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 11/1/0610 :بالجامعةين التعيتاريخ 

 المؤهالت العلمية :
المعلومات بمساعدة برنامج للتدري  على استراتيجيات تجهيز دكتوراه الفلسفة في التربية " – 0

كلية التربية  ."الحاس  اآللي وأثره على تنمية سلوك حل الميكلة لدى طال  كلية التربية
تربوي مع التوصية بطباعة الرسالة ال( تخصص علم النفس 0669)اإلسكندرية جامعة 

 على نفقة الجامعة، وتبادلها بين الجامعات.
( تخصص علم النفس 0661)اإلسكندرية كلية التربية جامعة من ماجستير في التربية  – 1

تحليل المسارات لبعض المتغيرات المعرفية وغير المعرفية تربوي )ممتاز(. وكان موضوعها "
 ." بتقدير ممتازلدى طال  المرحلة الثانوية

لومات نظم المعفي اإلسكندرية من أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية بدبلوم دراسات عليا  – 3
 .مدته عامان دراسيان( بتقدير عام )جيد جدًا( 0663) اإلدارية والحاس  اآللي

( تخصص اختبارات 0619)اإلسكندرية كلية التربية جامعة من دبلوم خاص في التربية   – 1
 (.جيد جداً ومقاييس بتقدير )

اإلسكندرية كلية التربية بدمنهور جامعة من بكالوريوس علوم وتربية يعبة رياضيات   – 0
 .( بتقدير عام )ممتاز مع مرتبة اليرف(0611)

 التاريخ الوظيفي:
اإلسكندرية جامعة  –معيد بقسم علم النفس التعليمي )رياضيات( بكلية التربية بدمنهور – 0

 .19/9/0661وحتى  11/1/0610اعتبارًا من 
اإلسكندرية جامعة  –مدرس مساعد بقسم علم النفس التعليمي بكلية التربية بدمنهور – 1

 .10/0/0669وحتى  10/9/0661اعتبارًا من 
جامعـــــــــة  –مـــــــــدرس بقســـــــــم علـــــــــم الـــــــــنفس التعليمـــــــــي بكليـــــــــة التربيـــــــــة بـــــــــدمنهور – 3

 . 11/1/1113وحتى   11/0/0669اعتبارًا من اإلسكندرية 
ــــــنفس  – 1 ــــــم ال ــــــويأســــــتاذ مســــــاعد بقســــــم عل ــــــدمنهور الترب ــــــة ب ــــــة التربي ــــــة  –بكلي جامع

 . 10/01/1111وحتى   16/1/1113اعتبارًا من اإلسكندرية 
عمـــــــل أســـــــتاذا زابـــــــرا بكليـــــــة التربيـــــــة جامعـــــــة الســـــــلطان قـــــــابوس بســـــــلطنة عمـــــــان  - 0

 .06/0/1119وحتى   11/0/1119 في الفترة من للعام الجامعي
ـــــــــنفس  – 9 ـــــــــم ال ـــــــــويأســـــــــتاذ بقســـــــــم عل ـــــــــدمنهور الترب ـــــــــة ب ـــــــــة التربي ـــــــــة  –بكلي جامع

 . 19/01/1111اعتبارًا من اإلسكندرية 
جامعــــــــــة  –ربـــــــــيس قســــــــــم علــــــــــم الــــــــــنفس التربـــــــــوي بكليــــــــــة التربيــــــــــة بــــــــــدمنهور – 0

 .10/1/1101وحتى  0/1/1101اعتبارًا من  اإلسكندرية 
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اإلســــــكندرية جامعــــــة  -ليــــــبون التعلــــــيم والطــــــال  كليــــــة التربيــــــة بــــــدمنهور وكيــــــل  – 1
 . 1/6/1116وحتى  3/0/1116اعتبارًا من 

اعتبــــــــــــارًا مــــــــــــن   اإلســــــــــــكندرية جامعــــــــــــة  -عميــــــــــــد كليــــــــــــة التربيــــــــــــة بــــــــــــدمنهور – 6
 . 19/01/1101وحتى  0/6/1116
ــــــــــة عميــــــــــد – 01  19/01/1101جامعــــــــــة دمنهــــــــــور اعتبــــــــــارًا مــــــــــن    -كليــــــــــة التربي

 . 1/6/1101وحتى 
ثانيــــــــة عــــــــن طريــــــــق عمــــــــادة جامعــــــــة دمنهــــــــور لفتــــــــرة  -عميــــــــد كليــــــــة التربيــــــــة -00

 00/6/1101مــــــــــــــن  ثانيــــــــــــــة اعتبــــــــــــــاراً االنتخــــــــــــــا  الحــــــــــــــر المبايــــــــــــــر لفتــــــــــــــرة 
  0. 01/6/1100وحتى

ـــــــــدمنهور –01 ـــــــــة ب ـــــــــة التربي ـــــــــوي بكلي ـــــــــنفس الترب ـــــــــم ال ـــــــــيس قســـــــــم عل ـــــــــة  –رب جامع
 .00/0/1109اإلسكندرية اعتبارًا من  

 ثانيا: من اإلنتاج العلمي
 :من بين األبحاث المنيورة بالمجالت والمؤتمرات العلمية -أ 
ـــــــي بمســـــــاعدة  .0 ـــــــامج تعليم ـــــــة برن ـــــــي فعالي ـــــــة األداء المعرف ـــــــي تنمي ـــــــي ف الحاســـــــ  اآلل

ـــــ ـــــي واالتجـــــاه نحـــــو الحاســـــ  ل ـــــر المنطق ـــــة والتفكي ـــــن لحـــــل مســـــابل الوراث ـــــة م دى عين
ـــــــة ـــــــة العام ـــــــة. طـــــــال  الثانوي ـــــــوم تربوي ـــــــاير العل ـــــــدد التاســـــــع، ين م، صــــــــ 0661. الع

 زيتون( )باأليتراك مع أ.د/ كمال عبد الحميد .101-013ص 
تنميتــــــــه لتحقيــــــــق الجــــــــودة التعليميــــــــة بمــــــــدارس تطــــــــوير تقــــــــويم  األداء وأســــــــالي   .1

  بمراحـــــل التعلـــــيم التعلـــــيم العـــــام. ورقـــــة عمـــــل بمـــــؤتمر تطـــــوير نظـــــام تقـــــويم الطـــــال
 .0661مايو  9 – 0: نظرة مستقبلية خالل الفترة العام والجامعي

لتنميـــــــة نزعـــــــات التفكيـــــــر الناقـــــــد ومهاراتـــــــه لـــــــدى طـــــــال   تـــــــدريبيفاعليـــــــة برنـــــــامج  .3
ـــــــة ـــــــة التربي ـــــــة . كلي ـــــــة ببنهـــــــامجل ـــــــة التربي ـــــــدد  كلي ـــــــد العايـــــــر الع ـــــــاير  ،30المجل ين

)باأليــــــــــــتراك مــــــــــــع أ.د/ عبــــــــــــد العــــــــــــال حامــــــــــــد  .309-110م، صـــــــــــــ ص 0666
 .(عجوة

برنـــــــامج مقتـــــــرت لتعلـــــــيم مهـــــــارات التفكيـــــــر وأثـــــــره علـــــــى تنميـــــــة المســـــــتويات العليـــــــا  .1
ــــــدى  ــــــا ل ــــــةالمعرفيــــــة العلي ــــــة الترب عين ــــــة بــــــدمنهورمــــــن طــــــال  كلي ــــــة ي بحــــــوث . مجل

 – 33ص صــــــــــ  ،، العــــــــــــدد: الرابـــــــــع واألربعـــــــــونجامعـــــــــة المنوفيـــــــــة – كليـــــــــة اآلدا 
 ()باأليتراك مع أ.د/ عبد العال حامد عجوة .1110يناير  ،010

بنــــــــاء نمــــــــوذج رياضــــــــي وتطبيقــــــــة علــــــــى بعــــــــض جــــــــامعي: األداء الجــــــــودة تقــــــــويم   .0
المكتبـــــــــــة  ،اإلســـــــــــكندرية ،وأســـــــــــيوط والمنصـــــــــــورةاإلســـــــــــكندرية كليـــــــــــات جامعـــــــــــات 
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)باأليــــــــــتراك مــــــــــع أ.د/أســــــــــماعيل محمــــــــــد  .1110 ،والتوزيــــــــــعالمصــــــــــرية للنيــــــــــر 
 (ديا 

ـــــــــة فـــــــــي التقـــــــــويم .9 الحقيقـــــــــي مـــــــــن  ســـــــــجالت األداء وخـــــــــرابط المفـــــــــاهيم: أدوات بديل
ـــــــــابي ـــــــــة مســـــــــتقبلية. منظـــــــــور الفكـــــــــر البن المركـــــــــز  ،المـــــــــؤتمر العربـــــــــي األول: رؤي

ــــــــوي ــــــــويم الترب ــــــــات والتق ــــــــة عــــــــين يــــــــمسا، دار الضــــــــيالقــــــــومي لالمتحان ، فة بجامع
ــــــــــاهرة ،العباســــــــــية ــــــــــرة مــــــــــن  ،الق -010ص صـــــــــــ  ،1110ديســــــــــمبر  11-11الفت

 .زيتون( )باأليتراك مع أ.د/ كمال عبد الحميد .101
إعــــــداد بــــــرامج للكيــــــف عــــــن الموهــــــوبين والمبــــــدعين ورعــــــايتهم مــــــن مرحلــــــة التعلــــــيم  .0

مجلـــــــــة الجمعيـــــــــة المصـــــــــرية  ،مرحلـــــــــة التعلـــــــــيم الجـــــــــامعي" قبـــــــــل المدرســـــــــي إلـــــــــى
 م.1111. أبريــــــــــــــل 90 – 16صـــــــــــــــ ، ص (30، العــــــــــــــدد )للدراســــــــــــــات النفســــــــــــــية

 منسي( )باأليتراك مع أ.د / محمود عبد الحليم
مخــــــاوف االتصـــــــال اليــــــفهي وعالقتهـــــــا بــــــالقلق االجتمـــــــاعي وأســــــالي  الـــــــتعلم لـــــــدى  .1

: العــــــدد، مجلــــــة مســــــتقبل التربيــــــة العربيــــــة ،طــــــال  اللغــــــة اإلنجليزيــــــة بكليــــــة التربيــــــة
  .1111أكتوبر ،السابع والعيرون

ـــــــة كمـــــــا يـــــــدركها معلمـــــــو ومـــــــديرو  .6 ـــــــات اإلبـــــــدا  التنظيمـــــــي الواقعيـــــــة والمتوقع معوق
بكليـــــــة  مجلـــــــة البحـــــــوث النفســـــــية والتربويـــــــة. المنظمـــــــات التعليميـــــــة قبـــــــل الجامعيـــــــة

ص صــــــــ  ، الســــــنة التاســـــــعة عيــــــر ،الثالـــــــث: جامعــــــة المنوفيـــــــة، العـــــــــدد –التربيــــــة 
 (الجنديالسيد )باأليتراك مع أ.د/ عادل  .1111يناير  ،000 – 30

إدراك أعضــــــــــــاء هيبــــــــــــة التــــــــــــدريس لمتطلبــــــــــــات االعتمــــــــــــاد وضــــــــــــمان الجــــــــــــودة  .01
والصــــــعوبات التــــــي تواجــــــه تطبيقــــــه بمؤسســــــات التعلــــــيم العــــــالي فــــــي مصــــــر )دراســــــة 

لمركــــــــز الثــــــــاني عيــــــــر )العربــــــــي الرابــــــــع(  الســــــــنوى المــــــــؤتمر القــــــــوميميدانيــــــــة( . 
ضـــــــوء معـــــــايير : تطـــــــوير أداء الجامعـــــــات العربيـــــــة فـــــــي تطـــــــوير التعلـــــــيم الجـــــــامعي

، فة بجامعــــــــــة عــــــــــين يــــــــــمسدار الضــــــــــيا ،ليــــــــــاملة ونظــــــــــم االعتمــــــــــادالجــــــــــودة ا
ــــــــــاهرة ،العباســــــــــية ــــــــــرة مــــــــــن  ،الق -100ص صـــــــــــ  ،1110ديســــــــــمبر  06-01الفت

 ()باأليتراك مع د/ سامي فتحي عمارة.316
ـــــــى ضـــــــوء  .00 ـــــــاديين ف ـــــــوقين والع ـــــــة المتف ـــــــة الثانوي ـــــــال  المرحل ـــــــى لط ـــــــل العقل البروفي

، البحــــــث فــــــي التربيــــــة وعلــــــم الــــــنفسمجلــــــة  ،المتعــــــددةنظريــــــة جــــــاردنر للــــــذكاءات 
إبريــــــــل   ،الرابــــــــعالعــــــــدد  ،عيــــــــر منالمجلــــــــد الثــــــــا ،جامعــــــــة المنيــــــــا ،كليــــــــة التربيــــــــة

)باأليــــــــــــتراك مــــــــــــع د/ محمــــــــــــد أنــــــــــــور إبــــــــــــراهيم  .111- 311ص صـــــــــــــ  1110
 (فراج
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التنبـــــــؤ بجـــــــودة األداء البحثـــــــي فـــــــي ضـــــــوء معتقـــــــدات فعاليـــــــة الـــــــذات لـــــــدى عينـــــــة  .01
المجلـــــــد الثـــــــاني  ،مجلـــــــة مســـــــتقبل التربيـــــــة العربيـــــــة ،العليـــــــامـــــــن طـــــــال  الدراســـــــات 

ــــــــــاير ،11، العــــــــــدد عيــــــــــر )باأليــــــــــتراك مــــــــــع د/  .391-106ص صـــــــــــ  1119 ين
 (سعيد عبد الغني سرور

ــــــي  –إقــــــدام –محــــــددات توجهــــــات الهــــــدف )تمكــــــن .03 ــــــم ف ــــــ  المعل ــــــدى الطال إحجــــــام( ل
مجلــــــة  ،ضــــــوء الــــــوعي بمــــــا وراء المعرفــــــة والفعاليــــــة الذاتيــــــة والمعتقــــــدات المعرفيــــــة

ينـــــــاير  ،(0العـــــــدد ) ،المجلـــــــد الســـــــابع عيـــــــر ،اإلســـــــكندريةجامعـــــــة  – كليـــــــة التربيـــــــة
 .09-3ص صـ  1110

ــــــــــوظيفي  .01 ــــــــــيم األداء ال ــــــــــه ب ســــــــــالي  تقي ــــــــــة وعالقت ــــــــــة التنظيمي اإلحســــــــــاس بالعدال
دراك األبعـــــــــاد النفســـــــــية للبيبـــــــــة التعليميـــــــــة.   ،مجلـــــــــة مســـــــــتقبل التربيـــــــــة العربيـــــــــةوا 

ـــــــــــــث عيـــــــــــــر ـــــــــــــد الثال  .031- 6ص صــــــــــــــ  1110إبريـــــــــــــل  ،10العـــــــــــــدد  ،المجل
 (الجنديالسيد )باأليتراك مع أ.د / عادل 

ميـــــــكالت تقـــــــويم أداء طـــــــال  جامعـــــــة الســـــــلطان قـــــــابوس وأســـــــالي  عالجهـــــــا مـــــــن  .00
ــــــــة التــــــــدريس ــــــــر أعضــــــــاء هيب ــــــــة نظ ــــــــة واالستيــــــــارات  ،وجه ــــــــة مركــــــــز الخدم مجل

( 03) اإلصـــــــــــــــدار ،جامعـــــــــــــــة المنوفيـــــــــــــــة ،كليـــــــــــــــة اآلدا  ،البحثيـــــــــــــــة واللغـــــــــــــــات
 )باأليـــــــــــتراك مـــــــــــع أ.د/ محمـــــــــــود عبـــــــــــد الحلـــــــــــيم .101-100(ص صــــــــــــ  1110)

 منسي(
ــــــــذاتي  .09 ــــــــر والتنظــــــــيم ال ــــــــل مــــــــن أســــــــالي  التفكي ــــــــه بك ــــــــداعي وعالقت األســــــــلو  اإلب

 - مجلــــــة كليــــــة التربيــــــة ،لــــــدى طــــــال  كليــــــة الهندســــــة األكــــــاديمي ومــــــداخل الدراســــــة
 163ص صــــــــــ   )1110(( النصـــــــــف الثـــــــــاني لســـــــــنة 30العـــــــــدد ) ،جامعـــــــــة طنطـــــــــا

-309. 
المعرفــــــــي المصــــــــاح  ألســــــــلو  حــــــــل ميــــــــكلة فــــــــي ضــــــــوء مســــــــتويات العــــــــ ء  .00

، جامعـــــــة كفـــــــر اليـــــــيخ -ةمجلـــــــة كليـــــــة التربيـــــــ. صـــــــعوبة المهمـــــــة وخبـــــــرة المـــــــتعلم
 .001-010صـ ص ،م1111، السنة الثامنة(0العدد )

ــــــــــات .01 ــــــــــات.  الفني ــــــــــي إدارة األزم ــــــــــة الســــــــــيكولوجية المســــــــــتخدمة ف دراســــــــــات المجل
العــــــــدد  ،المجلــــــــد األول، دمنهــــــــورجامعــــــــة  -كليــــــــة التربيــــــــةنســــــــانية اإل تربويــــــــة و ال
 .000-00صـ ص  ،1116، (0)
لألســــــالي   نحــــــو تكامــــــل منهجــــــى ومعرفــــــى بــــــين المــــــدخل الكمــــــى والمــــــدخل الكيفــــــى .06

دار الضـــــــيافة جامعـــــــة عـــــــين  –مـــــــؤتمر علـــــــم الـــــــنفس الســـــــابع والعيـــــــرون البحثيـــــــة 
 .1100مايو  1-0يمس  في الفترة من 
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ــــــة البيــــــرية  .11 ــــــدخل للتنمي ــــــنفس اإليجــــــابي كم ــــــم ال ــــــن منظــــــور عل ــــــة م ــــــة الموهب تنمي
: المـــــــؤتمر العلمـــــــي مـــــــؤتمر "كليـــــــات التربيـــــــة والتنميـــــــة البيـــــــرية: الواقـــــــع والمـــــــ مول

 .1103مايو  09-00األول لكلية التربية جامعة دمنهور في الفترة من 
جــــــــــودة قواعــــــــــد تقــــــــــدير األداء الدراســــــــــي للطــــــــــال  كمــــــــــدخل لتحقيــــــــــق الجــــــــــودة  .10

ــــــــيممــــــــؤتمر "التعليميــــــــة،  ــــــــوي وجــــــــودة التعل : االتجاهــــــــات المســــــــتقبلية للتقــــــــويم الترب
-13لكليــــــة التربيــــــة جامعــــــة دمنهــــــور فــــــي الفتــــــرة مــــــن الثــــــاني المــــــؤتمر العلمــــــي 

