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 قسم علم النفس التربويبأستاذ الوظيفة الحالية: 
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  01202559869..رقم الموبايل: 
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 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / المؤسسة التعليمية الدرجة يسنة الحصول عل الدرجة العلمية

 عين شمس . كلية البنات   1986 الدكتوراه  -1

 الماجستير -2
 عين شمس . كلية البنات 1982

 عين شمس . كلية البنات 1976عة بكالوريوس كيمياء وطبي / الليسانس سالبكالوريو -3

 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 

 الوظائف االكاديمية :
 

 المسمى الوظيفى

 

 جامعة     

 

 من

 

 الى

 

عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية االساتذه 

 واالساتذة المساعدين تخصص علم نفس التربوى

 المجلس االعلى للجامعات

 

2012 

 

 حتى االن

 

 

مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التربية جامعة 

 حلوان

 

 تربية حلوان

 

 

2012 

 

 

 حتى االن

 

 

 رئيس قسم علم النفس التربوى

 

 

 تربية حلوان      

 

 2011فبراير   8

 

 2014فبراير 8

 االن 2006فبراير  تربية حلوان استاذ علم النفس التربوى        

 

 نفس التربوى      استاذ علم ال

تربية جامعة حائل بالمملكة 

 السعودية

 2010اغسطس  2006اغسطس 

 مدير مركز البحوث التربوية 

 

تربية جامعة حائل بالمملكة 

 السعودية

 2010اغسطس  2007

اغسطس  كلية التربية بالطائف  استاذ مساعد علم النفس التربوى 

 م1989

 1995اغسطس   م 
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 2006بداية  م2000 تربية حلوان فس التربوىاستاذ مساعد علم الن

 2000 1986 تربية حلوان مدرس علم النفس التربوى 

 1986 1983 تربية حلوان  النفس التربوى ممدرس مساعد عل

 1982 1976   مدرسة علوم 

 

 

 

 

 

 

 ICDL حصلت علي الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر    1999 عام

حسن إنتاج علمي أ.د/ سمية فهمي أللت علي جائزةو بفضل هللا وحوله وقوته حص
من الجمعية المصرية للدراسات  2001عن إنتاج أستاذ مساعد في يناير عام 

 النفسية  .

 

 

 

          رسالة40  ومناقشتها عدد الرسائل التى قمت بتحكيمها

 ابحث              35لمجالت علمية عدد االبحاث التى قمت بتحكيمها 

  ابحث       35اث التى قمت باعدادها    عدد االبح

 المشروعات : 

 م  2010 – 2008االرشاد الطالبى فى كليات التربية للبنات االقسام العلمية واالدبية بجامعة حائل  0

تهم امشروع بحث بقسم علم النفس تربية حلوان بعنوان دراسة تنبؤية.بنجاح طالب الكلية من قدر 0

 تهم وميولهم داواستعدا

 

 اوال : الدورات التدربية وورش العمل :

عداد إلى دورة عن شروط وإالدورات التى شاركت فيها بالتواريخ  داخل مصر وخارجها باالضافة  فيما يلى)  

 الكتاب الجامعى  ( وكذلك الدورات التى اجتزتها 

دورة تدربية فى مجال انماء مهارات االخصائيات النفسيات فى حائل  -

 2010, 2009دية بالمملكة السعو

قمت بالتدريس فى دورة تدربية لمدة يومين تتبع وزارة االنتاج الحربى  -

 2014عن اساليب التقويم قديما وحديثا للمعلمين فى المدرسة الفنية المتطورة 

 

تم حضور دورتين مركز القياس والتقويم لالعالى  معليتمشروعات التطوير دارة إوحدة بتكليف من 

التقارير وكذلك دورة    -التحليالت االحصائية ونوك االسئلة المفهوم ومراحل االعداد بعناوين منظومة ب

  4/6/2014عن تحليل نتائج االمتحانات بتاريخ 

 

 الت االتية : اثالثا : المؤتمرات والندوات فى المج

 جميع مؤتمرات الجمعية المصرية للدراسات النفسية  -1
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 مؤتمرات مركز االرشاد النفسى  -2

 رابطة علم النفس  مؤتمرات -3

المساهمة فى اعداد معمل علم النفس فى كلية التربية جامعة حلوان   -4

2014  

 2013:  المساهمة فى اختيار اعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة النفسية لتربية حلوان 

 

 

 

 

 
 رابعا": الدورات التدريبية في مجال نظم إدارة الجودة: 

معايير مرجعية  يداء األقسام العلمية في الجامعة مبني علنظام تقويم  ومتابعة أ ي.االشتراك ف

 أكاديمية واضحة
......................................................................................................................

................................................................................. 
  خامسا": األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم :

 تقارير المقررات–إعداد ملفات المقررات بما فيها من توصيفات المقررات  يمحلياً: .أشارك ف
 إقليميا )إن وجد(: 

سة جامعة حائل دورة منهجية إدارة الجودة الشاملة بكلية الهند يحضور والمشاركة ف
بكلية تربية جامعة حائل   يبالمملكة العربية السعودية.عملت مديرة مركز البحث العلم

 يومركز التطوير التربو، الكلية ووالتواصل بين المركز  يوحاولت ترسيخ ثقافة البحث العلم
ئل بجامعة حا يوكان من ثمرة ذلك نشر بعض البحوث بمجلة مركز التطوير التربو، بالجامعة 

،            ERIC(EBSCO)الدوريات العالمية مثل  ياشتراك مكتبة تربية حائل ف يباإلضافة إل، 
   ACADEMIC SEARCH PREMIER   ،DIGITAL DISSERTATIONS 

ABSTRACT قواعد المعلومات للسماح بدخول قواعد المعلومات   ي، وكذلك االشتراك ف
 OXFORD UNIVERSITY PRESS – (isi) WEP OFالعالمية مثل 

KNOWLEDGE – وقاعدة معلوماتSPRINGER 

تفيد طالب  يتطوير مكتبة كلية تربية حائل بإمدادها بأمهات الكتب الت ي.كما ساهمت ف
 يتطوير معمل علم النفس التربو يالدراسات العليا  وطالب البكالوريوس ، وكذلك المساهمة ف

  وتحديث أجهزته واختباراته .

 : التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع يأنشطة أخر سادسا" : أهم خمس

 بكلية تربية حائلالمساهمة في زيادة الحراك الثقافي بالكلية واإلشراف علي النشاط الثقافي 

وإشراك جميع أقسام الكلية في النشاط  . التخطيط واإلعداد والتنفيذ والتدريس بدورتين 

التدريس وتقويم الجوانب المعرفية والوجدانية للمعلم  تدريبيتين إحداهما بعنوان مهارات

وكانت الفئة المستهدفة عدد )  بداع وتعليم مهارات التفكيرواألخري بعنوان تنمية مهارات اإل

 ( مائة معيدة في جميع كليات الجامعة .االشتراك  في لجان خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 100
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لطفل بالهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لتنمية المرأة االشتراك مع مركز تنمية المرأة وا

بالمملكة  2009 – 2007والطفولة واألشخاص ذوي اإلعاقة ) فرص / تمكين / مشاركة  ( 

 العربية السعودية .

المشااكة في اااييبااكلعرياللياالفياتااايالرةااكطيال ااكدلاي الااجيلياللااخيكطيالي  عاافي اللشلع ااعفي

ي اللأهعتعفيالمقخيفيلهم.

 التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع يا" : األنشطة المختلفة األخرعبساي
المساااهمة فااي دورات اعااداد هيئااات التاادريس و معاااونيهم و تنميااة قاادراتهم و التااي عقاادت -1

-2005بجامعة حلوان في برامج تقويم التادريس و تنمياة التفكيار و مهاارات التادريس الفعاال 

2008  

امج تنمياة القادرات بكلياة التربياة جامعاة حلاوان بارامج بنااء أدوات البحاث المساهمة في بار-2

  2008-2005العلمي و التقويم التربوي ألعضاء هيئة التدريس و معاونيهم 

المساااهمة فااي دورات اعااداد هيئااات التاادريس و معاااونيهم و تنميااة قاادراتهم و التااي عقاادت -3

  2006-2005بجامعة بني سويف في برنامج تقييم التدريس 

المساااهمة فااي فعاليااات أكاديميااة المعلاام تصااميم الباارامج و ادارة االختبااارات لمعلمااي التعلاايم -4

 2008العام 
التدريس ببرنامج تدريب معلمى المرحلة الثانوية"استراتيجيات التعلم النشط وأساليب – 5

 2011 10/ 26-23التقويم الحديثة "فى موضوع التقويم الشامل فى الفترة من 

 السهامات الجامعية : ا
 2013عضو لجنة وصياغة التوصيات بمؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية ثامنا : 

 التاسع والعشرون لعلم النفس فى مصر والعربى الحادى والعشرون 

 2012التاسع والعشرون  للدراسات النفسية مقرر جلسة بمؤتمر الجمعية المصرية

 2013و

 2014ات بمؤتمر كلية التربية جامعة حلوان عضو لجنه صياغة التوصي

قمت بالتدريس في دورة بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان  .1
 وكانت الموضوعات كالتالي

يالعجمياأل ل

26  /1  /

2105  

يصعكغفياألبةتفيالمجضجاعفي البعقيامتايييييي.1

يصعكغفياألبةتفيالمقكلعفي البعقيامتايييييي.2

ي كنكطييقكلعهي يجضجاعهالضييبةتفياليليييييي.3

يااخادي خ ليالمجاصركطيييييي.4

ي.دي:ينكديهيابخهي

 ابجدنعك

يالعجميالثكنا

27  /1  /

2105  

يقعكسياالداءيالملخةجي المسلجيكطيالميعكةيفييييييي.1

ي المؤشلاطي+ي ةشفيامل

 ااخاديبنجكياألبةتفيخترعهينظليهييييييي.2

ي.د:ينكديهيابخهي

 ابجدنعك

2.  
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 : التي قمت بإعدادها   الدكتوراه الماجستيرو رسائل عنوانتاسعا:
.الماجستير: دراسة االتجاهات الدينية والخلقية  لدي المراهقين من الجنسين 1

 دراسة ميدانية 

 تنمية القدرة علي التفكير االبتكاري  . الدكتوراه: 2
 : 2000أبحاث الترقية إلي درجة أستاذ مساعد في بداية عام  األبحاث:

ول االستكشافية وعالقتها ببعض العمليات العقلية المعرفية عام المي .2
 م 1996

األساليب المعرفية وعالقتها ببعض الجوانب المعرفية والوجدانية  .3
 م 1997للشخصية عام 

 الذكاء االجتماعي لدي طلبة ومعلمي التعليم العام والتعليم الصناعي .4
 م 1997عام 

فاءة والذكاء االجتماعي  عام التحليل البنيوي لمقاييس الكفاية والك .5
 م 1998

الفروق بين إدراكات األم والمعلمة لبعض سمات طفل الروضة ) مشترك  .6
 م1999عام  مع أ .د علي ماهر خطاب (

