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ثانياً :المؤهالت العلمية
م

اسم المؤهل

جهة المنح

سنة المنح

موضوع الرسالة

1

دكتوراه الفلسفة في التربية -تخصص
علم نفس /صحة نفسية.

كلية التربية -جامعة أسيوط

عام 1996

دراسة إمبريقية كلينيكية لبعض مخاوف
األطفال المعاقين عقليا ً في مرحلة الطفولة.

2
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2

ماجستير في التربية.

3

دبلوم خاصة في التربية.

4

ليسانس آداب وتربية "شعبة لغة
عربية".

كلية التربية -جامعة أسيوط

عام  1992بتقدير
عام "ممتاز"

دراسة لبعض مشكالت مؤسسات تربية
المكفوفين في جمهورية مصر العربية.

كلية التربية -جامعة أسيوط

عام  1989بتقدير
عام "جيد جدا"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كلية التربية -جامعة أسيوط

مايو 1987
بتقدير عام "ممتاز"

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثا  :التدرج الوظيفي
م

تاريخ شغلها

الوظيفة

1

وكيل كلية رياض االطفال – فرع مطروح – جامعة االسكندرية

اعتبارا من  2014/8/1حتى االن

2

منسق عام فرع كلية رياض األطفال بمطروح – جامعة اإلسكندرية

اعتبارا من  2013/8/1حتى اآلن

3

المشرف على اللجان الفنية بمركز التعليم المفتوح – جامعة اإلسكندرية

4

المشرف العام على فرع كلية رياض األطفال بمطروح –جامعة اإلسكندرية

5

رئيس قسم العلوم النفسية  -كلية رياض األطفال -جامعة اإلسكندرية.

اعتبارا من  2010/ 7 /27حتى األن

6

أستاذ بقسم العلوم النفسية-كلية رياض األطفال – جامعة اإلسكندرية

اعتبارا من  2010 / 7 / 27حتى األن

7

منسق عام فرع كلية رياض األطفال بدمنهور – جامعة اإلسكندرية

من  2009/4/27وحتى عام 2012

8

قائم بعمل رئيس قسم العلوم النفسية -كلية رياض األطفال –جامعة اإلسكندرية

من  2006/3/27وحتى2010/7/27

9

أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية بكلية رياض األطفال-جامعة اإلسكندرية

من  2005/5/31وحتى2010/ 7 /27

11

مدرس بقسم العلوم النفسية بكلية رياض األطفال -جامعة اإلسكندرية

من  1998/11/1وحتى 2005/5/30

10

مدرس مساعد بقسم العلوم النفسية بكلية رياض األطفال باإلسكندرية بوزارة التعليم العالي

من  1993/7/12وحتى 1997/11/12

12

مع يد بقسم العلوم النفسية بكلية رياض األطفال باإلسكندرية بوزارة التعليم العالي

من  1993/2/15وحتى 1993/7/11

13

مدرس لغة عربية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

من  1987/9/1وحتى 1993/2/14

اعتبارا من  2012 /1/ 1وحتى األن
اعتبارا من 2011/ 12 / 4

رابعا :اإلنتاج العلمي

م

عنوان البحث

نوعه

تاريخ
النشر

مكان النشر

1

إساءة معاملة األطف ال وعالقته ا ب بعض المش كالت
النفسية لدى طفل ما قبل المدرسة

فردي

يوليو
2001

مجل ة عل م ال نفس المعاص ر والعل وم اإلنس انية  -كلي ة
اآلداب  -جامعة المنيا -العدد الث اني عش ر (ص ص -87
)181

2

تنمية المه ارات االجتماعي ة ل دى األطف ال المع اقين
بصريا ً

مشترك

يوليو
2002

مجل ة التربي ة المعاص رة – تص در ع ن رابط ة التربي ة
الحديث ة -الع دد  61الس نة التاس عة عش ر (ص ص-103
)169

3
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م

عنوان البحث

نوعه

تاريخ
النشر

مكان النشر

أبريل
2003

مجل ة البح ف ي التربي ة وعل م ال نفس ،كلي ة التربي ة -
جامع ة المني ا -المجل د الس ادس عش ر الع دد الراب (ص
ص)274-242

3

فاعلي ة برن امي ترب وي مقت رح لتنمي ة الس لوك
االبتك اري باس تخدام اللع ب واألنش طة الحركي ة مشترك
واإليقاعية لدى طفل ما قبل المدرسة

4

برنامي مقترح باس تخدام األنش طة التربوي ة لتنمي ة
س لوك المس ةولية االجتماعي ة ل دى أطف ال م ا قب ل
المدرسة

فردى

الكفاءة االجتماعية والتوافق المدرسي لدى التالميذ
المتفوقين والعاديين وذوي صعوبات التعلم

مشترك

أبريل
2004

6

فعالية برنامي إرشادي لتحسين تواصل األمهات م
أطف الهن وأث رة ف ي تنمي ة الن ي االجتم اعي ل دى مشترك
األطفال ضعاف السم .

أكتوبر
2005

7

عملي ات األدراك الحس ي والترمي زي واالنفع الي
وال ذاكرة قص يرة الم دى "دراس ة مقارن ة ب ين مشترك
عينتين من األطفال المصريين والبحرينيين".

2006

8

األم ن النفس ي أبع اده ومحددات م م ن الطفول ة إل ى
الرشد (دراسة ارتقائية).

مشترك

فبراير
2006

5

يوليو
2003

فعالي ة برن امي ت دريبي باس تخدام ج داول النش اط
 9المصورة في تنمية مهارات التواص ل ل دى األطف ال
التوحديين من المعاقين عقلياً.
فعالي ة برن امي عالج ي ل نش طة الموس يقية
 10المتنوعة في تحسين مستوى النمو اللغوي ل طفال مشترك
التوحديين.
فردي

التلك ؤ األك اديمي وعالقت م بالدافعي ة لإلنج از
 11والفعالي ة الذاتي ة ل دى عين ة م ن تالمي ذ الص
السادس للمرحلة االبتدائية.

12
13
14
15

2007
يناير
2008
أبريل
2008

مشترك

فعالية برنامي للتعليم العالج ي ف ي تنمي ة المه ارات
االجتماعي ة لتالمي ذ المرحل ة االبتدائي ة ذوي مشترك
صعوبات التعلم وأثره على معدل سلوكهم المشكل
الخ دمات التربوي ة لطلب م ص عوبات ال تعلم م ا ب ين
مشترك
غرفة المصادر والدمي الشامل في الفصول العادية
برن امي حرك ات تعبيري م ق ائم عل ى أفك ار "رايب ر"
وأث ره عل ى خف ض مس توى اللجلج ة ل دى أطف ال مشترك
مرحلة الرياض
برن امي إرش ادي ق ائم عل ى الع الج ب الواق
لخفض حدة ال غوط النفس ية ل دى أمه ات األطف ال فردي
ذوي اإلعاقة

مجلة دراسات الطفولة ،معهد الدراسات العلي ا للطفول ة-
جامعة عين شمس المجلد الساب العدد الثال والعشرون
(ص ص)77-53
مجل ة عل م ال نفس المعاص ر والعل وم اإلنس انية -مجل ة
علمية محكمة تص در ع ن مرك ز البح و النفس ية ب اداب
المنيا -كلية اآلداب -جامعة المنيا -المجلد السادس عش ر
(ص ص.)118 -11
مجل ة كلي ة التربي ة -جامع ة اإلس كندرية (علمي ة محكم ة
تعن ي بنش ر األبح ا والدراس ات ف ي مختل مي ادين
المعرف ة) -المجل د الس ادس عش ر -الع دد الثال (ص
ص.)116-61
مجلة التربية المعاصرة (مجلة علمية محكمة تصدر ع ن
رابطة التربية الحديثة) -العدد الثال والس بعون -الس نة
الثالثة والعشرون (ص ص)178-77
مجل ة اإلرش اد النفس ي (علمي ة -تخصص ية -محكم ة-
دوري ة تص در ع ن مرك ز اإلرش اد النفس ي -جامع ة ع ين
شمس) -العدد الحادي والعشرون (ص ص)119-63
مجل ة كلي ة التربي ة (تص درها كلي ة التربي ة -جامع ة
أسيوط) -المجلد الراب والعش رون -الع دد األول -الج زء
الثاني (ص ص)126-84
مجل ة عل م ال نفس المعاص ر والعل وم اإلنس انية -مجل ة
علمية محكمة تص در ع ن مرك ز البح و النفس ية ب اداب
المني ا– كلي ة اآلداب -جامع ة المني ا -الع دد التاس عش ر
(ص ص)333-225

أكتوبر
2009

مجل ة كلي ة التربي ة -جامع ة اإلس كندرية (علمي ة محكم ة
تعن ي بنش ر األبح ا والدراس ات ف ي مختل مي ادين
المعرفة) -تم إجازتم بخطاب مقبول للنشر
مجل ة الطفول ة والتربي ة – كلي ة ري اض األطف ال-جامع ة
اإلسكندرية – العدد الثاني – أكتوبر 2009

سبتمبر
2010

مجل ة الطفول ة والتربي ة – كلي ة ري اض األطف ال -جامع ة
اإلسكندرية -سبتمبر 2010

يونيو
2011

المجلة التربوية -مجلة علمية محكمة
تص در ع ن مجل س النش ر العلم ي – جامع ة الكوي ت –
العدد  99الجزء الثاني المجلد 25

2009

4

دراسات عربية في علم النفس – مجلة علمي ة محكم ة –
تص در ع ن كلي ة اآلداب – قس م عل م ال نفس – جامع ة
القاهرة – المجلد الثاني – العدد الثال ( ،ص  .ص -95
)146
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عنوان البحث

م

نوعه

خص ائص ومواص فات وأهمي ة معل م ال ل ل طف ال
ذوى اإلعاقات
16

17

القراءة العالجية كمدخل لتحسين مستوى اللغة
التعبيرية الشفهية لدى أطفال الروضة المعرضين
لخطر صعوبات القراءة

فعالية برنامي تدريبى قائم على استخدام عادات
العقل فى تحسين الفاعلية الذاتية لدى معلمات
18
األطفال ذوى اضطراب التوحد
19

تاريخ
النشر

أثر األلعاب الصغيره فى تنمية االستماع والتحد
والفهم اللغوى لدى األطفال المعاقين القابلين للتعلم
على مستوى المهارات االجتماعية بفصول الدمي

مايو
مشترك
2013
ابريل
2014

فردى

مكان النشر
المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربي ة – جامع ة دمنه ور
بعن وان  " :كلي ات التربي ة والتنمي ة البش رية  :الواق
والمأمول "
ت م نش ره ف ي الم ؤتمر العلم ي الث اني تح ت عن وان
"التوجيهات المعاصرة في التنمية اللغوية ل طف ال ذوي
االحتياج ات الخاص ة" ف ي الفت رة م ن  21-19إبري ل
2014

مشترك

2014

مجلة كلية التربية -جامعة دمنهور (علمية محكم ة تعن ي
بنشر األبحا والدراسات في مختل ميادين المعرفة)-

مشترك

يناير
2016

مجلة الطفولة – تصدرها كلي ة ري اض االطف ال – جامع ة
القاهرة .

خامسا :بيان باإلشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه
والمشاركة في لجان الحكم والمناقشة
أ) رسائل الدكتوراه الجاري إعدادها:
م
1
2

عنوان الرسالة

تاريخ وسنة
التسجيل

جيهان حمدى محمود ابراهيم

برنامي قائم علي ن رية الذكاء الناجح و تأثيره فى تنمية بعض
مه ارات التن يم ال ذاتي ل ذوى االس تثناء الم زدوج م ن اطف ال
الروضة

2016

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

سهام السيد محمد محمد

فعالي ة برن امي لتنمي ة المه ارات االجتماعي م ف ي خف ض
مس تويات الوح دة و تحس ين ج ودة الحي اه لالطف ال المع اقين
عقليا القابلين للتعليم فى فصول الدمي

2016

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

االسم

5

المكان
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ب) رسائل الماجستير الجاري إعدادها:
عنوان الرسالة

تاريخ
وسنة
التسجيل

المكان

1

عفاف السيد محمد الجميل

برنامي إرشادى فى تنمية مهارات تعامل معلمات ري اض االطف ال
م األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة فى فصول الدمي.

2014

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

2

منة هللا مصطفى نصر محمد حنفى

برن امي عالج ى ق ائم عل ى ال دعم النفس ى و اإلجتم اعى ل طف ال
الم طربين سلوكيا و إنفعاليا فاقدى الوالدين ف ى مرحل ة ري اض
األطفال.

2015

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

3

أيم إبراهيم محمد عثمان عمر

برنامي تدريبى لتنمية عادات العقل لدى معلمات رياض األطفال .

2015

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

4

مى إبراهيم محمد عثمان

برن امي ت دخل مبك ر للح د م ن إض طراب نق ص اإلنتب اه – ف رط
النشاط و النشاط الحركى الزائد لدى اطفال الروضة.

2015

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

5

ياسمين احمد على

فاعلي ة برن امي لتنمي ة المه ارات الحركي ة باس تخدام الع الج
الوظيفى لدى عينة من االطفال ذوى الشلل الدماغى

2016

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

6

ياسمين احمد على عبد الوهاب

فاعلي ة برن امي لتنمي ة المه ارات الحركي ة باس تخدام الع الج
الوظيفى لدى عينة من االطفال ذوى الشلل الدماغى

2016

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

7

الشيماء ابراهيم زكى الدين

فاعلي ة برن امي ارش ارى جم اعى ف ى خف ض ح دة المش كالت
النفسية لدى االطف ال الموه وبين للحف اظ عل ى الموهب ة وتنميته ا
ورعايتها

2016

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

االسم

م

ج) رسائل الدكتوراه التي شارك في اإلشراف عليها ولجان مناقشتها وتم إجازتها:
االسم

م
1

فايد علي محمد فايد

2

ميادة جمال الدين علئ أغا

3

هبة محمد عبد الحليم عبد ربم

4

محمد إبراهيم غنيم

5

أسامة محمد عبد الحميد محمد

6

عبير فايز جفال

7

عزة سعيد عرفة حسن
إبراهيم أبو العز

8

وائل شري

9

زينب رجب علي البنا

عنوان الرسالة
أثر برنامي تمرينات للتأهيل البدني والنفسي للمكفوفين من
 9-6سنوات
برنامي مقترح في النشاط الموسيقي وتأثيره على تنمية كل
من الذكاء والحس الموسيقي لدى األطفال في مرحلة ما قبل
المدرسة باإلسكندرية.
فعالية برنامي موسيقي مقترح لتنمية بعض السمات
الشخصية لدى طفل رياض األطفال
برنامي إرشادي ل مهات والمعلمات لتنمية مهارات التعامل
م الطفل الكفي لتحسين جودة الحياة لديم في مرحلة
رياض األطفال.
فعالية برنامي قائم على التعلم االجتماعي للحد من سلوك
العن لدى األحدا المنحرفين
برنامي تدخل مبكر لتحقيق بعض المطالب النمائية ل طفال
ذوي اإلعاقة البصرية في مرحلة ما قبل المدرسة.
فعالية برنامي قائم على التعلم التعاوني إلكساب بعض
المهارات االجتماعية ل طفال ذوي اضطراب التوحد في
فصول الدمي.
دراسة إكلينيكية تشخيصية لبعض االضطرابات السلوكية
باستخدام الرسم لدى طفل الروضة بدولة الكويت.
فعالية برنامي إثرائي قائم على األنشطة في تنمية التفكير
المن ومي ألطفال الروضة الموهوبين.

6

تاريي
وسنة
المناقشة
2004
2005

المكان
كلية التربية الرياضية بنين -جامعة
اإلسكندرية
جامعة اإلسكندرية  -قسم العلوم
النفسية  -كلية رياض األطفال

2008

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال -قسم العلوم النفسية

2011

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

2011

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

2013

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية-

2013

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

2013
2013

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

م
10
11
12

عنوان الرسالة

االسم

تاريي
وسنة
المناقشة

المكان

فاعلية برنامي تدريبي في تنمية بعض المهارات لتقرير
المصير لدى أطفال متالزمة داون ( القابلين للتعلم)

2014

هند إبراهيم عبد الرسول

أس لوب الحي اة و عالقت م بالق درة عل ى ح ل المش كالت ل دى
أطفال الروضة الموهوبين فنيا ( دراسة كلينيكية)

2015

جامعة االسكندرية-كلية رياض األطفال
– قسم العلوم النفسية

هناء إبراهيم عبد الحميد محمد

فاعلي ة اس تخدام إج راء المس اعدة المتناقص ة ت دريجيا و
الت أخر الزمن ي الثاب ت ف ي الت دريب عل ى بع ض المه ارات
االجتماعية ل طفال ذوي اإلعاقة العقلية.

2015

جامعة االسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

فعالية ألعاب الكمبي وتر ف ي تنمي ة ادراك ذات القواع د ألطف ال
الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم

2015

كلية رياض األطفال – قسم العلوم
النفسية  -جامعة اإلسكندرية

2015

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

رحاب عبد الوهاب عثمان

13

فيصل سليمان على يوس

14

احمد مساعد صالح عبد هللا الهران

المشكالت السلوكية لدى األطفال في مرحلة الطفول ة المبك رة
كم ا ت دركها المعلم ات التربوي ات بري اض األطف ال ف ي دول ة
الكويت ( دراسة ميدانية )

15

امل على محمد احمد

فعالي ة برن امي ت دخل مبك ر ق ائم عل ى نم وذج دنيف ر لتنمي ة
بعض مهارات السلوك االجتماعي اإليجابي لدى األطفال ذوى
اضطراب التوحد

2016

16

محمد أنور السيد عبد السمي )

فعالية برنامي التقنية المس اعدة ف ي تنمي ة مه ارات التواص ل
اللغوي ل دى األطف ال ذوى اض طراب طي التوح د الم دمجين
بمدارس الدمي الشامل

2016

17

نهاد عبد المطلب محمد شامم

فعالية برنامي قائم على طريقة منتسوري لخفض ح دة بع ض
اض طرابات المعالج ة الحس ية ل دى بع ض ح االت االطف ال ذو
اضطراب التوحد

2016

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

18

هانى حسن إبراهيم بيومى

برنامي إرشادى قائم على الن رية السلوكية لتحسين التوافق
االجتماعى ألمهات االطفال المعاقين سمعيا تجاه أبنائم

2017

جامعةاإلسكندرية  -كلية رياض األطفال
– قسم العلوم النفسية

19

محمد عبد العزيز عبدهللا هجرس

برنامي ت دريبى تف اعلى مقت رح وت اثيره عل ى بع ض الق درات
البدني ة وخف ض االض طرابات الس لوكية والمس توى الرقم ى
لمسابقة الوثب الطويل لدى اطفال متالزمة داون

2017

جامعة اإلسكندرية  -كلية التربية
الرياضية بنات – قسم الدريب

20

داليا ممدوح ابراهيم

تنمي ة مه ارتى( التوق االيج ابى -ح دي ال ذات) باس تخدام
فني ات م ن البرمج ة اللغوي ة العص بية لع الج اطف ا ل الروض ة
المتلعثمين

2017

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

21

سماح محمد محمد حسين

فعالي ة برن امي ارش ادي إلدارة ال ذات و ت أثيره عل ى تحس ين
مستوى جودة الحياة لدى معلمات رياض االطفال

2017

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

22

رشا سعيد عبد الحميد موسى

الذكاء االجتماعي وعالقتم بمفهوم الذات لدى أطفال مرحلة
ما قبل المدرسة الموهوبين والعاديين

2017

جامعةاإلسكندرية  -كلية رياض األطفال
– قسم العلوم النفسية

23

إيمان حسن أحمد محمد

فعالية برنامي قائم على استخدام تقنيات برنامي سان رايز
في تنمية بعض مهارات التواصل وخفض حدة بعض
الحركات النمطية لدى الطفل ذو طي التوحد

2017

جامعةاإلسكندرية  -كلية رياض األطفال
– قسم العلوم النفسية

24

بطى فهد حسن درعان العجمى

فعالية االرشاد التكاملى فى تنمية بعض مهارات الحياة
اليومية لدى االطفال المعاقين عقليا القابلين للتعليم بدولة
الكويت

2017

جامعة جنوب الوادى  -كلية التربية
بالغردقة – قسم الصحة النفسية

24

احمد محمد السيد ابراهيم

برن امي ارش ادى الب اء االطف ال المع اقين س معيا لمجابه ة
ضغوط ما بعد الصدمم تجاه ابنائهم

2018

جامع ة اإلس كندرية  -كلي ة التربي ة
للطفولة المبكرة – قسم العلوم النفسية

25

ريهام فرج ابو سنم

برنامي تدريبى لتنمية مهارات االس تعداد القرائ ى ل دى أطف ال
الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم

2018

جامع ة اإلس كندرية  -كلي ة التربي ة
للطفولة المبكرة – قسم العلوم النفسية

26
27

منيرة محمد طي

هللا هاي

المسيليم

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

شرار

فاطمة عبد الفتاح احمد حسن
العوضى

برن امي إرش ادى للح د م ن ال غوط النفس ية ل دى معلم ات
رياض األطفال بدولة الكويت

2018

جامع ة اإلس كندرية  -كلي ة التربي ة
للطفولة المبكرة – قسم العلوم النفسية

برنامي ارشادى قائم علي ن رية ال دما و ت أثيره ف ي خف ض
العج ز المكتس ب ل دى أطف ال الروض ة ذوى اض طراب عج ز

2018

جامع ة اإلس كندرية  -كلي ة التربي ة
للطفولة المبكرة – قسم العلوم النفسية

7

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

عنوان الرسالة

تاريي
وسنة
المناقشة

منى حسن عبد ربم

دور األنش طة الحركي ة ف ى تنمي ة ال ذكاء الحرك ى ألطف ال
الروضة ضعاف السم

2018

جامع ة اإلس كندرية  -كلي ة التربي ة
للطفول ة المبك رة – قس م العل وم
األساسية

محمد صبري أحمد حسن

فاعلي ة برن امي موس يقى تعليم ى ق ائم عل ة بع ض الوس ائ
الفائقة لتنمية الذكاء الموسيقى لدى طفل ما قبل المدرسة

2019

جامع ة اإلس كندرية  -كلي ة التربي ة
النوعية – قسم التربية الموسيقية

أيمان محمد محمد إبراهيم على

اث ر اس تخدام إس تراتيجية الخ رائ الذهني ة ف ى تنمي ة بع ض
مهارات التفكير لدى طفل الروضة

2019

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

دعاء علي احمد فؤاد البستاوى

اثر استخدام بعض فنيات البرمجة اللغوية العصبية ف ي تنمي م
الثق ة ب النفس و مه ارات م ا وراء المعرف ة ل دى عين ة م ن
الموهوبين ذوى صعوبات التعلم

2019

رانيا يسرى محمد حسن عبده

فعالي ة االرش اد باللع ب ف ى تحس ين الكف اءة االجتماعي ة ل دى
االطفال ضعاف السم وتاثيره على السلوك التوافقى لديهم

2019

االسم

م

االنتباه
28
29
30
31
32

المكان

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية
كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

د) رسائل الماجستير التي شارك في اإلشراف عليها ولجان مناقشتها وتم إجازتها:
م

االسم

عنوان الرسالة

1

سالي علي حسن

2

مروة حسني علي حسن

3

ابتسام أحمد محمد أحمد

التنبؤ بالنجاح المهني لمعلمات رياض األطفال في ضوء مكونات
الذكاء الوجداني
برنامي إثرائي باستخدام بعض األنشطة التعليمية وأثره على تنمية
مهارات التفكير اإلبداعي لدى األطفال من ذوي صعوبات التعلم في
مرحلة ما قبل المدرسة
فعالية برنامي إثرائي لتنمية السلوك اإلبداعي ل طفال الموهوبين
في مرحلة رياض األطفال

4

عزة سعيد عرفة حسن

فعالية برنامي تدخل مبكر لتحسين مستوى بعض العمليات
المعرفية لدى عينة من األطفال التوحديين (من  7-3سنوات)

5

محمد إبراهيم غنيم

6

عبير محمد رشوان

7

رحاب عبد الوهاب عثمان

8

هناء إبراهيم عبد الحميد

9

دعاء علي أحمد فؤاد
البستاوى

10

داليا ممدوح إبراهيم حسن

فعالية برنامي لتنمية بعض المهارات الحياتية لدى األطفال
المكفوفين في مرحلة رياض األطفال
فعالية برنامي مقترح لخفض حدة بعض المشكالت السلوكية
األطفال ضعاف السم في مرحلة رياض األطفال
فعالية التدريب على استخدام جداول النشاط المصورة في تنمية
اإلدراك الحسي ألطفال ذوي متالزمة أعراض الداون
فعالية استخدام أسلوب االستغالل -االعتماد على المجال اإلدراكي
لتنمية االنتباه البصري لدى األطفال المعاقين عقليا
فعالية برنامي تدريبي متكامل إلكساب األطفال ذوي صعوبات التعلم
المهارات اللغوية في مرحلة ما قبل المدرسة
برنامي قائم على التحليل التطبيقي للسلوك لتنمية مهارات الوعي
الصوتي ل طفال ذوي صعوبات التعلم المعرضين لخطر صعوبات
القراءة

8

تاريخ وسنة
المناقشة
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2010
2011
2012
2012

المكان
[جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  - -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

االسم

م
11

إيمان محمد محمد إبراهيم

12

هاني حسن أبراهيم بيومي

13

رباب احمد عباس افندي

14

أحمد محمد السيد

15

عنوان الرسالة
فعالية برنامي إرشادي لآلباء ومعلمات أطفال ما قبل المدرسة في
خفض السلوك العدواني

تاريخ وسنة
المناقشة

المكان

2013

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

برنامي تدريبي لتنمية السلوك االجتماعي اإليجابي لدى أطفال
الشوارع

2013

فعالية برنامي تدريبي باستخدام أنشطة اللعب الجماعي الت امني
لتنمية التواصل لدي األطفال ذوي اضطراب التوحد

2013

االتجاهات الوالدية نحو برامي الدمي الجزئي ل طفال المعاقين
نمائيا و عالقتها بالتوافق االجتماعي لديهم

2014

رضوى حسن محمد يعقوب

فعالية التعليم العالجي المباشر في تنمية مهارات تكوين المفاهيم
لدى أطفال الروضة ذوى صعوبات التعلم النمائية

2014

16

ريهام فرج احمد أبو سنم

الكفاية التعليمية وعالقتها بال غوط المهنية لدي معلمي التربية
الخاصة في ضوء بعض التغيرات في محاف ة اإلسكندرية

2014

17

هيام السيد عبد النبي

18

زينب محمد حسين الشربجي

19

جيهان حمدي محمود إبراهيم

20

محمد عبد العزيز عبدهللا
هجرس

21

وسام فتحي عبد الرحيم

22

أنوار يوس

23

عل ى أب و بك ر عل ى مس عود
الحيطوم

24

ساميم صادق أحمد عبيد

25

شما عيد محمد السبيعى

26

أسماء زايد رحيل قاسم

27

نعمة بسيوني محمد بسيوني

28

احمد محمد احمد مرسى

محمد سالمم

فعالية اللعب الدرامي في تنمية التعاط لدى مجموعة من األطفال
العدوانيين في رياض األطفال.
دور األشغال الفنية في تنمية بعض المهارات الحركية الدقيقة لدى
األطفال التوحديين
برنامي قائم على أنشطة التعلم الوجداني و االجتماعي و تأثيره في
تنمية بعض مهارات السلوك اإليجابي لدى طفل الروضة من ذوي
صعوبات التعلم
برنامي تدريبي باستخدام الصور المتحركة وتأثيره في تنمية
المهارات األساسية لمسابقات الميدان والم مار وخفض
االضطرابات السلوكية ل طفال ذوى اإلعاقة العقلية ( فةة متالزمة
داون )

2014
2014
2014

2014

جامعة اإلسكندرية جامعة اإلسكندرية
 كلية رياض األطفال – قسم العلومالنفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم
العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية -كلية التربية
النوعية-قسم التربية الفنية
جامعة اإلسكندرية -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية التربية
الرياضية بنات -قسم التدريب

فعالية برنامي تدريبي قائم على ن رية العقل في تنمية المعرفة
االجتماعية لدى األطفال المعاقين عقليا

2015

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

فعالية برنامي تدريبي لتنمية الحس الدعابي لدعم القبول
االجتماعي ل طفال ذوي اإلعاقة البصرية

2015

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

السمات الشخصية لمعلمة رياض األطفال وتأثيرها على تنمية
التفكير اإلبداعي لدى أطفال ما قبل المدرسة

2015

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

اثر استخدام الدراما االبداعية فى عالج بعض المشكالت السلوكية
لدى طفل الروضم
دراسة تتبعية لبعض مهارات التواصل لمجموعة من األطفال
زارعى القوقعة
فعالية برنامي قصصي لتنمية بعض أبعاد الذكاء األخالقي لدى طفل
الروضة
فعالية برنامي تدريبي للمعلمات لتنمية الذكاء االنفعالي لدى األطفال
الموهوبين
مصادر ال غوط المهنية واالحتراق النفسي في ضوء بعض
الخصائص الشخصية لمعلمات رياض األطفال

2015
2016
2016
2016
2016

29

خالد صبرى عبدهللا محمد

فعالية برنامي الدمي الشامل لدى األطفال للحد من صعوبات التعلم

2016

30

محمود محمد احمد قاسم

تنمية المهارات المهنية لمعلمات رياض االطفال بمحاف ة مطروح
فى ضوء معايير الجودة الشاملة

2017

31

ايهاب محمد حسن محمد
محمود خفاجى

برنامي تدريبى بمساعدة الكمبيوتر لتنمية المهارات قبل االكاديمية
الطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم

2017

9

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم االساسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
كلية رياض األطفال – قسم العلوم
النفسية -جامعة اإلسكندرية -فرع
مطروح
جامعة اإلسكندرية -كلية رياض
األطفال قسم العلوم النفسية -فرع

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

تاريخ وسنة
المناقشة

عنوان الرسالة

م

االسم

32

حسام السيد محمد محمد جاب
هللا عوض

33

غاده عبد المجيد كمال عبد
المجيد

فعالية برنامي قائم على بعض فنيات العالج باللعب المعرفى
السلوكى فى خفض حده العدوان لدى االطفال ذوى اضطراب نقص
االنتباه – فرط النشاط

هند عبدهللا السيد محمد

فعالية التعليم العالجي المتمايز في تنمية الوعي الفونيمي وأثره
علي الحد من اضطرابات النطق لدي تالميذ الص األول اإلبتدائي

فعالية برنامي تدريبى بمساعدة الكمبيوتر فى تنمية بعض
المهارات الحس حركية لالطفال ذوى االعاقة الفكرية

2017

المكان
مطروح
جامعة بنى سوي – كلية التربية –
قسم علم النفس والصحة النفسية

2017

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

2017

جامعة جنوب الوادى  -كلية التربية
بالغردقة – قسم الصحة النفسية

فعالية برنامي إرشادي لتعديل اتجاهات أفراد ( الركب الطائر)
السالبة نحو األطفال ذوى اإلعاقة

2017

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

فعالية برنامي تدريبي لتنمية بعض مهارات التفكير األساسية لدى
أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم النمائية

2017

جامعة اإلسكندرية  -كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

تاثير برنامي حسى –حركى مائى لمفصل الكت على السلوك
التكيفى لالطفال المصابين بالشلل الدماغى التشني

2017

كلية التربية الرياضية للبنات – قسم
العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية
 -جامعة اإلسكندرية

38

منى ابراهيم جابر ابراهيم

فعالية تدريب األمهات على برنامي البور تاج للتدخل المبكر في
تنمية بعض المهارات اإلدراكية لدى أطفالهن من ذوى اإلعاقة
العقلية في المجتم الكويتي

2017

جامعة جنوب الوادى  -كلية التربية
بالغردقة – قسم الصحة النفسية

39

حمدى أبو المجد سليمان
مف ل

الصالبة المهنية وعالقتها بالرضا الوظيفى لمعلمى التربية
الرياضية بمدارس التربية الخاصة بمحاف ة قنا

2017

كلية التربية الرياضية للبنات – قسم
العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية
 -جامعة اإلسكندرية

40

ياسمين سعد محمد محمد مطر

برن امي تأهي ل نف س لغ وى ل طف ال ض عاف الس م قب ل زراع ة
القوقعة إلكسابهم بعض مهارات الوعى الصوتي

2017

كلية رياض األطفال – قسم العلوم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

41

عادل خميس عبد الرحمن عبد
الرحمن

2018

كلية رياض األطفال – قسم العلوم
النفسية -جامعة اإلسكندرية -فرع
مطروح

34

35

36

37

نيفين فاروق محمد عبد العال
هبة السيد جابر حميدو

منى محمود صالح

برنامي إرشادي لمعلمات رياض األطفال في فصول الدمي لتنمية
المهارات الحياتية ل طفال المعاقين عقليا ً القابلين للتعلم

أالء عبد الع يم محمد شبيرو

فعالية برنامي اثرائ ى معرف ي لالنتق ال م ن مرحل ة التفكي ر الحدس ي
ال ى مرحل ة العملي ات العياني ة ( المحسوس ة ) ل دى أطف ال الروض ة
فى ضوء ن رية جان بياجيم

43

م روه الس يد محم د ص الح
مرسى

فعالي ة برن امي ت دخل مبك ر ف ى تنمي ة المه ارات النمائي ة لالطف ال
ضعاف السم فى مرحلة الروضة

44

منتهى عوده يحيى الرواد

برن امي ت دريبى لمعلم ات الروض ة للكش
الموهوبين بالمملكة االردنية

42

2018

جامع ة ال دول العربي ة – من م ة العربي ة
للتربي ة والثقاف ة والعل وم – معه د البح و
والدراس ات العربي ة – قس م الدراس ات
التربوية

2018

كلي ة ري اض األطف ال – قس م العل وم
النفسية -جامعة اإلسكندرية

2018

كلية رياض األطفال – ف رع مط روح –
قس م العل وم النفس ية -جامع ة
اإلسكندرية

45

امي رة احم د حم ود محم د
سليمان

فعالية برنامي تدريبي في تنمية الذكاء االنفعالي لدى طف ل الروض ة
بدولة الكويت

2018

جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة
للطفول ة المبك رة – قس م العل وم
النفسية .

46

نوره ان محم ود محم د احم د
قاسم

فعالية برنامي األنشطة اللغوية في لتنمية االعداد السمعي و التعبير
الشفهي لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم

2018

جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة
للطفول ة المبك رة – قس م العل وم
النفسية .

47

مروة عبد المولى مرسي علي

فعالي ة برن امي لتخفي اض طراب المعالج ة الس معية ل دى أطف ال
الروضة ذوى صعوبات التعلم النمائية

2018

جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة
للطفول ة المبك رة – قس م العل وم
النفسية .

ع ن أطف ال الري اض

10

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

م
48

االسم
ايات سعيد يوس

سلمان

ياس مين احم د عل ى عب د
الوهاب عبد الرحمن

عنوان الرسالة

تاريخ وسنة
المناقشة

المكان

فعالية برنامي ارشادى عقالني انفعالي في تنمية مواجه م ال غوط
الناتجة عن االحدا الحياتية لدى طفل الروضة بدولة الكويت

2018

جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة
للطفول ة المبك رة – قس م العل وم
النفسية .

فعالية برنامي لتنمية المهارات الحركي ة باس تخدام الع الج ال وظيفى
لدى عينة من االطفال ذوى الشلل الدماغى

2018

جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة
للطفول ة المبك رة – قس م العل وم
النفسية .

2018

جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة
للطفول ة المبك رة – قس م العل وم
النفسية .
جامع ة جن وب ال وادي  -كلي ة التربي ة
بالغردقة – قسم الصحة النفسية

م ن ح دة بع ض

49

نورهان محمد عطية الدسوقي

فاعلية برن امي ق ائم عل ى االنش طة الفني ة للتخفي
المشكالت السلوكية ل طفال مجهولى النسب

50

سلمى محمد السيد محمد

فعالية برنامي ارشادى سلوكي فى خفض حدة التنمر المدرسي لدى
المراهقين المعاقين سمعيا

2019

51

منى ص الح ال دين ص برى عب د
الغفار

فعالي ة برن امي ت دريبي لتنمي ة األم ن النفس ي ألطف ال الروض ة ذوى
اضطراب التوحد

2019

جامع ة اإلس كندرية  -كلي ة ري اض
األطفال – فرع مط روح – قس م العل وم
النفسية .

52

فاطمة عبد الفتاح فراج

فعالية برنامي تدخل مبكر لتنمية المهارات الحياتية ألطفال الروضة
المعرضين لخطر صعوبات التعلم

2019

جامعة مطروح  -كلية التربي ة للطفول ة
المبكرة – قسم العلوم النفسية

53

ام العز بريك صالح سليمان

فاعلي ة ب رامي االطف ال التليفزيوني ة لتنمي ة مفه وم المواطن ة ل دى
اطفال الروضة بمحاف ة مطروح

2019

جامعة مطروح  -كلية التربي ة للطفول ة
المبكرة – قسم العلوم النفسية

54

شيماء محمد محمد احمد

فاعلية البرامي الصحية التليفزيونية فى تنمية الوعي الص حي ل دى
أمهات األطفال في مرحلة الروضة بمحاف ة مطروح

2019

جامعة مطروح  -كلية التربي ة للطفول ة
المبكرة – قسم العلوم النفسية

55

بوسي مجدي احمد عبد الحليم

فاعلية برنامي تدريبي ق ائم عل ى األنش طة الفني ة ف ئ تنمي ة التب ادل
العاطفي لدى األطفال ذوى اضطراب طي التوحد

2019

جامع ة بن ى س وي – كلي ة التربي ة
للطفولة المبكرة – قسم العلوم النفسية

ه) رسائل الدكتوراه التي شارك في لجان الحكم والمناقشة
االسم

م
1

أحمد رم ان محمد علي

2

وليد فتحي عوض هندي

3

شيخة محمد سعد المال

4

إيمان على محمد خ ر

5

ابتسام احمد محمد احمد

6

يوس

يوس

أبو زهو

7

ثناء محمد احمد المصري

8

عبد الستار محمد إبراهيم محمد

9

ندى نصر الدين عبد الحميد عثمان

عنوان الرسالة
فاعلية برنامي تدريبي ما وراء معرفي لتنمية الكفاءة الذاتية
األكاديمية والمهنية واالجتماعية لدى طالب كلية التربية بالوادي
الجديد
فعالية برنامي إرشادي لتخفي حده قلق الموت لدى األطفال
المصابين بالسرطان
فاعليم الخرائ المهنية في تنميم مهارات االستعداد القرائي ل طفال
المتفوقين عقليا دوى صعوبات التعلم في دولة اإلمارات العربية
المتحدة
فعالية برنامي تدريبي لتحسين أداء الذاكرة العاملة لدى أطفال
الروضة
فعالية برنامي تدريبى للتفاؤل المتعلم فى تنمية بعض مهارات ادارة
االزمات الطفال الروضة
فعالية برنامي إرشادي لتنمية مهارات طالبات كلية رياض األطفال
الموهوبين و رعايتهم
فعالية برنامي عالجي لتنمية مهارات العناية بالذات لدى األطفال
التوحديين
فاعلية برنامي عقالني انفعالي سلوكي في تخفي التعصب القبلي
لدى الشباب الجامعي
فاعلية أسلوبي اإلرشاد اإللكتروني واإلرشاد الواقعي في تنمية
المهارات االجتماعي لدى عينة من المراهقين

11

تاريخ وسنة
المناقشة

المكان

2011

كلية التربية بالوادي الجديد -قسم
علم النفس – جامعة أسيوط

2010

كلية رياض األطفال -قسم العلوم
النفسية-جامعة القاهرة

2011

كلية رياض األطفال – قسم العلوم
النفسية – جامعة القاهرة

2011
2011
2011
2011
2011
2012

جامعة اإلسكندرية – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
كلية التربية – قسم الصحة
النفسية – جامعة الزقازيق
كلية التربية – قسم الصحة
النفسية – جامعة عين شمس
كلية التربية – قسم الصحة
النفسية – جامعة عين شمس

