األنشطة التعليمية لتنمية " فاعلية برنامج قائم على الماجستير ، عنوان الرسالة :  /الدرجة العلمية 

 ( سنوات  . 5ـ  4بعض القيم التربوية لطفل ما فبل المدرسة ) 

 الباحث / أحمد سمير قطب  جمعة  ـ  26



21 
 

الفروق في تحمل الماجستير ، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، عنوان الرسالة "  /الدرجة العلمية 

 والعاديين في المرحلة االبتدائية " ت التعلم الغموض والتغوط األكاديمية بين التالميذ ذوي صعوبا

 ـ الباحثة / سامية سالم عبد الفضيل عبد الجواد . 27

كلية ، الدرجة العلمية / الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس المواد الفلسفية 

 م 2017التربية ـ جامعة حلوان . 

عنوان الرسالة " فاعلية األنشطة اإلثرائية في تدريس مادة علم النفس لتنمية التفكير اإلبداعي 

 واالتجاه نحو المادة لدى طالب المرحلة الثانوية " 

 محمد  ـ الباحثة / سوزان 28

 م .2017جامعة حلوان .  –قسم علم النفس التربوي ، كلية التربية 

 لية التربية ، جامعة حلوان ، عنوان الرسالة " الدكتوراة ، ك /الدرجة العلمية 

 ـ الباحثة / زينب عاطف  29

 م .2017قسم المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

 م ، عنوان الرسالة " 2017، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، الدرجة العلمية / الدكتوراة 

 محمدـ الباحثة / شادية  30

 م2017النفس التربوي ، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، قسم علم 

 الدرجة العلمية / دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص علم النفس التربوي .

 "المتغيرات النفسية المسهمة في الحصول على االعتماد األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس 

 والعاملين ببعض كليات جامعة حلوان " 

 اجر نادي رمضان عيد .ـ الباحثة / ه 31

 قسم العلوم التربوية ـ كلية التربية للطفولة المبكرة ـ جامعة القاهرة .

 الدرجة العلمية / الماجستير في التربية ) رياض األطفال ( 

 عنوان الرسالة " دراسة تقويمية لمعوقات تربية طفل الروضة في ضوء المعايير القومية " 

 مد حافظ .ـ الباحثة / نيفين محمد مح 32

 م2017قسم علم النفس التربوي ، كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

 الدكتوراة ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، عنوان الرسالة "  /الدرجة العلمية 

 ن تعلم اللغة الثانية وسعة الذاكرة العاملة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية "ي" العالقة السببية ب

 عبيد سعد الرشيدي . ـ الباحثة / هند 33

 كلية التربية النوعية ، جامعة األسكندرية .’ قسم العلوم التربوية والنفسية 

 .م 2017 تخصص االقتصاد المنزلي ’ الدرجة العلمية / الماجستير في التربية 

عنوان الرسالة / " تصور مقترح لبرامج التنمية المهنية لمعلمات االقتصاد المنزلي بدولة الكويت 

 . ضوء التحديات المعاصر " في

 سارة سعيد محمد عاشور الغول . /ـ الباحثة  34

 كلية االقتصاد المنزلي ـ جامعة حلوان  .  قسم االقتصاد المنزلي التربوي .

 م2018 .الدرجة العلمية / الماجستير في مناهج وطرق التدريس 

فاعلية توظيف الوسيط التعليمي المتحرك في تدريس االقتصاد المنزلي لتنمية عنوان الرسالة  " 

 لذوي صعوبات التعلم النمائية بالمرحلة اإلعدادية .التنور العلمي والتقني وتحقيق متعة  التعلم 



22 
 

 ـ  الباحثة أسماء حسن بركات جنيدي . 35

 قسم الصحة النفسية ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان .

 م .2018العلمية / الدكتوراة في الصحة النفسية ، الدرجة 

قائم على تعدد الحواس لتنمية مهارات االستعداد عنوان الرسالة : " فاعلية برنامج إرشادي باللعب 

 للقراءة والكتابة لدى التالميذ ضعاف السمع بالمرحلة االبتدائية " 

 الباحثة / هدير محمود على جابر .ـ  36

 ربوي ـ كلية التربية جامعة حلوان .قسم علم النفس الت

 م . 2018، الدرجة العلمية / ماجستير علم النفس التربوي

عنوان الرسالة  : " فاعلية الذات وعالقتها باالختيار المهني لمهنة التعليم لدى طالب الدبلوم العام 

. 

