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ثانيا ً  :المؤهالت العلمية :
المؤهالت العلمية األخير ( :مرتبة حسب تواريخ الحصول عليها  ،األحدث أوالً)

1992 /9/5م

1987/ 5 /20م

الترتيب

اسم المؤهل (الشهاد )

التخصص

التقدير

1

دكتوراه

علم نفس تعليمي

التوصررررررررررررررية جامعرررررة
األزهر
بالطبع

كلية التربية

2

ماجستير

علم نفس تعليمي

ممتاز

جامعرررررة
األزهر

كلية التربية

3

دبلوم خرا
وعلم النفس

طفولة ومراهقة

جيد

جامعرررررة
األزهر

كلية التربية

4

ليسانس آدا وتربية

اللغرررررررة العربيرررررررة ممترررررراز مررررررع جامعرررررة
مرتبة الشرف األزهر
والتربية

كلية التربية

فري التربيرة

الجهة

المكان

تررررراريخ الحصرررررول
عليه

1983/11/15م

1979/11/5م

ثالثا ً  :الخبرات العلمية:
 - 1مدرس بالمعاهد األزهرية (معلم لغة عربية) من  1980 – 1979م .
 - 2معيد بقسم علم النفس التعليمي – كلية التربية  -جامعة األزهر من  1987 – 1980م .
 - 3مدرس مساعد بقسم علم النفس التعليمي – كلية التربية – جامعة األزهر من  1992 – 1987م .
 - 4مدرس علم النفس التعليمي (أستاذ مساعد) – قسم علم النفس التعليمي – كلية التربية – جامعة األزهر من  1998 – 1992م .
 - 5أستاذ مساعد علم النفس التعليمي (أستاذ مشارك) – قسم علرم الرنفس التعليمري – كليرة التربيرة – جامعرة األزهرر مرن – 1998
 2002م .
 - 6أستاذ علم النفس التعليمي بقسم علم النفس التعليمي  /كلية التربية  /جامعة األزهر من  2003م وحتى اآلن.
 – 7عضو بالمجلس العلمي بجامعة الطائف من  2012حتى .2014
 - 8عضو عامل بالجمعية المصرية للدراسات النفسية وعضو مجلس إدار بنفس الجمعية .
 - 9أمين مجلس إدار الجمعية المصرية للدراسات النفسية حتى .2009
 - 10عضو عامل بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر حتى تاريخه.
 - 11رئيس قسم علم النفس التعليمي بكلية التربية جامعة األزهر من  2009 – 2007م.
 - 12أمين صندوق مجلس إدار الجمعية المصرية للدراسات النفسية حتى تاريخه.
 – 13عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذ المساعدين واألساتذ لعلم النفس التعليمي والصحة النفسية بجامعة األزهر.
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 – 14مدير مركز التأهيل التربوي بالزقازيق التابع لقطاع المعاهد األزهرية باألزهر الشريف حاليا حتى تارخه.

رابعا ً  :التخصص :
تخص عام  :علم النفس التعليمي.
تخصص فرعي  :قياس وتقويم  -علم النفس اإلجتماعي التربروي  -أسراليب تعلرم  -علرم نفرس الرتعلم التعراوني  -اسرتراتيجيات الرتعلم
التعاوني.

خامسا  :األعمال األكاديمية والمواد التي سبق تدريسها :
م

المقررات التي تم تدريسها

1

علم النفس العام .

2
3

علم النفس التربوي .
علم النفس التعليمي.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

الفروق الفردية .
علم النفس المعرفي .
صعوبات التعلم .
اتجاهات حديثة في علم النفس التعليمي .
اتجاهات حديثة في مجال التخصص .
اتجاهات حديثة في علم النفس.
اتجاهات حديثة في الفكر التربوي.
اتجاهات التعلم.
علم النفس واإلسالم .
دراسات في التفوق العقلي واالبتكار.
اختبارات ومقاييس .
القياس والتقويم النفسي والتربوي .
طرق البحث العلمي .
حلقة بحث في علم النفس التعليمي.
التقويم النفسي والتربوي.
البحث في التربية وعلم النفس.
التوجيه واإلر اد النفسي .
علم النفس النمو .
علم النفس االجتماعي .
علم النفس اإلداري.
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سادسا  :التحكيم على بحوث النشر بالمجالت العلمية :
م

التحكيم على بحوث النشر بالمجالت العلمية :

1

محكم بمجلة التربية والعلوم االجتماعية – كلية التربية – جامعة األزهر .

2

محكم بمجلة الجمعية المصرية للدراسات النفسية .

3

محكم بمجلة القطاع لكلية التربية – جامعة األزهر .

4

محكم بالمجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية.

5

عضرو اللجنرة العلميررة الدائمرة لترقيرة األسرراتذ المسراعدين واألسراتذ لعلررم الرنفس التعليمري والصررحة النفسرية بجامعررة
األزهر.

سابعا  :المشاركة في اللجان داخل الجامعة :
م

المشاركة في اللجان داخل الجامعة

1

رئيس اللجنة العلمية بقسم علم النفس كلية التربية جامعة الطائف من .2014 - 2009

2

عضو في لجنة إعداد برنامج الدكتوراه لعلم النفس التربوي بقسم علم النفس من .2014 - 2009

3

عضو في لجنة الجود واالعتماد بقسم علم النفس من .2014 - 2009

4

عضو في لجنة إعداد مؤتمر لقسم علم النفس بجامعة الطائف.2011 .

5

اإل راف علي بعض الرسائل الموجود بقسم علم النفس بالطائف واألزهر حتى تاريخه.

6

عضو في لجنة إعداد دليل للرسائل العلمية بقسم علم النفس بجامعة الطائف من .2014 - 2009

7

عضو المجلس العلمي بجامعة الطائف في فتر اإلعار من .2014 - 2009

8

عضو في لجنة الجوائز العلمية بجامعة الطائف من .2014 - 2009

9

عضو هيئة تدريس بالدبلوم العام التربوي بكلية خدمة المجتمع من .2014 - 2009
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10

عضو في لجنة جوائز التميز البحثي بجامعة الطائف من .2014 - 2009

11

محكم باللجة العلمية لعلم النفس التعليمي والصحة النفسية بكلية التربية جامعة األزهر.

12

محكم باللجة العلمية لعلم النفس التربوي بجامعة دمشق.

13

محكم باللجنة العلمية لعلم النفس التربوي بجامعة البلقاء التطبيقية باألردن.

14

عضررو ب اللجنررة العلميررة الدائمررة لترقيررة األسرراتذ المسرراعدين واألسرراتذ لعلررم الررنفس التعليمرري والصررحة النفسررية
بجامعة األزهر.

ثامنا  :ارك في تنفيذ العديد من األبحاث والدراسات القومية  :البرامج التدريبية
م

اسم البرنامج

الجهة المنظمة

مكان التنفيذ

1

ارك في ندو بعنوان كيفية إعداد الردعا
نفسيا ً .

وزار األوقاف

أحررد مسرراجد وزار
األوقاف بالقاهر

2

رررارك كمحا(رررر ( تقويررروم تربووررررووي ) (
سورررررررويكولوجية الطفورررررررول والمراهوررررررروق ) إحرررردم المرررردارس إحررررردم المررررردارس
الخاصة بالقاهر
للمدرسرريين الجرردد المعين رين فرري المرردارس الخاصة بالقاهر
الخاصة بالقاهر

1994م

3

المركرررررز القرررررومي
لالمتحانررررررررررررررررررررات
والتقررويم التربرروي
‘ والجهرررررررررررررررررررررراز
المركرررزي للتنظررريم
واإلدار .

1990م

4

دراسة عن المتفوقين والمترأخرين دراسريا ً المركرررررز القرررررومي المركرررررز القرررررومي
والتررري قرررام بهرررا قسرررم البحررروث برررالمركز لالمتحانررررررررررررررررررات لالمتحانررررررررررررررررررررات
والتقويم التربوي والتقويم التربوي
القومي لالمتحانات والتقويم التربوي .

1990م

5

قسررررررررم البحرررررررروث
بررررالمركز القررررومي
لالمتحانررررررررررررررررررررات
والتقررويم التربرروي
.

1989م

رررارك كمحا(رررر فررري الررردورات التدريبيرررة
والتررري نظمتهرررا رررعبة التررردريب واإلعرررالم
بررررالمركز القررررومي لالمتحانررررات والتقررررويم
التربرررروي ‘ والجهرررراز المركررررزي للتنظرررريم
واإلدار .

المركرررررز القرررررومي
لالمتحانررررررررررررررررررات
والتقررويم التربرروي
‘ والجهرررررررررررررررررررراز
المركرررزي للتنظررريم
واإلدار .

قسرررررررم البحرررررررروث
دراسرررة عرررن المررررواد الدراسرررية المؤهلررررة
بررررالمركز القررررومي
للجامعة في الثانوية العامة والتري قرام بهرا
لالمتحانررررررررررررررررررات
قسم البحروث برالمركز القرومي لالمتحانرات
والتقررويم التربرروي
والتقويم التربوي .
.
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تاريخه
1992م

مدته
أسبوعان

أسبوعان

أسبوعان

6

قسرررررررم البحرررررررروث
بحررررث المشرررركالت االجتماعيررررة والنفسررررية
بررررالمركز القررررومي
لألطفال في جمهورية مصر العربية والتري
لالمتحانررررررررررررررررررات
قامررب بهررا قسررم البحرروث بررالمركز القررومي
والتقررويم التربرروي
لالمتحانات والتقويم التربوي .
.

