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 ثانٌا : المؤهالت الدراسٌة 
  جامعللللة  –بكللللالورٌو  علللللوم وتربٌللللة شللللعبة الرٌاضللللٌات كلٌللللة التربٌللللة

م ) األول  2772األسكندرٌة بتملدٌر علام جٌلد جلدا  ملش مرتبلة الشلرف علام 
 على الدفعة ( .

  جامعلة األسلكندرٌة بتملدٌر علام  –دبلوم خاص فى التربٌة ملن كلٌلة التربٌلة
 . 2779جٌد جدا  عام 

  جامعلة  –ماجستٌر فى التربٌة ، تخصص علم نف  تربوى من كلٌة التربٌة
وموضللوع: :ا اسللتراتٌجٌات تنظللٌم  0222األسللكندرٌة بتمللدٌر ممتللاز عللام 

المعلوملللات واسلللترجاعها للللدى  ال لللالو المتفلللولٌن وىٌلللر المتفلللولٌن فلللى 
 الرٌاضٌات بالمرحلة الثانوٌة ا .

 علم نف  تربلوى ملن كلٌلة التربٌلة  دكتوراة الفلسفة فً التربٌة ، تخصص– 
جامعة األسلكندرٌة ملش التوصلٌة ب بلش الرسلالة وتلداولها بلٌن الجامعلات 

  0229المصرٌة عام 
وموضوعها : ا ا برنامج ممترح لتنمٌة الذكاء الوجدانى وتأثٌره فى التخفٌلف 
من حده المشلكالت السللوكٌة المصلاحبة لصلعوبات اللتعلم للدى تالمٌلذ المرحللة 

 تدائٌة ا .اإلب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ثالثا : التدرج الوظٌفى 

  ملللللدر  رٌاضلللللٌات بلللللالتعلٌم اإلعلللللدادى بمحافظلللللة اإلسلللللكندرٌة ملللللن
 . 27/2/2775إلى  00/3/2775

  معٌللد بمسللم علللم الللنف  التربللوى بكلٌللة التربٌللة جامعللة االسللكندرٌة مللن
 . 29/7/0222حتى  02/2/2775

 جامعلللة  –د بمسلللم عللللم اللللنف  التربلللوى بكلٌلللة التربٌلللة ملللدر  مسلللاع
 . 00/3/0229حتى  21/7/0222االسكندرٌة من 

  جامعة األسكندرٌة من  –مدر  بمسم علم النف  التربوى بكلٌة التربٌة
 . م03/20/0223حتى  09/3/0229

  جامعلللة  –أمٌنلللا  لمجلللل  لسلللم عللللم اللللنف  التربلللوي بكلٌلللة التربٌلللة
 . 25/7/0222وحتى  01/3/0229اإلسكندرٌة من 

   جامعلة جلازان ملن  -أستاذ علم النف  التربوي المسلاعد بكلٌلة التربٌلة
 . هـ32/22/2230و حتى 21/7/0222

  جامعلة اإلسلكندرٌة  -بكلٌلة التربٌلة المشلارنأستاذ عللم اللنف  التربلوي
 م.02/20/0223من 

  م و 3/0/0222منسلك لسلم عللم الللنف  بعملادة السلنة التحضلٌرٌة مللن
 .م32/7/0229حتى 
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  هـ2/22/2230أستاذ علم النف  المشارن بجامعة جازان من 

  خلالل العلام المنسك العام لمسلم الملواد العاملة بعملادة السلنة التحضلٌرٌة
 .هـ2231/2237الجامعً 

  مشرف وحدة المٌا  والتملوٌم بكلٌلة التربٌلة جامعلة جلازان خلالل العلام
 هـ.2237/2222الجامعً 

 وي بكلٌلللة التربٌلللة جامعلللة اإلسلللكندرٌة ملللن أسلللتاذ عللللم اللللنف  التربللل
 م.00/7/0227

  المللائم بأعمللال وكٌللل كلٌللة التربٌللة جامعللة اإلسللكندرٌة لشللؤون التعلللٌم
 م.05/7/0227وال الو من 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رابعا : الدورات التدرٌبٌة 
  إجتلللزت دورة التوٌفللللToefl  خدملللة عللللى مسلللتوى الجامعلللة بمركلللز

المجتمش التابش لجامعة األسكندرٌة بتمدٌر ) جٌد جلدا  ( خلالل الفتلرة ملن 
20/1/0223 – 22/22/0223 . 

