
 0 

 
 
 
 

 السيرة العلمية

 الحاروني حسانين مصطفى محمد علي ستاذ الدكتور/ألا

 دكتوراه الفلسفة في التربية )تخصص علم النفس التربوي(

  الملك فيصل  جامعة  - التربية كلية  - سعلم النف التربة و بقسم  أستاذ 

 حلوان  جامعة  - التربية كلية  - علم النفس التربوي قسم ب أستاذ 
 
 

 

 عـنـوان الـمراسـلــة: 
 

 ( شارع خسرو باشا. 58)   -حلوان   -جمهورية مصر العربية                    
 

 االتصـــال الــهاتفي: 

 
  

 + 2 0111  7960608:  )مصر(جوال          
  

 

 الــبريد اإللـكترونــي: 

    melharony@kfu.edu.sa         

Mostafa.elharony@gmail.com                  
 
 
 
 
 

  

mailto:Mostafa.elharony@gmail.com


1 

 

 شخصيةال البيانات. 1
 

    الحاروني  حسانين مصطفى محمد علي   م: ـــــاالس

 م 1955/ 28/12قرية بهيج  –أسيوط  –جمهورية مصر العربية : هاوتاريخ مكان الوالدة
 خمسة أبناء.  متزوج ويعول: الحالة االجتماعية
 علم نفس التعلم : التخصص الدقيق

 علم النفس التربوي : ص العامـــ التخص
 أستاذ ي:ــب العلمـــاللق

 

 االهتمام البحثي: اذكرها مرقمة بحسب (Areas of Research Focusالعلمي ) البحثمجاالت 

 .  مجال التعلم .1

 المجال المعرفي .2

   . المجال االجتماعي .3

 :يةفيوالوظ التعليمية البيانات. 2
 

 / التعليم:2/1

سنة  الدرجة العلمية  م

 التخرج 

 عنوان الرسالة  التخصص 

علم النفس   م 1995 ه الدكتورا 1
 التربوي 

"تنمية االتجاهات اإلبداعية لدى طالب  
 الصناعي" التعليم 

علم النفس   م 1989 الماجستير  2
 التربوي 

 النسق القيمي لدى طالب الجامعة 

ليسانس اآلداب والتربية قسم اللغة العربية والدراسات   م 1982 البكالوريوس 3
 . اإلسالمية عام بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف

  مايو في التربية  ةدبلوم خاص 4
 م 1986

علم النفس  
 التربوي 

 بتقدير عام جيد جداً 

الدراسات  دبلوم  5
 االسالمية 

  أكتوبر
 م 1986

الدراسات  
 اإلسالمية 

جدًا    جيد  عام  معهد  ،  بتقدير 
الدراسات اإلسالمية، وزارة التعليم 

 العالي. 
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 :أي وظيفة إدارية أو أكاديمية بعد الحصول على الدكتوراة / التوظيف2/2

 الجهة طبيعة الوظيفة  الفترة الزمنية من وإلى  الوظيفة   م

 أستاذ علم النفس التربوي  
هـ   1435شوال  23من 

أغسطس  18الموافق 

 م 2014

 -علم النفس التربية و  قسم أكاديمية 
الملك جامعة  –كلية التربية  

    فيصل

 

1 

 

 استشاري زائر 

 
إلى   2011من سبتمبر

م   2012يناير  
 (. 2012)خريف 

كلية   -قسم علم النفس  أكاديمية 
جامعة السلطان  –التربية 

 قابوس   
 استشاري زائر  2

 

إلى   2011من أكتوبر 
 م  2012يناير  

 (. 2011)خريف 

كلية   -قسم علم النفس  أكاديمية 
جامعة السلطان  –التربية 

 قابوس   

3 

 

 

ــم    أكاديمية   م  2008/ 25/5من  أستاذ علم النفس التربوي  ــنفس قســ ــم الــ ــوي  علــ التربــ
 جامعة حلوان بكلية التربية

 علم النفس رئيس قسم 
 التربوي 

م  2008/ 25/5من 
 م. 2011وحتى فبراير 

ــة    وظيفــــــــــــــــــــ
 أكاديمية/إدارية

ــم ــنفس قســ ــم الــ ــوي  علــ التربــ
 جامعة حلوان بكلية التربية

)أســــــــتاذ أســــــــتاذ مساعد 
 مشارك(

م  2002/ 28/7من 
 م 5/2008/ 25وحتى 

ــم  ــنفس قســ ــم الــ ــوي  علــ التربــ
 جامعة حلوان بكلية التربية

أستاذ علم النفس التربـوي   
 المساعد 

  1998من سبتمبر   
 . 2005إلى سبتمبر  

بكليــة  قســم الدراســات التربويــة   إعارة      
 سلطنة ُعمان   -التربية بصور 

علم النفس    مدرس 
 التربوي 

 م 1995/ 25/6من 
 م 7/2002/ 28وحتى 

 

النفس  قسم  التربوي   علم 
 جامعة حلوان  بكلية التربية

  
 مدرس مساعد

 م. 8/1989/ 8من 
 م 6/1995/ 25وحتى 

النفس  قسم  التربوي   علم 
 جامعة حلوان  بكلية التربية

 م. 15/11/1983من  معيد  
 م. 8/1989/ 8وحتى 

التربوي  علم النفس قسم 
 جامعة حلوان  بكلية التربية

مدرس اللغة العربية   4
 والدراسات اإلسالمية 

  1975من سبتمبر 
 م 1983/ 11/ 15وحتى

خدمة سابقة بوزارة التربية   
 والتعليم المصرية 
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 :التي التحقت بها الحاسوبية الدورات والخبرات /4/

 السنة المنفذة للدورة الجهة  مكان إقامة الدورة  دورة عنوان ال م

رخصــــــــــــة اســــــــــــتخدام   1
 ICTPالحاسب اآللي 

 م 2006 جامعة حلوان  كلية الهندسة   

دورة متقدمــة فــي كي يــة   2
ــي داخــــل   ــث العلمــ البحــ

 شبكة المعلومات  

ــلطن عمــــان     –ســ
مبنـى كليـة التربيــة  

 بصور 

في الفترة من   كلية التربية بصور 
15 /1 /2000-
26 /1 /2000 

ــات   3 دورة حـــــــول التقنيـــــ
ــة   ــة الخاصـــــــــ الحديثـــــــــ

 بتكنولوجيا التعليم 

ــلطن عمــــان     –ســ
مبنـى كليـة التربيــة  

 بصور 

في فبراير   كلية التربية بصور 
 م. 1999

اســـــــــــتخدام مهـــــــــــارات   4
ــت   ــاالنترنـــــــ   ه وتوظيفـــــــ

 لخدمة البحث العلمي  

ــلطن عمــــان     –ســ
مبنـى كليـة التربيــة  

 بصور 

في الفترة من   كلية التربية بصور 
9 /6 /1999  

إلى  
 م 1999/ 6/ 23

 
 
 . التدريــس4

   :بعد الحصول على الدكتوراة / التدريس4/1

مستوى   المقرر  م

 المقرر 

 السنة والشهر  الجامعة

مقدمة في  (   3401علنف) 1

 التربوي اإلحصاء

جامعة   س البكالوريو

السلطان  

 قابوس   

 م 2012خريف 

القياس (  4000علنف) 2

 النفسي والتقويم التربوي 

جامعة   س البكالوريو

السلطان  

 قابوس   

 م 2012خريف 

حلقة بحث في (  6213علنف) 3

    التعلم والتعليم

 ماجستير 

 )تعليم وتعلم( 

جامعة  

السلطان  

 قابوس   

 م 2012خريف 
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( قضايا 0402703)علنف 4