 ـ الباحثة / ريهام عصام الدين إبراهيم خطاب . 37

 م .2018التربية ـ جامعة حلوان ، قسم الصحة النفسية ـ كلية 

 الدرجة العلمية / الدكتوراة في الصحة النفسية .

عنوان الرسالة " أثر برنامج إرشادي قائم على الطاقة اإليجابية في تقوية المناعة النفسية لدى عينة 

 من طالب جامعة حلوان من ذوي اإلعاقة الحركية " .

 ليم .ـ الباحثة / عبير عاطف محمد عبد الح 38

الدرجة العلمية : دكتوراه الفلسفة في علم النفس التربوي .قسم علم النفس التربوي و كلية التربية ـ 

 م .2018 جامعة حلوان .

عنوان الرسالة " دراسة سيكومترية للعالقة بين مهارات الحكمة وريادة األعمال لدى الطالب 

 الراشدين " 

 محمد .ـ الباحثة / إيمان محمد عبد العال  39

دكتوراه الفلسفة في علم النفس التربوي .قسم علم النفس التربوي و كلية التربية ـ الدرجة العلمية : 

 م .2019جامعة حلوان . 

لدى تالميذ المرحلة في تنمية عملية االنتباة فاعلية برنامج قائم على نظرية العبء المعرفي " 

 .االبتدائية " 

 لنبي الباحث / أحمد إمام حسب ا ـ  40

الدرجة العلمية : الماجستير في التربية تخصص الصحة النفسية ، قسم الصحة النفسية ، كلية التربية 

 م2019، جامعة حلوان . 

" فاعلية برنامج تدريبي قائم على المحاوالت المنفصلة في تنمية االستعداد لبعض المهارات الحياتية 

 رياض األطفال " .واألكاديمية لألطفال الذاتيويين في مرحلة 

 ـ الباحثة شيماء فكري امين  41

الدرجة العلمية / دكتوراة الفلسفة في المناهج وطرق التدريس ، قسم المناهج وطرق التدريس ، 

 كلية التربية ، جامعة حلوان

" تطوير منهج علم النفس في ضوء نموذج هنكنز لتنمية التفكير اإليجابي وتقدير الذات لدى طالب 

 . الثانوية "المرحلة 

 منى إبراهيم أبو سالم . /ـ الباحثة  42

 م .2019الدرجة العلمية / الماجستير في  االقتصاد المنزلي ، قسم المناهج وطرق التدريس . 
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فاعلية برنامج قائم على التلمذة المعرفية في تنمية الوعي البيئي واالتجاه نحو دراسة االقتصاد 

 .  المنزلي "

 أماني عطية محمد الفراش .ـ  الباحثة /  43

لتربوي .قسم علم النفس التربوي  ، علم النفس االتربية  تخصص الدرجة العلمية /  الماجستير في 

 م .2019كلية التربية ـ جامعة حلوان . 

 ـ الباحثة / هند عبد الحفيظ جودة . 44

 علم النفس التربوي ،التربوي .قسم الدرجة العلمية /  الماجستير في التربية  تخصص علم النفس 

 م .2019كلية التربية ـ جامعة حلوان . 

في تنمية عنوان البحث " فاعلية برنامج تدريبي قائم على إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في 

 مهارات ما وراء المعرفة لدى طالب المرحلة الثانوية " 

 جهاد عالء حسن دياب ـ الباحثة /  45

 ،تير في التربية  تخصص علم النفس التربوي .قسم علم النفس التربوي الدرجة العلمية /  الماجس

 م .2019كلية التربية ـ جامعة حلوان . 

" فاعلية برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير البصري في تنمية المفاهيم عنوان البحث : 

 العلمية في مادة البيولوجي لدى طالب الصف األول الثانوي "

 نصر الجمل  ـ آية محمد 46

 م 2020درجة الماجستير علم النفس ، كلية األداب جامعة حلوان ، 

عنوان الرسالة /" التسامح كمتغير معدل للعالقة بين الغضب وأعراض االكتئاب لدى طالب 

 الجامعة "

 ـ الباحثة / تقى عبد المنعم على السعيد  47

 م 2020درجة الماجستير في التربيىة تخصص علم النفس التربوي ، كلية التربية جامعة حلوان ، 

عنوان الرسالة " الكفاءة الذاتية األكاديمية وعالقتها بأساليب التعلم المفضلة لدى عينة من الطالب 

 المتفوقين والمتعثرين بكلية التربية ـ جامعة حلوان 

 عبد الجليل نصر شريف ـ الباحثة / أسماء كمال  48

 م2020داب ـ جامعة حلوان ، درجة الماجستير في علم النفس ـ كلية اآل

 إدراك اإلساءة لدى األطفال وعالقتها بكل من فعالية الذات والمشكالت السلوكية .

