كلية التربية
قسم علم النفس التربوى

السرية اذلاتية
ل ألس تاذة ادلتكترةة

كرميان عريضه منشاة
أستاذ علم النفس التربوي كلية التربية ـ جامعة بنها
ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية

 البيانات األولية :
:
االســــــم
:
تاريـخ الميـالد
:
محــل الميـالد
الحالة االجتماعية :
الوظيفة الحالية :
عنوان المراسلة :

كريمان عويضة منشار.
1191/1/4م0
قليوبية .
متزوجة .
أستاذ علم النفس التربوي– كلية التربية ببنها
جمهورية مصر العربية – محافظة القليوبية
كلية التربية ببنها
قسم علم النفس التربوى
أ.د /كريمان عويضة منشار
ت وفاكس عمل 017 – 7222333
محمول 01222230090:

 المؤهالت الدراسية :
 .1بكالوريوس فى العلىوم والتربيىة شىعبة علىوم بيولوجيىة مىايو 1191م ،بتقىدير
جيد جداً من كلية التربية جامعة الزقازيق فرع ببنها0
 .2دبلىىوم صىىا ف ى التربيىىة بتقىىدير جيىىد جىىداً ف ى 1194م مىىن كليىىة التربيىىة –
جامعة الزقازيق فرع بنها0
 .7ماجسىىىتير فىىى التربيىىىة (تصصىىى علىىىم الىىىنفس التربىىىوى) بتقىىىدير ممتىىىاز فىىى
1199/10/2م ،من كليىة التربيىة ببنهىا وكىان عنىوان الرسىالة "الحكىم الصلقىي
عنىد أففىال المرحلىىة ا بتدائيىة وعققتىىب بىبعم المتتيىرات" مىىن كليىة التربيىىة
جامعة الزقازيق فرع بنها0
 .4دكتوراه الفلسفة ف التربية (تصص علىم الىنفس التربىوى) مىن كليىة التربيىة
ببنهىىىا  1110/10/27غىىىم وكىىىان عنىىىوان الرسىىىالة "دراسىىىة عققىىىة مسىىىتوى
التوكيديىىة ومسىىتوى التوافىىق ا نفعىىال علىى التحصىىيل الدراسىى " مىىن كليىىة
التربية جامعة الزقازيق فرع بنها0
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 الوظائف والخبرات :























مدرسىىىة اعىىىدادى (علىىىوم) بىىىردارن بنهىىىا التعليميىىىة مىىىن 1191/10/21م الىىى
1191/2/11م0
مدرس مسىاعد بقسىم علىم الىنفس التربىوى فى كليىة التربيىة ببنهىا اعتبىاراً مىن
1199/2/20م0
مدرس بقسم علم النفس التربوى ف كليىة التربيىة جامعىة الزقىازيق فىرع بنهىا
ف 1110/10/27م .
أسىىتاذ مسىىاعد بقسىىم علىىم الىىنفس التربىىوى ف ى كليىىة التربيىىة جامعىىة بنهىىا ف ى
2000/2/21م .
أسىىتاذ بقسىىم علىىم الىىنفس التربىىوى – كليىىة التربيىىة جامعىىة بنهىىا اعتبىىاراً مىىن
.2009/11/29
رئيس قسم علم النفس التربوى من 2009/12/24م حت 2002/9/14م0
عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية من  1199وحت اآلن .
عضىىو مجلىىس ادارن الجمعيىىة المصىىرية للدراسىىات النفسىىية مىىن 2009حت ى
 2003م .
رئيس قسم علم النفس التربىوي بكليىة التربيىة ،جامعىة بنهىا ،اعتبىاراً مىن /11
2011 /3م.
نائىىر رئىىيس مجلىىس ادارن الجمعيىىة المصىىرية للدراسىىات النفسىىية مىىن 2009
وحت 2014م.
رئيس الجمعية المصرية للدراسات النفسية من  2014وحت األن.
رئيس تحرير مجلة الجمعية المصىرية للدراسىات النفسىية منىذ 2019م وحتى
تاريصة.
عضىىىو اللجنىىىة العلميىىىة الدائمىىىة لترقيىىىة األسىىىاتذن واألسىىىاتذن المسىىىاعدين مىىىن
2003وحت اآلن.
رئيس قسم علم النفس التربوي اعتباراً من 2011/3/11م.
عضو لجنة شئون الفقر0
عضو ف لجنة الدراسات العليا0
عضو مجلس الكلية0
عضو مجلس قسم علم النفس0
عضو في لجنة المكتبة .
عضو كنترول بالكلية من عام  1199وحت اآلن .
عضو كنترول ماجستير ودكتوراه .
رئيس كنترول لعام  2011-2010م .
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 عضوية الجمعيات العلمية :















عضو عامل بالجمعية المصىرية للدراسىات النفسىية مىن عىام 1199م وحتى
اآلن .
عضو مجلس ادارن بالجمعية المصرية للدراسات النفسية .
عضو رابفة التربية الحديثة عام 1110م وحت تاريصب .
عضو رابفة األصصائيين النفسيين من عام  1114وحت اآلن .
عضو جمعية المعرفة والقراءن من عام 1111م وحت اآلن .
عضو الهيئة اإلستشارية لمجلة كلية التربية –جامعة بنها .
عضو الهيءن اإلستشارية لمجلة الجمعية المصرية للدراسات النفسية .
عضو رابفة التربويين العرر .
عضىىو الهيئىىة اإلستشىىارية لمجلىىة دراسىىات عربيىىة فىىي التربيىىة وعلىىم الىىنفس
بالمملكة العربية السعودية .
عضو الجمعية النسائية لتحسين الصحة ببنها .
عضو اللجنة العلمية الصاصة بىالمتتمر الىدولي الثىاني للصىم وضىعام السىم
والمنعقد في قفر في الفترن من  7-1مايو . 2012
نائر رئيس الجمعية المصرية للدراسات النفسية منذ 2014 -2001م
رئيس الجمعية المصرية للدراسات النفسية منذ  2014وحت تاريصة.
عضىىو الهيئىىب ا ستشىىاريب بكليىىة التربيىىب – جامعىىة بتىىداد مىىن  2017م وحتى
اآلن.

 حضور المؤتمرات العلمية محليًا وعالميًا :
( )1متتمرات الجمعية المصرية للدراسات النفسية السنوية من . 1188
( )2حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1181
( )3حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1111
( )4حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1111
( )5حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1112
( )6حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1113
( )7حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1114
( )8حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1115
( )1حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1116
( )11حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1117
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( )11حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1118
( )12حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 1111
( )13حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2111
( )14حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2111
( )15حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2112
( )16حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2113
( )17حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2114
( )18حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2115
( )11حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2116
( )21حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2117
( )21حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2118
( )22حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2111
( )23حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2111
()24

" نائب رئيس الجمعية ونائب رئيس المؤتمر"

( )25حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2111
()26

" نائب رئيس الجمعية ونائب رئيس المؤتمر"

()28

" نائب رئيس الجمعية ونائب رئيس المؤتمر"

()31

" نائب رئيس الجمعية ونائب رئيس المؤتمر"

()32

" نائب رئيس الجمعية و رئيس المؤتمر"

( )27حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2112
( )21حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2113
( )31حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2114
( )33حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2115
()34

" رئيس الجمعية و رئيس المؤتمر"

( )35حضور مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام 2116
()36

" رئيس الجمعية و رئيس المؤتمر"

( )37مؤتمرات اإلرشاد النفسى بجامعة عين شمس السنوى 1114م وحتى اآلن1
( )38المؤتمر العلمى الخامس بعنوان  " :المدرسة فى القرن الحادى والعشرين" (رؤية
مستقبلية) ،كلية التربية جامعة طنطا ،فى الفترة من 3-2مايو 2111م1
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( )31مؤتمر مركز الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين جامعة حلوان لألعوام
2114،2113،2111م .

( )41مؤتمر أمانة ثقافة الطفل فى ضوء تحديات القرن الحادى والعشرين ،كلية اآلداب ببنها
 27-25مارس 2113م1

( )41المؤتمر العلمى العاشر التعليم الفنى والتدريب (الواقع والمستقبل)  ،كلية التربية جامعة
طنطا ،خالل الفترة من  11-11مايو 2115م .

( )42حضور المؤتمر األول لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (الواقع والمستقبل)-
جامعة المنصورة عام 2115م .

( )43حضور المؤتمر األول لقسم الصحة النفسية بكلية التربية ببنها بعنوان "التربية الخاصة
بين الواقع والمأمول" عام 2117م .

( )44حضور المؤتمر الثاني لقسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنها عام2111م .
( )45حضور المؤتمر السنوى ( العربى الرابع -الدولى األول) تحت عنوان

( ( )46االعتماد االكاديمى لمؤسسات وبرامج التعليم العالى النوعى فى مصر والوطن العربى
" الواقع -المأمول") والمنعقد بكلية التربية النوعية بالمنصورة فى الفترة من  1-8ابريل
2111م .

( )47حضور مؤتمر كلية اآلداب بعنوان "التعليم الجامعى بين الوضع الراهن وثقافة التغيير" في
الفترة من  14-12ابريل 2111م .

( )48حضور المؤتمر الذى اقامته كلية اآلداب جامعة بنها تحت عنوان" التعليم الجامعى  :بين
الوضع الراهن وثقافة التغيير" في الفترة من  14-12ابريل 2111م .

( )41حضور دورة تدريبية على فنيات العالج العقالنى االنفعالى السلوكى1

( )51حضور دورة تدريبية تحت عنوان " دورة التقويم الذاتى المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي.
والتى اقامتها الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد في الفترة من  17-13مارس

2111م .

( )51حضور المؤتمر السنوى لكلية التربية النوعية بجمعة المنصورة (العربي الخامس -الدولى
الثاني) تحت عنوان "االتجاهات الحديثة في تطويراألداء المؤسسي واألكاديمي في
مؤسسات التعليم العلي النوعى في مصر والعالم العربي" في الفترة من  15-14ابريل

2111م .

( )52حضور المؤتمر االقليمي الثانى لعلم النفس "رابطة االخصائيين النفسيين المصرية
والمنعقد في  11نوفمبر 2111م .
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( )53حضور المؤتمر العلمى لقسم الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة بنها ،بعنوان " الصحة
النفسية :نحو حياة أفضل للجميع ( العاديين وذوى االحتياجات الخاصة) ،فى الفترة من

 18 -17يوليو 2111م.