 .1101أغسطس  10
 "يكولوجيـــــــــةأ -تنميـــــــــة البيـــــــــرية للمواهـــــــــ  فـــــــــي مصـــــــــر: رؤيـــــــــة ســـــــــيكولوجية ال .11

ـــــــوطن العربـــــــي )وأفـــــــاق المســـــــتقبل(""مـــــــؤتمر   اتجاهـــــــات التنميـــــــة المســـــــتدامة فـــــــي ال
ــــــــوان ــــــــة حل ــــــــة اآلدا  جامع ــــــــه كلي ــــــــذي نظمت ــــــــرة مــــــــن  ال ــــــــي الفت ــــــــل  16-10ف أبري

1100. 
ـــــــدخل ل .13 ـــــــي كم ـــــــم: البحـــــــث اإلجراب ـــــــة للمعل ـــــــة المهني ـــــــؤتمر لتنمي ـــــــي الم ـــــــثالثاالعلم  ل

ـــــــــت عنـــــــــوان " ـــــــــة دمنهـــــــــور تح ـــــــــة التربيـــــــــة جامع ـــــــــة المهنيـــــــــة للمعلـــــــــم لكلي التنمي
ــــــة، بقاعــــــة المــــــؤتمرات، "واالســــــتثمار البيــــــري ــــــه الكلي ــــــذى نظمت ــــــن ، ال ــــــرة م ــــــى الفت ف

 .1100أغسطس  01 – 00
مســــــتويات الرضــــــا عــــــن الــــــذات لــــــدي الرياضــــــيين مــــــن ذوي االحتياجــــــات الخاصــــــة  .11

مجلـــــــة الدراســـــــات التربويـــــــة . فـــــــي ضـــــــوء مـــــــا تـــــــم تحقيقـــــــة مـــــــن بطـــــــوالت رياضـــــــية
ـــــــــة الترب ـــــــــةواإلنســـــــــانية كلي ـــــــــد  -ي ـــــــــامنجامعـــــــــة دمنهـــــــــور، المجل ـــــــــدد )الث (، 3، الع

& محمـــــــــد  عـــــــــزة ابــــــــراهيم خليـــــــــلد/ )باأليـــــــــتراك مــــــــع  .91-06، صـــــــــ ص 1100
 (محمد على عبد المجيد المقطفد/
ــــــق اســــــتراتيجية البحــــــث  .10 ــــــاء الخدمــــــة مــــــن خــــــالل تطبي ــــــم أثن ــــــة للمعل ــــــة المهني التنمي

: أجـــــــل الـــــــتعلموالتقـــــــويم مـــــــن والـــــــتعلم مـــــــدى الحيـــــــاة اإلجرابـــــــي والـــــــتعلم الهجـــــــين 
ــــــــوم  ــــــــة العل ــــــــة والدراســــــــات اإلنســــــــانية بكلي ــــــــع لقســــــــم التربي ــــــــدولي الراب ــــــــؤتمر ال الم
ــــــر" ــــــاة فــــــي عــــــالم متغي ــــــتعلم مــــــدى الحي ــــــم: اإلعــــــداد وال  واآلدا  جامعــــــة نــــــزوي "المعل

-3-0بالتعــــــاون مــــــع الجمعيـــــــة العلميــــــة لكليـــــــات التربيــــــة فـــــــي الجامعــــــات العربيـــــــة)
1109) 

 :والنفسية المنيورةمن بين االختبارات العقلية  -  
 المكتبة المصرية.اإلسكندرية  ،0660 ،اختبار سلوك حل الميكالت العامة .0
 .المكتبة المصريةاإلسكندرية ، 0660 ،مقياس المستوى االجتماعي الثقافي .1
 المكتبة المصرية.اإلسكندرية ، 0661 ،مقياس االتجاه نحو الحاس  اآللي .3
 األنجلو المصرية. ،، القاهرة0666 ،مقياس أسالي  التعلم .1
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 المكتبة المصرية .اإلسكندرية ، 1111كاليفورنيا لقياس مهارات التفكير الناقد، اختبار  .0
 المكتبة المصريةاإلسكندرية  ،1111 ،قابمة كاليفورنيا لقياس النزعة نحو التفكير الناقد .9
 المكتبة المصرية .اإلسكندرية  ،1110 ،اختبار "روس" للعمليات المعرفية العليا .0
 المكتبة المصرية اإلسكندرية  ،1113 ،مواجهة الضغوط مقياس مهارات .1
 المكتبة المصرية. ،اإلسكندرية ،1110 ،اختبار األسلو  اإلبداعي .6

 المكتبة المصرية. ،اإلسكندرية ،1110 ،مقياس ماوراء المعرفة .01
 المكتبة المصرية. ،اإلسكندرية ،1110 ،مقياس توجهات الهدف .00
 .المكتبة المصرية، اإلسكندرية، 1110الذات، بطارية مقاييس فعالية  .01
 المكتبة المصرية. ،اإلسكندرية ،1110 ،اختبار الذكاءات المتعددة .03
المكتبة  ،اإلسكندرية ،NASA_CLT، 1111ناسا لقياس الع ء المعرفي مقياس  .01

 المصرية.

 : من بين  الرسابل العلمية التي أيرفت عليها ثالثاً 
(: بنــاء اختبــار محكــى المرجــع فــى مقــرر التــاريخ 1111).حســنى محمــد قاســم الــدمنهورى (0)

درجـة الماجسـتير فـي  ، الطبيعى باستخدام نموذج راش لطال  الصف الثانى الثانوى
 ، كلية التربية  جامعة اإلسكندرية.التربية من قسم علم النفس التربوي

ترت لتخفيـف فعالية برنامج إريادي مق :(1111).ناهد عبد الحميد عبد الحميد عبد الواحد (1)
درجـة الماجسـتير فـي الخجـل االجتمـاعي لـدى عينـة مـن تالميـذ المرحلـة اإلعداديـة، 

 .، كلية التربية بدمنهور جامعة اإلسكندريةالتربية من قسم علم النفس التربوي
الســلوك اإليثــاري وقابليــة التعــاطف فــي عالقتهمــا  :(1111).هــانم عبــد العــاطي الجنــدي (3)

ـــة ـــة الثانوي ـــات المرحل ـــة وطالب ـــة مـــن طلب ـــدى عين ـــة ل درجـــة  ،بالمســـاندة االجتماعي
كليـة التربيـة بـدمنهور جامعـة  الماجستير في التربية من قسـم علـم الـنفس التربـوي،

 .اإلسكندرية
مدى فعالية برنامج عالجي تكاملي متعدد األبعاد  :(1113).سليمأحمد عبد العزيز إبراهيم  (1)

درجــة  فــي عــالج بعــض حــاالت اللجلجــة لــدى عينــة مــن تالميــذ المرحلــة االبتدابيــة،
كليـة التربيـة بـدمنهور جامعـة  الماجستير في التربية من قسـم علـم الـنفس التربـوي،

 .اإلسكندرية 
القتهـا بـبعض سـمات (: عمليـات تحمـل الضـغوط وع1110).أميمة عبد المقصـود قنطـوش (0)

درجـة الماجسـتير فـي التربيـة مـن قسـم علـم اليخصية لدى معلمي التعليم األزهـري، 
 .اإلسكندرية كلية التربية بدمنهور جامعة  النفس التربوي،
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(: قيـاس الـذكاء الوجـداني باسـتخدام نظريـة السـتجابة 1110).فاطمة عبد الـرحمن موسـى (9)
كليــة التربيــة  قســم علــم الــنفس التربــوي، درجــة الماجســتير فــي التربيــة مــنللمفــردة، 

 بدمنهور جامعة اإلسكندرية.
فعاليـة برنـامج عالجـي فـي خفـض حـدة اإلعاقـة  :(1116).سـليمأحمـد عبد العزيز إبراهيم  (0)

تالميـذ المرحلـة مـن  النوعية للغة وأثره في تحسين جـودة الحيـاة النفسـية لـدى عينـة
ة "تخصص علم النفس التربوي" من قسـم درجة دكتوراه الفلسفة في التربي االبتدابية،

  .، كلية التربية بدمنهور جامعة اإلسكندريةعلم النفس التربوي
: فعالية برنـامج للتـدري  علـى مهـارات الـذكاء الوجـداني فـي (1116).مجدي رياض محمد (1)

درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي تنميــة اإلبــدا  االنفعــالي لــدى طــال  المرحلــة الثانويــة، 
، كليـة التربيـة ص علم الـنفس التربـوي" مـن قســم علـم الـنفس التربـويالتربية "تخص

 . بدمنهور جامعة اإلسكندرية
برنــامج لتنميــة المهــارات االجتماعيــة (: فعاليــة 1100).أمــانى فرحــات عبــد المجيــد الغلبــان (6)

درجـة الماجسـتير فـي ، لدى األطفال  الموهوبين ذوى الميـكالت السـلوكية المدرسـية
 . كلية التربية جامعة دمنهور علم النفس التربوي،التربية من قسم 

برنـامج قـابم علـى اسـتخدام اسـتراتيجيات : فعالية (1100).حمد عبد الحليم الكايفأنعام أ (01)
درجــة ، التنظـيم الـذاتي للــتعلم لعـالج صـعوبات الــتعلم لـدى تالميـذ المرحلــة االعداديـة

 .التربية جامعة دمنهوركلية  الماجستير في التربية من قسم علم النفس التربوي،
مستويات الذكاء المتعدد لدى تالميذ المرحلـة االولـى  :(1100).رايدسامي السعيد عصام  (00)

ـــي بعـــض األنيـــطة الرياضـــية  ـــتعلم ف ـــيم األساســـي وعالقتهـــا ب ســـالي  ال مـــن التعل
، كلية من قسم الرياضة المدرسيةفي الرياضة المدرسية  ماجستيردرجة ال المختلفة،

 .جامعة اإلسكندرية -للبنينالتربية الرياضية 
دراسة سيكومترية الختبـار الـذكاء غيـر اللفظـي (: 1101).رحا  سمير عبد الغنى طاحون (01)

درجــة الماجســتير فــي التربيــة مــن قســم علــم  باســتخدام نظريــة االســتجابة للمفــردة،
 .جامعة المنوفية -كلية التربية بيبين الكوم النفس التربوي،

ـــراهيم يـــرف (03) ـــل إب ـــة للمقـــررات الدراســـية  (:1101).هيـــام نبي ـــارات التحريري ـــويم االختب تق
درجـة ، بقسم الرياضة المدرسية فـي ضـوء النـواتج التعليميـة المسـتهدفةالتحصصية 

ـــة فـــي الرياضـــة المدرســـية  ماجســـتيرال ـــة التربي مـــن قســـم الرياضـــة المدرســـية، كلي
 .جامعة اإلسكندرية. -الرياضية للبنين

برنـامج تـدريبي لتنميـة مهـارات مـا وراء الـذاكرة فعاليـة  (:1103).ميل محمد عمـارةمنى ج (01)
درجة ، على أداء الذاكرة العاملة اثناء حل الميكلة لدى عينة من طال  كلية التربية

 .كلية التربية جامعة دمنهور الماجستير في التربية من قسم علم النفس التربوي،
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ـــ ثير كـــال مـــن االتصـــال الفـــورى اإللكترونـــى : (1103).عبـــد اهلل ســـعيد موســـي يـــريف (00) ت
والتصــور العقلــي علــي تطــوير بعــض المهــارات التدريســية لطــال  التــدري  الميــدانى 

دكتوراه الفلسفة في الرياضة المدرسية من قسم الرياضـة المدرسـية، درجة  الداخلي،
 .جامعة اإلسكندرية -كلية التربية الرياضية للبنين

أثر نو  المفردات وتـدرج صـعوبتها علـي دقـة أحكـام  :(1103).يمسامح سعيد متولي إبراه (09)
درجة الماجستير في التربية من قسم علـم ، الثقة في األداء على االختبارات المعرفية

 .كلية التربية جامعة دمنهور النفس التربوي،
نمــوذج قــابم علــى المــدخل المعرفــي فعاليــة  :(1103).ايمــان خالــد محمــد عبــد اهلل عيســى (00)

اللغة فى تنمية مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية لدى الطال  المعلمـين بكليـة  لتعلم
درجة دكتوراه  الفلسفة في التربية "تخصص علم النفس التربـوي" مـن قســم ، التربية

 .، كلية التربية جامعة دمنهورعلم النفس التربوي
ضوء أسـالي  الـتعلم التنبؤ بالتحصيل الدراسي في  :(1103).فاطمة حسن ابراهيم اللمسى (01)

درجـة الماجسـتير فـي  ومستويات معالجة المعلومات لدى تالميـذ المرحلـة اإلبتدابيـة،
 . التربية من قسم علم النفس التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور

ــد الحفــيظ (06) ــراهيم عب ــي محمــد اب ــة فــي ضــوء  :(1103).مجل ــذات الجمعي ــة ال محــددات فعالي
، المعرفيــة وأســالي  الــتعلم لــدي الطالــ  المعلــم اتتوجهــات الهــدف المتعــدد والمعتقــد

درجــة الماجســتير فــي التربيــة مــن قســم علــم الــنفس التربــوي، كليــة التربيــة جامعــة 
 . دمنهور

(: بروفيل مواجهة الضغوط المدركة للمعلم قبـل وأثنـاء 1101).محمد صالح إبراهيم مبروك (11)
الماجستير في التربية من درجة ، الخدمة في ضوء أسالي  التفكير وتوجهات الهدف

 . قسم علم النفس التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور
الصـم ومـدى : البـرامج النفسـية المقدمـة لألطفـال (1101).حمادة ابو يوسف حمادة محمد (10)

درجـة الماجسـتير فـي التربيـة مـن ، مالءمتها الحتياجاتهم النفسـية )دراسـة تقويميـة(
 تربية جامعة دمنهور.قسم علم النفس التربوي، كلية ال

(: مدى فاعلية برنـامج توكيـدى 1101رامي عبد الوها  عبد المحسن على يها  الدين.) (11)
فــى رفــع الكفــاءة الذاتيــة المدركــة فــى خفــض حــدة القلــق عنــد المــراهقين مــن طــال  

درجــة الماجســتير فــي التربيــة "تخصــص علــم الــنفس التربــوي" مــن الثانويــة العامــة، 
جامعـة الـدول  -ت التربويـة بمعهـد البحـوث والدراسـات العربيـةقسـم البحوث والدراسـا

 العربية.
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(: القيمة التنبؤية لمعايير القبول الجـامعي 1100) .فاطمة عبد الرحمن عبد القادر موسى (13)
درجة دكتوراه الفلسفة في التربية من قسـم علـم  في ضوء نظرية االستجابة للمفردة،

 .جامعة دمنهور -النفس التربوي، كلية التربية
أثر استخدام استراتيجيتي إكمال المهام وتـ ثير  :(1100).أمل التلوانى عبد العظيم التلوانى (11)

اليــكل فــي خفــض العــ ء المعرفــى أثنــاء حــل الميــكالت الفيزيابيــة لــدى عينــة مــن 
ــانوي، ــنفس  طــال  الصــف األول الث ــم ال درجــة الماجســتير فــي التربيــة مــن قســم عل

 التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور.
لتواصـل االجتمـاعي وعالقتـه بكـل مـن القلـق : استخدام مواقـع ا(1100)أحمد كحيل العين. (10)

درجة الماجستير فـي ، االجتماعي وفعالية الذات والرفاهة الذاتية لدي طال  الجامعة
 .التربية "تخصص علم النفس التربوي"، كلية التربية جامعة دمنهور

سلوك حل الميكلة باستخدام محركات البحث في  :(1100 ).حمادة مسعد السيد المزين (19)
اإلنترنت في ضوء متغيري المرونة المعرفية وفعالية الذات لدى عينة من طال  

، كلية لتربية من قسم علم النفس التربويدرجة الماجستير في ا، المرحلة الثانوية
  التربية جامعة دمنهور.

برنــامج تربيــة حركيــة وتــ ثيرة علــى صــعوبات الــتعلم  (:1100.)هيــام نبيــل إبــراهيم يــرف (10)
دكتـوراه الفلسـفة فـي الرياضـة المدرسـية درجـة النمابية للتالميذ ذوي النيـاط الزابـد، 

 .جامعة اإلسكندرية. -من قسم الرياضة المدرسية، كلية التربية الرياضية للبنين
ل على التحصيل المعرفي (: ت ثير التعلم النقا1100.)محمود أحمد الدسوقي عبد ر  النبي (11)

درجــة ، وبعــض المهــارات الحركيــة واختــزال قلــق الــتعلم فــي كــرة اليــد للمعــاقين ســمعياً 
دكتـوراه الفلسـفة فـي الرياضـة المدرسـية مــن قسـم الرياضـة المدرسـية، كليـة التربيــة 

 .جامعة اإلسكندرية. -الرياضية للبنين
مــا وراء المعرفــة أثنــاء فعاليــة أدوات بديلــة لقيــاس مهــارات (: 1109ايمــان صــالت ضــحا.) (16)

درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي وبعــد حــل الميــكلة فــي ضــوء التصــميم متعــدد الطــرق، 
التربية "تخصص علم الـنفس التربـوي" مـن قســم علـم الـنفس التربـوي، كليـة التربيـة 

 ..جامعة دمنهور
توظيف التمثيل المسرحي كمطلـ  ترويحـي (: 1109.)آمال أسماعيل عبد الرؤوف عرفات (31)

ـــًا  ـــاقين عقلي ـــة لألطفـــال المع ـــيم"لتحســـين الكفـــاءة االجتماعي ـــابلين للتعل درجـــة ، "الق
 -ات، كليـة التربيـة الرياضـية للبنـتـرويحة مـن قسـم اليياضتربية الر في الالماجستير 

 جامعة اإلسكندرية.
لــى انتقــال الــتعلم فــي تنميــة فعاليــة برنــامج قــابم ع(: 1109ريــا عبــد الســالم المــدبولي.) (30)

درجــة دكتــوراه الفلســفة فــي لــدى عينــة مــن طــال  كليــة التربيــة، المهــارات الحياتيــة 
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التربية "تخصص علم الـنفس التربـوي" مـن قســم علـم الـنفس التربـوي، كليـة التربيـة 
 جامعة دمنهور.

محددات السلوك اإليثارى فى ضوء الصالبة  :(1100).أبو يلو بهجت أحمد دعاء  (31)
النفسية والذكاء الوجدانى وأسالي  مواجهة المواقف الحياتية الضاغطة لدى عينة 

درجة الماجستير في التربية من قسم علم النفس ، من طال  المرحلة اإلعدادية
  التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور.