 ـ إسراء محمد عبد الكريم  49

م 2020جامعة حلوان ، ’ درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي ، كلية التربية 

. 

عنوان الرسالة " ما وراء الذاكرة وعالقتها بمستويات تجهيز المعلومات تالميذ المرحلة اإلعدادية 

 مرتفعي ومنخفضي التحصيل في اللغة اإلنجليزية .

 مكي دينا سمير الباحثة : ـ  50

 م2020معة حلوان ،جا’ درجة الدكتوراه في التربية تخصص علم النفس التربوي ، كلية التربية 

وأنماط التحميل اإلدراكي لدى دراسة نمائية مستعرضة للوظائف النفس عصبية عنوان الرسالة : " 

 ونظرائهم من ذوي مشكالت التعلم بمراحل التعليم "الطالب المتأخرين دراسيا 

 ناهد عبد الناصرالباحثة : ـ  51

ـ جامعة بورسعيد ،  ـ كلية التربية   م 2021درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي 
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عنوان الرسالة : فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية الذكاء الناجح لتنمية مهارات الفهم القرائي 

 في مقرر اللغة اإلنجليزية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .

 زان عبد الفتاح إبراهيم فرج .ـ الباحثة : سو 52

 م2021درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان ، 

 .عنوان الرسالة :العمليات النفس معرفية المسهمة في العبء المعرفي لدى طالب المرحلة الثانوية

 : دعاء صابر على جاد الربـ الباحثة  53

 م 2021في علم النفس ، كلية األداب ، جامعة حلوان ،  درجة الماجستير

لدى طالب وطالبات عنوان الرسالة " إدراك خبرات اإلساءة وعالقتها باضطراتبات الشخصية 

 الجامعة " 

 ة : سامية سالم عبد الفضيل عبد الجواد .ـ الباحث 54

، قسم المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية ، جامعة درجة الدكتوراة في المناهج وطرق التدريس 

 .م 2021حلوان ، 

والذكاء  لتنمية المثابرة األكاديميةفي ضوء نموذج مارزانو عنوان الرسالة " تدريس مادة علم النفس 

 لدى طالب المرحلة الثانوي .االنفعالي 

 ةعلى حسون مها فريدـ الباحثة  55

والدراسات ، تخصص التربية الخاصة ، معهد البحوث  التربويةدرجة الماجستير في الدراسات 

 م2022،  العربية 

تنمية المهارات االجتماعية لدى عينة من المعاقين " فاعلية العرائس المتحركة في عنوان الرسالة 

  فكريا القابلين للتعلم "

 . عبد هللا احمد جمالالباحث / ـ  56

 م2022 ،النفس التربوي ـ كلية التربية ـ جامعة المنيا درجة الماجستير في التربية تخصص علم

" الذكاء العاطفي وتقدير الذات كعاملين منبئين بالمرغوبية االجتماعية لدى طالب :  عنوان الرسالة

 . كلية التربية ـ جامعة المنيا "

 

 

 

 

 

 ثامنا : المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .
 

 نشرها في مؤتمرات علمية على النحو التالي : ـ المشاركة ببحوث تم عرضها

  (  المؤتمر السابع لعلم النفس في مصر   باالشتراك مع كلية التربية  ـ  جامعة عين شمس

 م (  .1991

  ( المؤتمر الثامن لعلم النفس في مصر   باالشتراك مع كلية التربية  ـ  جامعة األزهر

1992 .  ) 

 صر  باالشتراك مع كلية التربية  بأسوان  ـ جامعة أسيوط المؤتمر التاسع لعلم النفس في م

 (1993 .  ) 
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  ( ـ  جامعة حلوان  1994المؤتمر العاشر لعلم النفس في مصر  باالشتراك مع كلية التربية  

.  ) 

  المشاركة ببحث تم عرضه ونشرة بالمؤتمر التربوي األول لكلية التربية والعلوم اإلسالمية

 م ( .1997س ـ سلطنة عمان ) ـ جامعة السلطان قابو

  المؤتمر السابع عشر لعلم النفس في مصر باالشتراك مع كلية العلوم االجتماعية  ـ  جامعة

 م (2001أكتوبر )  6

  المؤتمر السنوي الثامن عشر لعلم النفس في مصر والمؤتمر العربي العاشر لعلم النفس

 م ( .2002باالشتراك مع كلية التربية   ـ  جامعة المنصورة ) 

  المشاركة ببحث تم عرضه ونشره في المؤتمر اإلقليمي الثالث لرعاية المسنين ـ مركز

م ( وموضوعة ) الجودة الشاملة في رعاية 2002الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين ) 

 المسنين ( .