( )54حضور ندوة تعريفية عن مشروعات الشراكة مع دول اإلتحاد األوربي لتطوير "التعليم
العالي" وصندوق العلوم للتنمية التكنولوجية ()2112-1-16

( )55المؤتمر السابع والعشرون (  8-7مايو  ) 2111بدار ضيافة عين شمس ،نائب رئيس
المؤتمر أ.د /.كريمان عويضة.

( )56المؤؤؤتمر الثؤؤامن والعشؤؤرون (  8 – 6فب اريؤؤر  ) 2112بؤؤدار ضؤؤيافة عؤؤين شؤؤمس ،نائؤؤب
الرئيس  ،أ.د /.كريمان عويضة

( )57المؤتمر التاسع والعشرون (  31مارس –  1أبريل  ) 2113بدار ضيافة عؤين شؤمس،
تحت رعاية شيوخ علم النفس في مصر  ،رئيس المؤتمر أ.د /.كريمان عويضة.

( )58المؤ ؤؤؤتمر الثالثؤ ؤؤون( 24 - 22مؤ ؤؤارس  2114باألشؤ ؤؤت ار مؤ ؤؤع كليؤ ؤؤة التربيؤ ؤؤة بالغردقؤ ؤؤة –
جامعة جنوب الوادي ،تحت رعاية شيوخ علم النفس في مصر  ،رئيس المؤتمر
أ.د /.كريمان عويضة .

( )51الم ؤؤؤتمر الح ؤؤادي والثالث ؤؤون( 31 - 28م ؤؤارس  )2115بألش ؤؤت ار م ؤؤع كلي ؤؤة التربي ؤؤة –
والتربيؤؤة الرياضؤؤية – جامعؤؤة أسؤؤيوط  ،تحؤؤت رعايؤؤة السؤؤيد وزيؤؤر الشؤؤباب والرياضؤؤة  /خالؤؤد
عبؤؤد العزيؤؤز والسؤؤيد محؤؤاف ال ؤوادي الجديؤؤد  /الل ؤواء  /محمؤؤود العشؤؤماوي ،رئؤؤيس المؤؤؤتمر

أ.د /.كريمان عويضة

( )61المؤتمرالثاني والثالثون ( 11 – 1أبريل  ) 2116بدار ضيافة عين شمس ،تحت رعاية
شيوخ علم النفس في مصر ،رئيس المؤتمر أ.د /.كريمان عويضة.

( )61الم ؤؤتمر الثالؤؤا والثالثؤؤون(  6 – 5فب اريؤؤر ) 2117بالشؤؤت ار مؤؤع كليؤؤة التربيؤؤة – جامعؤؤة
أسؤوان تحؤؤت رعايؤؤة السؤؤيد  /مجؤؤدي حجؤؤازي محؤؤاف أس ؤوان والسؤؤيد أ.د /عبؤؤد القؤؤادر محمؤؤد
عبد القادر رئيس جامعة أسوان ،رئيس المؤتمر أ.د /.كريمان عويضة.

( )62المؤؤؤتمر ال اربؤؤع والثالثؤؤون( 31 – 31ينؤؤاير ) 2118بفنؤؤدق الجؤؤولي فيؤؤل االقصؤؤر ،رئؤؤيس
المؤتمر أ.د /.كريمان عويضة.

( )63الم ؤؤؤتمر الخ ؤؤامس والثالث ؤؤون(  3 – 2م ؤؤارس ) 2111بقاع ؤؤة الم ؤؤؤتمرات – جامع ؤؤة بن ؤؤي
سويف تحت رعايؤة السؤيد وزيؤر التعلؤيم العؤالي  /خالؤد عبؤد الغفؤار ،رئؤيس المؤؤتمر أ.د/.
كريمان عويضة.
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( )64المؤتمر العلمى العربؤي السؤادس بكليؤة التربيؤة جامعؤة بنهؤا بالتعؤاون مؤع الجمعيؤة المصؤرية

األصول التربية بعنوان :التعليم وأفاق ما بعد ثورات الربيؤع العربؤي ،خؤالل الفتؤرة مؤن 2-1

يوليو 2113م.

( )65المؤؤتمر العلمؤؤى الؤؤدولى الثالؤؤا لكليؤؤة التربيؤؤة النوعيؤؤة جامعؤؤة المنوفيؤؤة بعنؤوان :جؤؤودة الؤؤتعلم
وتحديات المستقبل" رؤي وأفاق" خالل الفترة من  26 -25مارس 2115م.

( )66المؤؤؤتمر العلمؤؤى الخؤؤامس والؤؤدولى الثالؤؤا بكليؤؤة التربيؤؤة جامعؤؤة بورسؤؤعيد بعن ؤوان :المدرسؤؤة
المصرية فى القرن الحادى والعشرين فى ضوء اإلتجاهات العالمية للؤتعلم خؤالل الفتؤرة مؤن

 17 -16أبريل 2116م.

( )67المؤؤؤتمر العلمؤؤى السؤؤابع لكليؤؤة التربيؤؤة بالتعؤؤاون مؤؤع مؤسسؤؤة التربيؤؤة والتأهيؤؤل بعن ؤوان :دمؤؤج
وتمكؤ ؤ ؤؤين األشؤ ؤ ؤؤخات ذوى االحتياجؤ ؤ ؤؤات الخاصؤ ؤ ؤؤة فؤ ؤ ؤؤى التعلؤ ؤ ؤؤيم والمجتمؤ ؤ ؤؤع :الممارسؤ ؤ ؤؤات

والتحديات ،خالل الفترة من  11 -11يوليو 2116م.

( )68المؤتمر العلمى بعنوان :رعاية األفراد ذوى اإلعاقات :الواقع واإلتجاهات المعاصرة ،والؤذى
ن مت ؤؤه كليؤؤؤة عل ؤؤوم اإلعاقؤؤؤة والتأهيؤ ؤؤل جامع ؤؤة الزقؤؤؤازيق بالتعؤ ؤؤاون م ؤؤع الجمعي ؤؤة المص ؤ ؤرية

للد ارس ؤؤات النفس ؤؤية خ ؤؤالل الفتؤ ؤرة م ؤؤن  18 -16أكت ؤؤوبر 2118م( رئيسؤ ؤام للم ؤؤؤتمر ورئ ؤؤيس
مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات النفسية).

( )61الم ؤؤؤتمر العلم ؤؤى الث ؤؤاني لقس ؤؤم العل ؤؤوم النفس ؤؤية كلي ؤؤة ري ؤؤا

األطف ؤؤال جامع ؤؤة األس ؤؤكندرية

بمط ؤؤرون بعنؤ ؤوان :االتجاه ؤؤات المعاصؤ ؤرة ف ؤؤى التنمي ؤؤة اللغوي ؤؤة لألطف ؤؤال ذوى االحتياج ؤؤات

الخاصة ،خالل الفترة من  21 -11أبريل 2114م.

( )71المؤتمر العلمى الرابع لكليؤة التربيؤة جامعؤة المنوفيؤة بعنؤوان التربيؤة وبنؤاء اإلنسؤان فؤى ؤل
التحوالت الديموقراطية ،خالل الفترة من  31- 21أبريل 2114م.

( )71المؤؤؤتمر السؤؤنوى لكليؤؤة التربيؤؤة النوعيؤؤة بجامعؤؤة المنصؤؤورة بعنؤوان :االتجاهؤؤات الحديثؤؤة فؤؤى
تطؤؤويراألداء المؤسسؤؤى واألكؤؤاديمي فؤؤى مؤسسؤؤات التعلؤؤيم العؤؤالى النؤؤوعى فؤؤى مصؤؤر والعؤؤالم

العربي ،خالل الفترة من  15 -14أبريل 2111م.

( )72المؤتمرالعلمى الثانى للصم وضعاف السمع بدولة قطر 2112م ،والمنعقد خالل الفترة مؤن
 3-1مايو 2112م ،وعضو لجنة التحكيم على أكثر من  211بحؤا علؤى مسؤتوى العؤالم

العربي.
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 المشاركة فى المؤتمرات العلمية محليًا وعالميًا :














المشىىىاركة بورقىىىة عمىىىل فىىى مىىىتتمر مركىىىز الرعايىىىة الصىىىحية وا جتماعيىىىة
للمسنين جامعة حلوان عام 2007م بعنوان الجوانر الوجدانية لدى المسنين .
ا شىىىتراي فىىىي تقىىىويم أداء المعلىىىم الىىىذي نظمىىىب المركىىىز القىىىومي لقمتحانىىىات
والتقويم التربوي في العام الدراسي 1119/14م .
المشاركة ببحى فىي مىتتمر دولى تحىت اشىرام ا تحىاد الىدول لعلىم الىنفس
لدول الشرق األوسف وشمال أفريقيا بدب بدولة اإلمارات العربية المتحدن من
الفتىىىرن مىىىن 11-12ديسىىىمبر 2007م بعنىىىوان "دراسىىىة عبىىىر ثقافيىىىة لمفهىىىوم
ا بتكارية ا نفعالية وارتبافاتب" .
المشىىاركة ف ى المىىتتمر األول لعلىىم الىىنفس " رابفىىة األصصىىائيين النفسىىيين "
2003م .
المشاركة ف تنمية المجتم والبيئة0
المشاركة بورقة عمل في المتتمرلىدولي الثىاني للصىم وضىعام السىم بدولىة
قفر في الفترن من  7-1مايو . 2012
المشاركة ف دورات اعداد المعلم الجامع .
 دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .
 دورن ادارن الوقت وضتوف العمل .
 دورن اتصاذ القرارات وحل المشكقت .
 دورن أصققيات وآدار المهنة .
المشاركة ف دورن تدريبية بمركز القايس والتقويم كلية التربية ،جامعىة بنهىا،
بعنىىوان"(تفىىوير نظىىم التقىىويم وا متحانىىات) ،وذلىىي ف ى الفتىىرن مىىن – 1/22
2014 /1/29م.
ورقة عمل بالمتتمر العلمى الثىان للصىم وضىعام السىم المنعقىد فى قفىر
ف ى الفتىىرن مىىن  7-1مىىايو 2012م ،بعنىىوان (:المشىىاركة التعاونيىىة بىىين أسىىرن
الففل األصم واإلصتصاصيين ودورهىا فى تفعيىل عمليىة الىدما فى المدرسىة
العادية).
ورقةعمل ف المتتمر السنوى للجمعية المصرية للدراسىات النفسىية والمنعقىد
فى محافظىىة األقصىىر صىىقل فبرابىىر 2019م ،بعنىىوان :نمىىوذم مقتىىرن لتنميىىة
اإلبداع لألففال الموهوبين ذوى ا حتياجات الصاصة باستصدام الرسم.

