
   

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 السيرة الذاتية       

 :أوال: بيانات عامة

 أ.د / يوسف عبد الصبور عبد الاله صالح  السم:ا
        جامعة سوهاج –كلية التربية -الصحة النفســـيةأســـتاذالحالية:االوظيفة

 م23/10/1954         تاريخ الميالد: 
 طالب بجوار مدرسة اللغات  أبي أبنعلي شارع  –سوهاج/ مدينة ناصرالعنوان:

 ســـوهاج 093/ 4601534                 رقم التليفون:
 01229919144                رقم الموبايل: 

 ثانيا: dryousifabdelsabour@yahoo.com       dryousifabdelsabour@gmail.comاليكتروني:البريد

 المؤهالت العلمية:  
 الجامعة / الكلية يهاسنة الحصول عل الدرجة العلمية

 وهاجسـيوط/ التربية بأس   1987 الدكـــتوراه -1

 وهاجسـيوط/ التربية بأس 1984 تيرـــالماجس -2

 وهاجسيوط/ التربية بأسـ 1981 لتربية ا لخاصةفيالدبلومةا - 3

 وهاجسـيوط/ التربية بأس 1978 ةعلوم وتربي سبكالوريو -4

 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 اسم المؤسسة         سنةااللتحاق بها الوظيفة         

 معيد      

 

 يوطجامعة أس -كلية التربية بسوهاج 1978

 جامعة أسيوط -كلية التربية بسوهاج 1984 مدرس مساعد

 جامعة أسيوط -كلية التربية بسوهاج 1987 مدرس

 1994 -1993 وقائم بعمل رئيس قســـم ـاعدأستاذ مســ

 2004-2000ومن 

 جامعة أسيوط -كلية التربية بسوهاج

 م2008 2007 الصحة النفســـية ورئيس قســـم أســـتاذ 

 جامعة ســـوهاج – كلية التربية 2008 ز التوجيه واإلرشاد النفســـيمدير مرك

وكيللل كليللة التعللليم الصللناعي لشللئون التعللليم 
 والطالب

 جامعة ســـوهاج –كلية التعليم الصناعي  2009/2007

وكيللل كليللة التعللليم الصللناعي لشللئون خدمللة 
 المجتمع وتنمية البيئة

 جامعة ســـوهاج –كلية التعليم الصناعي  2016حتى  2010

-م 31/7/2011 باإلنابة عميد كلية التعليم الصناعي
 م25/9/2011

 جامعة ســـوهاج –كلية التعليم الصناعي 
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  :العلميقائمة باإلنتاج رابعا : 

 البحث األول )منفرد( -1
 الموضللللللللللللللللللللللللللللوع

 
 لديني.التعاطف االنفعالي لدى األطفال وعالقته بمفهوم الذات لديهم في ضوء مستوى وعيهم ا

مكللللللللللان وتللللللللللاريخ 
 النشـــر

، 1993أبريل  13-10المؤتمر السنوي السادس للطفل المصري "تنشئته في ظل نظام عالمي جديد" 
 .431-419جامعة عين شمس، ص ص  -مركز دراسات الطفولة

 (منفرد) الثانيالبحث  -2

 الموضلللللللللللللللللللللللللوع:
 

رشلادية الم ابللة لهلا: دراسلة ميدانيلة بمصللر المشلكالت السللوكية الشلائعة للدى المتخلفلين ع ليلاا وحاجللاتهم اإل
 وسلطنة عمان.

مكللللللللللان وتللللللللللاريخ 
 النشـــر:

، ص 2001الث افة والتنمية: دورية علمية محكمة تعالج قضايا الث افة والتنمية البشرية، العدد الثاللث، يوليلو 
 .276-237ص

 (منفردالبحث الثالث ) -3

 الموضلللللللللللللللللللللللللوع:
 

 تصادي والتزكية النفسية للمنتج الوطني لدى طالب كلية التربية بسوهاج.منظومة ال يم وعالقتها بالوعي االق

مكللللللللللان وتللللللللللاريخ 
 النشـــر:

يوليللو  29-27نللدوا التربيللة االقتصللادية واإلنمائيللة فللي اإلسللالم، جامعللة األزهللر ومركللز الدراسللات المعرفيللة، 
2002. 

 (منفردالبحث الرابع ) -4

ا فلي ملدارس التربيلة الفكريلة وملدارس االتجاهات نحو اللدمج للدى ال ل وع:ــالموض ائمين عللى رعايلة المتخلفلين ع ليلا
 الدمج ومدى إدراكهم إليجابياته وسلبياته ومتطلباته ومعوقاته.

مكللللللللللان وتللللللللللاريخ 
 النشـــر:

ا علللللى طريللللي الللللدمج الشللللامل لللللذوى االحتياجللللات الخاصللللةفي الللللوطن  المللللؤتمر ال للللومي الثللللامن: معللللا
 ية/24/10-21ات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر العربية، ال اهرا العربي،اتحادهيئات رعاية الفئ

 (منفردالبحث الخامس ) -5

إيجابيات وسلبيات عولمة العالج النفسي عبلر اإلنترنلت فلي ضلوء مفهومله كخدملة إنسلانية: دراسلة نظريلة  وع:ــالموض
 تحليلية.

مكللللللللللان وتللللللللللاريخ 
 النشـــر:

لث افلللللةمن أجلللللل التنميلللللة بسلللللوهاج،وأكاديميةالبحث العلملللللي الملللللؤتمرالعلمي العربلللللي األول، جمعيلللللة ا
 .164-135،ص ص21/7/2005-20والتكنولوجيا

 (منفردالبحث السادس ) -6

السلوك الالسوى لدى مسلتخدمي اإلنترنلت ملن تالميلذ الحل لة الثانيلة ملن التعلليم األساسلي ودور اإلرشلاد  وع:ــالموض
 النفسي في مواجهته.

مكللللللللللان وتللللللللللاريخ 
 :النشـــر

، ص 19/4/2006، 18المؤتمر العلمي العربي األول: التربية الوقائية وتنمية المجتمع فلي ظلل العولملة 
 .548-490ص 

 (منفرد) السابعالبحث  -7

 الموضلللللللللللللللللللللللللوع:
 

اتجاهات طالب كلية التربية بسوهاج نحلو أبنلاء المصلابين باإليلدز وعالقتله بدرجلة تحملهلم للغملو  فلي 
 .به ضوء وعيهم

خ مكللللللللللان وتللللللللللاري
 النشـــر:

مجلة كلية التربية ، 2007مجلة كليةالتربية جامعة أسيوط ، المجلد الثالث والعشرون، العدد الثاني، يوليو
 .333- 250ص صجامعة أسيوط 

 (منفرد)الثامنالبحث  8



 استراتيجية اإلرشاد النفسي من منظور إسالمي. وع:ــالموض

مكللللللللللان وتللللللللللاريخ 
 النشـــر:

علمية محكمة"، كلية التربية بسوهاج، العلدد الرابلع عشلر، الجلزء الثلاني، يوليلو  المجلة التربوية "مجلة
 .173-147، ص ص 1999

 (منفرد) التاسعالبحث  -9

 أساليب المعاملة السوية لألبناء وكيفية تح ي ها في ضوء التغيرات الث افية واالجتماعية. وع:ــالموض

مكللللللللللان وتللللللللللاريخ 
 النشـــر:

دا من أجل مجتمع أرشد، كلية التربية بسوهاج، جامعة جنلوب اللوادي، باالشلتراك ندوا "نحو والدية راش
 .92-61، ص ص31/3/2004، 30مع مركز الدراسات المعرفية، 

 (مشترك) العاشر  البحث -10
 المدربين ب سم التربية االجتماعية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج و مع مكتب الخدمة االجتماعية           

 (1993عنوان: مدى فاعلية التدخل المهني لخف  التأخر الدراسي لدى تالميذ الحل ة األولى من التعليم األساسي" )ب
 (مشترك)الحادي عشر عشرالبحث  -11

مع أ.د/ نبيل عبد الحليم متولي، أ.م.د/ مصطفى عبد الباقي، د. سعيد حامدبعنوان: المؤشرات النفسية والتربوية لتحليلل  
 م.98/1999، 97/1998حانات كليات التربية بسلطنة عمان خالل األعوام نتائج امت

 (  أبحاث..........7) ع أصحابها:مراك إلشتالتي أشرفت عليها با اهيروالدكتوراألبحاث المستلة من رسائل الماجست
 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية:خامســـا :

، مركز دراسات الطفولة بجامعة 1993أبريل  13-10المؤتمر السنوي السادس للطفل المصري وتنشئته في نظام عالمي جديد، من  -1
 عين شمس )حضور ومناقشة وإل اء بحث(.

