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بوي  التخصص العام: علم النفس البر

بوي  التخصص الدقيق: علم النفس البر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قسم علم النفس التربوي

 المؤهالت العلمية

 

 جهة المنح التقدير التاريخ  التخصص المؤهل العلمي م

 و آداب ليسانس 1

  تربية

 

 اللغة شعبة

 األلمانية

 مع امتياز 2005مايو 

ف مرتبة  الشر

  

بية كلية  التر

 حلوان جامعة

   دبلوم 2
تخطيط  مهن 

وتطوير 

 المناهج

بية كلية جيد جدا 27/7/2006  التر

 حلوان جامعة

 النفس علم خاص دبلوم 3

بوي  التر

بية كلية جدا جيد  25/7/2007  التر

 حلوان جامعة

 النفس علم ماجستير في التربية 4

بوي  التر

بية كلية  2010 / 6/12  التر

 حلوان جامعة

دكتوراه  الفلسفة في  5

 التربية

 النفس علم

بوي  التر

ممتاز) نظام  2/2/2015

الساعات 

 المعتمدة(

بية كلية  التر

 حلوان جامعة
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 درج الوظيفيالت

  م

 الرتبة العلمية

  الفترة الزمنية

 إلى من مكان العمل

 قسم علم النفس التربوي 27/2/2011  7/2/2006 معيد 1

 جامعة حلوان -كلية التربية

 قسم علم النفس التربوي 31/3/2015 27/2/2011 مدرس مساعد 2

 جامعة حلوان -كلية التربية

 علم النفس التربوي قسم 2021/  9 31/3/2015 مدرس 3

 جامعة حلوان -كلية التربية

 قسم علم النفس التربوي حتى اآلن 2021/  9 أستاذ مساعد 4

 جامعة حلوان -كلية التربية
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  التدريسيةالمقررات 

 المرحلة الدراسية المقرر نوع المقرر م

كلية  –لى لفرقة األوا مبادئ علم النفس مقرر عام 1

 االقتصاد المنزلي 

 شعبة علم النفس -األولى تاريخ علم النفس  مقرر تخصصي 2

 شعبة علم النفس -األولى علم النفس العام مقرر تخصصي 3

 األولى علم النفس النمو مقرر عام 4

فراءات في التخصص  مقرر تخصصي 5

 باللغة االنجليزية

 الرابعة

 رابعةال مشروع التخرج مقرر تخصصي 6

 الثانية 1سيكولوجية تعلم  مقرر تربوي وثقافي 7

 الرابعة فروق فردية وقياس نفسي مقرر عام 8

شعبة إدارة تربوية  الثالثة علم النفس المهني مقرر تخصصي 9

 كلية االقتصاد المنزلي –
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 أعمال الجودة بالكلية

 

بن • بية جامعة حلوان من ائب الجودة بقسم علم النفس البر  2020وي كلية البر

 حتر اآلن. 

 

بوي النفس علم بقسم الجودة مقرر • بية كلية البر من  حلوان جامعة البر

 . 2020إىل 2018

 

    عضو •
 
بية  كلية الجودة ضمان لوحدة والتطوير الجودة إدارة لجنة ف  البر

 حتر اآلن.  2018من  حلوان جامعة

 

   عضو •
 
بية كلية  ضمان بوحدة واإلعالم النش   لجنة ف من  حلوان جامعة البر

 حتر اآلن 2018

 

   عضو •
 
 الجودة ضمان بوحدة  سالبكالوريو لمرحلة  النفس علم  برنامج لجنة ف

بية كلية  . 2019حتر  2018من   حلوان جامعة البر

 

 

 

 

 



 

 

 

 البحوث العلمية

 بيانات النشر جهة النشر عنوان البحث

 كلية طالب اتجاهات في الفروق

 تبعا النفسية المقاييس نحو ةالتربي

 النوع ) المتغيرات من لعدد

 الدراسية  والفرق والتخصص

 

 دراسات تربوية واجتماعية  مجلة

 حلوان جامعة التربية كلية

العدد  -المجلد الرابع والعشرون 

 2018يناير -األول 

Measuring the cognitive 

structure of GFL ( 

German as foreign 

language)high and low 

achieved students at the 

faculty of Education 

through WAT 

European Journal of 

Education Studies 

 

Volume 5 , Issue 9, 2019 

اثر الهلع من جائحة كورونا على 

الدافعية العقلية لدى طالب جامعة 

 حلوان ذوي أساليب التعلم المختلفة

 

 عية دراسات تربوية واجتمامجلة 

 حلوان جامعة التربية كلية

يوليو  -المجلد السادس والعشرون

2020 

 فاعلية برنامج قائم على  

استراتيجيات  التنظيم الذاتي في تنمية 

مهارات ما وراء  واليقظة العقلية 

 المعرفة لدى طالب كلية التربية

 

