كلية اآلداب
قسم علم النفس

بيان سيرة علمية ومهنية ذاتية
Curriculum Vitae
أوال :البيانات الديموجرافية
• االسم  :األستاذ الدكتور  /مدحت عبد الحميد عبد اللطيف أحمد أبو زيد
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الجنسية  :مصري
محل الميالد :اإلسكندرية
تاريخ الميالد1959/7/29 :م
السن 61 :عام
البريد االلكتروني prof.dr.medhat1959@gmail.com
http://www.prof-medhat-abdelhamid.net
الموقع االلكتروني
البريد االلكتروني للفيس بوك profdrmedhat@yahoo.com
المهنة الحالية:
أستاذ متفرغ علم النفس االكلينيكي وقائم بأعمال رئيس قسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة
اإلسكندرية اعتبارا من  2019/8/1وحتى اآلن
المهنة السابقة:
أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية
اعتبارا من  2010/8/1وحتى 2019/7/31
التخصص الدقيق :علم النفس اإلكلينيكي معالج نفسي مرخص.
عضو األمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة اإلسكندرية اعتبارا منن ا2012/2/
وحتى اآلن.
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• عضو اللجنة العلمية تخصص إنسانيات بوزارة البحث العلمي اعتبارا من  2013/3/13وحتى
اآلن.
• عضو لجنة فحص االنتاج العلمي الشرطي تخصص علن تفس اعتبارا من 2020/7/6
• عدد سنوات الخبرة المهنية األكاديمية واالمبريقية  )41( :عاما .

اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة و األساتذة المساعدين
 .1عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة و األساتذة المساعدين الدورة الحادية عشر
التابعة للمجلس األعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية اعتبارا من عام
2013وحتى اغسطس .2016
 .2عضو لجنة المحكمين باللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة و األساتذة المساعدين الدورة
الثانية عشر التابعة للمجلس األعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية اعتبارا من عام
2016وحتى اغسطس .2019

ثانيا :البيانات المهنية
المؤهالت والدرجات العلمية
 -1دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى من جامعة اإلسكندرية  1988تخصص  :علم
النفس اإلكلينيكي بعنوان  :تصميم و تقنين بعض مقاييس تقدير االكتئاب  :دراسة عامليه وإكلينيكية
مقارنة لدى عينات سوية ومرضية .
 -2ماجستير بتقدير ممتاز من جامعة اإلسكندرية 1985تخصص  :علم النفس اإلكلينيكي  ،بعننوان :
الفروق بين المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا في العصنابية والمشنكالت العاطفينة والتوافنق النفسني
واالجتماعي .
 -3الليسانس الممتازة بمرتبة الشرف من جامعة اإلسكندرية  1981تخصص :علم النفس.

الخبرات المهنية  ) 2019 -2008( :في مصر
المهام:
أستاذ ورئيس قسم علم النفس االكلينيكى بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية

تدريس المقررات  )68( :مقررا
تدريس مقررات بمركز تعليم األجانب  )1( TAFL Centerمقرر :
علم النفس العام ( طلبة  Middlebury College , Vermont Stateالواليات المتحدة
األمريكية )
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علم نفس اإلدمان ( طلبة  College of Literature University of Michiganالواليات
المتحدة األمريكية )

تدريس مقررات جامعة اإلسكندرية( )15مقررا:
كلية اآلداب ( )12مقررا:
 .1إرشاد نفسي
 .2سيكولوجية الطفل
 .3علم نفس اإلدمان
 .4مقرر االنتساب
 .5العالج النفسي
 .6الصحة النفسية
 .7حلقة البحث
 .8علم النفس المهني
 .9إحصاء متقدم ()1
 .10القياس النفسي
 .11ديناميات الجماعة
.12علم نفس الصحة

كلية السياحة ( )1مقرر :
 .1مبادئ علم النفس
كلية التمريض( )1مقرر :
 .1أساسيات علم النفس
تدريس مقررات نظام التعليم الدولى لجامعة االسكندرية ( )5مقررات:
.1
.2
.3
.4
.5

علم نفس اكلينيكى
تدريب اكلينيكى
الصحة النفسية
علم النفس المهني
إحصاء سيكولوجي .

تدريس مقررات دراسات عليا:
مقررات برنامج دبلوم علم النفس االكلينيكى ( )4مقرر:
.1
.2
.3
.4

التشخيص و العالج النفسي
قياس الشخصية وأساليب تقويمها
طب نفسي مسنين
األسس النفسية للتمريض.

مقررات برنامج الماجستير قسم علم النفس ( )16مقررا:
مقررات برنامج الماجستير قسم علم النفس ( )14مقررا:
 .1علم النفس المرضى
 .2التحليل النفسي
 .3إحصاء متقدم ()2
 .4نظريات التعلم
 .5القياس االكلينيكى في المجال النفسي
 .6علم النفس االرشادى
 .7علم النفس االجتماعي
 .8علم النفس التجريبي
 .9سيكولوجية إدارة األزمات
 .10علم النفس المعرفي
 .11سيكولوجية الشيخوخة
 .12مناهج البحث في علم النفس
 .13البرمجة اللغوية العصبية
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 .14سيكولوجية ذوى الفئات الخاصة

مقررات برنامج الماجستير قسم المكتبات ( )1مقرر:
 .1إرشاد نفسي
مقررات برنامج الماجستير قسم الدراسات المسرحية ( )1مقرر:
 .1علم النفس
مقررات برنامج الدكتوراه ( )14مقررات:
قسم علم النفس( )13مقررات:
 .2العالج النفسي السلوكي
 .3العالج النفسي الدينامى
 .4العالج النفسي المعرفي
 .5علم النفس الفسيولوجي
 .6علم نفس الشواذ
 .7الصحة النفسية
 .8علم النفس االكلينيكى
 .9علم النفس الطبي
 .10االختبارات والمقاييس النفسية
 .11تشخيص االضطرابات النفسية والعقلية
 .12علم النفس األسرى
 .13القياس والتقويم لذوى االحتياجات الخاصة

قسم اللغة الفرنسية( )1مقرر:
 .1مدارس علم النفس
تدريس مقررات دراسات عليا المعهد العالي للخدمة االجتماعية ( )4مقررات:
علوم سلوكية (دبلوم التعليم المهني :شعبة فئات خاصة ،شعبة أسرة طفولة ،شعبة مدرسية
وشباب).

تدريس مقررات جامعة بيروت العربية ( )11مقررا:
 .1إرشاد نفسي
 .2علم نفس اكلينيكى
 .3القياس النفسي
 .4علم نفس تربوي
 .5تدريب مهني
 .6تدريب اكلينيكى
 .7اإلرشاد األسرى
 .8علم نفس أدارى
 .9مدخل إلى علم النفس ،
 .10علم النفس االيجابي
 .11علم نفس اإلدمان.

مهام ذات صلة ()2019 - 2008
()15
-1
-2
-3
-4
-5

مراجعة تحويل الئحة الليسانس بقسم علم النفس الى ساعات معتمدة في يوم السبت 2019 /1/5وحتي
االربعاء 2019 /4/10
اقتراح إنشاء دبلوم تخصصي إدمان بالقسم( )24ساعة معتمدة يوم االحد 2018/10/13
رئيس لجنة تعديل الئحة الليسانس بقسم علم النفس في سبتمبر 2018
رئيس لجنة تعديل الئحة الدراسات العليا بقسم علم النفس في 2017
رئيس لجنة فحص االمانة العلمية لكتابين (منقول من والى) الوارد من رئيس جامعة طنطا الى رئيس جامعة
االسكندرية في 2018/2 /3
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 -6عضو لجنة مجلس تأديب الطالب بكلية اآلداب ونظام التعليم الدولي في 2016 /1 /26وحتى
2019 /7 / 29
 -7عضو لجنة تقويم االمتحانات بكلية اآلداب في 2014
 -8عضو مجلس إدارة مركز اإلرشاد النفسي بكلية اآلداب في  2013وحتى 2016
 -9عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية في 2016-2011
 -10عضو لجنة المكتبات بالكلية في 2012-2011
 -11منسق برنامج الجودة وضمان االعتماد بقسم علم النفس مايو 2010-2009
 -12أمين لجنة شئون التعليم والطالب بالمؤتمر العلمي لكلية اآلداب في 2009/3/ 12-11
 -13عضو لجنة األجهزة العلمية و المختبرات بالكلية في .2009-2008
 -14عضو مجلس كلية اآلداب في  2008وحتى اآلن
 -15عضو لجنة العالقات العامة على مستوى كلية اآلداب اعتبارا من .2008/12/16

التمثيل لمقابلة الوفود
التمثيل لمقابلة الوفود العربية ()2013
 .1تمثيل كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية لمقابلة وفد جامعة زاخو بإقليم كردستان بالعراق لبحث إمكننان
التعاون العلمي بين الجامعتين في مجال علم النفس  ،يوم الثالثاء .2013/3/19

التمثيل لمقابلة الوفود األجنبية ()2017
 .1تمثيل جامعة اإلسكندرية لمقابلة الوفد الننوزاري للتعلننيم العننالي المصنناحب لوفنند المعونننة األمريكيننة
لمناقشة برنامج دمج دوى االحتياجات الخاصة في يوم الخميس .2017/4/13
 .2تمثيل جامعة اإلسكندرية لمقابلة الوفد االلمانى ورئننيس جامعننة سننارالند Saarland University
في مكتب أ .د / .هند حنفي رئيس جامعة اإلسكندرية لبحث إمكان التعاون العلمي بين الجامعتين فنني
يوم األربعاء .2009/11/4

اقتراح إنشاء دبلومات مهنية للتعليم المفتوح بالكلية يوم السبت 2017/5/6
 .1الدبلوم المهني في اإلدمان باالشتراك مع كلية الطب وكلية التمريض
 .2الدبل وم المهني في اإلرشاد والعالج النفسي باالشتراك مع كلية الطب
 .3الدبلوم المهني في التخاطب باالشتراك مع قسم الصوتيات