 موضوع البحث والدراسة م
تللللللللللاريخ 

 النشر
 جهة النشر

العلللللللللللللللدد أو 
 المجلد

 الصفحات

 -الصلللحة النفسلللية عنلللد اإلملللام الغزاللللي 12
 دراسة ن دية تحليلية.

ينللللللللللللاير 
1990 

مجلللللللة كليللللللة التربيللللللة 
 بسوهاج

 العدد الخامس 

 الجزء األول

359-398 

 وعالقتهاعواملللللل التنشلللللئة االجتماعيلللللة 13
بلللالتفوق الدراسلللي للللدى تالميلللذ الحل لللة 

 الثانية من التعليم األساسي.

ينللللللللللللاير 
1990 

مجلللللللة كليللللللة التربيللللللة 
 بسوهاج

 العدد الخامس

 الجزء األول

485-520 

مثيللللرات الضللللحك كمللللا يللللدركها تالميللللذ  14
ومدرسللي التعللليم األساسللي ودورهللا فللي 

 مية.العملية التعلي

مللللللللارس 
1990 

المؤتمر السلنوي الثاللث 
 للطفل المصري

 411-397 المجلد األول

المواقلللف الدراسلللية المحبطلللة وعالقتهلللا  15
بالتللللأخر ال رائللللى لللللدى تالميللللذ الحل للللة 

 من التعليم األساسي. ةاالبتدائي

أبريلللللللللللل 
1991 

المؤتمر السلنوي الرابلع 
 للطفل المصري

-1077 المجلد الثاني
1097 

المرضية واالستجابة االكتئابيلة المخاوف  16
للللدى األطفلللال وعالقتهلللا بدرجلللة اللللوعي 

 الديني لديهم.

أبريلللللللللللل 
1992 

المللللللللللؤتمر السللللللللللنوي 
 الخامس للطفل المصري

 695-681 المجلد الثاني

العوامللل النفسللية واالجتماعيللة المرتبطللة  17
بالللللللدروس الخصوصللللللية لللللللدى طللللللالب 

 المرحلة الثانوية.

أبريلللللللللللل 
1992 

بللللللل مللللللؤتمر التعللللللليم ق
 بجامعة ال اهرا الجامعي

 بحلللث نلللوق 
 الملللؤتمر فلللي

 ونشر 

1-24 

الشخصلللية السللليكوباتية: دراسلللة ن ديلللة  18
 تحليلية من منظور إسالمي.

يوليلللللللللللو 
1992 

مجلللللللة كليللللللة التربيللللللة 
 بسوهاج

العلللدد السلللابع 
 الجزء الثاني

17-50 



، مركز الدراسات المعرفية )حضور وعر  بحث 29/7/2002-27تصادية واإلنمائية في اإلسالم في الفترا من ندوا التربية االق -2
 والمشاركة في الحل ة الن اشية لوضع نتائج أعمال الندوا موضع التطبيي(.

ا على طريي الدمج الشامل لذوى االحتياجات الخاصة في الوطن العربي م  -3 ، اتحاد 2002أكتوبر  24-21ن المؤتمر ال ومي الثامن: معا
 هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين )حضور ومناقشة وإل اء بحث(.

 ، كلية التربية بسوهاج.19/2/2002ندوا المدخل المنظومي في التدريس والتحديات التربوية المعاصرا في  -4
 م.4/11/2002ندوا عن التدخين وأثره على الفرد والمجتمع بالجامعة التي ع دت يوم  -
ندوا "نحو والدية راشدا من أجل مجتمع أرشد" المنع دا بالتعاون بين كلية التربية بسوهاج ومركز الدراسات المعرفية، بفرع الجامعة  -5

 م، )حضور ومناقشة وإل اء بحث(.31/3/2004-30بسوهاج في الفترا من 
 م.30/3/2005والمنع د في جامعة جنوب الوادي ب نا في الملت ى الثاني للمشروع ال ومي لمحو األمية وتعليم الكبار  -6
الحكومة اإللكترونية، الفترا -الصحة -المؤتمر العلمي العربي األول: الث افة اإللكترونية في البيئة العربية: التعليم والبحث العلمي  -7
 م )حضور ومناقشة وإل اء بحث(21/7/2005-20من
التربية الوقائية وتنمية المجتمع في ظل العولمة،  19/4/2006، 18ية التربية بسوهاج يومي المؤتمر العلمي العربي األول، كل  -8

 )حضور ومناقشة وإل اء بحث(.
 )حضور ف ط(. 2007مارس  28-27المؤتمر العلمي العربي الثاني: التعليم الجامعي الخاص في البالد العربية   -9
 :وفي تركيا لجمعية علم النفس المدرســـي األمريكيةالخامس عشر والثالث عشر  المشاركة في المؤتمر الدولي - 10

                                    X111 International School Psychology Colloquium, 

XV International School Psychology Colloquium,                                     

 وعدم التمكن من حضوره. نهماكل م وقبول بحث للعر  في    
 م21/4/2008-20المؤتمر العلمي العربي الثالث "التعليم وقضايا المجتمع المعاصر  -11
 م.6/4/2008المشاركة في فعاليات مؤتمر " دور الجامعة في تنمية التوجه الســـياسى للمرأا بأقليم جنوب الصعيد في  -12
 م4/4/2009عية مع مجلس األمناء بإدارا ســـوهاج في مؤتمر مناهضة العنف التربية  األجتما -13
تحديات الحاضر وطموح المســـت بل  في  –المؤتمر العلمي األول لشباب الباحثين بجامعة ســـوهاج "البحث العلمي وقضايا المجتمع  - 14
 م.2010 /8/5
    لمؤتمر مع الدكتور / أحمد عبد الرحيم و السيدا االستاذ المشاركة فى مؤتمر تعريب العلوم الهندسية بورقة بحثية تم ال اءها با - 15 

 12 – 11الدكتور / صباح صابر محمد عميد الكلية و السيد االستاذ الدكتور / محمود سالم احمد و الذى ع د يومى السبت و االحمد 
 بجامعة اسيوط والذى نظمه قسم التعدين بكلية الهندسة. 5/2013/
 

 2017 ميخائيل د، خلف د.ا الاله عبد علي محمد رشا مع الجامعة طالب من عينة لدى الذات بإيذاء عالقتهاو الالع النية األفكار
 2017 السابي نفس  الصم األطفال من عينة لدى الديموغرافية المتغيرات ببع  وعالقتهما الذات وت دير الفوضوي السلوك
 2020 الوفا أبو مروا  المكفوفين المراه ين من عينه لدى اإليجابي االجتماعي السلوك لتحسين انت ائي إرشادي برنامج فاعلية
عشر بحثا يوم  المؤتمر العلمي العربي الســـادس الدولي الثالث " الطفولة في عالم متغير " رئيس جلســـة عر  ومناقشة أحد -16

 م .28/4/2011الخميس 
 م .12/4/2012تحانية يوم الخميس الموافي المالمشاركة في ورشة عمل عن إعداد جدول مواصفات الورقة ا -17
المشاركة في اإلعداد وفي فعاليات برئاســـة جلسة وعضوية لجنة صياغة توصيات " مؤتمر آفاق التنمية في محافظة ســـوهاج في  – 18
 م.2/10/2012
 المشاركة  في دورا تطوير نظم ت ويم الطالب بالجامعة -19
 25 يثا يومابحأمي العربي التاسع الدولي السادس " التعليم والعدالة اإلجتماعية " رئيس جلســـة ومناقشة المشاركة في المؤتمر العل- 20
 جامعة سوهاج ،جمعية الث لفة من أجل التنمية.م .26/4/2015 -

 م .4/2016المشاركة في المؤتمر العلمي العربي العاشر الدولي السابع " نحو تجديد الخطاب التربوي  -  21
   
م 4/2017/ -المشاركة في المؤتمر العلمي العربي الحادي عشر الدولي الثامن " ................... " رئيس جلســـة ومناقشة أبحاث - 22

 .جامعة سوهاج ،جمعية الث لفة من أجل التنمية.
م 4/2018/ -رئيس جلســـة ومناقشة أبحاث  المشاركة في المؤتمر العلمي العربي الثاني عشر الدولي التاسع " ................... "- 23

 .جامعة سوهاج ،جمعية الث لفة من أجل التنمية.