 اإلنــتــاج العــلمــي :
 .1كريمان عويضة ( : )1991دراسة العققة بين القلق والىداف المعرفى لىدى
تقميذ الصم األول الثانوى العام/ ،جلة كلية التربية بفنفا ،
. 71-1 1111
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 .2كريماااان عويضاااة ( : )1993التىىىروى ا نىىىدفاع وعققتىىىب بىىىبعم سىىىمات
111
الشصصية ،مجلة كلية التربية جامعة عين شمس 1117،العدد ،13
– . 220
 .3كريمااان عويضااة ( : )1993الشىىعور بالوحىىدن النفسىىية وعققتىىب بىىالتوافق
النفس  ،مجلة كلية التربية جامعىة عىين شىمس 1117 ،العىدد  ،13جى ،7
. 97 – 47
 .4كريمااااان عويضااااة ( : )1994دراسىىىىة مقارنىىىىة للقىىىىدرن العقليىىىىة وبعىىىىم
الحاجات النفسية لدى عينة مىن الفالبىات سىاكنات القبىور ،مجلىة كليىة التربيىة
. 29-1
بفنفا 1114 ،العدد ،11
 .5كريمااان عويضااةض رمضااان محمااد ( : )1994التأمىىل وا نىىدفاع وعققتىىب
بالذكاء وموض الضىبف لىدى عينىة مىن فىقر الجامعىة ،مجلىة كليىة التربيىة،
جامعة عين شمس 1114،العدد ص . 21-47
 .6كريمااان عويضااة ( : )1994العوامىىل المرتبفىىة بصىىعوبات الىىتعلم لىىدى
تقميىىذ المرحلىىة ا بتدائيىىة كمىىا يقىىدرها المعلمىىون ،مجلىىة كليىىة التربيىىة جامعىىة
. 719-733
عين شمس 1114 ،العدد  ،19ج ،7
 .7كريمان عويضةض كمال اسماعيل عطية ( : )1995مشكقت السلوي كما
يقدرها المعلم لدى التقميذ العاديين وذوى صعوبات التعلم ،مجلة كلية التربية
. 133-143
بالزقازيق 1119 ،العدد  ،24ج ،2
 .8كريمان عويضة ( : )1996الدور المهني لألصصائي النفسي المدرسىي
كما يدركىب الفىقر والمعلمىون والمشىرفون ،مجلىة كليىة التربيىة جامعىة عىين
. 172- 91
شمس 1112 ،العدد  ،20ج ،7
 .9كريماااان عويضاااة ( : )1999ا تجىىىاه نحىىىو الحاسىىىر اآللىىى (الكمبيىىىوتر)
وعققتب بالميل نحو المادن الدراسىية ،مجلىة كليىة التربيىة جامعىة عىين شىمس،
. 741-713
 1111العدد  ،22ج ،1
كريمان عويضة ( : )1999اإلتجاهىات المعاصىرن فىي بحىو الىتعلم
.11
الوجدني ((بح مرجعي)) .
كريماااان عويضاااة ( : )1999الضىىىتف النفسىىىي فىىى عققتىىىب بىىىدافع
.11
اإلنجىىاز والتىىواد لىىدى فىىقر الجامعىىة ،مجلىىة اإلرشىىاد النفس ى  ،جامعىىة عىىين
شمس 1111 ،العدد  ،10يناير ص . 414- 797
وضيئة أبو سعدهض كريمان عويضة ( : )2111أثر تدرير المعلمىين
.12
الجدد غير التربىويين على تعىديل اتجاهىاتهم نحىو مهنىة التىدريس ،مجلىة كليىة
. 414- 791
التربية جامعة عين شمس 2000 ،العدد  ،29ج ،2
كريمااااان عويضااااة ( : )2111دراسىىىىة للتوجىىىىب الىىىىدافع الىىىىداصل /
.13
الصارج لدى التقميذ ذوى صعوبات التعلم والعاديين ف المرحلة ا بتدائيىة،
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مجلة عالم التربيىة 2001،العىدد  ،7جى  ،2السىنة األولى  ،مىارس ،صى -13
. 41
كريماان عويضاة ( : )2112ا بتكاريىىة ا نفعاليىة وعققتهىىا بكىل مىىن
.14
التفكيىىر األصقق ى والرضىىا عىىن الدراسىىة ،مجلىىة كليىىة التربيىىة ببنهىىا 2002 ،
العدد  ،92يوليو ص . 49-1
كريمااااان عويضااااة ( : )2113الجوانىىىىر الوجدانيىىىىة لىىىىدى المسىىىىنين،
.15
المىىتتمر اإلقليمىى العربىىى الرابىى لرعايىىىة المسىىنين ،جامعىىىة حلىىوان ،كتىىىار
المتتمر  2007 ،ص . 91-49
كريمااان عويضااة ( : )2114دراسىىىة العققىىة بىىىين أسىىالير التفكيىىىر،
.16
وأسالير التعلم ،وأنماف التعلم والتفكير ،ومىدى اسىهامها فى التنبىت بالتحصىيل
الدراس لدى فقر الجامعة ،مجلة كليىة التربية،جامعىة عىين شىمس2004 ،
. 201-131
الجزء الراب ،
– Abouserie, R. & Ewida, K. (2004) : A croos
.17
cultural Study of the emotional Creativity Construct
and its correlates Middle East/North Africa Regional
conference of Psychology, Dudai, United Arab
Emirates, December 12-19.
Dwairy, M. & Ewida, K. (2005) : Parenting
.18
Style individuation and mental health of Egyptian
adolescent, Journal of Adolescence, accepted for
publication.
كريمان عويضة (2119م )  :بعىم الصبىرات العالميىة والعربيىة فىي
.19
مجال ا عتماد ا كاديمي لكليات التربية .ورقة عمل مقدمة للمىتتمر ا عتمىاد
ا كاديمي لكليات التربية "رتي وتجارر" والذي عقد بكلية التربية – جامعىة
فيبة بالمدينة المنورن بالمملكة العربية السعودية .
كريمااان عويضااة ( : )2112المشىىاركة التعاونيىىة بىىين أسىىرن الففىىل
.21
األصىم واألصصىىائيين ودورهىا فىىي تفعيىل عمليىىة الىدما فىىي المدرسىة العاديىىة.
المتتمر الثاني للصم وضعام السم بقفر .
كريمان عويضة ض كمال اساماعيل ض أمنياة حسان ( : )2112الفىروق
.21
الفرديىىة فىىي توجهىىات الىىتعلم فبق ىا ً للعوامىىل الصمسىىة الكبىىرى للشصصىىية لىىدى
فىىىقر الىىىدبلوم العىىىام  .مجلىىىة كليىىىة التربيىىىة  -جامعىىىة بنهىىىا  ،المجلىىىد ، 27
 221ال .212
العدد،10
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كريمااان عويضااةض ومحمااود عااوى سض ومن ا ساااب ( .)2113أثىىر
.22
برناما تىدريبي ألسىر ذوى صىعوبات الىتعلم على بعىم مصىاحبات صىعوبة
التعلم لدى أبنائهم ،مجلة كلية التربية ،جامعة بنها.
كريمان عويضةض ومحمد جودةض مهاا الوقااد( .)2118أثىر برنىاما
.23
تدريبي قائم عل ا بتكاريىة الوجدانيىة فى تنميىة فعاليىة الىذات لىدى عينىة مىن
فىىقر الجامعىىة ،مجلىىة كليىىة التربيىىة ،جامعىىة بنهىىا ،المجلىىد  ،21العىىدد ،112
أكتوبر الجزء الثال .
كريمااااان عويضااااةض وميرلياااا عبدالمرضاااا ( :)2119المسىىىىئولية
.24
اإلجتماعيىىىة وعققتهىىىا باإليثىىىار لىىىدى فىىىقر المرحلىىىة الثانويىىىة ،مجلىىىة كليىىىة
التربية ،جامعة بنها.
 إعداد اختبارات ومقاييس نفسية :









مقياس القلق (. )1111
مقياس الداف المعرف (. )1111
مقياس التوافق النفس (. )1117
استبيان الدور المهن لألصصائ نفس المدرس (. )1112
مقياس ا تجاه نحو الحاسر اآلل (. )1119
استبيان الضتف النفس (. )1111
مقياس التوجب الداصل الصارج للدافعية لألففال (. )2002
مقياس ا بتكارية ا نفعالية (. )2002