  عن المشاركة في " األسبوع الثقافي " لكلية التربية األساسية " بدولة الكويت بمحاضرات

" التعلم القائم على المخ " ـ و االتجاهات الحديثة في قياس االبتكارية " في الفترة من 

 م .30/3/2007ـ  23/3

  المشاركة في " ندوة علم النفس في مؤسسات التعليم العالي في السعودية ) الواقع

ـ  11هـ الموافق 1430ربيع األول  15ـ  14واستشراق المستقبل ( الفترة من 

م جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، كلية العلوم االجتماعية ـ قسم علم 12/3/2009

 النفس . الرياض .

  المشاركة في المؤتمر الدولي األول لمركز دراسات وبحوث الموهبة واإلبداع بجامعة

  م2010مايو  4ـ  3الملك فيصل  ببحث عن " االتجاهات الحديثة في قياس االبتكارية ، من 

   المؤتمر السنوي التاسع عشر لعلم النفس في مصر  ، الجمعية المصرية للدراسات النفسية

 م (  .2013ـ جامعة عين شمس  ) 

  

المشاركة ببحوث تم عرضها ونشرها في المؤتمرات العلمية لكلية التربية ـ جامعة حلوان ـ  

 على النحو التالي :

   ـ م (" تطوير مستقبل سياسات 2000جامعة حلوان  ) المؤتمر السنوي الثامن لكلية التربية 

 التعليم والتدريب في الوطن العربي في عصر العولمة وثورة المعلومات " .

  (   التربية 2002المؤتمر العلمي السنوي العاشر لكلية التربية ـ جامعة حلوان "  ) م

 وقضايا التحديث والتنمية في الوطن العربي " .

 م ( " التعليم للجميع .. 2004ي عشر لكلية التربية ـ جامعة حلوان ) المؤتمر السنوي الثان

 التربية وأفاق جديدة في تعليم الفئات المهمشة في الوطن العربي "  ) معقب جلسة ( .

  ( التربية 2005المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية التربية ـ جامعة حلوان " ) م

االحتياجات الخاصة       ) المعاقون والموهوبون (  وأفاق جديدة في تعليم ورعاية ذوي 

 في الوطن العربي " .

  المؤتمر العلمي الرابع عشر " اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم وتعليمهم في

مارس  20ـ  19الوطن العربي بين الواقع والمأمول ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان . من 

 م .2006

 االشتراك مع اتحاد الجامعات الفرانكوفونية ، والمؤتمر العلمي المؤتمر الدولي األول ب

 م .2008إبريل  22 – 21الخامس عشر لكلية التربية ـ جامعة حلوان ، من 

  المؤتمر الدولي األول لمركز دراسات وبحوث الموهبة واإلبداع بجامعة الملك فيصل

 يثة في قياس االبتكارية " ببحث عنوانه   " االتجاهات الحد م 2010 /4/5ـ  3الفترة من 

  م2015نوفمبر  14ـ  13المؤتمر العلمي السابع عشر ـ كلية التربية جامعة حلوان. 
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 بحث بعنوان " ظاهرة الغش الدراسي ،أساليب مواجهتهتا " 

  "المؤتمر األقليمي األول علم النفس التربوي في مواجهة المشكالت التعليمية 

, سبتمبر  المدخالت التربوية ومخرجات التعليمعلم النفس التربوي " المعاصرة

 م .2017

  المؤتمر العلمي التاسع عشر لكلية التربية ـ جامعة حلوان والثامن للجمعية

 م .2019أغسطس  19ـ  18المصرية للكومبيوتر التعليمي  

 

 تاسعا : العضوية في الجمعيات العلمية .
 

