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  الرسائل العلمية
عنوان الرسالة باللغة 

  :العربية

جسمًيا  لمعاقينفاعلية اإلرشاد االنتقائي لتحسين دافعية التواد لدى عينة من الطالب ا
  بجامعة المنيا

  المنيا  :الجامعة

  كلية التربية  :الكلية

  صحة نفسية  :القسم

2009مارس   :تاريخ التسجيل   
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2011ديسمبر   :تاريخ المنح   

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :العربية

ى عينة منرات قلق االمتحان لدفعالية العالج المعرفي السلوكي في تنمية بعض المها  

  طالب الجامعة
  المنيا  :الجامعة
  كلية التربية  :الكلية

  صحة نفسية  :القسم

2008فبراير   :تاريخ التسجيل   

2010أكتوبر   :تاريخ المنح   

  مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :العربية

لدى قي ين تقدير الذات والسلوك لدى األخالفعالية برنامج إرشادي سلوكي في تحس
. بمدارس األمل بالمنيا عينة من الصم   

   المنيا  :الجامعة

   كلية التربية  :الكلية

   صحة نفسية  :القسم

   2006فبراير   :تاريخ التسجيل

   2010يونيو   :تاريخ المنح

   مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :بيةالعر 

االحتراق النفسي وعالقته بالتوافق والتفاعل االجتماعي 
  االبتدائية لدى معلمي المرحلة

 

   المنيا  :الجامعة

   كلية التربية  :الكلية

   صحة نفسية  :القسم

   2006مارس   :تاريخ التسجيل

   2010مارس   :تاريخ المنح

   مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

فال ذوي لدى األط يفعالية برنامج تدريبي في تنمية بعض مهارات السلوك التكيفللغة عنوان الرسالة با  
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  اإلعاقة العقلية للقابلين للتعلم  :العربية
   المنيا  :الجامعة

   كلية التربية  :الكلية

   صحة نفسية  :القسم

   2007يناير   :تاريخ التسجيل

   2009 أغسطس  :تاريخ المنح

   مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :العربية

عاقين فعالية النمذجة في تحسين بعض المهارات اللغوية لدى عينة من األطفال الم
. عقلًيا   

   المنيا  :الجامعة

   كلية التربية  :الكلية

   صحة نفسية  :القسم

   2007مارس   :تاريخ التسجيل

   2009يوليو   :تاريخ المنح

   مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :العربية

  أثر الحرمان الوالدي على المهارات االجتماعية في مرحلة الطفولة بمحافظة المنيا

   المنيا  :الجامعة

   كلية التربية  :الكلية

   صحة نفسية  :القسم

   2005مارس   :تاريخ التسجيل

   2009يناير   :تاريخ المنح

   مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :العربية

  يرات النفسية في عالقتها بالتوافق الدراسي لدى طالب كلية التربيةغبعض المت

   المنيا  :الجامعة

   كلية التربية  :الكلية
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   صحة نفسية  :القسم

   2006يناير   :تاريخ التسجيل

   2008ديسمبر   :تاريخ المنح

   مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :العربية

 فعالية التدريب علي بعض المهارات االجتماعية لخفضض الغضغوا االجتماعيضة السضالبة

  لدي عينة من طالب المعهد العالي للخدمة االجتماعية بأسوان

   المنيا  :الجامعة

   كلية التربية  :الكلية

   صحة النفسيةقسم ال  :القسم

   2003 أكتوبر  :تاريخ التسجيل

   2008مايو   :تاريخ المنح

   مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :العربية

  فعالية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء االنفعالي لدى عينة من الصم بمدينة المنيا

   المنيا  :الجامعة

   كلية التربية  :الكلية

   صحة نفسية  :لقسما

   2005يناير   :تاريخ التسجيل

   2008يناير   :تاريخ المنح

   مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :العربية

 الصضف األول لضبعض متغيضرات الكفايضة االجتماعيضة لضدي عينضة مضن أطفضال دراسة فارقة

 .االبتدائي 
   المنيا  :الجامعة

   التربية كلية  :الكلية

   قسم الصحة النفسية  :القسم

   2005يناير   :تاريخ التسجيل

   2007سبتمبر   :تاريخ المنح
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   مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :العربية

 لضة الاانويضةحصورة الجسم فضي عالقتهضا باالكتبضاب لضدي عينضة مضن طلبضة وطالبضات المر 

  بمدينة المنيا

   المنيا  :الجامعة

   كلية التربية  :الكلية

   قسم الصحة النفسية  :القسم

   2003أكتوبر   :تاريخ التسجيل

   2006أغسطس   :تاريخ المنح

   مشرف رئيسي  :نوع اإلشراف

عنوان الرسالة باللغة 
  :العربية

فاعليضضة بعضضض مناشضضا الضضذكاء علضضي السضضلوك التكيفضضي لضضدي عينضضة مضضن ريضضا  األطفضضال 
  المنيا ينةبمد

   المنيا  :الجامعة

   كلية التربية  :الكلية

   فسم الصحة النفسية  :القسم

   2002سبتمبر   :تاريخ التسجيل

   2004مايو   :تاريخ المنح

   مشترك في اإلشراف  :نوع اإلشراف

     األحباث العلمية

عالقته ببعض األعضرا  المريضية  ارتباك الهوية الاقافية في  :عنوان المقالة باللغة العربية
  الجامعي لدي عينة من الشباب

  1الترتيب بين المشاركين:        1  :عدد المشاركين في البحث

  مؤتمر علمي دولي  :جهة النشر

  مركز اإلرشاد النفسي / جامعة عين شمس  :اسم جهة النشر

  2005ديسمبر   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  137إلى    87من   :حاتالصف