 دراسات تربوية واجتماعية مجلة 

 حلوان جامعة التربية كلية

 –ادس والعشرون المجلد الس

 2020ديسمبر 

برنامج قائم على  االستراتيجيات  أثر

 كلتنمية في المعرفية للتنظيم االنفعالي 

الصمود النفسي والتفكير االيجابي  من

لدى طالب الجامعة مرتفعي الضغوط 

 األكاديمية

 

مجلة البحث العلمي في التربية 

 كلية البنات جامعة عين شمس

 2021مارس 

 



 

 

 

 لم النفس التربويقسم ع

 الرسائل العلمية 

 عنوان الرسالة م

 وأسم الباحث

الدرجة 

 العلمية

تاريخ 

 التسجيل

)للرسائل 

التى لم 

تمنح 

 الدرجة(

 الحالة هيئة اإلشراف 

 األكاديمية الذات فاعلية  .1

 األكاديمي بالتسويف وعالقتها

 الطالبات من عينة لدى

 الجامعية بالمدينة المغتربات

  إبراهيم عزت فعفا الباحثة

 رسالة

 ماجستير

 السالم عبد محمد .د.ا 

  غنيم

الرؤوف  م.د. إيمان عبد 

 الحليم عبد

تمت المناقشة 

 2018والمنح 

 وعالقتها الذات فاعلية  .2

 لمهنة المهني باالختيار

 طالب من عينة لدى التعليم

 العام الدبلوم

 على محمود هدير الباحثة 

 رسالة

 ماجستير

 عبد لقادرا عبد محمد .د.ا 

 الغفار

الرؤوف  م.د. إيمان عبد 

 الحليم عبد

تمت المناقشة 

 2018والمنح 

 الروحي الذكاء مستوى  .3

 الدراسية بالسعادة وعالقته

 الثانوية، المرحلة طالب لدى

 زكي، عياد مريان الباحثة

 رسالة

 ماجستير

 السالم عبد محمد .دأ.  

  غنيم

الرؤوف  م.د. إيمان عبد 

 الحليم عبد

المناقشة تمت 

 2019والمنح 

 بالمرونة المنبئة العقل عادات  .4

 المرحلة طالب لدى التكيفية

 النوع ضوء في الثانوية

 والمستوى والتخصص

 التحصيلي

 رسالة

 ماجستير

 السالم عبد محمد .دأ.  

  غنيم

الرؤوف  م.د. إيمان عبد 

 الحليم عبد

تمت المناقشة 

 2019والمنح 



 عنوان الرسالة م

 وأسم الباحث

الدرجة 

 العلمية

تاريخ 

 التسجيل

)للرسائل 

التى لم 

تمنح 

 الدرجة(

 الحالة هيئة اإلشراف 

 عبد حجازي نورا الباحثة

 الظاهر

الكفاءة الذاتية األكاديمية   .5

وعالقتها بأساليب التعلم 

المفضلة لدى عينة من 

الطالب المتفوقين والمتعثرين 

دراسيا بكلية التربية جامعة 

 حلوان

 المنعم علي الطالبة تقى عبد 

 رسالة

 ماجستير

 عبد القادر عبد محمد .د.ا 

 الغفار

الرؤوف  م.د. إيمان عبد 

 الحليم عبد

ة تمت المناقش

 2020والمنح 

العمليات النفس معرفية   .6

المسهمة في العبء المعرفي 

 لدى طالب المرحلة الثانوية

الفتاح  سوزان عبدالباحثة 

 إبراهيم

 رسالة

 ماجستير

 عبد القادر عبد محمد .د.ا 2019

 الغفار

الرؤوف  م.د. إيمان عبد 

 الحليم عبد

 

فاعلية برنامج تدريبي قائم   .7

كاء علي نموذج جولمان للذ

االنفعالي في تنمية القدرة 

علي حل المشكالت و الفعالية 

الذاتية لدي طالب المرحلة 

 الثانوية العامة

هدير محمود علي الباحثة 

 جابر الصباغ

 

  رسالة

 دكتوراه

 عبد القادر عبد محمد .د.ا 2019

 الغفار

الرؤوف  م.د. إيمان عبد 

 الحليم عبد

 