7

دراسررررة لتقررررويم ر(ررررا العرررراملين بررررالبنوك اإلتحرررررررراد العررررررررام اإلتحررررررررراد العرررررررررام
اإلسالمية عن العمل والتي قام بها اإلتحراد للبنرروك اإلسررالمية للبنررروك اإلسرررالمية
بالقاهر
بالقاهر
العام للبنوك اإلسالمية بالقاهر

1983م

8

دراسررة أثررر برررامج الحضررانة علررى النمررو
الجهررراز المركرررزي الجهررراز المركررررزي
الوجداني لألطفال في مصر والتري قرام بهرا
لإلحصاء والتعبئة لإلحصاء والتعبئة
الجهاز المركزي لإلحصاء والتعبئة.

1986م

9

الهيئرررة األمريكيرررة
دراسة لتقويم آثرر البررامج التدريبيرة التري فرررررررررري الوكالررررررررررة
حضررررها مبعوثرررو الهيئرررة األمريكيرررة فررري الدوليررة بالواليررات
الوكالررررررة الدوليررررررة بالواليررررررات المتحررررررد المتحد األمريكيرة
األمريكية والتي قامب بها هيئة ) . (AIDوالتررري قامرررب بهرررا
هيئة )(AID

قسررررررررم البحرررررررروث
بررررالمركز القررررومي
لالمتحانررررررررررررررررررررات
والتقررويم التربرروي
.

1986م

الهيئررررة األمريكيررررة
في الوكالة الدوليرة
بالواليررات المتحررد
1987م
األمريكيررررة والترررري
قامررررب بهررررا هيئررررة
)(AID

10

ررررارك فرررري إقامررررة محا(رررررات الرررردورات
كليررررررة المعلمررررررين اإلدار التعليميرررررررة 1418هررو إلرري
التدريبيررررررة التاليررررررة (لمعلمرررررري المرحلررررررة
أسبوعان
1421هو
باإلحساء
باإلحساء
االبتدائية والمتوسطة والثانوية ).

11

ررررارك فرررري تصررررميم الرررردورات التدريبيررررة
كليررررررة المعلمررررررين اإلدار التعليميرررررررة 1418هررو إلرري
التاليررررررة (لمعلمرررررري المرحلررررررة االبتدائيررررررة
1421هو
باإلحساء
باإلحساء
والمتوسطة والثانوية) .

12

1418هررررررررو
ررارك بفعاليررة فرري إنشرراء وحررد التوجيرره كليررررررة المعلمررررررين قسرم التربيرة وعلرم
إلي 1421هو
النفس
باإلحساء
واإلر اد النفسي .

13

ارك بفعالية في إنشاء معمرل االختبرارات كليررررررة المعلمررررررين قسرم التربيرة وعلرم 1418هرررو إلررري
1421هو
النفس
باإلحساء
النفسية.

14

ارك بفعالية في إنشاء معمل تجار علرم كليررررررة المعلمررررررين قسرم التربيرة وعلرم 1418هررو إلرري
1421هو
النفس
باإلحساء
النفس

15

ررارك بفعاليررة فرري إنشرراء مجلررة التوجيرره كليررررررة المعلمررررررين قسرم التربيرة وعلرم 1418هررو إلرري
1421هو
النفس
باإلحساء
واإلر اد

6

أسبوعان

تاسعا  :اإلنتاج العلمي :
أ  -الماجستير والدكتوراه

النا ر

م

اسم الباحث

عنوان البحث

1

أ .محمد مصطفي الديب

أثررررر التنررررافس مقابررررل التعرررراون علررررى تحصرررريل رسالة ماجستير غير منشور كليرة
النصرررو األدبيرررة لتالميرررذ الصرررف السرررابع مرررن التربية – جامعة األزهر 1987م
مرحلة التعليم األساسي  ,رسالة ماجستير فلسفة
التربية – تخصص علم النفس التعليمي

2

أ .محمد مصطفي الديب

أثررر صررور مختلفررة مررن التعرراون والتنررافس علررى رسالة دكتروراه غيرر منشرور كليرة
اتجاهات التالميذ واحتفاظهم ببعض مفاهيم اللغرة التربية – جامعة األزهر 1992م
العربية  ,رسرالة دكتروراه الفلسرفة فري التربيرة –
تخصص علم النفس التعليمي .

 األبحاث التي قدمب لترقية أستاذ مساعد علم النفس التعليمي (1998م) :مكرررررررران
النشر

م

1

اسم الباحث

عنوان البحث

د .محمد مصطفي الديب

دراسررة الفررروق بررين الجنسررين
فررري اآلثرررار النفسرررية للزلرررزال
لررردم تالميرررذ مراحرررل تعليميرررة
مختلفة بالتعليم العرام واألزهرر
.

د .أسماء عبد العال الجبري

معهررررررررد
دراسات
الطفولة
بعرررررررررين
مس

المجلة

سررررررررررررنة
النشر

المررررؤتمر 1993
األول من
-14
16فبراير

العدد

المجلد

1

1

" مشترك "
2

د .محمد مصطفي الديب
د .أسماء عبد العال الجبري

" مشترك "
3

د .محمد مصطفي الديب
د .أسماء عبد العال الجبري

دراسرررة الفرررروق برررين الطرررال
تربيرررررررة التربية
مرتفعي األتجراه نحرو االعتمراد األزهر
المتبررررررادل بصرررررروره الررررررثالث
(التعاون والتنرافس والفرديرة)
فرررررررررى التوافرررررررررق النفسررررررررري
واإلجتماعي .

1993

األتجرررررراه النمررررررائي للتعرررررراون رابطرررررة الدراسات 1994
والتنررررررافس والفرديررررررة لرررررردم التربية التربوية
التالميرررذ فررري مراحرررل تعليميرررة
وثقافية مختلفة من الجنسين.

7

39

70

-

-

" مشترك "
4

د .محمد مصطفي الديب

دراسررررة األتجرررراه نحررررو مهنررررة تربيرررررررة التربية
الردعو لرردم عينرة مررن الرردعاه األزهر
العررراملين باألوقررراف وخطبرررراء
المكافأ .

د .محمد مصطفي الديب

أثر تفاعل كل من بعد (التروي م.ابرررررررن مسرررررتقبل 1995
 /اإلنررررررردفاع) مررررررررع عررررررررادات خلدون التربيرررررررة
االستذكار علرى الفهرم القرائري
العربية
.

" فردي "
5

د .فتحي السيد محرز لطفي

1995

49

4

-

-

" مشترك "
د .محمد مصطفي الديب

6

د .بسيوني بسيوني سليم

التأثيرات النفسرية االجتماعيرة
لكارثرررة السررريول لررردم تالميرررذ
المرحلررة االعداديررة والثانويررة
من الجنسين ببعض محافظرات
الوجه القبلي .

مررررؤتمر
معهررررررررد
دراسات
الطفولة

المررررؤتمر 1995
الثالرررررررررث
6-3
أبريل

جزء 1

" مشترك "
د .محمد مصطفي الديب

7

" فردي "

دراسررررررة الفررررررروق بررررررين أداء م.ابرررررررن مسرررررتقبل 1996
الطال مستخدمي اليرد اليمنرى خلدون التربيرررررررة
ومسرررتخدمي اليرررد اليسرررى فرررى
العربية
القرردر اللفظيررة وتقرردير الررذات
األكاديمي فرى مرحلرة الثانويرة
العامة .

جو  -األبحاث المقدمة لترقية أستاذ علم النفس التعليمي (: )2002
مكرررررررررررران
النشر

م

1

اسم الباحث

عنوان البحث

د .محمد مصطفي الديب

أسررلو الررتعلم والمنرراس النفسرري – تربيرررررررررررة التربية
االجتمررراعي داخرررل المدرسرررة لررردم األزهر
تالميذ المرحلة اإلعدادية .

()1
(مفرد)

8

المجلة

سررررررررررنة
النشر

1999

العدد

المجلد

79

-

2

د .محمد مصطفي الديب
د .أسامة محمد اكر

دراسررررة الضررررغوط النفسررررية لرررردم تربيرررررررررررة التربية
مرررررديري المررررردارس فررررري (ررررروء األزهر
المرحلة التعليمية وسنوات الخبرر
‘ والدورات التدريبية.

1999

85

-

"مشترك"
3

د .محمد مصطفي الديب
د .عبان عبد القادر غزالة

دراسرررة الكفررراءات الرررالزم توافرهرررا تربيرررررررررررة التربية
لدم الدعا من ذوم خبرات مهنية األزهر
مختلفة .

2000

88

-

"مشترك"
4

د .محمد مصطفي الديب

الفررروق بررين ذوم صررعوبات الررتعلم تربيرررررررررررة التربية
والعررررراديين فررررري بعرررررض السرررررمات الزقازيق
الشخصية من طال الجامعة .

2000

34

-

()2
(مفرد)
5

د .محمد مصطفي الديب
د .صالح عبد السميع با ا

الفررررررررروق بررررررررين الطررررررررال ذوم تربيرررررررررررة التربية
مسررررتويات مختلفررررة مررررن الوحررررد األزهر
النفسية والتخصص األكراديمي فرى
العالقات اإلجتماعية المتبادلة .