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

م

االسم

10

ريهام محمد فتحي محمد قنديل

11

إيمان شفيق إبراهيم

12

أشرف أحمد على غزال

13

إسراء حسن محمد حسانين

14

هالة احمد سليمان حسنين

15

مجدى محمد على هالل

16

دعاء حسنى شعبان

17

مريم سيد محمد

18

سهام إبراهيم كامل محمد

19

أحمد عنتر أحمد أحمد

20

امل جميل على المرسى
نهى عبد الحميد محمود

21

حسن احمد سالم شاهين

22

محمد أحمد سيد خليل

23

منى عيادة أحمد سليمان

فعالية برنامي اإلرشاد القائم على التحليل التفاعلي التبادلي في تنمية
مهارات التواصل في البيةة المدرسية
فاعلية برنامي إرشادي ل مهات في تحسين تفاعليهن م أطفالهن
وأثره في تنمية السلوك االجتماعي اإليجابي لديهم
فعالية برنامي لتنمية بعض مهارات االستعداد للتعلم لدى أطفال
الروضة ذوى صعوبات التعلم
التقييم الدينامي لبعض العمليات المعرفية للطفل الموهوب " دراسة
مقارنة "
فعالية برنامي تدريبي باستخدام األنشطة الجماعية في تعديل بعض
مهارات التواصل اللف ي ل طفال التوحديين
فعالية برنامي تدريبي قائم على الوعى الفونولوجي في تحسين
الذاكرة العاملة الفونولوجية والمفردات اللغوية لدى األطفال ذوى
اإلعاقة العقلية البسيطة
فاعلية برنامي لتنمية بعض مهارات ما وراء المعرفة لدى األطفال
المتفوقين عقليا ذوى صعوبات التعلم .
فعالية نموذج تدخل ألمهات األطفال ذوى اإلعاقة العقلية على
استخدام برنامي بورتاج في تنمية المهارات اللغوية ألطفالهن
الصفحة النفسية لمعلمي التربية الخاصة في ضوء متغيرات الدافعية
والتخصص والخبرة (دراسة تشخيصية)
تنمية المهارات الحسية باستخدام أدوات منتسوري وأثره في تحسين
االنتباه وخفض االضطرابات السلوكية لدى األطفال ذوى اإلعاقة
العقلية القابلين للتعليم
استخدام األلعاب الفنية التشكيلية لخفض حدة اضطراب نقص االنتباه
وفرط النشاط الحركي لدى أطفال الروضة
فاعلية برنامي قائم على العالج السلوكي المتعدد المحاور فى تحسين
بعض م اهر السلوك االكتةابي لدى األطفال ذوى االحتياجات الخاصة
فعالية برنامي تدريبى قائم على االنشطة الفنية لتحسين بعض
اضطرابات النطق والكالم لدى عينة من أطفال ذوى صعوبات التعلم
فعالية برنامي تعليمى عالجى فى تحسين مستوى االستعداد لاللتحاق
بالمدرسة لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم
فعالية برنامي سلوكى قائم على القصص االجتماعية فى تنمية
مهارات التواصل غير اللف ى وخفض المشكالت السلوكية لدى أطفال
التوحد

2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013

جامعة القاهرة – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

2014

جامعة القاهرة – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

2014
2014
2015
2015
2015

فعالية برنامي عالجي قائم على مراجعة الذات في تحسين التوافق
النفسي لدى المراهقين المعاقين سمعيا

25

ادريس فالح الديحانى

برنامي ارشادى لتحسين مستوى الصالبة النفسية لوالدى األطفالذوى
االعاقة العقلية القابلين للتعليم فى دولة الكويت وأثره على المهارات
االجتماعية ألبنائهم

2015

26

فوزية محمد خداد بوشهرى

فعالية برنامي تدريبى فى تنمية بعض المهارات المهنية لدى
المراهقين ذوى االعاقة الحركية فى دولة الكويت

2016

27

سماح محمد عبد هللا حداد

فاعلية بعض األنشطة لخفض السلوكيات النمطية لدى األطفال
الذاتويين بالجمهورية اليمنية

2016

صبري عبد المحسن محمد

فاعلية برنامي أنشطة فنية تشكيلية لخفض حدة السلوك النمطى لدى
عينة من األطفال الذاتويين

2016

عبدهللا عبد العزيز أحمد المني

معدالت انتشار االضطرابات النفسية لدى أسر المعاقين فى المجتم
السعودى

2016

28

12

كلية التربية – قسم الصحة
النفسية – جامعة عين شمس
كلية التربية – قسم الصحة
النفسية – جامعة عين شمس
جامعة القاهرة – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة القاهرة – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
كلية التربية بالغردقة – قسم
الصحة النفسية – جامعة جنوب
الوادي
كلية التربية – قسم العلوم
النفسية والتربوية – جامعة
أريس األمريكية
جامعة القاهرة – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة أسيوط
كلية التربية -قسم علم النفس

2015

24

دينا السعودي أحمد عبد المولى

عنوان الرسالة

تاريخ وسنة
المناقشة

المكان

جامعة القاهرة – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة أسيوط – كلية التربية –
قسم تربية الطفل
جامعةبنها – كلية التربية
النوعية – قسم العلوم التربوية
والنفسية " ةتخصص تربية
خاصة "
جامعة أسوان– كلية التربية–
قسم الصحة النفسية
جامعة قناة السويس– كلية
التربية بالعريش – قسم التربية
الخاصة
جامعة الزقازيق – كلية التربية –
قسم الصحة النفسية – تخصص
تربيم خاصة ( مسار إعاقة
سمعية )
كلية التربية بالغردقة – قسم
الصحة النفسية – جامعة جنوب
الوادي
كلية التربية بالغردقة – قسم
الصحة النفسية – جامعة جنوب
الوادي
جامعة القاهرة – كلية التربية
للطفولة المبكرة – قسم العلوم
النفسية
جامعة القاهرة – كلية التربية
للطفولة المبكرة – قسم العلوم
النفسية
جامعة االسكندرية – كلية االداب
– قسم علم النفس

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

م

االسم

تاريخ وسنة
المناقشة

عنوان الرسالة

29

عبير عبد الفتاح مصطفى مصطفى

برنامي لخفض اضطرابات النطق والتواصل وأثره فى تنمية ال ب
الذاتى والتفاعل االجتماعى لدى التالميذ المدمجين ذوى االعاقة
العقلية

2016

30

شيرين أحمد فتيحم محمود

المسرح الغنائى المصرى للطفل – دراسة فى التالي المسرحى

2016

31

فهد بنت عبد العزيز الفيصل

32

ياسر حمدى زكى محمد

33

هالة محمد نبيل عالم

34

ربي شكرى سالمم عبد الحافظ

35

هدى على عبد الحليم مفتاح

التشخيص الفارقى لبعض اعاقات النمو الشامل باستخدام النفسى
التربوى ( ) PEP3
تنمية التفكير االبتكاري لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم الموهوبين
باستخدام برنامي سكامبر

2016
2016

برنامي لتنمية المهارات اللغوية والحس حركية لدى أطفال الشلل
الدماغى
فاعلية برنامي قائم على نموذج جراى للقصص االجتماعية فى
تحسين التواصل اللف ى واالنتباه المشترك لدى االطفال ذوى
اضطراب التوحد مرتفعى الوظيفة
فاعلية حقيبة تدريبية قائمة على برنامجي "بكس"  ، PEESو "
لبيب " Leapإلكساب معلمة الروضة الدامجة للذاتويين بعض
الكفايات التعليمية  .بح أجرائي تعاونى

2016

جامعة القاهرة – كلية الدراسات
العليا للتربية – قسم التربية
الخاصة
جامعة االسكندرية – كلية االداب
 قسم الدراسات المسرحيةجامعة القاهرة – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
جامعة القاهرة – كلية التربية
للطفولة المبكره – قسم العلوم
النفسية
جامعة القاهرة – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية

2017

جامعة اريس – كلية التربية –
قسم العلوم النفسية والتربوية

2017

جامعة اسيوط – كلية التربية –
قسم تربية الطفل
جامعة االسكندريم – كلية التربية
للطفولم المبكرة – قسم العلوم
النفسية
جامعة القاهرة – كلية التربية
للطفولة المبكرة – قسم العلوم
النفسية
جامعة االسكندريم – كلية التربية
للطفولم المبكرة – قسم العلوم
النفسية
جامعة جنوب الوادى  -كلية
التربية بالغردقة – قسم الصحة
النفسية – جامعة جنوب الوادي
جامعة الزقازيق – كلية التربية –
قسم الصحة النفسية
جامعة االسكندريم – كلية التربية
للطفولة المبكرة – قسم العلوم
النفسية
جامعة االسكندريم – كلية رياض
األطفال – قسم العلوم النفسية
كلية التربية للطفولة المبكرة –
قسم العلوم النفسية -جامعة
القاهره
كلي ة التربي ة للطفول ة المبك رة –
قس م العل وم النفس ية -جامع ة
القاهره

كريمم ربي عبد البارى عبدهللا

برنامي قائم على استراتيجيات العالج باللعب للتخفي
مشكالت النطق الطفال ما قبل المدرسة

36

حنان ياسين رم ان دارب سي

استخدام برنامي سكامبر أللعاب الخيال لتنمية بعض مهارات التفكير
لدى أطفال الروضة بدولة الكويت

2018

37

رشا محمود فايد مطر

برنامي تدريبي لدعم الذاكرة ( السمعية – البصرية ) لالطفال
المعرضين لفقد السم

2018

38

مها عبد هللا فهد الالفى

فعالية برنامي ارشادى لتنمية الذكاء الوجداني وأثره على خفض
بعض المشكالت السلوكية لدى طالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت

2018

39

أسماء مهنا محمد السيد عبد العال

فعالية برنامي تدريبي لتنمية عادات العقل فى تحسين الذكاء الوجداني
لدى الطالب ضعاف السم

2018

سمر صالح محمود احمد

فاعلية برنامي للتخفي من حدة بعض المشكالت السلوكية لدى
مجموعة من األحدا الجانحين في منطقة وس اإلسكندرية

2018

40

أميره هندى محمد سالم

فعالية بعض فنيات تعديل السلوك فى خفض حدة العجز المتعلم لدى
طفل الروضة

2019

41

مريم عبيد عبدهللا الرشيدى

برنامي قائم على مهارات طرح االسةلة لتنمية التفكير الناقد لدى
أطفال الروضة الموهوبين بدولة الكويت

2019

ايمن دنيال شنوده بخيت

فاعلية برنامي لاليقاع الحركى فى تنمية بعض المهارات اللغوية ل دى
االطفال الذاتويين فائقى األداء الوظيفى

2019

اميره شعبان نبيم متولى

فعالي ة برن امي ارش ادى معرف ى س لوكى لتنمي ة الس لوك الت وافقى ف ى
تحسين معنى الحياه لدى المتاخرين زواجيا

2019

جامع ة الزق ازيق – كلي ة التربي ة
– قسم الصحم النفسية

دعاء عبد الفتاح حسن شهده

فاعلية برن امي ق ائم عل ى دورة ال تعلم الس باعية ف ى تنمي ة المه ارات
قبل االكاديمية ومهارات التفكير الجانبى لدى أطفال الروضة

2019

جامع ة دمي اط – كلي ة التربي ة –
قسم الصحم النفسية

42
43
44

من حاالت

المكان

2017

و) رسائل الماجستير التي شارك في لجان الحكم والمناقشة
م
1

االسم
محمد علي حسن إبراهيم

عنوان الرسالة
أثر طالق الوالدين على بعض جوانب الشخصية

13

تاريخ
وسنة
التسجيل
2005

المكان
جامعة عين شمس

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

االسم

م

2

أحمد عبد هللا عبد السالم

3

منى جالل مصطفى نصر

4

سوسن احمد أحمد على قطايم

5

رشا محمد السيد حماد

6

جاسم محمد فهد أحمد الحماد

7

صفاء النشوي السيد حماد

8

رانيا عبد الوهاب محمد زعلوق

9

نجالء محمود العليمي البلشي

10

أماني عادل سعد علي

11

ياسمين عبد الناصر سالمة محمد

12

رشا أحمد حسن محمد

13

امل على محمد على

14
15

رشا سعيد عبد الحميد موسى

أحمد السيد فهمى على

16

نها مصطفى إبراهيم مصطفى

17

تهاني محمد حمزه إسماعيل إبراهيم

18

أحالم فايز سعيد ذكرى

19

نورا تاج الدين جعفر صادق

20

أحمد عزازي

21

دعاء مسموع أحمد أبو طالب
سماح عبد الهادي راجح على شحتو

عنوان الرسالة
لدى األطفال
فعالية التدريب على استخدام جداول النشاط المصورة في
تنمية بعض مهارات رعاية الذات لدى األطفال التوحديين
فاعلية برنامي تدريبي في مواجهة مشكالت القراءة لدى
األطفال من ضعاف السم
استخدام نماذج التعلم االجتماعي وأثرها على تنمية بعض
المهارات االجتماعية لدى طفل الروضة

تاريخ
وسنة
التسجيل
2006

المكان
كلية التربية -قسم الصحة النفسية
جامعة بنى سوي
كلية التربية – قسم علم النفس

2006

جامعة عين شمس – كلية التربية – قسم
الصحة النفسية

2006

جامعة اإلسكندرية – كلية التربية – قسم
علم النفس التعليمي

بعض المتغيرات النفسية المرتبطة بقصور المهارات قبل
األكاديمية ألطفال الروضة.
المهارات االجتماعية لدى األطفال المكفوفين وضعاف البصر
بدولتي مصر والكويت
العالقة بين سمات الشخصية للمعلمة وسلوك األطفال الصم
داخل حجرة النشاط.
فاعلية برنامي إثرائي لتنمية بعض قدرات الذكاء اللغوي لدى
طفل الروضة.

2010

جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم األساسية

فاعلية برنامي تدريبي قائم على التعلم بالنمذجة في نمو الحكم
الخلقي في مادة القراءة لدى تالميذ الص الخامس

2010

جامعة اإلسكندرية – كليةالتربية –
قسم علم النفس التربوي

2010

جامعة اإلسكندرية – كلية التربية – قسم
الصحة النفسية

2011

جامعة الزقازيق – كلية التربية – قسم
الصحة النفسية

2011

جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم النفسية

2011

جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم النفسية

2011

جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم النفسية

فاعلية برنامي تدريبي مقترح على بعض المهارات
االجتماعية في تنمية الفعالية الذاتية لدى عينة من األطفال
الصم بالمرحلة االبتدائية.
قصور االنتباه والنشاط الحركي المفرط وعالقتم بمفهوم
الذات لدى عينة من األطفال (دراسة سيكومترية -كلينيكية).
فعالية استخدام الدمي الجزئي في تنميم مهاره حل المشكالت
االجتماعية لدى عينم من أطفال الروضة العاديين وأقرانهم
من ذوى االحتياجات العقلية الخاصة
فعالية برنامي تدريبي لتنميم بعض المهارات الحياتية لدى
عينم من األطفال التوحديين
فعالية برنامي للتخفي من حدة بعض االضطرابات النفسية
لدى أطفال األسر المطلقة في مرحلة ما قبل المدرسة

2007
2009
2009

جامعة الزقازيق -كلية التربية -قسم الصحة
النفسية
جامعة القاهرة كلية رياض األطفال -قسم
العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم النفسية

نوعية الحياة لدى الشباب الجامعي وعالقتها باتجاهاتهم نحم
المستقبل
أثر استخدام برنامي نفسحركى في عالج صعوبة ادراك
الصورة الجسمية لدى الطفل التوحدي
األسس الوظيفية والجمالية للتصميم الداخلي المستقبلي في
مدارس رياض األطفال بالكويت
الوحدة النفسية وعالقتها بسمات الشخصية لدى عينة من
طالبات اإلقامة الداخلية – جامعة عمر المختار – البي اء –
ليبيا
فعالية برنامي إرشادي في تعديل اتجاهات التالميذ غير
المعاقين وأولياء أمورهم نحو الدمي الشامل لذوى االحتياجات
الخاصة في مدارس التعليم العام
دراسة سيكولوجية عن مدى انتشار ظاهرة العن المتبادل
بين المعلم والتلميذ وعالقتم بتراج القيم األخالقية بينهم
فاعلية برنامي إرشادي بالمعنى لتنمية الشعور باألمل لدى
عينة من مري ات سرطان الثدي

2012

جامعة اإلسكندرية – كلية اآلداب –
قسم علم النفس –

2012

جامعة جنوب الوادي – كلية التربية
بالغردقة – قسم الصحة النفسية

2012

جامعة الزقازيق-كلية التربية قسم الصحة
النفسية

2012

جامعة عين شمس – كلية التربية – قسم
الصحة النفسية

األمل والتسامح وعالقتهما ببعض أبعاد الغ ب والعدوان لدى

2012

جامعة المنصورة – كلية اآلداب –

14

2011
2011
2012

جامعة اإلسكندرية – كلية اآلداب – قسم
علم النفس
جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم األساسية
جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة –
قسم الديكور –تخصص العمارة الداخلية–

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

م

االسم

22
23

عبير محمد عبد المنعم محمد

24

حنان على أبو لويفة

25

محمود موسى محمود العسيلى

26

أسماء محمد على الغويل

27

حسين بن عبدهللا بن محمد المعاوى

28

أبو بكر محمد ادم حافظ

29

صبري عبد المحسن محمد

30

كريمة ربي عبد الباري عبد هللا
اسراء حسن محمد حسانين

31

ياسر حمدي زكى محمد

32

عالء محمود على صادق

33

آيات سعيد محمد على

34

محمود موسى محمود العسيلى

35

إسراء سيد عبدهللا عبد المجيد صالح

36

مي مصطفى محمد عبد الرحمن

37

مروه عطيم عبد الخالق السكرى

38

إكرام عبد الحميد عبد الحميد

39

أميرة فرحات محمد عامر

40

احمد اسماعيل عبد الحميد سيد

41

منى احمد محمد شعبان

42

نورهان احمد زغلول احمد

43

سوزان سعيد عمر حسب هللا

عنوان الرسالة
عينة من المتزوجات والمطلقات وطالبت الطالق والخل
فاعلية برنامي إرشادي لتنمية المهارات الو الدية في
التوظي اإليجابي للنشاط الزائد ألطفال ما قبل المدرسة
عالقة تشكل هوية األنا بكل من مفهوم الذات والتوافق النفسي
واالجتماعي والعام لدى عينة من طالبات الثانوية بمدينة
مصراتم بليبيا
فعالية برنامي لتعليم بعض المهارات األساسية للسباحة على
بعض القدرات الحركية ومهارة التواصل االجتماعي لدى
األطفال التوحديين
فاعلية برنامي تدريبي سلوكي لتنمية مهارات التواصل
اللف ي لدى عينة من األطفال الذاتويين
الصالبة النفسية وعالقتها بمواجهة ضغوط مهنة التعليم لدى
عينة من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية بمحاف ة الجبيل
الصناعية
البناء العاملي ألنشطة الذكاءات المتعددة لذوى صعوبات
التعلم والعاديين بالمرحلة االبتدائية
استخدام وسائل التعليم المن م لتنمية السلوك االستقاللي
ل طفال الذاتويين
المزاج لدى أطفال العشوائيات دراسة مقارنة م أطفال
المدينة بحي العامرية
التقييم الدينامى لبعض العمليات المعرفية للطفل الموهوب "
دراسة مقارنة "
استخدام األنشطة الفنية في خفض االضطرابات السلوكية
ألطفال الروضة ذوى صعوبات التعلم النمائية
أثر بعض المتغيرات الديموغرافية ومستوى الذكاء في التنبؤ
بصدق التقرير الذاتي لدى الصعوبات الذهنية القابلين للتعلم
بمدارس التربية الفكرية
فعالية برنامي إرشادي لتحسين نوعية الحياة وتنمية مهارات
االتصال الفعال لدى عينة من مرضى الصرع
فعالية برنامي لتعليم نعض المهارات االساسية للسباحة على
بعض القدرات الحركية ومهارة التواصل االجتماعى لدى
األطفال التوحديين
فاعلية برنامي تدريبي مقترح لتنمية اإلدراك الحسى لدى
عينة من األطفال التوحديين

ن رية المعرفة العلمية وأساليب تشخيص وتقييم صعوبات التعلم "
تطبيق اختبار (  )K.a.b.cعلى عينة من طالب المرحلة االبتدائية .