أوراق بحثية في مؤتمرات بمصر () 2011 -2008
( )2ورقة
 .1إلقاء ورقة بحثيننة بعنننوان :سننيكولوجية المننرأة  ،المننؤتمر السنننوي لمركننز سننوزان مبننارك االقليمننى لتنميننة
المرأة ،األربعاء 2011 /1 /26
 .2إلقاء ورقة بحثية بعنوان :رؤية سيكولوجية لبعض سمات الشخصية السننكندرية ،مننؤتمر اإلسننكندرية ملتقننى
ثقافي وحضاري2008/11/27-26 ،

ندوات في مصر () 2014 -2008
( )4ندوات
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-1
-2

-3

-4

اإلشراف على ندوة قسم علم النننفس باالشننتراك مننع قسننم الفلسننفة تحننت رعايننة رئننيس جامعننة اإلسننكندرية،
وعميد كلية اآلداب ،ووكيل الكلية لشئون البيئة و المجتمع ،تحت عنوان :السعادة  ،يوم االثنين 2014/3/20
من الساعة  11صباحا حتى الواحدة ظهرا بقاعة الندوات بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية
اإلشراف على ندوة قسم علم النننفس باالشننتراك مننع قسننم الفلسننفة تحننت رعايننة رئننيس جامعننة اإلسننكندرية،
وعميد كلية اآلداب ،ووكيل الكلية لشئون البيئة و المجتمع ،تحت عنوان :اإلنسانية الحقة مننن منظننور نفسنني
فلسفي ،يوم األربعاء  2013/11/13من الساعة  11صباحا حتى الواحدة ظهرا بقاعننة الننندوات بكليننة اآلداب
جامعة اإلسكندرية .
اإلشراف على ندوة قسم علم النفس تحت رعاية رئيس جامعة اإلسكندرية ،وعميد كلية اآلداب ،ووكيل الكليننة
لشئون البيئة و المجتمع ،تحت عنوان :مهارات وفنيات التعامل مع الطفل المعاق ،إلقنناء أ .د  / .طننارق عمننر
أستاذ طب األطفال ورئننيس قطننات مستشننفيات جامعننة اإلسننكندرية ،يننوم الخمننيس  2011/5/19مننن السنناعة
الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا بقاعة الندوات بالكلية.
إلقاء ندوة بعنوان  :التحرش الجنسي في مصر  ،كاريتاس مصر  ،في 2008/12/5

دورات تدريبية وورش عمل في مصر( ) 2015 -2010

(  ) 58دورة وورشة عمل
أ -منظمة اليونيسيف
( )16ورشة عمل

United Nations International Children's Emergency Fund
-1

-2

-3

-4

عقد ورشة عمل بعنوان :تكامل دور الداعية الديني المسلم والمسيحي من خالل برنننامج حمايننة األطفننال
المعرضين للخطر والنندعم النفسنني لهننم  ،المؤسسننة القوميننة لتنميننة األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة
التضامن االجتماعي بالتعاون مع منظمننة اليونيسننيف العالميننة  ،باالشننتراك مننع مديريننة  ، APNيننومي
األربعاء والخميس ( )2013/7/24و( )2013/7/25ل ( )25متدربا من النندعاة وأئمننة المسنناجد بأحينناء
اإلسكندرية ،ومدير عام مساجد اإلسكندرية  ،ونيافة قمص الكنيسة  ،الساعة  2-10ظهرا.
عقد ورشة عمل بعنوان :عننالج عنننف األطفننال  :مننن خننالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر
والدعم النفسي لهم  ،المؤسسة القومية لتنمية األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العالمية  ،يومي السبت واألحد ( )2013/6/22و( )2013/6/23ل ()25
متدربا من األخصائيين النفسيين واالجتماعيين في المدارس والجمعيات والعاملين فنني مجنناالت الطفولننة
بأحياء اإلسكندرية الجديدة  ( :حي الجمرك ،حنني العامريننة ،حنني العجمنني ،حنني بننرج العننرب ) ،وبعننض
مديرين العموم  ،و( )3من ممثلي وزارة الصننحة ،و( )3مننن ممثلنني وزارة التربيننة والتعلننيم ،و( )3مننن
رائدات المجتمع ،وبعض من رؤساء مجالس إدارة جمعيات الحي  ،الساعة  2-10ظهرا.
عقد ورشة عمل بعنوان :عننالج عنننف األطفننال  :مننن خننالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر
والدعم النفسي لهم  ،المؤسسة القومية لتنمية األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العالمية  ،يومي األربعنناء والخمننيس ( )2013/6/19و( )2013/6/20ل
( )25متدربا من األخصائيين النفسيين واالجتماعيين فنني المنندارس والجمعيننات والعنناملين فنني مجنناالت
الطفولة بحي المنتزه باإلسكندرية  ،وبعض مديرين العموم  ،و( )3من ممثلي وزارة الصننحة ،و( )3مننن
ممثلي وزارة التربية والتعليم ،و( )3من رائدات المجتمننع ،وبعننض مننن رؤسنناء مجننالس إدارة جمعيننات
الحي  ،الساعة  2-10ظهرا.
عقد ورشة عمل بعنوان :عننالج عنننف األطفننال  :مننن خننالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر
والدعم النفسي لهم  ،المؤسسة القومية لتنمية األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
بالتعنناون مننع منظمننة اليونيسننيف العالميننة  ،يننومي األحنند واالثنننين ( )2013/6/16و( )2013/6/17ل
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( ) 25متدربا من األخصائيين النفسيين واالجتماعيين فنني المنندارس والجمعيننات والعنناملين فنني مجنناالت
الطفولة بحي شرق اإلسكندرية  ،وبعض مننديرين العمننوم  ،و( )3مننن ممثلنني وزارة الصننحة ،و( )3مننن
ممثلي وزارة التربية والتعليم ،و( )3من رائدات المجتمننع ،وبعننض م نن رؤسنناء مجننالس إدارة جمعيننات
الحي  ،الساعة  2-10ظهرا.
 -5عقد ورشة عمل بعنوان :عننالج عنننف األطفننال  :مننن خننالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر
والدعم النفسي لهم  ،المؤسسة القومية لتنمية األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العالمية  ،يومي األربعنناء والخمننيس ( )2013/6/12و( )2013/6/13ل
( ) 25متدربا من األخصائيين النفسيين واالجتماعيين فنني المنندارس والجمعيننات والعنناملين فنني مجنناالت
الطفولة بحي غرب اإلسكندرية  ،وبعض مننديرين العمننوم  ،و( )3مننن ممثلنني وزارة الصننحة ،و( )3مننن
ممثلي وزارة التربية والتعليم ،و( )3من رائدات المجتمننع ،وبعننض مننن رؤسنناء مجننالس إدارة جمعيننات
الحي  ،الساعة  2-10ظهرا.
 -6عقد ورشة عمل بعنوان :عننالج عنننف األطفننال  :مننن خننالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر
والدعم النفسي لهم  ،المؤسسة القومية لتنمية األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
بالتعاون مننع منظمننة اليونيسننيف العالميننة  ،يننومي الثالثنناء و األربعنناء ( )2013/6/4و( )2013/6/5ل
( ) 25متدربا من األخصائيين النفسيين واالجتماعيين فنني المنندارس والجمعيننات والعنناملين فنني مجنناالت
الطفولة بحي وسط اإلسكندرية  ،وبعض مننديرين العمننوم  ،و( )3مننن ممثلنني وزارة الصننحة ،و( )3مننن
ممثلي وزارة التربية والتعليم ،و( )3من رائدات المجتمننع ،وبعننض مننن رؤسنناء مجننالس إدارة جمعيننات
الحي  ،الساعة  2-10ظهرا.
 -7عقد ورشة عمل بعنوان :تشخيص عنف األطفال  :من خالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر
والدعم النفسي لهم  ،المؤسسة القومية لتنمية األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العالمية  ،يومي األربعنناء والخمننيس ( )2013/5/29و( )2013/5/30ل
( ) 25متدربا من األخصائيين النفسيين واالجتماعيين فنني المنندارس والجمعيننات والعنناملين فنني مجنناالت
الطفولة بأحياء اإلسكندرية الجديدة  ( :حي الجمرك  ،حي العامرية  ،حي العجمي  ،حنني بننرج العننرب )،
وبعض مديرين العموم  ،و( )3من ممثلي وزارة الصحة ،و( )3من ممثلي وزارة التربية والتعلننيم ،و()3
من رائدات المجتمع ،وبعض من رؤساء مجالس إدارة جمعيات الحي  ،الساعة  2-10ظهرا.
 -8عقد ورشة عمل بعنوان :تقييم المجتمننع مننن خننالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر والنندعم
النفسي لهم ودور الداعية الديني  ،المؤسسة القومية لتنمية األسرة والمجتمع التابعننة لننوزارة التضننامن
االجتماعي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العالمية  ،باالشننتراك مننع مديريننة  ، APNيننومي الثالثنناء و
األربعاء ( )2013/5/21و( )2013/5/22ل ( )21متدربا من الدعاة وأئمة المساجد بأحياء اإلسننكندرية،
ومدير عام مساجد اإلسكندرية  ،ونيافة قمص الكنيسة  ،الساعة  2-10ظهرا.
 -9عقد ورشة عمل بعنوان :تشخيص عنف األطفال  :من خالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر
والدعم النفسي لهم  ،المؤسسة القومية لتنمية األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
بالتعاون م ع منظمة اليونيسيف العالمية  ،يننومي األربعنناء والخمننيس( )2013/5/15و( )2013/5/16ل
( )25متدربا من األخصننائيين االجتمنناعيين فنني منندارس وجمعيننات حنني المنتننزة باإلسننكندرية  ،وبعننض
مديرين العموم  ،و( )3من ممثلي وزارة الصننحة ،و( )3مننن ممثلنني وزارة التربيننة والتعلننيم ،و( )3مننن
رائدات المجتمع ،وبعض من رؤساء مجالس إدارة جمعيات الحي  ،الساعة  2-10ظهرا.
 -10عقد ورشة عمل بعنوان :تشخيص عنف األطفال  :من خالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر
والدعم النفسي لهم  ،المؤسسة القومية لتنمية األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
بالتعاون مننع منظمننة اليونيسننيف العالميننة  ،يننومي الثالثنناء و األربعنناء ( )2013/5/7و( )2013/5/8ل
( )25متدربا من األخصائيين النفسننيين واالجتمنناعيين فنني منندارس وجمعيننات حنني شننرق اإلسننكندرية ،
وبعض مديرين العموم  ،و( )3من ممثلي وزارة الصحة ،و( )3من ممثلي وزارة التربية والتعلننيم ،و()3
من رائدات المجتمع ،وبعض من رؤساء مجالس إدارة جمعيات الحي  ،الساعة  2-10ظهرا.
 -11عقد ورشة عمل بعنوان :تشخيص عنف األطفال  :من خالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر
والدعم النفسي لهم  ،المؤسسة القومية لتنمية األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
بالتعاون مع منظمننة اليونيسننيف العالميننة  ،يننومي االثنننين والثالثنناء ( )2013/4/29و( )2013/4/30ل
( )17متدربا من األخصائيين االجتماعيين في مدارس وجمعيات حي غرب اإلسكندرية  ،وبعض مننديرين
العموم  ،و( )3من ممثلي وزارة الصننحة ،و( )3مننن ممثلنني وزارة التربيننة والتعلننيم ،و( )3مننن رائنندات
المجتمع ،وبعض من رؤساء مجالس إدارة جمعيات الحي  ،الساعة  2-10ظهرا.
 -12عقد ورشة عمل بعنوان :تشخيص عنف األطفال  :من خالل برنننامج حمايننة األطفننال المعرضننين للخطننر
والدعم النفسي لهم  ،المؤسسة القومية لتنمية األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
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بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العالميننة  ،يننومي الثالثنناء واألربعنناء ( )2013/4/23و( )2013/4/24ل
( )25متدربا من األخصائيين االجتماعيين في مدارس وجمعيات حي وسط اإلسكندرية  ،وبعض مننديرين
العموم  ،و( )3من ممثلي وزارة الصننحة ،و( )3مننن ممثلنني وزارة التربيننة والتعلننيم ،و( )3مننن رائنندات
المجتمع ،وبعض من رؤساء مجالس إدارة جمعيات الحي  ،الساعة  2-10ظهرا.
 -13عقد ورشة عمل بعنوان :أساليب تشننخيص الحنناالت النفسننية لوطفننال والتعامننل معهننا  ،برنننامج حمايننة
األطفال لمنظمة اليونيسيف العالمية  ،يوم الثالثاء  ، 2011/7/5ل( )40متدرب من معلمي منندارس حنني
غرب اإلسكندرية  ،بمقر مدرسة ناصر االبتدائية.
 -14عقد ورشة عمل بعنوان :التدخل العالجي التعبيري التدعيمى لوطفال المعرضين للخطر في ظل مجريننات
األحننداا الراهنننة فنني مصننر  ،المؤسسننة القوميننة لتنميننة األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن
االجتماعي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العالمية  ،يوم الخمننيس ( )2011/3/10ل ( )50متنندرب مننن
األخصائيين النفسيين واالجتماعيين فنني المنندارس والجمعيننات والعنناملين فنني مجنناالت الطفولننة بأحينناء
اإلسكندرية  ،بنادي الكشافة باإلسكندرية من الساعة  2-10ظهرا.
 -15عقد ورشة عمل بعنوان :عالج الصدمات النفسية لوطفال المعرضين للخطر فنني ظننل مجريننات األحننداا
الراهنة في مصر  ،المؤسسننة القوميننة لتنميننة األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن االجتمنناعي
بالتعننناون منننع منظمنننة اليونيسنننيف العالمينننة  ،ينننوم الثالثننناء ( )2011/3/1لوخصنننائيين النفسنننيين
واالجتماعيين في المدارس والجمعيات والعاملين في مجاالت الطفولة بأحياء اإلسننكندرية  ،مننن السنناعة
 3-10عصرا.
 -16عقد ورشننة عمننل بعنننوان :تشننخيص الصنندمات النفسننية لوطفننال المعرضننين للخطننر فنني ظننل مجريننات
األحننداا الراهنننة فنني مصننر  ،المؤسسننة القوميننة لتنميننة األسننرة والمجتمننع التابعننة لننوزارة التضننامن
االجتماعي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف العالمية  ،يوم االثنين ( )2011/2/28لوخصننائيين النفسننيين
واالجتماعيين في المدارس والجمعيات والعاملين في مجاالت الطفولة بأحياء اإلسننكندرية  ،مننن السنناعة
 3-10عصرا.