2000

95

ج
األول

"مشترك"
6

د .محمد مصطفي الديب
د .صالح عبد السميع با ا

الثقررة بررالنفس ومسررتوم التحصرريل تربيرررررررررررة البحرررررروث 2000
الدراسرررري عنررررد طررررال وطالبررررات المنوفية النفسررررررية
القسرررم العلمررري واألدبررري بالمرحلرررة
والتربوية
الثانوية .

3

السرررررنة
15

"مشترك"
7

د .محمد مصطفي الديب

()3

مدم فعالية كل من إجراء المجادلة تربيرررررررررررة التربيررررررررة 2001
وطلب األتقاق والمناظر التعاونيرة عررررررررررررررين وعلررررررررررررم
فررررى التحصرررريل وحررررب االسررررتطالع
النفس
مس
والدافع المعرفى واالتجاهات.

(مفرد)

9

25

ج
الثانى

8

اسررررتراتيجيات االعتمرررراد المتبررررادل تربيرررررررررررة التربية
د .محمد مصطفي الديب
وعالقتهرررا بالر(رررا الررروظيفى عنرررد األزهر
د .حشرررررررمب عبرررررررد الحكررررررريم مرررديري ومرررديرات المررردارس مرررن
محمدين
مراحرررل تعليميرررة وخبررررات إداريرررة
مختلفة بالسعودية .

2002

106

-

" مشترك "

عا را  :ارك بالمملكة العربية السعودية – كلية المعلمين في :
ارك بفعالية في إنشاء :
 -1وحد التوجية واإلر اد النفسي

1418هو

 -2معمل االختبارات النفسية

1419هو

 -3معمل تجار علم النفس

1420هو

 -4مجلة التوجية واإلر اد

1418هو

ارك في تصميم الدورات التدريبية التالية (لمعلمي المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية):
 -1دور فى اإلر اد الطالبي

1420هو

 -2دور في صياغة األهداف السلوكية

1420هو

 -3دور في صياغة أنواع االختبارات المو(وعية

1419هو

 -4دور في إعداد وكتابة البحوث العلمية

1421هو

ارك في إقامة محا(رات الدورات التدريبية التالية (لمعلمي المرحلة اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية):
 -1استقبال الطال المستجدين في المدارس

1419هو

 -2االختبارات المو(وعية وصياغتها

1419هو

 -3برنامج تنشيطي للعاملين في مجال التوجيه واإلر اد الطالبي 1421/1420/1419هو
 -4صياغة األهداف السلوكية

1420هو

 -5كفايات التدريس واالتصال الفعال

1420هو

 -6االختبارات النفسية

1421هو

 -7إعداد البحوث النفسية والتربوية

1421هو

قام بتدريس المواد التالية بقسم التربية وعلم النفس بكلية المعلمين – السعودية فى الفتر  1422 -1416هو  2001 – 1996 /م :
علم النفس التربوي .
التقويم التربوي .
10

البحث التربوي .
التوجيه واإلر اد النفسي .
علم النفس النمو .
ارك في تدريس المواد التالية بدورتي مديري المدارس اإلبتدائية ‘ والمتوسطة والثانويرة مرن الردور الثالثرة حترى الردور الرابعرة
عشر ‘ مد الدور فصل دراسي كامل ‘ من الفتر  1422 – 1416هو :
 -1ماد تقويم العمل المدرسي

 :دور مديري وكالء المدارس اإلبتدائية.

 -2ماد تقويم العمل المدرسي

 :لدور مديري وكالء المدارس المتوسطة والثانوية.

 -3ماد المتابعة واإلر اد الطالبي

 :لدور مديري وكالء المدارس اإلبتدائية .

ارك في إقامة محا(رات الدورات التدريبية التالية :
برنرامج مقرردم لمعلمري المرحلررة االبتدائيررة لتشرخيص التالميررذ ذوي صررعوبات تعلرم القررراء ( )2005باال ررتراك مرع المجلررس القررومي
للطفولة واألمومة بمصر.
برنامج عالجي لذوي صعوبات العسر القرائي لتالميذ المرحلة االبتدائية ( )2006باال تراك مع المجلس القرومي للطفولرة واألمومرة
بمصر.
ارك فى دور تدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية في التعلم النشط ( )2006باال تراك مع جمعية تنمية المجتمع بالجيز .
برنامج عالجي لذوي صعوبات العسر القرائي لتالميذ المرحلة االبتدائية ( )2006باال تراك مع جمعية تنمية المجتمع بالجيز .
ارك فى دور تدريبية لمعلمي األزهر في التقويم والقياس التربوي ( )2017بمشيخة األزهر الشريف.
ارك فى دور تدريبية لمعلمي األزهر في التقويم والقياس التربوي ( )2018بمشيخة األزهر الشريف.
ارك فى أعمال الكنتروالت فى المملكة العربية السعودية ‘ وكلية التربية جامعة األزهر مد وجود بالسعودية ومصر .

الحادي عشر  :اإلسهامات العلمية ككل :
مجاله

م

العنوان

1

أثررررر التنررررافس مقابررررل التعرررراون علررررى تحصرررريل رسرالة ماجسررتير
النصرررو األدبيرررة لتالميرررذ الصرررف السرررابع مرررن فلسفة التربيرة – كليررررة التربيررررة –
1987م
مرحلة التعليم األساسي .
تخصرررررص علرررررم جامعة األزهر
النفس التعليمي

2

أثررر صررور مختلفررة مررن التعرراون والتنررافس علررى رسرررالة دكتررروراه
اتجاهات التالميذ واحتفاظهم ببعض مفاهيم اللغة الفلسرررررررفة فررررررري
كليررررة التربيررررة –
التربيررررررررررررررررررة –
1992م
العربية .
جامعة األزهر
تخصرررررص علرررررم
النفس التعليمي

11

الجهة النا ر

تاريخه

مالحظات

3

دراسة الفروق بين الجنسرين فري اآلثرار النفسرية معهررررد دراسررررات المرررررررررؤتمر األول
للزلرررزال لررردم تالميرررذ مراحرررل تعليميرررة مختلفرررة الطفولرررررة بعرررررين مرررررررررررررررررررررررن 1993 -14
16فبراير
مس
بالتعليم العام واألزهر .

الجزء 1

4

دراسة الفروق بين الطال مرتفعي االتجراه نحرو
مجلررررررررة كليررررررررة مجلرررررررررة كليرررررررررة
االعتمرررراد المتبررررادل بصرررروره الررررثالث (التعرررراون
التربية  -جامعة التربيرة  -جامعررة 1994م
والتنرررررافس والفرديرررررة) فررررري التوافرررررق النفسررررري
األزهر
األزهر
واالجتماعي .

العدد 39

5

االتجاه النمائي للتعاون والتنرافس والفرديرة لردم رابطة التربيرة -
الدراسررررررررررررررررررررات
التالميذ في مراحرل تعليميرة وثقافيرة مختلفرة مرن الدراسررررررررررررررررررات
التربوية
التربوية
الجنسين.

6

مجلررررررررة كليررررررررة مجلرررررررررة كليرررررررررة
دراسة االتجاه نحو مهنة الردعو لردم عينرة مرن
التربية  -جامعة التربيرة  -جامعررة 1995م
الدعا العاملين باألوقاف وخطباء المكافأ .
األزهر
األزهر

1994

العدد 70

العدد 49

7

م.ابررن خلرردون -
مسرررتقبل التربيرررة
أثر تفاعل كل من بعرد ( الترروي  /االنردفاع ) مرع
مسررتقبل التربيررة
العربية
عادات االستذكار على الفهم القرائي .
العربية

1995م

العدد 4

8

الترررأثيرات النفسرررية االجتماعيرررة لكارثرررة السررريول
مررررررؤتمر معهررررررد المررررؤتمر الثالررررث
لررردم تالميرررذ المرحلرررة اإلعداديرررة والثانويرررة مرررن
دراسات الطفولة من  4- 3ابريل
الجنسين ببعض محافظات الوجه القبلي .

1995م

جزء 1

9

دراسة الفروق برين أداء الطرال مسرتخدمي اليرد
م.ابرررررن خلررررردون
مسرررتقبل التربيرررة
اليمنرررى ومسرررتخدمي اليرررد أليسرررري فررري القررردر
/مستقبل التربيرة
1996م
اللفظيرررة وتقررردير الرررذات األكررراديمي فررري مرحلرررة
العربية
العربية
الثانوية العامة .

العدد

10

مجلررررررررة كليررررررررة مجلرررررررررة كليرررررررررة
أسرررلو الرررتعلم والمنررراس النفسررري – االجتمررراعي
التربية  -جامعة التربيرة  -جامعررة 1999م
داخل المدرسة لدم تالميذ المرحلة اإلعدادية .
األزهر
األزهر

العدد 79

11

دراسرة الضررغوط النفسررية لردم مررديري المرردارس مجلررررررررة كليررررررررة مجلرررررررررة كليرررررررررة
فري (رروء المرحلررة التعليميررة وسررنوات الخبرر ‘ التربية  -جامعة التربيرة  -جامعررة 1999م
األزهر
األزهر
والدورات التدريبية.