  فى إ ار مشروع ت وٌر كلٌات التربٌلة التلابش لمشلروعات وزارة التعللٌم
العللالى اسللتكملت المصللفوفة التدرٌبٌللة الخاصللة بالمعٌللدٌن والمدرسللٌن 

اللللللى  25/9/0225ة ملللللن المسلللللاعدٌن بالكلٌلللللة وذللللللن خلللللالل الفتلللللر
 -واشتملت المصفوفة الدورات اآلتٌة : 32/1/0225

 دورة استخدام التكنولوجٌا فى التدرٌ  . -
 دورة  رق البحث العلمى . -
 دورة مصادر التعلم . -

  إلللللى  21/22/0225اجتللللزت دورة إعللللداد المللللادة خللللالل الفتللللرة مللللن
03/22/0225 

   ٌوالمٌللادات فللى فللى إ للار مشللروع تنمٌللة لللدرات أعضللاء هٌئللة التللدر
جامعلللللة اإلسلللللكندرٌة ، إسلللللتكملت المصلللللفوفة الخاصلللللة بالمدرسلللللٌن 

الللللللى  22/22/0220المسللللللاعدٌن بالجامعللللللة  خللللللالل الفتللللللرة مللللللن 
2/0/0229 
 -وإشتملت المصفوفة على الدورات اآلتٌة:              

 استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌ  . -
 االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌ  . -
 المهنة.أخاللٌات وأداو  -
 مهارات العرض الفعال . -

  فً إ ار مشروع تدرٌو أعضاء هٌئة التدرٌ  ومعلاونٌهم عللى تمنٌلات
خللالل الفتللرة مللن  ICTPالمعلومللات واالتصللاالت بجامعللة اإلسللكندرٌة 

 -تم اجتٌاز الدورات اآلتٌة بنجاح : 20/0/0229إلى 00/9/0220
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 المفاهٌم األساسٌة لتكنولوجٌا المعلومات . -
 لحاسوو والتعامل مش الملفات.إستخدام ا -
 .Wordمعالجة النصوص  -
 .Excelمعالجة جداول البٌانات  -
 .Accessلواعد البٌانات  -
 . Power Pointالعروض التمدٌمٌة  -
 صٌانة الحاسوو . -
 .Internetالمعلومات وتكنولوجٌا األتصاالت  -
 .Front Pageالنشر على الشبكة بإستخدام برنامج  -
 Adobe Photoshopالرسم بإستخدام  -

  فللى إ للار مشللروع تنمٌللة لللدرات أعضللاء هٌئللة التللدرٌ  والمٌللادات فللى
جامعة اإلسكندرٌة ، إستكملت المصلفوفة الخاصلة بالمدرسلٌن بالجامعلة  

 م02/0/0223الى  1/0/0223خالل الفترة من 
 -وإشتملت المصفوفة على الدورات اآلتٌة:              

 م.7/0/0223-1رةدورة نظام الساعات المعتمدة فً الفت -
-22دورة نظللللللم االمتحانللللللات و تمللللللوٌم ال للللللالو فللللللى الفتللللللرة مللللللن  -

 م.  22/0/0223
 م.23/0/0223-20دورة إعداد المشروعات التنافسٌة فى الفترة من -
 م.20/0/0223-25دورة تنظٌم المؤتمرات العلمٌة فى الفترة من -
 م.02/0/0223-27دورة إدارة الولت و االجتماعات فى الفترة من  -
 م.20/0/0229م إلى00/9/0220( فً الفترة من ICTPدورة ) -
م ا( للتعلللٌم عللن بعللد خللالل العللJUSUREدورات التللدرٌو علللى نظللام) -

 م.0222-0222الجامعً 
)نظام جامعة جلازان  ( للتعلٌم عن بعدJUMPدورات التدرٌو على نظام )-

-0222جامعٌٌن خالل العامٌن ال متعدد المنصات إلدارة التعلٌم اإللكترونً(
 .م0220-0225م، 0225