 عنوان الرسالة م

 وأسم الباحث

الدرجة 

 العلمية

تاريخ 

 التسجيل

)للرسائل 

التى لم 

تمنح 

 الدرجة(

 الحالة هيئة اإلشراف 

فاعلية برنامج تدريبي قائم   .8

طة اللعب في تحسين على أنش

مهارتي االستماع والتحدث 

لدى األطفال زارعي القوقعة 

 في مرحلة ما قبل المدرسة 

 لبنى الشرقاوي

 رسالة

 ماجستير

 أ.م.د. خالد عثمان  2018

الرؤوف  م.د. إيمان عبد 

 الحليم عبد

 

اإلسهام النسبي للدافعية   .9

ة والداخلية بمهارة الخارجي

الكتابة باأللمانية لدى طالب 

 المرحلة الثانوية

 سمية حسن علي

 رسالة

 ماجستير

يوليو 

2020 

 أ.م.د. مي السيد خليفة

الرؤوف  م.د. إيمان عبد

 الحليم عبد
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 الحليم عبد الحميدالبحوث العلمية التي شاركت بها الدكتورة إيمان عبد الرؤوف عبد 

 بشكل فردي أو جماعي

 
 

 أسم المجلة العلمية بيانات النشر عنوان البحث اسم الباحث

 عفاف عزت إبراهيم دسوقي
 أ.د. محمد عبد السالم غنيم

م.د. إيمان عبد الرؤوف عبد 
 الحليم

الفروق في التسويف 
األكاديمي لدى طالب المدينة 

الجامعية في ضوء بعض 
 المتغيرات

الثالث  المجلد
والعشرون العدد 

 2017أكتوبر  4

مجلة الدراسات 
التربوية واالجتماعية 

كلية التربية جامعة 
 حلوان

 هدير محمود على الصباغ
أ.د. محمد عبد القادر عبد 

 الغفار
م.د. إيمان عبد الرؤوف عبد 

 الحليم
 

الفروق في فعالية الذات تبعا 
لعدد من المتغيرات 

 الديموغرافية لدى عينة من
 طالب الدبلوم العام

المجلد الثالث 
والعشرون العدد 

 2017أكتوبر  4

مجلة الدراسات 

التربوية واالجتماعية 

كلية التربية جامعة 

 حلوان

 مريان عياد
 أ.د. محمد عبد السالم غنيم

م.د. إيمان عبد الرؤوف عبد 
 الحليم

الخصائص السيكومترية 
لمقياس السعادة الدراسية 

 لثانويةلدى طالب المرحلة ا

المجلد الخامس 
والعشرون مايو 

2019 

مجلة الدراسات 

التربوية واالجتماعية 

كلية التربية جامعة 

 حلوان

 تقى عبد المنعم علي
أ.د. محمد عبد القادر عبد 

 الغفار
م.د. إيمان عبد الرؤوف عبد 

 الحليم

الخصائص السيكومترية 
لمقياس الكفاءة الذاتية 

األكاديمية لطالب المرحلة 
 جامعيةال

المجلد الخامس 
 والعشرون 

 2019أكتوبر 

مجلة الدراسات 

التربوية واالجتماعية 

كلية التربية جامعة 

 حلوان

سوزان عبدالفتاح إبراهيم أ.د. 
 محمد عبد القادر عبد الغفار

م.د. إيمان عبد الرؤوف عبد 
 الحليم

الخصائص السيكومترية 
لمقياس االنتباه لدى طالب 

 ألزهريةالمرحلة الثانوية ا

المجلد السابع 
والعشرون يناير 

2021 

مجلة الدراسات 

التربوية واالجتماعية 

كلية التربية جامعة 

 حلوان
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 الدورات التدريبية وورش العمل التي حضرتها

 الدكتورة / إيمان عبد الرؤوف عبد الحليم عبد الحميد  

 

 الجهة المنظمة قادتاريخ اإلنع عنوان الدورة  م

الجامعة األمريكية  2010مايو  شهادة التويفل 1

 في القاهرة

   2008نوفمبر  الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  2

إعداد االختبار اإللكتروني وفق  3

 جدول المواصفات

مركز القياس  2020أكتوبر  5و 4

والتقويم الطالب 

 بجامعة حلوان

يقي بنوك األسئلة التطوير الحق 4

لمنظومة تقويم تحصيل الطالب) 