بي لحل الميكالت الرياضية مفتوحة نموذج بنا :(1101).أيرف حسن محمد ديا  (33)
النهاية فى ضوء فعالية الذات اإلبداعية ومستويات الحاجة إلى المعرفة ومهارات ما 

درجة الماجستير في ، وراء المعرفة لدى عينة من طال  الصف األول الثانوي
  التربية من قسم علم النفس التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور.

فاعليـة برنـامج قـابم علـى الحاسـ  اآللـي لتنميـة  :(1101).محمود سـالمسحر سيد أحمد  (31)
أداء الــــذاكرة العاملــــة وأثــــره فــــي التخفيــــف مــــن أعــــراض إضــــطرا  نقــــص االنتبــــاه 

درجــة الماجســتير فـــي ، المصــحو  بالنيــاط الزابــد لــدى تالميــذ المرحلــة اإلبتدابيــة
 .نهورالتربية من قسم علم النفس التربوي، كلية التربية جامعة دم

فعالية نموذج قابم على النظرية المعرفية  :(1103).أمانى فرحات عبد المجيد الغلبان (30)
درجة دكتوراه الفلسفة في ، النمابية للموهبة في التعرف على التالميذ الموهوبين

التربية تخصص علم النفس التربوي من قسم علم النفس التربوي، كلية التربية 
 .جامعة دمنهور

استخدام البورتفوليـو فـي تنميـة مهـارات الـتعلم المـنظم  :(1103).ى قريطمرانيه يوسف عل (39)
، ذاتيــًا وتحســين نــواتج الــتعلم المســتهدفة لــدى عينــة مــن تالميــذ المرحلــة االعداديــة

درجــة الماجســتير فــي التربيــة "تخصــص علــم الــنفس التربــوي"، كليــة التربيــة جامعــة 
 دمنهور.

الـذكاء النـاجح فـي  فعاليـة برنـامج قـابم علـى :(1101).ايمان سعد عبد الغني أبـو يوسـف (30)
درجة الماجستير في التربية ، تنمية مهارات حل الميكلة لدي أطفال ما قبل المدرسة

 "تخصص علم النفس التربوي"، كلية التربية جامعة دمنهور.
مهـارات التواصـل فعاليـة برنـامج لتنميـة  :(1101).ايمان سعد علي عبد الحفـيظ القصـاص (31)

مادة اللغة اإلنجليزية فـي اختـزال مخـاوف االتصـال اليـفهي لـدي تالميـذ اللفظي في 
درجة الماجستير في التربية "تخصص علم النفس التربوي"، كلية ، المرحلة اإلبتدابية

 التربية جامعة دمنهور.
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كليــة تقيــيم أداء طــال  التــدري  الميــداني ب :(1101).أحمــد كمــال الــدين حســين ســلمان (36)
درجــة الماجســتير فــي التربيــة ، ضــوء نــواتج الــتعلم المســتهدفةالتربيــة بــدمنهور فــي 

 .تخصص علم النفس التربوي"، كلية التربية جامعة دمنهور"
البروفيـل النفسـي لألطفـال الصـم الموهـوبين  :(1101).ييماء حلمي عبد الحميد البرادعي (11)

درجــة الماجســتير فــي التربيــة "تخصــص علــم ، فــي ضــوء بعــض المتغيــرات النفســية
 التربوي"، كلية التربية جامعة دمنهور. النفس

( : نمذجة العالقات السببية بين العوامـل الخمسـة 1101رحا  سمير عبد الغني طاحون ) (10)
الكبرى لليخصية والذكاءات المتعددة وأثرهما على عادات العقل المنتجة لـدى طـال  

التربيــة " تخصــص علــم الــنفس التربــوي"، دكتــوراه الفلســفة فــي درجــة  كليــة التربيــة،
   .اداتالسمدينة كلية التربية جامعة 

تيـكل هويـة األنـا وعالقتهـا بـاالغترا  النفسـي لـدى  :(1100).ييرين ابـراهيم حسـن داود (11)
ــة الموهــوبين والعــاديين ــذ المرحلــة االعدادي ــة مــن تالمي درجــة الماجســتير فــي ، عين

 .كلية التربية جامعة دمنهور"، تخصص علم النفس التربويالتربية "
نمذجة العالقات السببية بـين الكماليـة وكـل مـن  :(1100).نجالء يسري السيد أحمد الحلو (13)

منخفضـي التحصـيل الدراسـي،  الدافعية األكاديمية لدى عينة من طال  كليـة التربيـة
"، كليــة التربيــة جامعــة تخصــص علــم الــنفس التربــويدرجــة الماجســتير فــي التربيــة "

 ر.دمنهو 
ــًا عنــد حــل  :(1100).منــى جميــل محمــد عمــارة (11) ــتعلم المــنظم ذاتي قيــاس ودعــم عمليــات ال

درجـة ، لدى عينة من طال  كلية التربيـةالميكلة في بيبة تعلم ذكية متعددة األدوار 
ــنفس  ــم الــنفس التربــوي مــن قســم علــم ال دكتــوراه الفلســفة فــي التربيــة تخصــص عل

 .التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور
فعالية برنامج تدريبي قابم على مهارات التفكير االيجابي  :(1100).فتحى يحاته الوردانى (10)

درجـة الماجسـتير ، فى تحسين الرفاهة النفسية واالمل لدى تالميذ المرحلة االعدادية
 ."، كلية التربية جامعة دمنهورتخصص علم النفس التربويفي التربية "

ــل فــى عــالج  :(1100).الســيد صــالت حســن داود (19) ــة العق ــى نظري ــابم عل ــامج عالجــى ق برن
ــة االبتدابيــة ــذ المرحل ــة ، الصــعوبات النمابيــة لــدى تالمي درجــة الماجســتير فــي التربي

 ."، كلية التربية جامعة دمنهورتخصص علم النفس التربوي"
فعالية برنـامج تـدريبي قـابم علـى اسـتراتيجيات الـتعلم المـنظم  :(1100).محمد محمد جابر (10)

، ول الثـانوىتفكيـر المنظـومى لـدى طلبـة الصـف األ فـى تنميـة بعـض مهـارات ال ذاتياً 
درجــة الماجســتير فــي التربيــة "تخصــص علــم الــنفس التربــوي"، كليــة التربيــة جامعــة 

 .دمنهور
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فعاليــة برنـامج قـابم علـى مهـارات مـا وراء الــذاكرة  :(1100).حمـدايمـان ابـو الفـتح رجـ  أ (11)
ــة  ــتعلم بالمرحل ــة مــن ذوى صــعوبات ال ــدى عين ــز المعلومــات ل ــاءة تجهي لتحســين كف

درجة الماجستير في التربية "تخصص علم النفس التربوي" ، كلية التربية ، االعدادية
 جامعة دمنهور.

تعلم فــي مــالتفــاؤل القــابم علــى تــدريبي : فعاليــة برنــامج (1100).دهبــعبــد الحلــيم ع دمحمــ (16)
درجـة الماجسـتير فـي التربيـة ، التالميـذ الصـملـدى عينـة مـن تنمية مهارات التعـاون 

 ." ، كلية التربية جامعة دمنهورتخصص علم النفس التربوي"
"استراتيجيات التعلم المـنظم ذاتيـًا وعالقتهـا :(1100).اسماعيل نصر اهلل اسماعيل اليورة  (01)

درجــة بتوجهــات الهــدف واالســلو  المفضــل للــتعلم لــدى تالميــذ المرحلــة االعداديــة، 
 .، كلية التربية جامعة دمنهور"الماجستير في التربية "تخصص علم النفس التربوي

فعاليــة برنــامج لعــالج مخــاوف االتصــال  :(1100) عبــد الــدايم محمــد. المــنعمحســن عبــد  (00)
درجــة  اليــفهى فــى تحســين تقــدير الــذات لــدى عينــة مــن طالبــات المرحلــة الثانويــة"

 .الماجستير في التربية "تخصص علم النفس التربوي"، كلية التربية جامعة دمنهور
لإلريـاد األسـرى فـى تحسـين السـلوك  برنـامج ليـةافع(: 1109.)حموده كامل محمد يووس  (01)

درجـة الماجسـتير فـي التربيـة "تخصـص ، االجتماعى لـدى عينـة مـن المعـاقين عقليـاً 
" مــن قســـم البحــوث والدراســات التربويــة بمعهــد البحــوث والدراســات  صــحة نفســية

 جامعة الدول العربية. -العربية

 : من بين الرسابل العلمية التي قمت بمناقيتها وتحكيمها رابعا
(: فعاليــة برنــامج لتنميــة مهــارات القــراءة لــدى 1110).خالــد محمــد عبــد اهلل عيســى إيمــان (03)

ـــة،  طـــال  ـــة الثانوي ـــنفس المرحل ـــم ال درجـــة الماجســـتير فـــي التربيـــة " تخصـــص عل
 التربوي"، كلية التربية بدمنهور جامعة اإلسكندرية.

 اآللــي : برنــامج مقتــرت للــتعلم الــذاتي باســتخدام الحاســ (1110) .يــوقي منصــور نجــالء (01)
وأثره في تنمية مهارات التفكيـر الناقـد والتحصـيل الدراسـي قـي اللغـة اإلنجليزيـة لـدى 

تخصـص علـم الـنفس درجة الماجستير في التربيـة " تالميذ الصف الثاتي اإلعدادي، 
 "، كلية التربية ـ جامعة اإلسكندرية.التربوي

تنمية بعض مهارات سلوك حل الميـكالت االجتماعيـة  :(1110) .درويش مصطفى عايده (00)
درجــة الماجســتير فــي " لــدى عينــة مــن األطفــال  المعــاقين عقليــًا )القــابلين للــتعلم( 

 .التربية " تخصص علم نفس تعليمي" كلية التربية  جامعة المنوفية
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في عالقتها باالكتبـا  لـدى عينـة مـن  الجسمصورة  :(1119) .محمد إبراهيم على إبراهيم (09)
درجـــة الماجســـتير فـــي التربيـــة " طلبـــة وطالبـــات المرحلـــة الثانويـــة بمدينـــة المنيـــا " 

 تخصص صحة نفسية " من قسم الصحة النفسية كلية التربية  جامعة المنيا.
الكالسـيكية لالختبـار  النظريـةمقارنـة بـين  :(1110). رحا  بنت سعيد بن رايد الحكماني (00)

رية االستجابة للمفردة في تقدير قدرات األفراد، ومدى استقرار مؤيرات المفردات ونظ
 -درجة الماجستير في التربيـة " تخصـص قيـاس نفسـي "، كليـة التربيـة االختبارية، 

 (.1110، تاريخ المناقية كمحكم خارجي )مايو جامعة السلطان قابوس
رابي لتنمية السلوك اإلبداعي لألطفال فعالية برنامج إث :(1110) .ابتسام أحمد محمد أحمد (01)

درجـة الماجسـتير فـي التربيـة " تخصـص علـم ، األطفالالموهوبين في مرحلة رياض 
 .اإلسكندرية نفس تعليمي"، كلية رياض األطفال ـ جامعة 

(: اسـتخدام نمـاذج الـتعلم االجتمـاعي وأثرهـا علـى 1110).سوسن أحمد أحمـد علـي قطايـة (06)
درجة الماجسـتير فـي التربيـة تماعية لدى أطفال الروضة، تنمية بعض المهارات االج

"تخصص علم نفس تعليمي"، مـن قســم علـم الـنفس التعليمـي كليـة التربيـة ـ جامعـة 
 اإلسكندرية. 

اليخصـية والتنظيميـة المنببـة  المتغيـرات(: بعـض 1110).سلوى محمد طلعت أحمد عفان (91)
درجــة الماجســتير فــي التربيــة "  بالفاعليــة الجماعيــة لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة"،

تخصــص علــم الــنفس التربــوي" مــن قســـم علــم الــنفس التربــوي كليــة التربيــة بيــبين 
 الكوم ـ جامعة المنوفية.

(: اســتعدادات التفكيــر الناقــد لــدى معلمــي التمــريض " 1111).روحيــة صــالح صــالت دغــيم (90)
تعلــيم  درجــة الماجســتير فــي تعلــيم التمــريض " تخصــص تعلــيم التمــريض" مــن قســم

 التمريض،  كلية التمريض ـ جامعة اإلسكندرية.
ـــد  (91) ـــلفتحـــي محم ـــة (1111. )اليـــرقاوي خلي ـــات االجتماعي ـــاط تنظـــيم المعلوم ـــ ثير أنم : ت

درجــــة ومســــتوياتها علــــى الــــذكاء االجتمــــاعي لتالميــــذ الصــــف الثــــاني االعــــدادي، 
 الماجســتير فــي التربيــة " تخصــص "صــحة نفســية" مــن قســـم الصــحة النفســية، كليــة

 جامعة اإلسكندرية.  -التربية 
(: اســتراتيجيات تحمــل الضــغوط  فــي عالقتهــا باألســالي  1116) .منــى أحمــد عبــد الغنــي (93)

درجـة الماجسـتير فـي التربيـة " تخصـص علـم الـنفس المعرفية لدى طال  الجامعة"، 
 التربوي" من قسـم علم النفس التربوي كلية التربية بيبين الكوم ـ جامعة المنوفية.

: بروفيالت أسالي  التفكير لدى طـال  الجامعـة وعالقتهـا (1116. )على حسنأيمن على  (91)
درجـة الماجسـتير فـي التربيـة "تخصـص بميولهم المهنية في ضوء بعض المتغيرات، 
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ـــة  ـــة التربي ـــوي " كلي ـــنفس الترب ـــم ال ـــن قســــم عل ـــوي م ـــنفس الترب ـــم ال ـــة  -عل جامع
 اإلسكندرية. 

فعاليـة بـرامج الرعايـة االجتماعيـة فـي تنميـة السـلوك  (:1116) .محمد عبد الحميد أسامة (90)
 األحـــداثالتـــوافقي لـــدي األحـــداث الجـــانحين بمؤسســـة الوحـــدة االجتماعيـــة لرعايـــة 

درجــة الماجســتير فــي التربيــة " تخصــص "صــحة نفســية" مــن بمحافظــة اإلســكندرية، 
 جامعة اإلسكندرية. -قسـم الصحة النفسية " بكلية التربية 

: إدراك الحرمان األسرى وعالقته بـبعض المتغيـرات (1116) .د السيد البناتامر السيد محم (99)
ــم والالمعرفيــة لــدى األطفــال ،  المعرفيــة درجــة الماجســتير فــي التربيــة "تخصــص عل

 جامعة كفر الييخ. -النفس التربوي " من قسـم علم النفس التربوي كلية التربية 
ـــد الســـالم المـــدبولي (90) ـــداعي  :(1116).ريـــا عب ـــة مهـــارات الحـــل اإلب ـــامج لتنمي ـــة برن فعالي

للميـــكالت لـــدى عينـــة مـــن معلمـــي العلـــوم بالمرحلـــة اإلعداديـــة وأثـــره علـــى أداء 
درجــة الماجســتير فــي التربيــة "تخصــص علــم الــنفس التربــوي " مــن قســـم تالميــذهم، 

 جامعة اإلسكندرية. -علم النفس التربوي بكلية التربية بدمنهور
( : اســـتراتيجيات تحمـــل الضـــغوط  فـــي 1116) .محمـــد ســـالم لفتـــاتانجـــالء محمـــد عبـــد  (91)

درجة الدكتواره من قسم اإلقتصـاد عالقتها باألسالي  المعرفية لدى طال  الجامعة "، 
 .جامعة المنوفية -المنزلى والتربية بكلية اإلقتصاد المنزلى

اء المعرفـة فـي (: فعالية برنـامج إثرابـي لمهـارات مـا ور 1116) .النجارزكريا السيد حسني  (96)
تحســين مهــارات التفكيــر الناقــد والتفكيــر اإلبتكــاري لــدى التالميــذ الموهــوبين بالحلقــة 

درجـة الـدكتوراه فـي من التعليم األساسي في ضوء أسالي  التفكير المفضـلة،  الثانية
 -التربية "تخصص علم النفس التربوي" من قسـم علم النفس التربوي بكليـة التربيـة 

 يخ.جامعة كفر الي
فعاليـة اسـتخدام إسـتراتيجية العصـف  :(1116) .مرسي الجـوهري محمدسمر عبد اللطيف  (01)

، "الذهني في تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال ما قبـل المدرسـة )ريـاض األطفـال (
درجة الماجستير في التربية "تخصص علم النفس التربـوي " ممـن قســم علـم الـنفس 

 اإلسكندرية.جامعة  -التربوي بكلية التربية 
 علـىأثر تبـاين أسـالي  الـتعلم فـي ضـوء نمـوذج "دن"  :(1116) .رج  السعيد على أحمد (00)

درجـة الماجسـتير بعض المتغيرات المعرفية والالمعرفية لدى طال  المرحلة الثانويـة، 
فــي التربيــة "تخصــص علــم الــنفس التربــوي " مــن قســـم علــم الــنفس التربــوي، كليــة 

 يخ.جامعة كفر الي -التربية 
أثر برنامج لتنمية مهارات ما وراء المعرفة فـي سـياق  :(1101).ضحامحمد ايمان صالت  (01)

درجـة تعاوني على سلوك حل الميكلة لدى عينة من طال  الصـف األول  الثـانوي، 
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الماجستير في التربية "تخصص علم النفس التربوي " من قسـم علم النفس التربوي، 
 كندرية..كلية التربية بدمنهور جامعة اإلس

فعاليـة تـدريبات حـ  االسـتطال   :(1101) .ييماء عبد الرءوف السيد عبد الرحمن عليـوة (03)
درجـة فى تحسين بعض المتغيرات المعرفية لدى المتخلفـين عقليـا )القـابلين للـتعلم(، 

الماجستير في التربية "تخصص علم النفس التربوي" من قسـم علم الـنفس التربـوي، 
 ر الييخ.كلية التربية جامعة كف

نمذجة العالقات بـين المعتقـدات المعرفيـة وتوجهـات  :(1101).سيد محمدي صميدة حسن (01)
األهداف وأسالي  التعلم واسـتراتيجيات المواجهـة لـدى مرتفعـي ومنخفضـي التحصـيل 

درجة دكتوراه الفلسفة في التربية "تخصص علم النفس التربوي " من قسـم الدراسي، 
 التربية جامعة بنها .علم النفس التربوي، كلية 

قيـــاس االســـتعدادت الدراســـية لـــدى طـــال  (: 1101). إيمـــان اليمـــاني القطـــ  عـــوض اهلل (00)
درجـة الماجسـتير فـي المرحلة الثانوية العامـة فـي ضـوء نظريـة االسـتجابة للمفـردة، 

جامعـة  -التربية "تخصص صحة نفسية " مـن قســم الصـحة النفسـية، كليـة التربيـة 
 اإلسكندرية.