 االسللللتبٌانالللللدورة التدرٌبٌللللة اإللكترونٌللللة بعنللللوان ا مهللللارات إنجللللاز  -
ا والممدملللة عبلللر منصلللة Survey monkeyاإللكترونلللً باسلللتخدام 

 م.20/3/0221المكتبة الرلمٌة السعودٌة بتارٌخ 
والممدملة الدورة التدرٌبٌة اإللكترونٌة بعنوان ا تحلٌل البٌانات النوعٌلةا  -

 م.3/2/0221عبر منصة المكتبة الرلمٌة السعودٌة بتارٌخ 
الدورة التدرٌبٌة اإللكترونٌة بعنلوان ا تحلٌلل البٌانلات الكمٌلةا والممدملة  -

 م.2/2/0221عبر منصة المكتبة الرلمٌة السعودٌة بتارٌخ 
الدورة التدرٌبٌة اإللكترونٌة بعنوان ا ت بٌمات عملٌة للتحلٌلل اإلحصلائً  -

ا والممدمة عبر منصة المكتبة الرلمٌة السعودٌة بتلارٌخ Excelباستخدام 
 م.1/2/0221
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الدورة التدرٌبٌة اإللكترونٌة بعنوان ا البحث فلً لاعلدة العللوم اإلنسلانٌة  -
Human Index ا والممدمللة عبللر منصللة المكتبللة الرلمٌللة السللعودٌة

 م.22/2/0221بتارٌخ 
 فًء هٌئة التدرٌ  والمٌادات إ ار مشروع تنمٌة لدرات أعضا فً •

 األساتذة المساعدٌنالمصفوفة الخاصة ب استكملت اإلسكندرٌة،جامعة 
 م20/9/0221الى  27/0/0221الفترة من  بالجامعة خالل
 -اآلتٌة: شتملت المصفوفة على الدورات او              

 م.02/0/0221-27 فً الفترة االختبارات االلكترونٌةدورة  -
 م.39/0/0221-00ٌادة والتفكٌر االستراتٌجً فً الفترة دورة الم-
 م.01/0/0221-09دورة تنمٌة مهارات المٌادة التنفٌذٌة فً الفترة -
 م.5/9/0221-2دورة النشر الدولً للبحوث العلمٌة فً الفترة -
 م.22/9/0221-7دورة الموانٌن واللوائح الجامعٌة فً الفترة -
-22نش المللللللرار فللللللً الفتللللللرة دورة ابتكارٌللللللة حللللللل المشللللللكالت وصلللللل-

 م.20/9/0221
دورة ا النمذجة البنائٌة والتحلٌل العلاملً التوكٌلدي وتحلٌلل المسلار  •

. بالمؤسسلللللة المومٌلللللة للبحلللللوث  AMOSباسلللللتخدام برنلللللامج أملللللو  
 م.22/1/0221-7واالستشارات والتدرٌو فً الفترة 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ش ة خامسا  : األن

  اشللتركت فللً مشللروع تحسللٌن التعلللٌم للمللرحلتٌن االبتدائٌللة واإلعدادٌللة
 . 0220خالل شهري مار  وإبرٌل 

  0229اشتركت فى مشروع الكادر الخاص للمعلمٌن منلذ شلهر سلبتمبر 
 . 0221إلى شهر ٌناٌر 

  اشللتركت فللً البللرامج التربوٌللة بكلٌللة التربٌللة جامعللة اإلسللكندرٌة خللالل
البلرامج العالجٌلة  –صائص النمو للمتعلمٌن )خ 0227و 0221عامً 

 لذوي صعوبات التعلم ( .

  اشتركت فً مشروع ت وٌر التعللٌم ) االعتملاد والجلودة ( خلالل شلهري
 . 0221مار  وإبرٌل 

  اشلللتركت كعضلللو لجنلللة تحسلللٌن فلللرص التعللللٌم واللللتعلم كأحلللد المحلللاور
جامعلة الخاصة بإنشاء مشروع داخللى للجلودة واالعتملاد بكلٌلة التربٌلة 

 .0221/0227اإلسكندرٌة للعام الجامعى 

  اشلللتركت فلللً مشلللروع تحسلللٌن التعللللٌم فلللً مرحللللة رٌلللاض األ فلللال
إللللللى  0227ملللللن شلللللهر إبرٌللللللبمحلللللافظتً اإلسلللللكندرٌة وم لللللروح 

