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 ❖ University of Sohag, Sohag, Egypt (2004-2007) 
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Publications In National and International Journals 

 ❖ Mohamed , TN , Neumann MF, Schweinberger SR (2009). Perceptual load 

 

mailto:tarik.mohamed@ymail.com
mailto:tarik.abdelrheem@Rub.de
https://kfupm.academia.edu/DrTarikNMohamed
https://scholar.google.com.eg/citations?user=BKot27gAAAAJ&hl=ar


Dr. Tarik N. Mohamed                                                                                                                                August, 2021 

 

2021 Page 2 
 

manipulation reveals sensitivity of the face-selective N170 to attention. Neuro-

Report 20, 782-787 

 ❖ Neumann MF, Mohamed TN, & Schweinberger SR (2011). Preserved encoding 

of unfamiliar faces under high attentional load: ERP evidence. Neuroimage,  

54, 3021-3027 

 ❖ Mohamed , TN , Neumann MF, Schweinberger SR (2011). Combined effects of 

attention and inversion for event-related potentials for human bodies and 

faces. Cognitive Neuroscience ”Special issue” 2, 138-146. 

 ❖ Mohamed TN (2012).The relation of classification and attention of social 

stimuli perception. Journal of Educational studies, Sohag, 31, 1-24. 

 ❖  ( التفكير وعالقتها بنشاط  2014طارق نور الدين محمد، إسراء فريج شمش  (. اساليب 

الدماغ االيمن وااليسر لدي عينة من طالب بكلي   نصفي  التربية  كلية  ة  سوهاج، مجلة 

 234-204، ص ص: 36التربية بسوهاج، العدد 

 ❖  ( (. مدخل لفهم نظرية التحميل االدراكى وإنعكاستها على  2014طارق نور الدين محمد 

وعلم   التربية  فى  عربية  دراسات  الراشدين.  لدى  الذاكرة  وقدرات  البصرى  االدراك 

 . 211-197، 2، الجزء 47النفس، العدد 

أنماط معالجة املعلومات ونشاط  (.  2014)   طارق نور الدين محمد ، إسراء فريج شمش  ❖ 

  نصفى الدماغ األيمن وااليسر وعالقتهما باالداء االكاديمى لطالب كلية التربية بسوهاج، 

 34-1، ص ص:38مجلة كلية التربية بسوهاج، العدد 

 ❖  ( محمد  الدين  نور  أنماط  2014طارق  الخاليا  (.  نشاط  على  وتاثيرها  اإلدراكى  التحميل 

العصبية املخية ومعالجة الكلمات املكتوبة لدى عينة من العرب الراشدين. مجلة كلية  

 . 431-387، العدد االول، ص.ص:  24التربية بجامعة االسكندرية، املجلد 

 ❖  ( محمد  الدين  نور  ال2015طارق  كلية  طالب  لدى  التعلم  اساليب  فى  الفروق  تربية  (. 

بسوهاج فى ضوء الهيمنة الدماغية واألنظمة التمثيلية ملعالجة املعلومات. املجلة كلية  

 .395-341، ص.ص: 92التربية باملنصورة، العدد 

-(. الفروق فى النظام التمثيلى ملعالجة املعلومات )سمعى 2015طارق نور الدين محمد )  ❖ 

كلي  -بصرى  من طالب  عينة  لدى  الجنسين  بين  كلية  متوازن(  مجلة  بسوهاج،  التربية  ة 

 التربية باملنوفية، العدد &، ص.ص:

 ❖  ( محمد  الدين  نور  طارق  الباقى،  عبد  الرسول  السيكومترية  2015عبد  الخصائص   .)

التربية بسوهاج. مجلة   الداخلية والخارجية لطالب كلية  الدافعية االكاديمية  ملقياس ى 

 الصادرة عن جمعية تنمية املجتمع بسوهاج التربية للعلوم والثقافة د. مصطفى رجب 

 ❖ Mohamed , TN , & Shams, EF. (2015). Attention Capture by faces and human 
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bodies. The Journal of Social Science, 43,2,  1-20.  