 بحثية في التخصص 

دكتوراه )علم 

النفس 

 التربوي( 

جامعة  

 حلوان

 م 2011

دكتوراه   علم النفس المعرفي  5

)اختياري 

لباقي األقسام 

 التربوية( 

جامعة  

 حلوان

 م 2011

القياس (  4000علنف) 6

 النفسي والتقويم التربوي 

جامعة   س البكالوريو

السلطان  

 قابوس   

 م 2011خريف 

جامعة   س البكالوريو ( مناهج بحث  5200علنف) 7

السلطان  

 قابوس   

 م 2011خريف 

(المقاييس   5350علنف) 8

 واالختبارات المهنية 

جامعة   س البكالوريو

السلطان  

 قابوس   

 م 2011خريف 

جامعة   س البكالوريو سيكولوجية اإلبداع 9

 حلوان

 م 2011م و2010

القياس النفسي والتقويم  10

 التربوي 

جامعة   س البكالوريو

 حلوان

- 2010من  

 م 2011

جامعة   س البكالوريو تطوير االختبار وإدارته  11

 حلوان

  - 2005من 

 م 2008

جامعة   س البكالوريو علم النفس المدرسي  12

 حلوان

  2006  -م2005من 

 م

الدبلوم   مناهج البحث 13

 الخاصة

جامعة  

 حلوان

 م 2007

جامعة   س البكالوريو علم نفس النمو 14

 حلوان

 م 2007- 2005من 

جامعة   الماجستير  علم النفس المعرفي  15

 حلوان

  –م 2008من 

 م 2010

جامعة   الماجستير  القياس والتقويم 17

 حلوان

  –م 2008من 

 م 2011

جامعة   الماجستير  تنمية التفكير  18

 حلوان

  –م 2008من 

 م 2011

جامعة   س البكالوريو الفردية علم نفس الفروق  19

 حلوان

 م 2005

جامعة   س البكالوريو المدخل إلى علم النفس 20

 حلوان

 م 2005

جامعة   دبلوم إرشاد الموهوبون والمتفوقون  21

 حلوان

 م 2006/ 2005

دبلوم   اإلدارة  ةسيكولوجي 22

افتراضي في  

التربية  

 المقارنة 

جامعة  

 حلوان

 م 2006/ 2005
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( القياس 3201)علنف  23

 النفسي و التقويم التربوي 

كلية التربية   س البكالوريو

بصور وزارة  

التعليم العالي 

بسلطنة  

 عمان

م إلى 1998من 

 م 2005

( التقويم 0004)علنف  24

 التربوي 

كلية التربية   س البكالوريو

بصور وزارة  

التعليم العالي 

بسلطنة  

 عمان

م إلى 1998من 

 م 2005

كلية التربية   س البكالوريو واإلحصاء  مناهج البحث 25

بصور وزارة  

التعليم العالي 

بسلطنة  

 عمان

م إلى 1998من 

 م 2005

( علم نفس  3100)علنف  26

 النمو والصحة النفسية 

كلية التربية   س البكالوريو

بصور وزارة  

التعليم العالي 

بسلطنة  

 عمان

 م  1998من 

جامعة   الدبلوم العام  أسس نفسية وتربوية  27

 حلوان

 م 1997

جامعة   س البكالوريو القراءة  ةسيكولوجي 28

 حلوان

 م 1996

جامعة   س البكالوريو علم النفس التعليمي  29

 حلوان

-م 1995من 

 م 1998

 شراف:الت قيد اإل ماز علمية رسائل 

ماجستير   الدور  الجامعة عنوان الرسالة  اسم الطالب  م

أم 

 دكتوراة 

 

1 

 

 

 

 

 

 

التجهيززا الليززوي لزززدخ المتززياري  ليويزززا   محمد بكرأميرة 
المعرضزززززززي  لخازززززززر  زززززززعوبا  الزززززززتعلم 
بمرحلة رياض األطفال في ضزو  األدا  
علززززا بااريززززة دلينززززوي )دراسززززة ع جيززززة 

 وقائية(
 

جامعززززززززززززززززززززززززززززة 
 حلوان

 
 مشرف

رسزززززززززززززززززالة 
 دكتوراه 

أمزززززززززززززز  محمززززززززززززززد  2
 مصافا  عوض 

 

اعليززززززززة برنززززززززامج تززززززززدري ي قززززززززائم علززززززززا ف
اسززززتراتيجيا  الززززتعلم المززززن م ذاتيززززا فزززززا 
تنميززززززززة الصززززززززمود األ ززززززززاد ما وافزززززززز  

جامعززززززززززززززززززززززززززززة 
 حلوان

 
 مشرف

رسزززززززززززززززززالة 
 دكتوراه 



6 

 

الضزززززززززيوط األ اد ميزززززززززة لزززززززززدخ طززززززززز   
 المرحلة الثانوية المتياري  دراسيا

3 

 

 

 

 

 

أمزززززززاني  ززززززز   
 سند السوا  

الززكا رة فاعليززة برنززامج قززائم علززي تززدري  
العامله في تنميزة المهزارا  الليويزة لزدي 

 األطفال المصابي  بالتوحد 

 

معهزززززززززززززززززززززززززززززززززد 
البحزززززززززززززززززززززززو  
والدراسزززززززززززززا  

 العربية

 
 مشرف

 رسزززززززززززززززززالة
 ماجستير

4 

 

 

 

أحمززززززززززززد  كريززززززززززززا 
 احمد حسان

 
 

فاعليزززززززة برنزززززززامج قزززززززائم علزززززززي اسزززززززالي  
ال رمجزززززة الليويزززززة العصززززز ية فزززززي تنميزززززة 
قزززدرا  التف يزززر ا بزززداعي لزززدي األطفزززال 

 بالمرحلة االبتدائية

معهزززززززززززززززززززززززززززززززززد 
البحزززززززززززززززززززززززو  
والدراسزززززززززززززا  

 العربية

 
 مشرف

 رسزززززززززززززززززالة
 ماجستير

5 

 

 

 

رجزززززززززززززا  احمزززززززززززززد 
 محمد ابراهيم 

 

االسززززززتخدام المفززززززرط لوسززززززائ  التوا زززززز  
االجتمززززززززززززاعي االل ترونززززززززززززي وع قتهززززززززززززا 

 باضارا  المسلك لدي المراهقي .

معهزززززززززززززززززززززززززززززززززد 
البحزززززززززززززززززززززززو  
والدراسزززززززززززززا  

 العربية

 
 مشرف

 رسزززززززززززززززززالة
 ماجستير

 ززززززززز   دعززززززززا   6
اليفززززززززززززززة ع ززززززززززززززد 

 القادر

فاعليزززة برنزززامج تزززدا  مبكزززر قزززائم علزززا 
الززوعا الفونولززوجا فززا تحسززي  مهززارا  

 القرا ة لدخ االطفال ضعاف السمع

بمعهززززززززززززززززززززززززززززززد 
البحزززززززززززززززززززززززو  
والدراسزززززززززززززا  

 العربية

 
 مشرف

 رسزززززززززززززززززالة
 ماجستير

 ) تمت مناقشتها( العلمية  اإلشراف على المشاريع
سنة  اسم الطالب  م

 التخرج 

ماجستير   الدور  الجامعة الرسالة عنوان 

أم 

 دكتوراة 

1 

 
د مان محمد ع زد 

 العال محمد 
 
 

" سززتيرن ر " عنززد  العملززا الززككا  م 2014
 ورا  مزززززززززا بمهزززززززززارا   وع قتزززززززززه
 لززززززدخ العززززززام والززززززككا  المعرفززززززة
 جامعززززززةالتربيززززززة  كليززززززة طزززززز   
 .حلوان

 جامعززة
 حلوان

 
 مشرف

 رسزززززززززززززززالة
 ماجستير 

2 

 

 

 

 

 

 

فززززززززززززات  ابززززززززززززراهيم 
 محمود محمد 

 

فاعليززززززززة اسززززززززتراتيجتي التخيزززززززز   م2014
والمتراباززززززززززززززا  فززززززززززززززي تنميززززززززززززززة 
االتجاهزززا  ا بدا يزززة والتع يزززر 
ال تززززززابي ا بززززززداعي فززززززي الليززززززة 
العربيزززززززززززة للصززززززززززز  الخزززززززززززامس 

 
 جامعززة
 حلوان

 
 

 مشرف

 
 رسزززززززززززززززالة
 ماجستير 
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 االبتدائي.