 .0222ٌناٌر
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  اشتركت فى مرالبة تصلحٌح الثانوٌلة العاملة بمحافظلة اإلسلكندرٌة للعلام
 .0221/0227الدراسى 

  والرابعلللة علللامالعملٌلللة ل لللالو الفرللللة الثالثلللة  االشلللراف عللللى التربٌلللة 
م إلللللللى عللللللام 0229/0221مللللللن عللللللام  وأساسللللللً والللللللدبلوم العللللللام

-االبتدائٌلةالفتلوح )والعامرٌلة التعلٌمٌلة م بإدارتً ىرو 0227/0222
الوردٌلان اإلعدادٌلة -المبلاري اإلعدادٌلة بنلات-االبتدائٌلةشباو المسلتمبل 

الوردٌان الثانوٌلة -الثانوٌة بنات الوردٌان- اهر بن اإلعدادٌة بنٌن-بنات
 بنٌن(.

  المشلللللاركة فلللللى أعملللللال الكنتلللللرول واالمتحانلللللات بجمٌلللللش مراحلهلللللا
 وإعداداالختبارات والتصحٌح منذ تعٌٌنى بالكلٌة.

  المشاركة فى إعداد الملادة العلمٌلة للكتلو الجامعٌلة بالمسلم ومنهلا كتلاو
  التعلم االجتماعً الوجدانً.

 حضور المؤتمرات 
اللللنف  فلللً مصلللر  والعشلللرون لعللللممر السلللنوي الخلللام  الملللؤت - 

-0المصللرٌة للدراسللات النفسللٌة(  الجمعٌللة)العربللً  والسللابش عشللر
 م.0227فبراٌر2
جامعلللة وت بٌماتهلللا )الملللؤتمر اللللدولً الخلللام  للبحلللوث العلمٌلللة  -

 م.0227دٌسمبر02-02الماهرة(
اللللنف  فلللً مصلللر  والعشلللرون لعللللمالملللؤتمر السلللنوي السلللاد   -

-25المصللرٌة للدراسللات النفسللٌة( الجمعٌللة)العربللً  عشللروالثللامن 
 م.0222فبراٌر 29

 الملفات الخاصة بها. االشتران فى توصٌف الممررات الدراسٌة وإعداد 

 التربٌلة / جامعلة جلازان للعلام  منسك ممرر تنمٌة مهلارات التفكٌلر بكلٌلة
 م.0222/0220وم، 0222/0222الجامعً 

 واالعتمللللاد  ومعللللاٌٌر الجللللودةً األكللللادٌم اشللللتركت فللللً نللللدوة اإلرشللللاد
   .امتحدثا م بجامعة جازان02/3/0222

  ًالسنة التحضٌرٌة بجامعة  والتربوي بعمادةعضو بلجنة اإلرشاد النفس
 م.0220/0223جازان للعام 

  منسك لممرر تنمٌة مهلارات التفكٌلر بعملادة التعللٌم علن بعلد فلً الفصلل
-2235ألول ا والفصلللل الدراسلللًهلللـ، 2235-2232الدراسلللً الثلللانً 

 هـ.2230

  بجامعللة جللازان  ورٌللادة األعمللالمشللارن بللالملتمى العلمللً األول ل بللداع
 م.0222نوفمبر27-02

  مشارن بالملتمى العلمً الساد  ل لالو و البلات جامعلة جلازان بعملادة
 هـ.20/2/2230-22شؤون ال الو خالل الفترة 

  م حتى 0222عضو بلجنة االختبارات بعمادة السنة التحضٌرٌة منذ عام
 االن.
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  المشللاركة فللً ورشللة عمللل بعنللوان ا النشللر العلمللًا ضللمن فعالٌللات
هللـ إلللى 01/0/2231معللرض جللازان السللابش للكتللاو خللالل المللدة مللن 

 هـ.1/9/2231

  عضلللو بلجنلللة شلللؤون ال لللالو بعملللادة السلللنة التحضلللٌرٌة خلللالل العلللام
 هـ.2239/2231الجامعً 

 ام الجللللامعً عضللللو بمجللللل  عمللللادة السللللنة التحضللللٌرٌة خللللالل العلللل
 هـ.2231/2237