العدد 85

12

مجلررررررررة كليررررررررة مجلرررررررررة كليرررررررررة
دراسة الكفاءات الالزم توافرهرا لردم الردعا مرن
التربية  -جامعة التربيرة  -جامعررة 2000م
ذوم خبرات مهنية مختلفة .
األزهر
األزهر

عدد 88

12

13

مجلررررررررة كليررررررررة مجلرررررررررة كليرررررررررة
الفروق بين ذوم صرعوبات الرتعلم والعراديين فري
التربية  -جامعة التربيرة  -جامعررة 2000م
بعض السمات الشخصية من طال الجامعة .
الزقازيق
الزقازيق

العدد34

14

الفروق بين الطرال ذوم مسرتويات مختلفرة مرن مجلررررررررة كليررررررررة مجلرررررررررة كليرررررررررة
الوحررررد النفسررررية والتخصررررص األكرررراديمي فرررري التربية  -جامعة التربيرة  -جامعررة 2000م
األزهر
األزهر
العالقات االجتماعية المتبادلة .

العرردد,34
ج األول

15

الثقة برالنفس ومسرتوم التحصريل الدراسري عنرد مجلررررررررة كليررررررررة مجلرررررررررة كليرررررررررة
طال وطالبات القسرم العلمري واألدبري بالمرحلرة التربية  -جامعة التربيرة  -جامعررة 2000م
المنوفية
المنوفية
الثانوية .

العرررردد ,3
السررررررررررنة
15

16

مررردم فعاليرررة كرررل مرررن إجرررراء المجادلرررة وطلرررب مجلررررررررة كليررررررررة مجلرررررررررة كليرررررررررة
االتفاق والمناظر التعاونيرة فري التحصريل وحرب التربية  -جامعة التربيرة  -جامعررة 2001م
عين مس
عين مس
االستطالع والدافع المعرفي واالتجاهات.

العرردد,25
ج الثانى

17

استراتيجيات االعتماد المتبادل وعالقتها بالر(را
مجلررررررررة كليررررررررة مجلرررررررررة كليرررررررررة
الرروظيفي عنررد مررديري ومررديرات المرردارس مررن
التربية  -جامعة التربيرة  -جامعررة 2002م
مراحرررررل تعليميرررررة وخبررررررات إداريرررررة مختلفرررررة
األزهر
األزهر
بالسعودية .

العرررررررررررردد
106

18

كليرررة التربيرررة  --كليررررة التربيررررة --
برررامج الترردخل السرريكولوجي لررذوم االحتياجررات
جامعررررررررة كفررررررررر جامعرررررررررة كفرررررررررر 2009م
الخاصة " ذوم صعوبات التعلم ".
الشيخ
الشيخ

19

ألقى في المؤتمر
استراتيجيات تعليمية  /تعلميه حديثرة ) ألقرى فري
السرررنوي الثالرررث كليررررة التربيررررة –
المررؤتمر السررنوي الثالررث لكليررة التربيررة جامعررة
2009م
لكليررررررة التربيررررررة جامعة األزهر
األزهر عام 0 2009
جامعة األزهر

20

جامعرررررررررة كفرررررررررر
فاعليررررة الترررردريب علررررى إسررررتراتيجية التعرررراون مجلررررررررة كليررررررررة الشيخ
القرائرري فرري الررذاكر العاملررة لرردم التالميررذ ذوم التربيررة  -جامعررة
2010م
مجلرررررررررة كليرررررررررة
كفر الشيخ
صعوبات الفهم القرائي بمدينة الطائف .
التربية
جامعرررررررررة كفرررررررررر
الشيخ

21

اثرررر التررردريب علررري بعرررض اسرررتراتيجيات الرررتعلم مجلررررررررة كليررررررررة
النشط في الدافعية الذاتيرة األكاديميرة لردي طرال
التربيررة  -جامعررة مجلرررررررررة كليرررررررررة 2010م
كفر الشيخ
كلية التربية بجامعة الطائف .
التربية

13

22

مجلرررررررررة كليرررررررررة
مجلررررررررة كليررررررررة التربيررررررة العرررررردد
الفروق بين الذكور واإلنراث والمراحرل التعليميرة التربيررة  -جامعررة الثرررررررررراني - 269
2010م
في عادات االستذكار
216
كفر الشيخ

مجلرررررررررة كليرررررررررة
التربيرررررة –العررررردد
كليررررة التربيررررة –
 ، 146الجررررررررررزء 2011م
جامعة األزهر
الثرررررراني - 247 ،
282

23

أثر برنامج تدريبي ألعضراء هيئرة التردريس قرائم
على تحسين فعالية الذات األكاديمية لطالبهرم فري
الدافعية لالنجراز واالتجراه نحرو الرتعلم لردم عينرة
مرررن الطرررال ذوي صرررعوبات الرررتعلم فررري جامعرررة
الطائف

24

مجلرررررررررة كليرررررررررة
التربيررررة – العرررردد
اثررر اسررتخدام إسررتراتيجيتين للتصررور العقلرري فرري
كليررررة التربيررررة –
تعلررررم الكتابررررة لرررردم التالميررررذ الموهرررروبين ذوي
 ، 146الجررررررررررزء 2011م
جامعة األزهر
- 378
االول
صعوبات التعلم بالصف الثالث االبتدائي بالطائف
456

25

رابطة التربويين
فاعليررررة برنررررامج ترررردريبي باسررررتخدام الوسررررائط
العرررررررررررررررررررررر  :العرررررررررررررررردد ()31
المتعرردد فرري تحسررين مهررارات التواصررل اللفظرري
دراسررات عربيرررة الجرررررررزء ()2
2012م
والرررررذاكر العاملرررررة لررررردي األطفرررررال التوحرررررديين
في التربية وعلم
182 – 129
بالطائف.
النفس

26

رابطة التربويين
العرررررررررررردد (, )35
أثررررر برنررررامج ترررردريبي لتنميررررة الكفرررراء الذاتيررررة
العرررررررررررررررررررررر :
الجرررررررزء ()1
األكاديميررة فرري الدافعيررة للررتعلم ووجهررة الضرربط
دراسررات عربيرررة
2013م
– 117
وقلررق االختبررار لرردم الطررال المتلكئررين أكاديميررا
في التربية وعلم
.178
بكلية التربية جامعة الطائف
النفس

27

فعاليررة برنررامج لتنميررة مهررارات مررا وراء الررذاكر كليررررررة التربيررررررة مجلررررررة التربيررررررة
باستخدام الوسائط المتعدد فري تحسرين عمليرات بالزقرررررررررررررازيق  :الخاصرررة  ,العررردد
(. )2014
الررررررذاكر لرررررردم األطفررررررال المتخلفررررررين عقليررررررا مجلرررررة التربيرررررة ( , )6الجررزء ()2
.255 – 191 ,
الخاصة
والتوحديين

28

المجلررررة الدوليررررة
التربويررررررررررررررررررررررة
فعالية برنرامج تردريبي قرائم علرى مهرارات الرتعلم المجلرررة الدوليرررة
المتخصصررررررررررة :
التعرررراوني فرررري تنميررررة المسررررئولية االجتماعيررررة التربويرررررررررررررررررررررة
المجلررررررررررررد (2014 , )3
وتخفيف صعوبات الرتعلم االجتماعيرة واالنفعاليرة المتخصصرررررررررررررة
العرررررردد (, )2
باالردن
لدم تالميذ المرحلة االبتدائية.
– 123
.182

14

29

مجلرررررررررة كليرررررررررة
فعاليررة برنررامج ترردريبي قررائم علررى اسررتراتيجيات
الرررررتعلم التعررررراوني فررررري خفرررررض حرررررد السرررررلوك كليررررة التربيررررة – التربيررررة – العرررردد
2014م
 ، 158الجررررزء 1
الفو(ررررروي لررررردم تالميرررررذ المرحلرررررة االبتدائيرررررة جامعة األزهر
72 - 11 ،
بالطائف

30

فعاليررررة برنررررامج للبراعررررة المتعلمررررة باسررررتخدام جمعيرررررة جرررررود
الحاسررو فرري تحسررين األداء التكيفرري والدافعيررة الحيررا المصرررية
المجلد الثاني
لإلنجرراز االكرراديمي والثقررة بررالنفس لرردم التالميررذ  -مجلررة السررلوك
البيئي
ذوي العجز المتعلم.

31

مجلرررررررررة كليرررررررررة
بوعوض الوموتوغوويوورات النفسرية الوموسوهومروة فري جامعرررة طنطرررا – التربيرررررة المجلرررررد - 1 : 2016
الثرررررراني الجررررررزء 112
كلية التربية
التلكؤ األكاديمي لدم طال كلية التربية
الثاني

32

رررررررارك فررررررري
المرررؤتمر الثالرررث
اسررررهام برنررررامج الحقائررررب التدريبيررررة فرررري أداء
كليررررة التربيررررة  -كليرررررة التربيرررررة  -عشررررر (الرررردولي
معلمرري األزهررر واتجاهرراتهم نحررو ممارسررة مهنررة
األول) من (- 4
جامعة طنطا.
جامعة طنطا.
التدريس
 5مرررررررررررررررررررارس
2019م

- 169 – 2014
243

الثاني عشر  :المؤتمرات  :المؤتمرات والندوات العلمية التي اركب فيها
طبيعة المشاركة
جهة تنظيمه

مكانه

م

مو(وع المؤتمر أو الندو

1

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
السررنوي الثرراني والعشرررين
لعلررم الررنفس والرابررع عشررر الجمعيررررررررة المصرررررررررية كليرررة التربيرررة
جامعة األزهر
العربرري للجمعيررة المصرررية للدراسات النفسية
للدراسرررات النفسرررية المقرررام
بكلية التربية جامعة األزهر

2

رررارك فررري نررردو بعنررروان الجمعيررررررررة المصرررررررررية كلية التربية –
جامعة األزهر
كيفية إعداد الدعا نفسيا ً  .للدراسات النفسية

3

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
كليرررة التربيرررة
السررنوي الثالررث والعشرررين الجمعيررررررررة المصرررررررررية
جامعرررررررررررررررررررة
لعلم النفس والخامس عشر للدراسات النفسية
المنصور
العربرري للجمعيررة المصرررية
للدراسرررات النفسرررية المقرررام

تاريخه
حضور مشاركة بعنوان

15

2006م

2006م

2007م

رررررارك فررررري إعرررررداد
ورئرررررررررريس إحرررررررررردم
جلسرررات المرررؤتمر –
وعضو مجلس إدار

كيفيرررة إعرررداد الررردعا
نفسيا ً
رررررارك فررررري إعرررررداد
ورئرررررررررريس إحرررررررررردم
جلسرررات المرررؤتمر –
وعضو مجلس إدار

بكليررررررة التربيررررررة جامعررررررة
المنصور .