3 
 
 
 

 
محمززززززززززد أميززززززززززرة  

 نجي  فريد بكر

أثززر المشززاركة فززي أدوا  ملزز   2014
التقيززززيم االل ترونززززي فززززي تنميززززة 
األدا  ودافعيززززززززززززززززززة ا نجزززززززززززززززززززا  

 لدىا   المرحلة الثانوية.

 
 جامعززة
 حلوان

 
 مشرف

 
 رسزززززززززززززززالة
 ماجستير 

 م2012 سيد  فؤاد  هاني 4
 

 بزالتف ير  وع قته  الخلقي  الحكم
والتخصزززززص األ زززززاد مي  الناقزززززد 

 لدخ عينة م  ط   الجامعة.

 جامعززززززة
 حلوان

 
 مشرف

 رسززززززززززززززززززالة
 ماجستير

 األ ززززززززززاد ميالتن ززززززززززؤ بالنجززززززززززا   م2012 نيفي  حافظ 5
لازززززز   الجامعززززززة مزززززز  ازززززز ل 

 المكانيالقدرة المكانية والتمثي  

جامعززززززة 
 حلوان

رسززززززززززززززززززالة  مشرف
 ماجستير

محمززززززززود محمززززززززد  6
  كي

علزم تصميم مواقز  حياتيزة فزي  م2011
النفس بالمرحلة الثانوية وقيزا  
فاعليتهزززا لتنميزززة بعززز  عزززادا  

 .العق  واالتجاه نحو المادة

جامعززززززة 
 حلوان

مشززززرف 
 رئيس

رسززززززززززززززززززالة 
 ماجستير

نشزززززززززوخ دبزززززززززراهيم  7
   ري 

فاعليزززززة برنزززززامج لايزززززادة كفززززززا ة  م2011
الزززكا رة العاملزززة لزززدخ عينزززة مززز  
ت ميزززززززك الحلقزززززززة األولزززززززا مزززززززز  

باسززززززززتخدام التعلززززززززيم األساسززززززززي 
النمزززززززززوذ  المعرفزززززززززي الربزززززززززاعي 
المعلومززززا  )نمزززززوذ  فززززؤاد أبزززززو 

 .حا (

جامعززززززة 
 حلوان

 
 مشرف

رسززززززززززززززززززالة 
 دكتوراه 

نهزززا محمزززد ع زززد  8
 الحميد دسوقي

مصزززدر الضزززبت وع قتزززه بقلززز   م2011
المسزززتق   لزززدخ ت ميزززك المرحلزززة 

 .الثانوية

جامعززززززة 
 حلوان

مشززززرف 
 رئيس

رسززززززززززززززززززالة 
 ماجستير

أ مزز  محمززد ع ززد  9
 الهادي محمد 

تاوير مل  التقيزيم االل ترونزي  م2011
ع ززززززززر االنترنزززززززز  وأثززززززززره علززززززززا 
دافعيززة واتجاهزززا  طزز   كليزززة 

 .التربية نحو التعلم

جامعززززززة 
 حلوان

رسززززززززززززززززززالة  مشرف
 دكتوراه 
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أ مززززززززززز  ال زززززززززززدري  10
 أحمد طريف

 
 
 
 
 

الع قزززززززة بزززززززي  أنمزززززززاط التعلزززززززيم  م2010
ا ل ترونززززززي ودافعيززززززة ا نجززززززا  

الززتعلم لززدي طزز   وبززي  كفززا ة 
شزززززززززززززززعبة الحاسززززززززززززززز  ا لزززززززززززززززي 
واتجاهاتهم نحزو أنمزاط التعلزيم  
رسززالة دكتزززوراه  قسززم ت نولوجيزززا 

 .التعليم

جامعززززززة 
 حلوان

رسززززززززززززززززززالة  مشرف
 دكتوراه 

هزززززززززززززانم محمزززززززززززززد  11
 هاشم

فعاليزززززززززززة دسزززززززززززتراتيجية الززززززززززززتعلم  م2009
التعزززززاوني فزززززي تنميزززززة القززززززدرا  
 .ا بدا يزززززززة لاززززززز   المدرسزززززززة

الفنيزززة المتقدمزززة الصزززنا ية مززز  
 ا ل تدريس مادة الرسم الفني

جامعززززززة 
 حلوان

رسززززززززززززززززززالة  مشرف
 ماجستير

شزززززززززري  شزززززززززحاتة  12
 مصافا القت

مهزززارا  الزززككا  الوجزززداني لزززدخ  م2008
الازز   الفززائقي  ون ززرائهم مزز  
ذوي  زززززززززززززززززززززززززعوبا  تعلزززززززززززززززززززززززززم 

 .الرياضيا  بالمرحلة الثانوية

 
جامعززززززة 

 حلوان

 
 مشرف

 
رسززززززززززززززززززالة 
 ماجستير

أمززززززززاني امززززززززيس  13
 محمد عثمان

فاعليزززززة اسزززززتخدام دسزززززتراتيجيتي  م2008
حززز  المشزززك   ولعززز  األدوار 
لتنميزززة الزززككا  الوجزززداني )طفززز  

 .الروضة(

جامعززززززة 
 حلوان

رسززززززززززززززززززالة  مشرف
 دكتوراه 

محمززززززززززد طززززززززززاهر  14
 ع د العاطي

 
 
 
 
 

الع قززززززززة بززززززززي  أنمززززززززاط تقزززززززززد م  م2006
 ززززززفحا  االنترنزززززز  التعليميززززززة 

الديناميزززززززززززززززة(  -)االسزززززززززززززززتاتيكية
واصزززائص الاززز   )االنزززدفا  

التزززززززروي( وبزززززززي  التحصزززززززي   -
واتجاهزززززاتهم نحزززززو الزززززتعلم ع زززززر 

 .االنترن  

جامعززززززة 
 حلوان

 
 
 
 
 

مشززززرف 
 رئيس

رسززززززززززززززززززالة 
 ماجستير

مزززي ع زززد القزززادر  15
 دبراهيم عيد 

تازززززززوير األشزززززززكال الجرا يكيزززززززة  2003
لما وعا  الاف  المصري فزي 

 .المبكرةمرحلة الافولة 

جامعززززززة 
 حلوان

 مشرف
 مشارك

رسززززززززززززززززززالة 
 ماجستير
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 : مناقشة الرسائل العلمية /4/3
 
تاريخ   اسم الطالب  م

 المناقشة

ماجستير   الدور  الجامعة عنوان الرسالة 

أم 

 دكتوراة 

هالة السيد    
 فرحا  علي 

 
 

ا سززهام النسزز ي للززككا  الليزززوي  م 2021
في التن ؤ بالتحصي  األ اد مي 

الالبزززة الملتحقزززي  بشزززع  لزززدخ 
 الليا  

جامعة  
 حلوان

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 ماجستير 

ريهام سامي   
 سيد النشار 

 

الككا  العملي عند ستيرن ر      م 2021
وع قتزززه بزززبع  عزززادا  العقززز  
لززززززززدخ الصزززززززز  األول الثززززززززانوي 

 العام والفني 

جامعة  
 حلوان

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 ماجستير 

الشيما  عصام   
 علي محمود 

دراسزة نمائيززة مستعرضزة للززتحكم  م 2021
الززززززززززززوويفي المزززززززززززززانع وع قتزززززززززززززه 
باضززززززززززززارا  نقززززززززززززص االنتبززززززززززززاه 