  ،عضو بلجان )الدراسات العلٌا والبحث العلمً، المعٌدون والمحاضلرون
برنامج الدكتوراه( بمسم عللم اللنف   وإعدادبرنامج األخصائً النفسً، 

 هـ.2237/2222بكلٌة التربٌة جامعة جازان خالل العام الجامعً 

 لٌلة التربٌلة جامعلة إلماء محاضرة عن اإعداد تمرٌر البحوث العلمٌةا بك
 م.2/22/0221جازان بتارٌخ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  سادسا : التدرٌ  

  وحتللى  2770لمللت بالتللدرٌ  بمعمللل علللم الللنف  بالكلٌللة منللذ عللام
0229 . 

  لملللت بالتلللدرٌ  فلللى معهلللد اللللدعوة فلللى الفصلللل الدراسلللى الثلللانى
0220/0229 . 

  فارملا لمعلملً ومعلملات من ملة بلرج ألمٌت محاضرات بشركة سٌف
 –العلرو التعلٌمٌللة فلً اتجاهللات تربوٌللة حدٌثلة )الللذكاءات المتعللددة 

المشللكالت السلللوكٌة التللً ٌعللانً منهللا ذوي صللعوبات الللتعلم( خللالل 
 . 07/1/0229إلى  25/1/0229الفترة 

  ألمٌلللت محاضلللرات فلللى نمابلللة عملللال مصلللر تبعلللا  لشلللركة كهربلللاء
 . 0229ل شهر نوفمبر اإلسكندرٌة بمحرم بن خال

 : لمت بتدرٌ  الممررات التالٌة بكلٌة التربٌة ـ جامعة اإلسكندرٌة 

 . علم النف  التربوي ا الفرلة األولى ا 

 . اإلحصاء الوصفً ا الفرلة األولى ا 

 . اإلحصاء االستداللً ا الفرلة الثانٌة ا 

 . علم النف  التجرٌبً ا الفرلة الثانٌة 

 لفرلة الثالثة ا .سٌكولوجٌة التعلم  ا ا 

 . علم النف  التعلٌمى ا الفرلة الثالثة ا 

 .التعلم االجتماعى الوجدانى ا الفرلة الثالثة شعبة علم النف ا 

  الفروق الفردٌة والمٌلا  النفسلى ا الفرللة الثالثلة شلعبة التعللٌم
 األساسى ا .
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 . علم النف  التعلٌمى ا الفرلة الرابعة ا 

 فسى ا الدبلوم العام فى التربٌة نظام الفروق الفردٌة والمٌا  الن
 العامٌن ا .

  سللٌكولوجٌة الموهبللة والتفللوق ا الللدبلوم العللام فللً التربٌللة نظللام
 السنة الواحدة ا 

   تلللدرٌو مٌلللدانً أو مشلللروع ا اللللدبلوم المهنٌلللة شلللعبة المٌلللا
 النفسً ا .

  :تلللدرٌو مٌلللدانى أو مشلللروع ا اللللدبلوم المهنٌلللة شلللعبة التوجٌللل
 التربوىا.

 ت المدرات ا الدبلوم المهنٌة شعبة المٌا  النفسً ااختبارا 

  لٌا  المهارات العلمٌة ا الدبلوم المهنٌة شلعبة المٌلا  النفسلى
 ا

 . اإلحصاء التربوى ا الدبلوم الخاصا 

 .المٌا  النفسً والتربوي ا دبلوم التوجٌ:ا 

  .المٌا  والتموٌم التربوي ا دبلوم عاما 
ٌللة لمللت بتللدرٌ  الممللررات التالٌللة بكل -

 التربٌة / جامعة جازان

 مرحلة البكالورٌو تنمٌة مهارات التفكٌر : 

 ًمرحلة البكالورٌو مناهج البحث العلم : 

  مرحلة البكالورٌو  ال البً :والتوجٌ:اإلرشاد 

 مرحلة البكالورٌو علم نف  النمو : 

  علم النف  التربوي: مرحلة البكالورٌو 

  لتموٌم: الدبلوم العالً للمٌا  وانظرٌات المٌا. 

   المٌللا  والتمللوٌم فللً التربٌللة الخاصللة: الللدبلوم العللالً للمٌللا
 والتموٌم.