الرهاب االجتماعي وعالقتم ببعض المتغيرات المعرفية لدى
عينة من المراهقين
فعالية برنامي إرشادي لآلباء قائم على استخدام لغة الجسد
لتنمية التفاعل االجتماعي لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد

تاريخ
وسنة
التسجيل
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

جامعة اإلسكندرية – كلية التربية الرياضية
للبنات – قسم المناهي وطرق تدريس
التربية الرياضية
جامعة المنصورة – كلية اآلداب –
قسم علم النفس
جامعة البحرين – كلية اآلداب –
قسم علم النفس
جامعة أسيوط –كلية التربية بالوادي
الجديد -قسم علم النفس -
جامعة القاهرة – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة القاهرة – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة القاهرة – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة أسيوط –كلية التربية –
قسم علم النفس
جامعة اإلسكندرية – كلية اآلداب –
قسم علم النفس
جامعة اإلسكندرية – كلية التربية الرياضية
للبنات – قسم

2014

جامعة االسكندرية – كلية االداب – قسم الفلسفة-
شعبة منطق وفلسفة العلوم

2014

جامعة االسكندرية – كلية االداب –
قسم علم النفس

2014

جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية

فاعلية برنامي تدريبى قائم على التعليم التكاملى لتحسين
جودة الحياه لدى االطفال ذوى االعاقة العقلية البسيطة

2015
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جامعة اإلسكندرية – كلية اآلداب –
قسم علم النفس –

2013

فاعلية برنامي إرشادي جماعي لتدريب الوالدين على مهارات
االتصال الفعال في خفض حدة ال غوط النفسية لديهم
والتوافق النفسي ألبنائهم

فعالية العالج السلوكى فى خفض حدة اإلكيزيميا لدى أطفال

قسم علم النفس
جامعة عين شمس – كلية التربية – قسم
الصحة النفسية

جامعة اإلسكندرية – كلية اآلداب –
قسم علم النفس

2014

فعالية برنامي قائم على الشراكة الوالدية لتنمية مهارات
التفاعالت االجتماعية لدى االطفال ذوى اضطراب التوحد
فعاليم االرشاد بالواق فى خفض حدة بعض ضغوط العمل لدى
معلمات رياض االطفال

المكان

2015
2015
2015

المن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم –
معهد البحو والدراسات العربية – قسم
الدراسات التربوية
المن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم –
معهد البحو والدراسات العربية – قسم
الدراسات التربوية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

م

عنوان الرسالة

االسم

الروضة ذوى صعوبات التعلم
44

نعمة مصباح بسيونى خطاب
إيمان صابر حسانين محمد

45

امانى عبد الصمد إبراهيم ابو جازيم

46

دعاء محمد عبد المجيد عبد الرحمن
احمد اسماعيل عبد الحميد سيد

47

روزا أحمد محمد

48

غادة عبد الع يم فرج فرج عبد هللا

49

فاطم ة عب د الفت اح أحم د حس ن
العوضى

50

منى شعبان عبد العزيز عبد اللطي
ابراهيم

51

أحمد شعبان حامد سيد

52

شيرين محمود عبد اللطي

51

نفين أحمد كامل معروف

52

ايات عبد الفتاح عبد الوهاب الجندى

53

أسماء أحمد األباصيرى محمد

خاطر

السيد عبد المنعم

54

شري

55

أمامم عبد الفتاح محمد الشهاوى

56

محمد حسن عبد هللا سند

57

ليلى عبد العزيز احمد

58

عبير طارق على عبد هللا

59

مروه محمد عباس احمد حسين

60

امانى السيد مصطفى ابراهيم

61

سمر محمد محمد عثمان

فعالية برنامي ارشادى لتخفي حدة ال غوط لدى عينة من
أمهات أطفال مرحلة ما قبل المدرسة ذوى اضطراب االنتباه
المصحوب بالنشاط الحركي الزائد
فاعلية برنامي مقترح لتحسين مستوى أداء الذاكرة العاملة
لدى أطفال الروضة طبقا لنموذج بادلى
فعالية برنامي تدريبي لتحسين جودة الحياة النفسية لدى
الطفل المعاق سمعيا فى مرحلة ما قبل المدرسة
مدى فعالية برنامي معرفى لتحسين الذاكره العاملم اللف ية
والبصرية لدجى عينة من األطفال المصابين باضطراب فرط
الحركة وقصور االنتباه
فاعلية برنامي تدريبى قائم على التعليم التكاملى لتحسين
جودة الحية لدى االطفال ذوى االعاقة العقلية البسيطم
تأثير أساليب على برنامي " مورينو "فى العالج النفسى
ل طفال ( دراسة تطبيقية على نماذج من مرحلة ما قبل
المراهقة .
أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها االبناء وعالقتها بجودة
الحياه لدى عينة من المراهقين فى ضوء بعض المتغيرات
الديموجرافية
فعالية برنامي قائم على إستراتيجية التصور الذهنى فى تنمية
المهارات اللغوية لدى أطفال الروضة ذوى إضطراب عجز
اإلنتباه  /فرط الحركة
اس تخدام االنش طة القصص ية للخف ض م ن اض طراب االنتب اه
المصحوب بفرط الحركة الزائد لدى طفل رياض االطفال
األداء الوظيفى كمنبىء باالنه اك النفس ى ل دى معلم ات ري اض
األطفال
برن امي ارش ادى لتنمي ة بع ض المه ارات التوافقي ة لالطف ال
الذاتويين
دراس ة ل بعض متغي رات البية ة االس رية لالطف ال الم اليزيين
ذوى صعوبات التعلم
توظي المتح كوس ي ثق افى ف ى تنمي ة بع ض مف اهيم
السياحة لدى طفل الروضة
برن امي ت دريبى بدس تخدام اإلس تراتيجيات البص رية لتحس ين
المعالج ة الس معية المركزي ة ل دى األطف ال ذوى إض طراب
التوحد
العالقة بين التعلم الثنائى اللغة لدى أطفال الروضة فى مدارس
اللغات وظهور اضطرابات اللغة والكالم
فاعلي ة اس تخدام برن امي ق ائم عل ى مس رح الطف ل ف ى تنمي ة
الطالقة التعبيرية لدى طفل الروضة
االهمال الوالدى والحماي ة الزائ ده وأثرهم ا ف ى س منة االطف ال
فى مملكة البحرين
اضطراب التعلق لدى الم راهقين ف ى مملك ة البح رين وعالقت م
بالبيةة األسرية  :دراسة وصفية تحليلية
ت أثير برن امي اللع ب الموج م عل ى الس لوك الت وافقى لالطف ال
المعاقين ذهنيا
فعالية اس تخدام برن امي لع ب لتنمي ة الع الت الدقيق ة ألطف ال
الشلل الدماغى – النصفى
فعالي ة برن امي ت دريبى باس تخدام اللع ب الم ن م ف ى تنمي ة
التفكي ر التباع دى ل دى أطف ال الروض ة ذوى قص ور المه ارات
قبل االكاديمية
أساليب المعاملة الوالدية وأثرها عل ى اض طراب اللجلج ة ل دى
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تاريخ
وسنة
التسجيل

2015
2015
2015
2015
2015

المكان

جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة المنيا – كلية رياض االطفا ل – قسم
العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية االداب –
قسم علم النفس
جامعة الدول العربية – معهد البحو
والدراسات العربية – قسم البحو
والدراسات التربوية

2015

جامعة االسكندرية – كلية االداب –
قسم المسرح

2015

جامعة االسكندرية – كلية التربية –
قسم الصحة النفسية

2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم األساسية
جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم األساسية
جامعة المنيا – كلية رياض االطفال – قسم
العلوم النفسية
جامعة القاهرة – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة الزقازيق – معهد الدراسات
والبحو اآلسيوية – قسم دراسات وبحو
العلوم االجتماعية
جامعة بورسعيد – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم االساسية
جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطفال –
قسم العلوم األساسية
جامعة البحرين – كلية االداب – قسم علم
النفس
جامعة البحرين – كلية االداب – قسم علم
النفس
جامعة االسكندرية – كلية التربية الرياضية
بنات – قسم العلوم التربوية والنفسية
واالجتماعية
جامعة االسكندرية – كلية رياض األطفال-
قسم العلوم النفسية

2016

جامعة الزقازيق – كلية التربية –
قسم الصحم النفسية

2016

جامعة الدول العربية – من مة العربية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

م

عنوان الرسالة

االسم

أطفال المرحلة االبتدائية

62

هدى عبد المنعم محمد محمد رزق

63

ياسمين عاط محمد خليفة

64

آية على السيد على محمد

65

فاطمة صابر على ربي

66

رشا محمد مختار محمد ابراهيم
محمد

67

نهى محمد عبد اللطي

68

رحاب رم ان كامل حجاج

69

رانيا يسرى محمد حسن
محمد

70

نهى محمد عبد اللطي

71

اسماء نبيل مصطفى محمد

72

محمد عبد الحميد محمد رزق

73

شيماء عبد المغنى محمد البلتاجى

74

مى محمود عبد الحليم ابو عوف

75

رضوى محمد رم ان اسماعيل

76

هناء جمال محمد عامر

77

احمد زين العابدين السيد محمد
حسونم

78

مى مصطفى خليل ابراهيم

79

أمامة عبد الفتاح محمد الشهاوى

80

منال احمد على عمار
عايده السيد على الدخاخنى

81

حمد عويض ابراهيم عويض

82

شيماء عبده احمد هريدى

83

شيرين على المرشدى محمد

فعالي ة لجن ة حماي ة الطفول ة الفرعي ة ف ى تحقي ق التواف ق
النفسى لالطفال المعرضين للخطر بمحاف ة االسكندرية
اتجاهات المعلم ات نح و أطف ال الروض ة ذوى ص عوبات ال تعلم
وعالقتها بالسلوك التكيفى
فعالي ة برن امي عالج ى نفس ى معرف ى س لوكى جم اعى معت دل
االج ل لخف ض ح دة أع راض الش عور باالس اءة النفس ية ل دى
عينة من االطفال  :دراسة تدخلية
فعالي ة برن امي ارش ادى ق ائم عل ى تنمي ة بع ض المتغي رات
المعرفية لتحسين درجة السلوك االنجازى لدى أطفال الروضة
المنبةين بصعوبات التعلم
فعالية برنامي تدريبى قائم على المهارات االجتماعي ة لتخفي
ح دة بع ض المش كالت الس لوكية الش ائعة ل دى أطف ال م ا قب ل
المدرسة ضعاف السم
فاعلي ة برن امي ارش ادى اس رى لتحس ين ت أخر النم و اللغ وى
لدى طفل الروضة فى ضوء بعض المتغيرات االجتماعية
فاعلية برنامي مقت رح ف ى البية ة االبداعي ة االفتراض ية لتنمي ة
الذكاء البصرى المكانى لدى أطفال الروضة
فعالية اللعب الدرامى فى خفض حدة العجز المتعلم لدى اطف ال
الروضة ضعاف السم
فعالية برنامي ارشادى اسرى لتحسين تاخر النمو اللغوى لدى
طفل الروضة فى ضوء بعض المتغيرات االجتماعية
فاعلي ة برن امي تربي ة حركي م باس تخدام الوس الم ائى لتنمي ة
مهارات السلوك التكيفى لدى اطفال متالزمة داون
فاعلية برنامي ارش ادى عقالن ى انفع الى س لوكى لخف ض ح دة
الكمالية العصابية لدى عينة من ط الب الص الث انى الث انوى
المتفوقين دراسيا
بع ض المتغي رات النفس ية االجتماعي ة المرتبط ة ب العن
االجتماعى لدى طالبات الجامعة
العالقة ب ين بع ض المؤش رات الذاتي ة لج ودة الحي اة ومس توى
األداء لدى المعلم المساند لالطفال ذوى اضطراب التوحد
برن امي ارش اد أس رى للح د م ن ت أثير اعاق ة ص عوبات ال تعلم
على العالقات االسرية
المن اال االس رى والمدرس ى وعالقتهم ا ب العجز الم تعلم كم ا
يدركة التالميذ المعاقين سمعيا بالمرحلة االبتدائية
فعالي ة برن امي ق ائم عل ى طريق ة فيرنال د ف ى ع الج بع ض
صعوبات تعلم االمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
الصالبة النفسية وعالقتها باالس تغراق ال وظيفى ل دى المعلم ة
المسانده ألطفال الشلل الدماغى المدمجين
فاعلي ة اس تخدام برن امي ق ائم عل ى مس رح الطف ل ف ى تنمي ة
الطالقة التعبيرية لدى طفل الروضة
س مات الشخص ية الممي زه لط الب الجامع ة م دمنى ش بكات
التواصل االجتماعى
فعالية برنامي ارشادى سلوكى فى تنمية المهارات االجتماعية
لدى طالب كلية التربية بالغردقة من ابناء حاليب وشالتين
دور التعليم فى تحقيق التنمية المستدامة بسنغافوره
فاعلي ة برن امي ق ائم عل ى االدراك البص رى لخف ض بع ض
االضطرابات السلوكية لدى االطفال الصم
استخدام السيكو دراما فى خفض ح دة اض طراب الن وم األولي ة
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تاريخ
وسنة
التسجيل

2016
2016

المكان
للتربية والثقافة والعلوم – معهد البحو
والدراسات العربية – قسم الدراسات
التربوية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية

2016

جامعة االسكندرية – كلية االداب –
قسم علم النفس

2016

جامعة بورسعيد – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية

2016

جامعة بورسعيد – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة المنيا – كلية رياض االطفال – قسم
العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم االساسية
جامعة االسكندرية – كلية التربية – قسم
الصحة النفسية
جامعة االزهر – كلية الدراسات االنسانية
بالقاهرة – قسم التربية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية التربية
قسم الصحة النفسية -
جامعة الزقازيق – كلية التربية
قسم الصحة النفسية -
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم الساسية
جامعة جنوب الوادى – كلية التربية
بالغردقة – قسم الصحة النفسية
جامعة جنوب الوادى – كلية التربية
بالغردقة – قسم الصحة النفسية

جامعة الزقازيق – معهد الدراسات والبحو
االسيوية – قسم دراسات وبحو العلوم
السياسية واالقتصادية دراسات وبحو االقتصاد

جامعة المنيا – كلية رياض االطفال – قسم
العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

االسم

م

عنوان الرسالة

84

ايمان عيسوى عبد الفتاح احمد
محمد

لدى اطفال الروضة ضعاف السم
فاعلي ة برن امي ق ائم عل ى االنش طة الموس يقية لخف ض ح دة
التعلثم لدى عينة من االطفال ذوى صعوبات التعلم

85

سالم سعد سلمان حماده

أثر التعليم فى اليابان على سوق العمل والتنمية االقتصادية

86

بشاير محمد عبد العزيز الصقعبى

87

فاطمة الزهراء
حنان عثمان احمد طاي

88

نهى محمد سند ابراهيم

89

إيمان أحمد عبد السالم عبد القادر
عزه حليم اسكندر جندى

90

نادية خميس انور

91

محمد صبحى احمد محمد نوفل

92

بانسيم محمد على صالح

94

ص فاء محم د عب د العزي ز محم د
حطيبم

95

سحر صبحى هاشم حسن

96

بسمم محمد اشرف حسن على
أميره حجازى محمد عمر
السيدة احمد محمد يوس
دينا أحمد شحاتة محمد دويدار

97

هدير جمال عبده العوجى

98

امل سعد ندهم

99

م ى جم ال الع زب محم د س يد احم د
عامر
مطشر ظاهر ال فيرى

100

مني

101

نجالء توفيق السيد محمود

102

بسمم محمد حمدي محمد الشطالوى

103

دينا ممدوح احمد محمود فرج

نوعي ة الحي اة وعالقته ا بقل ق المس تقبل والتحص يل الدراس ى
لدى عينة من طالب المراهين بدولة الكويت
اس تخدام الس يكودراما ف ى تنمي ة المه ارات االجتماعي ة ل دى
اطفال الذاتويم
فعالية برنامي قائم على التدريب اللمسى للطفل المعاق بصريا
فى تنمية مفهوم الذات االكاديمى
فاعلية برنامي ارشادى معرف ى س لوكى لتحس ين معن ى الحي اة
وحب الحياة لدى عينة من مرضى سرطان الثدى
فاعلي ة برن امي ف ي ال دراما اإلبداعي ة لتنمي ة بع ض جوان ب
التنمية البشرية لدى أطفال ما قبل المدرسة
فعالي ة برن امي ارش ادى ل دعم ال ذاكره المكاني ة لمجموع ة م ن
االطفال المكفوفين جزئيا باستخدام الخرائ المعرفية
فاعلي ة برن امي ارش ادى لتنمي ة مه ارات أدارة الص راع ب ين
األشقاء لدى أمهات أطفال ما قبل المدرسة
نسق القيم لدى عينة من طالب الجامعة وعالقتم باضطراباتهم
االنفعالية
بع ض المتغي رات االيجابي ة والس لبية وعالقته ا بتق دير ال ذات
والتوجم نحو المستقبل لدى عينة من طالب الجامعة
برن امي ارش ادى لخف ض ح دة بع ض المش كالت ل دى أطف ال
السجينات
فعالي ة برن امي س لوكى اتنمي ة بع ض المه ارات الحياتي ة
الشخص ية واالجتماعي ة ل دى تالمي ذ المرحل ة االبتدائي ة ذوى
صعوبات التعلم
فعالية برنامي تدريبى قائم على فنيات التواصل الداعم والبديل
ف ى خف ض ح دة بع ض المش كالت الس لوكية عن د أطف ال ذوى
اضطراب طي التوحد
برن امي ارش ادى لتنمي ة بع ض المه ارات الحياتي ة ل دى أطف ال
المؤسسات اإليوائية في مرحلة الح انة
فعالي ة برن امي للتخفي م ن ح دة النش اط الزائ د باس تخدام
االنشطة التربوية لدعم السلوك االيجابي لدى أطفال الروضة
فعالية برنامي ق ائم عل ى القص ص االجتماعي ة لتنمي ة الفعالي ة
الذاتية لدى أطفال الروض ة المعرض ين لخط ر ص عوبات ال تعلم
االجتماعية
ت اثير برن امي ت دريبى لتحس ين بع ض الق درات التوافقي ة
الحركية ف ى اداء بع ض المه ارات ف ى ت نس الطاول ة للمع اقين
ذهنيا لذوى متالزمة داون
فعالية االرشاد بالواق فى تنمية مهارات التفاوض واثره عل ى
تشكيل هوية الذات لدى المراهقين
بعض االضطرابات الس لوكية وعالقته ا ب بعض مكون ات البني ة
المعرفية لدى عينة من ذوى صعوبات التعلم
فعالي ة االرش اد االنتق ائى ف ى خف ض قل ق الك الم ل دى تالمي ذ
المرحلة االبتدائية بدولة الكويت
ت اثير الح وار األس رة ومش اهدة التليفزي ون ف ي النم و اللغ وي
والتفاع ل االجتم اعي ل دى عين ة م ن األطف ال األس وياء
والذاتيين
برن امي ت دريبي لمعلم ات ري اض األطف ال الس تخدام التعل يم
العالج ي والتعل يم المباش ر م ذوى االحتياج ات الخاص ة ف ى
ضوء معايير الجودة
اضطراب ف رط النش اط وقص ور االنتب اه ل دى االطف ال وعالقت م
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تاريخ
وسنة
التسجيل
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018

المكان
قسم العلوم النفسية
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطفال –
قسم العلوم النفسية

جامعة الزقازيق – معهد الدراسات والبحو
االسيوية – قسم دراسات وبحو العلوم
السياسية واالقتصادية دراسات وبحو االقتصاد

جامعة االسكندرية – كلية االداب – قسم
علم النفس
جامعة القاهرة – كلية التربية للطفولة
المبكرة  -قسم العلوم النفسية
جامعة اسيوط – كلية التربية – قسم تربية
الطفل
جامعة االسكندرية – كلية االداب – قسم
علم النفس
جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة – قسم العلوم النفسية
جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة – قسم العلوم النفسية
جامعة طنط ا – كلي ة التربي ة – قس م ري اض
األطفال
جامع ة االس كندرية – كلي ة االداب – قس م
علم النفس
جامع ة االس كندرية – كلي ة االداب – قس م
علم النفس
جامعة االسكندرية – كلية رياض االطف ال –
قسم العلوم النفسية

2018

جامع ة جن وب ال وادى – كلي ة التربي ة
بالغردقة  -قسم الصحة النفسية

2018

جامع ة الق اهرة – كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة  -قسم العلوم النفسية

2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

جامع ة الق اهرة – كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة  -قسم العلوم النفسية
جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة – قسم العلوم النفسية
جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة – قسم العلوم النفسية
جامعة اإلسكندرية – كلية التربي ة الرياض ية
للبن ات – قس م الت دريب الرياض ي وعل وم
الحركة
جامعة قناة السويس – كلية التربي ة – قس م
الصحم النفسية
جامع ة اإلس كندرية – كلي ة اآلداب – قس م
علم النفس
جامع ة جن وب ال وادى – كلي ة التربي ة
بالغردقة  -قسم الصحة النفسية