 اإلشراف على رسائل الماجستير:
" :أثر تفاعل فريقت التدريس "المعملية –
 .1وليد كمال عفيف القفا
التقليدية" وأسلور التعلم عل اكتسار مهارات التفكير العلم ف مادن
الفيزياء لدى فقر المرحلة الثانوية .
 .2فايزن مكروم السيد بكر " :عققة كل من الذكاء ودرجة اإلعاقة بالتحصيل
الدراس للصم" .
 .3ماجدن عل عبد السمي " :مستوى القلق وبيئة الفصل كما يدركها التقميذ ف
عققتها بأسالير التعلم".
 .4رشا منصور ابراهيم " :دراسة عاملية لبعم أسالير التفكير لدى عينة من
فقر الجامعة"
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 .5أمل عبد المحسن ذك " :دراسة تشصيصية عقجية لبعم صعوبات التعبير
الشفه لدى عينة من التقميذ ذوى صعوبات التعلم".
 .6أمنية حسن حلمي  :النموذم البنائي للعققة بين العومل الصمسة الكبري
للشصصية وأبعاد التعلم المنظم ذاتيا ً والتحصيل الدراسي.
 .7ايمان عبد الفتان السيد :درسان سيكومترية حول دما وتفوير اصتباري
المصفوفات المتتابعة وكاتل للذكاء باستصدام نموذم راس.
 .8أمان بدر عبد الوهار :أثر استصدام المصل المنظومي عل تعديل بعم
استراتيجيات حل المشقت الفيزيائية.
 .9فاعلية برناما تدريبي قائم عل المسئولية اإلجتماعية ف تنمية السلوي
األصقق لدى فقر المرحلة الثانوية ،كلية التربية /جامعة بنها2012 ،م.
استصدام الصرائف الذهنية لتعلم بعم المهارات األساسية لدى ناشئ
.11
المقكمة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بنها2019 ،
دراسة سيكومترية حول دما وتفوير اصتبارى المصفوفة المتتابعة
.11
وكاتل للذكاء باستصدام نموذم راش ،كلية التربية /جامعة بنها2017 ،
النموذم البنائي للعققات بين العوامل الصمسة الكبرى ف الشصصية
.12
وأبعاد التعلم المنظم ذاتيا ً والتحصيل الدراسي ،كلية التربية /جامعة بنها،
.2011
رسالة الفالبة /فريدن عثمان عبدالسقم بعنوان :أنماف الدافعية
.13
وتوجهات األهدام ومداصل الدراسة :دراسة عاملية ،بناء عل قرار مجلس
القسم رقم ( )272بتاريخ 2012 /10 /1م؛ الموضوع (الثان والعشرون)،
قسم علم النفس التربوي ،كلية التربية ،جامعة بنها.
فاعلية التدرير عل الوع الصوت لتحسين مهارات التواصل
.14
اللفظ لدى األففال المعرضين لصفر صعوبات التعلم ،كلية التربية للففولة
المبكرن ،قسم العلوم النفسية ،جامعة بني سويم2019 ،م.
ادمان األلعار األلكترونية وعققتب بمهارات التواصل اإلجتماع
.15
لدى أففال الروضة ،كلية التربية للففولةالمبكرن ،قسم العلوم النفسية ،جامعة
بني سويم2019 ،م.
أثر استصدام انموذم الفورمات لمكارثي ف تنمية التفكير ا بتكارى
.16
لدى ففل الروضة ،كلية التربية للففولة المبكرن ،قسم العلوم النفسية ،جامعة
بني سويم2019 ،م.
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 اإلشراف على رسائل الدكتوراه:
 .1مها عبد اللفيم سرور " :أثر التعزيز ف اكتسار أففال الحضىانة لىبعم
المفردات اللتوية األجنبية".
 .2عبىىىد الحميىىىد عبىىىد العظىىىيم محمىىىود " :دجماتيىىىة الوالىىىدين وعققتهىىىا بىىىبعم
الجوانر ا نفعالية والمعرفية لدى األففال".
 .3محمىىد عيىىاد غىىزال " :دراسىىة للحاجىىات النفسىىية وعققتهىىا بىىالتوافق النفس ى
لدى المسنين دراسة ف الجماهيرية العربية الليبية".
 .4أمل عبدالمحسن زكىي :أثىر برنىاما تىدريبي قىائم على بعىم اسىتراتيجيات
التعلم المنظم ذاتيا ف الدافعية والتحصىيل الدراسىي لىدى عينىة مىن التقميىذ
ذو صعوبات التعلم ،كلية التربية ،جامعة بنها2009 ،م.
 .5من محمد سابق :أثر برناما تدريبي ألسر التقميذ ذوي صعوبات التعلم
في تصفيم بعم صعوبات القراءن .
 .6هويىىدا محمىىد أنىىور " :مىىدى فاعليىىة اسىىتصدام نمىىف الىىتعلم والتفكيىىر المسىىيفر
كمدصل لتشصي وعقم صعوبات التعلم".
 .7أحمىىىد حسىىىن عاشىىىور  :مىىىدى فاعليىىىة برنىىىاما تىىىدريب فىىى عىىىقم بعىىىم
صعوبات التعلم النمائية".
 .8سلفان منىاور المفيىرى " :أثىر اصىتقم فريقىة العىرم ومحتىوى المهمىة
عل استراتيجيات تجهيز المعلومات ف الذاكرن الفقر المتفوقين عقليا ً .
 .9أثر برناما تدريبي ألسر ذوى صعوبات التعلم ف تصفيم بعم صعوبات
القراءن ،قسم علم النفس التربوي ،كلية التربية ،جامعة بنها2017 ،م.
 .11فعالية برناما تدريبي ف تنمية ا بتكارية الوجدانية ،قسم علم النفس
التربوي ،كلية التربية ،جامعة بنها2019 ،م.
 .11أثر برناما تدريبي قائم عل بعم الوظائم التنفيذية ف تحسين
الكفاءن الذاتية األكاديمية لدى التقميذ ذوى اضفرار ا نتبان وفرف
الحركة ،قسم علم النفس التربوي ،كلية التربية ،جامعة بنها2012 ،م.
 .12أثر برناما قائم عل الوظائم التنفيذية ف تحسين الكفاءن الذاتية
األكاديمية لدى التقميذ ذوى اضفرار ا نتبان وفرف الحركة ،كلية
التربية ،جامعة بنها2012 ،م.
 .13الكفاءن الذاتية األكاديمية والوظائم التنفيذية ( دراسة عاملية) ،كلية
التربية /جامعة بنها2012 ،م.
 .14برناما مقترن قائم عل بعم الوظائم التنفيذية ف تحسين الكفاءن
الذاتية األكاديمية ،كلية التربية ،جامعة بنها2012 ،م.
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 .15فاعلية برناما تدريبي قائم عل نظرية تجهيز المعلومات لتنمية
مهارات القراءن المعرفية لفقر المرحلة اإلعدادية ذوى صعوبات تعلم
اللتة الفرنسية وأثرن عل دافعية اإلنجاز ،كلية التربية ،جامعة
بورسعيد.2019،
 .16فاعلية برناما تدريبي قائم عل بعم استراتيجيات التنظيم الذات
للتعلم وأثرن عل بعم مكونات الذكاء الوجدان ونواتا التعلم ،كلية
التربية ،جامعة بنها2012 ،م.

 رسائل الماجستير التى شاركت فى مناقشتها :
 .1مها فريد منصور عل ( : )2002أثر ا تجاه نحو جنس المعلم عل التحصيل
الدراس واكتسار المهارات العملية ف ا قتصاد المنزل لفالبات المرحلة
اإلعدادية ،رسالة ماجستير ف ا قتصاد والتربية ،كلية ا قتصاد المنزل  ،جامعة
المنوفية.
 .2صافيناز عبد السقم عل التازى ( : )2002فاعلية برناما تأهيل لتنمية مفهوم
صورن الجسم والتوجب المكان لدى الففل األعم ف ريام األففال ،رسالة
ماجستير كلية التربية ،جامعة عين شمس .
 .3جيهان عل سويد ( : )2007الضتوف النفسية وعققتها بأسالير التعلم
والتحصيل الدراس لدى فقر الجامعة 0رسالة ماجستير ،كلية ا قتصاد المنزل ،
جامعة المنوفية.
 .4ربار محمد كمال الدين(" : )2003أثر استصدام استراتيجية التعلم التعاون ف
بعم المتتيرات الشصصية والتحصيل الدراس لدى ذوى صعوبات التعلم من تقميذ
الصم األول اإلعدادى األزهرى ،كلية الدراسات اإلنسانية ،ماجستير.
 .5أنور محمود محمد أحمد (" : )2001ضتوف مابعد الصدمة وعققتها بزمن
الرج والتوافق النفسي لدى اففال المرحلة األساسية العليا بمحافظات غزن " .
 .6ايمان محود عبيد(" :)2010فاعلية برناما ارشادي بالمعن في صفم الشعور
بالوحدن النفسي لدى عينة من المسنين" ،كلية التربية عين شمس ،ماجستير.
 .7صبان السيد سعد ابراهيم ( : )2011برناما تدريبي مقترن لتحسين المكون
اللفظي للذاكرن العاملب في ضوء نموذم بادلي لدى التقميذ ذوي صعوبات الفهم
القرائي .
 .8سامح حسن سعد الدين حرر ( : )2011فعالية الذات وأسلور العزو والرجاء
لدى المتفوقين دراسيا ً والعاديين ( دراسة عاملية ) كلية التربية – قسم علم النفس
التربوي  ،جامعة بنها .
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 .9نيفيين محمد محمد حافظ ( : )2012التنبت بالنجان األكاديمي لفقر الجامعة من
صقل القدرن المكانية والتمثييل المكاني
 .11التنبت بالنجان ا كاديمي لفقر الجامعة من صقل القدرن المكانية والتمثيل
المكان  ،كلية التربية /جامعة حلوان2012 ،
 .11مدى تباين بروفايقت اإلدراي السمع لدى ذوى صعوبات التعلم ا ستماع
عند لدى العاديين من تقميذ المرحلة ا بتدائية ف مملكة البحرين ،كلية الدراسات
العليا ،جامعة الصليا العربي2012 ،
 .12مدى تماييز أنماف صعوبات التعلم كتابة اليدوية والتهجئة لدى تقميذ المرحلة
ا بتدائية بدولة الكويت ،كلية الدراسات العليا ،جامعة الصليا العربي2017 ،
 .13فعالية استصدام اللعر الدرام ف تنمية بعم المهارات ا جتماعية لدى
أففال ما قبل المدرسة ،كلية التربية /جامعة بن سويم2017 ،
 .14فاعلية برناما مقترن لتنمية التفكير ا بداع لدى فقر المرحلة ا عدادية
المترددين عل نادى ا لكترونيات ،كلية التربية /جامعة حلون2017 ،
 .15فاعلية برناما تدريبي لتنمية التفكير ا بتكارى عند معلمات ريام األففال
وأثرن ف حر ا ستفقع لدى أففالهن ،كلية التربية /جامعة بني سويم2014 ،
 .16فعالية برناما قائم عل نظرية الذكاءات المتعددن لتنمية مهارات ا تصال
واتصاذ القرار لدى الفقر المعلمين ،كلية التربية /جامعة بورسعيد2019 ،
 .17فاعلية التدرير عل بعم استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ف تحسين فاعلية
الذات واألداء األكاديمي ف اللتة اإلنجليزية ،كلية التربية /جامعة المنوفية2019 ،
 .18فعالية اللعر الدراسي ف صفم العجز المتعلم لدى أففال الروضة ضعام
السم  ،كلية ريام األففال /جامعة ا سكندرية2012 ،
 .19الصقبة النفسية وعققتها با ستتراق الوظيفي لدى المعلمة المساندن لألففال
الشلل الدماغ المدمجين ،كلية ريام األففال جامعة ا سكندرية.2012 .
 .21فعالية برناما لتصفيم اضفرار المعالجة السمعية لدى ففل الروضة ذوى
صعوبات التعلم ،كلية ريام األففال ،جامعة األسكندرية2019 ،م.
 .21فعالية برناما ف ا نشفة الفنية قائم عل نظرية المرونة المعرفية ف تنمية
المفاهيم الفنية لدى تقميذ المرحلة ا بتدائية ،كلية التربية النوعية ،جامعة
ا سكندرية2019 ،
 .22فعالية التدرير عل مهارات ماوراء الذاكرن ف تصفيم صعوبات التعلم
ا مقء لدى تقميذ الصم الصامس ا بتدائي ،كلية الدراسات ا نسانية بالقاهرن،
شعبة التربية ،جامعة ا زهر2019 ،
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 .23فعالية التدرير عل بعم استراتيجيات المواجهة ف قلق ا صتبار وأثرها
ف التحصيل الدراسي لدى ذوى العجز المتعلم ،كلية التربية ،جامعة بنها2019 ،م.
 .24فعالية برناما تدصل مبكر لتنمية المهارات الحياتية ألففال الروضة
المعرضين لصفر صعوبات التعلم ،كلية ريام األففال ،قسم العلوم النفسية ،جامعة
مفرون2019 ،م.
 .25المعتقدات المعرفية ومهارات ماوراء المعرفة المنبئة بالتحصيل ف المواد
الشرعية لدى فقر المرحلة الثانوية األزهرية ،كلية التربية ،جامعة قنان السويس،
قسم علم النفس التربوي2011 ،م.