  12  :مجلد رقم
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الوعي بتحديات العولمة في عالقته بالوالء وفوبيا المسؤلية   :عنوان المقالة باللغة العربية
  لدي طالب الجامعة

  1الترتيب بين المشاركين: 1  :عدد المشاركين في البحث

  مجلة علمية محلية  :جهة النشر

  ية / جامعة أسيواكلية الترب  :اسم جهة النشر

  2005يوليو   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  398إلى    317من   :الصفحات

  21  :مجلد رقم

والرغبة في التحكم لدي عينة من طالب  باألملالشعور   :عنوان المقالة باللغة العربية 
المنيا )دراسة في يوء علم النفس  الدراسات العليا بجامعة

  (اإليجابي

  ( Astudy in light of positive psychology)  :عنوان المقالة باللغة اإلنجليزية

  1الترتيب بين المشاركين:  1  :عدد المشاركين في البحث

  مجلة علمية محلية  :جهة النشر

  كلية التربية / جامعة المنيا  :اسم جهة النشر

  2005ابريل   :تاريخ النشر

  بيةالعر   :لغة البحث

  80إلى    32من   :الصفحات

  18  :مجلد رقم

مسضضتوي الميضضول الكماليضضة العصضضابية واألداء الفنضضي لضضدي عينضضة   :عنوان المقالة باللغة العربية
الفنيضة بكليضة التربيضة بالمنيضا )دراسضة  مضن طضالب قسضم التربيضة
  )سيكومترية كلينيكية

  1ركين: الترتيب بين المشا 1  :عدد المشاركين في البحث

  مجلة علمية محلية  :جهة النشر

  كلية التربية / جامعة المنيا  :اسم جهة النشر

  2003يوليو   :تاريخ النشر
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  العربية  :لغة البحث

  363إلى    297من   :الصفحات

  17  :مجلد رقم

الحياة لدي  الصالبة النفسية وعالقتها بالوعي الديني ومعني  :عنوان المقالة باللغة العربية
العضام بكليضة التربيضة بالمنيضا )دراسضة  عينضة مضن طضالب الضدبلوم

  )كلينيكية –سيكومترية 

  1الترتيب بين المشاركين:        1  :عدد المشاركين في البحث

  مجلة علمية محلية  :جهة النشر

  كلية التربية / جامعة المنيا  :اسم جهة النشر

  2002 أكتوبر  :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  284إلى    229من   :الصفحات

  17  :مجلد رقم

الحواجز النفسية المسهمة في سضلوك العنضف لضدي عينضة مضن   :عنوان المقالة باللغة العربية
  )كلينيكية –تنبؤية  الطالب الجامعيين )دراسة

  1الترتيب بين المشاركين:        1  :عدد المشاركين في البحث

  مجلة علمية محلية  :ة النشرجه

  كلية التربية / جامعة المنيا  :اسم جهة النشر

  2002يوليو   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  256إلى    194من   :الصفحات

  16  :مجلد رقم

االجتماعيضضضة الكامنضضضة وراء الميضضضل نحضضضو  -العوامضضضل النفسضضضية   :عنوان المقالة باللغة العربية
  تصاب السادياالغ

  1الترتيب بين المشاركين:        1  :عدد المشاركين في البحث

  مجلة علمية محلية  :جهة النشر

  كلية التربية / جامعة أسيوا  :اسم جهة النشر
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  1996ابريل   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  391إلى    375من   :الصفحات

  12  :مجلد رقم

أثر مستوي النرجسية في األداء الفنضي لضدي طضالب شضعبة التربيضة   :ة باللغة العربيةعنوان المقال
 (كلينيكية –التربية بالمنيا )دراسة سيكومترية  الفنية بكلية

  1الترتيب بين المشاركين:        1  :عدد المشاركين في البحث

  مجلة علمية محلية  :جهة النشر

  جامعة أسيوا كلية التربية /  :اسم جهة النشر

  1995يناير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  248إلى    226من   :الصفحات

  1  :مجلد رقم

التوافضضق المهنضضي وقضضيم اإلنوثضضة لضضدي معلمضضات ريضضا  األطفضضال   :عنوان المقالة باللغة العربية
 (كلينيكية –سيكومترية  قبل التخرج )دراسة

  1الترتيب بين المشاركين:        1  :عدد المشاركين في البحث

  مجلة علمية محلية  :جهة النشر

  كلية التربية / جامعة المنيا  :اسم جهة النشر

  1994يناير   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  67إلى    45من   :الصفحات

  7  :مجلد رقم

القته بضالوعي الضديني وبعضض سضمات السلوك االنتخابي في ع  :عنوان المقالة باللغة العربية
  الشخصية لدي طالب الجامعة

  2الترتيب بين المشاركين:        2  :عدد المشاركين في البحث

  مؤتمر علمي محلي  :جهة النشر

  كلية التربية / جامعة المنيا  :اسم جهة النشر
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  1993ابريل   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  134إلى    107من   :الصفحات

  1  :مجلد رقم

اتجاهضضضات الطضضضالب الجضضضامعيين نحضضضو النظضضضام الدراسضضضي بكليتضضضي   :عنوان المقالة باللغة العربية
وأسضضيوا وعالقتهضضا بضضبعض المتغيضضرات  التربيضضة جضضامعتي المنيضضا
 (النفسية )دراسة مقارنة

  2الترتيب بين المشاركين:        2  :عدد المشاركين في البحث

  مجلة علمية محلية  :شرجهة الن

  كلية التربية / جامعة المنيا  :اسم جهة النشر

  1992ابريل   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  85إلى    59من   :الصفحات