تــ ثير أنمــاط التفاعــل الصــفي علــى التفكيــر الناقــد لــدى (: 1100) .ســيد ياســينياســر ال (09)
ـــة ـــة االبتدابي ـــًا عـــن المجـــال بالمرحل ـــذ المعتمـــدين والمســـتقلين إدراكي ، درجـــة التالمي

الماجستير في التربية "تخصص علم النفس التربوي" من قسـم علم الـنفس التربـوي، 
 جامعة اإلسكندرية. -كلية التربية 

 التفكيـر مهـارات لتنميـة مقتـرت إثرابـي (: برنـامج1100) .اليـريف أحمـد بكـر حسـن خالد (00)
اإلسكندرية  جامعة التربية كلية لدى طال  الحياتية الميكالت حل على وت ثيره العليا
درجة دكتوراه الفلسفة فـي التربيـة "تخصـص علـم الـنفس المتغيرات،  بعض ضوء في

 جامعة اإلسكندرية. -كلية التربية  التربوي " من قسـم علم النفس التربوي،
فعاليـة برنـامج فـي تنميـة مهـارات التواصـل االجتمـاعي لـدى  :(1100).ايمان قط  الهابط (01)

ـــاه المصـــحو  بالنيـــاط الحركـــي الزابـــد  ـــذ ذوي اضـــطرابات االنتب ـــة مـــن التالمي عين
(ADHD ،) درجة الماجستير في التربيـة "تخصـص علـم الـنفس التربـوي " مـن قســم

 النفس التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور.علم 
معتقـــدات الكفـــاءة الذاتيـــة وعالقتهـــا  :(1100).عليـــاء بنـــت عبـــد اهلل بـــن حمـــود القنوبيـــة (06)

درجـــة بالضـــغط النفســـي ومتغيـــرات أخـــرى لـــدى مـــديري المـــدارس بســـلطنة عمـــان، 
جامعة السـلطان  -"، كلية التربية يالماجستير في التربية " تخصص علم نفس تربو 

 (.1100، تاريخ المناقية كمحكم خارجي )يوليو قابوس
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(: فاعلية التدري  على بعض استراتيجيات 1100).محمد عبد ربه عبد السالم عبد المجيد (11)
التعلم المنظم ذاتيـًا فـي تحسـين مهـارات الكتابـة لـدى التالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم، 

قســـم البحــوث  درجــة الماجســتير فــي التربيــة "تخصــص علــم الــنفس التربــوي" مــن
 جامعة الدول العربية . -والدراسات التربوية بمعهد البحوث والدراسات العربية 

ــالفن فــى تخفيــف المتالزمــات  :(1100).مــي أنــور محمــد خليفــة (10) ــامج للعــالج ب فعاليــة برن
درجـة الماجسـتير فـي التربيـة الحركية واللفظية لدى عينـة مـن األطفـال  التوحدييــن، 

ــة جامعــة كفــر "تخصــص الصــحة النفســية " مــن قســـم الصــحة النفســية، كليــة التربي
 الييخ.

ــد  (11) ــر محمــد عب ــذكاء  (:1101).المقصــود يوســفعبي ــى ال ــابم عل ــدريبى ق ــامج ت ــة برن فعالي
الوجدانى فى تنمية بعض جوان  السلوك اإليجابى لـدى عينـة مـن المتفـوقين دراسـيًا 

النفــس التعليمـي" مـن  علمدرجة الماجستير في التربية "تخصص بالمرحلة الثانوية، 
جامعــة عــين  -قســـم علــم النفــــس التعليمــي، كليــة البنــات لــادا  والعلــوم والتربيــة 

 يمس.
ــم إبــراهيم ثابــت محمــد (13) (: فعاليــة برنــامج إثرابــي للفنــون التيــكيلية فــي تنميــة 1101).ري

راه درجـة دكتـو المواه  الفنية لدي التالميذ الملتحقـين بقصـور الثقافـة باإلسـكندرية، 
" مـن قســم علـم الـنفس التربـوي، التربيـة "تخصـص علـم الـنفس التربـويالفلسفة في 
 جامعة اإلسكندرية. -كلية التربية 

الـــذكاء االنفعـــالي وعالقتـــه بكـــل مـــن الكماليـــة  :(1101) .فاطمـــة الســـيد المهـــدي عريـــف (11)
درجة الماجستير فـي العصابية وجودة الحياة النفسية لدي عينة من طال  الجامعة، 

التربية "تخصص علم النفس التربـوي" مـن قســم البحـوث والدراسـات التربويـة بمعهـد 
 جامعة الدول العربية . -البحوث والدراسات العربية 

اســتعدادات مدرســات وطــال  المعاهــد الفنيــة  (:1101نتصــار رجــ  إبــراهيم القصــاص.)ا (10)
التمـريض،  درجـة الماجسـتير فـي التمـريض فـي تعلـيمللتمريض نحو التفكير الناقـد، 

 جامعة اإلسكندرية. -كلية التمريض
معلومات وآراء معلمي التمـريض عـن اسـتخدام  (:1101. )منى ثابت عبد الباسط عبد اهلل (19)

فـــي تعلـــيم التمـــريض، كليـــة  درجـــة الماجســـتير فـــي التمـــريضالســـبورة التفاعليـــة، 
 جامعة اإلسكندرية. -التمريض

ى لتنميــة اتجاهــات معلمــات ريــاض برنــامج اريــاد :(1103).فاطمــة رمضــان علــى صــاكال (10)
األطفال فى ضوء بعـض التحـوالت الثقافيـة الحديثـة ودورهـا فـى تنيـبة طفـل مـا قبـل 

ـــس  درجــة الــدكتوراه فــي التربيــة "تخصــص علــمالمدرســة فــى المجتمــع الليبــي،  النفـ
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 -التعليمـي" مــن قســـم علـم النفــــس التعليمــي، كليــة البنـات لــادا  والعلــوم والتربيــة 
 عين يمس.جامعة 

"تقويم برنامج معرفي لخفض األعراض االكتبابية لدي طلبة  :(1103).سليمان سعد صالح (11)
درجـة الـدكتوراه فـي التربيـة "تخصـص الجامعة باستخدام نظرية االسـتجابة للمفـردة، 

 -قياس وتقويم" من قسم علم النفس التعليمي، كلية البنات لادا  والعلوم والتربيـة 
 جامعة عين يمس.

فعاليـة برنـامج اثرابـي باسـتخدام األنيـطة التعليميـة فـي  :(1103).أيمن علـى حسـن علـي (16)
درجـة الـدكتوراه فـي تنمية الذكاء الناجح لدى طال  كلية التربية جامعة اإلسكندرية، 

التربية "تخصص علم النفس التربوي " مـن قســم علـم الـنفس التربـوي، كليـة التربيـة 
 جامعة اإلسكندرية.

بطاريـــة اختبـــارات باســـتخدام األنيـــطة الترويحيـــة (: 1103) .علـــى الخواجـــةمـــروة أحمـــد  (61)
ــل المدرســة،  ــا قب ــة م ــي مرحل ــة ألكتيــاف الموهــوبين ف ــي التربي درجــة الماجســتير ف

 جامعة اإلسكندرية. -الرياضية " من قسـم الترويح، كلية التربية الرياضية بنات
ــد الســالم محمــد أمــل  (60) ــرعب ــو الخي ــا :(1103).أب ــة برن مج إثرابــي باســتخدام األنيــطة فعالي

درجـة الـدكتوراه فـي التعليمية في تنمية التفكير اإليجـابي لـدى طـال  التعلـيم الفنـي، 
التربية "تخصص علم الـنفس التربـوي" مـن قســم علـم الـنفس التربـوي، كليـة التربيـة 

 جامعة دمنهور.
مـاعي اإليجـابي  برنامج تـدريبي لتنميـة السـلوك اإلجت :(1103).هاني حسن ابراهيم بيومي (61)

درجة الماجستير في التربية " تخصص رياض أطفال )من قسم لدى أطفال اليوار ، 
 .اإلسكندرية العلوم النفسية"، كلية رياض األطفال  ـ جامعة 

برنــامج اريــادى لألمهــات الليبيــات وأثــره علــى تنميــة بعــض : (1103).فاطمــة الســيد علــى (63)
النفــس التعليمي  الدكتوراه في التربية "تخصص علمدرجة المهارات الحياتية لديهن، 

جامعــة  -" مــن قســـم علــم النفــــس التعليمــي، كليــة البنــات لــادا  والعلــوم والتربيــة 
 عين يمس.

تنميـة بعـض ت ثير برنامج كيفي علـى  :(1101).ناجية فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر (61)
ــاقين ذهن ــال  المع ــدى األطف ــة ل ــيم" المــدمجين، المهــارات األجتماعي ــابلين للتعل ــًا "الق ي

درجــة الماجســتير فــي التربيــة الرياضــية" مــن قســـم التــرويح، كليــة التربيــة الرياضــية 
 جامعة اإلسكندرية. -بنات

برنـامج اريـادى لألمهـات الليبيـات وأثـره علـى تنميـة  :(1101).أسماء عبد المـنعم عرفـان (60)
النفـــس  التربيـة "تخصـص علـم درجـة الـدكتوراه فـيبعض المهارات الحياتية لـديهن، 
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 -التعليمـي" مــن قســـم علـم النفــــس التعليمــي، كليــة البنـات لــادا  والعلــوم والتربيــة 
 جامعة عين يمس.

اسـتراتيجيات حكمـة االختبـار لـدى طـال  الجامعـة  :(1101).خالد أحمد عبد العـال إبـراهيم (69)
درجـة الـدكتوراه فـي وعالقتها ب دابهم على اختبار تحصيلي مبني وفق نمـوذج راش، 

 .سوهاججامعة  –التربية من قسم علم النفس التربوي، كلية التربية 
فاعلية برنامج قـابم علـى نظريـة المخطـط العقلـي  :(1101).محمد محمود العليمي البليي (60)

فــي تنميــة مهــارات التفكيــر المنظــومي واالســتيعا  المفــاهيمي فــي مــادة العلــوم لــدى 
درجــة الــدكتوراه فــي التربيــة مــن قســم علــم الــنفس ، تالميــذ الصــف األول اإلعــدادي

 جامعة اإلسكندرية. –التربوي، كلية التربية 
أثـر برنـامج تـدريبي قـابم علـى البنـاء اللغـوي باسـتخدام  :(1101).أمل أحمد عبده هويـدي (61)

فنيـــة كوســـتا ومـــارزانو علـــى مســـتوي مهـــارات التفكيـــر العليـــا لـــدى تالميـــذ المرحلـــة 
 –جستير في التربية من قسم علم النفس التربوي، كلية التربية درجة المااإلعدادية، 

 جامعة طنطا.
ــون (66) ــايز محمــود مخي ــان ف ــة بعــض  :(1100).حن ــى تنمي ــره عل ــرت وأث ــامج ترويحــي مقت برن

درجـة الـدكتوراه فـي مهارات التفكير المنطقي لألطفال المعاقين ذهنيًا القابلين للتعلم، 
جامعـة  –ويح، كليـة التربيـة الرياضـية للبنـاتفلسفة التربيـة الرياضـية مـن قسـم التـر 

 اإلسكندرية.
(: فعاليــــة برنــــامج ألعــــا  ترويحيــــة فــــي خفــــض 1100).ســــامح محمــــد الجــــداوي (011)

ــتعلم بالحلقــة األولــى مــن التعلــيم  إضــطرابات االنتبــاه لــدى التالميــذ ذوي صــعوبات ال
ــرويح، كاألساســي،  ــة الرياضــية مــن قســم الت ــدكتوراه فــي فلســفة التربي ــة درجــة ال لي

 جامعة اإلسكندرية. –التربية الرياضية للبنات 
(: الذكاء الوجداني وعالقته بالكفـاءة الذاتيـة لـدى 1100) .هبه عبد العزيز محمد مختار (010)

درجـة الماجسـتير فـي معلمي التربية الخاصة في ضوء بعض العوامـل الديموجرافيـة، 
 ندرية.جامعة اإلسك –التربية من قسم الصحة النفسية، كلية التربية 

فعالية برنامج معرفي سلوكي وبرنامج إريادي أسري  :(1100).نبوية أحمد عزت إبراهيم (011)
للتخفيف مـن حـدة فقـدان اليـهية العصـبي لـدى المراهقـات ذوات الوسـواس القهـري، 

جامعـة  –درجة دكتوراه الفلسفة في التربية من قسـم الصـحة النفسـية، كليـة التربيـة 
 كفر الييخ .

(: العوامــــل الخمســــة الكبــــرى لليخصــــية 1100).ر محمــــد الدســــوقيإلهــــام عبداليــــكو   (013)
درجة ، اصل اإلجتماعي على يبكة اإلنترنتوعالقتها باستخدام المراهقين لمواقع التو 
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جامعــة عــين  –، كليــة التربيـة لتربيــة مـن قســم علــم الـنفس التربــويالماجسـتير فــي ا
 .يمس

(: فاعليــة برنــامج تــدريبي قــابم علــى فنيتــى النمذجــة 1100).أحمــد محمــد الطيــ  بــديوي (011)
درجـة الماجسـتير والتلخيص فى تخفيف صعوبات فهم المقروء وخفض قلق القراءة، 

فــي التربيــة "تخصــص علــم الــنفس التربــوي" مــن قســـم البحــوث والدراســات التربويــة 
 جامعة الدول العربية . -بمعهد البحوث والدراسات العربية 

(: رســومات األطفــال اإلبتكاريــة والتفكيــر 1100).الســيد عبــد اليــافى يــعبانريــم حمــدى  (010)
اإلبــداعى لــدى عينــة مـــن األطفــال  الموهــوبين مـــن ذوى العســر القرابــى والعـــاديين 

درجــة الماجســتير فــي التربيــة "تخصــص علــم الــنفس التربــوي" مــن بريــاض األطفــال، 
جامعـة الـدول  -سـات العربيـة قسـم البحوث والدراسات التربوية بمعهد البحـوث والدرا

 العربية .
(: عالقـة أنمـاط الـتعلم والتفكيـر بـبعض عـادات 1100).أميرة عبد الوها  قط  ابـو طيـر (019)

درجـة الماجسـتير فـي ، م والعاديين بالمرحلة اإلبتدابيـةالعقل لدى ذوى صعوبات التعل
 .اإلسكندرية جامعة  –التربية من قسم علم النفس التربوي، كلية التربية 

(: الوعى الصوتى وعالقته بمكونات الذاكرة 1100) .نهى صفوت عبد العاطى السحماوى (010)
العاملــة والتحصــيل الدراســي لــدى التالميــذ ذوى صــعوبات الــتعلم بالحلقــة االولــى مــن 

درجـة الماجسـتير فـي التربيـة "تخصـص تربيـة خاصـة" مـن مرحلة التعليم االساسـي، 
جامعـة الـدول  -البحـوث والدراسـات العربيـة  قسـم البحوث والدراسات التربوية بمعهد

 العربية .
(: فعاليـة برنـامج مقتـرت للتوجيـه المهنـي 1100) .منصور سعد اهلل محمـود عبـد الجـواد (011)

، ةفي تنمية الميول المهنية ومهارة اتخاذ القرار لدى عينة من طال  المرحلة الثانوي
 –، كليــة التربيــة تربــويلتربيــة مــن قســم علــم الــنفس الدرجــة الــدكتوراة فــي فلســفة ا

 .اإلسكندرية جامعة 
(: فعاليـة برنـامج قـابم علـى أنمـوذج "ديفيـد هيـرل" 1100) .هدى محمد السيد أبـو العـزم (016)

التفكيــر األساســية لمقــرر الرياضــيات لــدى تالميــذ الصــف  تغــي تنميــة بعــض مهــارا
درجــة الــدكتوراة فــي فلســفة الرابــع األبتــدابي ذوي أســلوبي الــتعلم الســمعي والبصــري، 

 .اإلسكندريةجامعة  –التربية من قسم علم النفس التربوي، كلية التربية 
بطاريــة اختبــار لقيــاس فعاليــة البــرامج  :(1100) .حســين اليــبي  عبــاسهــدى ابــراهيم  (001)

درجـــة  الترويجيـــة فـــى المؤسســـات التعليميـــة بمرحلـــة التعلـــيم االساســـي بـــالعراق،
 -كليــة التربيــة الرياضــية للبنــات -الرياضــية، قســم التــرويح الماجســتير فــي التربيــة 

 جامعة اإلسكندرية.



 - 22 - 

تقـــويم البـــرامج الترويحيـــة فـــي مؤسســـات ذوي  :(1100). س ســـعد حســـين عبـــاسأو  (000)
درجة الماجستير في التربية الرياضية، قسم  االحتياجات الخاصة الذهنية في العراق،

 معة اإلسكندرية.جا -كلية التربية الرياضية للبنات -الترويح 
برنامج إثرابي في تعليم مادة العلوم وتـ ثيرة فـي  :(1100) .إبراهيم محمد مصطفىمحمد  (001)

ماجســتير، كليــة  درجــة، تنميــة الــذكاء الطبيعــي لــدى تالميــذ الصــف األول اإلعــدادي
 التربية  جامعة اإلسكندرية.

القابليـة لالسـتهواء النفسـي لـدى طـال  كليـة  :(1100).إسالم حسن محمود عبد الـوارث (003)
تخصــص  –درجــة الماجســتير فــي التربيــة  التربيــة وعالقتــه بقلــق المســتقبل لــديهم"

 جامعة الدول العربية . -"بمعهد البحوث والدراسات العربيةالصحة النفسية 
علـى  الكمبيـوتراثـر البـرامج الفضـابية وألعـا  " :(1100).نانسي محمد محمد ابو القاسم (001)

المهارات االجتماعية وظهور السلوك العدوانى لدى عينة من أطفال ما قبل المدرسـة 
درجــه الماجســتير فــي التربيــة )ريــاض االطفــال(  مــن قســم العلــوم " للحصــول علــى 

 جامعة االسكندرية. -النفسية بكلية رياض االطفال 
باستخدام الحاسـ  امج ترويحي نبر  فعالية(: 1100. )عبده عبدة عبد المجيد حرازهديل  (000)

اآللـــي علـــى تحســـين بعـــض المهـــارات المعرفيـــة لألطفـــال المعـــاقين ذهنيـــًا "القـــابلين 
كليـة التربيـة  -في التربية الرياضية، قسم الترويح دكتوراه الفلسفة درجة ال ،للتعليم"

 جامعة اإلسكندرية. -الرياضية للبنات
ــري  (009) ــدعــدنان خي ــة وعالقتهــا  مســتويات الميــاركة(: 1109. )عبي فــي األنيــطة الترويحي

فــي التربيــة الرياضــية، ماجســتير درجــة ال ،بالســمات اليخصــية لطــال  جامعــة بابــل"
 جامعة اإلسكندرية. -كلية التربية الرياضية للبنات -قسم الترويح 

فعاليــة برنــامج إريــادي معرفــي ســلوكي لتنميــة (: 1109)  .غريــ محمــدأحمــد محمــد  (000)
درجـة " لتهمامعـمبتدابيـة الماسـاء المرحلـة اإلتالميـذ لـدى عينـة مـن السلوك التوافقي 

الماجســتير فــي التربيــة " تخصــص صــحة نفســية " مــن قســم الصــحة النفســية كليــة 
 التربية  جامعة اإلسكندرية.