4

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
كليررررة التربيررررة جامعررررة كليرررة التربيرررة
األول لكليررة التربيررة جامعررة
جامعة األزهر
األزهر
األزهر .

2007م

5

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
السررررررنوي الثرررررراني بكليررررررة كليرررة التربيرررة  -جامعرررة كليرررة التربيرررة
جامعة األزهر
التربية جامعرة األزهرر عرام األزهر
.2008

2008م

6

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
السررنوي الرابررع والعشرررين
كليرررة التربيرررة
لعلرررررم الرررررنفس والسرررررادس
الجمعيررررررررة المصرررررررررية
جامعرررررررررررررررررررة
عشرررررر العربررررري للجمعيرررررة
للدراسات النفسية
المصرررررررررررية للدراسررررررررررات
الزقازيق
النفسررررررية المقررررررام بكليررررررة
التربية جامعة الزقازيق .

2008م

7

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
السرررررررررررررنوي الخرررررررررررررامس
والعشررررررين لعلرررررم الرررررنفس
والسرررررابع عشرررررر العربررررري الجمعيررررررررة المصرررررررررية
للجمعيررررررررررررة المصرررررررررررررية للدراسات النفسية
للدراسرررات النفسرررية المقرررام
برردار الضرريافة جامعررة عررين
مس

اذلجمعيرررررررررررررة
المصررررررررررررررية
للدراسررررررررررررات
النفسية

2009م

8

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
السررررررنوي الثالررررررث لكليررررررة كليررررة التربيررررة جامعررررة كليرررة التربيرررة
جامعة األزهر
التربية جامعرة األزهرر عرام األزهر
. 2009

2009م

9

اسررررررتراتيجيات تعليميررررررة /
تعلميررره حديثرررة  .ألقرررى فررري
كليررررة التربيررررة جامعررررة كليرررة التربيرررة
المررررؤتمر السررررنوي الثالررررث
جامعة األزهر
األزهر
لكليرررررررة التربيرررررررة جامعرررررررة
األزهر.

2009م

10

حضرررررور محا(رررررر تحرررررب
عنرررروان (برنررررامج (ررررمان
الجررررررررررررررود والتقررررررررررررررويم جامعة الطائف
البرنرررررررررامجي ,والتقرررررررررويم
البرنرررررررررامجي والدراسرررررررررة
الذاتيررة ) بالمرردرج الكبيرررر-

جامعرررررررررررررررررررة /3/29
1431هو
الطائف

16

رررررارك فررررري إعرررررداد
ورئرررررررررريس إحرررررررررردم
جلسات المؤتمر
رررررارك فررررري إعرررررداد
ورئرررررررررريس إحرررررررررردم
جلسات المؤتمر

رررررارك فررررري إعرررررداد
ورئرررررررررريس إحرررررررررردم
جلسرررات المرررؤتمر –
وعضو مجلس إدار

رررررارك فررررري إعرررررداد
ورئرررررررررريس إحرررررررررردم
جلسرررات المرررؤتمر –
وعضو مجلس إدار

رررررارك فررررري إعرررررداد
المررررررؤتمر – رئرررررريس
قسرررررم علرررررم الرررررنفس
التعليمي

اسرتراتيجيات تعليميرة
 /تعلميه حديثة.

حضور محا(ر

جامعة الطائف .

11

حضرررررور محا(رررررر تحرررررب
كليررة التربيررة ,
عنرررروان (مشررررروع التقيرررريم
/ 4 /11
كليرررة التربيرررة  ,جامعرررة
جامعرررررررررررررررررررة
واالعتمررررررررراد المؤسسررررررررري
1431هو
الطائف
والبرنررررررررررامجي ) .كليررررررررررة
الطائف
التربية ,

حضور محا(ر

12

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
السررنوي الواحررد والثالثررين
لعلرررررررم الرررررررنفس والثالرررررررث
الجمعيررررررررة المصرررررررررية
والعشرين العربري للجمعيرة
للدراسات النفسية
المصرررررررررررية للدراسررررررررررات
النفسررررررية المقررررررام بكليررررررة
التربية بالوادي الجديد

ررررارك فرررري اإلعررررداد
وعضو إحدم جلسات
المرررؤتمر – وعضرررو
مجلس إدار

13

المشاركة فري ورقرة علميرة
بعنرررروان (فعاليررررة برنررررامج
للبراعة المتعلمة باسرتخدام
الحاسرررررو فررررري تحسرررررين
األداء التكيفررررري والدافعيرررررة
لإلنجررراز االكررراديمي والثقرررة
بررالنفس لرردم التالميررذ ذوي
العجز المتعلم.

14

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
السرررنوي الثررراني والثالثرررين
لعلرررررررم الرررررررنفس والرابرررررررع
الجمعيررررررررة المصرررررررررية
والعشرين العربري للجمعيرة
للدراسات النفسية
المصرررررررررررية للدراسررررررررررات
النفسرررررررية المقرررررررام بررررررردار
الضيافة جامعة عين مس

15

16

الجمعيررررررررررررررررة
المصررررررررررررررية
للدراسررررررررررررات
النفسية

2015م

المررررررررررررررررؤتمر
الررررررررررررررررررردولي
التربيررررررررررررررررررة فرررري الفتررررر
جامعرررة الكويرررب  ،كليرررة
وقضرررررررررررررررررايا مرررررررن – 16
التربية
التنميرررررة فررررري 2015 ، 18
المجتمرررررررررررررررع
الخليجي

الجمعيررررررررررررررررة
مرررررررن – 9
المصررررررررررررررية
 10أبريررررررررل
للدراسررررررررررررات
2016م
النفسية

مشررراركة فررري بورقرررة
علمية

رررررارك فررررري إعرررررداد
وعضو إحدم جلسات
المرررؤتمر – وعضرررو
مجلس إدار

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
السررنوي الثالررث والثالثررون
لعلرررررم الرررررنفس والخرررررامس
والعشرون العربي للجمعية
المصرررررررررررية للدراسررررررررررات
النفسررررررية المقررررررام بكليررررررة
التربية جامعة أسوان

الجمعيررررررررة المصرررررررررية الجمعيررررررررررررررررة
من 6 – 5
للدراسررررررررات النفسررررررررية المصررررررررررررررية
فبرايرررررررررررررررر
وكليرررة التربيرررة جامعرررة للدراسررررررررررررات
2017م
النفسية
أسوان

رررررارك فررررري إعرررررداد
وعضو إحدم جلسات
المرررؤتمر – وعضرررو
مجلس إدار

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
السررنوي الرابررع والثالثررون
لعلرررررم الرررررنفس والسرررررادس
والعشرون العربي للجمعية
المصرررررررررررية للدراسررررررررررات

الجمعيررررررررررررررررة
مرررررن (30
الجمعيررررررررة المصرررررررررية
المصررررررررررررررية
  31ينرررايرللدراسات النفسية بفدق
للدراسررررررررررررات
2018م
الجولى فيل باألقصر
النفسية

رررررارك فررررري إعرررررداد
المرررررررؤتمر ورئررررررريس
إحرررررررررردم جلسررررررررررات
المرررؤتمر – وعضرررو

17

النفسررررررية المقررررررام بفرررررردق
الجولى فيل باألقصر

مجلس إدار

رارك فري المرؤتمر الردولي
الرابرررع "التعلررريم وتحرررديات
القرررن الواحررد والعشرررين :
التعلررريم الجرررامعي" والرررذي
عقررررررد بمركررررررز مررررررؤتمرات
األزهررررر بمدينررررة نصررررررفي
الفتررررر مررررن  3 - 2أبريررررل
 2018م

كليررررة التربيررررة جامعررررة
األزهرررررر والرررررذي عقرررررد
بمركز مؤتمرات األزهر
بمدينة نصر

فرررري الفتررررر
مررررررن 3 - 2
أبريرررررررررررررررررل
 2018م

رررررارك فررررري إعرررررداد
المررررررررؤتمر وتنظرررررررريم
جلساته

18

رررارك فررري إعرررداد مرررؤتمر
رعاية األفراد ذوي اإلعاقرة
(الواقرررررررررع – االتجاهرررررررررات
المعاصر ) المقام بمحافظرة
مطروح.