بالنشزززاط الاائزززد لزززدخ المصزززحو  
طزززززززززززز   المراحزززززززززززز  التعليميززززززززززززة 

 المختلفة

جامعة  
 حلوان

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 ماجستير 

نعمزززززززززززززة محمزززززززززززززد  
 شحاته فر 

 

فاعليزززة برنززززامج كززززور  للتف يززززر  م2012
فززززززززي تنميززززززززة مهززززززززارا  القززززززززرا ة 
ا بدا يززززززة فززززززي الليززززززة العربيززززززة 
لت ميزززززززززززززززك الصززززززززززززززز  الثزززززززززززززززاني 

 ا عدادي

جامعة  
 حلوان

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 ماجستير 

محمزززززززززززززد  سزززززززززززززعاد  
 أحمد حس 

 
 

 م2013

ميززززة نتززززدري ي لت فاعليززززة برنززززامج
وأثزززره  مهزززارا  الزززككا  الوجزززداني

فززززززززززي افزززززززززز  حززززززززززدة العنزززززززززز  
المدرسي لزدخ عينزة مز  ت ميزك 

 الص  الخامس االبتدائي.

جامعة  
 أسيوط

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

 

 

 

 

رسالة 
 ماجستير 

 
 
 

 أبو  يد  أم 
 محمد مرسي

الزززززكا  تم اد ميزززززة لزززززا فاعليزززززة  م 2013
ط   الجامعة المتفوقي  دراسيا 
ون زززززززززرائهم مززززززززز  ذوخ التخلززززززززز  

جامعة  
 حلوان

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 دكتوراه 
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 الدراسي.
 

 
فاطمة محمد 

 سعد الدي  محمد 
ممياا  وعيو  احتفاظ األطفال  م 2013

لمسزززززززززرار وع قتهززززززززززا بالنضززززززززززج 
 االجتماعي.

جامعة  
عي   
 شمس

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 ماجستير 

1 

 

 

احمد حس  اال  
 فرحان 

 م 2011
 

فاعليززة برنززامج ع جززي عق نززي 
  انفعززززززالي سززززززلوكي فززززززي تخ يززززززف

ض اال تئززززا  لززززدخ طزززز   أعززززرا
 .المرحلة الثانوية في مدينة تعا

 

جامعة  
 أسيوط

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 دكتوراه 

د مززززززززززززززززان ع ززززززززززززززززد  
الزززززززززززر وف ع زززززززززززد 
الحلزززززززززززززززيم ع زززززززززززززززد 

 الحميد 
 
 

 م2010
 

 ززززززززعوبا  التوا زززززززز  الشززززززززفهي 
بالليزززززة األلمانيززززززة كليزززززة أجن يززززززة 
لززدي الاالزز  المعلززم شززعبة الليززة 
األلمانيزززززة كليزززززة التربيزززززة جامعزززززة 
حلزززززززززوان وع قتهزززززززززا بالعمليزززززززززا  

 .العقلية

جامعة  
 حلوان

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 دكتوراه 

ن يلة فتحي سيد   2
 سيد 

 

 

برنززامج مقتززر  فززي تنميززة فاعليززة  م2010
التف ير ا بزداعي للموهزوبي  فنيزا  
 . والمودعي  بالمؤسسا  ا يوائية 

جامعة  
بني  
 سويف

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 دكتوراه 

3 

 

 

 

 

 

 

 

هشام دبراهيم  
 أحمد 

الززززززككا  الشخصززززززي فززززززي بعزززززز   م 2009
الخصزززائص المعر يزززة والمهاريزززة 
والوجدانيززة وع قتزززه بالتخصزززص 
األ اد مي والنزو  لزدي عينزة مز  

 .ط   كلية التربية

جامعة  
 حلوان

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 دكتوراه 

شعبان ع د   4
 الع يم أحمد سيد 

تازززززززززوير مقزززززززززرر علزززززززززم الزززززززززنفس  2009
التجززززززززززاري بالمرحلزززززززززززة الثانويزززززززززززة 
التجاريزززززززة فززززززززي ضزززززززو  معززززززززايير 

 .الجودة ومتالبا  سوق العم 

جامعة  
 أسيوط

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

 

 

رسالة 
 دكتوراه 

   محمد حس 5
 عمران 

فاعليزززززززززة برنزززززززززامج قزززززززززائم علزززززززززي  م2008
ن ريزا  الزكا ا ا  المتعزددة فزي 
بقزززا  اثزززر الزززتعلم وتنميزززة التف يزززر 

جامعة  
 أسيوط

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 دكتوراه 
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الناقززد واالتجززاه نحززو دراسززة علززم 
النفس لدي طز   الفرقزة الثالثزة 

 .بكلية التربية

دبراهيم  سهام  6
  ام  محمد 

اتجاهزززززززززززا  معلمزززززززززززا  ريزززززززززززاض  م2008
األطفززال نحززو العمزز  مززع الافزز  
فزززززززي ضزززززززو  بعززززززز  المتييزززززززرا  

 .النفسية والد موجرا ية

جامعة  
 القاهرة 

 

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

 

 

رسالة 
 ماجستير 

 

 
رويدا حس  
 أحمد بدران 

فاعليزززززة برنزززززامج مقتزززززر  للتيلززززز   م2007
علا مشكلة التيار الدراسي فزي 

المززواد الفنيززة لززدخ طزز   بعزز  
 .التعليم الصناعي

جامعة  
 حلوان

عضو  
مناقشة  
 وحكم 

رسالة 
 ماجستير 

 

)كـــل مـــا يتعلـــق بتطـــوير منـــاها المقـــررات  وإدارة التعلـــيم / تطـــوير المنـــاها الدراســـية3/

الدراســـية، أو المشــــاركة فــــي تــــسليف مــــ كرات دراســـية للطــــالب، وتطــــوير خطــــ  بــــراما 

 :الماجستير أو الدكتوراة(البكالوريوس أو 

القسم أو  السنة نوع المهمة  م

 الجامعة

لقسم علم    المشاركة في توصيف مقررات الماجستير والدكتوراه 

 بنظام الساعات المعتمدة النفس التربوي

قسم علم النفس   م2009- م2008

  -التربوي  

 جامعة حلوان 

علمية داخلية بالقسم اإلشراف  والمشاركة في إعداد  ثالثة مؤتمرات  

بمشاركة جميع أعضاء القسم والباحثين  -في فترة رئاستي للقسم -

 المسجلين من الخارج. 

 

قسم علم النفس   م 2010 -م2008 

  -التربوي  

 جامعة حلوان 

اإلشراف على تطوير كل من  معملي علم نفس التعلم ، والمعمل  

 الرقمي 

 

قسم علم النفس   م2009

  -التربوي  

 وان جامعة حل

 اإلشراف واإلرشاد لطالب البكالوريوس )إن وجد( :الطالبي اإلرشاد/ 4/4

 تفاصيل الدور  السنة المستوى الدراسي عدد الطالب  م

)اإلرشاد األكاديمي(    م2010/2011 الدبلوم العام  طالبا(  13) 1

 بنظام الساعات المعتمدة 

 

 )اإلرشاد األكاديمي( م209/2010 الدبلوم العام  طالبا(  15) 2

 بنظام الساعات المعتمدة  

( طالب  15) 3

 وطالبة 

في كل عام يتم ارشاد   البكالوريوس 

الطالب وذلك من  

 م 2005وحتي  1998عام

 ()اإلرشاد األكاديمي
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 . الخدمات5

  