 مناهج البحث فً التربٌة علم النف : مرحلة الماجستٌر 

 .اإلحصاء التربوي: مرحلة الماجستٌر 

  التفكٌلللر،مهلللارات  )تنمٌلللةلملللت بالتلللدرٌ  علللن بعلللد لمملللرري 
معً العلملللً( بجامعلللة جلللازان ملللن العلللام الجلللا ومنلللاهج البحلللث

 م إلى اآلن.0222/0222

  التدرٌ  عن بعد من خالل نظلاماjusure م 0222منلذ علام ا
 م.0222إلى عام 

  التدرٌ  عن بعلد ملن خلالل نظلام اjump م 0225ا منلذ علام
 .0221عام حتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ا  : اإلشراف على الرسائل العلمٌة :سابع
 : رسائل الماجستٌر 
( : ا فعالٌللة برنللامج إثرائللً ممتللرح لتنمٌللة  0229دمحم عثمللان محمللود )  .2

التفكٌللر اإلبللداعً لللدى عٌنللة مللن  للالو الصللف األول الثللانوي ذوي أنمللا  
 السٌ رة المخٌة المختلفة ا كلٌة التربٌة ـ جامعة اإلسكندرٌة .

ا : ا فاعلٌلة بعلض اسلتراتٌجٌات تحسلٌن 0221هالة سعٌد حسلن حسلن ا .0
تنمٌة مهارة استرجاع معلومات مادة الدراسات االجتماعٌة للدى الذاكرة فً 

عٌنللة مللن تالمٌللذ الصللف الخللام  االبتللدائً بمحافظللة اإلسللكندرٌة ا كلٌللة 
 جامعة اإلسكندرٌة . –التربٌة 

ا : ا فعالٌلللة بعلللض معٌنلللات اللللذاكرة عللللى 0221دمحم محملللود البلشلللً ا .3
المٌللذ الصللف األول االسللتدعاء المباشللر للمعلومللات فللً مللادة العلللوم لللدى ت

 جامعة اإلسكندرٌة . –اإلعدادي ا كلٌة التربٌة 
ا : ا تأثٌر أنما  التفاعلل الصلفً عللى التفكٌلر 0221ٌاسر السٌد ٌاسٌن ا .2

النالللد لللدى التالمٌللذ المعتمللدٌن والمسللتملٌن إدراكٌللا  عللن المجللال بالمرحلللة 
 جامعة اإلسكندرٌة . –االبتدائٌة ا كلٌة التربٌة 

تنمٌلة ا: افعالٌة استخدام التعلم باالكتشلاف فلً 0227ض ارشا أحمد معو .5
 –األخاللللً لللدى  للالو التعلللٌم الثللانوي الصللناعًا كلٌللة التربٌللة  الللذكاء

 جامعة اإلسكندرٌة.
ا: افعالٌة برنامج تدرٌبً لائم عللى 0227نجالء محمود العلٌمً البلشً ا .0

 المٌللذ الصللفالللتعلم بالنمذجللة فللً نمللو الحكللم الخلمللً بمللادة المللراءة لللدى ت
 جامعة اإلسكندرٌة. –ا كلٌة التربٌة الخام  االبتدائً

الحاجللات اإلرشللادٌة لل البللات النازحللات اا: 0220وفللاء أبكللر دىرٌللريا .9
بمللللك االختبلللار والتوافلللك  وىٌلللر النازحلللات بالمرحللللة الثانوٌلللة وعاللتهلللا

 جامعة جازان.-الدراسًا كلٌة التربٌة

 
 

 : المنشورة ثامنا  : البحوث
وكٌات العجلللز الملللتعلم وعاللتهلللا بكلللل ملللن االستبصلللار االجتملللاعى سلللل -1

 اللدولًالملؤتمر (. 0227)والمناخ المدرسً لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة 
الخام  للبحوث العلمٌة وت بٌماتها ، مجلة ال فولة العدد الثالث االستثنائً 

 .523-279،جامعة الماهرة،
الٌو التفكٌللر فللً التنبللؤ بأسللالٌو ألبعللاد الشخصللٌة وأسلل النسللبً االسللهام-0