 –( مواءمة بعض االختبارات األدابيـة لمقيـاس سـتانفورد 1109أمنية خيري فرج محمد ) (001)
فـي فلسـفة الدرجة الدكتوراة ذكاء األطفال المكفوفين.  بينيه الصورة الخامسة لقياس

 جامعة بنها –كلية اآلدا   -علم النفسمن قسم اآلدا  
تقويم برنامج القرابية لدى تالميـذ الصـفوف الثالثـة (: 1109. )أسماء فتحي محمد سالم (006)

 -إدارة يـرق  –األولى بالمرحلة اإلبتدابية من وجهة نظر المعلمين وأوليـاء األمـور 
ـــم الـــنفس التربـــوي فـــي التربيـــة، قســـم ماجســـتير درجـــة ال ،اإلســـكندرية" كليـــة  -عل

 جامعة اإلسكندرية. -التربية
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 الميارك فيهاالميروعات البحثية : خامساً 
ــــــــن  .0 ــــــــدعين ورعــــــــايتهم م ــــــــرامج للكيــــــــف عــــــــن الموهــــــــوبين والمب ميــــــــرو  إعــــــــداد ب

ـــــــامعي"، والمـــــــول مـــــــن  ـــــــة التعلـــــــيم الج ـــــــل المدرســـــــي إلـــــــى مرحل ـــــــة التعلـــــــيم قب مرحل
/ )باأليــــــــتراك مــــــــع أ.د 1110 -1111عي فــــــــي العــــــــام الجــــــــاماإلســــــــكندرية جامعــــــــة 

 محمود عبد الحليم منسي(
بيـــــــــــة لـــــــــــدعم ميـــــــــــرو  المعلـــــــــــم المريـــــــــــد ضـــــــــــمن ميـــــــــــروعات الميـــــــــــاركة الطال .1

التــــــــــى تــــــــــم طرحهــــــــــا  (SP2–079–DAMN)الــــــــــدورة الثانيــــــــــة  – SESPالتميــــــــــز
مــــــــن وحــــــــدة إدارة الميــــــــروعات لتطــــــــوير التعلــــــــيم العــــــــالى فــــــــي العــــــــام الجــــــــامعي 

1101- 1100. 
ميـــــــــرو  المصـــــــــمم التعليمـــــــــي المبـــــــــد  ضـــــــــمن ميـــــــــروعات الميـــــــــاركة الطالبيـــــــــة  .3

ـــــــــــز ـــــــــــدعم التمي ـــــــــــة  – SESPل ـــــــــــدورة الثاني ـــــــــــم  (SP2–080–DAMN)ال ـــــــــــى ت الت
ـــــــــيم العـــــــــالى فـــــــــي العـــــــــام  طرحهـــــــــا مـــــــــن وحـــــــــدة إدارة الميـــــــــروعات لتطـــــــــوير التعل

 . .1100 -1101الجامعي 

 التعاون الخارجي : سادساً 
 مســــــــتقلعضــــــــوية جامعــــــــة دمنهــــــــور كعضــــــــو لالخــــــــاص بالتقــــــــدم  إعــــــــداد الملــــــــف .0

ــــــــة ــــــــة الفرنكوفوني ــــــــة الجامعي فصــــــــال جامعــــــــة دمنهــــــــور عــــــــن عقــــــــ  ان AUF بالوكال
العـــــــام الجــــــــامعي  منـــــــذوبالتــــــــالي أصـــــــبحت جامعـــــــة دمنهــــــــور اإلســـــــكندرية جامعـــــــة 
ــــــــي منتســــــــ  عضــــــــو  1101 -1100 ــــــــة والت ــــــــة الفرنكوفوني ــــــــة الجامعي  تضــــــــمالوكال
ــــــــة مــــــــن المؤسســــــــات مــــــــن ال"يــــــــريكة" مؤسسة 111إليهــــــــا  ــــــــد مــــــــن  011جامعي بل

 .بلدان الفضاء الفرنكوفوني
ــــــــة ل BMOمكتــــــــ  اليــــــــرق األوســــــــط التعــــــــاون مــــــــع  .1 ــــــــة الجامعيــــــــة الفرنكوفوني لوكال

ــــــة ســــــنجور ب ــــــره جامع ــــــارات أعضــــــاء اإلســــــكندرية ومق ــــــع كفــــــاءة ومه ــــــال رف فــــــي مج
هيبـــــــة التـــــــدريس والهيبـــــــة المعاونـــــــة بكليـــــــة التربيـــــــة جامعـــــــة دمنهـــــــور فـــــــي مجـــــــال 

ــــــي و  ــــــيم اإللكترون ــــــا التعل ــــــة تكنولوجي عــــــداد المنصــــــات التعليمي ــــــيم وا  ــــــدي التعل ــــــى أي عل
ـــــــة  ـــــــة الفرنكوفوني ـــــــة الجامعي ـــــــة للوكال ـــــــدري  تابع ـــــــة ت ـــــــة خـــــــالل األعـــــــو هيب ام الجامعي

 1100وحتى  1103من 
ــــــاث للحصــــــول  .3 ــــــي مجــــــال االبتع ــــــاهرة ف ــــــافي الفرنســــــي بالق ــــــع المعهــــــد الثق التعــــــاون م

لدرجــــــة الماجســــــتير الهيبــــــة المعاونــــــة بقســــــم اللغــــــة الفرنســــــية علــــــى مــــــنح للتســــــجيل 
ــــــــوا  ــــــــة درت ــــــــن  DARTOISبجامع ــــــــى اآلن وم ــــــــم تســــــــجيل رســــــــالتين حت بفرنســــــــا )ت

 (.1100المتوقع المناقية في يهر نوفمبر 
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بفرنســــــا فــــــي مجــــــال  LYON LUMIERE2جامعــــــة ليــــــون لمييــــــر التعــــــاون مــــــع  .1
والـــــــدكتوراه للهيبـــــــة المعاونـــــــة بقســـــــم الماجســـــــتير األيـــــــراف الميـــــــترك علـــــــى رســـــــابل 

ـــــــــة الفرنســـــــــية  ـــــــــم تســـــــــجيل رســـــــــالاللغ ـــــــــوراه )ت ـــــــــع ة دكت ـــــــــن المتوق ـــــــــى اآلن وم حت
 (.1101مارس  المناقية في يهر

ــــــق  .0 ــــــة المصــــــرية عــــــن طري ــــــة اليونســــــكو مــــــن خــــــالل وزارة الخارجي التعــــــاون مــــــع هيب
إعـــــــارة الســـــــيدة الـــــــدكتورة / غـــــــادة فخـــــــري عمـــــــر المـــــــدرس بقســـــــم اللغـــــــة الفرنســـــــية 

 فرنسا.بباريس في باليونسكو الدابم بهيبة  هاكتبمصر بمبالكلية ممثل 

  العلميةوالمهارات : الجوابز والخبرات  سابعاً 
 الجوابز واليهادات العلمية  -أ 
ــــــة والحاســــــ  اآللــــــي  الدراســــــاتيــــــهادة دبلــــــوم  .0 العليــــــا فــــــي نظــــــم المعلومــــــات اإلداري

 .( بتقدير عام )جيد جدًا( ومدته عامان دراسيان0663)
ــــــام  .1 ــــــز لع ــــــاج علمــــــي متمي ــــــرار  1113جــــــابزة أحســــــن انت ــــــة المصــــــرية مــــــن ابق لجمعي

 .للدراسات النفسية
مـــــــــن هيبـــــــــة اليونســـــــــكو  (ICDL)يـــــــــهادة الرخصـــــــــة الدوليـــــــــة لقيـــــــــادة الكمبيـــــــــوتر  .3

1111 . 
فـــــــــــــي الفتـــــــــــــرة مـــــــــــــن  (FLDP)مـــــــــــــن  (TOT1)يـــــــــــــهادة تـــــــــــــدري  المـــــــــــــدربين  .1

01/0/1110 - 10/0/1110 . 
 مـــــــــن (TOT2)ت هيـــــــــل المـــــــــدربين لألعتمـــــــــاد الـــــــــدولي الـــــــــدورة التكمليـــــــــة ليـــــــــهادة  .0

ــــــــة التــــــــدريس  ــــــــة قــــــــدرات أعضــــــــاء هيب ــــــــة يواله (NCFLD)المركــــــــز القــــــــومي لتنمي ب
الفتـــــــــرة مـــــــــن  عـــــــــن 1111فبرايـــــــــر  (IBCT)الكنديـــــــــة ألعتمـــــــــاد المـــــــــدربين دوليـــــــــًا 

01/1/1110 -30/1/1110. 
فـــــــى الـــــــدورة التدريبيـــــــة الثالثـــــــة   Peer Reviewersيـــــــهادة "مراجـــــــع نظيـــــــر"  .9

ــــــراء بجامعــــــة  ــــــراجعين نظ ــــــل م ــــــة وتقيــــــيم  ،اإلســــــكندريةإلعــــــداد وت هي لميــــــرو  "متابع
ـــــدة"  ـــــرامج الجدي  Monitoring and Evaluation of Newالب

Programs Project 1111 (،اإلسكندرية، جامعة( 
  -الدورات التي حصل عليها : -  

 -از الدورات التالية :يجتتم ا
 -13/01/1111برنـــــــــــــامج مهـــــــــــــارات العـــــــــــــرض الفعـــــــــــــال فـــــــــــــي الفتـــــــــــــرة مـــــــــــــن  .0

19/01/1111. 
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 -16/0/1110الفتــــــــــــرة مــــــــــــن برنــــــــــــامج إدارة الوقــــــــــــت وضــــــــــــغوط العمــــــــــــل فــــــــــــي  .1
0/1/1110. 

 .06/1/1110 -09/1/1110لفترة من برنامج المهارات اإلدارية  في ا .3
 -0/0/1110الفتــــــــــرة مــــــــــن برنــــــــــامج اتخــــــــــاذ القــــــــــرارات وحــــــــــل الميــــــــــكالت فــــــــــي  .1

01/0/1110. 
 -00/9/1110لفتـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن برنـــــــــــــــامج أخالقيـــــــــــــــات وآدا  المهنـــــــــــــــة فـــــــــــــــي ا .0

03/9/1110. 
 -6/0/1110الفتـــــــــرة مـــــــــن برنـــــــــامج االتجاهـــــــــات الحديثـــــــــة فـــــــــي التـــــــــدريس فـــــــــي  .9

00/0/1110. 
 -01/0/1110فــــــــــــــي الفتــــــــــــــرة مــــــــــــــن (TOT1)برنــــــــــــــامج تــــــــــــــدري  المــــــــــــــدربين  .0

10/0/1110. 
 -19/0/1110لفتــــــــرة مــــــــن برنــــــــامج اســــــــتخدام التكنولوجيــــــــا فــــــــي التــــــــدريس فــــــــي ا .1

11/0/1110. 
 -00/1/1110الفتـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن  برنـــــــــــــــــامج إدارة البحـــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي .6

06/1/1110. 
 . 0/9/1110 -  0/9/1110برنامج تقييم التدريس في الفترة من  .01
لألعتماد الدولي في  الدورة التكملية لت هيل المدربين(TOT2) برنامج تدري  المدربين  .00

 . 30/1/1110 -  01/1/1110الفترة من 
برنــــــــــامج توصــــــــــيف البــــــــــرامج والمقــــــــــررات الدراســــــــــية ضــــــــــمن برنــــــــــامج التطــــــــــوير  .01

ــــــــــــــن ) ــــــــــــــرة م ــــــــــــــات لإلعتمــــــــــــــاد الفت عــــــــــــــداد الجامع -00/1/1111المســــــــــــــتمر وا 
 ( والمنعقد بمكتبة كلية الزراعة جامعة القاهرة. 01/1/1111

ـــــــــامج  .03 ـــــــــيم الجـــــــــامعي ضـــــــــمن برن ـــــــــراجعين لمؤسســـــــــات التعل ـــــــــامج النظـــــــــراء الم برن
عـــــــــداد الجامعـــــــــات لإلعتمـــــــــاد الفتـــــــــرة مـــــــــن )  -13/1/1111التطـــــــــوير المســـــــــتمر وا 

ــــــــــدريس 10/01/1111 ــــــــــة الت ــــــــــة قــــــــــدرات أعضــــــــــاء هيب ( والمنعقــــــــــد بمركــــــــــز تنمي
 .رية اإلسكندجامعة 

ــــــــدري   .01 ــــــــرامج ت ــــــــالي ضــــــــمن ب ــــــــيم الع ــــــــذاتي لمؤسســــــــات التعل ــــــــويم ال ــــــــامج التق برن
ـــــــيم  ـــــــة لضـــــــمان جـــــــودة التعل ـــــــة القومي ـــــــن الهيب ـــــــدين م ـــــــراجعين الخـــــــارجين المعتم الم

( والمنعقـــــــــد بمكتبــــــــــة 6/01/1101-0/01/1101واالعتمـــــــــاد فـــــــــي الفتـــــــــرة مـــــــــن )
 العامة.دمنهور 
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 مة المجتمع .: عضوية الجمعيات العلمية واالجتماعية وخد ثامناً 
لفحـــــــص  قطـــــــا  التربيـــــــة بـــــــالمجلس األعلـــــــى للجامعـــــــاتالعلميـــــــة للجنـــــــة العضـــــــو  .0

اإلنتــــــــــاج العلمــــــــــي ليــــــــــغل وظــــــــــابف األســــــــــتاذة واألســــــــــاتذة المســــــــــاعدين بقطــــــــــا  
ـــــــة  ـــــــدورة الحادي ـــــــوي والصـــــــحة النفســـــــية( ال ـــــــنفس الترب ـــــــم ال ـــــــة )عل الدراســـــــات التربوي

ـــــــاير  ـــــــدة 1100ديســـــــمبر  – 1103عيـــــــر )ين ـــــــى تيـــــــكيل لجـــــــان جدي ـــــــد حت ( والممت
 .1109في 

 وحتى اآلن. 1103عضو بيت العابلة بمحافظة البحيرة منذ سبتمبر  .1
 1116عضـــــــو لجنـــــــة قطـــــــا  التربيـــــــة بـــــــالمجلس األعلـــــــى للجامعـــــــات منـــــــذ ســـــــبتمبر  .3

 .1100سبتمبر  01وحتى 
 1111منـــــــذ إنيـــــــاءه فـــــــي اإلســـــــكندرية عضـــــــوية مركـــــــز ضـــــــمان الجـــــــودة بجامعـــــــة  .1

 . 1111وحتى 
 (1100–1111)اإلسكندرية عضو لجنة اللوابح والمناهج  بجامعة  .0
وحتـــــــــى  1101عضـــــــــو لجنـــــــــة التخطـــــــــيط األســـــــــتراتيجي بجامعـــــــــة دمنهـــــــــور منـــــــــذ  .9

 اآلن.
 1101-01-19عضــــــــــو لجنــــــــــة اللــــــــــوابح والمنــــــــــاهج  بجامعــــــــــة دمنهــــــــــور منــــــــــذ  .0

 وحتى اآلن.
هيبـــــــة التـــــــدريس منـــــــذ إنيـــــــاؤه  عضـــــــوية المركـــــــز القـــــــومي لتنميـــــــة قـــــــدرات أعضـــــــاء .1

 وحتى اآلن.  1111
ـــــــة  .6 ـــــــة واالموم ـــــــومى للطفول ـــــــالمجلس الق ـــــــال ب ـــــــة االطف ـــــــة لحماي ـــــــة العام عضـــــــو اللجن

 وحتى اآلن. 1100بمحاقظة البحيرة منذ
ممثـــــــــل لـــــــــوزارة التعلـــــــــيم العـــــــــالي فـــــــــي عضـــــــــوية مجلـــــــــس إدارة المعهـــــــــد العـــــــــالي  .01

  1101/1103للخدمة االجتماعية بدمنهور للعام الدراسي 
بجامعــــــــــــة  FP7ســــــــــــق االتحــــــــــــاد األوربــــــــــــي لمــــــــــــنح الميــــــــــــروعات البحثيــــــــــــة من .00

 .1116وحتى  1110منذ اإلسكندرية 
جامعــــــــة  -المـــــــدير التنفيـــــــذي لوحـــــــدة ضـــــــمان الجـــــــودة بكليـــــــة التربيـــــــة بـــــــدمنهور .01

 . 1116-0-3وحتى  1119منذ إنياءها في اإلسكندرية 
جامعـــــــة  -مجلـــــــس إدارة وحـــــــدة ضـــــــمان الجـــــــودة بكليـــــــة التربيـــــــة بـــــــدمنهور ربـــــــيس .03

 . 1101-01-10وحتى  1116-6-0منذ اإلسكندرية 
ـــــــيس .01 ـــــــة رب ـــــــة التربي ـــــــس إدارة وحـــــــدة ضـــــــمان الجـــــــودة بكلي جامعـــــــة دمنهـــــــور  -مجل

 . 1100سبتمبر  01وحتى  1101-01-19منذ 
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وحتــــــــى  1110مـــــــن اإلســـــــكندرية عضـــــــوية جمعيـــــــة الصـــــــحة النفســــــــية الوقابيـــــــة ب .00
 اآلن.