ب – الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
(  ) 3ورش عمل

 -1عقد ورشة عمل بعنوان :الجوانب النفسية لظاهرة العنف ضد المرأة ،المؤتمر الختننامي للعنننف ضنند المننرأة،
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالتعنناون مننع المجلننس القننومي للمننرأة ،يننوم الثالثنناء  ،2011/9/13فننندق
أزور ،اإلسكندرية.
 -2عقد ورشة عمل بعنوان :التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف ،الوكالة األمريكيننة للتنميننة الدوليننة بالتعنناون
مع المجلس القومي للمرأة ،يوم الثالثاء  ،2011/4/26من الساعة  2-10ظهرا.
 -3عقنند ورشننة عمننل بعنننوان :منظومننة المهننارات اإلكلينيكيننة والطننوارئ النفسننية للنسنناء المعنفننات ،الوكالننة
األمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ،يوم األحنند  ،2011/4/24مننن السنناعة 2-10
ظهرا.

ت  -وزارة األوقاف المصرية
(  ) 5دورات تدريبية
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.1

.2

.3

.4

.5

إلقنناء محاضننرتين تنندريبيتين بعنننوان :األسننس السننيكولوجية للنندعوة الدينيننة ،ضننمن فعاليننات النندورة
التثقيفية الراقية الرابعة عشرة بوزارة األوقاف للدعاة من حملة الماجستير والدكتوراه ( )60مننن جميننع
محافظات مصر ،وذلك يوم االثنننين  2011/4/11فنني معسننكر أبننو بكننر الصننديق باإلسننكندرية ،مننن 1-8
ظهرا.
إلقاء محاضرتين تدريبيتين بعنوان :مواطن اإلعجاز النفسي في القننران الكننريم ،ضننمن فعاليننات النندورة
التثقيفية الراقية الثالثة عشرة بوزارة األوقاف للدعاة من حملة الماجستير والنندكتوراه ( )60مننن جميننع
محافظات مصر ،وذلك يوم االثنين  2011/2/14في معسكر أبو بكر الصننديق باإلسننكندرية ،مننن السنناعة
 1-8ظهرا.
إلقاء محاضرتين تدريبيتين بعنوان :قطننوف مننن اإلعجنناز النفسنني فنني القننران والسنننة ،ضننمن فعاليننات
الدورة التثقيفية الراقية الثانية عشرة بوزارة األوقاف للدعاة من حملة الماجستير والنندكتوراه ( )60مننن
جميع محافظات مصر ،وذلك يوم األربعاء  2010/4/31في معسكر أبو بكننر الصننديق باإلسننكندرية ،مننن
 1-8ظهرا.
إلقاء محاضرتين تدريبيتين بعنوان :الدعوة والدعاة :المهارات واألبعاد النفسية ،ضننمن فعاليننات النندورة
التثقيفية الراقية الثانية عشرة بوزارة األوقاف للدعاة من حملة الماجستير والنندكتوراه ( )60مننن جميننع
محافظات مصر ،وذلك يوم الثالثاء  2010/3/16فنني معسننكر أبننو بكننر الصننديق باإلسننكندرية ،مننن 1-8
ظهرا.
إلقاء محاضرتين تدريبيتين بعنوان :األبعاد النفسننية لمربننع خطابننة النندعوة ومنظومننة مهاراتهننا ،ضننمن
فعاليات الدورة التثقيفية الراقي ة الحادية عشرة بوزارة األوقاف للدعاة من حملننة الماجسننتير والنندكتوراه
( )60مننن جميننع محافظننات مصننر ،وذلننك يننوم األربعنناء  2010/2/3فنني معسننكر أبننو بكننر الصننديق
باإلسكندرية ،من  1-8ظهرا.

ا – برامج تنمية الموارد البشرية بمراكز تدريب قطاعات شركات البترول
( )16دورة تدريبية
-1
-2
-3
-4
-5
-6