  5  :مجلد رقم

دراسة العالقة بين التطلع المادي وصلة الرحم في يوء   :عنوان المقالة باللغة العربية
  الممتدة -الفرد وأسرته النووية  ماعية بينالعالقات االجت

  2الترتيب بين المشاركين:        2  :عدد المشاركين في البحث

  مجلة علمية محلية  :جهة النشر

  كلية التربية / جامعة المنيا  :اسم جهة النشر

  1991يوليو   :تاريخ النشر

  العربية  :لغة البحث

  355إلى    319من   :الصفحات

  5  :مجلد رقم

   املؤلفات العلمية

  كتاب فنيات العالج النفسي وتطبيقاتها  :عنوان المؤلف باللغة العربية

  3  :عدد المشاركين في المؤلف

  القاهرة ض دار الفكر العربي  :اسم جهة النشر
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  2010يناير   :تاريخ النشر

 336  : عدد الصفحات
  العربية  :لغة المؤلف

  كيمالتح
  العوامل التي تسهم في تشكيل االغتراب الاقافي عند الطفل  :عنوان البحث/الرسالة

  المجلة التربوية  :اسم جهة النشر

  جامعة الكويت  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2011اكتوبر   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :لتخصص الدقيقا

 الذكاء االنفعالي وعالقته بأساليب التعامل مع الغغوا لدى عينة من المتفوقين  :عنوان البحث/الرسالة

  دراسًيا من الطالب الجامعيين

  مجلة البحث في التربية وعلم النفس  :اسم جهة النشر

  كلية التربية ض جامعة المنيا  :مكان النشر

  العربية  :حث/الرسالةلغة الب

  2011اكتوبر   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

قلق االمتحان لدى عينة من طالب  إدارةخصائص السيكومترية لمقياس مهارات   :عنوان البحث/الرسالة
  الجامعة

  بحث في التربية وعلم النفس كلية التربية ض جامعة المنيامجلة ال  :اسم جهة النشر

  كلية التربية ض جامعة المنيا  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2011أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق
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 فعالية برنامج إرشادي معرفي لعينة من المعلمين في خفض حدة العناد لألطفال  :لةعنوان البحث/الرسا

  التوحديين

  تربية المنيا رسالة  :اسم جهة النشر

  كلية التربية ض جامعة المنيا  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2011يناير   :تاريخ التحكيم

  وي والصحة النفسيةعلم النفس الترب :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

  االليكسياميا في عالقتها بسلوك المشاغبة لدى عينة من مراحل تعليمية مختلفة  :عنوان البحث/الرسالة

  كلية التربية ض جامعة الفيوم  :اسم جهة النشر

  كلية التربية ض جامعة الفيوم  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2010ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

إساءة المعاملة كمنبئ لبعض المشكالت السلوكية لدى عينة مضن األطفضال الصضم   :عنوان البحث/الرسالة
  المنيا بمحافظة

  كلية التربية  :اسم جهة النشر

  جامعة المنيا  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2010أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

وكية فعالية برنضامج مقتضرب باألنشضطة المتكاملضة لخفضض بعضض االيضطرابات السضل  :عنوان البحث/الرسالة
  األطفال الصم لدى

  كلية التربية  :اسم جهة النشر

  جامعة المنيا  :مكان النشر
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  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2010يوليو   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

  حاري دراسة تشخيصية عالجيةتنالسلوك اال   :عنوان البحث/الرسالة

  مجلة كلية التربية ض أسيوا  :اسم جهة النشر

  أسيوا ض كلية التربية  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2010فبراير   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

التفكضضا األسضضري وعالقتضضه بضضبعض المتغيضضرات النفسضضية لضضدى عينضضة مضضن المضضراهقين   :بحث/الرسالةعنوان ال
  المنيا بمدينة

  كلية التربية  :اسم جهة النشر

  جامعة المنيا  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2009نوفمبر   :تاريخ التحكيم

  لنفسيةعلم النفس التربوي والصحة ا :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

مسضضضتوى التوافضضضق االجتمضضضاعي االنفعضضضالي لضضضدى الطلبضضضة الصضضضم المضضضدمجين وغيضضضر   :عنوان البحث/الرسالة
  بمحافظة تعز وفق عدد من المتغيرات المدمجين

  مجلة كلية التربية  :اسم جهة النشر

  أسيوا  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2009أكتوبر   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق
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فعاليضضة برنضضامج إرشضضادي لتعضضديل اتجاهضضات طضضالب الدراسضضات العليضضا نحضضو الطضضالق   :عنوان البحث/الرسالة
  المبكر

  كلية التربية  :اسم جهة النشر

  معة المنياجا  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2009سبتمبر   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

وبعضض المتغيضرات الديموجرافيضة لضدى  ياالنهاك النفسي وعالقته بضالتوافق الزواجض  :عنوان البحث/الرسالة
  علمي الفبات الخاصة بمحافظة المنيامن م عينة

  كلية التربية  :اسم جهة النشر

  جامعة المنيا  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2008ديسمبر   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

فعالية أسلوب حل المشكالت في إدارة الغغب لدى طلبضة كليضة التربيضة ض جامعضة   :عنوان البحث/الرسالة
  أسيوا

  مجلة كلية التربية  :اسم جهة النشر

  جامعة أسيوا  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2008يوليو   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :الدقيق التخصص

فعاليضة برنضامج إرشضادي لتحسضضين بعضض أسضاليب المعاملضضة مضع األطفضال المعضضاقين   :عنوان البحث/الرسالة
  ذوي السلوكيات غير التوافقية عقليا