أثر التفاعل بين األسلوب المعرفي والمعالجات علي التحصيل والميول  .7
 م 2000وبقاء أثر التعلم عام 

 :2006بداية عام أبحاث الترقية إلي درجة أستاذ في  :
 م 2001التفسيرات المعرفية للتعلم الشرطي الكالسيكي عام  .1

 
أثر تثبيت شيوع العامل العام علي العالقة بين اختبارات القدرة  .2

اللفظية والقدرة الرياضية ) مشترك مع د.نادية رشدي ( عام 
 م 2002

.فعالية برنامج لتعديل اتجاهات المسنين نحو الشيخوخة عام  .3
 م 2002
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لثقافة البيئية لدي طالب كلية التربية جامعة حلوان )مدخل ا .4
 م 2003استطالعي (باالشتراك مع آخر عام 

 

أثر كل من التحصيل األكاديمي وبعض خصائص الشخصية علي  .5
تنظيم الوقت ودقة تقديره واألداء التدريسي للطالبة المعلمة عام 

 م 2003

أثره علي التفكير تقويم فعالية برنامج لتنمية التفكير الناقد و  .6
العقالني لدي طالبات الجامعة ) مشترك مع د.مني أبو ناشي ( 

  كلية التربيه جامعة حلوانمؤتمر  م 2003عام 

فعالية برنامج لتحسين بعض المهارات العقلية المرتبطة باختبار  .7
 مـ 2004الذكاء في عالج التأخر الدراسي عام 

علمية علي بنية فعالية بعض استراتيجيات إكساب المفاهيم ال .8
المحتوي المعرفي والتحصيل الدراسي لدي تالميذ الصف الخامس 

مجلة  م 2004االبتدائي ) مشترك مع د.مني أبو ناشي ( عام 
 تربية عين شمس

 

أخطاء المفاهيم النفسية الشائعة لدي طالب شعبة التربية  .9
مجلة دراسات  م 2005عام  الخاصة دراسة تشخيصية عالجية

 اعية بحلوانتربوية واجتم

 

 بحوث تم إجرؤها فيما بعد

 

التحكم المعرفي وعالقته بالتفكير الناقد لدي عينة من طالب  .10
. مجلة دراسات تربوية هاني فؤادكلية تربية حلوان باالشتراك مع 

 2ج  2014ابريل 2العدد  20واجتماعية بحلوان المجلد 
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اء نظر اعضتقويم برامج االعداد التربوي للمعلمين من وجهة  .11
هيئة التدريس وطالبهم بكليات التربية باالشتراك مع 

. مجلة دراسات تربوية واجتماعية بحلوان أ.د/محمودمنسي
 . 2014يوليو 22المجلد 

 

الضبط  عالقتها بمركزمعتقدات التحكم فى الذاكرة و  .12
مجلة دراسات تربويةكلية  2015 لدى طالب كلية التربية

  رفت حسنم باالشتراك مع.التربيةجامعة حلوان
 

الكفاءة الذاتية للذاكرة كما يدركها طالب كلية التربية  .13
مرفت  باالشتراك مع وعالقتها باستراتيجيات التذكر .

 حسن
 

 ين والمستقلين عنالكف المعرفى لدي عينة من الطالب المعتمد. 13
 كريمباالشتراك مع  جامعة حلوان-اإلدراكى بكلية  التربية المجال

 محمد

 
ة بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياوالكفاءة الذاتية .العالق . 14

مجلة  المدركة لدي طالب السنة التحضيرية ، جامعة الملك سعود .
 باالشتراك مع هيثم عبد الخالق رابطة التربويين العرب

الفروق في دقة وسرعة تجهيز الجملة المثبتة والمنفية بين التالميذ العاديين  .15
  باالشتراك مع دينا سمير.. 2015 لم في المرحلة اإلبتدائيةوذوي صعوبات التع
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ي

يلخىيط بيالليتعميالثكنجىيالرنىيالذ كءيالج خانىي ا قلهيبكلخا يعهيلتليتم

 بهكيحكيخيي مخييلجلايباالشتراك مع

ي2015يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يي

 

 
 والتوجهات المستقبل وقلق الحياة جودة  من كل بين السببية العالقات .16

باالشتراك مع أ.د/حسنين الكامل.  التربية بجامعة حلوان كلية لطالب األكاديمية
  2015مجلة دراسات تربوية واجتماعية بحلوان مؤتمر 

يفيلخىيطتبإبهكميالليتعميالجكيياي ايانمعفيا مليالغمجضياأل كديماي.ي 17

يناير  واجتماعية بحلوان مجلة دراسات تربويةيبجكييفيحتجاني تعفيالللبعف
 ةانعكباالشتراك مع  2015

.يهكةاياالكذيىكلقلاةي ا قلهكيبأبكلعرياللركعل ايضجءينظليفيبللنبلجي 18

 مجلة دراسات تربوية واجتماعية بحلوان لخىيط بيالملحتفيالثكنجيف.
 بكالشللاكييعيهعثميابخياللكلق2017يناير 

 دى طالب المرحلة االعداديةل الذكاء الوجداني وعالقته بالصمود النفسي 19

 

 2017صابرين ضاحىباالشتراك مع  ذوى صعوبات التعلم والعاديين
الرضا عن الحياة لدى لدى بعض معلمات االقتصاد المنزلي وعالقته ببعض - 20

 2018 المتغيرات 
 ريادة األعمالمهارات التفكير ما وراء المعرفى وعالقته ب- 21

 عبير عاطف  االشتراك معب 2018يوليه  الجامعةلدى طالب 
 لدي كي اإلدرا التحميل أنماط و المكانية البصرية العاملة الذاكرة في . الفروق 22 

المرحلة  في الحساب تعلم صعوبات ذوي المتفوقين عقليا   و العاديين التالميذ

 باالشتراك مع دينا سمير مكى 2018اإلبتدائية 
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 باالشتراك مع دينا سمير مكى

الكفاءةالذاتية وعالقتها بالمرونة النفسية لدى عينة من  - 24 -

 تالميذ المرحلة اإلبتدائية"

لدى عينة  الضغوط النفسية وعالقتها بالمرونة النفسية - 25  

 من تالميذ الصف الثالث اإلبتدائى

 

 صابرين ضاحى السيد  باالشتراك مع

 

وجهات األكاديمية كمنبئات باألسلوب اإلبداعي التجويد والتجديد لدى طالب الت26

مجلة دراسات تربوية واجتماعية  2020الجامعة باالشتراك مع محمود عباس يناير

 بحلوان

 الجامعة طالب لدى لإلبداع الضمنية النظريات ضوء في والتجديد التجويد بأسلوبي لتنبؤ -

 2020أغسطس بحلوانمجلة دراسات تربوية واجتماعية 

اللقتعخي ايانمعفيبيضييهكةاطياللجاصليالتغجييلخيييطركلياللجحخابللااعجعفييثلي 28 

  2020بسنت مجدى أكتوبر  باالشتراك مع

 

29  

فاعلية برنامج قائم على توجهات أهداف اإلنجاز لتنمية التفكير اإلستراتيجي لدى طالب التعليم الفني  -م

لية اإليجابيةمنخفضي االنفعاالت التحصي  

 2020اشراف على رسالة دكتوراه سها حامد متولى سبتمبر  
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 و ) الوظيفي ( الكتابي التعبير صعوبات لمقياسي السيكومترية الخصائص - 30

للمراهقين باالشتراك مع ايه جابر اكتوبر  )اإلبداعي( التعبيرالكتابي صعوبات

2020 . 

 أسبرجر متالزمة وذوي اتويينالذ األطفال حاالت بين الفارق التشخيص - 31

 زق الرا عبد محمد عمروباالشتراك مع 

يخىيط بيالملحتفيالثكنجيفي ايضجءالرل قي اييبيكديال كمفياإلخلبكةيفيل - 32

باالشتراك معيسلجيكطييلبكينفيينيالل  عليالخةابى  

 ةشكي كة قيابخياللحمن

لخىيط بيالملحتفيالثكنجيفالقعمفياللنبؤيفيلتلركعليالبنكدىيبكلل  عليالخةابىيي- 33  

يةشكي كة قيابخياللحمنيباالشتراك مع

 اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان 
 وذوي الذاتويين األطفال بين العقل نظرية مهام علي األداء في الفروق

 زق الرا عبد حمدمعمرو باالشتراك مع  "مقارنة دراسة" أسبرجر متالزمة

تويات تجهيز المعلومات لدي تالميذ المرحلة ما وراء الذاكرة وعالقتها بمس- 35
 اإلعدادية مرتفعي ومنخفضي التحصيل في اللغة اإلنجليزية.

محمد عبدالكريم إسراء/  الباحثة إعداد  
 

 

 

 

 

 
بحثا بفضل هللا وحوله  35بلغ  التى شاركت فيها  بحوثالإجمالي عدد 

الف ماتم رسالة دكتوراه بخ 28رسالة ماجستير و 41وأشرفت على  وقوته 
 .مناقشته 

 العلمية : تاراشالتعاون العلمي واالست
 اإلشراف عليها ونوقشت :بت قمرسائل ماجستير 
 النسق القيمي لدي طالب الجامعة  .1

 إعادة تقنين اختبار القدرات العقلية األولية  .2
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دراسة فاعلية برنامج بورتيج في تنمية بعض الجوانب  .3
 الطفولة المبكرة   اإلدراكية للطفل المعاق عقليا بمرحلة

فعالية برنامج إرشادي لتنمية مفهوم الذات لدي طالبات  .4
 اإلعدادي المهني

العالقة بين وظائف النصفين الكرويين للمخ واضطراب  .5
عجز االنتباه المصحوب بنشاط حركي زائد لدي تالميذ 

 المرحلة االبتدائية 

 -تقنين مقياس عمليات التعلم المعدل لشميك وجيسلر .6
 جامعة حلوان  ن علي عينة من طالببرنشتاي

تشخيص بعض صعوبات تجهيز حل المشكالت الجبرية  .7
لدي طالب المرحلة الثانية من التعليم األساسي 

 واستخدام استراتيجية حل المشكالت في التغلب عليها 

الفروق في بعض األساليب المعرفية بين المتفوقين  .8
ن طالب عقليا ذوي صعوبات تعلم الكيمياء والفائقين م

 المرحلة الثانوية  

الفروق الفردية في استراتيجيات حل المشكالت اللفظية  .9
الرياضية طبقا ألنماط مختلفة من المفردات ) بنائية أو 

 اختيار من متعدد ( 

فاعلية برنامج قائم علي تساؤالت أطفال الروضة في  .10
 المجال العلمي لتنمية التفكير االبتكاري لديهم 

ريبي لتنمية مهارات التفكير التحليلي فاعلية برنامج تد .11
لدي عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي في 

 الرياضيات في ضوء نظرية بياجيه 

فاعلية برنامج مقترح في الكيمياء الفراغية قائم علي  .12
النظرية البنائية لتنمية التفكير االبتكاري لدي طالب 

 المرحلة الثانوية 
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لنشاط الزائد لدى برنامج إرشادي لخفض مستوى ا .13
 المرحلة االبتدائية بشمال سيناء عينة من تالميذ

العمليات واالستراتيجيات المعرفية المتضمنة في حل  .14
 مشكالت الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية.