عقد دورة تدريبية بعنوان :مهارات إدارة الوقت وقيادة فريق العمل ،ضمن فعاليننات البرنننامج المتكامننل فنني
بناء القدرات وتأهيل الصف الثاني من القيادات  ،بمركز تدريب شركة إسكندرية للبتننرول  ،لمنندراء اإلدارات
 ،يوم الخميس  ،2013/6/13من الساعة  8-6مساءا.
عقد دورة تدريبية بعنوان :دور القائد االدارى في العصر الحديث  ،بمركز تدريب شركة إسكندرية للبتننرول ،
لمدراء اإلدارات  ،يوم األحد  ،2013/4/14من الساعة  8-6مساءا.
عقد دورة تدريبية بعنوان :تشخيص وتحليل المشكالت واتخاذ القرار  :دراسة حالة  ،بمركننز تنندريب شننركة
إسكندرية للبترول  ،لمدراء اإلدارات  ،يوم الخميس  ،2012/6/28من الساعة  12.30-9ظهرا.
عقد دورة تدريبية بعنوان :تأثير ضغوط العمل وطرق عالجها  ،بمركننز تنندريب شننركة إسننكندرية للبتننرول ،
لمدراء اإلدارات  ،يوم الخميس  ،2012/5/31من الساعة  12.30-9ظهرا.
عقد دورة تدريبية بعنوان :المحددات الذاتيننة و البيئيننة للسننلوك االنسننانى ،بمركننز تنندريب شننركة إسننكندرية
للبترول  ،لمدراء اإلدارات  ،يوم األحد  ،2012/5 /13من الساعة  12.30-9ظهرا.
عقد دورة تدريبية بعنوان :المحننددات الذاتيننة والبيئيننة للسننلوك االنسننانى ،بمركننز تنندريب ش نركة إسننكندرية
للبترول  ،لمدراء اإلدارات  ،يوم األحد  ،2012/3 /11من الساعة  12.30-9ظهرا.
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 -7عقد دورة تدريبية بعنننوان :العوامننل النفسننية وهثارهننا علننى إدارة االجتماعننات واألعضنناء  ،بمركننز تنندريب
شركة إسكندرية للبترول  ،لمدراء اإلدارات  ،يوم الثالثاء  ،2011/12 /6من الساعة  12.30-9ظهرا.
 -8عقد دورة تدريبية بعنننوان :المهننارات االبتكاريننة فنني تحليننل وتشننخيص المشننكالت واتخنناذ القننرار  ،بمركننز
تنندريب شننركة إسننكندرية للبتننرول  ،لمنندراء اإلدارات  ،يننوم األحنند  ،2011/11 /13مننن السنناعة 12.30-9
ظهرا.
 -9عقد دورة تدريبية بعنننوان :السننلوك االنسننانى والعالقننات التبادليننة ودراسننة الحالننة  ،بمركننز تنندريب شننركة
إسكندرية للبترول  ،لمدراء اإلدارات  ،يوم االثنين  ،2011/10 /17من الساعة  12.30-9ظهرا.
 -10عقد دورة تدريبية بعنوان :تأثير ضغوط العمل على األداء المهني  ،بمركز تدريب شركة إسننكندرية للبتننرول
 ،لمدراء اإلدارات  ،يوم األربعاء  ،2011/9 /28من الساعة  12.30-9ظهرا.
 -11عقد دورة تدريبية بعنوان :اللياقة الذهنية  ،بمركز تنندريب شننركة البتروكيماويننات  ،لمنندراء اإلدارات  ،يننوم
األربعاء  ،2011/9 /14من الساعة  12.30-9ظهرا.
 -12عقد دورة تدريبية بعنوان :تأثير ضغوط العمل على األداء السلوكي  ،بمركز تدريب شركة إسكندرية للبترول
 ،لمدراء اإلدارات  ،يوم األربعاء  ،2011/6 /1من الساعة  12.30-9ظهرا.
 -13عقد دورة تدريبية بعنوان :تشخيص وتحليل المشكالت واتخاذ القرار ودراسة الحالة  ،بمركز تنندريب شننركة
إسكندرية للبترول  ،لمدراء اإلدارات  ،يوم االثنين  ،2011/5/ 16من الساعة  12.30-9ظهرا.
 -14عقد دورة تدريبية بعنوان :اآلثار المترتبة على ضغوط العمننل وطننرق التغلننب عليهننا ،بمركننز تنندريب شننركة
إسكندرية للبترول  ،لمدراء اإلدارات  ،يوم الثالثاء ،2011/5/10من الساعة  12.30-9ظهرا.
 -15عقد دورة تدريبية بعنوان :تأثير ضغوط العمل على الصحة وطرق عالجها  ،بمركز تدريب شركة إسننكندرية
للبترول  ،لمدراء اإلدارات  ،يوم االربعاء ،2011/4/20من الساعة  12.30-9ظهرا.
 -16عقد دورة تدريبية بعنننوان :السننلوك االنسننانى والعالقننات التبادليننة ودراسننة الحالننة  ،بمركننز تنندريب شننركة
إسكندرية للبترول  ،لمدراء اإلدارات  ،يوم االثنين  ،2011/3/7من الساعة  12.30-9ظهرا.

ج  -المركز القومي لدراسات إساءة استخدام المواد وإدمانها و مركز الحرية لإلرشاد
النفسي والتدريب االكاديمى بالتعاون مع معهد نت فلوريدا (التحالف الدولي للمجتمعات
العالجية )
(ISAACS) with Freedom Center for psychological counseling & academic
training Alexandria branch in partnership with the Institute of net Florida
)(International Alliance of therapeutic communities

(  ) 2محاضرة تدريبية
 .1عقد دورة تدريبية وإلقاء محاضننرة تدريبينة بعنننوان :دينامبننات جلسننات العننالج النفسنني الجمنناعي  ،المركننز
القومي لدراسات إسنناءة اسننتخدام المننواد وإدمانهننا ) ، (ISAACSمننن خننالل برنننامج الحريننة مننن العقنناقير
وااليدز بالتعاون مننع كليننة اآلداب جامعننة اإلسننكندرية  ،فنني النندورة التدريبيننة لمعالجننة السننلوكيات االدمانيننة
واالضننطرابات النفسننية التنني عقنندت لمنندة ( )5أيننام ل  )30( :متنندرب  ،فنني الفتننرة مننن  2010/4/22إلننى
.2010/4/27
 .2عقنند دورة تدريبيننة وإلقنناء محاضننرة تدريبي نة بعنننوان :أسننس العننالج النفسنني الجمنناعي  ،المركننز القننومي
لدراسات إسنناءة اسننتخدام المننواد وإدمانهننا ) ، (ISAACSمننن خننالل برنننامج الحريننة مننن العقنناقير واالينندز
بالتعننناون منننع كلينننة اآلداب جامعنننة اإلسنننكندرية  ،فننني الننندورة التدريبينننة لمعالجنننة السنننلوكيات االدمانينننة
واالضننطرابات النفسننية التنني عقنندت لمنندة ( )5أيننام ل  )30( :متنندرب  ،فنني الفتننرة مننن  2010/4/22إلننى
.2010/4/27

ح – كلية الطب – قسم طب نفسي أطفال
(  ) 2محاضرة تدريبية
 -1عقد دورة تدريبية وإلقاء محاضرة تدريبية بعنوان:تقنين االختبارات النفسية ،يوم الثالثاء  ،2011/7/26لمنندة
ساعة ونصف ،في الدورة التدريبية المكثفة بعنوان :
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 ، Vineland & DASS Intensive Training Courseبالتعنناون المشننترك بننين قسننم علننم النننفس بكليننة
اآلداب وق سننم الطننب النفسنني لوطفننال بكليننة الطننب جامعننة اإلسننكندرية  ،فنني الفتننرة مننا بننين  2011/7/24وحتننى
 ، 2011/8/14ل ( )26متدربا.
 -2عقد دورة تدريبية وإلقنناء محاضننرة تدريبينة بعنوان:العالجننات النفسننية المعاصننرة الضننطرابات األطفننال ،يننوم
الثالثاء  ،2011/7/26لمدة ساعة ونصف ،في الدورة التدريبية المكثفة بعنوان :
 ، Vineland & DASS Intensive Training Courseبالتعنناون المشننترك بننين قسننم علننم النننفس بكليننة
اآلداب وقسم الطب النفسي لوطفال بكلية الطب جامعة اإلسكندرية  ،في الفترة ما بننين  2011/7/24وحتننى /8/14
 2011،ل  )26( :متدربا.

خ – كليتي اآلداب جامعتي اإلسكندرية وعين شمس
(  ) 1دورة تدريبية
 -1عقد دورة تدريبية مكثفة بعنوان  :بعض المقاييس اإلكلينيكية لوطفال  ،يوم الثالثاء الموافننق 2012/3/20
لمدة خمس ساعات ضمن الدورة التدريبية المكثفة العامة بعنوان  :االختبارات والمقاييس النفسية لوطفال،
فنني قسننم علننم النننفس بكليننة اآلداب لمنندة خمسننة أيننام ( )25سنناعة ،فنني الفتننرة مننابين  2012/3/17وحتننى
 ،2012/3/21ل ) 32( :متدربا ،بمختبر علم النفس بالكلية  ،بالتعاون مع كليننة اآلداب جامعننة عننين شننمس ،
بريادة األستاذ الدكتور  /محمود السيد أبو النيل مقرر اللجنة العلمية في جمهورية مصر العربية.

د – كلية اآلداب – فسم علم النفس – جامعة اإلسكندرية
(  ) 1دورة تدريبية
 -1عقد دورة تدريبية مكثفة بعنوان :
العالج المعرفي السلوكي Cognitive Behavioral Therapy
المستوى األول :األسس والقواعد واالعتبارات العالجية
Level One: Basics. Rules & Therapeutic Considerations
في قسم علم النفس بكلية اآلداب لمدة أربعة أيام ( )22ساعة ،في الفترة مابين  2011/11/14وحتى
 ،2011/11/17ل )22( :متدربا ،بقاعة الندوات بالكلية.

ذ – مركز اإلرشاد النفسي بكلية اآلداب– جامعة اإلسكندرية
(  ) 1دورة تدريبية
 -1عقد دورة تدريبية مكثفة بعنوان :
ديناميات تحليل الشخصية االدمانية
Analysis Dynamics of Addictive Personality
بكلية اآلداب في الفترة مابين  2015/1/ 31وحتى  ،2015/2/ 1ل ) 5 ( :متدرب.

قطر
( )9دورات
مركز الرواد للتدريب والتطوير بقطر
Al Rowad for Management & Technical Consulting

أغسطس  – 2013أكتوبر 2013
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

إعداد بروتوكوالت دورات في العالج النفسي لوطفال.
إعداد بروتوكوالت دورات في االنحرافات السلوكية.
إعداد بروتوكوالت دورات في عالج اإلدمان.
إعداد بروتوكوالت دورات في عالج اضطراب الهوية الجنسية.
إعداد بروتوكوالت دورات في عالج االنحرافات السلوكية.
إعداد بروتوكوالت دورات في الطب النفسي.
إعداد بروتوكول دورة في العالج األسرى.
إعداد بروتوكول دورة في المهارات ذات الصلة بالطب النفسي واإلدمان والتأهيل.
إعداد بروتوكول برنامج استخدام المقاييس االجتماعية والنفسية في عملية التشخيص اإلكلينيكي