2019

جامع ة اإلس كندرية – كلي ة اآلداب – قس م
علم النفس

2019

جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطف ال –
قسم العلوم النفسية

2019

جامع ة اإلس كندرية – كلي ة اآلداب – قس م

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

م

االسم

عنوان الرسالة
ببعض االضطرابات النفسية
أس اليب المعامل ة الوالدي ة وعالقته ا ب بعض االض طرابات
السلوكية لدى طفل ما قبل المدرسة
فاعلي ة برن امي عالج ى بالس يكودراما لخف ض ح دة اع راض
اضطراب المسلك لدى عينة من األطفال
أبع اد نوعي ة الحي اة وعالقته ا ب بعض أس اليب التواص ل
االجتم اعى والس لوك الت دميرى ل دى عين ة م ن الط الب
المراهقين بالدولة الليبية
فعالي ة برن امي ارش ادى جمع ى ق ائم عل ى مجموع ات دع م
األقران لتخفي حدة بعض المشكالت النفس ية ألطف ال مرض ى
السرطان
فعالية برنامي قائم على التفائل المتعلم لتنمية الصالبة النفسية
لدى معلمى التربية الخاصة
برن امي ت دخل مبك ر باس تخدام أنش طة منتس ورى لتنمي ة
المهارات اللغوية لدى األطفال المتاخرين لغويا
دراس ة مقارن ة ل بعض اس تراتيجيات الت دريس وأثره ا عل ى
بعض جوانب النمو لدى طفل الروضة الكويتى الموهوب
فاعلية التدريب على ال وعي الص وتي لتحس ين بع ض مه ارات
التواصل لدى األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم
فعالي ة برن امي ت دريبا ق ائم عل ى نمذج ة ال ذات ف ي الح د م ن
بعض االضطرابات اللغوية لدى طفل الروضة
فعالية برنامي قائم عل ى الع الج الكالم ي للح د م ن اض طرابات
النط ق ل دى أطف ال م ا قب ل المدرس ة وأث ره عل ى اس تخدامهم
االجتماعي للغة
الكمالية والتدفق النفسى كمنبةين للتفوق الدراس ى ل دى ط الب
المرحلة الثانوية

تاريخ
وسنة
التسجيل

104

يسرا طم الصغير زكى طم

105

والء فتح هللا عبد الحى السيد جادو

106

آمنم أحفيظ أمحمد شيحم

107

مرام عبد الواحد ابراهيم عدوى

108

هدير سعيد عبدهللا مصطفى

109

محمود محمد حسن محمد

110

دانة احمد الصويلح

111

إبراهيم احمد محمد محمد عيسوي

112

سوميم جالل إبراهيم المليجى

113

رانده مجدي زكى عريان

114

يسرا مصطفى محمد جابر ابو عمره

115

احمد ف ل هللا شالللى حسن

أث ر ممارس ة األنش طة الفني ة ف ى تنمي ة بع ض المه ارات
االستقاللية وتعديل بعض السلوكيات الالتوافقية لدى عينة من
االطفال المعاقين فكريا فةة قابلى التعليم

116

نهى محسن وحيد جمعم

فعالية برنامي الكترونى قائم على المهارات االجتماعية لتنمية
بع ض مف اهيم المواطن ة ل دى أطف ال الروض ة ذوى ص عوبات
التعلم

2019

117

فاطمم سليم محمد عبد هللا عطيم

فاعلية برنامي تكاملى ق ائم عل ى الوس ائ المتع دده ف ى تع ديل
السلوك الفوضوى لدى تالميذ ذوى صعوبات التعلم االكاديمية

2019

118

دانة احمد الصويلح

119

بدر باتل الرشيدى

120

مريم عبد الرحمن عبدهللا القيالن

121

محمود محمد حسن محمد يونس

دراس ة مقارن ة ل بعض اس تراتجيات الت دريس عل ى بع ض
جوانب النمو لدى طفل الروضم الكويتى وأثرها
تقويم برامي رعاية األطفال الموه وبين ف ى ض وء خصائص هم
بدولة الكويت
فاعلي ة برن امي ق ائم عل ى التكنولوجي ا المس انده ف ى تحس ين
االنتباه والتفاعل االجتماعى لدى االطفال ذوى اضطراب طي
التوحد
برن امي ت دخل مبك ر باس تخدام رأنش طة منتس ورى لتنمي ة
المهارات اللغوية لدى األطفال المتاخرين لغويا

19

2019
2019

المكان
علم النفس
جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطف ال –
قسم العلوم النفسية
جامع ة اإلس كندرية – كلي ة اآلداب – قس م
علم النفس

2019

جامع ة اإلس كندرية – كلي ة اآلداب – قس م
علم النفس

2019

جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطف ال –
قسم العلوم النفسية

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019

جامعة اإلسكندرية – كلية رياض األطف ال –
قسم العلوم النفسية
جامع ة الق اهرة – كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة  -قسم العلوم النفسية
جامعة بنها – كلي ة التربي ة النوعي ة – قس م
رياض االطفال
جامعة بني س وي  -كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة – قسم العلوم النفسية .
جامعة بني س وي  -كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة – قسم العلوم النفسية
جامع ة بن ي س وي
الصحة النفسية

– كلي ة التربي ة – قس م

جامع ة اإلس كندرية – كلي ة التربي ة – قس م
الصحم النفسية
جامعة الدول العربية – المن مة العربية
للتربية والثقافة والعلوم – معهد البحو
والدراسات العربية – قسم البحو
والدراسات التربوية
جامع ة بورس عيد – كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكره – قسم العلوم النفسية
جامع ة ال دول العربي ة – المن م ة العربي ة
للتربي ة والثقاف ة والعل وم – معه د البح و
والدراس ات العربي ة – قس م البح و
والدراسات التربوية
جامعة بنها – كلي ة التربي ة النوعي ة – قس م
رياض االطفال
جامعة بنها – كلي ة التربي ة النوعي ة – قس م
رياض االطفال

2019

جامع ة الق اهرة – كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكره – قسم العلوم النفسية

2019

جامع ة الق اهرة – كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكره – قسم العلوم النفسية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

سادسا :ع وية الهيةات العلمية والجمعيات والنقابات
* عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية.
* عضو الجمعية المصرية لرعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
* عضو رابطة التربية الحديثة.
* عضو رابطة األخصائيين النفسيين.
* عضو جمعية الصحة النفسية الوقائية للطفل.
* عضو الجمعية المصرية لعلم المراهقة.
* عضو النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي.
* عضو نقابة المهن التعليمية.
* عضو النقابة العامة للخدمة االجتماعية.
* عضو مجلس ادارة نادى اعضاء هيئة التدريس بجامعة االسكندرية .
* عضو مجلس العالم االسالمى لالعاقة والتاهيل والخبير الدولى بالمجلس فى مجال االعاقة والتاهيل .

سابعا :المشروعات البحثية والعلمية المشارك فيها
*" مشروع الحد من عمالة األطفال " الذي تنظمه جمعية الحرية لتنمية المجتمع والبيئة باإلسكندرية
* " مشروع إعداد المعلمين لذوى االحتياجات الخاصة" بكلية التربية – جامعة عين شمس – الدورة التدريبية
إلعداد المعلمين للعمل مع ذوى االحتياجات الخاصة في إطار توجهات الدمج التي نظمها مركز اإلرشاد
النفسي – كلية التربية – جامعة عين شمس
* "مشروع تطوير اإلرشاد الطالبي " بجامعة الملك خالد بابها – وزارة التعليم العالي – عمادة شئون الطالب –
المملكة العربية السعودية.
* مسةول التدريب لمشروع تطوير األنشطة الطالبية بجامعة اإلسكندرية  .بناء على التشكيل اللجنة التنفيذية
العليا لمشروع تطوير األنشطة الطالبية بجامعة اإلسكندرية بناء على قرار رئيس الجامعة رقم  1253بتاريخ
2011 /8/23
* مشروع  " Alex REPمن المشاريع الممولة من جامعة اإلسكندرية بعنوان  ":دراسة تقيميه لظاهرة العنف
ضد األطفال المعاقين " بمحافظة اإلسكندرية  2011اإلشراف على إعداد المقاييس واالختبارات
* " مشروع وورش عمل  ":حول أحد االتجاهات عن تدريب معلمي وأخصائي التربية الخاصة " الذي عقد
بجامعة أسيوط بالتعاون مع هيئة الفولبرايت 2005
* "مشروع تطوير األنشطة الطالبية " بجامعة اإلسكندرية التابع لالتحاد الرياضي بوزارة التعليم العالي
ومستشار لجنة األسر العليا وعضو اللجنة التنفيذية العليا
* "مراج داخلي للجوانب األكاديمية واإلدارية ل قسام اإلدارية" بوحدة ضمان الجودة بكلية رياض األطفال –
جامعة اإلسكندرية
* "مشروع ضمان الجودة واالعتماد  " QAAPبكلية رياض األطفال – جامعة اإلسكندرية
* مشرفا ً عاما ً للبرنامي التدريبي على منهي رياض األطفال الجديد (حقي ألعب وأتعلم وأبتك ر) للساادة المعنياين
برياض األطفال (معلمات – موجهين – ميسرات) التابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة  ،خالل
الفترة من يوليو  ،حتى سبتمبر  ، 2001من خالل مشروع تحسين التعليم في الطفولة المبكرة  ،وزارة التربية والتعليم .
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*منسق عام التدريب  " :تدريب معلمي الفصل الفكري لمدارس التعليم العام على الدمي الجزئي " بمحافظتي
البحيرة واإلسكندرية التابعين لوزارة التربية والتعليم
*منسق عام التدريب  " :برنامي التاهيل التربوى لغير المؤهلين تربويا " بمحافظات البحيرة واإلسكندرية
ومطروح التابعين لوزارة التربية والتعليم واالكاديمية المهنية للمعلمين بجمهورية مصر العربية ومركز
التميز بكلية التربية جامعة عين شمس – جامعة عين شمس
* استشاري فريق عمل  " :مشروع حركة الدمي الشامل للتربية الخاصة في مصر " دليل إرشادي لدمج
التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة في المدارس العادية – الذي تنظمه اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم
والثقافة مع الجمعية المصرية لرعاية الفئات الخاصة والمعاقين
*ع و لجنة وض األطر العامة المتحانات التالميذ المعاقين بمدارس التعليم العام – وزارة التربية والتعليم
*ع وا للجنة العلمية إلعداد الوثيقة لمعايير العمل م ذوى االحتياجات الخاصة ببريده بالمملكة العربية
السعودية – المملكة العربية السعودية – الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين ببريده – مسجلة بوزارة
الشؤون االجتماعية برقم 563
*ع و اللجنة العلمية الدائمة بجامعة اإلسكندرية لتقييم السادة المرشحين لجوائز التميز العلمي لألساتذة
المتميزين بجامعة اإلسكندرية
* ع و اللجنة الدائمة للترقيات العلمية بجامعة الملك عبد العزيز – وزارة التعليم العالي – المملكة العربية
السعودية في التخصص العام  :علم نفس – صحة نفسية  ،والتخصص الدقيق  :تربية خاصة
* ع و اللجنة العلمية الدائمة للترقيات العلمية بجامعة اربد األهلية – بالمملكة األردنية الهاشمية –
تخصص (تربية خاصة)
* ع و اللجنة العلمية الدائمة للترقيات العلمية بجامعة أم درمان اإلسالمية – جمهورية السودان –
تخصص (تربية خاصة)
*ع و اللجنة العلمية الدائمة للدراسات التربوية في الطفولة المبكرة لوظائ األساتذة  /األساتذة المساعدين
– بالمجلس األعلى للجامعات  -جمهورية مصر العربية .
*ع و اللجنة العلمية الدائمة للترقيات لوظائ األساتذة  /األساتذة المساعدين – بكلية التربية االساسية بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقى والتدريب – دولة الكويت
*ع و اللجنة العلمية الدائمة للترقيات لوظائ األساتذة  /األساتذة المساعدين – بكلية التربية – جامعة جده
بالمملكة العربية السعودية
*ع و اللجنة العلمية الدائمة للترقيات لوظائ األساتذة  /األساتذة المساعدين – بكلية التربية – جامعة نزوى
– عمان
*مدير تحرير مجلة الطفولة والتربية الصادرة عن كلية رياض األطفال جامعة اإلسكندرية ،وذلك منذ عام
( )2009وحتى تاريخه ،الصادر عنها الثالث والعشرون عددا ً حتى تاريخه  ،والتي تعني بنشر األبحاث
والدراسات في مجاالت المعرفة والعلوم النفسية والتربوية واالجتماعية والصحية ،والتي حصلت على الترقيم
الدولي الموحد وأصبحت من المجالت المحلية واإلقليمية ولها عدد ثمانية نقاط في اللجان العلمية لترقية األساتذة
واألساتذة المساعدين .المجلة حصلت على المركز األولى على مستوى الوطن العربي عام . 2015
*ع و معتمدا من مجلس العالم االسالمى لالعاقة والتاهيل بتوصية هيةة االعتراف بالمجلس  ،وعليم يعتبر
من الخبراء الدوليين الموصى بهم من المجلس فى مجال العاقة والتاهيل .
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ثامنا  :الكتب المؤلفة والمنشورة
اسم الكتاب

م

دار النشر
المكتب العلمي للكمبيوتر
والنشر والتوزي
المكتب الجامعي الحدي

2003

3

الصحة النفسية والتوافق النفسي.

دار المعرفة الجامعية

2004

4

سيكولوجية الصناعية (أسسم وتطبيقاتم).

دار المعرفة الجامعية

2004

5

الطفل المعاق عقليا ً (سلوكم -مخاوفم).

مؤسسة حورس الدولية

2009

6

دليل األسرة والمعلمة في تنمية المهارات االجتماعية ل طفال ذوي اإلعاقة البصرية.

مؤسسة حورس الدولية

2008

7

برنامي تنمية السلوك اإلبداعي ل طفال الموهوبين.

مؤسسة حورس الدولية

2008

8

تنمية اإلبداع ل طفال ذوي صعوبات التعلم.

مؤسسة حورس الدولية

2008

9

برنامي العالج السلوكي ل طفال ذوي النشاط الزائد.

مؤسسة حورس الدولية

2008

 10برنامي التفاعل االجتماعي ل طفال المعاقين عقليا ً مفرطي النشاط.

مؤسسة حورس الدولية

2008

 11عالج السلوك االندفاعي ل طفال ذوي االحتياجات الخاصة.

مؤسسة حورس الدولية

2008

مؤسسة حورس الدولية

2008

مؤسسة حورس الدولية

تحت الطب

1

تنمية المفاهيم اللغوية (من من ور نفسي).

2

علم النفس الصناعي (أسسم وتطبيقاه).

 12كي

تعدل سلوك طفلك االجتماعي (برنامي تطبيقي).

 13سيكولوجية اللغة

سنة النشر
2001

14

تاسعا :بيان بالدورات التدريبية التي قام بتن يمها وشارك في تنفيذها
أو ًال :بيان بالدورات التدريبية وورش العمل التي شارك في ح ورها:
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* االشتراك في الدورات التنشيطية التي ينظمها معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي.
* االشتراك في ورشة العمل عان األوتيازم  Autismخاالل الفتارة مان  1993/12/18إلاى  1993/12/12التاي
ينظمها مركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقة العقلية.
* االشتراك في دورة الكمبيوتر في (الوينادوز -اإلنترنات) التاي تنظمهاا الةرفاة التجارياة المصارية باإلساكندرية
(شعبة الحاسبات اآللية) تحت عنوان :اإلسكندرية مدينة إلكترونية.
* االشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها مشاروع تنمياة قادرات أعضااء هيئاة التادريس والقياادات - FLDP
جامعة اإلسكندرية خالل الفترة من  23إلى  2004/10/27تحت عنوان "مهارات االتصال الفعال".
* االشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها مشاروع تنمياة قادرات أعضااء هيئاة التادريس والقياادات - FLDP
جامعة اإلسكندرية خالل الفترة من  9إلى  2005/6/11تحت عنوان "أخالقيات وآداب المهنة".
* االشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها مشروع تنمية قادرات أعضااء هيئاة التادريس والقياادات - FLDP
جامعة اإلسكندرية خالل الفترة من  26إلى  2006/11/28تحت عنوان "الجوانب القانونية".
* االشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها مشاروع تنمياة قادرات أعضااء هيئاة التادريس والقياادات - FLDP
جامعة اإلسكندرية خالل الفترة من  7إلى  2007/7/9تحت عنوان "استخدام التكنولوجيا في التدريس".
* االشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها مشاروع تنمياة قادرات أعضااء هيئاة التادريس والقياادات - FLDP
جامعة اإلسكندرية خالل الفترة من  10إلى  2007/7/12تحت عناوان "اقتصااديات تساويق وتمويال البحاوث
العلمية".
* االشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها مشاروع تنمياة قادرات أعضااء هيئاة التادريس والقياادات - FLDP
جامعة اإلسكندرية خالل الفترة من  19إلى  2008/8/21تحت عنوان "تنمية مهارات التفكير".
* االشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها مشاروع تنمياة قادرات أعضااء هيئاة التادريس والقياادات - FLDP
جامعة اإلسكندرية خالل الفترة من  23إلى  2008/8/25تحت عنوان "اتخاذ القرار وحل المشكالت".
* االشتراك في الادورة التدريبياة للبرناامج الماوازي ألعضااء هيئاة التادريس وأخصاائي رعاياة الشاباب بجامعاة
اإلسكندرية بمعهد إعداد القادة بحلوان " اإلسكندرية ." 2007
* ورشة عمل عن تحليل فجوات البرامج األكاديمية  3-1 ،فبراير  ، 2009التي نظمتها برنامج تطوير التعليم –
المجلس األعلى للجامعات – من خاالل برناامج إقاماة نظام داخلياة لضامان الجاودة فاي كلياات التربياة النوعياة
وكليات رياض األطفال .

ثانياً :بيان بالدورات التدريبية والندوات التي تم إعطاء محاضرات بها:

* محاضر الدورة التدريبية لجمعية أصحاب المدارس الخاصة عام .1995
*محاضر الدورات التدريبية السنوية لمدرسة النصر للبنات  EGCباإلسكندرية من عام  1996إلى عام .1999
*محاضر الدورات التدريبية لمعلمات رياض األطفال باألمانة العامة للمادارس الكاثوليكياة بمحافظاة اإلساكندرية
خالل األعوام .1998 ،1997 ،1996
*محاضر الدورات التدريبية بمدارس المدينة المنورة بمحافظة اإلسكندرية عام .1998
*محاضر في الدورات التدريبية لمعلمات رياض األطفال بالمناطق العشوائية والتي تنظمها منظماة باالن األلمانياة
بمحافظة اإلسكندرية.
*محاضار فاي الادورات التدريبياة لمعلمااات ريااض األطفاال التاي ينظمهااا مركاز التادريب الرئيساي باإلسااكندرية
التابع لوزارة التربية والتعليم.
*محاضر في الندوات وورش العمل لمشروع الحد من عمالة األطفال الذي ينظمه جمعية الحرية لتنمياة المجتماع
والبيئة باإلسكندرية* .محاضر الدورات التدريبية وورش العمل لمعلمات رياض األطفال التي ينظمها المركز
التربوي للطفولة التابع لكلية رياض األطفال ،جامعة اإلسكندرية.
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* محاضر في الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الشباب بالتعاون مع جامعاة اإلساكندرية والتاي تقاام بمجماع
األنشطة الطالبية بجامعة اإلسكندرية.
*محاضر فاي الادورات التدريبياة التاي ينظمهاا معهاد إعاداد القاادة التاابع لاوزارة الشاباب بمركاز شاباب األنفوشاي
باإلسكندرية.
* محاضر في إعداد اختباارات ومقاابالت للشخصاية النتقاال أفضال الكاوادر مان المتطاوعين فاي أنشاطة جمعياة
الرعاية االجتماعية بكرموز وتأهيلهم نفسيا ً في العمل التطوعي في مجال اإلعاقة السمعية.
* محاضر في سيكولوجية واختبارات التوافق النفسي ألبناء جمعية أصداء للصم المتعثرين دراسياً.
* محاضر بجمعية الرعاية االجتماعية عن "معايير حقوق اإلنسان وذلك في .2003/5/26
* محاضر في عالج مشكالت أسر األطفال وعالج مشكلة الحد مان عمالاة األطفاال باألسالوب الاذي يتناساب ماع
المستوى االجتماعي لهذه الفئة المستهدفة.
* محاضر الدورة التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الرئيسي باإلسكندرية التابع لوزارة التربية والتعليم تحت
عناااوان :التااادريب التنماااوي علاااى المااانهج المطاااور لموجهاااات ومعلماااات ريااااض األطفاااال خاااالل الفتااارة مااان
 2006/3/12إلى .2006/3/23
*محاضر الدورة التدريبي ة إلعاداد المعلماين للعمال ماع ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي إطاار توجهاات الادمج فاي
الفتااارة مااان  2006/4/24إلاااى  ،2006/5/4التاااي نظمهاااا مركاااز اإلرشااااد ومشاااروع إعاااداد المعلماااين لاااذوي
االحتياجات الخاصة بكلية التربية جامعة عين شمس.
* محاضر في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية التربية جامعة اإلسكندرية ( مركز الخدمات التربوية بكلية
التربية – جامعة اإلسكندرية ) بعنوان :التأهيل التربوي للمعلمين غير المؤهلين تربويا بالمدارس الكاثوليكية
باإلسكندرية  .وذلك في الفترة من 2006 /5 /7 -5
*محاضر في الدورة التدريبية الثانية (إلعداد المعلماين للعمال ماع ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي إطاار توجهاات
الدمج) فاي الفتارة مان  2006/7/12إلاى  ،2006/7/19التاي نظمهاا مركاز اإلرشااد النفساي ومشاروع إعاداد
المعلمين لذوي االحتياجات الخاصة بكلية التربية بجامعة عين شمس.
* محاضر في الدورة التدريبية األولى "إلعداد معلمي التربية السمعية" تحت عنوان "سيكولوجية المعااق سامعيا ً
ومتطلبااات إرشاااده" فااي الفتاارة ماان  2006/11/19إلااى  2006/11/23التااي تنظمهااا كليااة رياااض األطفااال-
جامعة اإلسكندرية.
* محاضر في الدورة التدريبية التي ينظمهاا مركاز الخادمات التربوياة بكلياة التربياة جامعاة اإلساكندرية بعناوان:
دورة تدريبية لتأهيل معلمي كلية النصر للبنات باإلسكندرية غير التربويين خالل الفترة من  2007/6/27إلاى
.2007/6/28
* محاضر في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية التربية جامعة اإلسكندرية ( مركز الخدمات التربوية بكلية
التربية – جامعة اإلسكندرية ) بعنوان :التأهيل التربوي للمعلمين غير المؤهلين تربويا – رعاية الطالب ذوى
االحتياجات الخاصة  .وذلك في يومي . 2007 /3 / 10 -9
* محاضر في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية التربية جامعة اإلسكندرية ( مركز الخدمات التربوية بكلية
التربية – جامعة اإلسكندرية ) بعنوان :التأهيل التربوي للمعلمين غير المؤهلين تربويا – النمو النفسي .
وذلك في يومي . 2007 /3 / 17 -16
* محاضر في الدورة التدريبياة التاي تنظمهاا كلياة التربياة جامعاة اإلساكندرية بعناوان :برناامج التأهيال الترباوي
لمعلمي المدارس الكاثوليكية بمعهد سانت جان أنتيد وذلك خالل الفترة من  2008/2/5وحتى .2008/5/7
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* محاضر في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية التربية جامعة اإلسكندرية ( مركز الخدمات التربوية بكلية
التربية – جامعة اإلسكندرية ) بعنوان :صعوبات التعلم بين التشخيص والعالج لمعلمي المدارس القومية .
وذلك في الفترة من  2008 / 2 /20حتى 2008 /2 /23
* محاضر في الدورة التدريبياة التاي تنظمهاا كلياة التربياة جامعاة اإلساكندرية ( مركاز الخادمات التربوياة بكلياة
التربية – جامعة اإلسكندرية ) بعنوان :التأهيل التربوي للمعلمين غير المؤهلين تربويا بكلية التربية – مرساى
مطروح في الفترة من  2008 /7 /27حتى 2008 /8/3
* محاضارة علميااة فااي موضااوع أضاارار التاادخين بااين الشااباب  ،وذلااك يااوم الخماايس ( )2008/11/13بالمعهااد
العالي للخدمة االجتماعية باإلسكندرية .
* محاضاار فااي الاادورة التدريبيااة التااي تنظمهااا كليااة التربيااة جامعااة اإلسااكندرية بعنااوان :تأهياال معلمااي ذوي
االحتياجات الخاصة (.)2008
* ورشة عمل بعن وان "تطوير وتحديث مقررات علم النفس الرياضي  ،وذلك لادعم التواصال العلماي باين كلياات
التربية الرياضية  ،بكلية التربية الرياضية للبنات – جامعة اإلسكندرية (.)2009
* محاضاار فااي الاادورة التدريبيااة التااي تنظمهااا وزارة التربيااة والتعلاايم عاان مشااروع تحسااين التعلاايم فااي مرحلااة
الطفولة المبكرة بكلية رياض األطفال -جامعة اإلسكندرية (.)2009
* محاضر في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية التربية جامعة اإلسكندرية ( مركز الخدمات التربوية بكلية
التربية – جامعة اإلسكندرية ) بعنوان :تحسين التعليم الثانوي التابع لوزارة التربية والتعليم  .لتدريب معلمي
المرحلة الثانوية على دمج الطلبة ذوى االحتياجات الخاصة مع أقرانهم الطلبة العاديين في مدارس التعليم
العام – بكلية التربية – مرسى مطروح وذلك في الفترة من أبريل – مايو 2009
* محاضر في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية التربية جامعة اإلسكندرية ( مركز الخدمات التربوية بكلية
التربية – جامعة اإلسكندرية ) بعنوان :تأهيل معلمي ذوى االحتياجات الخاصة – أساليب التعامل مع ذوى
االحتياجات الخاصة  .وذلك في يومي 2009 /8 / 16 -15
* محاضر في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية التربية جامعة اإلسكندرية ( مركز الخدمات التربوية بكلية
التربية – جامعة اإلسكندرية ) بعنوان :تأهيل معلمي ذوى االحتياجات الخاصة – اكتشاف ذوى االحتياجات
الخاصة  .وذلك في يومي . 2009 /8 / 16 -15
* محاضر في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية التربية جامعة اإلسكندرية ( مركز الخدمات التربوية بكلية
التربية – جامعة اإلسكندرية ) بعنوان :تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (  )TOTوذلك في الفترة
من  12 – 10نوفمبر . 2009
* محاضر في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية التربية جامعة اإلسكندرية ( مركز الخدمات التربوية بكلية
التربية – جامعة اإلسكندرية ) بعنوان :التأهيل التربوي للمعلمين غير المؤهلين تربويا بكلية النصر للبنات
باإلسكندرية .
*مستشار ومحكم فى " تجديد حقائب تدريبية لرياض االطفال " وذلك بالمقر الرئيسى لالكاديمية المهنية
للمعلمين بالقاهرة – المقر الرئيسى بالسادس من اكتوبر وذلك يوم االربعاء الموافق . 2017 / 3 /22
ثالثاً :بيان بالمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شارك في فعاليتها:
* منسق عام المؤتمر األول الذى عقد بكلية التربية جامعة أسيوط تحت عنوان "الن ام التكاملي والتت ابعي" عاام
.1991
*منسق ع ام الم ؤتمر العلم ي الث اني الاذي عقاد بكلياة التربياة -جامعاة أسايوط باالشاتراك ماع الجمعياة المصارية
للدراسات النفسية (المؤتمر السنوي لعلم النفس والعربي) عام 1995
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* الح ور والمشاركة في ندوة "التعليم البيةي من أجل مستقبل مستدام" خالل الفترة من  4-3مايو 1998
* منسق عام الندوة العلمية األولى لكلية رياض األطفال – جامعة اإلسكندرية تحت عنوان  " :نحو حياة أف ل
ل طفال ذوى االحتياجات الخاصة" بقاعة المؤتمرات – مبنى األنشطة الطالبية – جامعة اإلسكندرية
* ح ور المؤتمر العلم ي الراب للخدم ة االجتماعي ة باإلس كندرية تحات عناوان "الش باب ف ي مجتم متغي ر"
الواق والمستقبل في الفترة من 2000/7/3-1م.
* ح ور ومشاركة ببح بالمؤتمر العلمي األول للمركز المصري المعرف ي والطف ل المب دع تحات عناوان "هشاام
شرابي وأزمة المجتمع العربي" والذي عقد بمكتبة اإلسكندرية في الفترة من  28-26ديسمبر .2001
* ح ور الندوة العلمية بكلي ة التربي ة بش بين الك وم -جامع ة المنوفي ة بالتعااون ماع الجمعياة المصارية لرعاياة
الفئات الخاصة والمعوقين عام .2002/2001
* ح ور ومشاركة في الحلقة نقاشية حول مشروع غرف المصادر التجريبية في مصر لدمي ذوي االحتياجات
الخاصة في التعليم الذي تنظمه اللجنة الوطنياة المصارية لليونساكو باالشاتراك ماع الجمعياة المصارية لرعاياة
ذوي االحتياجات الخاصة.
* ح ور المؤتمر السنوي العشرون لعلم النفس في مص ر والث اني عش ر العرب ي فاي الفتارة مان  21-19ينااير
 2004بجامعة عين شمس
* ح ور ومشاركة بالندوة العلمية األولى للموسم الثقافي  2004بعنوان "دمي ذوي االحتياج ات الخاص ة ف ي
"ن ام التعليم العام" يوم الخميس الموافق 2004/2/26
* ح ور ومشاركة ف ي الن دوة العلمي ة الثاني ة للموس م الثق افي  2004بعن وان "س يكولوجية األم المثالي ة م ن
من ور سيكولوجي" مساء يوم الخميس الموافق 2004/3/18
* ح ور المؤتمر السنوي الحادي عشر لإلرشاد النفسي بجامع ة ع ين ش مس تحات عناوان (الش باب م ن أج ل
مستقبل أف ل) اإلرشاد النفسي وتحديات التنمية في الفترة من  27-25ديسمبر عام 2004
* ح ور المؤتمر السنوي لعلم النفس في مصر باالشتراك م كلية التربية جامعة حلوان الذي تنظماه الجمعياة
المصرية للدراسات النفسية.
*ح ور المؤتمر الحادي والعش رون لعل م ال نفس ف ي مص ر والثال عش ر العرب ي لعل م ال نفس باالشاتراك ماع
معهد العبور العالي لإلدارة والحاسبات ونظم المعلومات وذلك في الفترة من  31يناير إلى  2فبراير .2005
*ح ور ومشاركة المؤتمر السنوي الثاني عشر لإلرشاد النفسي بعنوان( :اإلرشاد النفسي من أجل التنمياة فاي
عصر المعلومات)  27-25ديسمبر 2005
* منسق ومش ارك ف ي فعالي ات الملتق ى البية ي األول بجامع ة اإلس كندرية تحات عناوان "ال وعي البية ي أس اس
لتنمية المجتم " الفترة من  27/22أبريل  2006بورقاة عمال بعناوان " :التلاوث وتاأثيره علاى السالوك علاى
طفل الروضة "
*ح ور ومشاركة في المؤتمر السنوي الثال عشر لإلرشاد النفسي بعنوان( :اإلرشاد النفسي من أجال التنمياة
المستدامة -للفرد والمجتمع)  25-24ديسمبر .2006
* ح ور ومشاركة ببح وورشة عمل في مجال ص عوبات ال تعلم ب المؤتمر ال دولي األول الاذي نظماه المركاز
الثقافي للطفولة بدولة قطر والمجلس القومي للطفولة واألموماة فاي جمهورياة مصار العربياة بالدوحاة – قطار
خالل الفترة من  23/21فبراير  2007تحت عنوان "الطف ل ب ين اللغ ة األم والتواص ل م العص ر" – البحاث
بعنوان  " :فعالية برنامي عالجي ل نشطة الموسيقية المتنوعة في تحس ين مس توى النم و اللغ وي ل طف ال
التوحديين
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*ح ور ندوة تنمية مهارات أع اء هيةة التدريس في مج ال التعل يم اإللكترون ي  ،جامعاة الملاك خالاد  -خاالل
الفترة  25/21أبريل .2007
*حضور ندوة اللقاء العلمي لكرسي جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية .2007/5/8 ،
* ح ور ندوة "الدور المستقبلي لكليات التربية – رؤى معاصرة  ،كلي ة التربي ة  ،جامعاة الملاك خالاد  -خاالل
الفترة  14/13شهر  4عام  1428هجري – .2007
*ح ور الورشة العلمية الخاص ة ب " " تص ميم وبن اء الخارط ة االختباري ة " للادكتور نازار العااني مان جامعاة
األمارات العربياة المتحادة  ،إدارة التقاويم واالعتمااد األكااديمي فاي الفتارة مان 13/11ناوفمبر  ،2007جامعاة
الملك خالد .
* توقي احد إصدارات المؤلفات العلمي ة والب رامي الخاص ة ف ي مج ال ذوى اإلعاق ة ضامن الفعالياات الثقافياة
المصاحبة لمعرض الدوحة – قطر الثامن عشر للكتاب بالدوحة في الفترة من  30/28نوفمبر 2007
*ح ور ندوة التدريس الفعال لجميس جروشيا  ،إدارة التقويم واالعتمااد األكااديمي  ،السابت  25شاوال 1428
هـ الموافق  10نوفمبر  ، 2007جامعة الملك خالد .
*ح ور ندوة التقويم البديل وعالقتم بالتحصيل الدراسي 2007 ،م  ،جامعة الملك خالد .
* منسق ومشارك في فعالي ات الملتق ى البية ي الث اني لجامع ة اإلس كندرية عاام ( )2007لقطااع خدماة المجتماع
وتنمية البيئة  -جامعة اإلسكندرية
* حضااور ومشاااركة ناادوة مراكااز النمااو بمنطقااة عسااير الواقااع والرميااة المسااتقبلية ،مركااز البحااوث والدراسااات
االجتماعية ،جامعة الملك خالد  1428 ،هـ  2008/2007 ،م .
* الح ور والمشاركة في ندوة بعنوان إدارة الجودة الشاملة أي زو  9001التاي يلقيهاا األساتاذ الادكتور إباراهيم
شحاتة مدير مشروع متابعة وتقييم البرامج الجديدة بوزارة التعلايم العاالي المنعقادة فاي  2008/12/23بمركاز
المؤتمرات بجامعة اإلسكندرية.
* منسق عام المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية رياض األطفال -جامعة اإلسكندرية تحت عنوان :ثقافة الطف ل
الواق والمأمول ،خالل الفترة من  28-27أبريل .2009
* منسق عام برنامي التأهيل الترب وي لغي ر خريج ي كلي ة التربي ة بمحاف ات اإلس كندرية ومط روح والبحي رة
وذلك بناء على االتفاق المبرم بين كلية التربية بجامعة عين شامس ( مركاز التمياز الترباوي ) ووزارة التربياة
والتعليم واألكاديمية المهنية للمعلمين بمصر .
*ح ور ومشاركة ورشة عمل للتعرف على المشروعات التنافسية في إطار من ومة ضمان الجودة واالعتم اد
في التعليم العالي تحت عنوان برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد بالتعليم العالي.
*ح ور ومشاركة ورشة العمل التي تم عقدها بكلية ري اض األطف ال -جامع ة اإلس كندرية لمتابع ة ن م اعتم اد
ال مان والجودة وذلك يوم األحد الموافق .2009/7/5
* ندوة عن "التدريب الميداني في مجال رياض األطفال"
* حضور ومشااركة فاي الماؤتمر العلماي الثاامن لتعلايم الطاالب الموهاوبين وذوى اإلعاقاات فاي الاوطن العرباي
باالشتراك مع المركز القومي للبحوث التربوية والتنمياة بالقااهرة وكلياة التربياة بالةردقاة فاي الفتارة مان -14
 /15يوليو 2012
*ح ور المؤتمر العلم ي األول لقس م العل وم األساس ية تح ت عن وان  " :االكتش اف المبك ر للطف ل الموه وب "
باالشتراك مع مركز اإلسكندرية اإلقليمي لصحة وتنمياة المارأة خاالل الفتارة مان  4/ 3ماارس  – 2013كلياة
رياض األطفال – جامعة اإلسكندرية .
*ح ور ومتح د رس مي ورئ يس جلس ة ب المؤتمر ال دولي األول لكلي ة التربي ة ب العريش وال ذى ن م م قس م
التربي ة الخاص ة ف ي الفت رة م ن  29 -28إبري ل  2013تح ت ش عار  " :مس تقبل التنمي ة ف ي س يناء "
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وموضااوعه  ":التربي ة الخاص ة ف ي ال وطن العرب ي – أف اق ورؤى مس تقبلية " – كليااة التربيااة بااالعري
جامعة قناة السويس .
*ح ور ومشاركة ببح بعنوان  " :خص ائص ومواص فات وأهمي ة معل م ال ل ل طف ال ذوى اإلعاق ات " فاي
فاعليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية – جامعة دمنهور بعناوان  " :كلياات التربياة والتنمياة البشارية :
الواقع والمأمول "  .الذى عقد بمجمع دمنهور للثقافة والفنون في الفترة من 2013 /5 /16 – 15
*ح ور ومش اركة ورئ يس جلس ة  :ب المؤتمر العلم ي الث اني عش ر لكلي ة التربي ة بعن وان " التربي ة وبن اء
اإلنسان العربي في ضوء تحديات الحاضر  ،وتطلعات المستقبل " في الفترة من -2013 / 10 / 24 -23كلية
التربية – جامعة الفيوم .
* رئيس المؤتمر العلمي الثاني لقسم العلوم النفسية بكلية رياض األطفال –جامعة اإلسكندرية والمؤتمر العلمي
األول – بكلية رياض األطفال – فرع جامعة اإلسكندرية بمطروح  .و الموسوم ب " االتجاهات المعاصرة في
التنمية اللغوية ل طفال ذوى االحتياجات الخاصة " "بقاعة الماؤتمرات – بمركاز اإلعاالم بمطاروح – فارع
جامعة اإلسكندرية – جامعة اإلسكندرية  .في الفترة من (  ) 21 – 19أبريل .2014
* رئيس المؤتمر العلمي األول لقسم العلوم النفسية بكلية رياض األطفال –جامعة اإلسكندرية والمركاز القاومي
للبحوث التربوية والتنمية وكلية التربية بالزقازيق الموسوم ب " إعاقات الطفولة ومؤشرات الموهب ة "بقاعاة
المؤتمرات – بمركز اإلعالم بمطروح – فرع جامعة اإلسكندرية – جامعة اإلسكندرية .
*ح ور ومشاركة في فاعليات المؤتمر السنوى العشرون بعنوان  " :االرشاد النفسى دعم للتنمية الشامله للفارد
واألسرة والمجتمع -افاق للحاضر ورمى للمستقبل "  .الذى عقد بدلر الضيافة بجامعة عين شمس فاي الفتارة
من . 2016 /4 /5 –4
*ح ور ومش اركة فااي فاعليااات المااؤتمر الساانوى الثااانى والثالثااون لعلاام الاانفس فااى مصاار والرابااع والعشاارون
العربى الذى تنظمه الجمعية المصرية للدراسات النفسية  .الذى عقاد بادلر الضايافة بجامعاة عاين شامس فاي
الفترة من . 2016 /4 /10 –9
*ح ور ومشاركة في فاعليات المؤتمر العلمي الخامس والدولى الثالث لكية التربية – جامعة بورساعيد بعناوان
 " :المدرسة المصرية فى القرن الحادى والعشرين فى ضوء االتجاهات العالمية للتعليم "  .الذى عقد بمجماع
في الفترة من  ،2016 /4 /17 – 16بمقر مدارس بورسعيد الدولية .
*ح ور ومش اركة ورش ة عم ل ع ن " الج دارات العص رية للقي ادات الجامعي ة " وذل ك بمرك ز تنمي ة ق درات
أع اء هيةة التدريس والقيادات بجامعة االسكندرية وذلك فى يوم  13مارس . 2017
*ح ور ومشاركة فى فعاليات اللقاء العلم ى الث انى بعن وان " تح دي الرؤي ة النفس ية ف ى الطفول ة المبك رة "
بكلية التربية للطفولة المبكرة – قسم العلوم النفسية – جامعة القاهرة –فى يوم . 2017 /3/ 28
*مق رر الم ؤتمر الس نوى الراب والثالث ون لعل م ال نفس ف ى مص ر والعرب ى الس ادس والعش رون ال ذى تن م م
الجمعية المصرية للدراسات النفسية فى الفترة من  31 – 30يناير بفندق الجولى فيل باالقصر
*ح ور ومشاركة برئاسة جلسة علمية فى فعاليات المؤتمر الدولى االول بعنوان " بناء طفل لمجتم أف ل
فى ظل المتغيرات المعاصره " المنعقد بكلية رياض االطف ال – جامع ة اس يوط ف ى الفت ره م ن  7 – 6فبراي ر
. 2018
*ح ور ومشاركة برئاسة جلسة علمية فى فعاليات المؤتمر الثال لكلية التربية للطفول ة المبك ره بعن وان "
افاق مستقبلية السهامات كليات التربية للطفولم المبكره فى خدمة المجتم وتنمي ة البية ة " المنعق د بكلي ة
التربية للطفولة المبكرة – جامعة المنيا فى يوم االحد  22ابريل . 2018
*ح ور ومشاركة برئاسة جلسة علمية فى فعاليات المؤتمر العلمى الحادى عشر – الدولى الثانى بعن وان "
اعداد معلم القرن الحادى والعشرين من اجل التنمية المستدامم " المنعقد بكلية التربية – جامعة المنيا ف ى
الفتره من  24 – 23ابريل . 2018

–
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*ح ور ومشاركة برئاسة جلسة علمية فى فعاليات المؤتمر العلمى الس نوى لكلي ة التربي ة بالغردق ة بعن وان
" التربي ة ف ى ال وطن العرب ى للق رن الح ادى والعش رين الواق والطموح ات والتح ديات " المنعق د بكلي ة
التربية – جامعة جنوب الوادى فى الفتره من  26 – 25ابريل . 2018
*ح ور ومش اركة برئاس ة جلس ة علمي ة ف ى فعالي ات الم ؤتمر العلم ى ال دولى الث انى لكلي ة ري اض االطف ال
ب دمنهور بعن وان " الطفول م المبك ره ب ين التح دي الترب وى وتح ديات العص ر " المنعق د بكلي ة ري اض
االطفال – جامعة دمنهور فى  2ابريل . 2018
*مقررعام المؤتمر العلمى لكلية علوم االعاقة والتاهيل – جامعة الزقازيق والهيةة العامة لالستعالمات ( قطاع
االعالم الداخلى ) بالتعاون م الجمعية المصرية للدراسات النفسية بعن وان " رعاي ة االف راد ذوى االعاق ات
– االتجاهات المعاصرة " المنعقد بمطروح فى  16الى  18اكتوبر . 2018
*امين عام المؤتمرالسنوى الخامس والثالثون لعلم النفس فى مصر والساب والعشرون العرب ى وال ذى تن م م
الجمعية المصرية للدراسات النفسية باالشتراك م كلية ذوى االحتياجات الخاصة – جامعة بن ى س وي ف ى
الفتره من  3 -2مارس  2019بقاعة المؤتمرات – جامعة بنى سوي .
*رئيس عام المؤتمر العلمى االقليمى الثال لقسم العلوم النفسية – كلي ة ري اض االطف ال – جامع ة االس كندرية
وكلية عل وم االعاق ة والتاهي ل – جامع ة الزق ازيق بعن وان " رؤى حديث ة ح ول رعاي ة وتأهي ل األف راد ذوى
االعاقات " المنعقد بالغردقة بالبحر االحمر فى  22الى  25مارس . 2019
* مقررجلسة للمؤتمر العلمى الثال لكلية التربية للطفولة المبك ره – جامع ة المني ا بعن وان " اف اق مس تقبلية
السهامات كليات التربية للطفولة المبكرة فى خدمة المجتم وتنمية البيةة " المنعقد بجامعة المنيا وذل ك
يوم االربعاء المواق  27مارس  2019بمركز المؤتمرات بالجامعة.