 

الذكاء الوجداني لدي الطالب ذوي صعوبات تعلم  .15
 الرياضيات

الذكاء الوجداني وعالقته ببعض سمات  .16
القلق( لدي عينة من طالبات –ل الشخصية)التحصي

 المرحلة الثانوية بمدينة ينبع . 

فاعلية استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم في  .17
تدريس وحدة الرسم الزخرفي علي تحصيل واتجاهات 

 طالبات التعليم الثانوي الصناعي

المتتابعة  اختباري رافن للمصفوفاتدمج وتطوير  .18
"نظرية االستجابة باستخدام نموذج راش  وكاتل للذكاء

 للمفردة"

فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات التفكير  .19
الناقد لدى تالميذ المرحلة األولية من المدارس الخاصة 

 بالمملكة العربية السعودية

فاعلية برنامج قائم على الذكاء الوجداني لتنمية  .20
 اإلدراك المعرفي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

ج للتغلب على صعوبات تعلم الرياضيات فاعلية برنام .21
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

العالقة بين مستويات ما وراء المعرفة وأساليب  .22
 التفكير والتحصيل األكاديمي لدى طالب كلية التربية
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والتحصيل الدراسي الوقت جودة الحياة وعالقتها بإدارة  .23
 لدى طالب المرحلة الثانوية

وقياس  ABA التطبيقيسلوك ال برنامج تحليلتعريب  .24
أثره على تحسين مهارات الطفل الذاتوي في البيئة 

 المصرية 

 فاعلية برنامج كورت وأثره في تنمية دافع اإلنجاز .25
 لدى طالب المدرسة الثانوية

والدافعية  مستوى الطموحو عالقته باألمن النفسي  .26
 لإلنجاز لطالب المرحلة الثانوية العامة 

للمتفوقين والمتأخرين  المعرفيةاألساليب عالقة بعض  .27
نوع لطلبة كلية تربية جامعة تحصيليا بالتخصص وال

 حلوان

المدارس ممارسة أنشطة الجودة في فاعلية برنامج  .28
الحاصلة على الجودة وأثرذلك  في األداء االبتكاري 

يللمعلم 

داةايالجقتيلخىياعنفيينيط بيإال عكاي ا قلهيبييينى .29

 انبجكييفيحتج تعفيالللبعفي

فاعلية انشطة برنامج الجودة الشاملة للتعليم فى تنمية  .30

التفكير االبتكارى واالتجاه نحو الجودة الشاملة لمعلمى 

 المرحلة االعدادية 

 

 قعكسييْثلهييييايليريبلنكيجيا تعليالستجكيالللبعقى .31

 اللرليالذااجىي ىيالبعةفيالم ليفي.ياتىييهكةاط

 

الي بعفيلل سعني كاتعفيبلنكيجي ايالبليجفيالتغجيفي .32

اللجاصليالك ياي خرضيحخايالشيجةيبكلجحخايالنرسعفي

 ركليضيكفيالسمعي.طلخيياأل
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ينمكطياللجاصلياألبليي مكييخة هكياألبنكءي ا قلهكي .33

بكليينيالثقفيبكلنرسي الخا يعفيلإلنجكزيلخىيالل يعذي

 ضيكفيالسمعي.

 

المل نفي/يالل تريالميل اي ا قلهيبل مليالغمجضي .34

 بجكييفيحتجاني تعفيالللبعفيفيلخىيطتبيماياأل كد

 

 كاتعفيبلنكيجيإثلادايقكدمياتىيالمجاقفيال عكاعفي اياخةيسييكداياتمي״.35 .35

النرسيللنمعفييهكةاطياللجا قيالنرساي الجاايبكلقضكيكيالنرسعفيلل بيالملحتفي

ي.ي״الثكنجيف

 

ال  بفيالنرسعفي ا قلهكيبإداةايالغضريلخىيييتماي .36

 لخادعفييلتل يعذياليكديعني الميكقعنيبميعكالملحتفياإلب

 

للنمعفيحلييقعكسيالخينكيابلنكيجيقكدمياتىينظليفيال .37

 المشك طيالهنخبعفيلخىيا يعذيالملحتفياإلاخاديف.

 

 كاتعفيبلنكيجيقكدمياتىييهكةاطيالذ كءيالج خانايللنمعفي .38

ذ ييالخا يعفيلتليتميلل بيالليتعميالثكنجييالرنايال نكااي

 طيالستج عف.المشك 

 

 كاتعفيابللخامييبتجبيا تعليالمهمفي ايانمعفييسلجىي .39

بكطياآلداءيالمهكةيي اييكداياللبميالزخل ايلخىيطكل

 ال فيالثكلثيالثكنجييال نكاا

الذكاء الوجدانى وعالقته ببعض مهارات التواصل اللفظى وغير اللفظى . 40

 2019أغسطس  .لدى االطفال ذوي اإلعاقة العقلية البسيطه

 بمهارة التنبؤ في االجتماعي والذكاء الشخصي الذكاء من لكل النسي اإلسهام - 41 
  2020يونيه  االبتدائي التعليم تالميذ القرار  لدى اتخاذ

 

 رسائل الدكتوراه التي تم اإلشراف عليها و تم مناقشتها :
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لي فاعلية برنامج لتنمية القدرة االبتكارية لمعلمة رياض األطفال ، وأثره ع  .1
 ممارستها لألنشطة .

فاعلية برنامج لعالج مشكلة التأخر الدراسي في اللغة العربية لدي تالميذ  .2
الحلقة الثانية من التعليم األساسي في ضوء نظرية تجهيز المعلومات.عام 

 م   2006

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات ماوراء المعرفة وأثره فى توجهات   .3
 م   2010من طالب كلية التربية عام  أهداف اإلنجاز لدى عينة

فاعلية برنامج لزيادة كفاءة الذاكرة العاملة لدى عينة من تالميذ  المرحلة  .4
األولى من التعليم األساسى  باستخدام النموذج الرباعى المعرفي  

 م   2011المعلوماتي عام 

رحلة فاعلية برنامج لزيادة كفاءة الذاكرة العاملة لدى عينة من تالميذ الم .5
األولى من التعليم األساسي باستخدام النموذج الرباعي المعرفي 

 المعلوماتي

فاعلية برنامج لتنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الخامس  .6
 االبتدائي

 كاتعفيبلنكيجياثلادىيقكدمياتىيالمجاقفيال عكاعفي ىياخةيسييكداياتميالنرسي .7

كلقضكيكيالنرسعفيلخىيط بيالملحتفيللنمعفييهكةاطياللجا قيالنرسىي، الجاىيب

 الثكنجيف.

 كاتعفيبلنكيجياثلادىيقكدمياتىيالخةايكيالللبجيفييللنمعفيبيضيالمركهعمي .8

 النرسعفي المهكةاطيال عكاعفيلخىيا يعذيال تقفياأل لايينيالليتعمياألبكبا.

 نظرية "بوربا"في تدريس علم االجتماعي كاتعفيبلنكيجياثلادىيقكدمياتى .9

لذكاء األخالقي والمسئولية االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية وتنمية ا
 العامة .

فاعلية برنامج قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تحسين  .10
 اإليثار والتدفق النفسي لدى طالب الثانوية العامة. 

فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في تحسين  .11
 اتخاذ القرارلدى طالب الصف األول الثانوي  مهارات
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فعالية برنامج تدريبي قائم على الخرائط العقلية لتحسين معتقدات  .12
وحصلت على احسن رسالة دكتوراه  لعام الذاكرة لدى طالب كلية التربية 

2016 

الكف المعرفي لدي الطالب المندفعين من كلية فاعلية برنامج لتنمية .13
 التربية .

 ىيط بيخلج تدريبي لتنمية مهارات ماوراء المعرفة فاعلية برنام .14

يكنجيثال فياأل ليال

نمجذجيبنكدىيلتي قفيبعنيابللااعجعكطيالليتميالمنظميذااعكي بيضيالملغعلاطي.ي15

ي2017النرسعفياألخلىي

 بوجهة الضبط االتجاه نحو الغش التقليدي و االلكتروني وعالقته . 16
 2018صناعي الثانوي ال الصف االوللدى طالب 

ةبكلفيد لجةاهيبينجان:بلنكيجياخةيبايقكدمياتاياركاليابللااعجعكطييينكقشفي.17

  تعففي اي ركءايحليالمشك طيالرعزيكدعف.ت يهكةاطيحليالمشك،الليتميالمنظميذااعكي
ي2019يوليو تربية عين شمس

يدةابفينمكدعفيلتقجايالليكضعفييةبكلفيد لجةاهيبينجان:يينكقشفي.

 

يي2019ةيكضعكي الملأخلينيدةابعكي تعفيالبعهيحتجانييجلعجيلتمجهجبعني

ي

ي

ي

أثر تفاعل مفهوم الذات اللغوى مع التعلم التكاملى فى تنمية بعض مهارات اللغة  -
 2021الفرنسية لدى طالب المرحلة الثانوية االزهرية ديسمبر 

االلعاب التعليمية االلكترونية فى ضوء فاعلية برنامج تدريبى قائم على -

ظرية البنائية لتحسين الذاكرة العاملة لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم تربية الن
 2022حلوان 

استراتيجيات التنظيم االنفعالى المعرفى فى فاعلية برنامج تدريبى قائم على -

خفض الملل األكاديمى وتحسين الكفاءة الذاتية لدى المتفوقين عقليا منخفضى 
  2022التحصيل بتربية حلوان 

 

ي
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ي

فاعلية برنامج تدريبى قائم على تحسين مهارات الوظائف التنفيذية  -

 لتنمية ادارة الذات واملهارات االكاديمية لدى اطفال التوحد

 تتبع الرسالة
 اليلبعف  الخةابكط الب جث ييهخ

 2022   اليلبعف الخ ل لجكييف اللكبع
 
 
 

االجتماعية  ئد وتحسين الكفاءةفاعلية برنامج قائم على التربية الحركية لخفض النشاط الزا -

 2022.ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة

أنشطة منتسورى لتنمية الذكاءات  فاعلية برنامج تدريبى قائم على -

 2022املتعددة لدى تالميذ الحلقة االولى من التعليم االساس ي 
 

 تحكيم البحوث :
ي2012ا كعميب ثيلتمجتفيالللبجيفي.ي كييفيالكجيتييجتسيالنشلياليتمى

 بينجانيقتقياالبلمكعيلخىييليتمىيالتغفياليلبعفيلغعليالنكطقعنيبهك.
  