  حتى تاريخهم .1984عام عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية  منذ 

   حتى تاريخه م .1992عضو الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم  منذ عام 

   م .1992عضو الجمعية المصرية للمكتبات المصرية  منذ عام 

 The International Council of Psychology  I C P   م 1993منذ عام

 حتى تاريخه . .

 

 . عاشرا : المؤلفات
 

 

 عنوان المؤلف

 

 دار النشر

 

 السنة

 

 مالحظات

المكتبة األكاديمية  .  المدخل إلى العلوم السلوكية

 القاهرة

باالشتراك مع  م2007

 آخرين

مركز نشر وتوزيع الكتاب  علم النفس التعليمي

 الجامعي  . 

 م2001

 2012 2ط

باالشتراك مع 

 آخرين

مبادئ القياس والتقويم النفسي 

 والتربوي 

الجامعي . مركز الكتاب 

 األسكندرية

 م2003

 م2013 2ط

 

مركز الكتاب الجامعي  علم النفس المعرفي

 األسكندرية

 م2005

 2018 3ط

 

 مركز الكتاب الجامعي  صعوبات التعلم

 األسكندرية

باالشتراك مع  م2006

 آخر .

مقياس الذكاءات المتعددة 

 لألطفال .

 مركز الكتاب الجامعي 

 جامعة حلوان

وتم تقنينه مترجم  م2007

على البيئة 

 المصرية

مقنن على البيئة  م2003  مقياس فعالية الذات األكاديمية

 المصرية

بطارية اختبارات الذكاء 

 االجتماعي

  م2007 

توجهات دافعية مقياس 

 اإلنجاز 

مترجم وتم تقنينة  م2008 

على البيئة 

 المصرية
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 مركز توزيع ونشر الكتاب أساليب وطرق تعديل السلوك 

 الجامعى ـ جامعة حلوان

  م2007

الفروق الفردية والقياس 

 النفسي

مركز توزيع ونشر الكتاب 

 الجامعى ـ جامعة حلوان

  م2016

 

 حادي عشر : التدريس ) المقررات التي يقوم بتدريسها ( .
 

 ـ مقررات مرحلة البكالوريوس  1

ـ القياس النفسي والتربوي ـ علم نفس النمو ـ علم نفس النمو النفس التربوي  والفروق الفردية ـعلم 

ـ الفروق الفردية  ( مناهج البحث  2( ’ )  1ـ  سيكلوجية التعلم ) متقدم  ـ علم النفس المعرفي 

 .والقياس النفسي 

 

 ـ  مقررات الدراسات العليا ) الماجستير والدكتوراه ( . 2

ـ  الفروق الفردية ــ القياس والتقويم النفسي والتربوي ـ.  تنمية دراسات متقدمة في علم النفس ـ

 .المعرفية القدرات 

 

 ثاني عشر : االشتراك في مشروعات بحثية .
 

 م2005ـ عضو فريق بحث   1

 " مشروع التنمية الثقافية والفنية والرياضية والرعاية االجتماعية للطالب "         

 ى جامعة حلوان  .ضمن مشروعات التطوير على مستو

 المهام المكلف بها : 

 أ ـ المشاركة في بناء أدوات البحث الخاصة بالمشروع .

 ب ـ المشاركة في تطبيق استبيان الدراسة على عينة طالب المدن الجامعية .

 ج ـ المشاركة في تحليل نتائج الدراسات المرتبطة بالمشروع .

 Quality Assurance & Accreditationـ عضو مشروع توكيد الجودة واالعتماد    2

Project   (QAAP )  2006م 

يهدف المشروع إلى  إنشاء نظام داخلي لضبط الجودة األكاديمية األكاديمية بكلية التربية ـ جامعة   

 حلوان .

المهام المكلف بها كعضو في المشروع : اإلشراف على تسهيل تنظيم و استخدام البنية األساسية 

 ى جانب توفير الوثائق والمعلومات المطلوبة .بالكلية إل

 م21/8/2006ورئيس مجلس إدارة المشروع اعتبارا من 

  ـ عضو اللجنة االستشارية للشراكة بين الجامعة والمدرسة بمشروع تطوير كليات التربية  3

FOER    بالتعاون مع جامعتي  " ميتشجانMichigan State University ( MSU )  وجامعة

 م .2006بوالية بنسلفانيا .   Pittsburgسبرج " " بت

المهام المكلف بها : تسهيل التعاون بين الكلية ووزارة التربية والتعليم فيما يخص تدريب طالب 

 التربية العملية في المدارس .