 عضوية الجمعيات والهيئات العلمية:ـــادســـا:س
 2016محكم للجنة ترقيات علم النفس والصحة النفسية من -ا 
 عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية.    -1

 فسيين.عضو رابطة االختصاصين الن    -2

 Arapsyntعضوية المنظمة العربية لعلم النفس    -3
 م.1993عضو المنظمة العربية للتنمية اإلدارية منذ     -3
 م.2016 –م 11/5/2009اج من عضوية مركزالخدمةالعامة لصيانةالجهزاالعلمية بجامعة سـوه-4
 م.92/1994عضو مجلس إدارا نادى أعضاء هيئة التدريس بسوهاج من     -4
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 في المجتمع اإلســـالمي وبرامج أخرى دينية وتربوية .

 حل ة ن اشية  حول ريا  األطفال والتنشئة الســـليمة للطفل . .39
 عمل  لبناء قدرات وت ويم فريي الجودا بعدا مدارس بمحافظة ســـوهاج .ة ورش .40
 ".توإدمان اإلنترن األســـبوع البيئي لكلية الطب بســـوهاج "حملة مكافحة التدخين .41
 م.2010األســـبوع البيئي لجامعة ســـوهاج مارس المشاركة في  .42
نفســـي وتصحيح المفاهيم محاضرا حول " مجاالت التوجيه واإلرشاد النفســـي.بندوا ،الحاجة للتوجيه واإلرشاد ال .43

 م .2010*/27/4.مركز الخدمة العامة للتوجيه واإرشاد النفســـي ،يوم  الخاطئة
 م.10/11/2010النفســـي واألكاديمي بمدرســـة اللغات التجريبية بســـوهاج في  محاضرا عن اإلرشاد .44
 .ITIDAالمشاركة في ندوا بحث التعاون البحثي  بين الشركات والجامعات  .45
 م.8/11/2009كمحاضرا عن التنشئة الســـليمة لألطفال بمركز النيل لإلعالم في  .46
 م.8/11/2009د في تســـجيل برنامج عن الغضب إلذاعة جنوب الصعي .47
 بســـوهاج.محاضرا في الصحة النفســـية ألعضاء وحدا التدريب بمدرســـة ناصر ع بنات  .48
 . م2011,2012,2013محاضرات في الصحة النفسية للطفل وكيفية تح ي ها بمديرية الشئون االجتماعية بســـوهاج .49
 راكزها عن الخصائص النفسية للكبار ودوافعهم للتعليم.محاضرات للهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بالمحافظة وم .50
 محاضرات للتوعية بالحزب الوطني بسوهاج عن االنتماء. .51
 ندوة بالقناة الثامنة التليفزيونية عن المرأة المعيلة. .52
ية" ورشة عمل لطالب الجامعة عن "تنمية المهارات الحياتية في مهارات الكهرباء والصيانة لألجهزا والمعدات المنزل .53

لطالب الجامعة والتي نفذها طالب التعليم الصناعي ومعاونو أعضاء هيئة التدريس بكلية التعليم الصناعي تحت 
 . كوكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نة شئون البيئةتخطيطه و إشرافه مع لج



 . م2011 /29/3المشاركة في ندوا علمية عن"آفاق الت دم العلمي والتكنولوجي " بتاريخ  .54
دورا تدريبية وور  عمل حول أســـلوب حل المشكالت وكيفية تطبي ه من جانب المعلمة والطالب بمدارس المجتمع  .55

 ب اعة نادي التجديف بســــوهاج .  2012/ 9,10/6بمحافظة ســـوهاج يومي 
 م .30/3/2015بالجامعة " التمري األســـبوع البيئي لكلية المشاركة في  .56
من أجل التأهيل والبرنامج ال ومي من  في وضع تصور عن مساهمة الجامعة في البرنامج ال ومي للتدريبالمشاركة  .57

 أجل التشغيل .
تنفيذ برنامج تدريبي لألختصاصين النفسيين واألجتماعيين  حول اإلرشاد النفسي ، دور المرشد التربوي، إعداد  .58

في   ئات األكثر إحتياجا لإلرشاد  في مراحل التعليم المختلفة وتصميم البرامج اإلرشادية والمشكالت التعليمية والف
 .م 2016 2/2 -31/1الفترا من 

رات التفكير وطرق األستذكار الجيد  كلية التعليم الصناعي ، جامعة سوهاج ، ديسمبر محاضرا حول تنمية مها .59

 م.2014

لمعلم بسوهاج في مجالي الصحة النفسية اذوي ( أسبوع للمعلمين غير التربويين بأكاديمية ا11دورا تدريبية  لمدا ) .60

 األحتياجات الخاصة .

المشاركة في ورشة عمل عن نواتج التعلم المســـتهدفة حيث تم دعوا  مجموعة عمل من    المســـتفيدين  من   .61

 خريجي الكلية من مديري المصانع وأصحاب األعمال والمؤســـســـات الحكومية ذات العالقة بتخصصات الكلية

 . 20102ومناقشة نواتج التعلم المســــتهدفة من معارف ومهارات وســــلوكيات  معهم في ديســـمبر 

م ، 22/1/2011ورشتان عمل عن بنوك األسئلة لمشروع نظم الت ويم واالمتحانات بمركز التكنولوجيا في  .62

 م .9/10/2011

فظة ســـوهاج حول مشكالت أطفال ريا  األطفال في محاضرا لمشرفات ريا  األطفال بجمعية الســـالم والتنمية بمحا .63

 م .1/2/2012

اإلعداد واإلشراف على و رشة عمل عن تنمية االبتكارات العلمية وكيفية تســـجيل براءات االختراع بكلية التعليم  .64

 م..2013الصناعي  

 راءات االختراع.اإلعداد واإلشراف على و رشة عمل عن تنمية االبتكارات العلمية وكيفية تســـجيل ب .65

 م .15/1/2016ورشة عمل حول التعليم الفعال ألساتذا كلية اآلداب ب اعة مجلس كلية اآلداب األربعاء  .66

 م .14/1/2016ورشة عمل حول إستراتيجيات التعليم و التعلم ألساتذا كلية اآلداب ب اعة مجلس كلية اآلداب الثالثاء  .67

 ي إعداد معجم التربية وعلم النفس لدولة الكويت .المشاركة مع نخبة من األساتذا التربويين ف .68

 حادي عشر :أنشطة أخرى متنوعة في خدمة البيئة وتنمية المجتمع: .69

 1999-1996المشاركة وتحليل نتائج امتحانات كليات التربية بسلطنة عمان. .70

 1997وضع برامج التأهيل التربوي بسلطنة عمان. .71

 1995إخراج الورقة االمتحانية.ور  عمل عن : الت ويم ، جدول المواصفات و  .72

 بكلية التربية للمعلمين بنزوى. 23/9/1997اإلرشاد األكاديمي  .73

 المذاكرا واالستذكار وتنظيم الوقت لطالبات المرحلة الثانوية بمدرسة عائشة الريامية الثانوية ببهالء. .74

 اإلعاقة وبرامج المعوقين بمركز نزوى االجتماعي التطوعي للمعاقين. .75

 بكلية المعلمين بمس ط. 9/4/1996-8الت ويم الذاتي أداا للت ويم ووسيلة للنمو المهني مشغل حول  .76



 م.1997توصيف م ررات علم النفس في برنامج التأهيل التربوي بكليات التربية للمعلمين والمعلمات  .77

 م .2009 2/2ـــوهاج في محاضرا عن :"اإلســـس الدينية والنفســـية لتربية األبناء ، مديرية الشئون اإلجتماعية بس .78

دورا عن إعداد وبناء االختبارات والبرامج التشخيصية والعالجية الختصاصين النفســـيين واالجتماعيين بأكاديمية  .79

 م .2011أكتوبر 25-24المعلم بســـوهاج من 

 اإلعاقة وبرامج المعوقين بمركز نزوى االجتماعي التطوعي للمعاقين. .80

 بكلية المعلمين بمس ط. 9/4/1996-8داا للت ويم ووسيلة للنمو المهني مشغل حول الت ويم الذاتي أ .81

 م.1997توصيف م ررات علم النفس في برنامج التأهيل التربوي بكليات التربية للمعلمين والمعلمات  .82

 م .2009 2/2محاضرا عن :"اإلســـس الدينية والنفســـية لتربية األبناء ، مديرية الشئون اإلجتماعية بســـوهاج في  .83

دورا عن إعداد وبناء االختبارات والبرامج التشخيصية والعالجية الختصاصين النفســـيين واالجتماعيين بأكاديمية  .84