  كلية التربية جامعة المنيا -دكتوراه   :اسم جهة النشر
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  قسم تربية الطفل  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2008فبراير   :تاريخ التحكيم

  الدراسات التربوية في الطفولة المبكرة :التخصص العام

  صحة نفسية :التخصص الدقيق

التكيفضي  فعالية برنامج مقترب للتدريبات المهنية في احدي الصناعات الحرفية لتعضديل السضلوك  :عنوان البحث/الرسالة
  محافظة الوادي الجديدلدي عينة من المتخلفين عقليا ب

  كلية التربية جامعة المنيا --ماجستير   :اسم جهة النشر

  قسم الصحة النفسية  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2008يناير   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

االتجضضاه نحضضو مشضضاهدة البضضرامج واالفضضالم المايضضرة وعالقتضضه بالشضضعور بالضضذنب لضضدي   :البحث/الرسالةعنوان 
  من شباب الجامعة عينه

  مجلة البحث في التربية وعلم النفس بالمنيا  :اسم جهة النشر

  كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2007ابريل   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

اليضاس لضدى عينضة مضن عالقتضه بالشضعور بالوحضدة و  فضياستخدام االنترنت  إساءة  :عنوان البحث/الرسالة
  . الجامعي الشباب

  منياال -التربية و علم النفس  فيمجلة البحث   :اسم جهة النشر

  جامعة المنيا -كلية التربية   :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2007يناير   :تاريخ التحكيم
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  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

  يلخاصة نحو الطفل التوحدالتربية ا معلميعلى اتجاهات  يإرشاداثر برنامج   :عنوان البحث/الرسالة

  المنيا -التربية وعلم النفس فيمجلة البحث   :اسم جهة النشر

  جامعة المنيا -كلية التربية   :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2007يناير   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  النفسية الصحة :التخصص الدقيق

القضضات لضضدي عينضضة مضضن  إدمضضانالمسضضهمة فضضي  النفسضضيةدراسضضة بعضضض المتغيضضرات   :عنوان البحث/الرسالة
  إفريقيابشرق  مدمني القات

  المنيا -مجلة البحث في التربية وعلم النفس   :اسم جهة النشر

  جامعة المنيا -كلية التربية   :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2006 أكتوبر  :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

لضدي عينضه مضن طلبضة  الواسضطةبعض المتغيرات النفسية المرتبطة باالتجاه نحضو   :عنوان البحث/الرسالة
  ةبمصر والسعودي الجامعة

  المنيا -التربية وعلم النفس مجلة البحث في   :اسم جهة النشر

  جامعة المنيا -كلية التربية   :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2005 أكتوبر  :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

الريضضا   أطفضضاللضضدي  ةتهضضا بضضبعض المشضضكالت السضضلوكيوعالق ةاألحضضداا الصضضادم  :عنوان البحث/الرسالة
  غزه بمحافظات
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  المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر

  كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

  العربية  :لغة البحث/الرسالة

  2005ابريل   :تاريخ التحكيم

  ة النفسيةعلم النفس التربوي والصح :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

الذكاء االنفعالي وعالقته بأساليب التعامل مع الغغوا لدى عينة من   :عنوان البحث/الرسالة
 المتفوقين دراسًيا لطالب الجامعة

 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 ياكلية التربية جامعة المن  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2011أكتوبر   :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

الخصضضائص السضضيكومترية لمقيضضاس مهضضارات إدارة قلضضق االمتحضضان لضضدى عينضضة مضضن   :عنوان البحث/الرسالة
 طالب الجامعة

 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2011أكتوبر   :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

األطفال الصم والعاديين ذوي ايطراب نقس االنتباه المصحوب  الفروق بين  :عنوان البحث/الرسالة
 بالنشاا الذائد في يوء متغيري نظرية العقل والمهارات

 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
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 2011بر أكتو   :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

 تصميم مقياس قلق االرتكاز للمريى النفسيين ومريى التخاطب  :عنوان البحث/الرسالة
 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 ة المنياكلية التربية جامع  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2011أكتوبر   :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

 نما الرياعة في عالقتها ببعض المتغيرات النفسية االجتماعية  :عنوان البحث/الرسالة
 المنيا -وعلم النفس  ةي التربيمجلة البحث ف  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2012أبريل   :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

لتوافق لضدى عينضة مضن المصضريين العضاملين بالمملكضة أبعاد االغتراب وعالقتهضا بضا  :عنوان البحث/الرسالة
 العربية السعودية

 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2012أبريل   :تاريخ التحكيم
  حة النفسيةعلم النفس التربوي والص :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

دراسة للتعرف على نسبة انتشار أنوا وأسباب ذوي ايطرابات الكالم لدى   :عنوان البحث/الرسالة
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 تالميذ المرحلة االبتدائية بمحافظة الوادي الجديد
 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 التربية جامعة المنيا كلية  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2012أبريل   :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء االنفعالي للطالب المتفوقين دراسًيا   :عنوان البحث/الرسالة
 حلة الاانويةبالمر 

 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2012أبريل   :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

جودة الحياة في عالقتها بتحمل اإلحباا والخوف من الفشل لدى عينة من   :البحث/الرسالةعنوان 
 طالب الدراسات العليا كلية التربية

 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2012أبريل   :متاريخ التحكي
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

الخصضضضائص السضضضيكومترية لمقيضضضاس أشضضضكال العنضضضف المدرسضضضي المرهقضضضي للمرحلضضضة   :عنوان البحث/الرسالة
 الاانوية