اإلجراءات –المفاهيم والمتطلبات 

 التنفيذية ،، نماذج تطبيقية( 

29/9/2020 

6/10  /2020 

وكالة الدراسات 

العليا والبحث 

العلمي بكلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية 

بالجبيل ، جامعة 

اإلمام عبدالرحمن 

 بن فيصل

وكالة كلية التربية  4/12/2006 اليوم العالمي لذوي اإلعاقة  5

لشئون خدمة 



المجتمع وتنمية 

 البيئة جامعة حلوان

في تحليل  spssاستخدام برنامج  6

البيانات اإلحصائية / اإلحصاء 

الوصفي واإلحصاء االستداللي 

 والتحقق من فروض البحث

24/ 11  /2020 

1/12/2020 

وكالة الدراسات 

العليا والبحث 

العلمي بكلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية 

بالجبيل ، جامعة 

اإلمام عبدالرحمن 

 بن فيصل

أساسيات استخدام اإلحصاء في  7

 البحوث النفسية والتربوية

وكالة الدراسات  2021فبراير  23

العليا والبحث 

العلمي بكلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية 

بالجبيل ، جامعة 

اإلمام عبدالرحمن 

 بن فيصل

8 Tips for scientific 

Publishing 

3 October 2020  Research 

Support Center 

9 Scientific Publishing : an 

Open Discussion 

Publishing 

10 October 

2020  

Research 

Support Center 

شرح الئحة الدورة الثالثة عشر  10

لترقية أعضاء هيئة التدريس ) 

 الجزء األول(

17 October 

2020  

Research 

Support Center 

شرح الئحة الدورة الثالثة عشر  11

لترقية أعضاء هيئة التدريس ) 

 الجزء الثاني(

24 October 

2020  

Research 

Support Center 

شرح الئحة الدورة الثالثة عشر  12

لترقية أعضاء هيئة التدريس ) 

31 October Research 



 Support Center  2020 مناقشة حرة(

13 Introduction to 

interdisciplinary research 

( part 1) 

7 November 

2020  

Research 

Support Center 

14 Open discussion in 

international Publishing 

2 December 

2020 

Research 

Support Center 

15 Academic social Networks 

and Researcher Ranking 

12 December 

2020 

Research 

Support Center 

16 what clinicians should 

know about Statistics?( 

How to incorporate 

Statistics in your 

Research) 

19 December 

2020 

Research 

Support Center 

17 Ethical and Regulatory 

Issues in Scientific 

Research 

21 September 

2020 

Research 

Support Center 

18 On Academic Integrity: 

Steps to Avoid Plagiarism 

28 September 

2020 

Research 

Support Center 

19 Logical Scientific 

Manuscript Structure 

9 January 2021  Research 

Support Center 

20 Access to legal 

information resources via 

the Internet 

16January 

2021 

Research 

Support Center 

21 Forms of Academic 

Misconduct: Focus on 

Plagiarism 

6 February 

2021 

Research 

Support Center 



22  Funded Projects(Themes 

and Mangment) 

21 November 

2020 

Research 

Support Center 
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 طة خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنش

 

االشتراك في مشروع) الشراكة بين الجامعة والمدرسة لبناء مجتمعات األقران بين 

المتعلمين(التابع لإلتحاد األوروبي، هيئة اإليراسموس و المشاركة في إعداد دراسة 

ربية تحت عنوان) تطور مجتمعات التعلم المهنية في مدارس التنمية المهنية بكلية الت

 جامعة حلوان وأثرها على تحول ممارسات التعلم المهني دراسة حاالت(.

االشتراك في بناء بنك أسئلة لمقرر الفروق الفردية والقياس النفسي كأحد أعضاء  -

 قسم علم النفس التربوي كلية التربية جامعة حلوان

 Measuring the cognitive structure ofالنشر باللغة االنجليزية لبحث تحت عنوان 

GFL ( German as foreign language)high and low achieved students at 

the faculty of Education through WAT, in European Journal of 

Education Studies in Romania 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 قسم علم النفس التربوي

 

  الجوائز وشهادات التقدير

 

 .2011لمجال التربوي بجامعة حلوان جائزة أحسن رسالة ماجستير في ا -

 2015شهادة شكر وتقدير من قسم علم النفس التربوي عام  -

شهادة شكر للمشاركة المتميزة في جلسات ورشة العمل الخاصة بزيارة الوفد  -

وذلك في إطار مشروع)  2017ديسمبر  5إلى  3األوروبي لجامعة حلوان  من 

معات األقران بين المتعلمين(التابع الشراكة بين الجامعة والمدرسة لبناء مجت

 لإلتحاد األوروبي، هيئة اإليراسموس.

شهادة شكر وتقدير للمشاركة الفعالة في فريق مشروع ) الشراكة بين الجامعة  -

والمدرسة لبناء مجتمعات األقران بين المتعلمين(التابع لإلتحاد األوروبي، هيئة 

الخاصة  "تابة دراسة الحالةك "اإليراسموس والمشاركة في جلسات ورشة عمل 

 .2019يونيو  13 إلى 12بزيارة الوفد األوروبي لجامعة حلوان في الفترة من 

 2020شهادة تقدير من قسم علم النفس التربوي للمشاركة الفعالة في القسم  -

 

 

 

 

 