ي

 

للدكتورأسامة محمد عبد 2014قمت بتحكيم انتاج بحثي للترقية إلى وظيفة أستاذ  -

وهي تطور المجيد فى اللجنه العلمية الدائمة للترقيات وعدد البحوث سبعة 

ول الخليج العربي "دراسة عبر القائم على الحكمة لدى طالب الجامعة بدالتفكير 

داء الطالب أاإلسهام النسبي لبعض المتغيرات المعرفية والوجدانية في  –ثقافية" 

ين في البرامج اإلثرائية الصيفية و"النظريات الضمنية كمنبئات لتحيز الموهوب

افتراضات المعلمين حول  –المعلمين في ترشيح الطالب لبرامج الموهوبين" 
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العربية السعودية: دراسة على الطالب الموهوبين بالمملكة  إجراءات التعرف

 مسحية"

  للدكتوره/ سميه 2015للترقية الى وظيفة استاذ مساعد علمى نتاج إقمت بتحكيم  -

فى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات وعدد البحوث جامعة الزقازيق أحمد الجمال 

دراسي واالتجاه نحو السعادة النفسية وعالقتها بالتحصيل ال –وهي خمسة 

التنبؤ بفاعلية الذات من كل من  –الدراسة الجامعية لدى طالب جامعة تبوك 

الرضا الوظيفي وضغوط العمل واالحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوية 

بعض  –قياس إدراك األنساق القيمية لطالبات جامعة تبوك )دراسة مسحية(  –

الشائعة لدى طالبات كليتي العلوم والتربية المشكالت السلوكية واألكاديمية 

العالقة بين الذكاء الوجداني والعوامل الخمسة الكبرى  –واآلداب بجامعة تبوك 

 في الشخصية لدى طالب الجامعة. 

بناء  وتصميم االختبارات والمقاييس النفسية تحكيم كتاب 
 جامعة القدس استاذ علم النفس المشارك الدكتور عمر طالب الريماوي والتربوية

 2015ديسمبر 
-  

عصام للدكتور/ 2016للترقية الى وظيفة استاذ مساعد  ينتاج بحثإقمت بتحكيم  -

وهي: أساليب  فى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات وعدد البحوث ستة الدسوقي

التفكير السترنبرج وعالقتها باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا لدى عينة من 

البناء العاملي للذكاءات المتعددة وعالقتها  –صة بمدينة جدة طالب التربية الخا

مدى فاعلية نموذج " أنجوف  -غيرات: اختبار لصدق نظرية جاردنرببعض المت

استخدام نظرية إمكانية التعميم  –" في تحديد المستوى الختبار محكي المرجع 

الخصائص  –في تقدير ثبات بطاقة مالحظة أداء الطالب في التربية الميدانية 

 –السيكومترية لمفردات اختبار من متعدد تتضمن اكثر من إجابة صحيحة 

تصميم استراتيجية للجوالت المعرفية عبر الويب وتوظيفها في عالج صعوبات 

 تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث اإلبتدائي و اتجاهاتهم نحوها . 

حجاج غانم أحمد علي للدكتور/  للترقية الى وظيفة استاذ ينتاج بحثإقمت بتحكيم  -

فى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات وعدد البحوث جامعة جنوب الوادى  2015

ستة وهي: تأثير عدد بدائل ليكرت على الخصائص السيكومترية للمقياس النفسي 

مؤشر أساليب التعلم المبني في  –وافتراضات التصميم العاملي ثنائي االتجاه 

سيلفرمان: خصائصه السيكومترية وقرار تصنيفه  –ضوء نموذج فيلدر 

فعالية  –وارتباطه بأساليب تعلم نموذج ريد وداللته التنبؤية بالتحصيل األكاديمي 



19 

 

برنامج مبني على نظرية العبء المعرفي في زيادة الكفاءة الدراسية والدافعية 

تحيز  –لدراسة مقرر اإلحصاء لدى طالب كلية التربية ذوي الخلفية األدبية 

بين المجموعتين المتكافئتين  DIFاالختبار النفسي في ضوء اآلداء الفارق للبند 

هانزل واالنحدار  –وغير المتكافتين للتوزيع الملتوي باستخدام أساليب مانتل 

فعالية برنامج مقترح لتنمية التوجهات السداسية  –اللوغارتمي والمحكمين 

ب كلية االتربية ح األكاديمي لدى طالألهداف اإلنجاز وأثره على مستوى الطمو

مستويات وطرق تحزيم البنود واألحادية والخصائص  –بجامعة القصيم 

كمؤثرات على التحليل  N/qالتوزيعية ونسبة حجم العينة لعدد البارامترات 

 التوكيدي لثالثة مقاييس نفسية. العاملي 

نجالء عبد هللا ابراهيم  /للدكتورللترقية الى وظيفة استاذ  ينتاج بحثإقمت بتحكيم  -

 للجنة العلمية الدائمة للترقيات وعدد البحوث خمسة  وهي:، 2016يناير الكليه 

الفروق بين االطفال من ذوي االعاقة العقلية والعادين في قدرة مهام  -1

االنتباه االنتقائي السمعي ومهام الذاكرة اللفظية قصيرة المدي علي التنبؤ 

بروفيالت  –2  عالقتهم بالذكاء غير اللفظي بنمو المفردات اللغوية و

أساليب التفكير المفضلة لدي طالب التربية الخاصة مرتفعي ومنخفضي 

السعة العقلية وعالقتهما بالقدرة علي تخاذ القرار " دراسة في ضوء 

 – 3نموذج هاريسون وبرامسون  القائم علي السيطرة النصفية للمخ " 

نموذج دن وقدرتها التنبؤية بالتحصيل  تفضيالت أساليب التعلم في ضوء

أثر  –4 الدراسي لدي طالب المرحلة االعدادية متفاوتي الذكاء االنفعالي 

تنمية الكفاءة االجتماعية االنفعالية في خفض القلق االجتماعي وتحسين 

 –5 الثقة بالذات لدي تالميذ المرحلة االعددية ذوي صعوبات التعلم 

النتاج العلمي في مجال التخصص والتكامل التحليل البعدي لنتائج ا

الوظيفي لنصفي المخ في البحث النفسي المصري والعربي خالل الفترة 

 "2015-1982من "

1 

 في البشرية للموارد اإلستراتيجية لإلدارة النسبي تحكيم بحث اإلسهام

 للمعلمين الوجداني النفسي وااللتزام التمكين
 

 2015ديسمبر  شهاب دمحمو لبنى .د خليفة السيد مى .د
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تحكيم بحث أثر نمط دمج مصادر التعلم بالويب كويست في التوجهات 

األكاديمية لدى الطالب المعلمين واتجاهاتهم نحو التدريس في ضوء النظرية 

 2016يناير  البنائية لمجلة رابطة التربويين العرب

لمجلة رابطة  حمودبحث تقييم القيمة المضافة لبرنامج التربية العملية د. سماح م

 2016ديسمبر  التربويين العرب

 

 

 

فاعلية برنامج قائم على مبادىء لرابطة التربويين  الحديثة بعنوان  ا كعميب ث

نظرية العبء المعرفي في خفض التلكؤ األكاديمي في المقررات التربوية لدى 

يل ابر طالب الشعب العلمية بكلية التربية وتحسين قدرتهم على حل المشكالت

2016 

                       

                                                                               

ي كييفيحتجان.ي–ا كعميب ثيلمجتفياتجمي  نجن/يدةابكطي ب جثي

بهكميةؤبكءياألقسكمي ايايزيزييخ قعكطييهنفيالليتعمييني  هفينظليييتمايب ثيإي

ي ايالليتعمياليكميبخ لفيالكجيتيالملحتفيالثكنجيف

 

 ي

للدكتورة  2016بغداد  –يفة أستاذ للجامعة المستنصرية ظتحكيم إنتاج علمي للترقية لو -

 نيران يوسف جبر, وكانت البحوث كالتالي:

. المشكالت االجتماعية المترتبة عن مشاهدة أفالم كرتون العنف لدى األطفال من وجهة 1

 نظر الوالدين.

 النفسي وعالقته بالحاجة إلى الحب لدى المسنين. . االغتراب2

 . المهارات االجتماعية وعالقتها بالمناخ األسري لدى طالبات معاهد إعداد المعلمات3

 . االنتهاك اإللكتروني للخصوصية لدى طلبة الجامعة.4

 . الذكاء البينشخصي وعالقته بالمعاملة الوالدية.5

 ة النفسية.. تحكيم كتاب مبادئ اإلرشاد والصح6

 
تحكيم إنتاج علمي للترقية لوظيفة أستاذ مساعد للجنه العلمية الدائمه للترقيات 

تحكيم بحوث للترقية ألستاذ  للدكتورة إسالم عبد الحفيظ عمارة 2016بمصرديسمبر
 2016مساعد د/إسالم عبد الحفيظ عمارة ديسمبر 
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حصيلية المفضلة والتحصيل . العالقة بين عادات االستذكار وأنواع االختبارات الت1

 الدراسي لدى طالب الجامعة 
2 .The effectiveness of using glutine and cazine free meals 

provided with some sources from Omega 3 and Magnesium 

in decreasing the symptoms of autistic children  
3 .Do psychological motives, social factors and religion 

effect on college female students, clothes choice? 
. فعالية التدريس باستخدام التعلم اإللكتروني والمدمج في تحصيل طالب 4

 الجامعة لمقرر علم النفس وتنمية اتجاهاتهم نحوه.
. أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي والعالقات 5

 ية لدى الشباباالجتماع
. أثر تدريس وحدة باستخدام الخرائط الذهنية والمهارات المحورية للتفكير على 6

 التحصيل الدراسي وفًقا ألنماط التعلم المفضلة لدى طالب الجامعة 
 . التنمر التقليدي واإللكتروني بين طالب التعليم ما قبل الجامعي7

يتكفياألةدنعفيالهكشمعفي كييفياللرعتفياللقنعفكلممبيتحكيم إنتاج علمي للترقية لوظيفة أستاذ

 2017ابليلييييييأحمد محمود ارويق الثوابيةد. 