 رسائل الدكتوراه التى شاركت فى مناقشتها :
 .1ابراهيم محمد المتازى بدوى ( :)1119مدى فاعلية برناما تدريب لتنمية
بعم القدرات األبتكارية لدى أففال المرحلة ا بتدائية ،كلية البنات لألدار والعلوم
والتربية ،قسم علم النفس ،جامعة عين شمس.
 .2ثناء سيد حسن :فعالية برناما لتنمية القدرن عل التنظيم الذاتي للحد من
أعرام اضفرار ا نتباه والنشاف المفرف لدى تقميذ المرحلة ا بتدائية ،كلية
التربية جامعة بن سويم.
 .3فلعت أحمد حسن ( : )2002تمايز وتقامل القدرن الرياضية ف ضوء بعم
المتتيرات ،كلية التربية ببن سويم.
 .4داليا عبد الوهار صيرى  :أثر تفاعل كل من عمليات تجهيز المعلومات
المضبوفة واآللية م التروى/ا ندفاع ف مهارات حل جامعة األزهر ،المشكلة عند
ذوى صعوبات التعلم 2002م ،كلية الدراسات اإلنسانية – جامعة األزهر .
 .5جيهان عل السيد سويد(" : )2003قيم فقر الجامعة عققتها ببعم
المتتيرات الشصصية والمعرفية ،كلية ا قتصاد المنزل  ،جامعة المنوفية.
 .6نبيل عبد الهادي أحمد السيد ( : )2011أثر التدرير عل مهارات البراعة
المتعلمة في الدافعية األكاديمية لدى تقميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي  ،جامعة
األزهر -كلية التربية  ،قسم علم النفس التعليمي .
 .7عبد الرحمن محمد مسعود  :أثر برناما للتدرير عل بعم أبعاد الثقة بالنفس
في الداف لإلنجاز األكاديمي لدى التقميذ بفيئي التعلم .
 .8أثر برناما تدريبي قائم عل اإلثراء النفسي ف عقم بعم جوانر القصور
اللتوى لدى المتفوقين عقليا منصفضي التحصيل الدراسي ،كلية التربية /جامعة بنها،
.2017
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 .9أثر برناما تدريبي ف بعم مهارات الوع بما وراء اللتة والفهم القرائي لدى
فالبات ذوات مستويات مصتلفة من الذكاء اللتوى ،كلية الدراسات اإلنسانية جامعة
األزهر2012 ،
 .11فاعلية التعلم القائم عل حل المشكلة والتعلم الموجهة ذاتيا ً ف تنمية مهارات
التعلم مدى الحيان لدى عينة من فقر الجامعة ،كلية التربية /جامعة دمنهور،
2013
 .11فاعلية برناما تدريبي قائم عل نظرية التعلم المستند ال المخ ف تنمية
مهارات التفكير عال الرتبة لدى فقر الجامعة ،كلية التربية /جامعة
الزقازيق.2013،
 .12أثراأللعار التعليمية ف تحسين الذاكرن العاملة والفهم اللتوى لدى التقميذ
المعاقين عقليا ً القابلين للتعلم ،كلية التربية ،جامعة بن سويم2019 ،م.

 رسائل تم تحكيمها للحصول على جـائة جامعـة الةقـا ي
ألفضل رسالة على مستوى الجامعة:
 .1فاعلية برناما تدريبي قائم عل نظرية التعلم المستند ال المخ ف تنمية مهارات
التفكير عال الرتبة لدى فقر الجامعة ،كلية التربية2013 ،م.
 .2الكشم عن األداء التفاضل لمفرادت اصتبار تحصيل ف الرياضيات لدى تقميذ
المرحلة اإلعدادية وفقا لنظريتي القياس التقليدية وا ستجابة للمفردن ،كلية التربية،
2013م.
 .3التفكير التأمل وعققتة بتوجب الهدم لدى فلبة جامعة الزقازيق ،كلية التربية،
2012م.

 التحكيم على االبحاث:
 .1الكفاءن ا جتماعية وعققتها بالتحصيل الدراسي لدى عينة من فقر كلية
التربية  ،مجلة دراسات نفسية المجلد  14العدد الراب اكتوبر 2004م.
 .2الذكاء ا نفعالي والتحصيل الدراسي لدى فقر التعليم الثانوى العام
والزراعي"دراسة مقارنة" مجلة كلية التربية بكفر الشيخ  ،العدد الراب السنة
الرابعة 2004م.
 .7حر ا ستفقع والمرونة وعققتب بالتحصيل الدراسي لدى اففال المرحلة
ا بتدائية"دراسة تحليلية ارتبافية" مجلة كلية التربية بكفر الشيخ .العدد الراب
السنة الرابعة 2004م .
 .4مركز التحكم وعققتب ببعم عومل الضتف النفسي لدى تقميذ المرحلة
اإلعدادية (. ) 2009
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" .9التشاجر بين ا صون وعققتب ببعم المتتيرات .
 .2مدى فاعلية برناما تدريبي في تحسين بعم جوانر سلوي المشاغبة لدى عينة
من تقميذ المرحلة اإلعدادية (. )2002
 .3القيمة التنبتية لمتتيرى سمات المزام وسمات ما وراء المزام بالقدرات
اإلبداعية ف ضوء مفهوم السيفرن المصية ،مجلة كلية التربية -جامعة حلوان ،عدد
ديسمبر .2009
 .9فاعلية برناما تعليم ف التشتيل النشف للمعلومات عل التحصيل الدراس
وفاعلية الذات ف ضوء متتيرى العمر والجنس ،مجلة معهد البحو التربوية،
جامعة القاهرن ،بتاريخ .2009 /3/14
 .1بعم المتتيرات المعرفية والوجدانية المرتبفة باإلبداع المهن للمعلم
والتحصيل الدراس للفقر " دراسة باستصدام تحليل المسار" ،مجلة كلية التربية-
جامعة بن سويم ،عدد ديسمبر 2009م .
 .10التحقق من استراتيجيات البرمجة اللتوية العصبية في عقم العسر القرائي
( الديسليكسيا ) (. )2009
 .11أثر مهارات ماوراء المعرفة عل التحصيل الدراسي في المستويات المصتلفة
لدى عينة من فقر الجامعة (. )2001
 " .12استراتيجيات تنظيم الدافعية والتعلم ما وراء المعرفة وعققتهما بفاعلية
الذات والتحصيل ا كاديمي لدى فقر الجامعة" ،مجلة كلية التربية ببنها2001م
.
 .17فعالية ا رشاد السلوك في رف تقدير الذات لدى ا ففال ذوى النشاف الزائد
المساء معاملتهم"(برناما للتقميذ وا باء والمعلمين) .
 .14نمذجة العققات السببية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ً وفاعلية الذات
والتوجهات الدافعية ا صلية وقلقل ا صتبار والتحصيل الدراسي لدى عينة من
فقر الجامعة.
 .19فعالية المحاكان الحية في التدرير عل ادارن وقت الحصة الدراسية والتفاعل
الصفي للفقر المعلمين .
 .12دور الفاعلية الذاتية المدركة والفروق بين الجنسين في ا عاقة الذاتية
ا كاديمية لدى فقر المرحلة الثانوية .
" .13دور الوع بنسق الذاكرن ف كفاءن حل المشكقت ضعيفة البناء ومحكمة
البناء لدى كل من ا ففال والمراهقين".
 " .19أثر تنمية ما وراء ا دراي بالتدرير عل ا سئلة الذاتية في الفهم وادارن
الذات لفقر الجامعة".
-19-