 ـ مستشار لمشروع " الدبلوم االفتراضية في اإلدارة التعليمية " بكلية التربية جامعة حلوان 4

المهام المكلف بها : توصيف مقررات دراسية في : التعليم العالجي ـ التدريب الميداني ـ قاعة 

البحث العلمي . مسئول إعداد وتصميم  وتطبيق أدوات التقييم ، وتحليل النتائج وعرضها           ) 

 م( . 2005/2006
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صر (  ـ مشروع تطوير ـ مستشار مشروع " المركز الوطني لمصادر المعلومات التربوية ) م 5

 م .2006كليات التربية ـ المجلس األعلى للجامعات 

ـ عضو لجنة تطوير الئحة كلية التربية في إطار مشروع  " تطوير كليات التربية " التابع  6

 م .2005/2006) وزارة التعليم العالي لمشروعات تطوير التعليم العالي 

 7 - Capacity Development of Faculties of Education in International 

Approaches to Teacher Education  ـ European Union TEMPUS Project ـ 

Beirut, Deccember 8 2014 ,10 ـ 

 

ـ اإلسهام في تطوير الئحة الدراسات العليا ) الدبلوم المهنية ( في  " التربية الخاصة " والتي  7

 م ( .2007 /2006ملت مسارات التربية الخاصة المتنوعة ) ش

 

 م ( .2007ـ  2006ـ عضو لجنة قطاع التربية بالمجلس األعلى للجامعات )  8

 

ـ  23ـ أستاذ زائر ومستشار تطوير الئحة ـ كلية التربية األساسية ـ بدولة الكويت في الفترة من  9

 م .2007مارس  30

 

العليا ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية ـ جامعة المالك فيصل من ـ مقرر لجنة الدراسات 10

 م .1/7/2011هـ وحتى 1429

 

ـ عضو فريق المشروع البحثي " إنشاء ماجستير القياس والتقويم النفسي والتربوي " ضمن  11

 هـ .1431/1432مشروعات وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية " .

 

 م .2013رئيس لجنة تطوير الئحة كلية التربية ـ مرحلة البكالوريوس ـ ـ  12

 

ـ  13 وع فريق عضو   مشر  "School and University Partnership for Peer 

Communities of Learners  Project Monitoring and Evaluation " م. 2017   

 ثالث عشر: عضوية لجان تحكيم اإلنتاج العلمي .

جنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين لعلم النفس التربوي والصحة لمحكم بال – 1

 م وحتى تاريخه ..2013النفسية )  المجلس األعلى للجامعات ( اعتبارا من 

 م .2005ـ عضو لجنة تحكيم جائزة دولة قطر التشجيعية ) مجال علم النفس (  2

) الممنوحة من خارج مصر ( للتعيين في وظيفة  " مدرس ـ عضو لجنة تحكيم رسائل الدكتوراه 3

 " بقسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان .

ـ مقرر جلسات علمية بمؤتمرات الجمعية المصرية للدراسات النفسية ، والمؤتمرات العلمية  4 

 لكلية التربية ـ جامعة حلوان " 

ـ عضو لجان معادلة الدرجات العلمية ) البكالوريوس ـ الماجستير ( للمجلس األعلى للجامعات  5

 بجمهورية مصر العربية .

ـ عضو لجنة المحكمين بالمؤتمر العلمي الثاني لطالب التعليم العالي ، بالمملكة العربية السعودية  6

 م (.جدة .2011هـ  ) 26/4/1432ـ 23خالل الفترة من 

اللجان العلمية لتقييم البحوث العلمية سواء للنشر في الدوريات العلمية أو بحوث الترقية  عضو  

 للوظائف األكاديمية ) أستاذ مشارك ـ أستاذ 
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  م 2010دولة الكويت ، جامعة الكويت ، مجلس النشر العلمي ، المجلة التربوية ، أكتوبر 

  م 2010ديسمبر   ،، المجلة التربوية النشر العلمي .دولة الكويت ، جامعة الكويت ، مجلس 

  ، م 2011أكتوبر ، دولة الكويت ، جامعة الكويت ، مجلس النشر العلمي ، المجلة التربوية 

  م 2011التربوية ، ) أكتوبر ،  دولة الكويت،  جامعة الكويت ، مجلس النشر العلمي ، المجلة 

  مارس ، ،العلمية   الملك سعود ، المجلةالمملكة العربية السعودية ، جامعة

 م 2011

  جامعة القصيم ، عمادة البحث العلمي ، أمانة جوائز التميز المملكة العربية السعودية :