 ❖  ( محمد  الدين  نور  املعلومات  2016طارق  معالجة  بأنماط  التفكير  أساليب  عالقة   .)

النفسية   للعلوم  البحرين  سوهاج،مجلة  جامعة  لطالب  التحصيلية  واملستويات 

 383-349( ص.ص: 1(، العدد ) 17والتربوية، املجلد ) 

 ❖  ( اللطيف  عبد  الباقى  عبد  الرسول  عبد   ، محمد  الدين  نور  فى    (. 2016طارق  الفروق 

الدا ضوء  فى  بسوهاج  بتربية  العليا  الدراسات  طالب  لدى  اإليجابى  فعية  التفكير 

والخارجية.   الداخلية  عين    األكاديمية  جامعة  النفسية،  العلوم  فى  التربية  كلية  مجلة 

 (.2( الجزء ) 40شمس، العدد ) 

 ❖  ( الدين محمد، شعيب صالح   نور  تاثير    ERP(. توظيف تكنولوجيا  2016طارق  لدراسة 

ونشاط   الذاكره  انظمة  داخل  املعلومات  ترميز  على  عرضها  واتجاهات  الكلمات  طول 

( العدد  12الخاليا الدماغية بالفصوص الصدغيه. دراسات تربويه وإجتماعيه، املجلد) 

 .666-615(، ص.ص: 1) 

 ❖  ( محمد  الدين  نور  للمقياس    (.  2017طارق  والنيورلوجية  السيكومترية  الخصائص 

التقنى للهيمنة الدماغية فى ضوء متغيرى النوع والتخصص الدراس ى. مجلة كلية التربية  

 النوعية باملنوفيه. 

 ❖ Mohamed, TN (2017).  Perceptual Load manipulation does not reveal 

sensitivity on the N170 ERP component of manipulated faces and bodies. 

ActaNeuropsychologica, Vol. 3, Nr.3, 325-340. 

 ❖ Mohamed, TN (2017). Dissociating attentional effects of the N170 event 

related potentials of faces and body parts.  Anuario de Psicología, Vol. 47, Issue, 2. 

107-114 

(. عادات العقل ، الدافعية العقلية، التخصص  والجنس  2018الدين محمد ) طارق نور  ❖ 

كلية   -كمتغيرات تنبؤية لكفاءة التعلم االيجابية لدى طالب جامعة سوهاج. املجلة التربوية

 ."52مصر، العدد  -جامعة سوهاج -التربية  

والذكاءات املتعددة   (. سمات الشخصية  2018شعيب صالح  ، طارق نور الدين محمد )  ❖

وإسهاماتهم فى التنبؤ باملهارات التكنولوجية الشائعة لدى طالب الدبلومة املهنية شعبة  

 تكنولوجيا التعليم بكليات التربية  . مجلة كلية التربية بأسوان 

 ❖ Mohamed, TN (2018). Combined effects of selective attention and repetition 

on event-related potenials of arabic words processing.  Trends in 

Neuropsychology, 23, 83-93. 

 ❖ Mohamed, TN (2018). The influence of perceptual load on the orthographic 

complexity of Arabic words processing: ERP Evidence.  Trends in 

https://www.academia.edu/37776451/The_influence_of_perceptual_load_on_the_orthographic_complexity_of_Arabic_words_processing_ERP_Evidence
https://www.academia.edu/37776451/The_influence_of_perceptual_load_on_the_orthographic_complexity_of_Arabic_words_processing_ERP_Evidence
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Neuropsychology, 24, 61-73. 