 م .2011أكتوبر 25-24المعلم بســـوهاج من 

ثاني عشر  : محاضرات  في مركز تدريب األئمة والدعاا  بســـوهاج عن سيكولوجية الشخصية والشخصية المصرية 
داد النفســـي  وأخالقيات وقيم الدعاا وطبائع البشر وكيفية التعامل مع الشخصيات المختلفة أسبوعيا خالل شهري ذو واإلع

 م.2012ه ،أكتوبر ونو فمبر 1433ال عدا وذي الحجة 
 محاضرات في دورات تنمية قدرات معلمي المداس الخاصة:ثاني عشر:

 االنحرافات السلوكية لدى أطفال الروضة. .1
 يم وإعداد االختبارات.الت و .2
 الصحة النفسية لتالميذ التعليم االبتدائي. .3
 استخدام االختبارات النفسية. .4
 سيكولوجية اللعب. .5
 المشكالت السلوكية لتالميذ التعليم االبتدائي. .6
 المشكالت السلوكية لتالميذ التعليم اإلعدادي. .7
 المشكالت السلوكية لتالميذ التعليم الثانوي. .8
 ل مع األطفال.سيكولوجية التعام .9
 الت ويم وإعداد االختبارات النفسية. .10
 النمو الســـوي لطفل التعليم األســـاسي وخصائصه .  .11

محاضـرا  بالتربيـة والتعلـيم فـي دورا  وبـرامر الترقـي للقـائمين علـم التعلـيم وللطـ   للتوجيـ             ثالث عشـر : 
 واإلرشاد:  

 وب.دور العالقات اإلنسانية في تح يي مستوى األداء المطل .1
 تنمية المهارات السلوكية للمديرين. .2
 الموهوبون واكتشافهم وكيفية التعامل معهم والبرامج التربوية الخاصة بهم. .3
 المشكالت المدرسية ودور المدرسة ومكاتب الخدمة االجتماعية في مواجهتها. .4
 أساليب التعامل مع األبناء. .5
 أساليب االستذكار الجيد. .6
  المراه ين في المنزل والمدرسة.التعامل مع أســـس المراه ة و .7
 تحســـين الصحة النفســـية للطالب ،مدرســـة مبارك األبتدائية ببلصفورا ســـوهاج. .8

 محاضرات في برنامج إعداد المعلم الجامعي حول:رابع عشر:
 وانعكاساتها وتطبي اتها على طالب الجامعة.  الصحة النفسية لألستاذ .1
 العملية التعليمية.االختبارات النفسية ودورها في  .2
 أخالقيات العمل الجامعي. .3
 الخصائص النفسية واالجتماعية لطالب الجامعة. .4
 عضو هيئة التدريس.المرغوبة ل مواصفاتال .5



 الصفات المهنية لعضو هيئة التدريس. .6
 نظريات التعلم والصحة النفسية وتطبي اتها على طالب الجامعة. .7
 يئة التدريس.الجوانب التربوية والنفسية في إعداد عضو ه .8
 . المشكالت السلوكية لطالب الجامعة -9
 تنميتها .تح ي ها والصحة النفســـية لطالب الجامعة و -10
 تكنولوجيا المعلومات وث افة المعرفة .  -11
 نظريات التعلم والصحة النفســـية . -12
 ســـيكولوجية الطالب الجامعي .  -13
 م.18/2/2012ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم   الســـمات المهنية -14
 اختصاصي نفسي بمركز الوقاد االجتماعي التطوعي لمعاقين بنزوى. .1
 ، واختيار البرنامج المناسب للمعوق.1996/2000إعداد المتطوعات للعمل مع المعاقين بمركز نزوى التطوعي عام  .2
 م.1997شارك في فعاليات األسبوع الث افي لجمعية المرأا العمانية  .3
 م.1997فال باليوم العالمي للمعاقين ديسمبر الندوا العلمية بمناسبة االحت .4
 .1996/1999المحاضرات الث افية للشباب حول السلوك السوي والصحة النفسية في شهر رمضان المعظم من أعوام  .5
 م.1996/1999عضو اللجنة الفرعية لالمتحانات والت ويم التربوي بمديرية التربية والتعليم بنزوى من  .6
 بار التحصيلى من خالل جدول المواصفات.ورشة عمل عن تصميم االخت .7
 المشاركة وتحليل نتائج امتحانات كليات التربية بسلطنة عمان. .8
 وضع برامج التأهيل التربوي بسلطنة عمان. .9
 ورشة عمل عن إخراج الورقة االمتحانية. .10
 محاضرات وندوات بسلطنة عمان:األنشطة الرياضية والث افية وأثرها على الصحة النفسية. .11
 ك السوي من وجهة نظر علماء السلوك.السلو .12
 مدرسة اإلمام محمد بن إسماعيل االبتدائية بنزوى. 11/3/1997أثر التفكك األسرى على التحصيل الدراسي  .13
 ندوا عن جناح األحداث. .14
 بكلية التربية للمعلمين بنزوى. 23/9/1997اإلرشاد األكاديمي  .15
 ة الثانوية بمدرسة عائشة الريامية الثانوية ببهالء.المذاكرا واالستذكار وتنظيم الوقت لطالبات المرحل .16
 اإلعاقة وبرامج المعوقين بمركز نزوى االجتماعي التطوعي للمعاقين. .17
 بكلية المعلمين بمس ط. 9/4/1996-8مشغل حول الت ويم الذاتي أداا للت ويم ووسيلة للنمو المهني  .18
 .م1997ات التربية للمعلمين والمعلمات توصيف م ررات علم النفس في برنامج التأهيل التربوي بكلي .19

  التطبيقية والعلمية التعليمية باألنشطة بيانســـادس عشر:

 اإلشراف على المحاضرات وور  العمل والســـكاشن العملية   .20
فلي كليتلي التربيلة  اإلشراف على الطلالب فلى مرحللة البكلالوريوس وفلى الدراسلات العليلا فلى التربيلة العمليلة فيشارك  .21

 .عليم الصناعي والت
 .والكلية حضور حل ات المناقشة والبحث )السيمنار( بال سم .22
 االشتراك في غرفة أســـئلة كادر المعلم . .23
 م.2006/2007، 1994-1993رائد شباب الكلية من  .24
 م.1993-1990رائد اللجنة االجتماعية والرحالت  .25
 .2002/2003رائد لجنة الجوالة  .26
 .2006/2007رائد اللجنة الرياضية بالجامعة  .27
 ال يام بتدريس الم ررات الدراسية التى يكلفه بها ال سم للطالب فى مرحلة البكالوريوس والليسانس على النحو التالى: .28

 البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا: مرحلتي فيها الم ررات التى درس  

 علم النفس االجتماعى. .30 الصحة النفسية. .29

 مع الطفل. أساليب التعامل .32 علم نفس النمو. .31

 علم النفس اإلكلينيكى. .34 التوجيه واإلرشاد النفسى. .33

 سيكولوجية الفئات الخاصة. .36 سيكولوجية الشخصية. .35



 علم نفس الكبار. .38 علم النفس. فيقراءات  .37

 مبادئ علم النفس. .40 مشكالت األطفال اليومية. .39

 أإلرشاد النفســـي لإلطفال .42 ســـيكولوجية التعليم الصناعي .41

  زهراأللوكية بكلية التربية جامعة مدخل للعوم الس .44 ق كلية اآلداب بســـوهاجعلم النفس الفار .43

م للللر تخصصللللي فللللي الصللللحة النفســللللـية  .45
 لطالب الماجســـتير.

 م للر تخصصللي فللي الصللحة النفســللـية لطللالب الللدكتوراه .46
 .بكلية التربية

)تعليم ماجســلـتيرم رر في علم اللنفس المهنلي لطلالب ال .48 م رر في الحاســـب لطالب الماجســـتير. .47
 .صناعي (

 منللاهج البحللث العلمللي لطللالب تمهيللدي ماجســللـتير بكليللة التعللليم الصللناعي والدبلومللة الخاصللة بكليللة التربيللة .49
 بكلية التعليم الصناعي . التخصصية والدبلومة

 م ر تخصصي في علم النفس الصناعي لطالب الدكتوراه بكلية التعليم الصناعي . .50

للدبلومة التخصصية بكلية التعليم الصناعي والتأهيل التربوي لمدرسي الملواد 2ليم الصناعي ســـيكولوجية التع .51
 العملية للتعليم الصناعي.