(، 02)النفسلللٌة المجللللد(. المجللللة المصلللرٌة للدراسلللات 0222المجابهلللة )
 .500-290(،01العدد)
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تمللدٌم اللذات لللدى  للالو المرحللة الثانوٌللة فلً ضللوء المرىوبٌللة  أسلالٌو-3
(. مجلللة كلٌللة التربٌللة، 0220التمٌللٌم السللالو ) والخللوف مللناالجتماعٌللة 

 .329-005(،0(، العدد)00) دالمجلاإلسكندرٌة، جامعة 
موالللف الحٌللاة الضللاى ة  وتأثٌرهمللا فللً وفاعلٌللة الللذاتالروحللً  الللذكاء-2

 (. مجلللة كلٌللة التربٌللة، جامعللة األزهللر، العللدد0220لللدى  للالو الجامعللة)
 .222-337،الجزء األول، أكتوبر( 252)
ملللن المعتملللدات المعرفٌلللة  وعاللتللل: بكللللنحلللو مهنلللة التلللدرٌ   االتجلللاه-5
جامعلللللة -الدافعٌلللللة للللللدى  لللللالو كلٌلللللة التربٌلللللة سلللللتراتٌجٌات تنظلللللٌموا

(، 02)النفسلللٌة المجللللدالمصلللرٌة للدراسلللات  ة(. المجلللل0223اإلسلللكندرٌة)
 .095-022،( 12العدد)

أسللالٌو الللتعلم المفضلللة وعاللتهللا بمهللارتً إدارة الولللت واتخللاذ المللرار -0
العلمٌلة لكلٌلة (. المجللة 0225)جامعلة اإلسلكندرٌة-لدى  الو كلٌلة التربٌلة

 .339-050، 00التربٌة بمنا، جامعة جنوو الوادي، 
أثلللر تفاعلللل مهلللارات اللللتعلم الملللنظم ذاتٌلللا وملللا وراء اللللذاكرة عللللى حلللل -9

المشللللللكالت الرٌاضللللللٌة اللفظٌللللللة لللللللدى عٌنللللللة مللللللن تالمٌللللللذ المرحلللللللة 
( الجللزء 73جامعللة الزلللازٌك، ع)-كلٌللة التربٌللة ة(. مجللل0220)اإلعدادٌللة
 .222-353الثانً، 

تنظلللٌم اللللذات األكادٌمٌلللة وعاللتهلللا بالمرونلللة النفسلللٌة وجلللودة الحٌلللاة -1
كلٌلللة التربٌلللة جامعلللة مجللللة (. 0220األكادٌمٌلللة للللدى  لللالو الجامعلللة )

 .032-253(، 3)00اإلسكندرٌة، 
اإلسللهام النسللبً لعللادات العمللل واألفكللار الالعمالنٌللة فللً التنبللؤ بللالتلكؤ -7

جامعلللة دمنهلللور،  لٌلللة التربٌلللة(. ك0220األكلللادٌمً للللدى  لللالو الجامعلللة)
1(3 ،)27-205. 

فاعلٌة برنامج إرشادي لائم على التوجهات الدراسٌة فلً التخفٌلف ملن -22
(. مجللة 0229حدة بعض المشكالت األكادٌمٌة للدى  لالو جامعلة جلازان )

 .223-370(، 22)33امعة أسٌو ، كلٌة التربٌة، ج
وللللك االختبللار والثمللة تحلٌللل المسللار للعاللللات بللٌن ال فللو األكللادٌمً -22

(. مجلللة 0221بللالنف  والتوافللك األكللادٌمً لللدى  للالو المرحلللة الثانوٌللة )
-52(، 32، ملللن أعلللداد السلللنة )0، ج2كلٌلللة التربٌلللة جامعلللة المنوفٌلللة، ع

222. 
نمذجلللة العالللللات السلللببٌة بلللٌن توجهلللات الهلللدف وملللا وراء المعرفلللة  -20

(. مجلللة 0227) ة التربٌللةوالتفكٌللر التللأملً واتخللاذ المللرار لللدى  للالو كلٌلل
 أسٌو كلٌة التربٌة جامعة 

هللات الداافعٌاللة األكادٌمٌاللة )الداخلٌللة -23 -االنللدماج ال بالبللً فللً ضللوء التاوجب
دركللة لللدى  للالو السللنة األولللى بكلٌللة التربٌللة  الخارجٌللة( وبٌئللة الللتاعلبم المل

 (. مجلة كلٌة التربٌة جامعة سوهاج0227) جامعة اإلسكندرٌة
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الحاجللات اإلرشللادٌة وعاللتهللا بملللك االختبللار لللدى ال البللات النازحللات -22
(. مجلللة كلٌللة 0227بالمرحلللة الثانوٌللة بالحللد الجنللوبً بمن مللة جللازان )

 التربٌة جامعة اإلسكندرٌة.
 