 م (2010العلمي ، )  ديسمبر 

  جامعة الملك فيصل باإلحساء ، المجلة العلمية ، جامعة الملك المملكة العربية السعودية ،

 م( 2011فيصل )يونيو 

  حتى  ـ  م 2011 يناير  )مجلة دراسات تربوية واجتماعية ، كلية التربية ، جامعة حلوان

 .تاريخه  (

 متقدمين لوظيفة أستاذ مشارك ، لجامعة مؤته ـ األردن ـ عضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي ل

 . ( م2012 ) مايو

  ( 2012جامعة البحرين ، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، أكتوبر . ) م 

 ابريل  جامعة الكويت  ـ مجلس النشر العلمي مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (

 حتى تاريخه و ـ  2012

  م . 2013لجنة ترقية لألساتذة ،  محكم –جامعة الملك خالد  -المملكة العربية السعودية 

  م . 2014جامعة القصيم ـ محكم لكتاب مترجم  –ة العربية السعودية المملك 

   متقدمين لوظيفة لعضو لجنة فحص اإلنتاج العلمي لالمملكة العربية السعودية ـ جامعة جدة

 م 2019، 2017  أستاذ مشارك

 رابع عشر: اإلسهام في برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .
 

 

 عنوان البرنامج

 

 المشاركةنوع 

 

 التاريخ

برنامج تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس 

بكلية التربية ـ جامعة 

 حلوان

( دورة  24أ ـ اإلشراف على تنظيم عدد ) 

 تدريبية بكلية التربية ـ جامعة حلوان 

ب ـ إلقاء المحاضرات ، وورش العمل عن 

 موضوعات :

مدخل إلى البحث العلمي  ـ التدريس 

الجامعي والذكاءات المتعددة  ـ تنمية 

األهداف المعرفية  ـ تنمية األهداف النفس 

 حركية ـ 

 شهري يوليو وأغسطس 

 م2005

برنامج تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس 

البرنامج المركزي ـ 

 جامعة حلوان .

إلقاء المحاضرات وورش العمل في 

 التالية :الموضوعات 

ماهية التفكير وأنواعه ـ بناء أدوات التقويم 

ـ التعامل مع المواقف الطارئة ـ التعامل مع 

ـ أغسطس ـ  شهور يوليو 

حتى م 2005سبتمبر 

 .األن 
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الجمهور المتباين ـ تنمية الجوانب المعرفية 

. 

دورات إعداد المعلم 

 الجامعي

إلقاء المحاضرات وإجراء التطبيقات 

العملية في موضوعات تنمية الجوانب 

ن أساليب المعرفية  ـ  بناء أدوات التقويم 

 تقييم الطالب الجامعي .

خالل شهر فبراير 

وشهر يوليو في 

ـ حتى  201السنوات . 

 م2022

برنامج تطوير التعليم 

الجامعي ) تنمية قدرات 

 (أعضاء هيئة التدريس 

 بجامعة الملك فيصل .

ورشة عمل عن " أنماط الطالب التعليمية 

 وكيفية التعامل معها "

 م11/11/2010ـ10

 وزارة التربية والتعليم

مشروع تحسين التعليم 

 الثانوي

برنامج تدريب معلمي المرحلة الثانوية على 

 التعلم النشط

 م2012ـ  2011

 
 

 

 " .خامس عشر : المشاركة في الدورات التدريبية " كمتدرب 
 

 

 عنوان الدورة

 

 موضوع الدورة

 

 التاريخ

الدورة األولى إلعداد المعلم 

 الجامعي 

 م1994فبراير  إعداد المعلم الجامعي

 – Windows  – Excel دورات الحاسب اآللي .

Internet ـ 

Foto Shop 

 م2000ـ  1999

 

 م2004

 مTOEFL 1990 اللغة اإلنجليزيةدورة 

برنامج تطوير التعليم ـ 

 مشروع تطوير كليات التربية

 األقصر ورشة عمل القيادة األكاديمية

 م2004ديسمبر  8ـ  6

مشروعات تطوير التعليم 

 العالي .

منهجية التقدم لمشروعات 

صندوق مشروع تطوير 

 HEEPFالتعليم العالي   

 جامعة حلوان

 م2005فبراير 22

دورة تدريب المدرب التابع 

لمشروعات تطوير كليات 

 ( TOTالتربية )  

ورشة عمل عن التقويم 

التربوي في إطار الجودة 

الشاملة ـ المستويات المعيارية 

ـ معايير التعليم العالي ـ تقويم 

 أداء الطالب .