عينة من

 .11عادات ا ستذكار وعققتها بدافعية ا نجاز والفعالية الذاتية ل
فالبات كلية اعداد المعلمات بمحافظة جدن .
 .20أثر استصدام بعم استراتيجيات التعلم النشف في تحصيل العلوم وتنمية
بعم مهارات التفكير العلمي وعمليات العلم لدى تقميذ الصم األول
الثانوي"مجلة "دراسات عربية في التربية وعلم النفس" .
 .21مصرجات التعلم المعرفية والوجدانية لبراما موهبة الصيفية "دراسة
تقويمية" (. )2010
 .22أثر التدرير عل بعم استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ً في فاعلية الذات
وحل المشكقت والتحصيل لدى عينة من التقميذ الموهوبين منصفضي التحصيل .
.27
 .24الفكاهة التربوية وعققتها بالوظيفب التنفيذيب كما تقميذ المرحلة اإلبتدائية
(. )2011
 .29أسالير اتصاذ القرار وعققتها بالصقبب األكاديميب لدى فقر الجامعب
(. )2011
 .22البناء العاملي للذكاء الروحي وعققتب بالصيال األصققي وأسالير القيادن لدى
المعلمين والمعلمات (. )2011
 .23النموذم البنائي للعق قات بين الرجاء والمساندن اإلجتماعية واستراتيجيات
المواجهة والتوافق النفسي لدي عينة من الفقر (. )2011
 .29فاعلية برناما تدريبي قائم عل الصرائف الذهنيب ومهارات ماوراء المعرفة
في تحسين مهارن حل المشكقت الرياضية اللفظية لدى التقميذ ذوي صعوبات
التعلم (. )2011
 .21اصتزال مفردات ا صتبارات التقليديب الصفية في ضوء متتيري اقص قيمة
للمعلومات وعدد المفردات (. )2011
 .70مشكقت النوم لدى األففال ذوي اضفرابات التوحد (. )2012
 .71الذكاء الوجداني وعققتب بالسلوي العدواني لدى فقر المرحلة الثانوية .
 .72بعم المشكقت السلوكية لألففال المشاهدين للقنوت الفضائية .
 .77الذكاء الوجداني وعققتب بالتوافق الدراسي وا نجاز األكاديمي لدى عينة من
فقر المرحلة الثانويب للمتفوقين والمتأصرين دراسيا ً .
 .74برناما تدريبي قائم عل ملم ا نجاز لرف كفاءن الفالر المعلم عل التقويم
البديل (. )2012
 .79بعم الصبرات المكتسبة في تعليم وتمكين األشصا الصم ( درسة حالة) .
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 .72الصجل وعققتب بالعنم األسري واساءن المعاملة البدنية واإلهمال الوالدي
لضعيفات السم في محافظة بتداد .2012
 .73أثر فريقة كتابة لتة ا شارن عل التحصيل ا كاديمي والمفردات اللتوية
عند الفلبة الصم(. )2012
 .79صعوبات اتصال ا مهات بأففالهن الصم البكم (. )2012
 .71جودن حيان الوالدين وعققتها با حساس بالسعادن لدى أففالهم الصم
(. )2012
 .40تصور مترن يعمل عل اتاحة الفرصة للصم وضعام السم لقلتحاق
بالجامعات (. )2012
 .41فاعلية برناما مقترن في العلوم باستصدام استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكقت في تنمية التحصيل المعرفي وبعم المهارات الصيالية لدى التقميذ
المعاقيين سمعيا ً بالمرحلة ا بتدائي .
 .42فاعلية برناما عقم تكاملي للمساندن ا جتماعية واثرن في تحسين درجة
ا من النفسي لدى ضعم السم .
 .47فاعلية برناما ارشادي لتحسين تواصل ا مهات م اففالهن واثرن في تنمية
النضا ا جتماعي لدى ا ففال ضعام السم .
 .44فاعلية برناما تدصل مبكر في تعديل بعم صصائ سلوي اففال الروضة
المعاقيين سمعيا ً ذوي اضفرار نق النتباه وفرف النشاف .
 .49أثر استصدام فريقة التعلم المتنقل كأحد البدئل التربوية المتاحة لقحاق
الفقر ضعام السم بالتعليم الجامعي عل كل من التحصيل الدراسي وجودن
الحيان لدى الفقر ضعام السم .
 .42فاعلية اللعر التنافسي عل تنمية بعم القدرات البدنية والمهارات
ا جتماعية لدى ضعام السم .
 .43استصدام استرتيجية التعلم بمساعدن ا قران في تسهيل عملية التعلم للصم
وضعام السم .
 .49اثر برناما قائم عل ا نشفة القصفية في تنمية الهوية الجنسية لدى الصم
وضعام السم .
 .41استراتيجيات مواجهة الضتوف لدى امهات ا ففال من ذوي ضعم السم
في عققتها بالقدرن العقلية بنائهن باستصدام مقياس ستانفورد -بينيب الصورن
الصامسة .
 .90أثر استصدام الكمبيوتر والكتيبات ا شارية لمصاحر في تنمية بعم
المفردات اللتوية لدى التقميذ المعوقين سمعيا بالمرحلة ا بتدائية .
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 .91فعالية تعليم السباحة عل صفم درجة اضفرار ا نتباه المصحور بالنشاف
الحركي الزائد لدى التقميذ ذوي ا عاقة السمعية .
 .92تصور مقترن لعقم المشكقت التعليمية لدى التقميذ الصم من وجهة نظر
المعلميين وأولياء األمور.
 .97فعالية برناما تدصل مبكر قائم عل التعليم الشفهي لتنمية النتباه وا دري
(السمعي  ،البصري) لدى ا ففال ضعام السم .
 .94فاعلية برناما مقترن باستصدام مدصل التعلم بالنمذجة في عقم بعم
اضفرابات النفق والكقم لدى التقميذ ضعام السم .
 .99تصميم عرم جودو وتأثيره عل تنمية القدات البدنية والتفكير ا بتكاري
لقففال ضعام السم ( 14-12سنة ) .
 .92برناما مقترن لتنمية اللتة لدى األففال ضعام السم في المرحلة ماقبل
المدرسة  :األسس والصيارات التربوية .
 .93األدآء في اصتبارات القدرات العقلية واصتبار المقحظة وا نتباه لقياس الذكاء
في المراحل التعليمية المصتلفة .
 .99فاعلية برناما تدريبي مقترن لتدرير المعيدين والمحاضرين بجامعة الفائم
عل بناء وتصميم ا صتبارات التحصيلية .
 .91فعالية برناما تدريبي قائم عل الذكاء الوجداني في تنمية لنفكير الناقد
وتعدبل المعتقدات القغققنية لدى عينة من فقر الجامعة .
 .20أثر اكتسار الحكمة ف تنمية التفكير الجدل ومهارات اتصاذ القرار لدى
فقر جامعة الملي فيصل بالمملكة العربية السعودية ،المجلة المصرية لعلوم
2012 ،21 -74 .م.
المراهقة ،العدد الصامس،
61. Evaluation the effects of the Oasis Enrichment Model
on gifted education: meta-analysis study, journal of talent
development& excellence, 5(1), 99- 113, 2012.
 .22النظريات الضمنية كمنبئات لتحيز المعلمين ف ترشيح الفقر لبراما
الموهوبين( البح فائز بجائزن أ.د /فتاد أبو حفر ألافضل بح علم ف مجال
علم النفس التربوي) ،المجلة المصرية للدراسات النفسية،32 -77 ،)32(21 ،
.2011
 .27نموذم الواحة اإلثرائ وأثرن ف القدرات التأملية والمرونة المعرفية والذكاء
العمل لدى الفلبة الموهوبين "دراسة تقويمية" ،مجلة دراسات تربوية واجتماعية،
كلية التربية /جامعة حلوان.2011 ،132 -119 ،)7( 13 ،
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64. The impact of school enrichment program on
developing verbal, figural, and a qualitative creative
abilities of gifted students, faculty of education, Beni Suef
university, 19(2), 136- 161, 2012.
 .29مفاهيم ال تعلم كمصرجات للقون المعرفية المسيفرن والمعتقدات المعرفية لدى
فقر الجامعة( البح فائز بجائزن راشيد بن حميد ف مجال الدراسات التربوية
والنفسية بدولة األمارات العربية المتحدن) ،المجلة المصرية للدراسات النفسية،
.2010 ،121 -129 ،)21(20
 .22اإلسهام النسبي لبعم المتتيرات المعرفية والوجدانية ف أداء الفقر
الموهوبين ف البراما اإلثرائية الصيفية ،مجلة بحو كلية اآلدار ،جامعة
المنوفية.2010 ،144 -102 ،92 ،
 .23نموذم الحتمية التبادلية الثقث بين البيئة المدرسية والدافعية الدراسية
والتحصيل الدراسي لدى تقميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة كلية التربية ،جامعة
أسيوف.2009 ،199 -143 ،)2(24 ،
 .29العققة بين الذكاء الوجدان والعوامل الصمسة الكبري ف الشصصية لدى
فقر الجامعة ،مجلة كلية التربية ،جامعة بن سويم ،العدد ( ،)3الجزء الثال ،
يناير .2003
 .21المشكقت السلوكية واألكاديمية لدى فالبات كليت العلوم والتربية واآلدار
بجامعة تبوي ،مجلة كلية التربية ،جامعة بن سويم ،العدد ( ،)12الجزء الثال ،
أغسفس .2001
 .30التنبت بفعالية الذات من كل من الرضا الوظيفي وضتوف العمل واإلحتراق
النفسي لدى معلم المرحلة الثانوية ،مجلة كلية التربية ،جامعة بورسعيد ،العدد
( ،)12الجزء الثاني ،يونية .2012
 .31السعادن النفسية وعققتها بالتحصيل الدراسي واإلتجان نحو الدراسة الجامعية
لدى فقر جامعة تبوي ،مجلة كلية التربية ،جامعة الزقازيق ،العدد ( ،)39يناير
2017م.
 .32قياس ادراي األنساق القيمية لفالبات جامعة تبوي (دراسة مسحية) ،مجلة
كلية التربية ،جامعة بنها ،العدد ( ،)14الجزء األول ،المجلد ( ،)24أبريل 2017م.
 .37أسالير التعلم وأسلور التفكير ا صتبارى ف ضوء كل من الجنس
والتحصيل الدراسي لدى فقر كلية التربية ،مجلة كلية التربية،
والتصص
جامعة بنها ،العدد ( ،)30المجلد ( ،)13أبريل .2013
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 .34سمات الشصصية ف ضوء نظرية العوامل الصمسة الكبري وعققتها
باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى فلبة كلية التربية /جامعة الزقازيق ،مجلة
كلية التربية ،جامعة بن سويم ،العدد ( ،)1الجزء الثال  ،ديسمبر .2003
 .39العققة بين ا نتبان المتمركز حول الذات وتقدير الذات لدى فالبات كلية
العلوم واآلدار بسران عبيد ،مجلة كلية التربية ،جامعة أسوان ،العدد ( ،)22ديسمبر
.2012
 .32الضتوف المهنية وعققتها ببعم المتتيرات الديموجرافية لدى عينة من
الدعان العاملين ف وزارن األوقام ،مجلة علمية محكمة للبحو التربوية والنفسية
واإلجتماعية ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،العدد ( ،)119يونية .2007
 .33الفروق بين مجموعات من المتقاعدين عن العمل ف بعم األضفرابات
النفسية ،مجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانية ،جامعة المنيا ،كلية اآلدار،
الجزء ( ،)4المجلد ( ،)14أكتوبر .2007
 .39فاعلية برناما ترويحي ديني ف تصفيم حدن السلوي العدوان لدى عينة من
فقر شعبة التربية الرياضية بكلية التربية ،جامعة األزهر ،مجلة علم النفس
المعاصر والعلوم اإلنسانية ،جامعة المنيا ،كلية اآلدار ،العدد ( ،)7أكتوبر .2004
 .31اإلكتئار النفسي ف ضوء بعم المتتيرات الديموجرافية لدى عينة من
الفقر المصريين والوافدين بجامعة اآلزهر  ،وفعالية برناما ارشادي ف تصفيم
حدتب ،مجلة كلية التربية ،جامعة اآلزهر.2011 ،
الشصصية والتحصيل الدراسي ف ضوء
 .90الفروق ف بعم الصصائ
أسلور التعلم التعاون والمحاضرن لتدريس مادن أحكام التجويد لدى عينة من
فقر الجامعة بالمملكة العربية السعودية ،مجلة كلية التربية ،جامعة بن سويم،
العدد ( ،)3الجزء ( ،)4يناير .2003
 .91جودن الحيان الجامعية الدراسية ف ضوء كل من :توجب الهدم والتصفيف
الدراسي لدى فلبة كلية التربية ،مجلة كلية التربية ،جامعة الزقازيق ،بح مقبول
النشر.
 .92فاعلية برناما تعليمي ف ضوء نظرية الذكاءات المتعددن عل التحصيل
الدراسي وفعالية الذات ف الرياضيات لدى تقميذ الصم السادس اإلبتدائي ذوى
صعوبات تعلم الرياضيات ،مجلة كلية التربية ،جامعة بنها ،العدد ( ،)90المجلد
( ،)11أكتوبر .2001
 .97صعوبات تعلم علم أحكام التجويد ف ضوء متتيري الجنس والتصص
الدر اسي لدى فقر الجامعة بالمملكة العربية السعودية ،مجلة كلية التربية ،جامعة
المنصورن ،)24( ،مايو .2003
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 .94مدى فاعلية نموذم أمجوم ف تحديد المستوى صتبار محك
مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورن ،العدد ( ،)72يناير.1119
 .99البناء العامل للذكاءات المتعددن وعققتها ببعم المتتيرات :اصتبار لصدق
نظرية جاردنر ،مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر ،العدد ( ،)112فبراير .2007
 .92استصدام نظرية امكانية التعميم ف تقدير ثبات بفاقة مقحظة أداء الفقر
ف التربية الميدانية ،مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورن ،العدد ( ،)49يوليو
..2009
 .93أسالير التفكير سترنبرم وعققتها باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى
عينة من فقر التربية الصاصة بمدينة جدن ،مجلة دراسات عربية ف التربية وعلم
النفس ،العدد (2012 ،)22م.
السيكومترية لمفردات اصتيار من متعدد تتضمن أكثرمن اجابة
 .99الصصائ
صحيحة ،مجلة كلية التربية ،جامعة المنصورن ،العدد ( ،)91أكتوبر .2012
 .91لوحة أحدا برناما الجو ت المعرفية لتعليم العمليات الحسابية األرب لدى
تقميذ الصم الثال ا بتدائي ،غمجلة كلية التربية ،جامعة بورسعيد ،العدد (،)14
يونيو 2017م.
 .10التشوهات المعرفية وتقدير الذات ا جتماعية لدى فلبة جامعة الزقازيق ف
ضوء متتيري النوع والفرقة الدراسية( دراسة تنبتية).
 .11أثر برناما تدريبي لتنمية استراتيجيات التنظيم الذات ف صفم التشتت
وتحسين الكفاءن األكاديمية لدى تقميذ ذوى اضفرار ا نتبان وفرف الحركة
بالمرحلة ا بتدائية ،المجلة المصرية للدراسات النفسية،102 -93 ،)91(27 ،