 
 تاسع ا: تحكٌم البحوث

-محكللم بلجنللة الترلٌللات ل سللاتذة المشللاركٌن بجامعللة البلمللاء الت بٌمٌللة-2
 األردن.

جامعلة اإلملام دمحم بلن سلعود -بمجللة العللوم اإلنسلانٌة واالجتماعٌلة محكم-0
 السعودٌة.-اإلسالمٌة

 السعودٌة.-عة سلمان بن عبد العزٌزمحكم بجام-3
بمجلة اتحاد الجامعات العربٌلة للبحلوث فلً التعللٌم العلالً. عملان/  محكم-2

 األردن.
 ر العربٌة.جمهورٌة مص -محكم بمجلة كلٌة التربٌة جامعة اإلسكندرٌة-5
 

 
 

ا: منالشة الرسائل العلمٌة  عاشر 
 
لللدى ابللاء األ فللال (. الضللطو  النفسللٌة 0220علللً بللن خلٌللل بوزٌللد )-2

التوحلللدٌٌن بمحافظلللة األحسلللاء فلللً ضلللوء بعلللض المتطٌلللرات الدٌمطرافٌلللة. 
 الملن فٌصل. جامعة-ماجستٌر

اإلرشلللادٌة وعاللتهلللا  ت(. الخلللدما0229مصلللباح دمحم موسلللى عسلللٌري)-0
لجنللوبً لمن مللة النفسللً لللدى  البللات المللدار  الثانوٌللة فللً الحللد ا بللاألمن
 جامعة جازان.-ماجستٌر-جازان

(. تملللدٌر اللللذات وعاللتللل: بالشلللعور 0229دمحم عبلللد العزٌلللز دمحم العمٌلللل )-3
بالوحللدة النفسللٌة لللدى عٌنللة مللن مجهللولً األبللوٌن فللً المن مللة الشللرلٌة. 

 جامعة الملن فٌصل.-ماجستٌر
(. فاعلٌللة برنللامج إرشللادي لخفللض 0221شللوالن ) ناصللر حسللن أحمللد-2

لدى  الو المرحللة الثانوٌلة مستوى للك االختبار وتحسٌن التوافك النفسً 
 جازان. جامعة-ماجستٌرجازان.  بتعلٌم

االتجلاه نحلو العملاو البلدنً  (.0221) عبد العزٌز النصٌحة عبد الرحمن-5
تدائٌللة بتعلللٌم األحسللاء. وعاللتلل: بالكفللاءة المهنٌللة لللدى معلمللً المرحلللة االب

 جامعة الملن فٌصل. –ماجستٌر 
الحاجلللات اإلرشلللادٌة لل البلللات  (.0221دىرٌلللري )حسلللٌن وفلللاء أبكلللر -0

النازحلللات وىٌلللر النازحلللات بالمرحللللة الثانوٌلللة وعاللتهلللا بمللللك االختبلللار 
 جازان. جامعة-ماجستٌروالتوافك الدراسً. رسالة 
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(. لصلللور االنتبلللاه 0227مصللل فى بلللن علللدنان عبلللد الحمٌلللد المملللتن )-9
وعاللت: بالسلون العدوانً لدى ذوي صلعوبات اللتعلم النمائٌلة فلً المرحللة 

 جامعة الملن فٌصل. –االبتدائٌة باألحساء. رسالة ماجستٌر 
(. فاعلٌللة برنللامج إرشللادي فللً تنمٌللة 0227نللور عبللده حسللن عبللا  )-1

مرحلللة الثانوٌللة االنفعللالً لللدى  البلات ال اللذكاء األخاللٌللوأثره علللى االتلزان
 .بجازان