رسائل ماجستير ودكتوراه
إشراف ومناقشة واعادة تقييم

(  ) 227رسالة
إشراف رسائل ماجستير جامعة اإلسكندرية
(  ) 80رسالة
إشراف رسائل ماجستير كلية االداب جامعة اإلسكندرية
(  ) 77رسالة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اية محمد صبري جاب هللا عبد السالم  :فعالية المزج بين مهارات العالج الجدلي السلوكي و العالج المعرفي
السلوكي لخفض بعض اعراض اضطراب الشخصية الحدية  ،إشراف مشترك مع د / .احمد السيد فهمي
مدرس علم النفس بكلية اداب جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2021/2/ 6رسالة غير منشورة .
سارة يسري خميس عبد الرحمن  :فعالية برنامج عالجي معرفي سلوكي بمهارات التأقلم لخفض حدة
الشعور باللهفة لدي مجموعة من معتمدات الكحول  ،تسجيل القسم  ،2020/9/ 5رسالة غير منشورة
نرمين أحمد نجيب عبد هللا :فعالية النسخة المصرية لنموذج زيجيورات  2الطبعة الثانية للتدخل الشامل لدى
مجموعة من اطفال التوحد  ،إشراف مشترك مع د / .احمد السيد فهمي مدرس علم النفس بكلية اداب جامعة
اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2020/2/ 1رسالة غير منشورة
هيه مصطفى أحمد أحمد الحواله  :فعالية برنامج عالجي نفسي بحسن المرام لخفض حدة بعض االعراض
النفسية لدي مجموعة من االطفال االناا ذوات اضطراب قلق االنفصال  ،تسجيل القسم  ،2020/2/ 1رسالة
غير منشورة .
اسراء عادل فاروق عطا هللا  :فعالية برنامج عالجي نفسي بإعادة البنية المعرفية لخفض حدة اعراض
اضطراب ذروة الشهوة الجنسية لالنثي لدى مجموعة من متعافيات اعتماد االستروكس  ،تسجيل القسم 7
 ،2019/9/رسالة غير منشورة
دميانة سامي فهمي جاد  :فعالية برنامج عالجي نفسي بالتقبل وااللتزام لخفض حدة اضطراب ذروة الشهوة
الجنسية لدى مجموعة من معتمدات الكحول  ،تسجيل القسم  ،2019/7/ 6رسالة غير منشورة
الروميساء سعيد السيد جمعة :فعالية برنامج عالجي نفسي مرتكز حول المعني لشحذ تحمل الغموض لدي
مجموعة من المراهقات الحبالي سفاحا  ،تسجيل القسم  ،2019/7/ 6رسالة غير منشورة
بسمة أبوالخير رضوان محمد  :فعالية النسخة المصرية لبرنامج مهارات تدريب العالج الجدلى السلوكى فى
المدارس لحل المشكالت االنفعالية للمراهقين  ،إشراف مشترك مع د / .احمد السيد فهمي مدرس علم
النفس بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2019/7/ 6رسالة غير منشورة
دنيا محمد خليل ابراهيم  :فعالية برنامج عالجي نفسي بالمخطط الكتساب بعض القيم االيجابية لدى مجموعة
من مسيئ استخدام الترامادول  ،تسجيل القسم  ،2019/7/ 6رسالة غير منشورة.
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 .10مى محمد حسن زكى على جاد  :تقنين النسخة المصرية للصورة المطولة لمقياس باركلى للتقييم االكلينيكي
لقصور الوظائف التنفيذية لالطفال والمراهقين  ،إشراف مشترك مع د / .احمد السيد فهمي مدرس علم
النفس بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2019/7/ 6رسالة غير منشورة
 .11ريم عبد الفتاح جابر  :فعالية النسخة المصرية لبرنامج  HELP 3-6الطبعة الثانية لدى عينة من االطفال
ذوي االضطرابات النمائية  ،إشراف مشترك مع د / .احمد السيد فهمي مدرس علم النفس بكلية اآلداب
جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2019/2/ 2رسالة غير منشورة
 .12ندى رضا محمد موسى أبو العال  :فعالية برنامج عالجي بالسيكودراما لخفض حدة أعراض  PTSDلدى
عينة من األطفال ،تسجيل القسم  ،2019/2/ 2رسالة غير منشورة
 .13أية يسري محمد حسين الدرينى  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي مرتكز حول صدمة لخفض
حدة أالعراض النفسية لصدمة التحرش الجنسي لدى مجموعة من األطفال ،تسجيل القسم ،2019/2/ 2
رسالة غير منشورة
 .14سوزان عادل محمد زكي حسنين  :فعالية برنامج عالجي بالتقبل وااللتزام لتحسين صورة الجسم لدى عينة
من ذوات اضطراب الشره العصبى ،تسجيل القسم  ،2018/9/1رسالة غير منشورة.
 .15محمود احمد محمود تمام  :فعالية تطبيق برنامج ( التدخل بتنمية العالقات األجتماعية ) RDI-لتطوير
مهارات التفاعل األجتماعي لدي عينة من أطفال طيف التوحد فى البيئة المصرية  ،إشراف مشترك مع أ .د/ .
طارق السيد إسماعيل عمر ،أستاذ الطب النفسي لوطفال بكلية الطب جامعة اإلسكندرية ،تسجيل القسم
 ،2018/7/7رسالة غير منشورة.
 .16اسراء أحمد علي ثابت  :فعالية برنامج عالجي نفسي جماعى ايجابى ( 8اسابيع) لتخفيف حدة أعراض
االعتماد على ال اس دي  ،تسجيل القسم  ،2018/7/7رسالة غير منشورة.
 .17دعاء محمد مصطفى  :فعالية برنامج عالجي نفسي بتدريبات المهارات العاطفية لخفض حدة الحرمان من
الحب لدى مجموعة من ذوى االحتياجات الخاصة الراشدين ،تسجيل القسم  ،2018/2 / 3رسالة غير
منشورة.
 .18داليا عزت مصطفي محمود  :فعالية برنامج عالجي نفسي دينامى تدعيمي لخفض حدة متالزمة استكهولم،
تسجيل القسم  ،2018/2 / 3رسالة غير منشورة.
 .19دعاء جمال عبد الجواد عبد الرحيم :فعالية برنامج عالجي نفسي تدعيمي لخفض حدة أعراض اضطراب
الضغط الالحق لصدمة ،تسجيل القسم  ،2018/2 / 3رسالة غير منشورة.
 .20دعاء عبد السالم محمد ( معيدة بكلية اآلداب جامعة االسكندرية ) :فعالية برنامج عالجي نفسي تدعيمي
لضحايا األطفال اإلناا الناجيات من جناية اغتصاب الذكور البالغة لهن  ،تسجيل القسم  ،2018/2 / 3رسالة
غير منشورة  ،تخصص  :علم نفس جنائى.
 .21مي محمد محمد عيد ريشة  :فعالية برنامج عالجي نفسي جماعي مكثف باللعب غير البنائي الموجه لخفض
حدة نوبات الغضب لدى عينة من أطفال التوحد خالل القائم بالرعاية ،تسجيل القسم  ،2017/9/9رسالة غير
منشورة.
 .22والء فتح هللا عبد الحي السيد  :فعالية برنامج عالجي بالسيكودراما لخفض حدة أعراض اضطراب المسلك
لدى عينة من األطفال ،إشراف مشترك مع د  /احمد السيد فهمي مدرس علم النفس بكلية اآلداب جامعة
اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2017/9/9رسالة غير منشورة.
 .23دميانة رزق عطا هلل حنا  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي جماعي لدى عينة من المراهقين
مسيئي استخدام المستنشقات  ،تسجيل القسم  ،2017/7/8رسالة غير منشورة.
 .24أحمد محمد أحمد األعور ( ليبي ) :االتجاهات النفسية نحو المسنين وعالقاتها ببعض متغيرات الشخصية
لدى عينة من طلبة المدارس الثانوية بجنوب ليبيا  ،إشراف مشترك مع د  /احمد السيد فهمي مدرس علم
النفس بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2017/2/12رسالة غير منشورة.
 .25دينا ممدوح أحمد محمود فرج  :اضطراب فرط النشاط و قصور االنتباه لدى األطفال و عالقته ببعض
االضطرابات النفسية ( االكتئاب – القلق – الوسواس القهري )  ،إشراف مشترك مع د  /احمد السيد فهمي
مدرس علم النفس بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2017/2/4رسالة غير منشورة.
 .26أميرة حاتم إبراهيم خليل ( معيدة بكلية اآلداب جامعة االسكندرية ) :فعالية برنامج تدريبي تعليمي مهاراتي
لشحذ فعالية الذات للتأقلم لدى عينة من أمهات أطفال التوحد  ،إشراف مشترك مع د  /عفاف عبد المنعم
مدرس علم النفس بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ،تسجيل القسم  ،2016/9/3رسالة غير منشورة ،
تخصص  :ذوى احتياجات خاصة.
 .27سالي أحمد شوقي شفيق حافظ  :الوحدة النفسية وعالقتها بكل من التوافق والعوامل الخمس للشخصية لدي
عينة مقارنة من طالب الجامعة  ،إشراف مشترك مع د  /عفاف عبد المنعم منندرس علننم النننفس بكليننة اآلداب
جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2015/ 3 / 5رسالة غير منشورة.
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 .28إيمان كمال الدين عبد الحليم بدر( معيدة بكلية اآلداب جامعننة االسننكندرية)  :تقنننين مقينناس بيننك لليننأس لنندى
عينات من الريف والحضر من الجنسين ،إشراف مشترك مع د  /عفاف عبد المنعم مدرس علننم النننفس بكليننة