الجمعيررررررررة المصرررررررررية
للدراسررررررررات النفسررررررررية
مرررررن (16
بالتعاون مع كليرة علروم
اإلعاقرررررررررة والتأهيرررررررررل مرسرررررررررررررررررررى 18 -
أكترررررررررررررروبر
بجامعرررررررررة الزقرررررررررازيق مطروح
والهيئررررررررررررة العامررررررررررررة
2018م
لالسررررررتعالمات (قطرررررراع
االعالم الداخلي.

رررررارك فررررري إعرررررداد
المرررررررؤتمر ورئررررررريس
إحرررررررررردم جلسررررررررررات
المرررؤتمر – وعضرررو
مجلس إدار

19

الجمعيررررررررة المصرررررررررية
للدراسررررررررات النفسررررررررية
ررررارك فرررري ور ررررة عمررررل بالتعاون مع كليرة علروم
مررررن (- 16
بعنرررروان (اختبررررار اللرررروتس اإلعاقرررررررررة والتأهيرررررررررل مرسرررررررررررررررررررى
 18أكتررررروبر
لقيرررراس المفرررراهيم اللغويررررة بجامعرررررررررة الزقرررررررررازيق مطروح
2018م
والهيئررررررررررررة العامررررررررررررة
بالكمبيوتر)
لالسررررررتعالمات (قطرررررراع
االعالم الداخلي.

علرررى هرررام مرررؤتمر
رعايررررة األفررررراد ذوي
اإلعاقررررررررررة المقررررررررررام
بمحافظة مطروح.

20

ررارك فرري إعررداد المررؤتمر
السنوي الخامس والثالثون
لعلررررررم الررررررنفس والسرررررررابع
والعشرون العربي للجمعية
المصرررررررررررية للدراسررررررررررات
النفسية المقام بكلية العلروم
ذوي االحتياجات الخاصرة -
جامعة بني سويف.

الجمعيررررررررة المصرررررررررية
الجمعيررررررررررررررررة
مررررن (- 2
للدراسات النفسية بكلية
المصررررررررررررررية
 3مرررررررررارس
العلوم ذوي االحتياجرات
للدراسررررررررررررات
الخاصرررة  -جامعرررة بنررري
2019م
النفسية
سويف.

رررررارك فررررري إعرررررداد
المرررررررؤتمر ورئررررررريس
إحرررررررررردم جلسررررررررررات
المرررؤتمر – وعضرررو
مجلس إدار

21

ررارك فرري المررؤتمر الثالررث
مررررن (- 4
عشر (الدولي األول) المقام كليرررة التربيرررة  -جامعرررة كلية التربيرة -
 5مرررررررررارس
جامعة طنطا.
بكليرررررة التربيرررررة  -جامعرررررة طنطا.
2019م
طنطا.

ررررررارك فرررررري بحررررررث
بعنررررررررروان (اسرررررررررهام
برنررررررررامج الحقائررررررررب
التدريبيررررررة فرررررري أداء
معلمرررررررررري األزهررررررررررر
واتجاهررررررراتهم نحرررررررو
ممارسررررررررررة مهنررررررررررة
التدريس)

17
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الثالث عشر  :الكتب المؤلفة :
محمد مصطفي الديب ‘ أسماء عبد العال الجبري ( : )1998سيكولوجية التعاون والتنافس والفردية  .القاهر  :عالم الكتب .
محمد مصطفي الديب ( . )2003علم النفس اإلجتماعي التربوي (أساليب معلم معاصر )  .القاهر  :عالم الكتب .
محمد مصطفي الديب ( . )2004دراسات في أساليب التعلم التعاوني  .القاهر  :عالم الكتب .
محمد مصطفي الديب ( . )2005علم نفس التعلم التعاوني  .القاهر  :عالم الكتب .
محمد مصطفي الديب ( . )2006استراتيجيات معاصر في التعلم التعاوني  .القاهر  :عالم الكتب .
محمد مصطفي الديب ( . )2009مدخل علم النفس  .الجامعة األمريكية الالتينية .
محمد مصطفي الديب ( . )2013مهارات التعلم والتفكير  .جامعة الطائف .

الرابع عشر  :اإل راف على البحوث ( الماجستير والدكتوراه ) :
أ  -بحوث أجيزت :
م

اإل راف على رسائل جامعية أجيزت

1

عبد الحميرد فتحري عبرد الحميرد الحولرة ( : )2003تبراين مسرتوم تجهيرز المعلومرات بتبراين بعرض أبعراد البنيرة
المعرفية لدم عينة من طال الصف األول الثانوم  .رسالة ماجستير كلية التربية  -جامعة األزهر.

2

أحمرد جمعره أحمررد كعبرار ( :)2006البنيرة العامليررة للتصرور العقلرري لردم طرال الجامعررة  .رسرالة ماجسررتير –
كلية التربية – جامعة األزهر .

3

دعاء عبد المحسن صالح ( : )2006أثر تفاعرل إسرتراتيجية تجزيرل المعلومرات مرع أسرلو الرتعلم فري تحصريل
المفراهيم العلميررة عنررد طرال المرحلررة الثانويررة  .رسرالة ماجسررتير – كليررة الدراسرات اإلنسررانية بجامعررة األزهررر
بالقاهر .

4

داليا خيري عبد الوها ( : )2006أثر تفاعل كل من عمليات تجهيز المعلومات المضبوطة واآللية مع الترروي
 /االندفاع في مهارات حل المشكلة عند ذوي صعوبات التعلم .رسرالة دكتروراه غيرر منشرور – كليرة الدراسرات
اإلنسانية – جامعة األزهر.

5

سررماح عبررد الرررحمن السررعيد ( : )2007فاعليررة برنررامج تعليمرري مقترررح باسررتخدام الحاسررو فرري تنميررة بعررض
المفاهيم لدم عينة من تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي (بطئي التعلم)  .رسالة ماجستير غير منشور
– كلية الدراسات اإلنسانية – جامعة األزهر.

6

ابتسام سعيد ( : )2007أثر إستراتيجية للتعلم النشط في الثقة بالنفس والتحصيل النحروي لردم طرال المرحلرة
الثانوية األزهرية  .رسالة ماجستير غير منشور – كلية الدراسات اإلنسانية – جامعة األزهر.

7

محمود السعيد محمد بردوي ( : )2007أثرر برنرامج قرائم علرى بعرض أنرواع التصرور العقلري فري صرعوبات تعلرم
الكتابة لدم تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسري  .رسرالة دكتروراه ‘غيرر منشرور كليرة التربيرة ‘ جامعرة
19

األزهر .
8

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مسعود ( :)2008أثر برنامج للتدريب على بعض أبعاد الثقة بالنفس في الدافع
لإلنجاز األكاديمي لدم التالميذ بطيء التعلم  .رسالة دكتوراه غير منشور كلية التربية جامعة األزهر .

9

فالح مسعود أبو رجيلة ( : )2008بعض المتغيررات النفسرية المسرهمة فري األداء البردني لردم عينرة مرن طرال
المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية ( دراسة تنبؤية )  .رسرالة دكتروراه غيرر منشرور كليرة التربيرة
جامعة األزهر .

10

عبد العزيز تاج الفقي ( : )2009أثر برنامج للتدريب على بعض المهارات الحياتية في مفهوم الذات األكراديمي
لدم المتخلفين عقليا ً  .رسالة دكتوراه ‘ كلية التربية ‘ جامعة األزهر .

11

أيمن منيرر حسرن الخصوصري ( : )2009أثرر إسرتراتيجيتين للرتعلم النشرط فري مهرارات مرا وراء المعرفرة لردم
تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي  .رسالة ماجستير ‘ كلية التربية جامعة األزهر .

12

أمال جالل محمد طمان ( : )2009أثر استراجيتين للتعلم التعاوني في التفكير االسرتداللى وقلرق االختبرار لردم
عينة من تالميذ المرحلة اإلعدادية  0رسالة دكتوراه  ،كلية الدراسات اإلنسانية  ,جامعة األزهر .

13

خالررد الجنرردي ( : )2009أثررر برنررامج قررائم علررى الدافعيررة الذاتيررة فرري صررعوبات الررتعلم األكاديميررة لرردم تالميررذ
المرحلة االبتدائية  .رسالة ماجستير غير منشور كلية التربية جامعة األزهر.

14

محمد سيد محمد عبد اللطيف ( : )2009أثر برنامج تدريبي للفعالية الذاتية في الدافعية المهنيرة واالتجراه نحرو
مهنة الدعو لدم الطال الدعا بجامعة األزهر  .رسالة دكتوراه ‘ كلية التربية ‘ جامعة األزهر .

15

إيمان يوسف ( : )2009أثر تفاعل كرل نرم اسرتراتيجيات تجهيرز المعلومرات مرع السرعة العقليرة فري أسرلو حرل
المشكلة  .رسالة ماجستير  .كلية الدراسات اإلنسانية – جامعة األزهر .

16

إيهررا عيسررى عبررد الرررحمن ( : )2009اثررر برنررامج للترردريب علررى بعررض مهررارات مررا وراء المعرفررة فرري حررل
المشكالت لدم عينة من طال كلية التربية  .رسالة دكتوراه كلية التربية جامعة األزهر

17

يماء محمد محمود ( : )2009أثر برنامج تعليمري قرائم علرى مهرارات االسرتذكار فري مفهروم الرذات األكراديمي
لردم تالميررذ الصرف الخررامس اإلبتردائى  .رسررالة ماجسرتير غيررر منشرور – كليررة الدراسرات اإلنسررانية – جامعررة
األزهر.