ـــــــــدمات التربويـــــــــة والتطـــــــــوير اإل .09 ـــــــــدير التنفيـــــــــذي لوحـــــــــدة الخ داري للمؤسســـــــــات الم
 .  1101وحتى  1116بكلية التربية بدمنهور واأليراف عليها من 

ـــــــة جامعـــــــة دمنهـــــــور  .00 ـــــــة التربي ـــــــويم بكلي ـــــــاس والتق ـــــــس إدارة وحـــــــدة القي ـــــــيس مجل رب
 . 1100سبتمبر  01وحتى  1116من 

ربــــــــيس مجلــــــــس إدارة وحــــــــدة الخــــــــدمات التربويــــــــة والتطــــــــوير اإلداري للمؤسســــــــات  .01
ســــــــبتمبر  01وحتــــــــى  1101بكليــــــــة التربيــــــــة بــــــــدمنهور واأليــــــــراف عليهــــــــا مــــــــن 

1100 . 
ـــــــور  .06 ـــــــة دمنه ـــــــة جامع ـــــــة التربي ـــــــز اإلريـــــــاد النفســـــــي بكلي ـــــــس إدارة مرك ـــــــيس مجل رب

 وحتى اآلن .  1103من 
 اآلن. م وحتى0610عضوية رابطة التربية الحديثة من  .11
 م وحتى اآلن.0610عضوية الجمعية المصرية للدراسات النفسية من  .10
ـــــــن  .11 ـــــــم(  م ـــــــة األخصـــــــابيين النفســـــــيين المصـــــــرية )ران ـــــــى  0610عضـــــــوية رابط وحت

 اآلن.
م وحتــــــــى 0669عضــــــــوية جمعيــــــــة رعايــــــــة اليــــــــبا  بــــــــالبحيرة فــــــــي الفتــــــــرة مــــــــن  .13

 األن.
 وحتى اآلن. 0660من اإلسكندرية عضوية جمعية أصدقاء البيبة ب .11
 وحتى اآلن. 0666من اإلسكندرية عضوية جمعية أصدقاء مكتبة  .10

 االهتمامات العلمية المهارات و :  تاسعاً 
ــــــــل  .0 ــــــــي المختلفــــــــة مث ــــــــرامج الحاســــــــ  اآلل ــــــــات إحصــــــــابيًا باســــــــتخدام ب ــــــــل البيان تحلي

ـــــــــــــامج ) ـــــــــــــامج )MINTABبرن ـــــــــــــامج ) ،(SAS(، وبرن ـــــــــــــك مـــــــــــــن SPSSوبرن ( وذل
 .windowsبيبة النوافذ 

 Internetالتعامل مع يبكة المعلومات العالمية اإلنترنت  .1
ـــــــل  .3 ـــــــت مث ـــــــى اإلنترن ـــــــة عل ـــــــة وتعليمي ـــــــة تربوي ـــــــع ذات طبيع تصـــــــميم صـــــــفحات ومواق

 والنير اإللكتروني . ،والمدرسة اإللكترونية ،ميرو  الجامعة اإللكترونية
  Microsoft officeمع مجموعة برامج الحاس  اآللي   بكف ة التعامل .1
 .Visual Basicالبرمجة المواكبة لألحداث باستخدام لغة البيسك المربي  .0
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ـــــــي .9 ـــــــي ف ـــــــة  .اســـــــتخدامات الحاســـــــ  اآلل ـــــــة التعليمي مجـــــــال اإلدارة خاصـــــــة إدارة العملي
 ،والمرتبـــــــات ،والتيســـــــير اإلداري مثـــــــل قواعـــــــد بيانـــــــات لكـــــــل مـــــــن الجـــــــداول الدراســـــــية

 ويبون العاملين والطال  . 
ــــــر  .0 ــــــي موجــــــو تصــــــميم ب ــــــامج بنــــــوك األســــــبلة د امج حاســــــ  آل ــــــى ومــــــن أهمهــــــا برن عل

CD  ودليــــــل اســــــتخدم معنــــــون :نظــــــام الــــــدعم اإللكترونــــــي للمعلــــــم وأســــــتاذ الجامعــــــة
" Electronic Support System For Professor" 

 : بناء يراكات علمية  عايراً 
ــــــي  .0 ــــــرام المســــــاهمة ف ــــــولإب ــــــة  بروتوك ــــــة دمنهــــــور وجامع ــــــين جامع ــــــاون ميــــــترك ب تع

أســــــوان فـــــــي مجــــــال  تنفيـــــــذ بـــــــرامج التعلــــــيم المفتـــــــوت بـــــــين كليــــــة التربيـــــــة جامعـــــــة 
 .1100دمنهور وكلية التربية جامعة أسوان 

ــــــي  .1 ــــــرام المســــــاهمة ف ــــــة إب ــــــة دمنهــــــور وجامع ــــــين جامع ــــــاون ميــــــترك ب ــــــول تع بروتوك
بـــــــين كليـــــــة التربيـــــــة جنـــــــو  الـــــــوادي فـــــــي مجـــــــال  تنفيـــــــذ بـــــــرامج التعلـــــــيم المفتـــــــوت 

 .1101جامعة دمنهور وكلية التربية جامعة جنو  الوادي 
ــــــي  .3 ــــــرام المســــــاهمة ف ــــــة إب ــــــة دمنهــــــور وجامع ــــــين جامع ــــــاون ميــــــترك ب ــــــول تع بروتوك

ــــــة جامعــــــة  ــــــة التربي ــــــوت بــــــين كلي ــــــيم المفت ــــــرامج التعل ــــــي مجــــــال  تنفيــــــذ ب الزقــــــازيق ف
 .1100دمنهور وكلية التربية جامعة الزقازيق 

 أنيطة علمية وتطبيقية خارج الجامعة :: حادي عير 
 في مجال خدمة المجتمع   أنيطة علمية وتطبيقية –أ 
ـــــار  .0 ـــــيم الكب ـــــة لتعل ـــــة العام ـــــر  الهيب ـــــين ف ـــــاون ميـــــترك ب ـــــول تع ـــــذ بروتوك ـــــع وتنفي توقي

فــــــي مجــــــال محــــــو اإلســــــكندرية بمحافظــــــة البحيــــــرة وكليــــــة التربيــــــة بــــــدمنهور جامعــــــة 
 .وحتى تاريخه 1101 األمية بمحافظة البحيرة

ـــــدوة " .1 ـــــى ن ـــــل الجـــــامعى الميـــــاركة ف ـــــيم قب ـــــويين حـــــول تحـــــديات التعل ـــــار الترب حـــــوار كب
ـــــــك التحـــــــديات ـــــــة تل ـــــــديوان وســـــــبل مواجه ـــــــيم  ب ـــــــة والتعل ـــــــا وزارة التربي ـــــــى أقامته " الت

 .00/6/1103عام الوزارة بالقاهرة وذلك فى 
الســــــيد " تحــــــت رعايــــــة تطــــــوير التعلــــــيم ب يــــــدي أبنابــــــهالميــــــاركة فــــــى نــــــدوة بعنــــــوان " .3

ــــــــرة والســــــــيد االســــــــتاذ  ــــــــل هــــــــدهود محــــــــافظ البحي ــــــــدكتور مصــــــــطفي كام االســــــــتاذ ال
الـــــــدكتور وزيـــــــر التربيـــــــة والتعلـــــــيم بالمحافظـــــــه وبميـــــــاركة الســـــــيد األســـــــتاذ الـــــــدكتور 
عميــــــــد كليــــــــة التربيــــــــه بجامعــــــــة دمنهــــــــور عقــــــــدت النــــــــدوة فــــــــي مجمــــــــع دمنهــــــــور 

 .06/1/1101الثقافي وذلك فى 
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ـــــــدريبي ل .1 ـــــــامج الت ـــــــى البرن ـــــــة اليـــــــبا  الميـــــــاركة ف ـــــــة مهـــــــارات العـــــــاملين بمديري تنمي
ـــــــــــن  ـــــــــــرة م ـــــــــــرة خـــــــــــالل الفت ـــــــــــى  00/00/1101والرياضـــــــــــية بمحافظـــــــــــة البحي حت

األســــــــالي  الحديثــــــــة لتنميــــــــة القــــــــدرات ومهــــــــارات التفكيــــــــر بعنــــــــوان " 06/00/1101
 ".اإلبداعي

ت هيــــــــل بل الاســــــــو بالتوعيــــــــة تنفيــــــــذ العديــــــــد مــــــــن الــــــــدورات التدريبيــــــــة ومحاضــــــــرات  .0
وكليــــــــــة الطــــــــــ   للمــــــــــدمنين بمــــــــــدارس محافظـــــــــة البحيــــــــــرةالنفســـــــــي واالجتمــــــــــاعي 

ـــــــــة بمحافظـــــــــة  ـــــــــن صـــــــــندوق مكافحـــــــــة اإلســـــــــكندرية ومستســـــــــفي الطلب ـــــــــف م بتكلي
  .األدمان التابع لرباسة مجلس الوزراء

ـــــــــي للمســـــــــتويات  .9 ـــــــــرامج الترق ـــــــــة لب ـــــــــدورات التدريبي ـــــــــي ال الميـــــــــاركة بمحاضـــــــــرات ف
وم اإلداريــــــــة عقــــــــدها أكاديميــــــــة الســــــــادات للعلــــــــتالقياديــــــــة الوســــــــطى والعليــــــــا التــــــــي 

 .اآلن وحتى 0669في الفترة من اإلسكندرية ب
( مــــــــن البــــــــرامج التدريبيــــــــة لتحســــــــين التعلــــــــيم للمعلمــــــــين 0الميــــــــاركة فــــــــي عــــــــدد ) .0

ــــــة  ــــــل بكلي ــــــن المحاضــــــرات وورش العم ــــــد م ــــــاء العدي لق ــــــدارس وا  ــــــديري الم والنظــــــار وم
 .اإلسكندريةجامعة -التربية بدمنهور 

التدريبيـــــــــة للمعلمـــــــــين والنظـــــــــار ومـــــــــديري الميـــــــــاركة فـــــــــي العديـــــــــد مـــــــــن البـــــــــرامج  .1
ــــــــــدري   ــــــــــد مــــــــــن المحاضــــــــــرات وورش العمــــــــــل بمركــــــــــز ت لقــــــــــاء العدي المــــــــــدارس وا 

 المعلمين بمحافظة البحيرة.
الميـــــــــاركة فـــــــــي العديـــــــــد مـــــــــن البـــــــــرامج التدريبيـــــــــة للمعلمـــــــــين والنظـــــــــار ومـــــــــديري  .6

ــــــــــدري   ــــــــــد مــــــــــن المحاضــــــــــرات وورش العمــــــــــل بمركــــــــــز ت لقــــــــــاء العدي المــــــــــدارس وا 
 .اإلسكندريةمحافظة المعلمين ببكال ب

ـــــــة  .01 ـــــــة رعاي ـــــــدها جمعي ـــــــي تعق ـــــــة الت ـــــــدورات التدريبي ـــــــن ال ـــــــد م ـــــــي العدي الميـــــــاركة ف
وذلــــــــــك  ،لمعلمــــــــــي وأخصــــــــــابي ذوي االحتياجــــــــــات الخاصــــــــــةاإلســــــــــكندرية الطلبــــــــــة ب

س القيـــــــــات األكاديميـــــــــة والعمليـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال "بإلقـــــــــاء العديـــــــــد مـــــــــن المحاضـــــــــرا
 ".النفسي لذوي االحتياجات الخاصة

ـــــــات " الميـــــــاركة التلفزي .00 ـــــــق االمتحان ـــــــوان " ســـــــبل مواجهـــــــة قل ـــــــة بمحاضـــــــرات بعن وني
ـــــــون  ـــــــي لقـــــــاء تلفزيـــــــوني مبايـــــــر بالقنـــــــاة الخامســـــــة لتلفزي مســـــــاء اإلســـــــكندرية وه

 الساعة التاسعة مساءًا.  1/9/1111الثالثاء الموافق 
الميــــــــاركة فــــــــي بــــــــرامج تــــــــدري  المعلمــــــــين والنظــــــــار والمدرســــــــين األوابــــــــل واإلدارة  .01

ــــــــــــــ ــــــــــــــة ف ــــــــــــــة التربي ــــــــــــــن )الوســــــــــــــطى بكلي ــــــــــــــرة م ــــــــــــــى 03/0/1111ي الفت ( حت
 ( بمحافظة البحيرة.00/1/1111)
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( دورة تدريبيـــــــــة إلعـــــــــداد المعلـــــــــم الجـــــــــامعي بكليـــــــــة التربيـــــــــة 1الميـــــــــاركة فـــــــــي ) .03
 .اإلسكندريةجامعة  -بدمنهور 

ــــــــــي ) .01 ــــــــــادة الوســــــــــطى 1الميــــــــــاركة ف ــــــــــي لمســــــــــتويات القي ــــــــــة للترق ( دورات تدريبي
 .اإلسكندريةو والعليا بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة بالبحيرة 

( دورات تدريبيـــــــــــة لتـــــــــــدري  المعلمـــــــــــين بمركـــــــــــز التـــــــــــدري  6الميـــــــــــاركة فـــــــــــي ) .00
 .اإلسكندريةالربيسي بمحافظتي البحيرة و 

ـــــــي ) .09 ـــــــي 9الميـــــــاركة ف ـــــــة لتـــــــدري  معلم ـــــــيم األزهـــــــري ( دورات تدريبي ـــــــديري التعل وم
بمحافظتــــــــــة البحيــــــــــرة بمدينــــــــــة  بمركــــــــــز التــــــــــدري  الربيســــــــــي للمعاهــــــــــد األزهريــــــــــة

 .دمنهور
ــــــــي ) .00 ــــــــونفرنس 0األيــــــــتراك ف ــــــــديو ك  Video conference( مــــــــؤتمرات بالفي

مدرســـــــــة الثانويـــــــــة الزراعيـــــــــة بـــــــــالمركز الربيســـــــــي بـــــــــالبحيرة لمـــــــــؤتمرات الفيـــــــــديو بال
 .بدمنهور

يبي لت هيــــــــل المعلمــــــــين الجــــــــدد بكليــــــــة التربيــــــــة الميــــــــاركة فــــــــي البرنــــــــامج التــــــــدر  .01
 .1111في صيف عام اإلسكندرية جامعة  –بدمنهور 

الميــــــــاركة فــــــــي البرنــــــــامج التــــــــدريبي لت هيــــــــل أوابــــــــل الخــــــــريجين بكليــــــــة التربيــــــــة  .06
 .1110في صيف عام اإلسكندرية جامعة  –بدمنهور 

االيـــــــتراك فـــــــي بـــــــرامج تـــــــدري  مــــــــدربي ميســـــــرات تعلـــــــيم الفتـــــــاة بالتعـــــــاون مــــــــع  .11
المجلـــــــس القـــــــومي للطفولـــــــة واألمومـــــــة ومنظمـــــــة اليونيســـــــيف بمجمـــــــع مبـــــــارك فـــــــي 

 ( بمحافظة البحيرة.3/1/1113( حتى )10/9/1113الفترة من )
ـــــدرات  .10 ـــــة ق ـــــرامج تنمي ـــــي ب ـــــدريس ف ـــــة الت ـــــدري  الســـــادة أعضـــــاء هيب ـــــي ت االيـــــتراك ف

ـــــــة  ـــــــدريس بجامع ـــــــة الت ـــــــن )اإلســـــــكندرية أعضـــــــاء هيب ـــــــرة م ـــــــي الفت ( 10/9/1111ف
 وحتى اآلن .

االيــــــــتراك فــــــــي ميــــــــرو  تطــــــــوير التــــــــدري  الميــــــــدانى بكليــــــــة التربيــــــــة بــــــــدمنهور  .11
(1119.) 
ـــــــامج  .13 ـــــــررات الدراســـــــية ضـــــــمن برن ـــــــرامج والمق ـــــــامج توصـــــــيف الب ـــــــي برن االيـــــــتراك ف

ـــــــــــــن ) ـــــــــــــرة م ـــــــــــــاد الفت ـــــــــــــات لإلعتم عـــــــــــــداد الجامع  -00التطـــــــــــــوير المســـــــــــــتمر وا 
01/1/1111 . ) 

النظـــــــراء المــــــراجعين لمؤسســـــــات التعلـــــــيم الجـــــــامعي ضـــــــمن االيــــــتراك فـــــــي برنـــــــامج  .11
عـــــــــداد الجامعـــــــــات لإلعتمـــــــــاد   -13الفتـــــــــرة مـــــــــن )برنـــــــــامج التطـــــــــوير المســـــــــتمر وا 

11/01/1111 ).  
 اإليراف على تنفيذ الميروعات التالية: .10
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 ( بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 1100-1111ميرو  إمتحانات كادر المعلم .) 
 (1116والطفولة المبكرة، )  ميرو  تحسين التعليم 
 ( ،1100-1111ميرو  تحسين التعلم بوزارة التربية والتعليم.) 

ــــــــي  .19 ــــــــرامج إعــــــــداد القــــــــادة الت ــــــــة لب ــــــــدورات التدريبي الميــــــــاركة بمحاضــــــــرات فــــــــي ال
ـــــــة ب ـــــــوم اإلداري ـــــــة الســـــــادات للعل ـــــــن : أكاديمي ـــــــل م ـــــــدتها ك ـــــــز اإلســـــــكندريةعق ، ومراك

والهيبــــــــــة القوميـــــــــــة لتنميـــــــــــة قـــــــــــدرات  (FLDC)اإلســـــــــــكندرية جامعـــــــــــة التــــــــــدري  ب
ــــــــدريس  ــــــــة الت ــــــــيم والتنظــــــــيم واإلدارة  و  ،(NCFLD)أعضــــــــاء هيب مــــــــديريات التعل

والبحيـــــــــرة،  ومركـــــــــز التـــــــــدري  الربيســـــــــي بـــــــــبكال ومركـــــــــز اإلســـــــــكندرية بمحـــــــــافظتي 
فـــــــي   وحتـــــــى اآلن 0669التـــــــدري  الربيســـــــي بمحافظـــــــة البحيـــــــرة فـــــــي الفتـــــــرة مـــــــن 

 -مجاالت:
 برنامج مع ألسبلة سح  اFast test   تدريج األسبلة باستخدام برنامجwinstep 
  التعامل مع برنامج اإلحصاءSPSS  إعداد األختبارات مع برنامجHotpotatos 
   قياس وتقويم جودة مخرجات التعلم   االتجاهات الحديثة في اإلرياد والتوجيه 
 . تنمية مهارات إدارة األزمات  . تنمية مهارات التفاوض 
 العالقات العامة في العمل تنمية مهارات  تقويم وضبط جودة األداء المدرسي 
 دارة الغض  واالنفعاالت  NLPالبرمجة اللغوية العصبية   الذكاء الوجداني وا 
 . تنمية مهارات إدارة الوقت  . تنمية مهارات العرض الفعال 
 . تنمية مهارات االتصال الفعال  . تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 
  مهارات التعامل مع ضغوط العمل .تنمية  . تنمية مهارات التحفيز والدافعية 
  تنمية مهارات حل الميكالت واتخاذ القرار   تنمية مهارات القيادة واأليراف 
 تنمية مهارات إدارة نزاعات العمل  . تنمية مهارات المتابعة وتقييم األداء 
 . تصميم البرامج التدريبية وتقييم أثرها   مهارات إدارة االجتماعات .تنمية 
 . تنمية مهارات إدارة الذات واآلخرين  . دارة الفريق  تنمية مهارات بناء وا 
 تنمية مهارات إعداد وكتابة التقارير   دارة إعداد  اإللكترونيةبنوك األسبلة وا 
 الت هيل النفسي واالجتماعي للمدمنين   مهارات النجات في الحياة 

 أنيطة علمية وتطبيقية في مجال تطوير التعليم الجامعي   –  
الميــــــاركة فــــــي فعاليــــــات المــــــؤتمر القــــــومي الســــــنوى الثــــــاني عيــــــر )العربــــــي الرابــــــع(  .0

تطــــــــوير أداء الجامعــــــــات العربيــــــــة فــــــــي ضــــــــوء الجــــــــامعي:  التعلــــــــيملمركــــــــز تطــــــــوير 
، دار الضـــــــيافة بجامعـــــــة عـــــــين يـــــــمس، معـــــــايير الجـــــــودة اليـــــــاملة ونظـــــــم االعتمـــــــاد

، ببحــــــــــث بعنــــــــــوان 1110ديســــــــــمبر  06-01العباســــــــــية، القــــــــــاهرة، الفتــــــــــرة مــــــــــن 
ــــــــــــاد وضــــــــــــمان الجــــــــــــودة  ــــــــــــات االعتم ــــــــــــدريس لمتطلب ــــــــــــة الت "إدراك أعضــــــــــــاء هيب
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والصــــــعوبات التــــــي تواجــــــه تطبيقــــــه بمؤسســــــات التعلــــــيم العــــــالي فــــــي مصــــــر )دراســــــة 
 ميدانية(.