اآلداب جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2016/2/6رسالة غير منشورة  ،تخصص  :قياس نفسى.
 .29هبة محمد أبو العينين النجار :فعالية برنننامج عالجنني نفسنني سننلوكي تحليلنني وظيفنني لخفننض حنندة أعننراض
اضطراب المسلك لدى األطفال ،إشراف مشترك مع د  /احمنند السننيد فهمنني منندرس علننم النننفس بكليننة اآلداب
جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2015/9/5رسالة غير منشورة.
 .30أحمد محمد إبراهيم توفيق :فعالية برنامج عالجي نفسي جدلي سلوكي لخفض مستوى اإلحباط لدى عينة من
معتمدي الترامادول هيدروكلوريد ،إشراف مشترك مع د  /احمد السيد فهمي مدرس علم النننفس بكليننة اآلداب
جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2015/9/5رسالة غير منشورة.
 .31مريم أحمد علي إسماعيل إسماعيل ( معيدة بكلية اآلداب جامعة االسكندرية) :فعالية برنامج عالجنني نفسنني
جماعي للوقاية من اإلرتكاس مؤسس على الوعي اآلني فيما يتعلق ببعض المتغيرات النفسية و الطبيننة لنندى
عينة من متعافي األفيونات ،إشراف مشترك مع كل من أ .د / .مها وصفى عبد هللا مباشر أستاذ الطب النفسي
ورئيس وحدة اإلدمان بكلية الطب  -جامعة القاهرة ،د / .عفاف عبد المنننعم منندرس علننم النننفس بكليننة اآلداب
جامعة اإلسكندرية ،تسجيل القسم  ،2015/2/7رسالة غير منشورة ،تخصص  :علم نفس طبي.
 .32رضوي رزق السيد السعدني ( معيدة بكلية اآلداب جامعة االسكندرية) :دراسة مقارنة لفعالية كل من برنامج
تعديل السلوك واالربيبرازول المضاد للمستقبالت العصبية د 2والمزج بينهما فنني خفننض السننلوك الفوضننوي
لدي عينة من أطفننال التوحد،إشننراف مشننترك مننع أ .د / .طننارق السننيد إسننماعيل عمننر أسننتاذ الطننب النفسنني
لوطفال بكلية الطب  -جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل القسم  ،2015/2/7رسالة غير منشننورة  ،تخصننص  :علننم
نفس فسيولوجي.
 .33وسام السيد احمد :فعالية برنامج عالجي نفسي عقالني انفعالي سلوكي جماعي معتنندل األجننل لتعننديل بعننض
المعتقدات الالعقالنية لدى عينة من مرضى الفصام  ،تسجيل القسم  ،2015/2/7رسالة غير منشورة.
 .34إيمان عبد الحكيم عامر محمد :فعالية برنامج عالجي نفسنني عقالننني انفعننالي سننلوكي معتنندل األجننل جمنناعي
لتعديل بعض المعتقدات الالعقالنية لدى عينة من معتمدي الحشيش  ،تسجيل القسم  ،2015/2/7رسالة غيننر
منشورة.
 .35هية على السيد على محمد :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سننلوكي جمنناعي معتنندل األجننل لخفننض حنندة
أعراض الشعور باإلساءة النفسية لدى عينة من األطفال :دراسة تدخليه ،إشراف مشترك مع د  /عفنناف عبنند
المنعم ،تسجيل القسم  ،2014/9/14رسالة غير منشورة.
 .36هالة أمير حسن باشا :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سننلوكي جمنناعي معتنندل األجننل لتحسننين مهننارات
التواصل لدى عينة من مرضى الزهايمر :دراسة تدخليه ،تسجيل القسم  ،2014/9/6رسالة غير منشورة.
 .37هية نبيل عبد هللا عبد العظيم البيلى  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي جماعي معتدل األجل لخفننض
حدة الشعور بالوصمة لدى عينة من المتعافين من االضطرابات النفسية  :دراسة تدخليه ،إشراف مشترك مع
د  /صفا احمد فؤاد  ،تسجيل القسم  ، 2014/9/6رسالة غير منشورة.
 .38ريهام عصام الدين محمود وهدان  :فعالية برنامج عالجي نفسي جماعي مكثف باللعب غيننر البنننائي الموجننه
لخفض حنندة أعننراض الرهنناب االجتمنناعي لنندى عينننة مننن األطفننال اإلننناا  :دراسننة تدخليننه ،تسننجيل القسننم
 ،2014/9/6رسالة غير منشورة.
 .39ديانا محمد حسنى المناوئ :فعالية برنامج عالجي نفسي ايجابي بجودة الحياة معتنندل األجننل جمنناعي لخفننض
الرهاب االجتماعي الناجم عن التحرش الجنسي لدى عينة من اإلناا  :دراسة تدخليه  ،إشراف مشترك مننع د
 /عفاف عبد المنعم  ،تسجيل القسم  ،2014/9/6رسالة غير منشورة.
 .40أسماء نوري بلعيد الصويعي (ليبية)  :دراسة عبر حضارية مقارنة لدور األخصائي النفسي اإلكلينيكي كما يدركه
الطبيب النفسي لدى عينات من مصر و ليبيا  ،تسجيل القسم  ،2014/7/5رسالة غير منشورة.
 .41ابتهال هنداوي محمد الشناوي  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفنني سننلوكي جمنناعي معتنندل األجننل لخفننض
حدة اكتئنناب مننا بعنند الننوالدة :دراسننة تدخليننه ،إشننراف مشننترك مننع د  /احمنند السننيد فهمنني  ،تسننجيل القسننم
 ،2014/7/5رسالة غير منشورة.
 .42مريم إبراهيم على إبراهيم  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي جمنناعي معتنندل األجننل لخفننض حنندة
اعتماد البنزوديزابينات  :دراسة تدخليه ،تسجيل القسم  ،2014/7/5رسالة غير منشورة.
 .43حنين أنور حسين محمد باز  :فعالية برنامج عالجي نفسي بالموسيقى معتنندل األجننل جمنناعي مقتننرح لخفننض
حدة أعراض االحتراق النفسي الداخلي لدى عينة من ممرضات العناية الفائقة :دراسة تدخليه ،تسجيل القسننم
 ،2014/7/5رسالة غير منشورة.
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 .44سمر عبد الصمد عبد الحميد عبد الرازق  :مدى فعالية برنامج عالجي نفسي عقالننني انفعننالي سننلوكي معتنندل
األجل جماعي مقترح لخفننض حنندة أعننراض االغتننراب عننن الننذات واآلخننر لنندى عينننة مننن األطفننال :دراسننة
تدخليه ،تسجيل القسم  ،2014/2/1رسالة غير منشورة.
 .45هالء محمود حسين حسن محمد (كويتية) :فعالية برنامج عالجي نفسي بإعادة البنيننة المعرفيننة معتنندل األجننل
جماعي مقترح لخفض حدة أعراض الخجل المرضى :دراسة تدخليه لنندى عينننة مننن أطفننال الكويننت ،تسننجيل
القسم  ،2014/2/1رسالة غير منشورة.
 .46إيمان محمد كاطع شويخ (عراقيننة) :فعاليننة برنننامج ارشننادى نفسنني تعليمنني جمنناعي معتنندل األجننل مقتننرح
لتعديل االتجاهات السالبة نحو الدراسة لدى عينة مننن طننالب الجامعننة فنني العننراق :دراسننة تدخليننه  ،تسننجيل
القسم  ،2014/2/1رسالة غير منشورة.
 .47بالل محمد يوسف محمد زغلول  :فعالية برنامج عالجي نفسي جمنناعي مكثننف باللعننب غيننر البنننائي الموجننه
مقتننرح لخفننض حنندة أعننراض االكتئنناب البسننيط لنندى عينننة مننن األطفننال :دراسننة تدخليننه ،تسننجيل القسننم
 ،2014/2/1رسالة غير منشورة.
 .48هاجر كمال حجازي سالمة  :فعالية برنامج عالجي نفسي جماعي مكثف باللعب غير البنائي الموجه مقترح
لخفض حدة أعراض العدوان لدى عينة من األطفال :دراسة تدخليه ،تسجيل القسم  ،2014/2/1رسالة غير
منشورة.
 .49عبد الرحمن جمال محمد علوي :فعالية برنننامج عالجنني نفسنني جمنناعي بالسننيكودراما مقتننرح معتنندل األجننل
لخفض حدة أعراض اضطراب الوسواس القهري  :دراسة تدخليننه ،تسننجيل القسننم  ،2014/2/1رسننالة غيننر
منشورة.
 .50محمنند حسننن مرسننى إبننراهيم  :فعاليننة تطبيننق برنننامج صننن رايننز فنني تحسننين مهننارات التواصننل والتفاعننل
االجتماعي لدى عينة من أطفال مرض التوحد  ،إشراف مشترك مع أ .د / .طارق السيد إسماعيل عمر ،أسننتاذ
الطب النفسي لوطفال بكلية الطب جامعة اإلسكندرية ،تسجيل القسم  ،2013/9/7رسالة غير منشورة.
 .51هند احمد سليمان (عراقيننة) (معينندة بكليننة اآلداب جامعننة كرميننان بننالعراق) :فعاليننة برنننامج عالجنني نفسنني
ايجابي بجودة الحياة مرتكز حول التدعيم معتدل األجل جمنناعي مقتننرح لخفننض قلننق الترمننل :دراسننة تدخليننه
لدى عينة عراقية  ،تسجيل القسم  ،2013/7/6رسالة غير منشورة.
 .52شريهان حسن احمد حسن  :مدى فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي جماعي معتدل األجننل مقتننرح
لتعننديل بعننض المعتقنندات الالعقالنيننة لنندى عينننة مننن مرضننى الفصننام  :دراسننة تدخليننه ،تسننجيل القسننم