رابعاً :الشهادات العلمية والجوائز التي تم منحها من جهات عالمية وإقليمية ومحلية

 شهادة تقدير ممنوحة من معهد إعداد القادة بحلوان  -وزارة التعليم العالي وذلك للدور المنوط باه الاذى ارهار
نشاطا ملحورا ومتميزا في مجال النشاط القيادي والتثقيفي في الفترة من .1999 / 7 / 15 -9
 شهادة تقدير ممنوحة من معهد إعداد القادة بحلوان  -وزارة التعليم العالي وذلك للدور المنوط باه الاذى ارهار
نشاطا ملحورا ومتميزا في مجال النشاط القيادي والتثقيفي في الفترة من .2000 / 8 / 11 -6
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شهادة تقدير ممنوحة من كلية ريااض األطفاال – جامعاة اإلساكندرية ( قطااع رعاياة الشاباب بالكلياة ) وذلاك
للاادور المنااوط بااه كمشاارف عااام علااى المهرجااان الرياضااي الثاااني لطالبااات جامعااة اإلسااكندرية وذلااك للعااام
الجامعي ( ) 2002 – 2001
شهادة تقدير ممنوحة من معهد إعداد القادة بحلوان  -وزارة التعليم العالي وذلك للدور المنوط باه الاذى ارهار
نشاطا ملحورا ومتميزا في مجال النشاط الطالبي في الفترة من .2004 / 8 / 11 -6
شهادة تقدير ممنوحة من معهد إعداد القادة بحلوان  -وزارة التعليم العالي وذلك للدور المنوط باه الاذى ارهار
نشاطا ملحورا ومتميزا في مجال النشاط الطالبي في الفترة من .2005 / 8 / 17 -12
شهادة تقدير ممنوحة من معهد إعداد القادة بحلوان  -وزارة التعليم العالي وذلك للدور المنوط باه الاذى ارهار
نشاطا ملحورا ومتميزا في مجال النشاط الطالبي في الفترة من .2006 / 2 / 1 -2006/1/27
شهادة تقدير ممنوحة من جامعة اإلسكندرية ( قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) تقديرا للمشاركة البناءة في
فعاليات الملتقى البيئي األول لجامعة اإلسكندرية في الفترة من  27 -22إبريل . 2006
شااهادة تقاادير ممنوحااة ماان أمانااة الماادارس الكاثوليكيااة وذلااك للجهااد المخلااص فااي إنجاااح " برنااامج التأهياال
التربوي لمعلمي مدارس األمانة الكاثوليكية " في الفترة من فبراير  2006حتى  7مايو 2006
شهادة تقدير ممنوحة من كلية التربية – جامعة أسيوط وذلك لالحتفال بعيد الخريجين لكلية التربية 2006
شااهادة تقاادير ممنوحااة ماان المركااز الثقااافي للطفولااة بدولااة قطاار والمجلااس القااومي للطفولااة واألمومااة فااي
جمهوريااة مصاار العربيااة تقااديرا للمشاااركة اإليجابيااة والمثماارة فااي إنجاااح فعاليااات المااؤتمر الاادولي األول
الموسوم ب  " :الطفل بين اللةة األم والتواصل مع العصر " في الفترة من  23 -21فبرايار  . 2007الدوحاة
– قطر
شهادة تقدير ممنوحة من معهد إعداد القادة بحلوان  -وزارة التعليم العالي وذلك للدور المنوط باه الاذى ارهار
نشاطا ملحورا ومتميزا في مجال النشاط القيادي في الفترة من .2009 /4 / 15 -2009/4/10
شااهادة تقاادير ممنوحااة ماان كليااة رياااض األطفااال جامعااة اإلسااكندرية تقااديرا للمشاااركة البناااءة فااي فعاليااات
المؤتمر العلمي الدولي الثاني الموسوم ب  :ثقافاة الطفال " الواقاع والماأمول " وذلاك فاي الفتارة مان 28 -27
إبريل 2009
شهادة تقدير ممنوحة من معهد إعداد القادة بحلوان  -وزارة التعليم العالي وذلك للدور المنوط باه الاذى ارهار
نشاطا ملحورا ومتميزا في مجال النشاط الطالبي في الفترة من .2009 / 8 / 12 -2009/8/7
شهادة تقدير ممنوحة من معهد إعداد القادة بحلوان  -وزارة التعليم العالي وذلك للدور المنوط باه الاذى ارهار
نشاطا ملحورا ومتميزا في مجال النشاط القيادي في الفترة من .2009 /11 / 25 -2009/11/20
شهادة تقدير ممنوحة من كلية ريااض األطفاال – جامعاة اإلساكندرية ( قطااع رعاياة الشاباب بالكلياة ) وذلاك
للدور المنوط به باألشراف على األنشطة الطالبية " لجنة األسر " للعام الجامعي 2009 / 2008
شهادة تقدير ممنوحة من كلية ريااض األطفاال – جامعاة اإلساكندرية ( قطااع رعاياة الشاباب بالكلياة ) وذلاك
للدور المنوط به كرئيس للمهرجان الثقافي العلمي الفني األول بالكلية للعام الجامعي ( )2010 -2009
شهادة تقدير ممنوحة من كلية رياض األطفال جامعة اإلسكندرية تقديرا للمشاركة البناءة في فعاليات
المؤتمر العلمي الدولي الثالث الموسوم ب  :قضايا الطفل في القرن الحادي والعشرين  .وذلك في الفترة من
 29 -27مارس . 2010
شهادة تقدير ممنوحة من كلية ريااض األطفاال – جامعاة اإلساكندرية ( قطااع رعاياة الشاباب بالكلياة ) وذلاك
للدور المنوط به كمستشار لجنة األسر العليا بالجامعة ( )2011 -2010
شهادة تقدير ممنوحة من كلية ريااض األطفاال – جامعاة اإلساكندرية ( قطااع رعاياة الشاباب بالكلياة ) وذلاك
للدور المنوط به كمستشار لجنة األسر العليا بالجامعة ( )2012 -2011
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شهادة تقدير ممنوحة من كلية ريااض األطفاال – جامعاة اإلساكندرية ( قطااع رعاياة الشاباب بالكلياة ) وذلاك
للدور المنوط به كمنسق عام األنشطة الطالبية للعام الجامعي ( ) 2013 – 2012
شهادة تقدير ممنوحة من مديرية التربية والتعليم باإلسكندرية – وزارة التربية والتعليم للقيام باألشاراف العاام
على برنامج التأهيل التربوي لةير خريجي كلية التربية بمحافظة اإلسكندرية .
شهادة تقدير ممنوحة من المؤسسة العربية اإلفريقية لألبحااث والتنمياة المساتدامة بالتعااون ماع النقاباة العاماة
للعاملين في مجال ذوى االحتياجات الخاصة وذلك لدعم ورعاية أنشطة ذوى االحتياجات الخاصة .
شهادة تقدير ممنوحة من جمعية الرعاية االجتماعية لأليتام وذلك للجهود والمشاركة الفاعلة بأنشطة الجمعياة
التي ساهمت في االرتقاء باألطفال األيتام بالجمعية .
شهادة تقدير ممنوحة من المركز المصاري للتكاوين المعرفاي والطفال البادع وذلاك للمشااركة بنجااح فعالياات
المااؤتمر العلمااي األول للمركااز الموسااوم ب  " :هشااام شاارابي وأزمااة المجتمااع العربااي والااذى عقااد بمكتبااة
اإلسكندرية .
شهادة تقادير ممنوحاة مان جامعاة اإلساكندرية وذلاك للادور المناوط باه فاي البرناامج الماوازي ألعضااء هيئاة
التادريس وأخصااائي رعايااة الشااباب المنعقاد خااالل انعقاااد دورات معهااد إعاداد القااادة بحلااوان  .وزارة التعلاايم
العالي
شهادة تقدير ممنوحة من جمعية أبناء القبائل بمحافظة مطروح تقديرا للجهد الملماوس والمشااركة الفعالاة فاي
إنجاح المؤتمر العلمي األول لكلية رياض األطفال بمطروح – فرع جامعة اإلسكندرية .
شهادة تقدير ممنوحة من مركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقة العقلياة وذلاك للتادريب والمشااركة فاي
ورشة العمل مع االوتيزم . AUTISM
شهادة ممنوحة من األماناة العاماة لمجلاس العماد والمشاايخ لمحافظاة مطاروح وذلاك للادور الباارز فاى خدماة
الجماهير فى المجاالت االجتماعية والخدمية والتيسير على المواطنين بكل يسر وسالمه وحب وتقدير وتاكيد
من المجلس على شرف ونبل القيادات التنفيذية المختارة والمتميزة فى جميع المجاالت .
شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس وذلاك للتادريب والمشااركة
فى التدريس فى برنامج التأهيل التربوى للمعلمين غيار الحاصالين علاى مؤهال ترباوى فاى الفتارة مان /3 /7
 2014الى . 2014 /5 / 10
شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس وذلاك للتادريب والمشااركة
فى التدريس فى برنامج التأهيل التربوى للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل ترباوى فاى الفتارة مان /5 /16
 2014الى . 2014 /8 / 16
شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس وذلاك للتادريب والمشااركة
فى التدر يس فى برنامج التأهيل التربوى للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل ترباوى فاى الفتارة مان /8 /22
 2014الى 2014 /11 / 15
شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس وذلاك للتادريب والمشااركة
فى التدريس فى برنامج التأهيل التربوى للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوى فى الفترة من /11 /21
 2014الى . 2015 /1 / 26
شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس وذلاك للتادريب والمشااركة
فى التدريس فى برنامج التأهيل التربوى للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل ترباوى فاى الفتارة مان /1 /30
 2015الى . 2015 /4 / 6
شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس وذلاك للتادريب والمشااركة
فى التدريس فى برنامج التأهيل التربوى للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل ترباوى فاى الفتارة مان /4 /10
 2015الى . 2015 /6 / 1
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 شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس وذلاك للتادريب والمشااركة
فى التدريس فى برنامج التأهيل التربوى للمعلمين غيار الحاصالين علاى مؤهال ترباوى فاى الفتارة مان /6 /5
 2015الى . 2015 /8 / 10
 شهادة شكر و تقدير ممنوحة مان مجلاس ادارة نقاباة العااملين بالتنمياة البشارية وتعاديل السالوك وذلاك تقاديرا
للجهاد المقاادم فاى العماال العااام واالختياار ماان أفضال الشخصاايات المااؤثرة فاى جمهوريااة مصار العربيااة لعااام
2016 / 2015
 Certificate of training In honor of successfully attending an introductory training
on Al Manhal platform we gladly acknowledge that Ashraf Mohammed Abdul
Ghani has attended Al Manhal’s First Forum on Digital Publishing in the Arab
World Awarded On 6-10-2015
 U .S. News&World Report and lpsos thank Ashraf Mohammed Abdul Ghani For
Participating in the First Best Arab Region Universities Rankings Survey, 2015
 شهادة شكر و تقدير ممنوحة من مجلس ادارة نقابة العاملين بالتنمية البشرية وتعديل السلوك وذلك تقديرا
للجهد المقدم فى العم ل الع ام واالختي ار م ن أف ل الشخص يات الم ؤثرة ف ى جمهوري ة مص ر العربي ة لع ام
2017 / 2016
 شهادة ممنوحة من بكلي ة التربي ة للطفول ة المبك رة – قس م العل وم النفس ية – جامع ة الق اهرة وذل ك تق ديرا
للجه د المق دم ف ى دوره لرئاس ة الجلس ة العلمي ة بفعالي ات اللق اء العلم ى الث انى بعن وان " تح دي الرؤي ة
النفسية فى الطفولة المبكرة "فى يوم 2017 /3/ 28






شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس فى برنامج  :التاهيل
التربوى للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوى فى الفترة من  2015 /8/14الى 2015 /11 /2
بمحافظة البحيره .
شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس فى برنامج  :التاهيل
التربوى للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوى فى الفترة من  2016 /1/22الى 2016 /2 /29
بمحافظة االسكندرية.
شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس فى برنامج  :التاهيل
التربوى للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوى فى الفترة من  2016 /7/10الى 2016 /8 /10
بمحافظة االسكندرية .
شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس فى برنامج  :التاهيل
التربوى للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوى فى الفترة من  2016 /8/13الى 2016 /9 /8
بمحافظة االسكندرية .
شهادة تقدير ممنوحة من مركز التميز التربوى بكلية التربية – جامعة عين شمس فى برنامج  :التاهيل
التربوى للمعلمين غير الحاصلين على مؤهل تربوى فى الفترة من  2017 /1/28الى 2017 /3 /30
بمحافظة البحيره .

عاشرا :األنشطة العلمية والتطبيقية في خدمة الكلية والجامعة والمجتم
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أو ًال :األنشطة العلمية والتطبيقية في خدمة الكلية:
أ -األنشطة العلمية في خدمة الكلية:

* اإلشراف األكاديمي على معمل علم النفس من عام  1993وحتى تاريخه.
* عضااو اللجنااة العلميااة لفحااص حاااالت صااعوبات الااتعلم واإلعاقااات المختلفااة والمشااكالت الساالوكية والنفسااية
لألطفال بالمركز التربوي للطفولة المحلق بكلية رياض األطفال والحاالت الخارجية.
* عضو مكتب التربية العملية بالكلية (إشراف إداري) خالل الفترة من  1998وحتى .2001
* اإلشراف على وحدة الفئات الخاصة بالمركز التربوي للطفولة من 1999الى .2001
* المشرف العام على المهرجان األول لتصنيع لعب األطفال التربوية تحت شعار "اصنع لعب طفلك بنفسك" في
الفترة من ( 6-4ماايو  )1999تحات رعاياة األساتاذ الادكتور /عصاام ساالم رئايس الجامعاة -ورئاساة األساتاذ
الدكتور /محمد أحمد عبد الاله نائب رئايس الجامعاة لشائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة واألساتاذ الادكتور/
عبد الفتاح غزال -عميد الكلية ،واإلشراف العلمي على ورشة األلعاب الورقية بالمهرجان.
* اإلشراف على التربية العملية للفرقتين الثالثة والرابعة.
* عضو مجلس إدارة المركز التربوي للطفولة دورة .2006/2005
* المشرف العام على الندوات العلمية والثقافية بقسم العلوم النفسية والكلية.
* رئيس عام الندوة العلمية األولى للقسم العلمي الموسومة ب " :االتجاهات الحديثة في علم النفس المعرفي".
* عضو لجنة شئون التعليم والطالب اعتبارا من ،2006/2005و.2009/2008 ،2007/2006
* عضو لجنة الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 2005حتى تاريخه.
* عضو لجنة المكتبات اعتبارا من 2005حتى تاريخه.
* عضو لجنة االختبارات بقسم علم النفس التربوي – كلية التربية – جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية
 1429-1428( 2008/2007هـ)
* مقرر لجنة التربية الخاصة بقسم علام الانفس الترباوي – كلياة التربياة – جامعاة الملاك خالاد – المملكاة العربياة
السعودية  2008/2007م (1429 -1428هـ)
* عضو لجنة الجداول الدراسية بقسام علام الانفس التربياة – كلياة التربياة – جامعاة الملاك خالاد بالمملكاة العربياة
السعودية  1429 /1428( 2008/2007هـ)
* عضو لجنة متابعة إدارة الجودة على مستوى الكلية (.)2009
* رئيسا ً لكونترول الفرقة الثانية اعتبارا من  2008حتى تاريخه
* رئيسا الكونترول العام بفرع الكلية بدمنهور.
* رئيسا ً لكونترول امتحانات الدراسات العليا (السنتين األولى والثانية) دور سبتمبر  2009بكلية رياض األطفال
عن العام الجامعي .2009/2008
* اإلشراف الفني ضمن تشكيل اللجنة العليا الختبارات قبول الطالبات المتقدمات بالكلية .