ــــــي ميــــــرو   .1 ــــــامج التالميــــــاركة ف ــــــةتطــــــوير برن ــــــات التربي ــــــة كلي ــــــداني لطلب ــــــة المي  ربي
( HEEPFضـــــــمن الميـــــــروعات الممولـــــــة مـــــــن صـــــــندوق تطـــــــوير التعلـــــــيم العـــــــالى) 

 1110( مارس  FOEPوميرو  تطوير كلية التربية )
ـــــــــة بنظـــــــــام  .3 ـــــــــات ورش التوعي ـــــــــذ فعالي ـــــــــايير تنفي ضـــــــــمان الجـــــــــودة واالعتمـــــــــاد، ومع

ــــــــًا للقواعــــــــد الخ ــــــــالى طبق ــــــــيم الع ــــــــذاتى لمؤسســــــــات التعل ــــــــويم ال ــــــــة التق اصــــــــة بالهيب
ـــــــة  ـــــــات جامع ـــــــبعض كلي ـــــــاد ب ـــــــيم واإلعتم ـــــــة لضـــــــمان جـــــــودة التعل اإلســـــــكندرية القومي

ـــــــــة ب 1110-1101 ـــــــــة النوعي ـــــــــة التربي ـــــــــوم وكلي ـــــــــة العل ، اإلســـــــــكندرية ومنهـــــــــا كلي
 وكلية الط  البيطري ب دفينا، وكلية األدا  بدمنهور.

ـــــــــة  .1 الميـــــــــاركة فـــــــــي المـــــــــؤتمر الثـــــــــاني عيـــــــــر للجمعيـــــــــة العلميـــــــــة لكليـــــــــات التربي
ــــــين ــــــا ب ــــــرة م ــــــى الفت ــــــا ف ــــــة وحضــــــور اجتماعه ــــــات العربي ــــــى الجامع -3 ومعاهــــــدها ف

ــــــــــــة 1/3/1101 ــــــــــــة بجامع ــــــــــــة التربي ــــــــــــى رحــــــــــــا  كلي  أم درمــــــــــــان اإلســــــــــــالمية ف
 بالسودان.

إعـــــــالن تقريـــــــر حالـــــــة التعلـــــــيم العـــــــالي فـــــــى مصـــــــر الميـــــــاركة وحضـــــــور مـــــــؤتمر  .0
ــــــــــر القطــــــــــري ــــــــــوم "التقري ــــــــــد ي ــــــــــري  11/3/1101" المنعق ــــــــــؤتمرات الكب بقاعــــــــــة الم

 ة القاهرة.بجامع
جــــــودة الحيــــــاة كاســــــتثمار للعلــــــوم الميــــــاركة فــــــي المــــــؤتمر العلمــــــي الســــــابع بعنــــــوان " .9

جامعـــــــة كفـــــــر اليـــــــيخ فـــــــى الفتـــــــرة  –" المنعقـــــــد بكليـــــــة التربيـــــــة التربويـــــــة والنفســـــــية
 .1101ابريل  01 – 03من 

العربي التقار  بعنوان " ) المياركة في المؤتمر القومي السنوي السابع عير )العربي التاسع .0
" الذى نظمه مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة في برامج التعليم الجامعي وقبل الجامعي
 00 – 01فى الفترة من  لجامعة الدول العربية عين يمس بالتعاون مع األمانة العامة

 .1101نوفمبر 
الميـــــــاركة فـــــــى االنيـــــــطة التدريبيـــــــة التـــــــى قـــــــدمها ميـــــــرو  الطـــــــرق المؤديـــــــة الـــــــى  .1

ــــــ ــــــيم الع ــــــة الهندســــــة التعل ــــــا والبحــــــوث لكلي ــــــابع لمركــــــز تطــــــوير الدراســــــات العلي الى الت
 -جامعة القاهرة وقد ايتملت المياركة على :

   30/3فى الفترة من اإلسكندرية حضور برنامج تدري  المدربين والذى عقد بجامعه 
 .1/1/1100وحتى 

   لنمطـى علـى التفكيـر ابجامعـة اإلسـكندرية  1100ي  الطال  فـى صـيف القيام بتدر
 بداعى ببرنامج تنمية مهارات التفكير واالدارة.واإل
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ــــــوان " .6 ــــــى الثــــــانى عيــــــر بعن ــــــؤتمر العلم ــــــي الم ــــــاء االنســــــان الميــــــاركة ف ــــــة وبن التربي
ــــــات المســــــتقبل ــــــى ضــــــوء تحــــــديات الحاضــــــر وتطلع ــــــى ف ــــــة العرب ــــــه كلي ــــــذي نظمت ". وال

 .1103أكتوبر  11-13التربية جامعه الفيوم فى الفترة من 
ــــــــؤتمر .01 ــــــــيس عــــــــام الم ــــــــوان  رب ــــــــة دمنهــــــــور تحــــــــت عن ــــــــة جامع ــــــــة التربي األول لكلي
"، الــــــــذى نظمتــــــــه الكليــــــــة كليــــــــات التربيــــــــة والتنميــــــــة البيــــــــرية: الواقــــــــع والمــــــــ مول"

ـــــــرة  ـــــــى الفت ـــــــرى، ف ـــــــدمنهور، بقاعـــــــة المـــــــؤتمرات الكب ـــــــافي ب ـــــــالمجمع الثق ألول مـــــــرة ب
  .1103مايو  09 – 00من 

ــــــدمها ميــــــرو  الطــــــرق .00 ــــــى ق ــــــة الت ــــــى االنيــــــطة التدريبي ــــــى  الميــــــاركة ف ــــــة ال المؤدي
تربيـــــــة التعلــــــيم العــــــالى التـــــــابع لمركــــــز تطـــــــوير الدراســــــات العليــــــا والبحـــــــوث بكليــــــة ال

 -جامعة دمنهور وقد ايتملت المياركة على:
  حضـور برنــامج تــدري  المــدربين والــذى عقــد بقاعــة المــؤتمرات بكليــة التربيــة جامعــه

 .0/1/1101وحتى  30/3دمنهور فى الفترة من 
  بكليـة التربيـة جامعـه دمنهـور علـى برنـامج  1101القيام بتدري  الطال  فى صـيف

 تنمية مهارات التفكير واإلدارة.
ـــوان  .01 ـــور تحـــت عن ـــة دمنه ـــة جامع ـــة التربي ـــاني لكلي ـــؤتمر الث ـــيس عـــام الم االتجاهـــات "رب

الفتـرة ، الذى نظمته الكلية، بقاعـة المـؤتمرات، فـى المستقبلية للتقويم التربوي وجودة التعليم"
 .1101. أغسطس 11 – 13من 

التنميــة المهنيــة  "ربــيس عــام المــؤتمر الثالــث لكليــة التربيــة جامعــة دمنهــور تحــت عنــوان  .03
 01 – 00الذى نظمته الكلية، بقاعة المؤتمرات، فـى الفتـرة مـن  للمعلم واالستثمار البيري"،

 .1101أغسطس 

 بدمنهورالتربية كلية  داخلتطوير التعليم أنيطة  ني عير:اث
ـــــــور ) .0 ـــــــة دمنه ـــــــة التربي ـــــــة لكلي ـــــــة واإلنســـــــانيةإنيـــــــاء مجل ـــــــة الدراســـــــات التربوي  (مجل

ISSN 2090-7885. 
ــــــة  .1 ــــــات التربي ــــــة كلي ــــــداني لطلب ــــــة المي ــــــامج التربي ــــــي ميــــــرو  تطــــــوير برن الميــــــاركة ف

( HEEPFضـــــــمن الميـــــــروعات الممولـــــــة مـــــــن صـــــــندوق تطـــــــوير التعلـــــــيم العـــــــالى) 
 1110مارس (  FOEPوميرو  تطوير كلية التربية )

 وضع دليل ضمان الجودة بكلية التربية بدمنهور .3
 .وضع دليل إجرابي لوحدة إدارة األزمات بكلية التربية بدمنهور .1
 .0669/0660رابد لجنة األسر في الكلية عن العام الجامعي  .0
 وضع دليل لإلرياد والدعم األكاديمي لطال  كلية التربية بدمنهور .9
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 ضمان الجودة بكلية التربية بدمنهوروضع الالبحة اإلدارية لوحدة  .0
 .0660/0661رابد اللجنة االجتماعية في الكلية عن العام الجامعي  .1
 وضع دليل إجرابي لضمان استمرارية نظام الجودة بكلية التربية بدمنهور .6

ـــــــام الجـــــــامعي  .01 ـــــــن الع ـــــــدء م ـــــــة ب ـــــــد عـــــــام اليـــــــبا  بالكلي ـــــــى  1116/1101راب وحت
 اآلن.

وحتـــــــى  0669العلميــــــة بالكليـــــــة منــــــذ عــــــام  عضــــــوية لجنــــــة األجهـــــــزة والمختبــــــرات .00
1116 . 

ـــــرة مـــــن  .01 ـــــوي فـــــي الفت ـــــم الـــــنفس الترب ـــــس قســـــم عل ـــــولى أمانـــــة مجل وحتـــــى  0669ت
1111 . 

ــــــذ  .03 ــــــا من ــــــة واأليــــــراف عليه ــــــة بالكلي ــــــس إدارة وحــــــدة الخــــــدمات التربوي عضــــــوية مجل
 وحتى اآلن .  1111عام 

ــــــة بــــــدمنه .01 ــــــي بكليــــــة التربي ــــــي تطــــــوير نظــــــام التــــــدري  الطالب ور ضــــــمن الميــــــاركة ف
 ميروعات تطوير كليات التربية.

الميــــــاركة فــــــي وضــــــع البحــــــة موحــــــدة للدراســــــات العليــــــا بكليتــــــي التربيــــــة بــــــدمنهور  .00
 وفقًا لنظام الساعات المعتمدة  .اإلسكندرية و 
ــــــور 09إنيــــــاء ) .09 ــــــة دمنه ــــــة جامع ــــــة التربي ــــــة لكلي ــــــد بالالبحــــــة الداخلي ــــــامج جدي ( برن

ــــــــم ــــــــي إعــــــــداد معل ــــــــالوريوس ف ــــــــة البك ــــــــى درج ــــــــوم والرياضــــــــيات  للحصــــــــول عل العل
والطفولـــــــة باللغـــــــات األجنبيـــــــة )ثمانيـــــــة بـــــــرامج باللغـــــــة اإلنجليزيـــــــة، وثمانيـــــــة بـــــــرامج 
باللغــــــة الفرنســــــية( مــــــن خــــــالل لتــــــوفير ميــــــزة تنافســــــية لنوعيــــــة الخــــــريج مــــــن خــــــالل 
بــــــــرامج مميــــــــزة، والتــــــــى تــــــــم الموافقــــــــة عليهــــــــا، واستصــــــــدار القــــــــرار الــــــــوزارى رقــــــــم 

 بي نها. 16/01/1103بتاريخ  1110
برامج إعداد المعلم العلوم والرياضيات وتربية الطفل باللغة إنياء أواًل : 

 االنجليزية
 برنامج إعداد معلم الطفولة  )للتدريس باللغة االنجليزية(. .0
 برنامج إعداد معلم العلوم باللغة االنجليزية )معلم تعليم أساسي الحلقة األولى(. .1
 يزية )معلم تعليم أساسي الحلقة األولى(.برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة االنجل .3
 برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة اإلنجليزية )معلم التعليم اإلعدادي والثانوي(. .1
 برنامج إعداد معلم الفيزياء باللغة االنجليزية )معلم التعليم اإلعدادي والثانوي(. .0
 اإلعدادي والثانوي(. برنامج إعداد معلم الكيمياء باللغة االنجليزية )معلم التعليم .9
 برنامج إعداد معلم البيولوجي أساسي/ جيولوجيا فرعي باللغة االنجليزية.  .0
 برنامج إعداد معلم الجيولوجيا اساسي /بيولوجي فرعي باللغة االنجليزية. .1
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 برامج إعداد المعلم العلوم والرياضيات وتربية الطفل باللغة الفرنسيةإنياء ثانيًا : 
 الطفولة )للتدريس باللغة الفرنسية(. برنامج إعداد معلم .1
 برنامج إعداد معلم العلوم باللغة الفرنسية )معلم تعليم أساسي الحلقة األولى(. .1
 برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الفرنسية )معلم تعليم أساسي الحلقة األولى(. .3
 والثانوي(.برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الفرنسية )معلم التعليم اإلعدادي  .1
 برنامج إعداد معلم الفيزياء باللغة الفرنسية )معلم التعليم اإلعدادي والثانوي(. .0
 برنامج إعداد معلم الكيمياء باللغة الفرنسية )معلم التعليم اإلعدادي والثانوي(. .9
 لوجي أساسي/ جيولوجيا فرعي باللغة الفرنسية. البيوبرنامج إعداد معلم  .0
 وجيا أساسي /بيولوجي فرعي باللغة الفرنسية.برنامج إعداد معلم الجيول .8

ــــــــام الجــــــــامعي  .00 ــــــــة عــــــــن الع ــــــــي الكلي ــــــــة الرياضــــــــية ف ــــــــد اللجن ،  1110/ 1111راب
1110/1119 ،1119/1110 ،1110/1111. 

ـــــــــدمنهور،  .01 الميـــــــــاركة فـــــــــي فعاليـــــــــات المـــــــــؤتمر العلمـــــــــي األول لكليـــــــــة التربيـــــــــة ب
إعـــــــــداد م، والـــــــــذي خصـــــــــص لتطـــــــــوير بـــــــــرامج 0669جامعـــــــــة اإلســـــــــكندرية، عـــــــــام 

 المعلم.
ــــــي األعــــــوام  .06 ــــــة ف ــــــا والبحــــــوث بالكلي ــــــة الدراســــــات العلي ــــــي عضــــــوية لجن الميــــــاركة ف

 .1110/1111، 1111/1113، 1110وحتى 0661، 0669/0660
داريـــــــين  .11 ـــــــال  وعـــــــاملين وا  ـــــــات للط ـــــــويم واالمتحان ـــــــال التق ـــــــام أعم ـــــــل مه وضـــــــع دلي

ــــــــور،  ــــــــة دمنه ــــــــات بجامع ــــــــة كلي ــــــــة لكاف ــــــــة معاون ــــــــدريس وهيب ــــــــة الت وأعضــــــــال هيب
 .1100ريناي

ـــــــام وممارســـــــات أ .10 ـــــــل إريـــــــادى لمه ـــــــاملين وضـــــــع دلي ـــــــدريس والع ـــــــه الت عضـــــــاء هيب
ــــــــــاتهم واإل ــــــــــويم الطــــــــــال  وامتحان ــــــــــات تق ــــــــــين خــــــــــالل عملي ــــــــــة داري ــــــــــات جامع لكلي

 .1100، ينايردمنهور
الميـــــــاركة فـــــــي عضـــــــوية لجنـــــــة يـــــــبون المجتمـــــــع وخدمـــــــة البيبـــــــة بالكليـــــــة فـــــــي  .11

، 1113/1111، 1110/1111، 0660/0661األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام 
1111/1110 ،1110/1119 ،1119/1110. 