ي

ي
 

 إحدى عشر بحثا  وهي كما يلي :( 11)وعدد البحوث  

  Title of paper ( Ⅰ ):                             األول:                                     البحثعنوان 

رسة معلمي التربية اإلسالمية في محافظة الطفيلة ألخالقيات العمل الواردة في مدونة قواعد مما درجة"  
  " السلوك األخالقي

  Title of paper ( 2 ):                                        :                           الثاني البحثعنوان 

    " وسبريشرالخصائص السيكومترية لمقياس الحب لهاتفليد  "
 

  Title of paper ( 3 ):                              :                                    الثالث البحثعنوان 

 " " معوقات تطبيق استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية
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  Title of paper ( 4 ):                                        :                         الرابع البحثعنوان 

 "  مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية  "
  Title of paper ( 5 ):                             :                                    البحث الخامسعنوان 

  "The Effect of Face book upon Self Directed Learning  " 

 
  Title of paper ( 6 ):                             :                                    السادس البحثعنوان 

  "Factors Affecting University Students' Achievement 

 Title of paper ( 7 ):                             :                                    السابع البحثعنوان 

  "Assessing the Degree of Possessing Study Skills by the Students of Tafila 

Technical University from Their Perspectives  " 

 
 Title of paper ( 8 ):                             :                                    الثامن البحثعنوان 

"A comparison between two test item formats: Multiple-choice items and 

completion Items" 

 
 Title of paper ( 9 ):                             :                                    التاسع البحثعنوان 

" Students Evaluation of Faculty " 

 
 

 Title of paper (10):                             :                                    عاشرال البحثعنوان 

"A Comparison between Student' Self-Assessment and Teachers' Assessment" 

 
 Title of paper (11):                             :                               الحادي عشر البحثعنوان 

" Personal Traits and their Relationship with future Anxiety and Achievement 
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يناير  كلية التربية بالزقازيق بحوث أستاذية السيد عبد الدايم عبد السالم سكران
2017 

شط لدى . التنبؤ بمكونات نموذج الدافعية للعمل من خالل التسويف الن1
 المرشدين الطالبيين بالتعليم العام

. تأثير االختبارات مفتوحة ومغلقة الكتاب والمختلطة في مقرري اإلحصاء 2
ومناهج البحث على التحصيل وأسلوب التعلم والجانب المعرفي لقلق االختبار لدى 

 طالب الدراسات العليا
حتملة في المجال . التكافؤ ودرجة االحتمالية والجهد المبذول للذوات الم3

األكاديمي واالجتماعي والمهني وقدرتها على التنبؤ بالدافعية للتعلم والتحصيل 
 الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية 

 
 

وهي عن  2017بحوث ترقية صبري حسن الطراونة لجامعة مؤتة باألردن أبريل 
 النحو التالي:

نمية التفكير اإلبداعي لدى . أثر طريقة التعلم اإللكتروني في الرياضيات في ت1
 طالبات الصف الثامن في لواء المزار

 . العالقة بين مقاومة اإلغراء وأنماط التفكير السائدة لدى الطلبة الجامعيين2
. بناء مقياس لالستقواء لطلبة الصفوف األساسية العليا في األردن باستخدام 3

 نموذج سلم التقدير
االختيار من متعدد في اختبارات الكفاءة في . مدى انتهاك قواعد كتابة فقرات 4

 اللغة العربية واإلنجليزية بجامعة مؤتة
. بناء اختبار محكي المرجع في اإلحصاء التحليلي لطلبة الدراسات العليا في 5

كليات العلوم التربوية في جامعات األردن الحكومية باستخدام نظرية استجابة 
 المفردة 
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من الدكتور / احمد فكرى 2017ص العلمي البحوث المقدمة للفحتحكيم 
 كلية التربية بالزقازيق  احمد بهنساوى 

 للترقية لوظيفة أستاذ مساعد تخصص علم نفس تربوي 
 

 

 
كلية التربية بقنا جامعة تحكيم بحوث الترقية للدكتور ربيع عبده أحمد رشوان/

 وهى كالتالي: 2018بحوث األستاذية  جنوب الوادى 

 ي حظكط بعكنكطيالنشل انجانيالب ث م

التمثيل المعرفي للمعلومات وعالقته بنمط السيطرة  1

اليسرى( لدى تالميذ المرحلة  –الدماغية ) اليمنى 

 داديةاإلع

مجلة كلية التربية , جامعة بني سويف , 

 (2013عدد ديسمبر , الجزء األول )

 ثنائي

الفروق في مستوى التفكير فوق المعرفي المرتبطة  2

التعقيد( لدى تالميذ  -باألسلوب المعرفي ) التبسيط

المرحلة الثانوية في ضوء متغيري الجنس 

 والتخصص

وم , مجلة كلية رياض األطفال, جامعة الفي

 (2014العدد األول , يوليو )

 منفرد

الفروق في االتجاه نحو المشاركة السياسية لدى  3

 طالب الجامعة في ضوء بعض المتغيرات 

مجلة كلية التربية جامعة بني سويف , عدد 

 (2014ديسمبر, الجزء الثاني )

 منفرد

التنمر المدرسي وعالقته بدافعية االنجاز لدى تالميذ  4

 عدادية المرحلة اإل

مجلة كلية التربية, جامعة بور سعيد , عدد 

 (2015( , الجزء األول , يناير)17)

 ثنائي

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى طالب الجامعة  5

 دراسة مقارنة في ضوء بعض المتغيرات 

 

مجلة كلية التربية, جامعة بنى سويف ,عدد 

 (.2015يناير , الجزء الثاني )

 منفرد

البة النفسية وعالقتها باستراتيجيات التكيف الص 6

 االيجابية مع الضغوط النفسية لدى طالب الجامعة 

مجلة كلية رياض األطفال, جامعة القاهرة , 

 (.2015(, سبتمبر )11عدد )

 منفرد

االغتراب السياسي وعالقته بجودة الحياة لدى  7

 طالب جامعة بني سويف

مجلد مجلة كلية التربية, جامعة بنها , 

 (2015(, أكتوبر )104(, عدد )29)

 منفرد
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. التمايز البنائي لالتجاه نحو التقويم الشامل لدى معلمي المرحلة االبتدائية في 1
 ات الديموجرافيةضوء بعض المتغير 

. العوامل المسهمة في التحاق الطالب بقسم التربية الخاصة بجامعة القصيم 2
 وعالقتها باتجاههم نحو التخصص وإنجازهم األكاديمي

. أداء محكات تحديد عدد العوامل في التحليل العاملي االستكشافي ألدوات 3
 القياس في البحوث النفسية

اطسون جليسر للتفكير الناقد باستخدام النماذج . األداء التفاضلي الختبار و 4
البارامترية والالبارامترية في نظرية االستجابة للمفردة وعالقته باألداء التفاضلي 

 لالختبار باستخدام التحليل العاملي التوكيدي متعدد المجموعات
. الذكاء الروحي والذكاء الثقافي وعالقتهما بالتوافق مع الحياة الجامعية 5

 نجاز األكاديمي لدى الطالب السعوديين والوافدين بجامعة القصيمواإل 
. استراتيجيات أداء االختبار وتأثيرها على مستوى األداء والخصائص 6

 السيكومترية لالختبار وبنوده
. بيئة التعلم المدركة والمرونة المعرفية كُمنبئات بفاعلية الذات اإلبداعية لدى 7

 طالب كلية التربية بقنا
توجهات أهداف اإلنجاز في إطار النموذج السداسي والتفكير االستراتيجي  .8

 وعالقتهم باالنفعاالت المرتبطة بالتحصيل لدى الطالب المعلمين
 
 
 
 

 2019ابريل البحوث المقدمة للترقية لدرجة أستاذ مساعد / خالد أحمد عبد العال 
 كانت البحوث على النحو التالي:

 وعالقته بالفاعلية الذاتية األكاديمية لدى طالب الجامعة طلب المساعدة األكاديمي
 السيطرة الدماغية وعالقتها بمستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طالب الجامعة
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الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بالمهارات االجتماعية لدى تالميذ الحلقة الثانية 
 من التعليم األساسي في محافظة سوهاج

ج تدريبي قائم على استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم في خفض فعالية برنام
 مستوى التسويف األكاديمي لدى المتأخرين دراسيا من طالب الجامعة

القدرة التنبؤية للدافع المعرفي والتفاؤل والتشاؤم بالتلكؤ األكاديمي لدى طالب كلية 
 التربية جامعة سوهاج

تيجيات ما وراء الذاكرة في تنمية فهم المقروء فعالية برنامج تدريبي قائم على استرا
 بمستوييه الناقد واإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي في سوهاج

فعالية برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير الناقد في تنمية أحكام ما وراء 
 االستيعاب لدى طلبة المدارس في محافظة الخرج

 
 

كلية البنات  من د/نشوى عبد المنعم عبد هللا بحوث الترقية المقدمةيتم تحكيم
  2019يونيو  جامعة عين شمس 

. أساليب القيادة الموقفية وأثرها على الرضا الوظيفي من وجهة نظر أعضاء 1
 هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل

. الطموح األكاديمي وعالقته بالعنف األسري لدى عينة من الطالبات المتزوجات 2
 لك فيصل باإلحساءفي جامعة الم

. مشكالت النوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وعالقتها بقصور االنتباه والذاكرة 3
 قصيرة المدى والتحصيل الدراسي

. عوامل الخطورة لإلصابة بالزهايمر وعالقتها بالصالبة النفسية في ضوء بعض 4
 المتغيرات الديموجرافية لدى المعلمين في مرحلة منتصف العمر

فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتًيا في خفض  .5
 العبء المعرفي لدى طالبات الجامعة

. اليقظة العقلية وعالقتها باضطرابات األكل لدى طالبات الجامعة المتفوقات 6
 دراسًيا والعاديات دراسة مقارنة
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ر والتحصيل الدراسي لدى . التلكؤ األكاديمي وعالقته بأنماط التعلم والتفكي7
 طالبات الجامعة

 

قكدمفياألب كثيالمنشجةايلتخ لجةاياكدشفياتايةفيهللايالعفيالمخةسيبقسمياميا كعمي

ي2020يجلعجيياتميالنرسيالللبجييبكتعفيالللبعفي كييفيالرعجم

 الُمجلد جهة النشر عنوان البحث م

البنية الهرمية لمقياس الدافعية  1
 جامعةالعقلية لدى طالب ال

مجلة الدراسات 
التربوية واالنسانية 

 -كلية التربية –
 جامعة دمنهور

 8ُمجلد  1عدد 
 2016يناير 

النموذج البنائي للعالقة بين كل  2
من الذكاء الوجداني والتنظيم 

الذاتي المعرفي والفاعلية الذاتية 
التخاذ القرار المهني والمنظور 
المستقبلي لدى طالب الدراسات 

 العليا

لة الجمعية مج
المصرية للدراسات 

 النفسية 

 27ُمجلد  97عدد 
 2017أكتوبر 

اإلسهام النسبي لليقظة العقلية  3
واستراتيجيات مواجهة الضغوط 

في التنبؤ بالصمود األكاديمي 
لدى الطالب الُمتفوقين دراسيًا 
 في كلية التربية جامعة الفيوم 

مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات 

 النفسي

ُمجلد  100عدد 
 2018يوليو  28

تحليل مسار العالقات السببية  4
بين القدرة المكانية والقلق 

المكاني والفهم القرائي والمثابرة 
وحل المشكالت الحسابية اللفظية 

 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

مجلة اإلرشاد 
النفسي بجامعة عين 

 شمس

الجزء  58عدد 
األول إبريل 

2019 

قات السببية تحليل مسار العال 5
بين توجهات أهداف اإلنجاز في 

ضوء النموذج السداسي 
والفاعلية الذاتية اإلحصائية وقلق 

اإلحصاء واإلنجاز األكاديمي 
في اإلحصاء لدى طالب الدبلوم 

 الخاصة في التربية

مجلة اإلرشاد 
النفسي بجامعة عين 

 شمس

الجزء  58عدد 
الثالث إبريل 

2019 

 التدريب على اإلدراك  6
االجتماعي وأثره في تحسين 
بعض المهارات االجتماعية 

مجلة كلية تربية 
 جامعة بني سويف

مقبول للنشر في 
 2019عدد أكتوبر 
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وخفض التشوه المعرفي لدى 
 الطالب الُمعلمين أحادي الرؤية 