 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :لنشرمكان ا
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 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2012 أكتوبر  :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

 ولالمرشدين النفسيين واستخدامهم لتقنيات الحاسوب بين الواقع والمأم  :عنوان البحث/الرسالة
 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2012 أكتوبر  :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

 مفهوم فعالية الذات األكاديمية وبعض المفاهيم المرتبطة به دراسة مقارنة  :سالةعنوان البحث/الر 
 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2012 أكتوبر  :تاريخ التحكيم
  س التربوي والصحة النفسيةعلم النف :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

 بناء مقياس التغريب اللغوي لدى مراهقي المرحلة الاانوية   :عنوان البحث/الرسالة
 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 لعربيةا  :لغة البحث/الرسالة
 2012 أكتوبر  :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

التكضضوين العضضاملي لألبعضضاد كضضل مضضن الغضضغوا النفسضضية وةيضضرابات الشخصضضية لضضدى   :عنوان البحث/الرسالة
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 معلمي ومعلمات بعض مدارس التعليم العام بدولة الكويت
 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2013أبريل   :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

لمقياس الفاعلية الوالدية كما يضدركها األبنضاء لضدى عينضة خصائص السيكومترية   :عنوان البحث/الرسالة
 من المكفوفين بالمنيا

 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2013أبريل   :تاريخ التحكيم

  علم النفس التربوي والصحة النفسية :صص العامالتخ

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

 االنغباا الواعي ) األسس النظرية والعلمية لالنغباا الواعي (  :عنوان البحث/الرسالة
 المنيا -وعلم النفس  ةمجلة البحث في التربي  :اسم جهة النشر
 كلية التربية جامعة المنيا  :مكان النشر

 العربية  :لغة البحث/الرسالة
 2013أبريل   :تاريخ التحكيم
  علم النفس التربوي والصحة النفسية :التخصص العام

  الصحة النفسية :التخصص الدقيق

 اجلوائز :
 . 2012ة الحصول على جائزة اجستاذ الماالي ل لية التربية ة جامعة المنيا عام  1

 املشاركة يف مشروعات التطوير: 
 تطوير الدبلوم المهني في التوجيه خاإلرشاد النفسي.  اسم المشروع: 
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 جامعة المنيا.  –كلية التربية  الجهة المستفيدة: 
 . 2006إلي أغسطس  2005مي يناير  المدة: 

 البنك الدخلي اجخرخبي.  جهة التمويل: 
 (174000) مقدار التمويل )باأللف جنيه(:

 ة خفنية. مهام إداري دور المتقدم: 
 ائةةةةب مةةةةدير المنةةةةرخ  خمنةةةةار  فةةةةي عمةةةةل االسةةةةتبا ات ختوصةةةةيع المقةةةةررات  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

 خإعداد الالئحة ختصميم البرامج. 
إعداد معلم مرشد متخصص مةدرب علميةا خعمليةا خمهنيةا خفنيةا علةي عمليةات  نبذة عن المشروع:

 ملسسات التربوية. اإلرشاد خقادر علي تنفيذ مهامه في اليامعة خال
 جامعة المنيا.  –أ.د / منيرة عبد الحميد اليوسفي / كلية التربية  المرجع: 

 األنشطة الفنية: 
  ناط طالبي. اسم النشاا: 

 إدارة جامعة المنيا.  الجهة المستفيدة:
 . 2007 وفمبر  المدة: 

 إدارة اجزمات(.  –عضو خرائد  ناط )تاقيع  دور المتقدم:
تاقيةةةةع ف ةةةةري خاجتمةةةةاعي  ختنميةةةةة الةةةةوعي بالمسةةةةتيدات العالميةةةةة خكيفيةةةةة إدارة  يل الدور ومهام المتقدم:تفاص

 اجزمات. 
 مي ضمي اج نطة التي يمارسها طالب جامعة المنيا.  نبذة عن النشاا:

 جامعة المنيا.  –أ.د / عماد عبد المسيح / كلية التربية  المرجع: 
 ة. دمات إرشادي اسم النشاا: 

 الميتمل المحلي خجامعة المنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2006ديسمبر  المدة: 

 جامعة المنيا.  –مدير مركز اإلرشاد النفسي بذلية التربية  دور المتقدم:

عقد الدخرات التدريبية المتخصصة في ميال التربية الخاصة خصةعوبات الةتعلم  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:
  ختقديم االستنةارات النفسةية لميتمةل الخاإلشارة  خالتخاطب ...  خالتوحد  خلغة

 اليامعة خالميتمل المحلي.  
 المركز خحدة مي خحدات كلية التربية تعني بتقديم الخدمات اإلرشادية.  نبذة عن النشاا:
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 جامعة المنيا.  –أ.د / أ ور رياي عبد الرحيم / كلية التربية  المرجع: 

 دخق الت افل االجتماعي بذلية التربية بالمنيا.صن اسم النشاا: 

 طالب كلية التربية بالمنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2006فبراير  المدة: 

 عضو في الحصر خالميزا ية خالتوزيل خالصرف.  دور المتقدم:

 عضو.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

 المنيا. أ نطة رعاية الطالب بذلية التربية ب نبذة عن النشاا:

 أ. مدير مذتب رعاية النباب.  المرجع: 
 

 اسم النشاا: 
 

المةةةلتمر السةةةنوي الاةةةا ي عنةةةر ل رشةةةاد النفسةةةي مركةةةز اإلرشةةةاد النفسةةةي جامعةةةة 
 عيي شمس )اإلرشاد النفسي مي أجل التنمية في عصر العولمة(. 