 جامعة األزهرودبلوم تربوي تأهيل  وتربية خاصةفس اإلجتماعي واإلرشاد النفسي الصحة النفسية وعلم الن .33  

 
 سلطنة عمان: في الباحث ها ررات إضافية درسَ م .52

 أسس بحث وإحصاء. .54 سيكولوجية اللعب. .53

 البحث التربوي التطبي ي. .56 أخالقيات مهنة التعليم. .55

الصلللحة النفسلللية واألرشلللاد النفسلللي  -39 والت ويم. النفسيال ياس   .57
وعللللم اللللنفس اإلجتملللاعي )تأهيلللل تربلللوي 

 بجامعة األزهر.

 تطوير الخاص ب سم الصحة النفسية.الاإلشراف على معمل  .58
 ئة تحرير مجلة الكلية خالل فترا قيامه بعمل رئيس ال سم.هي فيالمشاركة  .59
الكلية بنظام الســـاعات المعتملدا . وإعداد  وتطوير الئحة 1994إعداد وتطوير لوائح الكلية بنظام الفصل الدراســـي في .60

 م .2010/2011
 تربية وكلية التعليم الصناعي.االختبارات الشخصية لطالب الليســـانس والبكالوريوس والدراســـات العليا بكلية ال .61

 وعالجية(.) إرشادية  إكلينيكيةخبرات ســـابع عشر:
نفســللـي بمديريللة التربيللة والتعللليم بســللـوهاج  لفحللص وأرشللاد التالميللذ فللي المراحللل التعليميللة المختلفللة  اختصاصللي .62

 .1987/1990من
 .1994ة بســـوهاج ، إختصاصي نفســـي وأمين مجلس إدارا العيادا النفســـية بفرع الجامع .63
 .1999 -1996إختصاصي نفســـي بمركز الوفاء اإلجتماعي التطوعي لإلطفال المعوقين بنزوى .ســـلطنة عمان من  .64
 ومديرا له . بمركز الخدمة العامة للتوجيه واإلرشاد النفســـي بجامعة ســـوهاج اختصاصي نفســـي .65

 :كالتالياإلشراف على الرسائل العلمية ثامن عشر: 

 فقط : رسائل ساهم فيها إشرافًا -أ



عللى رسلالة  -ساهم في اإلشلراف ملع أ.د/ أبلو العلزايم عبلد الملنعم الجملال واألسلتاذ اللدكتور/ عبلد الرقيلب أحملد إبلراهيم -1
بعنوان "بع  الجوانب النفسلية وغيلر النفسلية للدى المتلأخرين فلي ال لراءا والعواملل المرتبطلة بالتلأخر ال رائلي للدى 

كلينيكية، م دمة من/ سللمى محملود حسلن األنصلاري للحصلول  - التعليم األساسي بأسوان"، دراسة سيكومتريةتالميذ 
 ، من كلية التربية بأسوان، جامعة أسيوط.1989على درجة الدكتوراه في الصحة النفسية، 

 بشاي على رسلالة بعنلوان: سيونى عميرا، والدكتور/ شنودا حسب هللابساهم في اإلشراف مع األستاذ الدكتور/ إبراهيم  -2
"مستوى الطملوح للدى طلالب الملدارس الثانويلة العاملة والثانويلة األزهريلة وعالقتله بدرجلة اإليجابيلة للديهم" رسلالة 

 ، من كلية التربية بسوهاج.1990م دمة من/ جمال محمد عباس للحصول على درجة الماجستير في علم النفس، 

 مناقشة:حص ف رسائل ساهم فيها إشرافًا و -  
: "دراسلة للبع  جوانلب االنتملاء وعالقتهلا بلبع  المتغيلرات النفسلية للدى عينلة ملن  عبد العال محمد عبلد هللا   .1

   ، من كلية التربية بسوهاج.1991جامعة أسيوط"، رسالة دكتوراه في الصحة النفسية،     طالب 
مسللاندا االجتماعيللة لللدى طالبللات الجامعللة : "صللراع األدوار وعالقتلله بفاعليللة الللذات وال-آمنللة قاسللم إسللماعيل .2

 2007 كلية التربية بسوهاج.،المتزوجات" ونوقشت فى يناير
: "ملدى فاعليلة العلالج بلالمعنى فلى تخفيلف أزملة الهويلة وتح يلي المعنلى -فتحى عبد الرحمن محمد عبلد اللرحمن .3

 2005اج.كلية التربية بسوهرسالة دكتوراه ،صحة نفسية اإليجابى لدال طالب الجامعة" 

محفوظ عبد الستار أبو الفضل إبراهيم،: "فاعلية العالج السلوكى فى خف  العنف المدرسى لدى عينلة ملن طلالب  .4
 ،2005 كلية التربية ب نا. ،المرحلة الثانوية"،

إيمان محمد أبو ضيف،: "اتجاهات طالبات وخريجات مدرسة التملري  بسلوهاج نحلو مهنلتهن وعالقتهلا بمفهلوم  .5
 ومنحت من كلية التربية بسوهاج. 1992  فيقشت الذات" ، ونو

. السيد محمد ضيف هللا "فعالية اإلرشاد األسرى فى تعلديل سلوء المعامللة الوالديلة كملا يلدركها األبنلاء )ماجسلتير( .6
  كلية التربية ،جامعة  ســـوهاج.

خفيلف التلعلثم للدى تالميلذ عبد النبى أبو ضيف محمد "فاعليلة برنلامج تكلاملى للعلالج باللعلب والعلالج الظللى فلى ت .7
 كلية التربية ،جامعة  ســـوهاج. ،الحل ة األولى من التعليم األساسى" )ماجستير(

السيد "جودا الحياا المدركة لدى عينة من طلالب الجامعلة وملدى فاعليلة برنلامج إرشلادى وجلودى  الصاويدعاء  .8
 ..2008ج . كلية التربية . جامعة ســـوهاماجستيررســـالة  ." فى تنميتها

آمنللة قاســللـم إسللماعيل ،" اضللطراب الشخصللية العدوانيللة الســللـلبية وعالقتلله بتوكيللد الللذات وت للديرها والتوقعللات  .9
رســلـالة دكتلوراه، كليلة المســـت بلية لدى طالب الجامعة والدراســـات العليلا ،"دراســلـة ســلـيكومترية كلينيكيلة ".

 .م2011التربية، جامعة ســـوها، ســــبتمبر 
." فاعلية الذات الوجدانيلة وعالقتهلا باضلطراب الضلغوط  التاليلة للصلدمة للدى آبلاء وائل أحمد ســـليمان الشاذلي  .10

رســللـالة  وأمهللات تالميللذ مرحلللة التعللليم األســللـاسي المصللابين بالســللـرطان ." دراســللـة ســـللـيكومترية كلينيكيللة .
 . م2011مبر . نوفماجستير. كلية التربية . جامعة ســـوهاج

رشللا محمللد علللي عبللد الللاله "األفكللار الالع النيللة وعالقتهللا بإيللذاء الللذات وأثللر برنللامج إرشللادي ع النللي انفعللالي  .11
 .  رســـالة ماجستير. كلية التربية . جامعة ســـوهاج ،"ســـلوكي في تعديلها لدى عينة من طالب الجامعة 

جلودا الحيلاا للدى طلالب ب وعالقتهملالحاجلات النفســلـية وال ليم مروا صالح محمد عبد الكريم ،دراســلـة تحليليلة ل .12
 رســـالة ماجســـتير ، كلية التربية، جامعة ســـوهاج.  المرحلة الثانوية .

سري لدى عينة ملن المكفلوفين وفاعليلة ألمشكالت التفكك اك اإلجتماعي اإليجابي وعالقته بالسلومروا أبو الوفا ،  .13
 سوهاج.،كلية التربية،جامعةدكتوراه .  رســـالة تنميته برنامج إرشادي إنت ائي في

،"أســللـاليب المعاملللة الوالديللة كمنبئللات بللاألمن النفســللـي واإلحســللـاس بالوحللدا  أيمللن محمللود خملليس عبللد هللا .14
ي".   رســللـالة ماجسللتير. كليللة التربيللة .النفســللـية لللدى عينللة مللن تالميللذ الحل للة األولللى مللن التعللليم األســللـاس     

 )نوقشت(.0 جامعة ســـوهاج
وائل محمد ســـليمان الشاذلي، "فاعلية برنامج إرشادي ســـلوكي في تنمية اإلفصاح عن الذات في خف  الشلعور  .15

 )إشراف ومناقشة(. بالعزلة لدى عينة من الطالب الموهوبين ". دكتوراه ،كلية التربية جامعة سوهاج ،

تلراب النفسلي وبعل  اإلضلطرابات النفسلية)ال لي، اإلكتئلاب، األعلرا  تهاني محمد فهمي محمد العالقلة بلين اإلغ .16
السيكوسوماتية ( دراسة م ارنة بين السعوديات وغير السعوديات" للحصول على درجلة الماجسـلـتير فلي التربيلة) 