البنية العاملية لمقياس اضطراب  7
الوظائف التنفيذية لباركلي 

وتكافؤ قياسه في ضوء نظرية 
تجابة للمفردة والتحليل االس

العاملي التوكيدي متعدد 
 المجموعات لدى طلبة الجامعة

مجلة العلوم 
كلية  –التربوية 

الدراسات العليا 
للتربية جامعة 

 القاهرة

مقبول للنشر في 
عدد يناير لعام 

2020 

ي

 تعفيي–  ذلكيقُمتيبل كعمياإلنلكجياليتمايلتخ لجةييحمخيبمعلييجكهخييبجيال سني

ي2020ي لجبليفي كييفيالزقكزيقي بعكنياألب كثي كللكلا:الللبع

 الُمجلد جهة النشر عنوان البحث م

تطبيقات نظرية االستجابة  1
للمفردة في التحقق من صدق 

 االختبارات التحصيلية

مجلة  جامعة عين 
شمس للقياس 

 والتقويم

 13عدد  7ُمجلد 
 2017يوليو 

سلوك رفض المدرسة وعالقته  2
سرية لدى تالميذ بالبيئة األ

 المرحلتين االبتدائية واإلعدادية 

مجلة الدراسات 
التربوية والنفسية 

جامعة  -التربية–
 الزقازيق

 99عدد  1ُمجلد 
   2018ابريل 

البنية العاملية واألداء التفاضلي  3
لمفردات مقياس إدمان الهاتف 

الذكي وفقًا لمتغيري النوع ولغة 
 الدراسة لدى طالب الجامعة

لة  جامعة عين مج
شمس للقياس 

 والتقويم

عدد  8ُمجلد 
 2019يناير 16

فقدان األمل لدى طالب الجامعة  4
وعالقته بكل من نسق التفكير 

التكاملي والتوافق الجامعي 
 دراسة عاملية تنبؤية 

مجلة الدراسات 
التربوية والنفسية 

جامعة  -التربية–
 الزقازيق

 103عدد  1ُمجلد 
   2019ابريل 

نمذجة البنائية للعالقات بين ال 5
معتقدات المكيافيلية والرضا عن 

الحياة وتوجه المقارنة 
 االجتماعية لدى طالب الجامعة

مجلة الدراسات 
 -التربية–التربوية

 جامعة سوهاج 

 77عدد  1مجلد 
   2020سبتمبر

نمذجة العالقات السببية بين  6
فعالية الذات العامة والذكاء 

لدى  الروحي وتوجه الهدف
 عينة من طالب الجامعة 

مجلة الدراسات 
 -التربية–التربوية

 جامعة سوهاج

 79عدد  1مجلد 
 2020نوفمبر
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 وعالقته راش نموذج باستخدام التخمين عن بحث بعنوان  الكشف تحكيم -

 لمجلة تربية حلوان  والمفردة الفرد بخصائص
 2019لوف مخ خالف مخلوف حسان /د منتصر مهتدي العزيز عبد شادية /د

 

لدى طالب  الجانبيمستويات التفكير  تحكيمبحث  لمجلة تربية حلوان بعنوان -
 2019سبتمبر  المرحلة الثانوية

 اإلجتماعيه للطفل الذاتوي يالخصائص السيكومتريه لمقياس المهارات -

الفروق في تقدير الذات في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية )  -

مستوى الثقافي االجتماعي( لدى السن, الجنس, مستوى التعليم, ال

 طفل ما قبل المدرسة.
-  

مقياس الكفاءة التواصليةتخكيم  -  

ييبكلعريالميكيتفيالجالخيفييقعكس -

 

 إيمكنيامليالسعخيي مخي -
 

عالقة التسمية التلقائية السريعة والوعي الفونيمي بالعسر القرائي لدى التالميذ ذوى  -
 صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية

فى صعوبات القراءة بين التالميذ ذوى صعوبات التعلم والمهمشين فى الفروق  -
 المرحلة االبتدائية

-  

 األول الصف تالميذ ىرثوجرافيةلد  األو والمعرفة الصوتى الوعى لمقياسى العاملية البنية -

 اإلنجليزية اللغة مادة فى االبتدائى

ي

ىوفاء حنف د شروق  -  

لتقييم السلبى لدى عينة من المراهقينالخصائص السيكومترية لمقياس الخوف من ا -  - 
المودعين بالمؤسسات األيوائية  -  
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 ( سنة12-9الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء األخالقي لألطفال من) -
 ميرا إبراهيم لطفي إبراهيم -

ساليب تعامل االخصائص السيكومتريه لمقياس  -

 المعلمين كما يدركها تالميذ الصف السادس االبتدائى

( 30بمشاركة ) (NRCTوالتدريب ) ت"المؤسسة القومية للبحوث واالستشارا عاشتركت م -

  ( دولة عربية فى بحث11من األساتذة بالجامعات والخبراء والمتخصصين من أكثر من )

 لدى فئات الشعوب العربية نتيجة مرض Panic disorderمستويات اضطراب الهلع  -
 ،دراسة مقارنة( IRTمفردةوفقا لنظرية االستجابة لل (COVID-19)الكورونا

الل كدصيالسعكجيلليفيلمقعكسيالذ كءيالتغجيييلخيي -

يط بيالملحتفيالجكييعف

تحكيم بحث للجمعية المصرية للدراسات النفسية نموذج مقترح للدور الوسيط لجودة عالقة  -
ى ونظرية العقل بين الوظائف التنفيذية والكفاءة االجتماعية االنفعالية لد بالمعلم التلميذ

 تالميذ الصف األول االبتدائي
 د. سماح محمود إبراهيم اكتوبر 2020 -

ي -

الدكتور أمين صبري نور الدين بدراسة حول الوظائف التنفيذية للتالميذ ذوي  تحكيم بحث
)نسخة المعلم( الوظائف التنفيذية تقدير مقياس ترجمة وتعريب صعوبات التعلم ؛ قام ب

Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-Teacher 
form)   هضعالذي و Gioia, Isquith, Guy, and Kenworthy (2000) 

 2020اغسطس 
 المهارات اإلجتماعيه للطفل الذاتوي. تحكيم مقياس

 
 

 التوحد بأضطراب األمهات استبصار مقياستحكيم 
 

 التوحد ألطفال اللفظى وغير اللفظى التواصل مقياستحكيم 
ي
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 : ات فى مجال المشاركه المجتمعيةالمساهم

كمنسق لبرنامج علم النفس وتنفيذ كافة بالكلية  أشارك مع وحدة الجودة 

  المطالب المتعلقة بهذا الشاْن 

اإلسهام في تطاوير الئحاة الدراساات العلياا ) الادبلوم المهنياة ( فاي  " صاعوبات الاتعلم " يي.-2

ددة ومنهااا اختصاصااى نفسااى واختصاصااى وكااذلك الاادبلوم العااام والتااي شااملت مسااارات متعاا

 م ( .2011 /2010اجتماعى ومناهج وتكنولوجيا ) 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييي

(  2009تحكيم كتاب" دليلك إلى البحث التربوي"أحمد محمد قزاقزة) .1
 دار األندلس للنشر والتوزيع،حائل بالمملكة العربية السعودية  

توراه ) الممنوحة من خارج مصر ( للتعيين في عضو لجنة تحكيم رسائل الدك .2

 وظيفة  " مدرس " بقسم علم النفس التربوي . كلية التربية ـ جامعة حلوان
Syntactic Processing Differences in First and Second 

Language: 

Evidence from Syntactic Priming 
Basma Mohammad Ashraf Ibrahim Elkhafif 
Submitted in accordance with the requirements for the degree of 
Doctor of Philosophy 
The University of Leeds 
School of Psychology 

3. June, 2019 
ـ عضو لجان معادلة الدرجات العلمية ) البكالوريوس ـ الماجستير ( للمجلس  .4

 األعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية

 
 فنون بجامعة حلوان:لمجلة دراسات و تحكيم 

التدريب على بعض استراتيجيات المواجهة ذات الطبيعة السلوكية أثر  .5
في إيجابية تواؤمية التوافق النفسي لدى عينة من التالميذ ذوي 

 2010صعوبات التعلم

الضغوط تحكيم بحث لمجلة علوم وفنون بجامعة حلوان بعنوان " .6
لشخصية لدى بعض بعض االضطرابات ومتغيرات االنفسية وعالقتها ب

 2011ديسمبر ، ( سنة12 – 9تالميذ مرحلة الطفولة المتأخرة من )
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بحث للمجلة التربوية جامعة الكويت مجلس النشر العلمي بعنوان  .7
 لغير الناطقين بها ".و "قلق االستماع لدى متعلمي اللغة العربية

  2011تعلم اللغة العربية  صعوبات

في  سته بقدرة مديري المدار مستوى التفكير فوق المعرفي وعالق .8
الرياض على حل المشكالت االدارية ابداعيا   محكم لجامعة جازان 

 ( 2012بالمملكة العربية السعودية ) سبتمبر 

. فعالية قنوات التواصل بين الشخصي/ والالشخصي في تحسين  .9
الوعي باختبارات التحصيل األكاديمي لدى طالب الجامعة )دراسة 

 2013ديسمبرتربية بجامعة عين شمس. مقارنة( لكلية ال

علم النفس  اإلشتراك في تأليف واإلشراف على كتاب .10
 2014واالجتماع للصف الثاني الثانوي في مركز تطوير المناهج 

الموهوبين و الذكاء األخالقي لدى الطالب  بحث لمجلة جامعةحلوان.  10
 دراسة مقارنة العاديين في المرحلة المتوسطة بالمملكة العر بية السعودية

2014 

في تنمية العفو فعالية برنامج إرشادي  بحث لمجلة كلية التربية جامعة حلوان. 11
 2014،ديسمبر كلية التربية لدى عينة من طالب 

بحث أثر نمط دمج مصادر التعلم بالويب  لمجلة رابطة التربويين العربي. 12
اتجاهاتهم نحو التدريس كويست في التوجهات األكاديمية لدى الطالب المعلمين و 

 2015في ضوء النظرية البنائية مارس 
التفكير التفاعلية وأثرها على الخرائط الذهنية باستخدام  الدعم أنماط.  13 

 2015 بحث لمجلة كلية التربية جامعة حلوان. مايو  البصرى 
. فاعلية برنامج إرشادي قائم على تنمية الذكاء الوجداني في تخفيف 14

 .بالسعودية قبل لدى معلمي التربية الخاصةقلق المست

. مهارات ما وراء المعرفة ودافعية القراءة والذاكرة العاملة كمنبئات 15
بالفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي لمجلة كلية التربية 
 جامعة دمياط
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الرفض  –بعنوان القبول  بحث لمجلة رابطة التربويين العربي .16
ا يدركه األبناء وعالقتهما بالشعور باألمن النفسي لدى أطفال الوالدي كم

 مرحلة الطفولة المتأخرة.
 