2017م.
 .12فعالية برناما قائم عل الذكاء العمل ف تنمية مهارات ريادن األعمال وحل
المشكقت المستقبلية لدى فقر المرحلة الثانوية ،مجلة دراسات تربوية
واجتماعية ،جامعة حلوان2019 ،722 -701 ،)7(71 ،م.
 .17تقييم القيمة المضافة للبراما اإلثرائية الصيفية عل أداء الفقر الموهوبين
بالمرحلة اإلبتدائية،المجلة المصرية للدراسات النفسية،791 -709 ،)93( 29 ،
2019م.
 .14تقييم نواتا التعلم للبراما ا ثرائية القائمة عل الروبوت لدى الفقر
الموهوبين بالمرحلة المتوسفة ،المجلة المصرية للدراسات النفسية،)17(22 ،
2012 ،229 -220م.
'95. Apredictive structural model for gifted students
performance: a study based on intelligence and its
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implied theories, learning and individual differences, 51,
11- 18, 2016
 .12بيئة التعلم المدركة والمرونة المعرفية كمنبئات بفاعلية الذات اإلبداعية لدى
فقر كلية التربية بقنا ،مجلة البح ف التربية وعلم النفس ،كلية التربية ،جامعة
المنيا ،المجلد ،70العدد  ،1الجزء 2013 ،119 -120 ،2م.
97. The effect of enrichment program on developing
analytical abilities of elementary gifted students, journal of
educational the gifted, 35(2), 153- 174, 2012
 .19أثر برناما تدريبي لتنمية التفكير القائم عل الحكمة ف تحسين استراتيجيات
المواجهة لحل المشكقت الضابفة لدى فقر الجامعة( البح فائز بالمركز األول
ف المجال التربوي بالدورن الحادية والثقثين لجائزن راشد بن حميد بدولة
ا مارات) ،المجلة المصرية للدراسات النفسية2012 ،242 -201 ،)33(22 ،
 .11تفور التفكير القائم عل الحكمة لدى فقر الجامعة بدول الصليا العربي
(دراسة عبر ثقافية) ،المجلة المصرية للدراسات النفسية،294 -201 ،)31(27 ،
2017
 .100التماييز البنائي لقتجان نحو التقويم الشامل لدى معلمين المرحلة ا بتدائية ف
ضوء بعم المتتيرات الديموجرافية ،مجلة كلية التربية ،جامعة بنها ،العدد ،12
الجزء 2017 ،122 -129 ،2م.
 .101أداء محاكات تحديد عدد العوامل ف التحليل العامل ا ستكشاف ألدوات
القياس ف البحو النفسية ،مجلةكلية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد  ،71الجزء
2019 ،4م
 .102األداء التفاضل لبنود اصتبار وافسون جليسر للتفكيراناقد باشتصدام النماذم
البارامترية والقبارامترية ف نظرية ا ستجابة للمفردن وعققتة باأداء التفاضل
لقصتبار باستصدام التحديد العامل التوكيدي متعدد المجموعات ،مجلة التربية ،كلية
التربية ،جامعة األزهر ،العدد  ،129الجزء الثاني2019 ،929 -499 ،م.
 .107الذكاء الوتيني والذكاء الثقاف وعققتهما بالتوافق م الحيان الجامعية
واإلنجاز األكاديمي لدى الفقر السعوديين والوافدين بجامعة القصيم ،مجلة كلية
التربية باإلسماعيلية ،جامعة قنان السويس ،العدد  ،79المجلد،110 -119 ،1
2012م.
 .104استراتيجيات أداءا صتبار وتأثيرها عل مستوى األداء والصصائ
السيكومترية لقصتبار وبنودن ،مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوف ،المجلد  ،77العدد
2013 ،111 -111 ،2م.
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 .109ادمان ا نترنت وعققة بالدافعية ا كاديمية الذاتية لدى فالبات كلية ريام
األففال  ،مجلة التربية وثقافة الففل ،كلية ريام األففال ،جامعة المنيا ،العدد،2
الجزء 2012 ،4م.
 .102فاعلية برناما باستصدام ا نشفة المتكاملة ف تنيمة مهارات ا دراي
السمع والبصري لدى أففال الروضة ذوى اضفرار النفق ،مجلة التربية وثقافة
الففل ،جامعة المنيا ،العدد ،3الجزء 2012 ،1م.
 .103أثر المساندن ا جتماعية عل المرونة النفسية لدى أولياء أمور األففال ذوى
ا حتياجات الصاصة ،مجلة دراسات ف الففولة والتربية ،كلية ريام األففال،
جامعةأسيوف ،العدد ،2الجزء.2013 ،2
108. Engagement program with self-awareness and
cognitive assimilation efficiency of students, international
journal of science and research 2015, 78- 96- impact
factor 3.391.
109. Personality type according personality compass and
its relationship with self-regulated learning, international
journal of science and research.
 .110القدرن ع ل حل المشكقت ا جتماعية وعققتها بالفاعلية الذاتية لدى عينة
من المنفصقت عاففيا ف ضوء يعم المتتيرات ،المجلة المصرية للدراسات
النفسية2014 ،
 .111الدافعية العقلية وعققتها بالتحصيل الدراسي لدى فلبة المرحلة اإلعدادية،
المتتمر العلم الصامس لكلية التربية للعلوم ا نسانية بجامعة واسف ببتداد،17 ،
نسيان 2012م.
 .112دراسة مقارنة للمشكقت النفسية وا جتماعية لدى فاقدى األر وأقرانهم من
تقميذ المرحلة اإلبتدائية ،كلية التربية للعلوم النفسية ،أبن الهيثم ،جامعة بتداد.
 .117اضفرار النفق لدى أففال الروضة بمحافظة المنيا (دراسة مسحية) ،مجلة
التربية وثقافة الففل ،كلية ريام األففال ،جامعة المنيا ،العدد2014 ،7
 .114السمات المزاجية وعققتها بالكفاءن ا جتماعية لدى ففل الروضة ،مجلة
الففولة ،كلية ريام األففال ،جامعة القاهرن ،العدد 2019 ،11م.
 .119الضتوف النفسية وعققتها بمستوى الفمون لدى فالبات التعليم المفتون
بكلية ريام األففال جامعة المنيا ،مجلة التربية وثقافة الففل ،كلية ريام
ببحو المتتمر الدول الثاني لكلية ريام
األففال ،جامعة المنيا ،عدد صا
األففال2014 .
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 .112مهارات التفكير الميتا تفكير ومهارات الميتا ذاكرن لدى فئات متباينة من
المواهقين ذوى ا ستثناء المزدوم،المجلة المصرية للدراسات النفسية
 .113ا صفاقات المعرفية وعققتها بأسالير معالجة المعلومات وحل المشكلة لدى
فلبة الجامعة ،كلية التربية للعلوم -أبن الهيثم -جامعة بتداد2014 .
 .119التفكير اإليجابي وعققتة بالدافعية األكاديمية الذاتية وا تجان نحو مهنة
التدريس ل دى فلبة كلية التربية ،مجلة البحو التربوية والنفسية ،كلية التربية
للعلوم -أبن الهيثم -جامعة بتداد
 .111المعتقدات المعرفية وعققتها بموق الضبف لدى فلبة الجامعة ،مجلة البحو
التربوية والنفسية ،الجامعة المستنصرية ،كلية التربية األساسية ،وحدن أبحا
الذكاء والقدرات العقلية ،العدد 2014 ،19م.
 .120أسالير التذكر وأسالير التعلم وعققتهما بالفاعلية الذاتية لدى فلبة الجامعات
العراقية ،مجلة البحو التربوية والنفسية ،كلية التربية للعلوم -أبن الهيثم -جامعة
بتداد2014 ،
 .121تقرير المصير والصبرن العاففية وعققتهما بالكفان التحصيل لدى فلبة
الجامعة ،مجلة البحو التربوية والنفسية ،كلية التربية للعلوم -أبن الهيثم -جامعة
بتداد2014،
 .122اضفرابات ما بعد الضتوف الصدمية وعققتها بالعنم المدرسي لدى تقميذ
المرحلة ا بتدائية ،مجلة البحو التربوية والنفسية ،كلية التربية للعلوم -أبن الهيثم-
جامعة بتداد2017 ،م
 .127استصدام نظرية امكانية التصميم ف تقدير ثبات بفاقة مقحظة أداء الفقر
ف التربية الميدانية ،المجلة العلمية بكلية التربية ،جامعة المنصورن ،العدد ،19
يوليو .2009
 .124الذكاء ا نفعال والتحصيل الدراسي لدى فقر التعليم الثانوى العام
والزراع  ،مجلة كلية التربية بكفر الشيخ ،العدد 2004 ،42- 1 ،4
 .129فاعلية المحاكان الحية ف التدرير عل ادارن وقت الحصة الدراسية والتفاعل
الصف للفقر المعلمين ،المجلة المصرية للدراسات النفسية.2010 ،
 .122دور الفاعلية الذاتية المدركة والفروق بين الجنسين ف العققب الذاتية
األكاديمية لدى فقر المرحلة الثانوية ،المجلة المصرية للدراسات النفسية
 .123نمذجة العققات السببية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا وفاعلية الذات
والتواجهات الدافعية وقلق ا صتبار والتحصيل الدراسي لدى عينة من فقر
الجامعة ،مجلة دراسات تربوية واجتماعية ،مجلة كلية التربية -جامعة حلوان،12 ،
2010 ،4م
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 .129مشروع بح " انتام براما تليفزيونية مرجهة للصم وضعام السم ،
جامعة جنور الوادى قنا 2019
 .121أثر مهارات ماوراء المعرفة عل التحصيل الدراسي ف المستويات المصتلفة
لدى عينة من فقر الجامعة ،المركز القوم للبحو التربوية.2001 ،
 .170فاعلية برناما تدريبي ف تحسين األداء العقل لمعرف لدى تقميذ المرحلة
اإلعدادية وذوى اضفرار ا نتبان مفرف الحركة،مجلة كلية التربية -جامعة بنها
 .171التحقق من استراتيجيات البرمجة اللتوية العصبية ف عقم العسر القرائي،
المجلة المصرية لعلوم المراهقة ،العدد األول ،مارس .49 -12 ،2009
 .172مدى فاعلية برناما تدريبي ف تحسين بعم جاونر سلوي المشاغبة لدى
عينة من تقميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة عالم التربية ،العدد ،219 -194 ،20
.2002
 .177مركز التحكم وعققتب ببعم عوامل الضتف النفسي لدى تقميذ المرحلة
اإلعدادية ،مجلة عالم التربية ،العدد 2009 ،127 -32 ،12
 .174دراسة تحليلية مقارنة حول التتير ف تقدير بارامترات نموذم ا ستجابة
للمفردن البارامتر والنظرية الكقسيكية ،مجلة الففولة.2001 ،2 ،
 .179استراتيجيات تنظيم الدافعية والتعلم ماوراء المعرف وعققتهما بفاعلية الذات
والتصص ا كاديمي لدى فقر الجامعة ،مجلة كلية التربية جامعة بنها2001 ،
 .172بح ا ستفقع والمرونة وعققتهما بالتحصيل الدراسي لدى فقر كلية
التربية ،مجلة كلية التربية بكفر الشيخ ،العدد.2004 ،4
 .173الكفاءن اإلجتماعية وعققتها بالتحصيل الدراسي لدى فقر كلية التربية،
مجلة رابفة ا صصائيين النفسيين المصرية ،المجلد 2004 ،417 -472 ،14
 .179فاعلية استراتيجيات ماوراء المعرفة ف تنمية مهارات التفكير الناقد وتصفيق
قلق ا صتبار لدى التقميذ ذوى صعوبات التعلم ،مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر،
2014
139. The effectiveness of training program baesd on
dodge's social information procseeing model on
improving social skills of children with autism disorder,
international journal of psycho-educational sciences,9(2),
2015
 .140أثر استصدام استراتيجيات التعلم النشف ف التحصيل الدراسي للعلوم وتنمية
بعم مهارات التفكير العلم وعمليات العلم لدل تقميذ الصم األول ا عدادي،
مجلة دراسات عربية ف التربية وعلم النفس ،جامعةفيبة بالسعودية.2001 ،
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 .141القيمة التنبتية لمتتيري سمات المزام وسمات ماوراء المزام بالقدرات
ا بداعية ف ضوء مفهوم السيفرن المصية ،مجلة كلية التربية ،جامعة حلوان،
2009
 .142فاعلية برناما تعليمي ف التشتيل النشف للمعلومات عل التحصيل الدراسي
وفاعلية الذات ف ضوء متتيرى العمر والجنس ،مجلة معهد البحو التربوية،
جامعة القاهرن2009 ،
 .147بعم المتتيرات المعرفية والواجدانية المرتبفة باإلبداع المهن للمعلم
والتحصيل الدراسي للفقر (دراسة ف تحليل المسار) ،مجلة كلي التربية ،جامعة
بني سويم.2009 ،
 .144تصميم استراتيجية للجو ت المعرفية عبر الوير وتوظيفها ف عقم
صعوبات تعلم الرياضيات لدى تقميذ الصم الثال ا بتدائي واتجاهاتهم نحوها،
مجلة كلية التربية جامعة بورسعيد ،العدد ،14يونية 2017م.
 .149التروى /اإلندفاع كأحد األسالير المعرفية وعققتب بعادات ا ستذكار لدى
فقر الجامعة المتفوقين دراسياً ،مجلة رابفة األصصائيين لبنفسانيين المصرية،
أبريل 2019م.
 .142للتمايز البنائي لإلتجان نحو التقويم الشامل لدى معلم المرحلة ا بتدائية ف
ضوء بعم المتتيرات الديموجرافية ،المجلةالمصرية للدراسات النفسية.
 .143فاعلية برناما ارشادى لتنمية مهارات الذكاء اإلجتماع ف صفم سلوي
التنمر المدرسي دى تقميذ المرحلة اإلبتدائية ،مجلة كلية التربية ،جامعة فنفا،
.2011
 .149أثر تدريبات الوع الفينولوج ف تحسين الذاكرن العاملة الفونولوجية،
والتعرم عل الكلمة لدى األففال ذوى اإلعاقة العقلية البسيفة ،مجلة كلية التربية،
جامعة األزهر.2017 ،
 .141التفكير الناقد وعققتب بدافعية اإلنجاز لدى الفقر السعوديين والمصريين
المتتربين ،كلية البنات ،جامعة عين شمس2014 ،م.
 .190التنبت بالتفكير اإليجابي /السلبي لدى عينة من فقر الجامعة من صقل
معتقداتهم المعرفية وفاعلية ذواتهم ،مجلة كلية التربية جامعة بنها2014 ،م.
 .191فاعلية التسويم عل توسي مجال اإلدراي ف تحسين الذاكرن العاملة لذوى
صعوبات التعلم ف الرياضيات من تقميذ الصم الصامس ا بتدائي ،المجلة
المصرية للدراسات النفسية2014 ،م.
 .192التسويم األكاديمي وعققتة باسالير التذكر ومداصل الدراسة لدى فقر
كلية التربية ،المجلة المصرية للدراسات النفسية2019
-31-