18

رجرراء أحمررد التويترران ( : )2009أثررر برنررامج ترردريبي فرري المهررارات الحياتيررة لرردم األطفررال التوحيررديين بدولررة
الكويب .رسالة دكتوراه ‘ كلية الدراسات اإلنسانية ‘ جامعة األزهر .

19

محمد سالم عبد هللا الشركيلي ( : )2010القردرات العقليرة والسرمات الشخصرية والميرول المهنيرة كمتنبئرات أداء
أخصائي التوجيه المهني بسرلطن ة عمران  .رسرالة ماجسرتير غيرر منشرور بمعهرد البحروث والدراسرات العربيرة
بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ,جامعة الدول العربية .

20

20

مخلد بن محمرد العبرادي ( : )2012بعرض العوامرل النفسرية المسرهمة فري فاعليرة الرذات األكاديميرة لردم طرال
وطالبات المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف  .رسالة ماجستير غير منشور  ,كلية التربية  -جامعة الطائف.

21

متعب ها م الحشيبري ( : )2012أثر التدريب على بعض اسرتراتيجيات حرل المشركالت فري تنميرة القردر علرى
التفكيررر االبتكرراري لرردم طررال المرحلررة المتوسررطة  .رسررالة ماجسررتير غيررر منشررور  ,كليررة التربيررة  -جامعررة
الطائف .

22

حامد أحمد المالكي ( : )2012أثر بعض استراتيجيات تجهيز المعلومات في مهرارات حرل المشركلة لردم تالميرذ
الصف الخامس االبتدائي  .رسالة ماجستير غير منشور  ,كلية التربية  -جامعة الطائف .

23

محمد عثمان القر ي ( . ) 1433دراسة الدافعية الذاتية وتقدير الذات األكاديمية وإدراك المعاملة الوالديرة لردم
طال المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف  .رسالة ماجستير غير منشور كلية التربية جامعة الطائف.

24

نررايف عشررق العصرريمي ( . )1434أثررر اسررتراتيجية التن رافس الجمرراعي واسررتراتيجية فكررر  /زاوج  /ررارك فرري
مفهوم الذات األكاديمي  .رسالة ماجستير غير منشور كلية التربية جامعة الطائف.

25

سالم محسن عرايض البقمري ( . )2014فعاليرة برنرامج قرائم علرى الوسرائط المتعردد فري تنميرة الدافعيرة الذاتيرة
األكاديمية لدم تالميذ الصرف الخرامس االبتردائي بطيئري الرتعلم بالطرائف .رسرالة ماجسرتير غيرر منشرور كليرة
التربية جامعة الطائف.

26

هليل زايد هليل زايد ( .)2017فاعلية أنمروذج للرتعلم االجتمراعي الوجرداني فري تعرديل السرلوك الصرفي المشركل
لدم تالميذ المرحلة االبتدائية .رسالة دكتوراه غير منشور بكلية التربية جامعة األزهر

27

الشريف ثروت ابراهيم محمرد ( .)2017فعاليرة التردريب علرى مرا وراء الرذاكر فري مهرارات الرتعلم واالسرتذكار
لدم التالميذ بطيئري الرتعلم بالحلقرة الثانيرة مرن مرحلرة التعلريم األساسري .رسرالة ماجسرتير غيرر منشرور كليرة
التربية جامعة األزهر.

28

مصررطفى نرراجي موسررى الحو رري ( .)2017أثررر برنررامج ترردريبي للررتعلم النشررط فرري عررادات العقررل لرردم تالميررذ
المرحلة اإلعدادية .رسالة ماجستير غير منشور كلية التربية جامعة األزهر.

29

إيمان عبد هللا ( .)2018فعالية التدريب على مهارات مرا وراء الرذاكر فري تخفيرف صرعوبات تعلرم اإلمرالء لردم
تالميذ الصف الخامس االبتدائي .رسالة ماجستير غير منشور كلية التربية جامعة األزهر.

30

إبررراهيم ( .)2018أثررر برنررامج ترردريبي قررائم علررى الحكمررة فرري الدافعيررة العقليررة لرردم طررال الجامعررة .رسررالة
ماجستير غير منشور كلية التربية جامعة األزهر.

31

أحمد غانم أحمد علي ( .)2019أثر برنامج تدريبي قائم على التفكير المتشعب في بعرض المهرارات االجتماعيرة
واالنفعاليررة لرردم تالميررذ المرحلررة االبتدائيررة المضررطربين سررلوكيا .رسررالة دكتررورا غيررر منشررور كليررة التربيررة
جامعة األزهر.
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 بحوث ارك في مناقشتها :م

رسائل جامعية ارك في مناقشتها

1

صافيناز عادل عباس ( . )2003المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة بمهرارات االتصرال والتفاعرل لردم فئرات عمريرة
مختلفة من الجنسين  .رسالة دكتوراه – كلية الدراسات اإلنسانية – جامعة األزهر بالقاهر .

2

محمد سريد محمرد عبرد اللطيرف ( . )2005أثرر تفاعرل األسرلو المعرفري مرع طريقرة الرتعلم باالكتشراف فري المسرئولية عرن
التحصيل لدم عينة من طال المرحلة الثانوية األزهرية  .رسالة ماجستير كلية التربية ‘ جامعة األزهر .

3

إبراهيم محمد عبد هللا ( . )2005أثر برنامج أنشطة مقترح على اكتسا بعض المفاهيم للتالميذ المتخلفرين عقليرا  .رسرالة
ماجستير – كلية التربية – جامعة األزهر بالقاهر .

4

عبد العاطى عبد الكريم محمد ( . )2005أثر التدريب على إسرتراتيجية للرذاكر فري بعرض صرعوبات تعلرم اللغرة اإلنجليزيرة
لدم عينة من تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي  .رسالة ماجستير – كلية التربية – جامعة األزهر .

5

محمد إسماعيل سيد حميد ( . )2006أثر تباين خصائص المهام وأنشطة التعلم على توجهات أهداف التحصيل لدم طرال
المرحلة اإلعدادية  .رسالة ماجستير – كلية التربية – جامعة عين مس .

6

نويميس سالم عود النويميس ( . )2005عالقة األنماط السلوكية لكل من المعلمين والوالدين كمرا يردركها الطرال بالردافع
لإلنجاز لردم طرال المرحلرة الثانويرة مرن الجنسريين بالمملكرة العربيرة السرعودية  .رسرالة ماجسرتير غيرر منشرور – كليرة
التربية – جامعة األزهر.

7

نبيررل عبررد الهررادي أحمررد السرريد ( . )2007أثررر برنررامج ترردريبي باسررتخدام حررب االسررتطالع واتجاهررات التالميررذ نحررو مرراد
الدراسات االجتماعية  .رسالة ماجستير غير منشور – كلية التربية – جامعة األزهر.

8

ربا صالح الدين إسماعيل إبراهيم ( . )2006فعالية برنامج التعلم التعاوني في تنمية توكيد الرذات لردم أطفرال الرو(رة .
رسالة ماجستير غير منشور – كلية التربية – جامعة المنصور 0

9

عصام جمعه أحمد نصار ( . )2007أثر برنامج تعليمي مقترح في الوعي بعمليات ما وراء المعرفة على عادات االسرتذكار
 .رسالة دكتوراه غير منشور – كلية التربية – جامعة األزهر.

10

فاطمة محمد سيد عثمان فياض ( . )2006أثر التفاعل بين بعض استراتيجيات التصور العقلي والميل إلرى القرراء والفهرم
القرائي لدم عينة من تالميذ الصف األول من الحلقة الثانية من التعليم األساسري  .رسرالة ماجسرتير غيرر منشرور – كليرة
الدراسات اإلنسانية بالقاهر – جامعة األزهر.

11

محمد إبرراهيم إسرماعيل أبرو ألوفرا ( . )2007أثرر برنرامج للتردريب علرى بعرض مهرارات الرتعلم التعراوني فري أبعراد دافعيرة
القراء لدم عينة من طال كلية التربية  .رسالة ماجستير غير منشور – كلية التربية – جامعة األزهر.

12

سلطان مناور المطيري ( . )2007أثر اختالف طريقة العرض ومحتوم المهمرة علرى اسرتراتيجيات تجهيرز المعلومرات فري
الذاكر لدم الطال المتفوقين عقليا ً والعاديين  .رسالة دكتوراه غير منشور – كلية التربية – جامعة بنها 0
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13

غريررب عبررد الرررحمن غريررب نررور الرردين ( . )2007فعاليررة برنررامج للررتعلم التعرراوني فرري تنميررة الررذكاء اللغرروي لرردم التالميررذ
منخفضرري التحصرريل بالحلقررة الثانيررة مررن التعلرريم األساسرري .رسررالة ماجسررتير غيررر منشررور – كليررة التربيررة – جامعررة كفررر
الشيخ.

14

ر رراد السرريد عرروض الرحمررانى (  . ) 2008ترردريبات االنتبرراه االنتقررائي وأثرهررا علررى بعررض المتغيرررات المعرفيررة لرردم
المتخلفين عقليا القابلين للتعلم  0رسالة ماجستير -كلية التربية – جامعة كفر الشيخ

15

هيام السيد خليل ( . )2009االستراتي جيات المعرفية المستخدمة فى اإلدراك األجتماعى لردم عينرة مرن طرال الجامعرة "0
دراسة استكشافية "  0رسالة دكتوراه – كلية التربية – جامعة عين مس 0

16

سحر محمد عبد الصمد محمد ( . )2009الر(ا عن العمل وعالقته بالضغوط المهنية واستراتيجيات إدارتها لدم معلمي
المرحلة الثانوية  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية  ،جامعة المنصور .