علة ، جامتخصص صحة نفسـية (من معهد البحوث والدراسات العربيلة ،المنظملة العربيلة للتربيلة والث افلة والعللوم
 )إشراف ومناقشة(.الدول العربية، ال اهرا،

فاعليلة برنلامج إرشلادي تكلاملي لخفل  بعل  اإلضلطرابات اإلنفعاليلة وأثرهلا عللى :" أكرم طلعت محمد إسماعيل .17
) تخصلص صلحة  في التربيلة دكتوراه الفلســـفة" للحصول على درجة األمن النفسي  لدى تالميذ التعليم األساسي 

 .)إشراف ومناقشة(.جنوب الواديجامعة  ب نا،التربية  ية ( من كليةـــنفس



دعاء الصلاوي السـلـيد حسلـين ،"فاعليلة كلل ملن العلالج الجلدلي الســلـلوكي والعلالج بالتع لل فلي تخفيلف أعلرا   .18
الشخصللية الحديللة وأثللر كللل منهمللا فللي تحســللـين التوافللي ألزواجللي لللدى عينللة مللن معلمللات التعللليم األســللـاسي 

 كتوراهالمتزوجات ". د
كلينيكيلة ( .  –أسماء أبوبكر رضوان " نضوب األنا وعالقته باالكتئلاب للدي طلالب الجامعلة ) دراسلة سليكومترية  .19

 م.2017كلية التربية. جامعة عين شمس )إشراف ومناقشة(،
"فاعلية اإلرشاد المعرفي السلوكي في خف  اضطراب المسلك وأثره عللي ت لدير ,هدي عبد الوهاب منصور معتمد .20

م، )إشللراف 2017ذات لللدي المللراه ين، )إشللراف ومناقشللة(.، كليللة التربيللة بللالوادي الجديد،جامعللة أسلليوط،اللل
 ومناقشة(.

فعاليللـة برنامللـج سلوكللـي لتنميللة بعلل  المهللارات الحياتيللة ب:" ، والمعنونللة نــللـم حسـللـاشـي هـللـر صبحـللـسح .21
ـتير فلي ـلللحصلول عللى درجلة الماجساللتعلم  الشخصية واإلجتماعية لدى تالميذ المرحللة االبتدائيلة ذوي صلعوبات

 2017جامعة جنوب الوادي ،)إشراف ومناقشة(. بالغردقة، من كلية التربية ية (ـ) تخصص صحة نفس التربية
ال ليم للدى المراه لات الكفيفلات وعالقتهلا بجلودا الحيلاا للديهن ودور اإلرشلاد النفسلي  :" نهى فاضل عبد الكلريم،  .22

جامعلة سلوهاج  ،ملن كليلة التربيلة ية (ـ) تخصلص صلحة نفسل فلي التربيلةدكتلوراه الفلسلفة الديني  في تنميتهلا " 
.2018 
أملل محملد فهملي محملد ،" دراسللة مفارنلة بلين مرتفعلي ومنخفضلي مسللتوى التفكيلر األبلداعي ملن تالميلذ التعللليم  .23

".قسم البحلوث الحياا لديهم نجاز وجودا إلوالدافعية ل األساسي في الذكاء الوجداني وعالقته بكل من مفهوم الذاات
 والدراسات التربوية ،معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربيةوالث افة والعلوم .

رشللا محمللد علللي عبللد الللاله "األفكللار الالع النيللة وعالقتهللا بإيللذاء الللذات وأثللر برنللامج إرشللادي ع النللي انفعللالي    .24
 .  . كلية التربية . جامعة ســـوهاجدكتوراهرســـالة  ،"ب الجامعة ســـلوكي في تعديلها لدى عينة من طال

 رشا .25
الث لة بللالنفس وعالقتهللا بلاألمن النفسللي وفاعليلة برنللامج إرشلادي ع النللي إنفعللالي :" رانيلا محمللد أحملد عبللد هللا   .26

 ية (ـصحة نفس ) تخصص ـتير في التربيةـماجس   من المراه ين المعاقين بصريا " سلوكي في تنميتها لدى عينة 
 م2018جامعة سوهاج. ،من كلية التربية

 تالميذ من عينة لدى االجتماعية والمســـاندا النفســـية الصالبة من بكل وعالقته األب غياب، " أمين محمد أمين  .27

 م2019،كليت التربية بسوهاج  ماجســـتير". األســـاســـي التعليم من الثانية الحل ة

 برنامج وفاعلية الوالدي الحرمان ذوي األطفال من عينة لدى النفسي الصمود" يلإسماع السيد أجمد بسمة .28

 سوهاج التربية، جامعةرسالة دكتوراه كلية  تنميته. في السيكو دراما على قائم إرشادي

 من عينة لدى األسري التفكك بمشكلة وعالقته اإليجابي االجتماعي السلوك"  أحمد حفني الوفا أبو مروا .29

 سوهاج جامعة، التربية كلية دكتوراه رسالة .لتحسينه  انت ائي إرشادي برنامج وفاعلية المتفوقين المراه ين

 ". المكفوفين المراه ين من عينة لدى الهوية برتب وعالقتها االجتماعية  المساندا" طه سعد محمد هبة .30

 من عينة لدى لإلنجاز لدافعيةوا النفسي األمن من بكل وعالقتها النفسية المرونة:"    حسن محمد حامد عبير .31

 صحة تخصص)  التربية في الماجســتير درجة على للحصول"  كلينيكية سيكو مترية دراسة:  بصريا المعاقين

 . ســـوهاج جامعة، التربية كلية من(  نفسـية

 النفسي اإلرشاد    ودور لديهن الحياا بجودا وعالقتها الكفيفات المراه ات لدى ال يم" محمد فاضل نهى-10 .32

 جامعة، التربية كلية من ( نفسـية صحة تخصص)  التربية في الفلسفة دكتوراه" تنميتها في الديني

 م2018،سوهاج

 االبتدائية المرحلة معلمي من عينة لدى النفسي بالنضوب وعالقتها النرجسية،  عبدالعال محمد أحمد مروى .33

 والدراسات البحوث قسم". كلينيكية- سيكومترية ةدراس الديمغرافية المتغيرات بع  ضوء في سوهاج بمحافظة

 م2020. والعلوم للتربية والث افة العربية المنظمة، العربية والدراسات البحوث معهد، التربوية

 لدى الديموجرافية المتغيرات بع  ضوء في األكاديمي بالصمود وعالقتها الحياا جودا،  محمود حسن رضوى   .34

 البحوث معهد، التربوية والدراسات البحوث قسم". سوهاج محافظة في عالسم ضعاف التالميذ من عينة

 2021 والعلوم للتربية الث افة العربية المنظمة، العربية والدراسات



 فرط ذوي األطفال من عينة لدي لغوية النفس ال درات تنمية في تدريبي برنامج فعالية عبداللطيف حمادا شرين .35

 معهد، التربوية والدراسات البحوث قسم لديهم اللغوية االضطرابات خف   يعل وأثره االنتباه وتشتت الحركة

 2021 والعلوم الث افة للتربية العربية المنظمة، العربية والدراسات البحوث

 رسائل جارى اإلشراف عليها كمشرف رئيسى: 
1.   
لدى عينة من التالميذ المعاقين أيمن محمود خميس "فاعلية برنامج إرشادي إنت ائي لتحسين مستوى الت بل اإلجتماعي  .2

 ع ليا ال ابلين للتعلم والعاديين في فصول الدمج.
أسامة محمد موسى "التدفي النفسي وعالقته بكل من العوامل الخمسة وأساليب التفكير لدى عينة من طالب الماجسلتير  .3

 والدكتورا".
لللدى عينللة مللن معلمللي التربيللة  ادا النفسلليةالسللعو الوظب يللة ارضللا السلليد محمللد أحمللد "النسللي ال يمللي وعالقتلله بالرضلل .4

 الفكرية بمحافظة سوهاج ".
 (  رسالة جاري اإلشراف عليها.15عدد ) .5

 الباحث: وفحصها رسائل ناقشـــها -د 
تالميلذ ملدارس التربيلة الضغوط النفســـية وعالقتها باللذكاء الوجلداني للدى آبلاء وأمهلات  بدوي "أحمد  هبة ناصر .1

 م.6/6/2009في  ســـوهاج، نوقشتجامعة  التربية،كلية  اجســـتير،مالفكرية " رســـالة 
"   مدى فاعلية دمج العالج ألزواجي الســـلوكي والعالج المعرفي في خف  حدا الصراعات  عبير غانم أحمد غانم .2