 ،2013/2/2رسالة غير منشورة.
 .53حواء فضل هللا عبد النبي بو شيبة ( ليبية) :فعالية برنامج عالجي نفسي جماعي مكثف باللعننب غيننر البنننائي
الموجه مقترح لخفض حدة اضطراب قلق االنفصال :دراسة تدخليه لدى عينة من األطفننال الليبيننين ،تسننجيل
القسم ،2013/2/2رسالة غير منشورة.
 .54إيمان الطاهر المبروك ( ليبية) :فعالية برنننامج عالجنني نفسنني جمنناعي مكثننف باللعننب غيننر البنننائي الموجننه
مقتننرح لخفننض حنندة رهنناب المدرسننة :دراسننة تدخليننه لنندى عينننة مننن األطفننال الليبيننين ،تسننجيل القسننم
 ،2013/2/2رسالة غير منشورة.
 .55نرمين لويز هالل اطناسيوس  :فعالية برنامج عالجي معرفي سلوكي لشحذ الفعاليننة الذاتيننة لنندى عينننة مننن
معتمدي االمفيتامينات  ،تسجيل القسم  ،2013/7/6رسالة غير منشورة.
 .56هبه سيد عبد الواحد على األطرش :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي جماعي معتدل األجل مقتننرح
لخفننض حنندة اعتمنناد الترامننادول هيدروكلورينند :دراسننة تدخليننه ،تسننجيل القسننم  ،2013/7/6رسننالة غيننر
منشورة.
 .57زين العابدين محمد سنهورى :فعالية برنامج عالجنني نفسنني معرفنني سننلوكي جمنناعي معتنندل األجننل مقتننرح
لخفض حدة االعتماد الكحولي :دراسة تدخليه ،تسجيل القسم  ،2013/2/2رسالة غير منشورة.
 .58نيرة محمد احمد عبد المولى  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سننلوكي مؤسننس علننى فنيننة ضننبط الننذات
جماعي معتدل األجل مقترح لخفض التصورات االنتحارية لدى عينة من المكتئبين :دراسننة تدخليننه ،تسننجيل
القسم  ،2012/2/25رسالة غير منشورة.
 .59ريهام عاطف سعيد عبد الحفيظ عزام  :فعالية العالج المعرفي السلوكي والعالج باللعب والمننزج بينهمننا فنني
خفض حدة أعراض اضطراب االكتئاب البسيط لدى األطفال  :دراسة تدخليه  ،تسننجيل القسننم ، ،2012/2/25
رسالة غير منشورة.
 .60فاطمة عبد السالم رمضان عوض خالد (ليبية معيدة بجامعة قار يونس بليبيا ) :فعالية برنامج عالجي نفسي
ايجابي جماعي مؤسس على التفاؤل معتدل األجل مقترح لخفننض حنندة أعننراض االكتئنناب العصننابى  :دراسننة
تدخليه لدى عينة من الجماهيرية الليبية ،تسجيل القسم سبتمبر  ،2010رسالة غير منشورة.
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 .61رحاب السعيد مصطفى الشقرا :فعاليننة برنننامج عالجنني نفسنني ايجننابي بجننودة الحينناة معتنندل األجننل جمنناعي
مقترح لال رتقاء بالتوافق الجنسي للمرأة غير المشبعة :دراسة تدخليه ،تسجيل القسم سبتمبر  ،2010رسننالة
غير منشورة.
 .62والء احمد مختار محمد مجاهد (معيدة)  :فعالية برنامج عالجي نفسنني جمنناعي تحليلنني مرتكننز علننى الطننرح
معتدل األجل مقترح لخفض حدة أعراض عينة مننن مضننطربي الشخصننية الحديننة  :دراسننة تدخليننه  ،تسننجيل
القسم سبتمبر  ،2010رسالة غير منشورة  ،تخصص  :علم نفس اجتماعي.
 .63روجينا ميشيل فارس جوهرجى  :فعالية برنامج عالجي نفس ني معرفنني سننلوكي مرتكننز حننول صنندمة معتنندل
األجل جماعي مقترح لدى عينة من حاالت اإلساءة الجنسية لوطفال اإلناا  :دراسننة تدخليننه ،تسننجيل القسننم
يوليو ،2010 ،رسالة غير منشورة.
 .64حواء عمر فرج عبد اللطيف (ليبية معيدة بكلية اآلداب جامعة بنغازي فرت المرج)  :فعاليننة برنننامج عالجنني
نفسي معرفي سلوكي جماعي معتدل األجل مقترح لخفض بعض األعراض المعرفية لالكتئاب البسيط :دراسننة
تدخليه لدى عينة من الجماهيرية الليبية  ،تسجيل القسم يوليو  ،2010رسالة غير منشورة.
 .65صفا احمد فؤاد محمد (معيدة بكلية اآلداب جامعة االسكندرية) :فعالية برنامج عالجي نفسنني جمنناعي بإعننادة
اإلعمال التصويري المجسد معتدل األجل مقترح لخفض حدة األفكننار السننالبة لنندى عينننة مننن ذوى اضننطراب
الضغط الالحق لصدمة :دراسة تدخليه ،تسجيل القسم يوليو ،2010رسننالة غيننر منشننورة  ،تخصننص  :علننم
نفس مهني.
 .66هند أبو الخير محمد عبده زهران  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي جماعي معتدل األجل مقتننرح
لخفض حدة أعراض عينة من مضطربات الهلع المصحوب وغير المصحوب برهاب الخالء :دراسة تدخليننه ،
تسجيل القسم يوليو ،2010رسالة غير منشورة.
 .67لمياء محمد مكاوي  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي مؤسننس علننى فنيننة ضننبط الننذات جمنناعي
معتدل األجل مقترح لخفض أعراض اضطراب التلصص الجنسي  :دراسة تدخليه لدى عينة مننن الجنسننين ،
تسجيل القسم يوليو ،2010رسالة غير منشورة.
 .68أحالم احمد عبد الحليم عوضين  :فعالية برنامج عالجي نفسي ايجابي جماعي مقترح معتنندل األمنند بالتسننامح
في خفض حدة أعراض االكتئاب االستجابى  :دراسة تدخليه  ،تسجيل القسم .2010/3/6
 .69أمل احمد خالد حميدة ( سودانية )  :فعالية برنامج عالجي نفسي ايجابي جماعي مؤسس على التفاؤل معتدل
األجل مقترح لخفض حدة أعراض االكتئاب االستجابى  :دراسة تدخليه  ،تسجيل القسم .2010/3/6
 .70إيمان احمد إبراهيم إبننراهيم راشنند  :فعاليننة برنننامج عالجنني نفسنني تعبيننري تنندعيمي جمنناعي معتنندل األجننل
مقترح لخفض حدة اللهفة لدى عينة من معتمدي الكوكايين  : ،دراسننة تدخليننه  ،تسننجيل القسننم ،2010/2/2
رسالة غير منشورة.
 .71هند محمد يسرى فايد (معيدة بكلية اآلداب جامعة االسكندرية)  :فعالية العالج النفسي بخفض األذى في ضبط
عدوان عينات من معتمدي الكحول والهيروين  :دراسننة تدخليننه فارقننة  ،تسننجيل القسننم  ،2009/9/1رسننالة
غير منشورة  ،تخصص  :مناهج بحث.
 .72مي عبد القادر إبراهيم خليل  :فعالية برنامج ارشادى نفسي وقائي ايجابي جماعي معتدل األجل مقترح لشحذ
الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة لدى عينة من مستهدفي االكتئاب من طننالب الجامعننة  :دراسننة تدخليننه،
تسجيل القسم .2009/4/4
 .73والء نصر سعد على  :فعالية برنامج عالجي معرفي سلوكي جمنناعي متوسننط األمنند لنندى عينننة مننن مرضننى
الوسواس القهري :دراسة تدخليه ، ،تسجيل القسم  ،2009 /3/7رسالة غير منشورة.
 .74يارا عبد المنعم محمد بيومي  :فعاليننة برنننامج جمنناعي معتنندل األجننل مقتننرح للتنندريبات العالجيننة للمهننارات
االجتماعية لشحذ بعننض المهننارات المرتبطننة بالننذكاء الوجننداني لنندى عينننة مننن األطفننال مضننطربي الكننالم :
دراسة تدخليه ،تسجيل القسم .2009/1/20
 .75فيبننى سننعد عطننا هللا منصننور(معيدة بكليننة اآلداب جامعننة االسننكندرية)  :اضننطرابات الننذاكرة قصننيرة المنندى
وعالقتها ببعض المتغيرات االنفعالية و النفسننحركية  :دراسننة مقارنننة بننين عينننات األطفننال مننن ذوى التلننف
الدماغي و األسوياء ،إشننراف مشننترك مننع ا.د .مايسننه النيننال  ،تسننجيل القسننم2005رسننالة غيننر منشننورة ،
تخصص  :علم نقس فيزيولوجى.
 .76محمد كمال عصا م الدين  :الفاعلية الذاتية و عالقتها بمفهوم الذات لنندى معتمنندي العقنناقير  :دراسننة فارقننة ،
إشراف مشترك مع ا.د .مايسه النيال  ،تسجيل القسم  ،2005رسالة غير منشورة.
 .77شيماء احمد حسن كريم :قلق الحمل وعالقته بأنماط التفكير السالب ومصدر الضبط :دراسة مقارنة وعامليننه
لدى عينات من العامالت وغير العامالت في مدارس المعاقين ذهنيا ،إشراف مشترك مع :أ.د / .مايسننة النيننال
 ،ود / .عادل شكري ،تسجيل  ،2006/10/30رسالة غير منشورة.
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إشراف رسائل ماجستير كلية التربية الرياضة جامعة اإلسكندرية
(  ) 1رسالة
 .1سوسو محمد عبد هللا عامر الديب :تأثير تمرينات الكي كونج على منظومة العافيننة لنندى نننزيالت دار األيتننام،
كلية التربية الرياضية بنات  ،قسم العلوم الصحية  ،إشراف مشترك مع ا .د / .ثننناء فننؤاد ،تسننجيل الكليننة 12
 ، 2014/ 10 /رسالة غير منشورة  ،تخصص  :فيزيولوجيا الرياضة.