 : واللجان بالجامعة  ةيلجامعاإلدارة ا/ 5/1
 / اللجان على مستوى القسم:5/1/1

 الدور  التاريخ  اسم اللجنة م

 رئيسا   م2011-م 2008 مجلس قسم علم النفس التربوي   1

 عضوا م2010- 2006من  لجنة الجدول  2

 عضوا .. اآلن 2005منذ  لجنة التكافل الطالبي 3

4    

 
 / اللجان على مستوى الكلية:5/1/2

 الدور  التاريخ  اسم اللجنة م

 ا رئيس م 2012 -م2011 وحدة التقويم واالمتحانات  1

 اعضو م2011-م 2008 مجلس كلية التربية    2

 امنسق م2011-م 2008 لجنة اإلرشاد األكاديمي بوحدة ضمان الجودة   3

مركز اإلرشاد النفسي ورعاية ذوي الحاجات  مجلس إدارة  4

 الخاصة 

 اعضو م2006

 اعضو م2006 لجنة تنمية المجتمع وشئون البيئة  5

 اعضو م2011-م 2008   الدراسات العليا والبحوثلجنة  6

 
 

 المشاركات في لجان ومؤسسات خارج الجامعة: /5/1/4

 الدور  التاريخ  اسم اللجنة م

 :المركز القومي للتقويم واالمتحانات بمصر 1

 

ــويم أداء  م1991 ــامج تقـ ــي برنـ ــاركة فـ المشـ

 المعلم في المراحل الدراسية المختلفة

 :المركز القومي للتقويم واالمتحانات بمصر 2

 

ــداع  م1991 ــارات اإلب ــق وتصــحيت اختي تطبي

للتالميــــذ المتفــــوقين فــــي الشــــهادة 

في مشروع تنمية واكتشاف   اإلعدادية

   .الموهوبين والمبدعين
 :المركز القومي للتقويم واالمتحانات بمصر 3

 

ــار  م1992 –م 1991 ــدريب شـ ــي ورم عمـــل  بالتـ فـ

يعقــدها المركــز باالشــترا  مــع كليــات 

ــا ــة وغيرهـ ــات  التربيـ ــن المؤسسـ مـ

 .التربوية 

 األكاديمية المهنية للمعلمين بمصر: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2009

ــويم ــاس والتق ــراء القي ــع خب  شــار  م

القـــومي  وباالشـــترا  مـــع المركـــز

ــات ــويم واالمتحانـ ــميم للتقـ ، فـــي تصـ

ــئلة  مجموعـــــة كبيـــــرة مـــــن األســـ

ــي  ــتخدامها فـــ ــوعية، الســـ الموضـــ

اختبارات كــادر المعلــم ر بمــر  مــنت 

ــدريس  ــة التـ ــة مهنـ ــراخيص مزاولـ تـ

 .للمعلمين

5  

 األكاديمية المهنية للمعلمين بمصر:

 

األكاديميـــة المشـــاركة فـــي أعمـــال  م2009م/208

المهنية للمعلمين منــذ إنشــائها، وذلــك 

ــة  ــة  المرتبطـ ــادة العلميـ ــداد المـ بإعـ

بالمكون التربوي للمعلمين فــي مصــر 
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كمـــواد داعمـــة فـــي اختبـــارات كـــادر 

 المعلم.

 

6  

 األكاديمية المهنية للمعلمين بمصر:

 

فــي تــدريب المعلمــين علــى  المشــاركة م2010م/2009

ــل  مســـتوى القطـــر المصـــري فـــي كـ

ــن  ــة مـــــ ــات الجمهوريـــــ محافظـــــ

خالل)الفيـــديو كـــونفرانس( وبالبـــث 

ــة  ــوات التعليميـ ــي القنـ ــجيلي فـ التسـ

 بالتليفزيون المصري.

7  

 

 المركز القومي لتطوير المناهج بمصر:

 

 

 

 

ــال  م2012 ــي أعم ــوير المشــاركة ف ــز تط مرك

المحكمـــين المنـــاهج بـــالوزارة ك حـــد 

علــى منــاهج اللمــة العربيــة بالمرحلــة 

ــة  ــة اللمويــ ــن الناحيــ ــة مــ االبتدائيــ

، وذلــك بمــر  انتقــاء ةوالسيكولوجي

أفضل الكتب المقدمة مــن المتســابقين 

 ك فراد أو دور للنشر

 المركز القومي لتطوير المناهج بمصر: 8

 

شار  في العديد من ورم العمــل مــع  م2009

تحكــيم العديــد مــن خبــراء التعلــيم فــي 

المقـــررات  المطروحـــة فـــي مراحـــل 

 .التعليم العام والفني

 الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد بمصر: 9

 

 

 

 

 

ــودة  م حتى اآلن 2009 ــمات الجــ ــة ضــ ــدرب د بهيئــ مــ

واالعتماد بجمهورية مصــر العربيــة ، 

ــدورات  ــن الـ ــد مـ ــذ العديـ ــام بتنفيـ وقـ

الجامعــات التدريبيــة بالهيئــة ألســاتذة 

وقام بعمليــة الــدعم الفنــي للعديــد مــن 

المـــدارس وريـــا  األطفـــال التابعـــة 

 لوزارة التربية والتعليم.

 الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد بمصر: 10

 

 

 

مراجع بالهيئة ر وذلك لكل من التعلــيم  م حتى اآلن 2009

قبــل الجــامعي والتعلــيم العــالي ، وقــام 

خريطة المنهج وبعــ  بالتحكيم  على  

ــي  ــتخدمة فـــ ــاس المســـ أدوات القيـــ

 المراجعة.

 
 : )ألسات ة الجامعة(  لطلبة وأسات ة الجامعةقدمتها / محاضرات وورش عمل 5/1/5
 
 السنة الجهة المنظمة  عنوان المحاضرة  م

بنــاء  –كيــف تصــمم امتحانــا لطالبــك  1

 االختبارات المقالية والموضوعية

 م2006 جامعة حلوان 

بنــاء  –كيــف تصــمم امتحانــا لطالبــك  2

 االختبارات المقالية والموضوعية

 م2007 جامعة حلوان 
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 / الدورات التدريبية:5/2/2

 الدورات التدريبية كمتدرب: 

ساعات  اجلهة املنظمة  الدورة اسم   م
 التدريس 

 الفعالية اتريخ  

الدورة املكثفة للمراجعني  1
اخلارجيني ملؤسسات التعليم قبل 

 اجلامعي 

اهليئة القومية لضمان 
أبريل 19م إىل2010أبريل  17)يف الفرتة من  ساعة 18 جودة التعليم واالعتماد 