لتربيلة، جامعلة الزواجية  واألكتئاب  األمومي وأثر ذلك في ســـلوك بناتهن المراه ات ". رســـالة دكتوراا ، كليلة ا
 م .19/8/2009أســـيوط ، نوقشت في

بير الدســـوقي متولي ." مدى فاعلية برنامج إرشادي ســـلوكي فلي تخفيلف  حلدا قللي اإلنفصلال للدى عينلة ملن ع .3
 م .9/8/2010تالميذ المرحلة  اإلبتدائية . في: 

ــلـت رائي للدى اإلطفلال المتخلفلين ع ليلا عفاف محمد أحمد فراج . "فاعلية برنامج ســـلوكي في تنمية التفكيلر األس .4
  2010ب نا ، جامعة جنوب الوادي  ال ابلين للتعلم ". رســـالة ماجســـتير ، كلية التربية 

العنف المدرســلللـي وعالقتللله بأســلللـاليب المعامللللة الوالديلللة للللدى تالميلللذ المرحللللة إســلللـماعيل.أكلللرم محملللد طلعلللت  .5
 . 2010، كلية التربية ب نا ، جامعة جنوب الوادي  ". رســـالة ماجســـتير األبتدائية

هاني شحات أحمد عليان ،"فعالية برنامج تدريبي في عالج بع  إضطرابات النطي لدى أطفلال الروضلة. رســلـالة  .6
 . 2010ماجســـتير ، كلية التربية ب نا ، جامعة جنوب الوادي  

حرافللات الجنســللـية لللدى طللالب الجامعللةا وعالقتهلللا دراســللـة لللبع  اإلنســـوســللـن عبللد العزيللز جللاد الللرب ،" .7
 . 2010بأســـاليب المعاملة الوالدية ،" رســـالة ماجســـتير ، كلية التربية ب نا ، جامعة جنوب الوادي  

نهى فاضل عبد الكريم "فعالية اإلرشاد بالمعنى في تخفيف الضغوط النفســـية لدى المعلمين "رســـالة ماجســلـتير،  .8
 م2011ه، 1432التربية ب نا، جامعة جنوب الوادي، كلية 

زينب عبد المبدي محمد "ال لي وعالقته ببع  المتغيرات النفســـية واالجتماعية لدى طالبات الجامعلة المتزوجلات  .9
 م.2011ه ، 1432"رســـالة ماجســـتير، كلية التربية ب نا ،جامعة جنوب الوادي ،

اإلرشاد الوالدي في خف  النشاط الزائد لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائيلة حنان زكريا عبد الغني  ، "فاعلية  .10
بمحافظة أسـوان". للحصول على درجة دكتوراه الفلســـفة في التربية  ) تخصص الصحة النفسلية (. كليلة التربيلة 

 . م2011،جامعة جنوب الوادي–بأســـوان 
امج إرشلادي قلائم عللى الفلن التشلكيلي فلي تحســلـين مســلـتوى نجالء محملد طلعلت إســلـماعيل ، ملدى فعاليلة برنل .11

 التواصل لدى األطفال المعاقين ســـمعيا ،كلية التربية ب نا ،
فاطمة  محمد  ملراد محملد عفيفلي ، "ملدى فعاليلة اإلرشلاد الع النلي االنفعلالي فلي تخفلي  حلدا الســلـلوك الهلازم  .12

 ـوان ، جامعة جنوب الوادي تربية بأب الجامعة " ، كلية الللذات لدى عينة من طال
، " فاعليللة برنللامج إرشللادي دينللي لتعللديل اتجاهللات طللالب الجامعللة نحللو الطللالق المبكللر " زينللب أحمللد طلله أحمللد .13

 م .2011نوفمبر  21رســـالة ماجســــتير ،كلية التربية ب نا ،
خفيللف حللدا الضللغوط النفســللـية لللدى بســللـمة أحمللد الســللـيد إســللـماعيل "فعاليللة برنللامج اإلرشللاد بللالمعنى فللي ت .14

  . جامعة جنوب الوادي –المراه ات الكفيفات". ، ماجسـتير  ،  كلية التربية ب نا 
إيفلللت كيلللرلس  ينلللي:" فعاليلللة التلللدريب عللللى المهلللارات االجتماعيلللة لتخفيلللف ال للللي االجتملللاعي للللدى الملللراه ين  .15

 . ديكلية التربية ب نا جامعة جنوب الوا،التربية  ماجستير في"
فاطمللة الزهللراء محمللد حســللـن محمللد  "فعاليللة اإلرشللاد المعرفللي الســللـلوكي فللي تنميللة الللذكاء الوجللداني لتعللديل  .16

جامعلة جنللوب الللوادي   –الســلـلوك الالتكيفللي للدى عينللة مللن طلالب الجامعللة". ماجسللـتير  ،كليلة التربيللة بأســللـوان
 م.2/6/2012



شللادي فلي تخفيلف حللدا بعل  المشللكالت االنفعاليلة لللدى عينلة مللن شليماء أحملد مكللي حســلـن " فعاليللة برنلامج إر .17
 .م2/6/2012 جامعة جنوب الوادي ،كلية التربية بأســـوان،ماجسـتير في التربية  األطفال مرضى الســـكر "

".  ةكلينيكيلل –منللى عبللده أحمللد بربللري "األمللن النفســللـي لألطفللال وعالقتلله بغيللاب األب"دراســللـة ســللـيكومترية  .18
 ـالة ماجسـتير، كلية التربية ب نا ، جامعة جنوب الوادي.رســ

لدي األطفال المكفلوفين  علي محمد أحمد عبد الرحيم ،فعالية برنامج إرشادي في خف  الشعور بالوحدا النفســــية .19
 رســـالة ماجسـتير، كلية التربية ب نا ، جامعة جنوب الوادي." 
لدى عينة من كبار السلن بأســـوان،رســلـالة ماجسلتير ، كليلة التربيلة  ســـحر ســـيد محمد  ،"الوســـواس ال هري .20

 بأســـوان ،أســـوان.
رانيا أحمد األمين  "األفكار الســـلبية التل ائية وعالقتها ببع  ســـمات الشخصلية  للدى عينلة ملن طلالب الجامعلة  .21

 ســـوان ،أســـوان.)دراســـة امبري ية إكلينيكية". رســـالة ماجستير ، كلية التربية بأ
ســلـلوكي لتخفيلف االنحرافلات الجنســلـية للدى الملراه ين فعالية برنامج إرشلادي العباســـي محمود محمد محمود" .22

 جامعة جنوب الوادي.  نا ،ماجسـتير تخصص صحة كلية التربية برسالة ".  المعاقين ذهنيا ال ابلين للتعلم
دينلي لتنميلة األملن النفسلـي وعالقتله بالعواملل الخمسلـة نلامج إرشلادي فعاليلة بر" عبد الرحمن عبد الفتلاح الجنيلد .23

جامعلللة جنلللوب   نلللا ،كليلللة التربيلللة ب رســلللـالة دكتلللوراه، " الكبلللرى للشخصلللية للللدى عينلللة ملللن طلللالب الجامعلللة

 .إشراف ومناقشة(.)الوادي
ميللذ ضللحايا العنللف شلليماء بللدري فكللري محمللود، "فعاليللة اإلرشللاد الســللـلوكي فللي رفللع ت للدير الللذات  لللدى التال .24

 م  (.2012المدرســـي ".رســـالة دكتوراه ، كلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي 
ســـالف كمال محمد عبد اللرحمن  ، "فعاليلة برنلامج إرشلادي لتنميلة الكفلاءا الذاتيلة وعالقتهلا بجلودا الحيلاا للدى  .25

ة ماجســللـتير، كليللة التربيللة ب نا،جامعللة جنللوب الللوادي تالميللذ  الحل للة الثانيللة مللن التعللليم األســللـاسي " رســللـال
 م.2012،
ناهد ســـهري برشاوي عبد العظيم   "أساليب التنشئة الو الدية كما يدركها المراه ون وعالقتها باإلدملان السـلـلبي  .26

 ـتير في التربية ،كلية التربية ب نا ، جامعة جنوب الوادي .رسـالة ماجسلإلنترنت" 
الصلالبة النفســلـية وعالقتهلا بمعنلى الحيلاا فلي ضلوء التفكيلر اإليجلابي  والمعنونة ب:"  ــن محمدزينب محمد حسـ .27

". للحصول عللى درجلة الماجسلـتير فلي التربيلة ) تخصلص صلحة نفسلية ( ملن كليلة لدى عينة من طالب الجامعة 
 .أســـوانجامعة  بأســـوان التربية 

ألســلـري   فلي خفل  اضلطراب العنلاد المتحــلـدي للدى  رشلاداإلعاليلة والمعنونلة ب:" ف عادل ســـيد عبادي أحمد  .28
فللي التربيللة ) تخصللص صللحة  دكتللوراه الفلســـــللـفة". للحصللول علللى درجللة عينللة  مللن تالميللذ المرحلللة االبتدائيللة

 .أســــــوانجامعة   ية ( من كلية التربية ـــنفس
رشاد المعرفلي الســلـلوكي لتنميلة التوكيديلة للدى عينلة ملن منى  عبد الســـتار ذكي دهب  والمعنونة ب:"فعالية اإل .29

الطالب المكفوفين بمحاقظة أسوان" للحصول على درجلة الماجسلتيرفي التربية)تخصلص صلحة نفسلية( ملن  كليلة 
 التربية ،جامعة أســـــــوان .