ـــــــس  .13 ـــــــاس ناســـــــا تلك عـــــــداد مقي ـــــــي  NASA-TLXتصـــــــميم وا  ـــــــامج للحاســـــــ  اآلل كبرن
ودليــــــــل اســــــــتخدم معنــــــــون : قيــــــــاس العــــــــ ء المعرفــــــــي مــــــــزود  CDموجــــــــود علــــــــى 

 باختبار للمهام العددية كبرنامج فرعي يساعد على  قياس الع ء المعرفي.
ـــــة  .11 ـــــة اإلخطـــــة للوضـــــع الخطـــــة التنفيذي ـــــة التربي  ACTIONبووووودم  و ســـــتراتيجية لكلي

PLAN TO DESIGN INSTITUTIONAL STRATEGIC PLAN،  ــــًا وفق
ـــــــة  ـــــــالي بجمهوري ـــــــيم الع ـــــــة لمؤسســـــــات التعل ـــــــايير والممارســـــــات التطبيقي ـــــــة المع لوثيق
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ــــــاد  ــــــيم واالعتم ــــــة لضــــــمان جــــــودة التعل ــــــة القومي ــــــة الصــــــادرة عــــــن الهيب مصــــــر العربي
 . 1111بريل أبتاريخ 

ـــــــــم .10 ـــــــــذ معظ ـــــــــة بنظـــــــــام فعاليـــــــــات ورش  تنفي ـــــــــودة واالعتمـــــــــادالتوعي ، ضـــــــــمان الج
ومعــــــــايير التقــــــــويم الــــــــذاتى لمؤسســــــــات التعلــــــــيم العــــــــالى طبقــــــــًا للقواعــــــــد الخاصــــــــة 

ــــــاد  ــــــيم واإلعتم ــــــة لضــــــمان جــــــودة التعل ــــــة القومي ــــــدها وحــــــدة ضــــــمان بالهيب ــــــي تعق الت
 ومنها على سبيل المثال ال الحصر: الجودة بكلية التربية بدمنهور،

  الجودة فى التعليم"المعاييراالكاديمية"معايير 
 خطة مقترحة إلدارة األزمات والكوارث بالكلية 
 األسس العامة التي يلتزم بها واضعو أسبلة االختبارات 
  الجودة واالعتماد المدرسي : نظرة عامة لقاء فرق عمل مدارس البحيرة 

حضــــــــور برنــــــــامج تــــــــدري  المــــــــدربين والــــــــذى عقــــــــد بقاعــــــــة المــــــــؤتمرات بكليــــــــة  .19
 .0/1/1101وحتى  30/3التربية جامعه دمنهور فى الفترة من 

القيــــــــام بتــــــــدري  طــــــــال  جامعــــــــه دمنهــــــــور فــــــــي رحــــــــا  كليــــــــة التربيــــــــة جامعــــــــه  .10
ــــــــرة مــــــــن  ــــــــى الفت ــــــــى  30/3دمنهــــــــور ف ــــــــى  0/1/1101وحت مهــــــــارات مواجهــــــــة عل

 ببرنامج تنمية المهارات السلوكية. الضغوط
والمواطنـــــــــة نظـــــــــرة تحليليـــــــــة  االنتمـــــــــاء اليـــــــــبا  وقـــــــــيمتنظـــــــــيم نـــــــــدوة بعنـــــــــوان " .11

" تحــــــــت رعايــــــــة أ.د/ عــــــــادل الســــــــعيد الحضــــــــاريةلليخصــــــــية المصــــــــرية ومقوماتهــــــــا 
عميـــــــد كليـــــــة التربيـــــــة جامعـــــــة دمنهـــــــور بقاعـــــــة المـــــــؤتمرات بالـــــــدور الثـــــــامن البنـــــــا 

حاضــــــــــر فيهــــــــــا  3/1/1101 يــــــــــوم األثنــــــــــين الموافــــــــــق بمبنــــــــــى الكليــــــــــة بتــــــــــاريخ
ــــــــد ــــــــيم أ.د/عب ــــــــز دراســــــــات الق ــــــــدير مرك ــــــــة وم ــــــــروم أســــــــتاذ أصــــــــول التربي الودود مك

 واالنتماء الوطني بكلية التربية جامعة المنصورة.
" تحــــــــت رعايــــــــة  المســــــــلحة خيــــــــر أجنــــــــاد االرض قواتنــــــــا تنظــــــــيم نــــــــدوة بعنــــــــوان " .16

ــــــدرج /أ.د ــــــور بم ــــــة دمنه ــــــة جامع ــــــة التربي ــــــد كلي ــــــا عمي ــــــى  0عــــــادل الســــــعيد البن بمبن
حاضـــــــــر فيهـــــــــا الســـــــــيد اللـــــــــواء/ محمـــــــــد حســـــــــن  1/00/1101الكليـــــــــة بتـــــــــاريخ 

 الصول أحد أبطال حر  أكتوبر.
" تحــــــت رعايــــــة أ.د/ عــــــادل الســــــعيد "مصــــــر المكــــــان والمكانــــــةتنظــــــيم نــــــدوة بعنــــــوان  .31

ـــــــدرج  ـــــــور بم ـــــــة دمنه ـــــــة جامع ـــــــة التربي ـــــــد كلي ـــــــا عمي ـــــــاريخ  1البن ـــــــة بت ـــــــى الكلي بمبن
حاضـــــــر فيهـــــــا الســــــــيد العميـــــــد/ أســــــــامة الجمـــــــال مــــــــن كليـــــــة الــــــــدفا   0/3/1100

 الجوي باإلسكندرية
" تحـــــــت رعايـــــــة أ.د/عـــــــادل الســـــــعيد البنـــــــا مصـــــــر المســـــــتقبلتنظـــــــيم نـــــــدوة بعنـــــــوان " .30

كليــــــــــة بتــــــــــاريخ بمبنــــــــــى ال 1عميـــــــــد كليــــــــــة التربيــــــــــة جامعــــــــــة دمنهــــــــــور بمــــــــــدرج 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=484&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0627%u0646%u062A%u0645%u0627%u0621&exp=371151
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=484&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0627%u0646%u062A%u0645%u0627%u0621&exp=371151
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ـــــــد حســـــــن الصـــــــول أحـــــــد أبطـــــــال  17/3/1100 ـــــــواء محم ـــــــا الســـــــيد الل حاضـــــــر فيه
 حر  أكتوبر.

" تحـــــت رعايـــــة أ.د/ عـــــادل الســـــعيد البنـــــا كلنـــــا ضـــــد األرهـــــا تنظـــــيم نـــــدوة بعنـــــوان " .31
بمبنــــــــــى الكليــــــــــة بتــــــــــاريخ  0عميـــــــــد كليــــــــــة التربيــــــــــة جامعــــــــــة دمنهــــــــــور بمــــــــــدرج 

طراوي وكيـــــــل أول حاضـــــــر فيهـــــــا كـــــــل مـــــــن اليـــــــيخ عبـــــــد الفتـــــــات البســـــــ 0/1/1100
ـــــــواء محمـــــــد حســـــــن الصـــــــول  ـــــــة، والســـــــيد الل ـــــــس فيلمـــــــون خليف وزارة األوقـــــــاف، والق

 أحد أبطال حر  أكتوبر.
" تحـــــــــت رعايـــــــــة مكافحـــــــــة وعـــــــــالج اإلدمـــــــــان والتعـــــــــاطيتنظـــــــــيم نـــــــــدوة بعنـــــــــوان " .33

ـــــــع /أ.د ـــــــاون م ـــــــور بالتع ـــــــة دمنه ـــــــة جامع ـــــــة التربي ـــــــد كلي ـــــــا عمي عـــــــادل الســـــــعيد البن
ــــــــى صــــــــندوق مكافحــــــــة وعــــــــالج اإلدمــــــــان وال ــــــــوزراء ف ــــــــس ال ــــــــاطي برباســــــــة مجل تع

0/1/1100. 
التنميــــــــة البيــــــــرية إطاللــــــــة أوليــــــــة علــــــــى صــــــــور كثيــــــــرة تنظــــــــيم نــــــــدوة بعنــــــــوان " .31

بمبنــــــــــى كليــــــــــة  1بمــــــــــدرج  00/1/1100" بتــــــــــاريخ الســــــــــبت الموافــــــــــق التفاصــــــــــيل
التربيـــــــة جامعـــــــة دمنهـــــــور حاضـــــــر فيهـــــــا الســـــــيد األســـــــتاذ الـــــــدكتور عـــــــادل الســـــــعيد 

 البنا عميد الكلية.
تنظــــــيم وريــــــة عمــــــل للســــــادة أعضــــــاء هيبــــــة التــــــدريس والهيبــــــة المعاونــــــه بعنــــــوان  .30

"  Google scholar كيفيـــــــة تفعيـــــــل المواقـــــــع االلكترونيـــــــه وخدمـــــــة حســـــــابات 
بتــــــــــــاريخ األحــــــــــــد الموافــــــــــــق المقدمــــــــــــه مــــــــــــن وحــــــــــــدة الخــــــــــــدمات التكنولوجيــــــــــــه 

تحــــــــت بقاعـــــــة المــــــــؤتمرات بمبنـــــــى كليــــــــة التربيـــــــة جامعــــــــة دمنهـــــــور  01/1/1100
 .كليةالعميد  -يد االستاذ الدكتور /عادل السعيد البنا رعاية الس

تنظــــــيم وريــــــة عمــــــل للســــــادة أعضــــــاء هيبــــــة التــــــدريس والهيبــــــة المعاونــــــه بعنــــــوان  .39
المقدمـــــــــه مـــــــــن وحـــــــــدة الخـــــــــدمات " كيفيـــــــــة التعامـــــــــل مـــــــــع الكنتـــــــــرول االلكترونـــــــــي

بقاعــــــــة المــــــــؤتمرات بمبنـــــــــى  06/1/1100بتــــــــاريخ األحــــــــد الموافـــــــــق  التكنولوجيــــــــه
ــــــــور ــــــــة دمنه ــــــــة جامع ــــــــة التربي ــــــــدكتور/عادل  كلي ــــــــة الســــــــيد االســــــــتاذ ال تحــــــــت رعاي

 عميد كلية التربية. -السعيد البنا 
ـــــــيم نـــــــدوة بعنـــــــوان " .30 المقدمـــــــه مـــــــن  "اســـــــتعراض تجـــــــار  المعامـــــــل االفتراضـــــــيهتنظ

إلنتــــــــاج المقــــــــررات االلكترونيــــــــه  وزارة االتصــــــــاالت بالتعــــــــاون مــــــــع المركــــــــز القــــــــومي
ـــــــور  ـــــــة دمنه ـــــــة جامع ـــــــة التربي ـــــــد كلي ـــــــا عمي ـــــــة أ.د/ عـــــــادل الســـــــعيد البن تحـــــــت رعاي

ـــــــــوم األ ـــــــــاريخ ي ـــــــــق بت ـــــــــدور  19/1/1100حـــــــــد المواف ـــــــــي قاعـــــــــة المـــــــــؤتمرات بال ف
 بالكلية. الثامن
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 ة ـــرات علميـــ: مؤتمثالث عير 
والثــاني عيــر العربــي لعلــم الميــاركة فــي أعمــال المــؤتمر العيــرون لعلــم الــنفس فــي مصــر  -1

، وذلك في الفتـرة فسية بكلية اآلدا  جامعة عين يمسالنفس باأليتراك مع مركز الخدمة الن
 .1111يناير  10-06من 

الميــاركة فــي فعاليــات المــؤتمر القــومي الســنوى الثــاني عيــر )العربــي الرابــع( لمركــز تطــوير  -2
ــيم ــايير الجــودة اليــاملة ونظــم  التعل ــة فــي ضــوء مع ــات العربي الجــامعي: تطــوير أداء الجامع
ديسـمبر  06-01الفتـرة مـن  ،القـاهرة ،العباسية ،دار الضيافة بجامعة عين يمس ،االعتماد
ــاد وضــمان الجــودة  ،1110 ببحــث بعنــوان "إدراك أعضــاء هيبــة التــدريس لمتطلبــات االعتم

 .العالي في مصر )دراسة ميدانية(مؤسسات التعليم والصعوبات التي تواجه تطبيقه ب
المياركة في فعاليات المؤتمر الـدولي األول لمركـز ضـمان الجـودة واالعتمـاد بجامعـة القـاهرة  -3

 .1111إبريل  00في  الجودة واالعتماد بين الواقع والطموحاتتحت عنوان "
 Toward"نعنـــواالميـــاركة فـــي أعمـــال المـــؤتمر الســـنوى الرابـــع لكليـــة التمـــريض تحـــت  -4

Children's Better Quality of life"   1111إبريل   13في . 
 Quality isالمياركة في أعمال المؤتمر الدولي األول تحت عنوان "الجودة مطلـ  قـومي"  -5

a National Demand   نمـوذج  بورقـة عمـل بعنـوان " 1111مـايو  0-9في الفتـرة مـن
 ."الدراسي للطال مقترت لتقويم جودة قواعد تقدير األداء 

ومعاهـدها فـى الجامعـات  الثاني عيـر للجمعيـة العلميـة لكليـات التربيـةفي المؤتمر المياركة  -6
 فى رحا  كلية التربية بجامعة 1/3/1101-3 فى الفترة ما بينوحضور اجتماعها  العربية

 أم درمان اإلسالمية بالسودان.
ــيم وحضــور مــؤتمر الميــاركة  -7 ــة التعل ــر حال ــر القطــريإعــالن تقري ــالي فــى مصــر "التقري " الع

 .بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة القاهرة 11/3/1101المنعقد يوم 
" جودة الحياة كاستثمار للعلوم التربوية والنفسيةالمؤتمر العلمي السابع بعنوان " فيالمياركة  -8

 .1101ابريل  01 – 03جامعة كفر الييخ فى الفترة من  –المنعقد بكلية التربية 
المنعقد " نحو تعريف جديد لمؤيرات فقر الطفل فى مصرت عنوان "حمؤتمر الخبراء تحضور  -9

مكت  جمهورية مصر العربيـة وذلـك بكليـة  unicfتحت رعاية منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 .9/0/1101يوم اإلسكندرية جامعة  –اآلدا  

التقـار  بعنـوان ") التاسـعالميـاركة فـي المـؤتمر القـومي السـنوي السـابع عيـر )العربـي  -11
" الـذى ينظمـه مركـز تطـوير التعلـيم الجـامعي العربي في برامج التعليم الجامعي وقبل الجامعي
 – 01فـى الفتـرة مـن  لجامعـة الـدول العربيـة بجامعة عين يمس بالتعاون مع األمانة العامة

 .1101نوفمبر  00
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، الـذى التعلـيم والتـدري  الحديثـةاسـتراتيجيات تحت عنوان "المياركة في المؤتمر الدولي  -11
مركـز جامعـة القـاهرة للمـؤتمرات،فى الفتـرة بنظمته األكاديميـة الكنديـة للتـدري  واالستيـارات، 

 .1101ديسمبر  3 – 0من 
التربية وبناء االنسان العربى فى ضوء المياركة في المؤتمر العلمى الثانى عير بعنوان  " -12

الذي نظمته كلية التربية جامعه الفيـوم فـى الفتـرة مـن و  ".تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل
 .1103أكتوبر  13-11

كليات التربية والتنمية لكلية التربية جامعة دمنهور تحت عنوان "ول المؤتمر األ عام ربيس  -13
بقاعـة  ،الـذى نظمتـه الكليـة ألول مـرة بـالمجمع الثقـافي بـدمنهور ،"البيرية: الواقع والم مول

  .1103مايو  09 – 00فى الفترة من  ،المؤتمرات الكبرى
ـــوان " الثـــانيالمـــؤتمر عـــام ربـــيس  -14 ـــة جامعـــة دمنهـــور تحـــت عن ـــة التربي االتجاهـــات  لكلي

وجودة التعليم"، الذى نظمته الكلية، بقاعـة المـؤتمرات، فـى الفتـرة المستقبلية للتقويم التربوي 
 .1101أغسطس  .11 – 13من 

جــودة  تحــت عنــوان "ببحــث لكليــة التربيــة جامعــة دمنهــور الثــاني المــؤتمر الميــاركة قــي  -15
الـذى نظمتـه الكليـة، "،  قواعد تقدير األداء الدراسي للطال  كمدخل لتحقيق الجـودة التعليميـة

 .1101أغسطس  10 – 13بقاعة المؤتمرات، فى الفترة من 
والـذي ، "الـتعلم اإللكترونـي ودوره فـي دعـم التعلـيم فـي مصـر" المياركة فـي أعمـال مـؤتمر -16

بقاعـة المـؤتمرات نظمتة وزارة األتصاالت بالتعاون مـع وزارة التعلـيم العـالي واالتحـاد األوربـي 
 .1101ديسمبر  00في  ،ينة السادس من إكتوبردم الذكية بالقرية

 -11المياركة في المؤتمر االقتصادي االستثماري األول لمحافظة البحيرة، في الفتـرة مـن  -17
: تطبيقـــات البحـــث العلمـــي فـــي مجـــال االســـتثمار مـــل بعنـــوان "بورقـــة ع 1100ينـــاير  10

 ". الحاضنات التكنولوجية نموذحا
 -11في الفتـرة مـن  المياركة في المؤتمر االقتصادي االستثماري األول لمحافظة البحيرة، -18

 بمحافظــة لميـرو  إنيــاء مركـز تنميــة المـوارد البيــريةمــن خـالل تقديمــه  1100ينـاير  10
 البحيرة.

ي مــؤتمر "اتجاهــات التنميــة المســتدامة فــي الــوطن العربــي )وأفــاق المســتقبل(" فــالميــاركة  -19
التنميـة البيـرية للمواهـ  فـي الذي نظمته كلية اآلدا  جامعة حلوان من خالل بحث بعنوان "

 16 – 10"، بقاعة المؤتمرات بالكلية، فـى الفتـرة مـن أيكولوجية –مصر : رؤية سيكولوجية 
 .1100أبريل 

يــة " الــذي نظمتــه الهيبــة القومنحــو نقلــة نوعيــة فــي التعلــيم العــاليي مــؤتمر "فــالميــاركة  -21
بتـاريخ األثنـين ، جامعـة القـاهرة –بـرى ، بقاعـة المـؤتمرات الكلضمان جودة التعلـيم واالعتمـاد

 .1100مايو  10ق فالموا



 - 41 - 

المهنيــة  ربــيس عــام المــؤتمر الثالــث لكليــة التربيــة جامعــة دمنهــور تحــت عنــوان " التنميــة -21
 01 – 00للمعلم واالستثمار البيري"، الذى نظمته الكلية، بقاعة المؤتمرات، فـى الفتـرة مـن 

 .1100أغسطس 

 : الخبرات التدريسية يررابع ع
جوان  التدريس بالجامعات  اآلن في وحتى 0669تمثلت الخبرات التي أمارسها منذ عام 

 -ما يلي : والمعاهد العليا والمتوسطة لعدد من المقررات الدراسية يمكن عرضها في
 أواًل: التدريس بالجامعات:

 للمقررات التالية:طان قابوس لوجامعة الساإلسكندرية و التربية بدمنهور  اتالتدريس بكلي (0)
 التطبيقات اإلحصابية باستخدام SPSS   التربوى.اإلحصاء 
 تطبيقات الحاس  في علم النفس   الصناعيعلم النفس. 
 العلمي مناهج البحث.  متقدم حلقة بحث 
 . سيكولوجية اإلبدا  .علم النفس االجتماعي 
 . القياس النفسى والتقويم التربوي  )القياس النفسى )متقدم 
 سيكولوجية التعليم والتعلم  .علم النفس التعليمى 
  النفس التربوي .المدخل إلى علم  .الصحة النفسية 
  .)علم النفس التربوى)متقدم  .الفروق الفردية 
 .اإلرياد والتوجيه النفسى والتربوى  .علم نفس النمو 
 التعلم والذاكرة  قضايا بحثية 

 

 للمقررات التالية:اإلسكندرية التدريس بكلية الهندسة جامعة  (1)
 Psychology  

 للمقررات التالية:اإلسكندرية التدريس بكلية اآلدا  بدمنهور جامعة  (3)
  نفس العام.العلم  .علم النفس االجتماعي 

 للمقررات التالية:اإلسكندرية التدريس بكلية رياض األطفال جامعة  (1)
  سيكولوجية الموهبة واإلبدا 

 للمقررات التالية:اإلسكندرية التدريس بكلية التربية النوعية جامعة  (0)
 .بناء االختبارات والمقاييس  .)اإلحصاء النفسى )المتقدم 
  (الفروق الفردية)علم النفس التعليمى.  .المدخل إلى العلوم النفسية 

 للمقررات التالية:اإلسكندرية التدريس بكلية الزراعة بدمنهور جامعة  (9)
 Psychology (1) 

 التالية:للمقررات اإلسكندرية التدريس بكلية التمريض بدمنهور جامعة  (0)
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  أساسيات علم النفس 
 

 ثانًيا : التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة:
 للمقررات التالية:اإلسكندرية التدريس بالمعهد العالى للخدمة االجتماعية بدمنهور و  (0)

  نفس االجتماعى.العلم  .علم النفس العام 
 .علم النفس الصناعي  .الصحة النفسية 

 

 
 البناأ. د. عادل السعيد إبراهيم 

 علم النفس التربوي وربيس قسم أستاذ 
 السابق دمنهورجامعة  -كلية التربية وعميد 

 