 مركز اإلرشاد النفسي / جامعة عيي شمس.  الجهة المستفيدة:
 . 2005بر ديسم المدة: 

المناركة ببحث )ارتبا  الهوية الاقافيةة فةي عالقتةه بةبعض اجعةراي المرضةية  دور المتقدم:
 لدى عينة مي النباب اليامعي(.

 عري البحث بيلسات الملتمر خحضور اليلسات.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:
 مناقنة البحث خالتعرف علي النقد الموجه للبحث.  نبذة عن النشاا:

 أ.د / عبد العزيز السيد النخص.  المرجع: 
 البر امج التدريبي الكتناف المواهب ختنمية القدرات. اسم النشاا: 

 مركز سوزان مبار  للفنون خاآلداب بيامعة المنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2005مارس  المدة: 

 اكتناف المواهب خالقدرات لطالب اليامعة.  دور المتقدم:

 اكتناف ختنمية القدرات خالتوجيه الصحيح خالمتابعة.  ور ومهام المتقدم:تفاصيل الد

  ناط المركز السنوي الكتناف المواهب خالقدرات.  نبذة عن النشاا:

 أ.د / عصام  لع كامل / مدير مركز سوزان مبار  بيامعة المنيا.  المرجع: 

 طالب. دخة تنمية القيم اج القية لتقويم سلو  ال اسم النشاا: 
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 مدرسة التيريبية االبتدائية بإدارة المنيا التعليمية.  الجهة المستفيدة:

 . 2005فبراير  المدة: 

 إلقاو محاضرة.  دور المتقدم:

 مناقنات حول كيفية تنمية القيم اج القية.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

  ناط ثقافي.  نبذة عن النشاا:

 / مدير المدرسة.أ.  ادية السمان  المرجع: 

 المناركة في بر امج إعداد المعلم. اسم النشاا: 

 كلية التربية خخزارة التربية خالتعليم.  الجهة المستفيدة:

 . 2005فبراير  المدة: 

 المناركة في توصيع المقررات.  دور المتقدم:

عةداد معلةم علةم الةنفس خمقةررات توصيع مقررات إعداد معلم التربية الخاصةة خإ  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:
 الدراسات العليا. 

 خفق معايير اليودة العالمية.  نبذة عن النشاا:

 أ.د / أ ور رياي عبد الرحيم.  المرجع: 

 دخرة التأهيل الخاصة بالعامليي في ميال التأهيل االجتماعي.  اسم النشاا: 

 إدارة التأهيل االجتماعي بالمنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2004يوليو  المدة: 

 تأهيل أخلياو أمور أبناو حضا ات المعوقيي بالمنيا.  دور المتقدم:

 محاضرات ختدريبات.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

 تأهيل ختدريب. نبذة عن النشاا:

 مدير إدارة التأهيل االجتماعي بالمنيا.  المرجع: 
 

التربية جامعة المنيا )تطوير كليات التربية فلسةفته الملتمر العلمي السابل بذلية  اسم النشاا: 
 خأهدافه خمد له(. 

 كلية التربية / جامعة المنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2004أبريل  المدة: 
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 المناركة في ليان اإلعداد للملتمر.  دور المتقدم:

 المناركة في ليان التوصيات خحضور اليلسات.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

 صياغة التوصيات الخاصة بالملتمر.  نبذة عن النشاا:

 أ.د / عطا طه زيدان.  المرجع: 

 ميموعة مي الحلقات التلفزيو ية.  اسم النشاا: 

 القناة السابعة.  –تليفزيون شمال الصعيد بالمنيا  الجهة المستفيدة:

 . 2004مارس  المدة: 

 . حلقات في ميال الصحة النفسية دور المتقدم:

 توعية ختاقيع سيذولوجي.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

  دمة الميتمل.  نبذة عن النشاا:

 رئيس القناة السابعة.  المرجع: 

  دخة دخر اليامعة في رعاية المبدعيي التي عقدت بيامعة المنيا.  اسم النشاا: 

 جامعة المنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2003ديسمبر  المدة: 

 الحضور خالمناقنات.  المتقدم:دور 

 حضور الندخة خمناقنة ما تم عرضه عي رعاية المبدعيي.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:
 المناركة في إبداو اآلراو حول رعاية المبدعيي. نبذة عن النشاا:

 أ.د / أ ور رياي عبد الرحيم.  المرجع: 
 

 اسم النشاا: 
 

 لمنرفيي خالتابعيي خمعلمي محو اجمية. المناركة في الدخرة التدريبية ل

 الهيحة العامة لمحو اجمية ختعليم ال بار بالمنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2003ديسمبر  المدة: 

 إلقاو محاضرات.  دور المتقدم:

 تعليم ختدريب خا تبارات.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

 اجمية. إعداد المنرفيي خمعلمي محو  نبذة عن النشاا:
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 أ.د / سامح جميل عبد الرحيم.  المرجع: 

 بر امج محو اجمية بمحافظة المنيا في الفترة الصيفية.  اسم النشاا: 

 الهيحة العامة لمحو اجمية ختعليم ال بار خكلية التربية بالمنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2003يوليو  المدة: 

 بالمحافظة. منرف عام علي الميموعات  دور المتقدم:

 المتابعة اليومية خكتابة التقارير خاالمتحا ات.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

هةةذا الننةةاط تقيمةةه كليةةة التربيةةة بالمنيةةا لتةةدريب طةةالب شةةعبة التعلةةيم االبتةةدائي  نبذة عن النشاا:
 علي تعليم ال بار. 