 م(.2010

 االسرتاتيجيالتخطيط  2
   ملؤسسات التعليم العايل

اهليئة القومية لضمان 
 التعليم واالعتماد جودة 

 ساعة 12
م  إىل  2010يوليه  14)يف الفرتة من 

 م(.2010يوليه 15
املمارسات والواثئق الداعمة   3

 ملؤسسات التعليم العايل. 
اهليئة القومية لضمان 
 جودة التعليم واالعتماد 

  31م إىل 2010أغسطس  30)يف الفرتة من  ساعة 12
 م(.2010أغسطس 

اخلارجي ملرحلة إعداد املراجع  4
 رايض األطفال

اهليئة القومية لضمان 
 جودة التعليم واالعتماد 

 ساعة 18
 12م إىل2010أكتوبر  10)يف الفرتة من 

 م(.2010أكتوبر 
املراجعون اخلارجيون ملؤسسات  5

   التعليم قبل اجلامعي
اهليئة القومية لضمان 
 ساعة 12 جودة التعليم واالعتماد 

م 2009فرباير 8)يف الفرتة من 
 م(. 2009فرباير12إىل

املراجعون اخلارجيون ملؤسسات  6
 التعليم العايل 

اهليئة القومية لضمان 
 جودة التعليم واالعتماد 

أبريل  30م إىل2009أبريل  26)يف الفرتة من  ساعة 30
 م(.2009

الدورة املكثفة للمراجعني  7
اخلارجيني ملؤسسات التعليم  

 اجلامعي 

القومية لضمان اهليئة 
 ساعة 18 جودة التعليم واالعتماد 

مايو  6م إىل       2009مايو 3)يف الفرتة من 
 م(.2009

 
نظم معلومات املراجعون  8

 اجلامي اخلارجيون للتعليم 
اهليئة القومية لضمان 
 جودة التعليم واالعتماد 

 م(.2009مايو  10)يوم واحد : ساعات 6

التعليم التعلم الفعال ملؤسسات  9
 العايل 

اهليئة القومية لضمان 
 جودة التعليم واالعتماد 

 ساعة 12
مايو  14م إىل2009مايو 13)يف الفرتة من 

 م(.2009
تقومي نواتج التعلم ملؤسسات   10

 التعليم العايل 
اهليئة القومية لضمان 
 جودة التعليم واالعتماد 

 ساعة 18
مايو  19م إىل2009مايو 17)يف الفرتة من 

 م(.2009
نظم معلومات املراجعون  11

 اجلامعي  اخلارجيون للتعليم قبل 
اهليئة القومية لضمان 
 جودة التعليم واالعتماد 

 م(.2009يونيو 11)يوم واحد:  ساعات 6

الدورة املتقدمة للمراجعني  12
 -اخلارجني للتعليم قبل اجلامعي 

 احملاكاة  مناذج 

اهليئة القومية لضمان 
 ساعة 18 جودة التعليم واالعتماد 

م 2009يونيو 22)يف الفرتة من 
 م(. 2009يونيو25إىل

للمسنني  معهد  مالطة نظمها  واليتدورة رعاية املسنني  13
 . املتحدة  لألممالتابع 

 ةساع 75
 إىلم 21/4/1998يف الفرتة من 

 . م1/5/1998
14 

 توكيد اجلودة 
تنمية قرات أعضاء  
هيئات التدريس  

 ساعة 18
 م8/5/2006م إىل 6/5/2006
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 والقيادات جبامعة حلوان
 

 آداب وأخالقيات المهنة 15
 
 
 

تنمية قرات أعضاء  
هيئات التدريس  

 والقيادات جبامعة حلوان

 ساعة 18

 م16/2/2006م إىل 14/2/2006

16 
 الساعات المعتمدة 

تنمية قرات أعضاء  
هيئات التدريس  

 والقيادات جبامعة حلوان

 م13/3/2006م إىل 12/3/2006 ساعة 12

استخدام التكنولوجيا في   17
 التدريس 

 

 

 

تنمية قرات أعضاء  
هيئات التدريس  

 والقيادات جبامعة حلوان

 ساعة 18

 م8/8/2006م إىل 6/8/2006

18 
 الجوانب المالية

تنمية قرات أعضاء  
هيئات التدريس  

 والقيادات جبامعة حلوان

 ساعة 18

 م16/11/2006م إىل14/11/2006

19 
تفعيل وحدات التدريب  
 والتقويم في المدارس 

إدارة مشروع التطوير 
اجلامعي )تطوير كليات  

 الرتبية( 

 م19/7/2005م إىل 18/7/2005 ساعة 12

20 
 مصادر التعلم الجامعي 

إدارة مشروع التطوير 
اجلامعي )تطوير كليات  

 الرتبية( 

24 
 م26/7/2005م إىل 23/7/2005 ساعة 

21 
توصيف المقررات 

 الدراسية

تنمية قرات أعضاء  
هيئات التدريس  

 والقيادات جبامعة حلوان

24 
 ساعة 
 

 م20/9/2005م إىل 17/9/2005

22 
 مهارا  االتصال 

أعضاء  تنمية قرات 
هيئات التدريس  

 والقيادات جبامعة حلوان

24 
 م27/9/2005م إىل 24/9/2005 ساعة 

 

 درب: كم الدورات التدريبية5

 
مستوى  الجهة المنظمة  الدورة اسم  م

 الدورة 

 عدد الطالب 

أو 

 )المتدربين( 

ساعات  

 التدريس 

 تاريخ الفعالية 

االتجاهات المعاصرة فــي  1

ــتعلم  ــتراتيجيات الـــ اســـ

وأســاليب التقــويم النشــ  

 الحديثة

 –كلية التربيــة 

 جامعة حلوان

 

 
 ساعات 5 معلما 25

 م2012مارس 

 

 م2012ومايو 

االتجاهات المعاصرة فــي  2

 اإلدارة المدرسية

 –كلية التربيــة 

 جامعة حلوان
 م2012أبريل  ساعا 4 معلما 20 
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3 

ــون " الموهوبـــــــــــــــــ

 "والمتفوقون

جامعــة حلــوان 

باالشــترا  مــع 

االنتـــاج وزارة 

 الحربي

 

 

 

 طالبا 30

فــي كــل دورة 

ــدتها   3مــــــــ

 شهور

ســاعات 6

 أسبوعيا

 

ــن  ــدة م ــي الم ف

م  إلـــــى 2006

 م2011

ــات  4 "ذوى االحتياجـــــــــ

 الخاصة"

 

 

 

جامعــة حلــوان 

باالشــترا  مــع 

وزارة االنتـــاج 

 الحربي

 

 طالبا 30

فــي كــل دورة 

ــدتها   3مــــــــ

 شهور

ســاعات 6

 أسبوعيا

 

ــن  ــدة م ــي الم ف

م  إلـــــى 2006

 م2011

ــث  5 ــانوي الثال ــى الث الملتق

للمعلمـــين نحـــو شـــراكة 

تربوية فاعلة بــين البيــ  

 والمدرسة

 

 

 

 

 

المديريـــــــــــة 

العامةللتربيــــة 

والتعلــــــــــــيم 

ــة  بالمنطقــــــــ

شمال  الشرقية 

 بسلطنة عمان

 

 

 

 

 

 

 

مجموعات 

من المعلمين  

والطالب  

وأولياء  

 األمور 

 ساعات3

ــام الدراســي  الع

م 2004

 م2005/

6 

الثالــث األســبوع الثقــافي 

 م"2001"عام البيئة 

 

 

ــة  ــة التربيـ كليـ

سلطنة   -بصور

 عمان

 

 

 

مجموعة من  

الطالب كل  

مجموعة  

تتراوح بين 

15-  25 

 طالبا

 م2001 ساعات  4

 / المحاضرات العامة:5/2/3
 
 السنة الجهة المنظمة/المستفيدة  عنوان المحاضرة  م

 م25/11/2012 4-1األساسي مدرسة الكوثر للتعليم  أطفالنا واإلشباع العاطفي  1

 

2 
 مدرسة المستقبل بحلوان  "التخطي  االستراتيجي"

 م5/8/2009

 

مديرية  –مدرسة الكوثر أبو بكر الصديق للتعليم  المخاطر النفسية والصحية للتدخين 3

 مايو التعليمية بالقاهرة 

 

 م24/12/2006

رمضان شهر البركات وتعديل   4

 السلوكيات 

 العامة ألنشطة الشباب الرياضية والثقافية الهيئة 

 بسلطنة عمان 

 

 م2002هـ/1422

 ةالتربويساليب األن ويالمراهق مشكالت 5

 في عالجها 

 

 

 

 مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 

برامج التدريب التي تنظمها وزارة التعليم  )

المصرية للمرشحين للترقية لوظائف وكالء  

 (المدارس والمدرسين والمدرسين األوائل 

 م1997/1998

 :للدوريات والمجالت العلمية المحكمة وتحكيم الكتب العلمية تحكيم البحوث /5/2/5
عدد البحوث   )اسم الدورية أو المجلة( الجهة الطالبة التحكيم م

 المحكمة 

 السنة
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   جامعة حلوان:واجتما ية دراسا  تربوية مجلة 
فعالية برنامج درشادي لتنمية التف يزر ا  جزابي ألمهزا  األطفزال 