بناء  وتصميم االختبارات تحكيم كتاب  لمجلة رابطة التربويين العربي .17
استاذ علم  والمقاييس النفسية والتربويةاعداد: الدكتور عمر طالب الريماوي 

 جامعة القدسب النفس المشارك

 
 

ث لمجلة كلية التربية جامعة حلوان بعنوان اإلسهام النسبي . بح18
لإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في التمكين النفسي وااللتزام 
 الوجداني لدى المعلمين.

. بحث لمعهد الدراسات والبحوث التربوية جامعة القاهرة قسم 19
التوافق ة وعالقتها بأنماط اإلرشاد النفسي بعنوان "األنساق القيمي

األكاديمي وبعض متغيرات الشخصية لدى طالب اإلرشاد النفسي في 
   دولة الكويت."

. بحث لمجلة كلية تربية حلوان بعنوان "فاعلية برنامج إرشادي قائم 20
على فنيات البرمجة اللغوية العصبية لتنمية مهارات التواصل غير 
 اللفظي لدى عينة من طالب الجامعة."

مجلة جامعة عين شمس مركز القياس والتقويم . تحكيم بحث ل21
بعنوان "أنماط الشخصية الشائعة لدى تالميذ وتلميذات المرحلة 

 .2014ديسمبر  االبتدائية في إطار نظرية يونج
"فاعلية برنامج إرشادي  بعنوانتحكيم بحث لمجلة جامعة عين شمس . 22

عينة  لدى لتنمية بعض مهارات المعلمين لتحسين السلوك االبتكاري 
 .2015نوفمبر  األداء الوظيفي المرتفع ي ذو  من األطفال الذاتويين



34 

 

 استراتيجية روابط فعاليةبعنوان تحكيم بحث لمجلة جامعة عين شمس . 23
المعرفي  وعالقتها بالنمواالستعداد للقراءة  نميةفي ت الوحدات البنائية للغة

 . 2015نوفمبر  لمرحلة الروضة بالسعودية

ب ثي يكلعفيبلنكيجيقكدمياتىية تربية حلوان بعنوان بحث لمجلة كليي.24

الذ كءياليمتاي ايانمعفييهكةاطيةيكداياألامكلي حليالمشك طي

 . 2015نوفمبر  المسلقبتعفيلخىيط بيالملحتفيالثكنجيف

فاعلية برنامج قائم على بعض  بحث لمجلة كلية تربية حلوان بعنوان .25
ني لطفل ما قبل المدرسة من القيم التربوية في تنمية الذكاء الوجدا

  2016( سنوات.يناير 4-5)

الميول المهنية لدى طلبة كلية  بحث لمجلة كلية تربية حلوان بعنوان .26
  2016رافيةابريلجالتربية في ضوء بعض المتغيرات الديم

ا كعميب ثيلمجتفيدةابكطيالبجيفيلللبعفيحتجانيبينجانياألداءيالجظعراياألبليي 27

ي2016نج مبليبنف.ي12إلىيي9إليجكبايلخىياألطركلييني ا قلهيبكللركعليا

الرل قيبعنيالجنسعني ايالُمسكنخاياألبليفيلخىيشلادحيامليفييلبكينفيينيالل بي 28

ي2016ديسمبليُيليك اياإلديكن.

اإلبهكميالنسبايألبكلعريالليتمي اكداطياليقلي اياللنبؤيبقتقياالخلبكةيلخىيط بي 29

 2016ديسمبلييمنج عف. تعفياالقل كديالمنزلاي كييفيال

ا كعميب ثيلمجتفيدةابكطيالبجيفيلللبعفيحتجانيبينجانياألداءيالجظعراياألبليي 30

يبنف.ي12إلىيي9 ا قلهيبكللركعلياإليجكبايلخىياألطركلييني

الرل قيبعنيالجنسعني ايالُمسكنخاياألبليفيلخىيشلادحيامليفييلبكينفيينيالل بي 31

يُيليك اياإلديكن.

كلعريالليتمي اكداطياليقلي اياللنبؤيبقتقياالخلبكةيلخىيط بياإلبهكميالنسبايألب 32

  تعفياالقل كديالمنزلاي كييفيالمنج عف.

اللبكدلياللىييشل تياتعهكي نجقشتي  ذلكياللىييشلفياتعهكي،ي لمياُنكقشيبيخي اي

 قسميال  فيالنرسعف

 

ي

أميرة محمود علي ما جستيرأنماط التواصل األسري كما يُدركها األبناء  .1

عالقتها بكل من الثقة بالنفس والدافعية لإلنجاز لدى التالميذ ضعاف السمع و

أما البحث المشتق بعنوان دراسة مقارنة .2017مارس  1تم مناقشتها بتاريخ 
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للثقة بالنفس ودافعية االنجازلدى التالميذ بمدارس األمل وأقرانهم العاديين 

 مجلة تربية حلوان 

ي

 
 
 

فاعلية برنامج قائم على نظرية التعلم ة فرج  .بحث دكتوراه أماني عطي 2
 لدى طالب الثانوية العامة. التدفق النفسي والمستند إلى الدماغ في تنمية اإليثار 

  2017تم مناقشته في يونيو 

ي

ي

يبكإلضك فيإلىيالب ثعنيالُمشلقعنيينياللبكلفيلتلكلبهيييكنايالعفي لجي همك:

يجتفيالبعفيي–فيلخىيط بيالثكنجيفياليكيفياإليثكةي ا قلهيبكلمسؤ لعفياال لمكاع

ي2017حتجاني

ي2017اقخيليالذاطي ا قلهيبكللخ قيالنرسايلخىيط بيالثكنجيفياليكيفي

دكتوراه بعنوان فاعلية برنامج تدريبي لتنمية  –رباب محمد عبد الكريم . 3

مهارات التصور العقلي والتفاعل االجتماعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

 . 2018تم مناقشتها في مارس  2016وي اضطراب طيف التوحد يناير ذ

ي

ي

  

ي

ي

االتجاه  اشراف ومناقشة دكتوراهدكتوراه  –.أحمد ُجمعة عبد السالم أحمد  4

نحو الغش التقليدي واإللكتروني وعالقته بالنسق القيمي لدى طالب التعليم 

دراسة وصفية كلينيكية  الثانوي الصناعي الُمتفوقين دراسيًا وأقرانهم العاديين

 2018ديسمبر

ي

ي

د لجةاهي كاتعفيبلنكيجياخةيبايللنمعفييهكةاطيي–.امل يي مخيابخياللازقيي5

االبلق ليالذاااي اللجاصليالتغجييلخىياألطركليالُميجقعنياقتعًكي الذااجيعني ايضجءي

ييهكمينظليفياليقل.
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أ .د/أحمد  اشترك في االشراف لم تُناقش بعد 5/12/2016تاريخ التسجيل 

 بديوي 

 كاتعفيبلنكيجياخةيبايقكدمياتىيالُم ك الطيالُمنر تفيي–يد لجةاهاشلافي ينكقشفي -

للنمعفيبيضيالمهكةاطياأل كديمعفي ال عكاعفيلألطركليالذااجيعني اييلحتفيةيكضي

 2018 بلايليي–األطركلي

على  دماج واالستحواذ المصرفىأثر سياسات االنتحكيم أدوات بحث رساله دكتوراه  -

  2018.لتنافسية للبنوك التجاريةالقدرة ا
للحصول على درجة دكتوراه  الفلسفة فى ادارة االعمال من أكاديمية السادات للعلوم  

 اإلدارية

 

ي

ي

ي
ي

ي

 

 : فى مجال المشاركه المجتمعية
التدريس في دورة تنمية الموهبه واإلبداع لدي طالب المرحلة الثانوية بإدارة  -

 2016ابريل  المعصرة التعليمية

مشروع إنشاء وتحديث وتطبيق أدلة االستبيانات واستطالعات الرأي في  عضو.

 -2015الجامعة ضمن المشروعات المصاحبة للخطة اإلستراتيجية للجامعة ) 

 . شارك بفاعلية فى أداء مهام العمل الموكلة إليأو   ( 2020

 
   

 
 . عاشرا : المؤلفات

 

 

 عنوان المؤلف

 

 دار النشر

 

 سنةال

 

 مالحظات

  1982 مقياااس االتجاهااات الدينيااة  -1
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 والخلقية لدي المراهقين-

مقيااااااااااااااااس المياااااااااااااااول  -2

 االسستكشافية لدي المراهقين

 1995  

بطارياااة اختباااارات الاااذكاء  -3

 االجتماعي

 1997  

المااااااادخل إلاااااااى العلاااااااوم  -4

 السلوكية

المكتبااااااااة األكاديميااااااااة  . 

 القاهرة

باالشاااااتراك ماااااع  م2001

 آخرين

مركز نشر وتوزيع الكتااب  علم النفس التعليمي -5

 الجامعي  . 

باالشاااااتراك ماااااع  م2001

 آخرين

القياااس والتقااويم النفسااي  -6

 والتربوي 

-مكتباااة األنااادلس بحائااال -

 المملكة العربية السعودية

  م2007

دار الخريجاااااى بالريااااااض  تربويعلم النفس ال -7

 المملكة العربية السعودية

  م2005

لنفسااااية للنمااااو األسااااس ا -8

 اإلنساني

-مكتبااااة األناااادلس بحائاااال

 المملكة العربية السعودية

  م2006

المكتبااااااااة األكاديميااااااااة  .   المفاهيم العلمية -9

 القاهرة

  م2000

-مكتبااااة األناااادلس بحائاااال النفس المدخل إلى علم -10

 المملكة العربية السعودية

  م2003

سااااااااايكلوجية اإلباااااااااداع  -11

 وتعليم مهارات التفكير

-كتبااااة األناااادلس بحائاااالم

 المملكة العربية السعودية

2006  

تطبيقات التعلم والفاروق  -12

 الفردية

-مكتبااااة األناااادلس بحائاااال

 المملكة العربية السعودية

2006  

التفكيااااار العلماااااى باااااين  -13

 النظرية والتطبيق

مركز توزيع ونشر الكتااب 

 الجامعى ـ جامعة حلوان

  م2012

توزيع ونشر الكتااب  مركز علم النفس الفارق -14

 الجامعى ـ جامعة حلوان

باالشاااااتراك ماااااع  م2002

 آخرين

مركز توزيع ونشر الكتااب  مهنة علم النفس -15

 الجامعى ـ جامعة حلوان

2011  

القياس والتقويم النفسي  -16

والتربوي لألطفال من 

 النظرية الى التطبيق

مكتباااة المتنباااي بالريااااض 

 المملكة العربية السعودية

2017  

القياس والتقويم  - 17

النفسي والتربوي في العملية 

 التعليمية

مكتباااة المتنباااي بالريااااض 

 المملكة العربية السعودية

2018  

المرشد في القياس – 18

والتقويم النفسي والتربوي 

 لمعلمات الطفولة المبكرة

مكتباااة المتنباااي بالريااااض 

 المملكة العربية السعودية

2020  

    

 
 ) المقررات التي قمت بتدريسها ( . التدريسحادي عشر : 
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 ـ مقررات مرحلة البكالوريوس  1

علم  ـعلم النفس التربوي ـ صعوبات التعلم ـ القياس النفسي والتربوي ـ علم نفس النمو ـ