 المنيا.  جامعة –أ.د / سامح جميل عبد الرحيم / كلية التربية  المرجع: 

الةةدخرة التدريبيةةة الخاصةةة باإلرشةةاد النفسةةي خالنةةبابي التةةي  ظمتهةةا جامعةةة المنيةةا  اسم النشاا: 
 بالتعاخن مل خزارة النباب. 

 جامعة المنيا خخزارة النباب.  الجهة المستفيدة:

 . 2003مارس  المدة: 

 إلقاو محاضرة عي اإلرشاد النفسي للنباب.  دور المتقدم:

 مناقنة المنذالت التي يعا ي منها الطالب في اليامعة خ ارجها.  لدور ومهام المتقدم:تفاصيل ا

 المناركة في أ نطة رعاية الطالب في اليامعة.  نبذة عن النشاا:

 أ. هناو حمدي عبد العزيز.  المرجع: 

 لمنيا. المناركة في الندخة التي عقدتها المدرسة الاا وية اليديدة للبنات با اسم النشاا: 

 المدرسة الاا وية اليديدة للبنات بالمنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2003مارس  المدة: 

 إلقاو محاضرات عي الوالو خاال تماو في مواجهة الظواهر السلبية للعولمة. دور المتقدم:

 محاضرة خمناقنات حول اال تماو خالعولمة.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

  ناط ثقافي في ظل تيار العولمة.  :نبذة عن النشاا

 مديرة المدرسة الاا وية اليديدة بنات.  المرجع: 
 ةةدخة المةةةد ل المنظةةةومي فةةةي التعلةةةيم خالةةةتعلم التةةةي عقةةةدت بذليةةةة التربيةةةة جامعةةةة  
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 المنيا.  اسم النشاا: 

 كلية التربية / جامعة المنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2003مارس  المدة: 

 الحضور خالمناقنة.  م:دور المتقد

 مناقنة محتوى المد ل المنظومي خاآلراو التي عرضت في التعليم خالتعلم.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

 الحضور خمناقنة ما طرح عي المد ل المنظومي للتعليم خالتعلم.  نبذة عن النشاا:

 أ.د / عطا طه زيدان.  المرجع: 

جخل لمركةةز رعايةةة ختنميةةة الطفولةةة بيامعةةة المنصةةورة )تربيةةة المةةلتمر العلمةةي ا اسم النشاا: 
 الطفل مي أجل مصر المستقبل الواقل خالطموح(. 

 جامعة المنصورة.  –مركز رعاية ختنمية الطفولة  الجهة المستفيدة:

 . 2002ديسمبر  المدة: 
 المناركة بدخن بحث.  دور المتقدم:

 لسات خمناقنة اجبحاث المقدمة. حضور الي تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

 المناركة في  قد ختحليل اجبحاث المقدمة خحضور اليلسات. نبذة عن النشاا:

 أ.د / جابر محمود طلبة.  المرجع: 
 

المةةةلتمر السةةةنوي التاسةةةل ل رشةةةاد النفسةةةي مركةةةز اإلرشةةةاد النفسةةةي جامعةةةة عةةةيي  اسم النشاا: 
 م رؤية مستقبلية(. شمس )اإلرشاد النفسي قوة للتنمية خالتقد

 مركز اإلرشاد النفسي / جامعة عيي شمس.  الجهة المستفيدة:

 . 2002ديسمبر  المدة: 

 المناركة بدخن بحث.  دور المتقدم:

 حضور اليلسات خمناقنة اجبحاث المقدمة.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

خلهةةةةا بالنقةةةةد خالتحليةةةةل خحضةةةةةور المنةةةةاركة فةةةةي مناقنةةةةة اجبحةةةةاث المقدمةةةةةة ختنا نبذة عن النشاا:
 اليلسات. 

 أ.د / عبد العزيز السيد النخص.  المرجع: 
 

 اسم النشاا: 
 

 الملتمر العلمي السادس بذلية التربية جامعة المنيا.
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 كلية التربية / جامعة المنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 2002مايو  المدة: 

 تمر. المناركة في ليان اإلعداد للمل  دور المتقدم:

 المناركة في صياغة توصيات الملتمر. تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

 المناركة في لينة التوصيات الخاصة بالملتمر.  نبذة عن النشاا:

 أ.د / أحمد السيد عبد الحميد.  المرجع: 

  الملتمر السنوي الاامي ل رشاد النفسي مركز اإلرشاد النفسي بيامعة عيي شمس. اسم النشاا: 

 مركز اإلرشاد النفسي / جامعة عيي شمس.  الجهة المستفيدة:

 . 2001 وفمبر  المدة: 

 المناركة بدخن بحث.  دور المتقدم:

 حضور اليلسات خمناقنة اجبحاث المقدمة.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:
 المناركة بالنقد خالتحليل لألبحاث المقدمة خحضور اليلسات. نبذة عن النشاا:

 أ.د / عبد العزيز السيد النخص.  المرجع: 
 

 الملتمر العلمي الاالث بذلية التربية جامعة المنيا.  اسم النشاا: 

 كلية التربية / جامعة المنيا.  الجهة المستفيدة:

 . 1996 مايو المدة: 

 المناركة في ليان اإلعداد للملتمر.  دور المتقدم:

 مناركة في صياغة توصيات الملتمر خحضور اليلسات. ال تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

 صياغة التوصيات خكتابتها.  نبذة عن النشاا:

 أ.د / أحمد السيد عبد الحميد.  المرجع: 
 

الملتمر الاا ي عنر لعلم النفس في مصةر خالمةلتمر العربةي الرابةل لعلةم الةنفس  اسم النشاا: 
سةةية باالشةةترا  مةةل كليةةة التربيةةة / الةةذي  ظمتةةه اليمعيةةة المصةةرية للدراسةةات النف