تللدريب علللى مهللارات فعاليللة اإلرشللاد المعرفللي الســـللـلوكي وال:"  والمعنونللة بإبللراهيم عيســللـى عبللاس أحمللد  .30
" للحصلول عللى اإلســـتذكار في خف  قلي اإلختبار وتنمية مفهوم الذات األكاديمي لدى تالميذ المرحللة اإلعداديلة 

 .جنوب الواديجامعة  ب نا،ية ( من كلية التربية ـــ) تخصص صحة نفس في التربية دكتوراه الفلســـفةدرجة 
إرشادي لتمية الشعور بالتماســك وأثره على خف  ضغوط اإلعاقلة للدى  فعالية برنامج" نائلة حسـن محمد أحمد . .31

 م.2014.جنوب الوادي جامعة  ب نا  ،التربية  كليةـتير ـماجس." عينة من المعاقين بصريا بالجامعة 
 فعاليللة التلدريب علللى بعل  المهللارات اإلجتماعيللة فلي تنميللة السللوك التللواف ي لللدىتهلامي محمللود عللي مطللاوع " .32

من كليللة (ةـيتخصللص صللحة نفسلل)" للحصللول علللى درجللة الماجسللـتير فللي التربيةين ع ليللا ال للابلين للللتعلم المعللاق
 ب نا جامعة جنوب الوادي .التربية 

فعاليللة برنللامج تللدريبي باألنشطللـة اإلثرائيللة فللي خفلل  بعلل  :"  والمعنونللة بعبللد الكللريم أحمللد مرســللـي  محمللد .33
" للحصلللول عللللى درجلللة فلللوقين دراســلللـيا بالمرحللللة اإلعداديلللة بالمنيلللا اإلضلللطرابات النفســـــلللـية لعينلللة ملللن المت

 .المنياجامعة  بالمنيا ،) تخصص صحة نفسية ( من كلية التربية  ـتير في التربيةـــالماجس
فعاليللة برنللامجين إثللرائيين فللي تنميللة التخيللل واإلبللداع لللدى الطفللل والمعنونللة ب:"زينللب قرشللي جمعللة أبللو العللال  / .34

جامعلة  ب نلاكليلة التربيلة بصلحة نفسلية تعيين في وظيفة ملدرس ب ســلـم ال" لل مرحلة ريا  األطفالالموهوب في 
 وادي.الجنوب 

قلائم عللى ممارســلـة بعل  األنشلطة المدرســلـية والمعنونة ب:" فعالية برنامج إرشادي  المأمون طه محمد أحمد  .35
". للحصلول عللى درجلة الماجسلـتير فلي التربيلة )  سيفي تخفيف العنف لدى طلالب الحل لة الثانيلة للتعلليم األســلـا

 جامعة جنوب الوادي.  ناتخصص صحة نفسية ( من كلية التربية ب



الصلالبة النفســلـية وعالقتهلا بمعنلى الحيلاا فلي ضلوء التفكيلر اإليجلابي  والمعنونة ب:"  زينب محمد حســـن محمد .36
تير فلي التربيلة ) تخصلص صلحة نفسلية ( ملن كليلة ". للحصول عللى درجلة الماجسلـلدى عينة من طالب الجامعة 

 م.2013 .أســـوانجامعة  بأســـوان التربية 
سهام محمد علي طه  :"الصالبة النفسية وعالقتها ببع  أساليب التنشئة الوالدية للدى طلالب المرحللة الثانويلة".  .37

 . جامعة قنا –ماجستير في التربية )تخصص صحة نفسية(  من  كلية التربية ب نا 
فلي تنميلة مفهلوم اللذات للدى  فعاليلة برنلامج إرشلادي قلائم عللى السلـيكودراما:"انجالء إبراهيم أبو الوفلا وهلب هللا .38

".للحصول على درجة الماجستير في التربية )تخصلص التالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية
 . أسوانجامعة – من كلية التربية صحة نفسية(

الموجللود مصللطفى سللليمان    :"قلللي المسللت بل وعالقتلله باإلتجللاه نحللو المخللاطرا لللدى عينللة مللن طللالب  هنللاء عبللد .39
 جامعة أســـوان . –الجامعة : ".   ماجستير في التربية )تخصص صحة نفســـية(  من  كلية التربية 

شلكالت اإلنفعاليلة للدى أسـاليب المعاملة الوالدية وعالقتهلا بلبع  الم :"    مروا مصطفى محمد مصطفى الضراب .40
 – ية(  مللن  كليللة التربيللةـللـتير فللي التربيللة )تخصللص صللحة نفسـللـماجس ".عينللة مللن المللراه ين المعللاقين سللـمعيا 

 . أســوان جامعة
هاني شحات أحمد عليان  :" فعالية برنامج تكاملي  لألطفال واآلباء والمعلمين لخف  بعل  إضلطرابات التواصلل  .41

 دكتوراه الفلسفة في التربية ) تخصص صحة نفسـية ( من كلية التربية ب نا ، جامعة قنا .لدى األطفال التوحديين" 
دراسة تحليلية م ارنة لبع  الخصائص النفسية واإلجتماعية والتربويلة للدى :"  بركات صديي عبد المطلب ربيع  .42

 دكتلوراه الفلسلفةعللى درجلة  " للحصلولتالميذ الحل ة األولى من التعليم األساسلي ذوي صلعوبات اللتعلم والعلاديين
  قناجامعة  ،ب نا في التربية ) تخصص صحة نفسـية ( من كلية التربية 

ماجستير فلي فاعلية برنامج سلوكي لتنمية وجهة الضبط الداخلي لدى األطفال األيتام " :"دعاء احمد فخري الحفني .43
 جامعة قنا . –التربية )صحة نفسية(  من  كلية التربية ب نا 

فعاليللة برنللامج إرشللادي لتميللة الشللعور بالتماسـللـك وأثللره علللى خفلل  " . حسةة ن محمةةد أحمةةدنائلةةة  .44
جامعةة  بقنةا  ،التربيةة  كليةة تير  ةماجس."  ضغوط اإلعاقة لدى عينة ملن المعلاقين بصلريا بالجامعلة

 م.2014.جنوب الوادي 

ات  الشخصللية  لللدى كللل مللن فاعليللة تعلللم األقللران فللي تنميللة بعلل  المتغيللر:"  محمللود أبللو المجللد حسللن عثمللان  .45
فلي التربيللة )  دكتلوراه الفلســـــللـفة. للحصللول عللى درجللة المتفلوقين ع ليللا والمتفلوقين ذوي التفللريط التحصليلي "

 الوادي . جنوبجامعة   ية ( من كلية التربية ـــتخصص صحة نفس
 
معلمللي الحيللاا لللدى القتهللا بللبع  األعللرا  النفسجسللمية والرضللا عللن حي سللعيد،" ضللغوط العمللل وع.سللامح نصلل .46

 التربية الفكرية" دراسة سيكومترية كاينيكية ، كلية التربية، جامعة سوهاج.
هيلا عبللد هللا الهلران مللدى تبلاين مكونللات هويلة األنللا بتبللاين األملن النفسـللـي للدى عينللة ملن التالميللذ الموهللوبين      .47

صللحة النفسللية ( مللن كليللة التربيللة ) تخصللص ال.بدولللة الكويللت  "للحصللول علللى درجللة الماجسللـتير فللي التربيللة 
 بالغردقة  ،  جامعة جنوب الوادي . 

فاعلية اإلرشاد االنت ائي في تحسين التواصل للدى الطلالب المكفلوفين الملراه ين :"  إيمان محمد مصطفى محمد  / .48
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