17

وسام أمين محمد الشراكى ( . )2009أساليب التعلم لدم الصم في (روء بعرض المتغيررات األسررية  .رسرالة ماجسرتير ،
كلية التربية  ،جامعة كفوور الشيخ .

18

على را د العلوي ( . )2009برنامج اإلر اد النفسي الديني وأثره في خفرض اال(رطرابات السرلوكية لردم طرال الصرف
الحادي عشر  .رسالة ماجستير  ،معهد البحوث والدراسات العربية  ،المنظمة العربية للتربية والثقافرة والعلروم  -جامعرة
الدول العربية 0

19

إيمان سعيد محمد مصطفى أبو العينرين ( . )2009فعاليرة برنرامج مقتررح لتحسرين كفراء التمثيرل المعرفري لردم عينرة مرن
طال الجامعة ذوي صعوبات تعلم اللغة العربية  .رسالة دكتوراه غير منشور كلية التربية  -جامعة حلوان .

20

غاد صرالح الخرادم ( . ) 2010الرذكاءات المتعردد وعالقتهرا بالكفراء الذاتيرة ودافرع االنجراز لردم عينرة مرن طرال جامعرة
الطائف  .رسالة ماجستير غير منشور  ,كلية التربية  -جامعة الطائف.

21

ندم عبد العزيز نور الدين عطرجي ( . )2012الكفاء االجتماعيرة وسرمات الشخصرية وعالقتهمرا بأسرلو حرل المشركالت
لدم طالبات جامعة الطائف  .رسالة ماجستير غير منشور بكلية التربية جامعة الطائف .

22

عادل عايض أحمد الثبيتي ( . )2012عمليات الرذاكر لردم طرال المرحلرة الثانويرة والجامعيرة بمحافظرة الطرائف  .رسرالة
ماجستير غير منشور بكلية التربية جامعة أم القرم .

23

علي العمري ( . )2014فعالية برنامج قائم على مهارات االستذكار في صعوبات تعلم اللغة االنجليزية لردي طرال المرحلرة
الثانوية .رسالة ماجستير غير منشور بكلية التربية جامعة الطائف .

24

نواف محمد مبارك العصيمي ( . )2014جود الحيرا المدرسرية كمرا يردركها تالميرذ المرحلرة االبتدائيرة بالطرائف وعالقتهرا
بتقدير الذات والتوافق الشخصي واالجتماعي  .رسالة ماجستير غير منشور بكلية التربية جامعة الطائف .

25

بسام محمد المشهراوي ( ) 2014فاعلية برنامج لتنمية المسئولية االجتماعيرة لرد طرال المرحلرة الثانويرة فري مدينرة غرز
(دراسة تنبؤية – تجريبية) رسالة دكتوراه غير منشور بكلية التربية جامعة عين مس
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26

فاطمة السيد إبراهيم عبد الخرالق ( . )2016برنرامج قرائم علرى الردمج برين األنشرطة الصرفية والالصرفية فري تنميرة االتجراه
البيئي والحل االبتكاري للمشكالت ذات العالقة لدم طالبات المرحلة الثانوية .رسالة ماجسرتير غيرر منشرور بكليرة التربيرة
جامعة المنصور .

27

يماء محمد محمود عبدالتوا )  )2016فاعلية برنامج تدريبى قائم على بعض استراتيجيات الذاكر فى تنمية المهرارات
قبل األكاديمية والمهارات االجتماعية لدم أطفال الرو(ة .رسالة دكتوراه غير منشور بكليرة الدراسرات االنسرانية جامعرة
األزهر.

28

الشيماء عبد الحميد محمد طنطاوي ( . )2016اتجاهات طال المرحلة الثانويرة نحرو مراد الريا(ريات باسرتخدام طرريقتين
لتقرردير األوزان وعالقتهررا بالتحصرريل الدراسرري وفررق النظررريتين التقليديررة والحديثررة .رسررالة دكترروراه غيررر منشررور بكليررة
التربية جامعة الزقازيق.

29

محمود محمد ابراهيم سرور ( .)2017أثر التردريب علرى مهرارات حرل المشركلة فري الكفراء الذاتيرة األكاديميرة لردم طرال
الجامعة .رسالة ماجستير غير منشور بكلية التربية جامعة األزهر.

30

عماد عبد المقصود عيد محمد ( .)2017أثر التفاعرل برين التفكيرر االسرتداللي واسرتراتيجيتن للنظريرة البنائيرة فري تحصريل
اإلحصاء لدم طال جامعة األزهر .رسالة ماجستير غير منشور بكلية التربية جامعة األزهر.

31

جهاد محمد عبد المعطري عبرد الررحيم ( .)2018اسرتخدام مفراهيم نظريرة العقرل لتحسرين المهرارات االجتماعيرة لردم أطفرال
متالزمة داون .رسالة ماجستير غير منشور بكلية التربية للطفولة المبكر بجامعة القاهر .

32

بشرم ابراهيم عبد الرحمن عمرو ( .)2018رسالة ماجستير غير منشور بكلية التربية جامعة عين مس.

33

أحمررد مصررطفى محمررد متررولي ( .)2019فاعليررة برنررامج قررائم علررى اسررتراتيجيات تحليررل السررلوك التطبيقرري لتنميررة مهررارات
التفاعل االجتماعي لالطفال ذوي ا(طرا طيرف الذاتويرة .رسرالة ماجسرتير غيرر منشرور بكليرة التربيرة للطفولرة المبكرر
بجامعة القاهر .

34

أ رررف أمررين حسررن محمررد يوسررف ( .)2019فعاليررة برنررامج لالسررتراتيجيات التحفيزيررة لتنميررة عررادات العقررل والتحصرريل
الدراسي لدم تالميذ المرحلة االبتدائية .رسالة دكتورا غير منشور بكلية التربية بجامعة الزقازيق.

35
36

جو  -البحوث التي أ رف عليها ولم تجز إلى اآلن :
 - 1مشرف على بحث دكتوراه بعنوان (أثر التدريب على التفكير المنفرتح الفعرال فري التوجره نحرو الهردف واتخلرذ القررار لردم طرال
الجامعة) للباحث أحمد جماد عبد الغفار عيسى المدرس المساعد بكلية التربية جامعة األزهر.
 - 2مشرف على بحث دكتوراه بعنوان (أثر التدريب على التفكير التناظري فري مهرارات التواصرل اللغروي لردم تالميرذ الحلقرة األولرى
من التعليم األساسي ذوي صعوبات التعلم) للباحث أحمد عبد الرحمن المدرس المساعد بكلية التربية جامعة األزهر بتفهنا األ راف.
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 - 3مشرررف علررى بحررث دكترروراه بعنرروان ( أثررر الترردريب علررى بعررض مكونررات تحديررد الررذات فرري النهرروض األكرراديمي لرردم المتعثرررين
دراسيا) للباحث حسن مرسال المدرس المساعد بكلية التربية جامعة األزهر بتفهنا األ راف.
 – 4مشرف على بحث ماجستير بعنوان (أثر استراتيجية طلب االتفاق التعراوني فري الفهرم القرائري واالنردماج المعرفري لردم طالبرات
الصف األول الثانوي األزهري) للباحثة أسماء قاسم بشعبة التربية كلية الدراسات االنسانية بجامعة األزهر.
 - 5مشرررف علررى بحررث دكترروراه بعنرروان ( فاعليررة برنررامج قررائم علررى بعررض الررذكاءات المتعرردد فرري تنميررة المهررارات قبررل األكاديميررة
والسرلوك االنجررازي لرردم أطفرال الرو(ررة) للباحثررة ماجرد عبررد الغنرري عبرد العزبررز أبررو زيرد بشررعبة التربيررة كليرة الدراسررات االنسررانية
بجامعة األزهر.

الخامس عشر  :جوائز و هادات تقدير حصل عليها :
 – 1جائز جامعة الطائف للنشر العلمي للعام الجامعي 1433 – 1432ه.
 - 4جائز جامعة الطائف للنشر العلمي للعام الجامعي 1434 – 1433ه.
 - 2جائز جامعة الطائف لالستشهاد بالبحوث للعام الجامعي 1433 – 1432ه.
 - 3جائز جامعة الطائف لالستشهاد بالبحوث للعام الجامعي 1434 – 1433ه.
 – 4هاد تقدير على المشاركة في اال راف على بحوث طال وطالبات التعليم العالي في تصفيات الجامعة للمؤتمر العلمري الرابرع
1434ه.
 - 5رهاد تقرردير علرى المشرراركة فري فعليررات الملتقررى التحضريري لبحرروث طرال وطالبررات التعلرريم العرالي فرري تصرفيات كليررة التربيررة
بالطائف للمؤتمر العلمي الرابع في 1434 /3/29ه.
 - 6رهاد تقرردير علرى المشرراركة فري فعليررات الملتقررى التحضريري لبحرروث طرال وطالبررات التعلرريم العرالي فرري تصرفيات كليررة التربيررة
بالطائف للمؤتمر العلمي الرابع في 1435 /2/1ه.
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