 .م  ذوي ا عاقا  البسياة والمتوساة

 

م   4201 1  

 حلوان:  جامعة واجتما ية دراسا  تربوية مجلة  2
الززتحكم المعرفززي وع قتززه بززالتف ير الناقززد لززدخ عينززة مزز  طزز   

  لية التربية بجامعة حلوان

 م 2014/ 6/ 3 1

 

 

3 

 

 قسم علم النفس بكلية  التربية جامعة السلاان قابو :
الخصززائص السززيكومترية لم يززا  السززلوك الت يفززي وتقنينززه عزز  "

 "محاف ة مسقتعينة م  المعاقي  ذهنيا واألسويا  في 

 م 2013 1

 

4 

 

 : ال وي   جامعة -التربوية المجلة

مستوخ الصحة التن يمية في مدار  التربية الخا زة فزي عمزان 
 .م  وجهة ن ر المعلمي 

 

م 2201/ 5/ 10 1  

 

   جامعة حلوان:واجتما ية دراسا  تربوية مجلة  5
 سززززززززززالم أسززززززززززما    الحرا ززززززززززية ؛ سززززززززززيف راشززززززززززد   المحززززززززززر ي )
لزدخ معلمزي الصزفوف للاز    فا ا  التقييم التربزوي (.2012)
مختلزززز  المززززواد الدراسززززية حسزززز  مززززا يززززراه المشززززرفون ب( 7-12)

دراسزززا  تربويزززة مجلزززة   التربويزززون والمعلمزززون فزززي سزززلانة عمزززان
 (   جامعة حلوانواجتما ية

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م 2012/ 7/ 5  

 بني سويف: المجلة العلمية ل لية التربية جامعة  
  النو فاعلية الكا  ا بدا ية لدخ ط   الجامعة في ضو  

 .والتخصص ونمت التعلم والتف ير

 

 

  1 

 

 
 م 5/8/2012

 : جامعة الارقا  الخا ة - لية العلوم التربوية  
 بمفهوم الوحدة  الوطنية مؤتةدرجة  وعي طلبة  جامعة 

م 2012 1  

   جامعة حلوان:واجتما ية دراسا  تربوية مجلة  6
(. 2011 ززميدة  سززيد محمززدخ؛ الوقززاد  مهززا  ع ززد الززرحم  ))

أثزززر التزززدري  علزززا بعززز  اسزززتراتيجيا  المواجهزززة ذا  الا يعزززة 
السززززلوكية فززززي ا جابية/توا ميززززة التوافزززز  النفسززززي لززززدخ عينززززة مزززز  

  واجتما يزةدراسا  تربوية  مجلة  الت ميك ذوي  عوبا  التعلم   

م 2011 1  
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 (.332-291  ص ص 1    17جامعة حلوان  مج 

 

 

   جامعة حلوان:واجتما ية دراسا  تربوية مجلة  7
(. 2011أبو  يد  اضر مخيمر؛ واعر  نجزوخ أحمزد ع زد   ))

الكا رة السمعية والبصرية وع قتهما بالتعرف والفهم القرائا لدخ 
دراسزززززززا  تربويزززززززة الت ميززززززك العزززززززاديي  وذوخ  زززززززعوبا  الززززززتعلم  

-251  ص ص  2    17واجتما يززززة  جامعززززة حلززززوان  مززززج 
313.) 

 

م 2011 1  

   جامعة حلوان:واجتما ية دراسا  تربوية مجلة  8
دراسزززة الفزززروق الفرد زززة بزززي  (. 2011)ربيزززع  )أبزززو العززز   مسزززعد 

النصفي  ال رويي  للمخ في تفضي  أسالي  التف يزر لزدخ طز   
المرحلززة الثانويززة فززي كزز  مزز  مصززر وسززلانة عمان:دراسززة ع ززر 

  جامعززة حلززوان  مززج واجتما يززةدراسززا  تربويززة مجلززة  . ثقا يززة
 (.78-11  ص ص 4    17

 

م 2011 1  

   جامعة حلوان:واجتما ية دراسا  تربوية مجلة  9
فاعلية برنامج تدري ي في تنمية التف ير ال نائي وأثره فزي أسزالي  

 .مواجهة الضيوط لدخ معلمي المرحلة االبتدائية

 م 2010/ 7/ 10 1

 

 

 العلمية:/ عضوية الجمعيات والهيئات 3/
 

 السنة الدولة اسم الجمعية/المؤسسة  م

ــدى  1 ــة هــ ــس إدارة جمعيــ ــو مجلــ عضــ

 .شعراوي للمسنين بحلوان

 م2012 جمهورية مصر العربية

عضــــو عامــــل بالجمعيــــة المصــــرية  2

 للدراسات النفسية  

وحتى  1983 منذ عام  جمهورية مصر العربية

 اآلن.

 

ــو  3 ــلعضــ ــائيين  عامــ ــة األخصــ برابطــ

 النفسيين المصرية )رانم( وحتى اآلن.

وحتى  م  2006منذ عام  جمهورية مصر العربية

 اآلن.

 التوعيــة الدينيــة وقوافــل  لجــانعضــو  4

حاصل على و  وزارة األوقاف المصرية ،ب

 إجازة للخطابة  

 .م1991 جمهورية مصر العربية

 

عضــو مجلــس إدارة جمعيــة الرضــوان  5

  التابعــة  مايو بحلــوان  15الخيرية بمدينة  

ــة  ــوزارة الشــئون االجتماعي مســاهمة ر ل

 .في خدمة البيئة

 م1990 جمهورية مصر العربية

 م وحتى اآلن  1975منذ  جمهورية مصر العربية عضو نقابة المعلمين المصرية 6
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 اإلنجازات العلمية.  6

  

 )المنشورة والمقبولة للنشر(: الُمحكمةالعلمية بحوث ال/ 6/1

 باللغة العربية:  المنشورة / البحوث6/1/1
مدخ فعالية أنشاة  (.  2006) علي   عماد أحمد حس     ؛ الحاروني، مصطفى محمد علي  -1

الككا ا  المتعددة في ا تشاف الت ميك الموهوبي  بالحلقة األولا م  التعليم األساسي في  
  مجلة البحو  النفسية والتربوية  كلية التربية جامعة المنو ية       م  مصر وسلانة عمان 

 . 381  –  310  ص ص   2     21مج  
علي  -2 محمد  مصطفى  الضيوط  (.  2005)   الحاروني،  اف   في  درشادي  برنامج  فعالية 

الدراسي  أسالي  استككارهم وتحصيلهم  الت ميك األيتام  وأثره في  لدخ  كلية  النفسية    مجلة 
 . 65  –  2  ص ص   62     15التربية ب نها  مج  

فعالية برنامج تدري ي  (.  2004)   علي  عماد أحمد حس  الحاروني، مصطفى محمد علي؛   -3
التككر واستراتيجيا   المعرفة  ورا   ما  ومفهوم    الستراتيجيا   األ اد مي  التحصي   في 

  مجلة كلية  ذوخ  عوبا  التعلمالعاديي  ون رائهم م     الكا  لدخ  ط   الثانوي العام
 .الجا  األول 124التربية  جامعة األ هر     

أحمد حسي ;   -4 المعرفة  (.  2004)   الحاروني ، مصطفى محمد علي علي   عماد  ما ورا  
لدخ ط     األ اد مي  للتحصي   تن ؤية  كمتييرا   ؛  للتعلم  والدافعية  التككر  واستراتيجيا  

جا  ثان  ص ص   2    20كلية التربية جامعة أسيوط   مج "   مجلة  التعليم الثانوي العام 
1  –  54 . 