 جامعة أسيوط. 
 كلية التربية / جامعة أسيوط.  الجهة المستفيدة:
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 . 1996يناير  المدة: 

 المناركة بدخن بحث.  دور المتقدم:

 االشترا  في مناقنة اجبحاث خالمناركة في خرش العمل.  تفاصيل الدور ومهام المتقدم:

 حضور اليلسات خكتابة التقارير خالتوصيات. مناقنات خ  نبذة عن النشاا:

 جامعة أسيوط.  –أ.د / صالح النريف / عميد كلية التربية  المرجع: 

 معلومات أخرى: 
أوال: إتمام الدورات التدريبية الخاصة بمشروع تنمية قدرات )مهارات( أعغاء هيبة التضدريس والقيضادات التابعضة 

 تالي: لوزارة التعليم العالي وبيانها كال
إتمام الدخرة التدريبيةة الخاصةة باليةدارة النخصةية بعنةوان: آداب خأ القيةات المهنةة  خالتةي عقةدت فةي  (أ)

 . 2004/  12/  1:  11/  30الفترة مي 

:  15فةةي الفتةرة مةةي   إتمةام دخرة جةدارات التعامةةل مةل اآل ةةريي بعنةوان: تنميةةة مهةارات العةةري الفعةال (ب)
 . 2005يناير  17

ات التةةدريس خالبحةث العلمةةي بعنةةوان: االتياهةات الحدياةةة فةةي التةدريس  فةةي الفتةةرة مةةي إتمةام دخرة جةةدار  (د)
 . 2005أبريل  20:  17

إتمام الدخرة الخاصة باليدارة النخصية بعنوان: تنمية مهارات إدارة الوقت خضغوط العمةل  فةي الفتةرة  (د)
 . 2005أبريل  30:  26مي 

العلمةي بعنةوان: موضةوعات  اصةة فةي التةدريس  فةي  إتمام الدخرة الخاصة بيدارات التدريس خالبحث (ه)
 . 2005مايو  7:  3الفترة مي 

مةايو  19:  16إتمام الدخرة الخاصة بيدارة القيادة بعنوان: اتخاذ القرار خحل المناكل  في الفترة مةي  (خ)
2005 . 

 رسائل دكتوراه(.  4رسائل ماجستري ، و 6ثانيا: اإلشراف علي عشر رسائل علمية )عدد 
 ا: املشاركة يف عضوية بعض اجلمعيات: ثالث

 (.293اليمعية المصرية للدراسات النفسية رقم عضوية ) (أ)

 (. 1453النفسييي المصرية برقم عضوية ) اج صائيييرابطة  (ب)

 (. 34اليمعية المصرية لعلم المراهقة برقم عضوية ) (د)

 بكلية الرتبية باملنيا كالتايل: رابعا: املشاركة يف الدورات التدريبية التي عقدها مركز اإلرشاد النفسي 
المنةةاركة فةةي الةةدخرة التدريبيةةة الرابعةةة فةةي التخاطةةب خاضةةطرابات النطةةق خال ةةالم خإلقةةاو محاضةةرة عةةي  (أ)

 . 2002/  1/  9)اال تبارات خالمقاييس النفسية ال لينيذية( في 
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الفةرخق بةيي ذخي المناركة في الدخرة التدريبية اجخلي المتخصصة في صعوبات التعلم بمحاضرة عي  (ب)
 . 2002/  4/  15صعوبات التعلم خبطيو التعلم في 

 المناركة في الدخرة التدريبية السادسة في التخاطب خاضطرابات النطق خال الم بمحاضرتيي:  (د)

  2002/  7/  13اإلرشاد النفسي لذخي اضطرابات النطق خال الم في . 

  2002/  7/  20العالد( في  –التنخيص  –اإلعاقة السمعية )المفهوم . 

المنةاركة فةةي الةدخرة التدريبيةةة السةابعة فةةي التخاطةب بمحاضةةرة عةي اإلرشةةاد النفسةي لةةذخي اضةةطرابات  (د)
 . 2002/  10/  5النطق خال الم في 

المنةةةاركة فةةةي الةةةدخرة التدريبيةةةة الاامنةةةة فةةةي التخاطةةةب بمحاضةةةرة عةةةي اإلرشةةةاد النفسةةةي خالمهنةةةي لةةةذخي  (ه)
 . 2003 / 1/  6اضطرابات النطق خال الم في 

بمحاضةةرة عةةي اجبعةةاد النفسةةية فةةي  2006المنةةاركة فةةي دخرة التخاطةةب العاديةةة خالمتقدمةةة فةةي ينةةاير  (خ)
 التخاطب. 

 بمحاضرتيي عي صعوبات اال تباه خإعاقة التعلم.  2007المناركة في دخرة صعوبات التعلم في يناير  (ز)

اللغويةة خاضةطرابات النطةق بمحاضةرتيي عةي المهةارات  2007المناركة في دخرة التخاطب في يوليو  (ح)
 خال الم. 

 بمحاضرة عي مد ل إلي علم التخاطب.  2008المناركة في دخرة التخاطب في يناير  (ط)

 بمحاضرات عي: 2008المناركة في دخرة التربية الخاصة عي الطفل التوحدي في يناير  (ي)

 .التوحد خاجمراي المنابهة له 

  .كتابة التقرير النفسي عي الطفل التوحدي 

 د الطفل التوحدي. إرشا 

  .اال تبارات خالمقاييس المناسبة للطفل التوحدي 
 