ب -األنشطة التطبيقية في خدمة الكلية:
* رائد لجنة األسر بالكلية اعتبارا من1997الى :2011
* رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة .2004/2003
* مستشار ومنسق األنشطة الطالبية بكلية رياض األطفال فرع دمنهور للعام الجامعي (.)2009/2008
* مستشار لجنة األسر والرحالت للعام الجامعي اعتبارا من 2008الى 2010
* مستشار لجنة األسر والرحالت للعام الجامعي ( )2010/2009بفرع كلية رياض األطفال بدمنهور.
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ثانياً :األنشطة العلمية والتطبيقية في خدمة جامعة اإلسكندرية:
أ -األنشطة العلمية في خدمة جامعة اإلسكندرية:
* إلقاااء محاضاارات بالاادورات الثقافيااة بمجمااع األنشااطة الطالبيااة بالجامعااة بعنااوان "دور الفتاااة لطالبااات جامعااة
اإلسكندرية" بالتعاون مع وزارة الشباب.
* إلقاء محاضرات حلقات النقاش مع طالب جامعاة اإلساكندرية فاي معساكرات ناادي طاالب جامعاة اإلساكندرية
في الفترة من  1999وحتى .2006
* عضو اللجنة التنفيذية العليا لمشاروع تطاوير األنشاطة الطالبياة بالجامعاة بقارار السايد األساتاذ الادكتور /نائاب
رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون التعليم والطالب وموافقة السايد األساتاذ الادكتور /رئايس جامعاة اإلساكندرية
اعتبارا ً من (.)2008/11/20
* عضو اللجنة التنفيذية العليا لمشاروع تطاوير األنشاطة الطالبياة بالجامعاة بقارار السايد األساتاذ الادكتور /نائاب
رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون التعليم والطالب وموافقة السايد األساتاذ الادكتور /رئايس جامعاة اإلساكندرية
اعتبارا ً من (.)2009/10/7
ب -األنشطة التطبيقية في خدمة جامعة اإلسكندرية:
* االشتراك مع اإلدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة اإلسكندرية (إدارة األسر -إدارة النشااط االجتمااعي -اتحااد
طالب الجامعة) من خالل األنشطة الثقافية والرحالت والندوات والمحاضارات وحلقاات النقااش التاي تعقادها
جامعة اإلسكندرية في النشاط الطالبي لجامعة اإلسكندرية.
* مشرف عام لرحالت كليات جامعة اإلسكندرية خالل الفترة من  2000حتى .2005
* قائد فوج طالب جامعة اإلسكندرية لزيارة كلية الدفاع الجوي عام .2001 ،2000
* قائد فوج طالب جامعة اإلسكندرية لزيارة مدينة السادات عام .2001 ،2000 ،1999
* قائد فوج الطالب المتميزين جامعة اإلسكندرية للعام الجامعي .2006/2005
* مشرف عام رحلة األقصر وأسوان مع اتحاد طالب جامعة اإلسكندرية التابعة لوزارة التعليم العالي.
* االشتراك في معسكرات معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي في الفترة من .2009 1999
* عضااو ورائااد اللجنااة االجتماعيااة بمجلااس اإلشااراف علااى النشاااط الطالبااي بالماادن الجامعيااة للعااام الجااامعي
( – )2007-2006جامعة اإلسكندرية .
* رائد اللجنة الثقافية لمجلس اإلشراف على النشاط الطالبي بالمادن الجامعياة للعاام الجاامعي (– )2009-2008
جامعة اإلسكندرية .
* قائاد فاوج الادورة التثقيفيااة التخصصاية لمعااوني أعضاااء هيئاة التادريس بجامعاة اإلسااكندرية خاالل الفتارة ماان
( )2009/4/10وحتى ( ، )2009/4/15وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي .
* مستشار لجنة األسر التحاد طالب جامعة اإلسكندرية عن العام الجامعي (.)2011/2010
* مسئول التدريب بقرار السايد أ.د /.رئايس الجامعاة رقام  1455بتااريخ  2010/10/25بتشاكيل اللجناة التنفيذياة
العليا لمشروع تطوير األنشطة الطالبية بالجامعة عن العام الدراسي 2011/2010
ثالثاً :األنشطة العلمية والتطبيقية في خدمة المجتم :
أ -األنشطة العلمية في خدمة المجتم :
* القيام بالتدريس بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية باإلساكندرية فاي ماواد الصاحة النفساية وعلام الانفس الصاناعي/
علم النفس العام ،وعلم النفس االجتماعي /حلقة البحث في الفترة من  1999/1998وحتى تاريخه.
* عضو بأعمال النظام والمراقبة بجامعة األزهار كلياة الدراساات اإلساالمية العربياة للبناات باإلساكندرية ،وذلاك
خالل العام الجامعي .2003/2002 ،2002/2001
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* القيام بالتدريس بالجامعة العمالية (فرع اإلسكندرية) للفرقة الرابعة مادة (علم النفس الصناعي) عام .2002/2001
* القيااام بالتاادريس بالمعهااد الفنااي الصااحي باإلسااكندرية لتاادريس مااادة علاام الاانفس (شااعبة التمااري ) عااامي
.2002/2001 – 2002/2001
* القياام بالتادريس بكلياة التربياة النوعياة باإلساكندرية -لتادريس ماادة "علام نفاس النماو -صاحة نفساية -نظريااات
التعلم" خالل األعوام .2006 ،2005 ،2004 ،2003
* عضااو فااي أعمااال النظااام والمراقبااة بالمعهااد العااالي الفناادقي باإلسااكندرية خااالل العااام الجااامعي 2001/2000
وحتى العام الجامعي .2006/2005
* القيام بالتدريس بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية لطالب الدراسات العليا بالفرقة الثانية شعبة مدرسية وشاباب
مادة علوم سلوكية للعام الجامعي (.)2009/2008
* القيام بالتدريس بالمعهد العالي للخدمة االجتماعياة لطاالب الفرقاة الثانياة (مرحلاة البكاالوريوس) لتادريس ماادة
الصحة النفسية للعام الجامعي (.)2009/2008
ب -األنشطة التطبيقية في خدمة المجتم :
* االشتراك في تنظيم مهرجان أعياد الطفولة بمحافظة اإلسكندرية من عام  1994إلى عام .1997
* االشتراك في أعياد الطفولة بالحديقة الدولية لسنوات عديدة على التوالي من عام  1997حتى عام .1999
* االشتراك في أعمال النظام والمراقباة بالمعهاد العاالي للخدماة االجتماعياة باإلساكندرية خاالل الفتارة مان 1999
وحتى .2005
* عضو مجلس إدارة مدارس المدينة المنورة للعام .2001/2000
* االشتراك في أعمال النظاام والمراقباة بالمعهاد العاالي الفنادقي باإلساكندرية (إيجاوث) خاالل الفتارة مان 2001
وحتى .2005
* عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية الفئات الخاصة والمعوقين .2002/2001
* االشتراك في أعمال النظاام والمراقباة بكلياة الدراساات اإلساالمية العربياة للبناات باإلساكندرية -جامعاة األزهار
خالل الفترة من .2003/2002 – 2002/2001
* رئيس مجلس إدارة مدرسة الجبرتي التجريبية للعام .2004/2003
* رئيس مجلس إدارة مدرسة العبور التجريبية للعامين .2007/2006 ،2007/2005
* االشتراك في تنظيم احتفاالت مهرجان أعياد الطفولة بمحافظة اإلسكندرية عام .2006/2005
* رئيس مجلس األمناء بمدرسة العبور التجريبية .2007/2006
* رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الموهوبين من الفئات الخاصة.
* عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلم المراهقة.
* االشتراك مع اتحاد اإلذاعة والتليفزيون (تليفزيون اإلساكندرية) فاي تساجيل بعا البارامج الثقافياة والمجتمعياة
لمناقشة بع القضايا المرتبطة بالطفولة واألمومة والمناسبات القومية والمحلية لمحافظة اإلسكندرية.
* االشتراك في الدورات الثقافية والتوعية مع الهيئة العامة لالستعالمات باإلسكندرية (مركز إعالم وسط -مركز
إعالم برج العرب -مركز إعالم شرق).
* االشتراك في الدورات الثقافية والتوعية مع مركز إعالم النيل بحي الجمرك لتدريب قياادات -ومنفاذي البارامج
بمديرية الشئون االجتماعية باإلسكندرية.
* االشتراك في الندوات العامة التابعة لنادي روتاري رمل اإلسكندرية.
* االشتراك ماع جمعياة أصاداء لرعاياة المعااقين سامعيا ً فاي النادوات النفساية للصام وأسارهم وتاأهيلهم نفسايا ً فاي
العمل التطوعي في مجال الرعاية السمعية.
* عضو في بع النقابات والجمعيات األهلية غير الحكومية (النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي -نقاباة المهان
التعليمية -النقابة العامة للخدمة االجتماعية -جمعية أصداء لرعاية المعاقين سمعياً).
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بي ان ب المقررات الدراس ية الت ي ق ام بتدريس ها

ال دكتور /أش رف محم د عب د الغن ي ش ريت

أس تاذ الص حة النفس ية – ورئ يس قس م العل وم النفس ية
خ الل الفت رة م ن  2006/2005وحت ى اآلن

العام الجامعي 2006/2005

** مرحلة البكالوريوس:









المادة

مدخل العلوم التربوية والنفسية.
النمو النفسي.
علم نفس اللغة.
تنمية المفاهيم اللغوية.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الفروق الفردية والتقويم.
الصحة النفسية.

عدد الساعات

ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعة واحدة (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة

األولى
األولى
الثانية
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الرابعة
الرابعة

** مرحلة الدراسات العليا:
المادة

 النمو النفسي ومشكالت الطفولة.
 صعوبات التعلم.
 علم نفس الفةات الخاصة.

عدد الساعات

ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
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الفرقة

جمي الديبلومات
طفل عادي وغير عادي
طفل غير عادي
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العام الجامعي 2007/2006

** مرحلة البكالوريوس( :قام بالتدريس بالمملكة العربية السعودية جامعة الملك خالد بأبها)





المادة

علم النفس التربوي
علم نفس النمو
الصحة النفسية
علم نفس التعليمي

** مرحلة الدراسات العليا:








المادة

تشخيص وتقييم الحاالت.
مبادئ تعديل السلوك.
الصحة النفسية.
التوجيم واإلرشاد النفسي.
المقابلة اإلرشادية.
العملية اإلرشادية.
محددات السلوك اإلنساني.

عدد الساعات

ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن

ري)
ري)
ري)
ري)

عدد الساعات

ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن

ري)
ري)
ري)
ري)
ري)
ري)
ري)
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الفرقة

قسم اللغة العربية
الفرقة األولي
الفرقة الثالثة
الفرقة الرابعة

الفرقة

دبلوم التربية الخاصة (تخصص إعاقة عقلية)
دبلوم التربية الخاصة (تخصص إعاقة عقلية)
دبلوم التربية الخاصة (تخصص إعاقة عقلية)
دبلوم التوجيم واإلرشاد النفسي
ماجستير التوجيم وإرشاد نفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير التوجيم وإرشاد نفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير التوجيم وإرشاد نفسي (ساعات معتمدة)
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العام الجامعي 2008/2007
** مرحلة البكالوريوس:










المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
النمو النفسي.
علم النفس اللعب.
تنشةة الطفل وحاجاتم.
علم نفس اللغة.
اإلرشاد النفسي
تنمية المفاهيم اللغوية.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعة واحدة (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
األولى
األولى
األولى
الثانية
الثانية
الثالثة
الثالثة
الرابعة
الرابعة

** مرحلة الدراسات العليا:

المادة

عدد الساعات

الفرقة

 النمو النفسي ومشكالت الطفولة.

ساعتان (ن ري)

جمي الديبلومات

 صعوبات التعلم.

ساعتان (ن ري)

طفل عادي وغير عادي

 علم نفس الفةات الخاصة.

ساعتان (ن ري)

طفل غير عادي

 اإلرشاد النفسي لغير العاديين.

ساعتان (ن ري)

طفل غير عادي
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العام الجامعي 2009/2008

** مرحلة البكالوريوس:










المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
النمو النفسي.
علم النفس اللعب.
تنشةة الطفل وحاجاتم.
النمو العقلي والمعرفي
علم نفس اللغة.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
األولى
األولى
األولى
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
الرابعة
الرابعة

المادة
النمو النفسي ومشكالت الطفولة.
صعوبات التعلم.
اإلعاقة السمعية والبصرية والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
المشكالت السلوكية والمعرفية للطفل
الصحةالنفسية وعلم النفس االجتماعي.
علم نفس الفةات الخاصة
سيكولوجية التواصل وأمراض الكالم.
سيكولوجية الشخصية.

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعة واحدة
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
ماجستير (ساعات معتمدة)
طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي والعالج بالفن (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)

** مرحلة الدراسات العليا:











العام الجامعي 2010/2009
** مرحلة البكالوريوس:
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المادة

مدخل العلوم التربوية والنفسية.
النمو النفسي.
علم النفس اللعب.
تنشةة الطفل وحاجاتم.
علم نفس اللغة.
اإلرشاد النفسي
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

عدد الساعات

ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة

األولى
األولى
األولى
الثانية
الثانية
الثالثة
الرابعة
الرابعة

** مرحلة الدراسات العليا :
المادة
 النمو النفسي ومشكالت الطفولة.
 صعوبات التعلم.
 مهارات االتصال لغير العاديين.
_اإلرشاد النفسي لغير العاديين.

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
جمي الديبلومات
طفل عادي وغير عادي
طفل غير عادي
طفل غير عادي

العام الجامعي 2011/2010
** مرحلة البكالوريوس

المادة
 مدخل العلوم التربوية والنفسية.

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)

40

الفرقة
األولى

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت










النمو النفسي.
علم النفس اللعب.
تنشةة الطفل وحاجاتم.
النمو العقلي والمعرفي
علم نفس اللغة.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

** مرحلة الدراسات العليا:












المادة

النمو النفسي ومشكالت الطفولة.
صعوبات التعلم.
اإلعاقة السمعية والبصرية والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
المشكالت السلوكية والمعرفية للطفل
الصحةالنفسية وعلم النفس االجتماعي.
علم نفس الفةات الخاصة
سيكولوجية التواصل وأمراض الكالم.
سيكولوجية الشخصية.
مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاتها

 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

عدد الساعات

ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعة واحدة
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

األولى
األولى
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
الرابعة
الرابعة

الفرقة

جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
ماجستير (ساعات معتمدة)
طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي والعالج بالفن (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير علوم نفسية

العام الجامعي 2012/2011

41

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

** مرحلة البكالوريوس










المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
النمو النفسي.
علم النفس اللعب.
تنشةة الطفل وحاجاتم.
النمو العقلي والمعرفي
علم نفس اللغة.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

** مرحلة الدراسات العليا:












المادة

النمو النفسي ومشكالت الطفولة.
صعوبات التعلم.
اإلعاقة السمعية والبصرية والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
المشكالت السلوكية والمعرفية للطفل
الصحةالنفسية وعلم النفس االجتماعي.
علم نفس الفةات الخاصة
سيكولوجية التواصل وأمراض الكالم.
سيكولوجية الشخصية.
مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاتها

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

عدد الساعات

ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعة واحدة
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
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الفرقة
األولى
األولى
األولى
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
الرابعة
الرابعة

الفرقة

جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
ماجستير (ساعات معتمدة)
طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي والعالج بالفن (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير علوم نفسية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

العام الجامعي 2013/2012
** مرحلة البكالوريوس










المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
النمو النفسي.
علم النفس اللعب.
تنشةة الطفل وحاجاتم.
النمو العقلي والمعرفي
علم نفس اللغة.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
األولى
األولى
األولى
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
الرابعة
الرابعة

المادة
النمو النفسي ومشكالت الطفولة.
صعوبات التعلم.
اإلعاقة السمعية والبصرية والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
المشكالت السلوكية والمعرفية للطفل
الصحةالنفسية وعلم النفس االجتماعي.
علم نفس الفةات الخاصة
سيكولوجية التواصل وأمراض الكالم.
سيكولوجية الشخصية.
مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاتها

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعة واحدة
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
ماجستير (ساعات معتمدة)
طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي والعالج بالفن (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير علوم نفسية

** مرحلة الدراسات العليا:
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العام الجامعي 2014/2013

** مرحلة البكالوريوس










المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
النمو النفسي.
علم النفس اللعب.
تنشةة الطفل وحاجاتم.
النمو العقلي والمعرفي
علم نفس اللغة.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

** مرحلة الدراسات العليا:













المادة

النمو النفسي ومشكالت الطفولة.
صعوبات التعلم.
اإلعاقة السمعية والبصرية والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
المشكالت السلوكية والمعرفية للطفل
الصحةالنفسية وعلم النفس االجتماعي.
علم نفس الفةات الخاصة
سيكولوجية التواصل وأمراض الكالم.
سيكولوجية الشخصية.
مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاتها
االعاقات السمعية والبصرية والعقلية

 مشكالت منهجية فى علم النفس

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

عدد الساعات

ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعة واحدة
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن رى )
 4ساعات ( ن رى )
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الفرقة
األولى
األولى
األولى
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
الرابعة
الرابعة

الفرقة

جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
ماجستير (ساعات معتمدة)
طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي والعالج بالفن (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير علوم نفسية
ماجستير علوم نفسية
دكتوراه علوم نفسية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

العام الجامعي 2015/2014

** مرحلة البكالوريوس










المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
النمو النفسي.
علم النفس اللعب.
تنشةة الطفل وحاجاتم.
النمو العقلي والمعرفي
علم نفس اللغة.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
 4ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
األولى
األولى
األولى
الثانية
الثانية
الثانية
الثالثة
الرابعة
الرابعة

المادة
النمو النفسي ومشكالت الطفولة.
صعوبات التعلم.
اإلعاقة السمعية والبصرية والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
المشكالت السلوكية والمعرفية للطفل
الصحةالنفسية وعلم النفس االجتماعي.
علم نفس الفةات الخاصة
سيكولوجية التواصل وأمراض الكالم.
سيكولوجية الشخصية.
مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاتها

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعة واحدة
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن رى )
 4ساعات ( ن رى )

الفرقة
جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
ماجستير (ساعات معتمدة)
طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي والعالج بالفن (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير علوم نفسية
ماجستير علوم نفسية
دكتوراه علوم نفسية

** مرحلة الدراسات العليا:













االعاقات السمعية والبصرية والعقلية

 مشكالت منهجية فى علم النفس
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العام الجامعي 2016/2015

** مرحلة البكالوريوس





المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

** مرحلة الدراسات العليا:










المادة
النمو النفسي ومشكالت الطفولة.
اإلعاقة السمعية والبصرية والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
علم نفس الفةات الخاصة
سيكولوجية التواصل وأمراض الكالم.
سيكولوجية الشخصية.
مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاتها
االعاقات السمعية والبصرية والعقلية

 مشكالت منهجية فى علم النفس


عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
األولى
الثالثة
الرابعة
الرابعة

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن رى )
 4ساعات ( ن رى )

الفرقة
جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)
ماجستير (ساعات معتمدة)
طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير علوم نفسية
ماجستير علوم نفسية
دكتوراه علوم نفسية
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العام الجامعي 2017/2016

** مرحلة البكالوريوس





المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
األولى
الثالثة
الرابعة
الرابعة

المادة
النم و النفس ي ومش كالت
الطفولة.
اإلعاق ة الس معية والبص رية
والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
علم نفس الفةات الخاصة
س يكولوجية التواص ل وأم راض
الكالم.
سيكولوجية الشخصية.
مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاتها

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)

الفرقة
جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)

 3ساعات (ن ري)

ماجستير (ساعات معتمدة)

** مرحلة الدراسات العليا:









 االعاقات السمعية والبصرية والعقلية

 مشكالت منهجية فى علم النفس

ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن

ري)
ري)
ري)
ري)

ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن رى )
 4ساعات ( ن رى )
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طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير علوم نفسية
ماجستير علوم نفسية
دكتوراه علوم نفسية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

العام الجامعي 2018/2017

** مرحلة البكالوريوس





المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
األولى
الثالثة
الرابعة
الرابعة

المادة
النم و النفس ي ومش كالت
الطفولة.
اإلعاق ة الس معية والبص رية
والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
علم نفس الفةات الخاصة
س يكولوجية التواص ل وأم راض
الكالم.
سيكولوجية الشخصية.
مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاتها

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)

الفرقة
جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)

 3ساعات (ن ري)

ماجستير (ساعات معتمدة)

** مرحلة الدراسات العليا:









 االعاقات السمعية والبصرية والعقلية

 مشكالت منهجية فى علم النفس

ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن

ري)
ري)
ري)
ري)

ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن رى )
 4ساعات ( ن رى )
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طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير علوم نفسية
ماجستير علوم نفسية
دكتوراه علوم نفسية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

العام الجامعي 2019/2018

** مرحلة البكالوريوس





المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
األولى
الثالثة
الرابعة
الرابعة

المادة
النم و النفس ي ومش كالت
الطفولة.
اإلعاق ة الس معية والبص رية
والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
علم نفس الفةات الخاصة
س يكولوجية التواص ل وأم راض
الكالم.
سيكولوجية الشخصية.
مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاتها

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)

الفرقة
جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)

 3ساعات (ن ري)

ماجستير (ساعات معتمدة)

** مرحلة الدراسات العليا:









 االعاقات السمعية والبصرية والعقلية

 مشكالت منهجية فى علم النفس

ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن

ري)
ري)
ري)
ري)

ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن رى )
 4ساعات ( ن رى )
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طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير علوم نفسية
ماجستير علوم نفسية
دكتوراه علوم نفسية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

العام الجامعي 2020/2019

** مرحلة البكالوريوس





المادة
مدخل العلوم التربوية والنفسية.
اإلرشاد النفسي.
صعوبات التعلم.
الصحة النفسية

** مرحلة الدراسات العليا:









المادة
النم و النفس ي ومش كالت
الطفولة.
اإلعاق ة الس معية والبص رية
والعقلية.
مهارات االتصال لغير العاديين.
اإلرشاد النفسي
علم نفس الفةات الخاصة
س يكولوجية التواص ل وأم راض
الكالم.
سيكولوجية الشخصية.
مبادئ تعديل السلوك وتطبيقاتها

 االعاقات السمعية والبصرية والعقلية

 مشكالت منهجية فى علم النفس

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)

الفرقة
األولى
الثالثة
الرابعة
الرابعة

عدد الساعات
ساعتان (ن ري)

الفرقة
جمي الديبلومات (ساعات معتمدة)

 3ساعات (ن ري)

ماجستير (ساعات معتمدة)

ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن
ساعتان (ن

ري)
ري)
ري)
ري)

ساعتان (ن ري)
ساعتان (ن ري)
 3ساعات (ن رى )
 4ساعات ( ن رى )
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طفل غير عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم تطبيقي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم طفل عادي (ساعات معتمدة)
دبلوم اإلرشاد النفسي (ساعات معتمدة)
ماجستير علوم نفسية
ماجستير علوم نفسية
دكتوراه علوم نفسية

أ.د .أشرف محمد عبد الغني شريت