 جامعة عين شمس 

 م .2005مارس  8

 برنامج تطوير التعليم

Education Reform 

Program 

ورشة عمل " التعاون بين 

الجامعة والمدرسة في التربية 

 العملية "

 م2005مايو  11

ورشة عمل وحدة إدارة  التقدم لمشروعات التطوير 

  PMUالمشروعات  

 وزارة التعليم العالي .

 م.2004أكتوبر  20 
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برنامج تنمية قدرات أعضاء  دورة   " الشئون القانونية  "

والقيادات هيئة التدريس 

 بجامعة حلوان

 م2005/  12/  13ـ  11

ورش عمل عن تطوير التربية 

 العملية الميدانية

 

المعهد الجامعي إلعداد 

المعلمين ـ جامعة السوربون ـ 

 باريس

 م2007مايو  11ـ  6

 

 

 

 دورة الويب سيتي 

 

 

جامعة الملك فيصل ـ عمادة 

 تطوير التعليم الجامعي

 

 م29/11/2008

وحدة ضمان ورش عمل 

 الجودة واالعتماد .

لجان : توصيف البرامج ـ 

لمرحلتي البكالوريوس 

 والدراسات العليا 

 م2014يناير ـ فبراير 

فتيات إعداد االختبارات  .ورشة عمل 

اإللكترونية و بنوك األسئلة . 

مركز القياس والتقويم وجامعة 

 حلوان

 م ،2021/  6/  2األربعاء 

 

 . العلمية والترشيح للجوائزسادس عشر : الجوائز 
 

 م2001ـ حائز لجائزة أ.د/ سمية فهمي  ألحسن إنتاج علمي عن عام  1

 . م (2001) الجمعية المصرية للدراسات النفسية       

لعام  ـ مرشح عن جامعة حلوان لنيل جائزة الشيخ خليفة بن سليمان بن محمد الـ خليفة العلمية 2

 . والتحديات المعاصرة (م وموضوعها ) الشباب 2004
ـ جائزة أفضل رسالة ماجستير بجامعة حلوان ـ مجال الدراسات  3 ـ اإلشراف على رسالة ماجستير 

 . م2006النفسية واالجتماعية ، 

ـ اإلشراف على رسالة ماجستير ـ الحاصلة على أفضل رسالة ماجستير بجامعة حلوان ـ مجال  4

 م2019الدراسات النفسية واالجتماعية ، 

 .  سابع عشر : اإلسهامات في أنشطة اللجان المعاونة بالكلية
 

   م90/1991عضو لجنة المعامل والمختبرات العلمية 

  م .91/1992عضو لجنة المكتبات 

   م .2000/2001م ـ 93/1994عضو لجنة شئون التعليم والطالب 

 والثالثة ( كلية  رئيس لجنة النظام والمراقبة المتحانات شعب اللغات ) الفرقتين األولى

 م .2003ـ 2002م وحتى 2000/2001التربية ـ جامعة حلوان 

  ( رئيس لجنة النظام والمراقبة المتحانات التأهيل التربوي لمعلمي المرحلة االبتدائية

 م .2002/2003م وحتى 2001/2002المستوى الرابع ( 

 لية التربية ـ رئيس مجلس  تحرير مجلة دراسات تربوية واجتماعية التي تصدر عن ك

 جامعة حلوان .

  رئيس مجلس إدارة مركز تربية طفل ما قبل المدرسة ، ورئيس شعبة  " بحوث ودراسات

 م .2003 /2000/2002علم نفس الطفل "  

  18/10/2007م وحتى 2006رئيس مجلس إدارة مركز اإلرشاد النفسي منذ. 
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 لية التربية ـ جامعة الملك فيصل عضو لجنة الدراسات العليا ـ قسم التربية وعلم النفس  ـ ك

 هـ .1428/1429، للعام الجامعي 

  مقرر لجنة الدراسات العليا ـ قسم التربية وعلم النفس ـ كلية التربية ـ جامعة الملك فيصل

 م .1/7/2011هـ  / وحتى 1429/1430، للعام الجامعي 

 م 19/10/2011رئيس لجنة شئون التعليم والطالب ـ كلية التربية ـ جامعة حلوان من

 وحتى تاريخه
 