يالرلديفي-النفس المعرفي  ياليتمىي-الرل ق يالنرسيي- اللركعل ياتم يب ثي–يهنف تنمية - ينكهج

 .التفكير

 

 ات الدراسات العليا ) الماجستير والدكتوراه ( .ـ  مقرر 2

دراسات متقدمة في علم النفس ـ لغة انجليزية فى التخصص لدبلوم صعوبات التعلم ـ  الفروق 

ـ القياس والتقويم النفسي والتربوي ـ أساليب وبرامج تعديل  المعرفىالفردية ـ علم النفس 

-اتجاهات حديثة في التخصص -معرفيةالدرات قالتنمية  السلوك ـ عملية التوجيه واإلرشاد ـ

 أصيلتقويم –اختبارات تحصيلية -  مهارات عقلية–مقاييس قدرات عقلية 
 عضوية جمعيات علمية: ثاني عشر : 

 الباحثة عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية  (1
 عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية   (2

عضاء هيئة التدريس في الدورات التالية اجتازت الباحثة برنامج تنمية قدرات أ
 : 

دورة اتخاذ القرار وحل المشكالت ، مهارات العرض الفعال ، التدريب والتقويم 
في المدارس ، مصادر التعلم الجامعي وورش عمل التقويم التربوي ، دورة 

دورة الشئون المالية ، دورة الشئون القانونية ،    T.O .T .تدريب المدربين
 ساعات المعتمدة .دورة ال

الدورات التدريبية التي شاركت الباحثة بالتدريس فيها )خارج المملكة ثالث عشر : 
) 

تدريس المحاضرات للمدرسين المساعدين بكلية تربية حلوان في موضوعي  -1
 " تقييم الجوانب العقلية المعرفية وكذلك الجوانب الوجدانية للشخصية "

ن الجامعية إلرشاد الطالب إلي عادات تدريب األخصائيين العاملين بالمد -2
 االستذكار الجيد 

تدريب األساتذة المساعدين في برنامج اتخاذ القرار وحل المشكالت في  -3
 مشروع نطوير التعليم الجامعي بجامعة حلوان 

التدريس ببرنامج إعداد المعلم الجامعي بكلية تربية حلوان من  -4
 2006وحتي عام 1999
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 ين في برنامج تقويم أداء المعلم الجامعيتدريب األساتذة المساعد -5

االشتراك في برنامج تقويم المعلمين باالشتراك مع المركز القومي للتقويم  -6
 واالمتحانات بالقاهرة 

المشاركة في دورة تدريبية باالشتراك مع مركز اإلعمار بمالطة ومركز  -7
م  1998مايو  1-ابريل  21رعاية المسنين بجامعة حلوان في الفترة من 

 International Institute on ageing Unitedوعنوان الدورة 

Nations –Malta Region    Short term training course in 

Gerontology 
الدورات التدريبية التي قامت بالتخطيط والتنفيذ لها كما  شاركت الباحثة بالتدريس 

 فيها )داخل المملكة العربية السعودية بجامعة حائل ( :
جمادي  9- 5رة بعنوان" مهارات التدريس الفعال "تمت في الفترة من دو  .1

 األولي عام 

هـ وكانت الفئة المستهدفة عضوات هيئة التدريس بجميع األقسام  1428
 األدبية وكذلك الكلية العلمية وكلية الجغرافيا 

 100الدورة الثانية في الكفايات التدريسية وكانت الفئة المستهدفة مائة .2
 بالكلية األدبية والعلمية والجغرافيامعيدة 

   اإلسهامات في أنشطة اللجان المعاونة بالكلية رابع عشر:
  م91/1992عضو لجنة المكتبات 
 جامعة عضو لجنة الدراسات العليا ـ قسم التربية وعلم النفس  ـ كلية التربية

 2014-2011من  حلوان
  ي تصاادر عاان كليااة تحرياار مجلااة دراسااات تربويااة واجتماعيااة التاا  لجنااةعضااو

 التربية ـ جامعة حلوان .

  سانوات  عادةوكنتارول اللغاات األساساي ل2009رئيس كنتارول الشاعب العلمياة

 2018 بدايه وحتى متتالية

 

 
الجمعية المصرية للدراسات النفسية  مؤتمرات  جميعتم حضور المؤتمرات والندوات:
 :التالية ثم حضور المؤتمرات 1990وحتى1985ؤتمر األولمن الم
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في الجمعية المصرية  1997المؤتمر الثالث عشر لعلم النفس فبراير  .1
 للدراسات النفسية  

جامعة عين شمس ديسمبر –المؤتمر الدولي الرابع لمركز اإلرشاد النفسي  .2
1997  

 1999جامعة حلوان مايو كلية التربية المؤتمر السابع ل .3

 2000أكتوبر  6مؤتمرات الجمعية المصرية للدراسات النفسيةفى جامعة  .4
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 2000جامعة حلوان يوليو كلية التربية المؤتمر الثامن ل .5
 2001جامعة حلوان يوليو كلية التربية المؤتمر التاسع ل .6

 
 لجمعية المصرية للدراسات النفسية  ل 2003مؤتمر علم النفس يناير  .7
 2003جامعة حلوان مارس كلية التربية المؤتمر الحادي عشر  ل .8
 2004جامعة حلوان مارس كلية التربية عشر  لالمؤتمر الثاني  .9

 2005جامعة حلوان مارس كلية التربية المؤتمر الثالث عشر  ل .10

ندوة إشكاليات البحث العلمي في دار الضيافة جامعة عين شمس عام  .11
2005 

 2004حضورجميع مؤتمرات الجمعية المصرية للدراسات النفسية   .12
 وحتى اآلن-2009ومن 2006-

 2014جامعة حلوان مارس التربية  كليةحضورمؤتمر  .13

 2015جامعة حلوان نوفمبر كلية التربية حضورمؤتمر  .14

ي نالجمعية المصريةللدراسات النفسية ومقررجلسة باليوم الثاحضورمؤتمر  .15
 2016بدار الضيافة بجامعة عين شمس ابريل   للمؤتمر

 

 

 

 
 

قدمها تحكيم بحث لمجلة تربية حلوان بعنوان "الرضا عن الخدمات التي تُ  -
 مدارس الصم من وجهة نظر الطلبة وأولياء األمور والُمعلمين"

مناقشة ماجستير بعنوان "فاعلية برنامج قائم على بعض مبادئ التعلم الُمستند  -
إلى أبحاث الدماغ في تنمية اإلبداع واالتجاه نحو العلوم لدى تالميذ المرحلة 
 االبتدائية."

 يفيحتجانيالللبعفي كيمناقشة دكتوراه في كلية  -
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ي

بينجان:ي" يكلعفيبلنكيجياخةيبىيقكدمياتىيابللااعجعكطيالليتميالُمنظميذااعًكي

 ايانمعفيالذ كءيالنك حي دا يعفياالنجكزيلخىيط بيالملحتفيالثكنجيفيبخ لفي

 2018أغسطس  الكجيتي"

يبينجانالللبعفي كييفيحتجانيمناقشة ماجستير  في كلية  -

نيالكمكلعفي القتقي اللنظعميالذااايلخىي ا قلهيبكلييياللتكؤياأل كديما

ي2019يكةسييط بيالملحتفيالثكنجيفياليكديعني الملرجقعنياقتعك

Academic procrastination and its relationship to 

perfectionism, anxiety and self  regulation among 

ordinary and high achievers secondary  stage students 
 

 ي

 

 

rar.رقية ابحاث ت  صدق من التحقق في للمفردة االستجابة نظرية تطبيقات
 " التحصيلية رت ا االختبا
 إعداد

 أبوالحسن مجاهد سمير أحمد /دكتور
 

أ د / نادية عبده : 2020/2021االنجازات التي قمت بها خالل العام الجامعي 
 أبودنيا

 دكتوراه  لئرسا 6ول ماجستير ئرسا 5اإلشراف على -1
اإلشراف على مؤتمر القياس والتقويم التابع للمركز العربي للتعليم والتدريب  -2

للجنة العلمية للمؤتمر  كرئيس  31/5/2021لك سعود في المهني جامعة الم  

 دكتوراه 2وماجستير 2مناقشة  -3
شاركت مع مجموعه من األساتذة العرب في بحث جماعي بعنوان : مستويات  -4

يروس كورونا المستجد لدى عينات عربية باستخدام نظرية نوبات الهلع من ف
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االستجابة للمفردة وذلك مع المؤسسة القومية المصرية للبحوث واالستشارات وتم نشر 
 البحث في مجلة تربية العريش 

تم اختياري كمستشار للجنة العلمية للبحوث بكلية التربية جامعة الكويت  -5  
 

رب في بحث الخصائص السيكومترية لمقياس شاركت مع بعض األساتذة الع -6
 بال اضطراب الهلع من جائحة كورونا في المجتمع العربي وتم نشره في مجلة نسق

على  2021حزيران  3في  3لعراق الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية عدد 
 https:nasaqiraq.comالموقع 

ت المصرية والعربية أقوم بتحكيم بحوث الترقية لعدد من الجامعا -7  

ألكاديمية نسيج عبر اإلنترنت تحت   حضور الندوة العلمية    - 8
 "مجتمعات التعلم المهنية : مفهومها وأهدافها وتأثرها بالتحول الرقمي:" عنوان

لمعسكر بحثى لقسم التربية وعلم النفس بجامعة عبد الرحمن تم اختياري كمستشار  -9
فى جلسات  2021/ 2020ل الدراسى االولبن فيصل بالسعودية طوال الفص

مجموعات بحثية من الطالبات وأساتذتهن . 4استشارية مع   

من جائحة اضطرابات الهلع  إنجاز مشروعفى   هللا بفضل شاركت -
 دراسة مقارنه على عينات IRTوفق نظرية االستجابة للمفردة COVID-19كورونا))

بمجلة كلية التربية  2021يوليو  27 وتم نشر البحث فى العددفي المجتمع العربي"
 جامعة العريش 

إنجاز المشروع البحثي الثاني الموسوم " الخصائص فى   هللا بفضل شاركت
في المجتمع  COVID-19السيكومترية لمقياس نوبات الهلع من جائحة كورونا))

 )نرست( NRCTالعربي" تابع المؤسسة القومية للبحوث واالستشارات والتدريب 
( متطــــوعا من أساتذة وخبراء من مختلف 6ـــارك في المشـــــروع  عدد )وقد ش

د أشهر بجهو  7الجامعات والمراكز البحثية بالدول العربية وقد استغرق العمل 
وتم نشر المشروع البحثي في مجلة نسق التى ،  متواصلة وتطوعية من فريق البحث

النفسية وهى مجلة متخصصة تصدر عن الجمعية العراقية للدراسات التربوية و 
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معتمدة في الترقيات العلمية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي عدد 
 هـ 1442 -م 2021حزيران  03( في 03)

 هذا رابط نشر المشروع البحثي للتحميل

https://nasaqiraq.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%

af-30-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84/ 
 رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/10PalXUnJCOurlXssn3E_NK6q

d-JDUNm1/view?usp=drivesdk 
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