(. أثزر المثيزرا  اللف يزة  2003)   علي  عماد أحمد حس  ؛  الحاروني، مصطفى محمد علي  -5
العاديي  وذوي  عوبا  التعلم   وغيزر اللف يزة فزي االستدعا  الفوري والمزرجي لدخ الت ميزك 

ة   جامعة  بالحلقة األولا م  التعليم األساسي  مجلة دراسا  تربوية واجتما ية   كلية التربي 
 . 3     9حلوان  مج  

علي  -6 محمد  مصطفى  النفسية  2002)   الحاروني،  ومعوقاته  االستككار  أسالي    .)
 ي اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتكة المساعدي .   قدم ال   واالجتما ية" بحث ن ري 

محرو ؛   -7 شحاتة  علي طه   محمد  مصطفى  برنامج  2000)   الحاروني،  فاعلية  مدخ   .)
  كلية التربية  تربية ال لة  مج   األسرية  تنمية الحكم الخلقي لدخ المحرومي  م  الرعا ة  مقتر  ل 
 175-241.ص ص     95األ هر       جامعة 

علي  -8 محمد  مصطفى  فرا    الحاروني،  السيد    همام  ط    1999)   وهمان  اتجاها    .)
الثاني   العدد  النفس   علم  مجلة  تنميتها   في  برنامج  وفاعلية  المعوقي   نحو  الجامعة 
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 . 149  -  130ص ص      ( 1999)     52       13   والخمسي    
(. المسئولية االجتما ية  1999)   وهمان همام السيد   فرا    الحاروني، مصطفى محمد علي  -9

تربوية   دراسا   مجلة  األساسي   التعليم  مرحلة  معلمي  لدخ  الضبت  بوجهة  وع قتها 
حلوان    جامعة  التربية    كلية  تربوية  واجتما ية        2       5مج     واجتما ية   دراسا  

 . 30  -  1ص ص      ( 1999) 
القدرة علا  1996) وني، مصطفى محمد علي  الحار    -10 تنمية  (. فاعلية برنامج تدري ي  في 

م    الثانية  الحلقة  ت ميك  لدخ  االستا    وح   ا بدا ية  واالتجاها   ا بداعي  التف ير 
 . 60  –  2   ص ص  26     7التعليم األساسي  مجلة كلية التربية ب نها  المجلد  

 االنجليزية: البحوث باللغة  6/1/2  
o  حلوان بجامعة  بحثي  مشرو   في   Helwan University Project  المشاركة 

Developing Primary School Pupils' Abilities and Skills at Some 

Egyptian Underprivileged Areas. (Field Study) (ED511848).2011  

 
 : توزيع البحـوث المنشـورة والمقبولة للنشر في المجالت المحكمة وفقا لمكان النشر

 
 عدد البحوث  المجلة الدولة م

 1 مجلة علم النفس  جمهورية مصر العربية  

ة    مجلة دراسا  تربوية واجتما ية   كلية التربي    جمهورية مصر العربية  1
 جامعة حلوان 

2 

مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التربية جامعة  جمهورية مصر العربية  2

 المنوفية

1 

 1 مجلة كلية التربية ب نها  جمهورية مصر العربية  3

 2 مجلة كلية التربية  جامعة األ هر جمهورية مصر العربية  4

 2 مجلة كلية التربية جامعة أسيوط  جمهورية مصر العربية  5

 1 اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتكة المساعدي   جمهورية مصر العربية  6

 

 : أو تمت المشاركة بها في مؤتمرات بحوث منشورة في وقائع مؤتمرات / 2/

للمسزززاندة االجتما يزززة فزززي أسزززالي  فاعليزززة برنزززامج (.  2007)   الحـــاروني، مصـــطفى محمـــد علـــي   -1

الرابززع  السززنوي المززؤتمر   االسززتككار ومفهززوم الززكا  لززدي المززراهقي  المحززرومي  مزز  الرعا ززة األسززرية

https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=c2231daf826748dd84504866ca684213&URL=http%3a%2f%2fwww.eric.ed.gov%2fERICWebPortal%2fsearch%2frecordDetails.jsp%3fsearchtype%3dbasic%26pageSize%3d10%26ERICExtSearch_SearchValue_0%3dhelwan%26eric_displayStartCount%3d1%26ERICExtSearch_SearchType_0%3dkw%26_pageLabel%3dRecordDetails%26objectId%3d0900019b80430de8%26accno%3dED511848%26_nfls%3dfalse++++
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=c2231daf826748dd84504866ca684213&URL=http%3a%2f%2fwww.eric.ed.gov%2fERICWebPortal%2fsearch%2frecordDetails.jsp%3fsearchtype%3dbasic%26pageSize%3d10%26ERICExtSearch_SearchValue_0%3dhelwan%26eric_displayStartCount%3d1%26ERICExtSearch_SearchType_0%3dkw%26_pageLabel%3dRecordDetails%26objectId%3d0900019b80430de8%26accno%3dED511848%26_nfls%3dfalse++++
https://pod51002.outlook.com/owa/redir.aspx?C=c2231daf826748dd84504866ca684213&URL=http%3a%2f%2fwww.eric.ed.gov%2fERICWebPortal%2fsearch%2frecordDetails.jsp%3fsearchtype%3dbasic%26pageSize%3d10%26ERICExtSearch_SearchValue_0%3dhelwan%26eric_displayStartCount%3d1%26ERICExtSearch_SearchType_0%3dkw%26_pageLabel%3dRecordDetails%26objectId%3d0900019b80430de8%26accno%3dED511848%26_nfls%3dfalse++++
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ــمس   وززز  الجزززودة الشزززاملة فزززيمززز  اجززز  التنميزززة  النفسزززي   ا رشزززاد عشزززر ــين شـ ــة عـ  9-8جامعـ

 .1031 - 977ص ص    2مج   مصر   ديسمبر

  –(. تقنزززي  م يززززا  المرونززززة  2001)   الحــــاروني، مصــــطفى محمــــد علــــي طزززه  شززززحاتة محزززرو ؛    -2

  المززؤتمر  لززدخ الاالزز  المعلززم  دراسززة تتبعيززة   التصزل  ومززدخ تززيثير ال يئززة الجامعيززة فززي المرونززة التصزل  

 .  803-833مايو  ص ص   3-2جامعة حلوان م         كلية التربية    العلمي السنوي التاسع  

 بحوث قيد النشر: 

بنــا   "    يهــدف الـى    التربــوي بكليـة التربيــة جامعـة حلـوان   قســم علـم الـنفس لمشـاركة فـي بحــث مـع  _ ا 

 م 2014تحت النشر   لقبول بكليات التربية " بطارية اختبارات ا 

 توزيع بحوث المؤتمرات وفقا للسنة ونوع المؤتمر: /2/1/
 

 المجموع  نوع المؤتمر  السنة

 دولي  عربي /محلي

 1  محلي م 2007

 1  محلي م 2001

 : الكتب /3/

العميري محمززد ؛ ع ززد ؛ الحــاروني، مصــطفى ؛مززاهرع زد اليفززار  محمززد ؛ ااززا   علززي  -1
 ، القاهرة، مكتبة النصر.سيكلوجية النمو(. 2010) المعاي   محمد 

القاهرة، (. تطوير االختبار وإدارته،  2009)الحاروني، مصطفىخطاب، علي ماهر ؛    -3

 مكتبة النصر.
القداهرة،   ،سيكلوجية االبددا (.  2008)  الحاروني، مصطفى؛    عبد المطلب ،    القريطي  -4

 مكتبة النصر.
، مكتبدة علد  الدن ا المدرسدي(. 2008) ؛ ع زد المعازي   محمزد  ، مصـطفى  الحاروني  -5

 النصر.

سييوولوجية  (.2007) الحـاروني، مصـطفى ؛مزاهرع د اليفار  محمد ؛ اازا   علزي    -7

 .القاهرة، مكتبة النصر، التعلم
 

________________________________________________     
 

 وباهلل التوفيق،، 