محمد ❖  الدين  نور  فواز   طارق  املجيد  عبد  خلف  إيمان  االنفعالية  (.  2018)   ،  االبتكارية 

ومنخفض ي   مرتفعي  لدى  للمعلومات  املعرفى  التمثيل  بكفاءة  وعالقتهما  العقلية  واليقظة 

الجامعة من طالب  التحصيلية  التربويةاملستويات  املجلة  التربية    -.    -جامعة سوهاج  -كلية 

 54مصر، 

الفروق بين الطالب العاديين واملوهوبين في معالجة الكلمات في  (. 2019طارق نور الدين )  ❖ 

. مجلة  ضوء كل من سعة االنتباه، زمن اإلنتقال العصبي بين شقى الدماغ واليد املهيمنة

 كلية التربية باإلسكندرية 

) طارق   ❖  الدين  املشتركة    (.2020نور  التحميل  التاثيرات  ملستويات  املشتركة  التأثيرات 

)األيمن الدماغيين  بالشقين  الكلمات  معالجة  على  واأللوان  مجلة  األيسر  -اإلدراكي  (ز 

 طامعة البحرين للعلوم النفسية والتربوية  

 ❖  ( عصبي" قائم على    -"معرفي فاعلية برنامج تعلم عالجي  (.  2020طارق نور الدين محمد 

من   عينة  لدى  التطورية  الديسلكسيا  أعراض  من  للتخفيف  املبرمج  التعلم  مبادئ 

 .مجلة العلمية كلية التربية جامعة املنصورة األطفال ذوي تشتت االنتباه

❖  ( محمد  الدين  نور    (.  2020طارق 
ً
قرائيا للمعسرين  العصبي  الدماغي  النشاط  دراسة 

تطبيق   وبعد  دراسة  قبل  للعاديين:  العصبي  الدماغي  بالنشاط  ومقارنته  برنامج عالجي 

 مجلة كلية التربية جامعة طنطا  .عصبية

❖  (   )(.  2021طارق نور الدين محمد  
ً
أكاديميا السيطرة الدماغية لدى الطالب املوهوبين 

)العقلية الفائقة  النفسية  االستثارة  بأنماط  مجلة  التخيلية  -االنفعالية  -وعالقتها   .

 لبحث العلمى في التربية وعلم النفس، كلية البنات جامعة عين شمس.  ا

الفروق في السيطرة االنتباهية والدافعية العقلية لدى  (.  2021طارق نور الدين محمد )  ❖

والتخصص   االجتماعي  النوع  ضوء  في   
ً
أكاديميا املتفوقين  وغير  املتفوقين  الطالب 

لعلمى في التربية وعلم النفس، كلية البنات  . مجلة البحث االدراس ي واملستوى األكاديمي

 جامعة عين شمس.  

❖ Mohamed, TN (2021). Concurrent effects of attention and colors on 

cerebral hemisphere processing speed of Arabic words .European Journal 

of Education and psychology 

للنشر(.   ❖ )مقبول  محمد  الدين  نور  لألطفال  طارق   املميزة  العصبية  املؤشرات  دراسة 

واملصابين   االنتباه  بتشتت  املصحوب  الحركة  بفرط  ومقارنتهم  املصابين  بالديسلكسيا 

 . املجلة التربوية، جامعة الكويت باألطفال العاديين

الفروق في التفكير  طارق نور الدين محمد، احمد بن دانية )مقبول للنشر(ز الفروق في   ❖

املستويات   ومنخفض ي  مرتفعي  الطالب  لدى  املعرفية  واملعتقدات  النشط  املتفتح 

https://www.academia.edu/36540973/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%AF%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A_%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://www.academia.edu/36540973/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%AF%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A_%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://www.academia.edu/36540973/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%AF%D9%89_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A_%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://www.academia.edu/49040005/Concurrent_effects_of_attention_and_colors_on_cerebral_hemisphere_processing_speed_of_Arabic_words
https://www.academia.edu/49040005/Concurrent_effects_of_attention_and_colors_on_cerebral_hemisphere_processing_speed_of_Arabic_words
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