 .197مفهوم الذات وعققتب بالقلق ا جتماع لدى عينة من تقميذ المرحلة
اإلعدادية ذوى اإلعاقة الظاهرن وغير الظاهرن ،المجلة المصرية للدراسات
النفسية2019
 .194اضفرار التعلق ا رتكاسي وعققتب بفرف ا نتبان والقلق والمشكقت
المسلكية لدن تقميذ المرحلة ا بتدائية المساء معاملتهم ،مجلة الجمعية العربية
للدراسات النفسية2019 ،م.
 .199التسامح والسعادن الزوجية لدى المعلمين المتزوجين بمحافظةأربد ف
األردن ،المجلة المصرية للدراسات النفسية2019
 .192توجهات أهدام اإلنجاز ف افارالنموذم السداسي والتفكير ا ستراتيجي
وعققتهم باإلنفعا ت المرتبفة بالتحصيل لدى الفقر المعلمين ،مجلة دراسات
تربوية واجتماعية ،كلية التربية ،جامعة حلوان ،المجلد  ،24العدد 2019 ،2م.
 .193تأثير اصتقم ترتير مفردات ا صتبار التحصيل مرجع المحي عل مهام
الصعوبة والتمييز لمفردات ا صتبار واألداء األكاديمي وفق نظرية ا ستجابة لدى
فقر كلية التربية ،مجلة كلية التربية ،جامعة بنها ،العدد ( ،)112مجلد (،)21
أكتوبر 2011م.
 .199فاعلية برناما تدريبي قائم عل أسالير التفكير ستينبربرم ف تحسين
ا ندمام األك اديمي لدى فالبات كلية التربية ،مجلةكلية التربية ،جامعة الزقازيق،
عددفبراير 2011م.
 .191ا سهام النسبي للذكاء ا جتماع والرضا الوظيقي ف التنبت بالتسويم
ا كاديمي لفلبة الدراسات العليا بكلية التربية جامعة الزقازيق ،مجلة الدراسات
العربية ف التربية وعلم النفس2011 ،م.
 .120فاعلية برناما تدريبي باستصدام فريقة اللفظ المنتم (افيربوتونال) لصفم
بعم اضفرابات النفق لدى األففال ضعام السم  ،المجلة المصرية للدراسات
النفسية2011 ،م.
 .121التحكيم عل العديد من أدوات القياس في مجا ت علم النفس المصتلفب.
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