إشراف رسائل دكتوراه
( )37رسالة
إشراف رسائل دكتوراه جامعة اإلسكندرية
( )36رسالة
 -1مى جمال العزب محمد سيد احمد عامر  :فعالية برنامج العالج بالواقع القائم علي اختراق الدهشة لخفض حدة
أالعراض النفسية لالساءة الجنسية لدى مجموعة من األطفال الذكور  ،تسجيل القسم  ،2020/9/ 5رسالة غير
منشورة .
 -2أميرة حاتم إبراهيم خليل (مدرس مساعد بكلية اآلداب جامعة االسكندرية) :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي
قصصي لخفض حدة الشعور بوصمة االساءة الجنسية لدي مجموعة من الراشدات العمياوات ،تسجيل القسم
 ،2020/9/ 5رسالة غير منشورة .
 -3طهرة محمد السيد علي  :فعالية برنامج عالجي نفسي بالتعرض الممزوج بحسن المرام لخفض حدة أعراض
اضطراب رهاب الخالء لدي مجموعة من المراهقات  ،تسجيل القسم  ،2020/2/ 1رسالة غير منشورة.
 -4دعاء عبد الهادي يمني  :فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات االجتماعية لدي مجموعة من مضطربي
التوحد من الراشدين  ،تسجيل القسم  ،2020/2/ 1رسالة غير منشورة .
 -5ايمان كمال الدين عبد الحليم بدر(مدرس مساعد بكلية اآلداب جامعة االسكندرية)  :تقنين قامة بيك لالكتاب II -
فى ضوء عوامل ثالثة  :النوت والثقافة واالضطراب  ،تسجيل القسم  ،2019/7/ 6رسالة غير منشورة ،تخصص
 :قياس نفسي
 -6على محمد على ابراهيم  :فعالية برنامج ارشادي معرفي سلوكي في تنمية التواصل االجتماعي والمسؤولية
االجتماعية وجودة الحياة ال ُمدركة لدى الصم والمكفوفين ،إشراف مشترك مع أ .د / .محمود منسى  ،تسجيل
القسم  ،2018/11/ 3رسالة غير منشورة.
 -7هدية محمد فايز  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكى مؤسس على الوعي اآلني لخفض حدة أعراض
اضطراب القلق المعمم ،تسجيل القسم  ،2018/9/ 1رسالة غير منشورة.
 -8والء نصر سعد على  :فعالية برنامج عالجي نفسي بخفض الضغط مؤسس على الوعي اآلني لتقليل حدة أعراض
 ، C- PTSDتسجيل القسم  ،2018/9/ 1رسالة غير منشورة.،
 -9صابرين يسري أحمد محجوب  :فعالية برنامج للوالدين واالبناء لعالج قصور الوظائف التنفيذية وفرط الحركة
وتشتت االنتباه  ،تسجيل القسم  ،2018/9/ 1رسالة غير منشورة.،
 -10مريم أحمد علي اسماعيل (مدرس مساعد بكلية اآلداب جامعة االسكندرية)  :فعالية العالج الجدلي السلوكي –
التعرض المطول في خفض حدة أعراض الصدمة النفسية لدى ذوات اضطراب الشخصية الحدية  ،تسجيل القسم
 ،2018/7/ 7رسالة غير منشورة ،تخصص  :علم نفس طبي.
 -11رضوي رزق السيد السعدني(مدرس مساعد بكلية اآلداب جامعة االسكندرية)  :مقارنة فعالية برنامج التغذية
العصبية الراجعة المبنية علي تخطيط المخ الكمي و برنامج تدريبات المهارات التنظيمية لخفض األعراض
األساسية لدي مجموعة من أطفال  ، ADHDإشراف مشترك مع أ .د / .طارق السيد إسماعيل عمر ،أستاذ الطب
النفسي لوطفال بكلية الطب جامعة اإلسكندرية ،و د / .مروة سعيد عبد المقصود  ،مدرس الطب النفسي لوطفال
بكلية الطب جامعة اإلسكندرية ،تسجيل القسم  ،2018/7/ 7رسالة غير منشورة ،تخصص  :علم نفس
فسيولوجى.
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 -12ريهام عاطف سعيد عبد الحفيظ عزام  :فعالية برنامج عالج نفسى دينامى باللعب لتخفيف حدة اعراض ادمان
االطفال لالجهزة االليكترونية  ،تسجيل القسم  ،2018/7/ 7رسالة غير منشورة.،
 -13نهي محمد سند ابراهيم  :فعالية برنامج عالجي نفسي دينامى لخفض حدة أعراض اضطراب مسلك األطفال ،
تسجيل القسم  ،2018/7/ 7رسالة غير منشورة.،
 -14فاطمة إسماعيل حسن اتش (كويتية)  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي لشحذ الصالبة النفسية
والتأقلم مع الضغوط لدى عينة من متعافى االدمان في دولة الكويت ،تسجيل القسم  ،2018/7/ 7رسالة غير
منشورة.
 -15سالي أحمد شوقي شفيق حافظ  :فعالية برنامج عالجي نفسي واقعى لخفض حدة أعراض االعتماد على
الباربتيورات ،تسجيل القسم  ،2018/2/ 3رسالة غير منشورة.
 -16شريفة هالل نجوان المطيرى (كويتية)  :نوعية الحياة واالحتراق النفسي لدى مقدمي الرعاية األسرية للمصابين
بالسرطان في دولة الكويت ،تسجيل القسم  ،2018/2/ 3رسالة غير منشورة.
 -17هالء محمود حسين حسن محمد (كويتية) :فعالية برنامج عالجي نفسي عقالني انفعالي سلوكي لخفض حدة
أعراض الرهاب االجتماعي لدى عينة من األطفال اإلناا في الكويت ،تسجيل القسم  ،2017/7/ 8رسالة غير
منشورة.
 -18ريهام عصام الدين محمود وهدأن  :فعالية برنامج عالجي نفسي ايجابي جماعي مؤسس على التسامح لشحذ
الشعور بالرضا عن الحياة لدى عينة من مستهدفي االكتئاب من طالب الجامعة ،إشراف مشترك مع د / .عفاف
عبد المنعم ،تسجيل القسم  ،2017/2/4رسالة غير منشورة.
 -19حنين أنور حسين محمد باز :فعالية برنامج عالجي نفسي تعبيري تدعيمي جماعي لخفض حدة اضطراب الضغط
الالحق لصدمة ،إشراف مشترك مع د / .عفاف عبد المنعم ،تسجيل القسم  ،2017/2/4رسالة غير منشورة.
 -20سمر عبد الصمد عبد الحميد عبد الرازق :فعالية برنامج عالجي نفسي بالواقع جماعي لتحسين أدراك صورة
الجسم لدى عينة من البدينات ،إشراف مشترك مع د / .عفاف عبد المنعم ،تسجيل القسم  ،2017/2/4رسالة غير
منشورة.
 -21هبه سيد عبد الواحد على األطرش :فعالية برنامج عالجي نفسي تعبيري تدعيمي جماعي لخفض حدة اعتماد
الحشيش ،إشراف مشترك مع د / .عفاف عبد المنعم ،تسجيل القسم  ،2017/2/4رسالة غير منشورة.
 -22محمد حسن مرسى إبراهيم :فعالية النسخة العربية لبرنامج بورتدج : (CESA 5) 3-برنامج تدخل مبكر
لوطفال ذوي التأخر النمائى  ،إشراف مشترك مع أ .د / .طارق السيد إسماعيل عمر ،أستاذ الطب النفسي لوطفال
بكلية الطب جامعة اإلسكندرية ،تسجيل القسم  ،2017/2/4رسالة غير منشورة.
 -23هاجر كمال حجازي سالمة  :فعالية برنامج عالجي نفسي معرفي مؤسس على الوعي اآلني جماعي لخفض حدة
اضطراب الوسواس القهري لدى عينة من األطفال ،إشراف مشترك مع د / .عفاف عبد المنعم ،تسجيل القسم 2
،2016/7/رسالة غير منشورة.
 -24زين العابدين محمد سنهورى  :فعاليننة برنننامج عالجنني نفسنني بالتفاعننل بننين الشخصنني الجشننطالتي (هنننا واآلن)
لخفض حدة اعتماد الحشيش ،إشراف مشترك مع د / .عفاف عبد المنعم ،تسجيل القسم  ،2015/9/5رسننالة غيننر
منشورة.
 -25هند أبو الخير محمد عبده زهران  :مدى فعالية برنامج عالجي نفسي ديني روحاني بالقران جماعي معتنندل األجننل
مقترح لخفض حدة أعراض االكتئاب النفسي البسننيط :دراسننة تدخليننه ،تسننجيل القسننم  ،2014/2/1رسننالة غيننر
منشورة.
 -26هبه فاروق عبد هللا جاد على :مدى فعالية برنامج عالجي نفسي عقالننني انفعننالي سننلوكي جمنناعي معتنندل األجننل
مقترح لخفض حدة سلوك العناد لدى عينة من األطفال :دراسة تدخليننه ،تسننجيل القسننم  ،2014/2/1رسننالة غيننر
منشورة.
 -27احمد السيد فهمي على (مدرس مسنناعد بكليننة اآلداب جامعننة االسننكندرية)  :مقارنننة منندى فعاليننة كننل مننن العننالج
المعرفي السلوكي  ،واالتوموكستين  ،والمزج بينهما ،في خفض االندفاعية وفننرط النشنناط لنندى عينننة أطفننال مننن
مضطربي  ، ADHDإشراف مشترك مع أ .د / .طارق السيد إسماعيل عمر ،أستاذ الطننب النفسنني لوطفننال بكليننة
الطب جامعة اإلسكندرية ،تسجيل القسم  ،2013/9/7رسالة غير منشورة ،تخصص  :علم نفس نمو.
 -28إيمان أحمد إبراهيم إبراهيم راشد  :دراسننة تدخليننه مقارنننة لمنندى فعاليننة ثالثننة طننرز مننن الموجننة الثالثننة للعننالج
السلوكي :العالج الجدلي السلوكي ،والعالج بنسننق التحليننل المعرفنني السننلوكي  ،والعننالج بالتقبننل وااللتننزام ،فنني
خفننض حنندة أعننراض اضننطراب التوافننق الحنناد المصننحوب بننالمزاج االكتئننابي لنندى األطفننال  ،تسننجيل القسننم
 ،2012/9/8رسالة غير منشورة.
 -29سعود نامي سعود الحربي (كويتي) :تقنين قائمة سبيلبرجر لحالة الغضب وسمته وتعبيننره ( : )2دراسننة عامليننة
عبر حضارية مقارنة لدى عينات مصرية وكويتية ،تسجيل القسم  ،2012/9/8رسالة غير منشورة.
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 -30مي مدحت محمد رمزي عبد الحمينند  :منندى فعاليننة برنننامج عالجنني نفسنني معرفنني سننلوكي مرتكننز حننول صنندمة
جماعي معتدل األجل مقترح لخفض حدة أعننراض اضننطراب الضننغط الالحننق لصنندمة لوطفننال :دراسننة تدخليننه،
تسجيل القسم  ،2012/9/8رسالة غير منشورة.
 -31نورة خليل محمد مصطفى (مدرس مساعد بكلية اآلداب جامعة االسكندرية)  :مدى فعاليننة برنننامج عالجنني نفسنني
توكيدي جماعي معتدل األجل مقترح لخفض أعراض االكتئاب البسيط  :دراسة تدخليه  ،تسجيل القسم 2011/7/9
 ،رسالة غير منشورة  ،تخصص  :علم نفس تربوي.
 -32عائشة سعيد حمد امتوبل (ليبية  ،مدرس مساعد بكلية اآلداب  ،جامعننة قننار يننونس )  :فوبيننا السننرطان وعالقتننه
ببعض متغيرات الوجدان السالب لدى عينات من العاملين بالجماهيرية الليبية  :دراسننة تنبؤيننة مقارنننة فنني بيئننات
متباينة من التلوا وعدم التلوا ،إشراف مشترك مع د / .عادل شكري ،تسجيل القسم ،2007 /11/19رسالة غير
منشورة.
 -33صفاء إسماعيل الصافي احمد :معنى الحينناة وعالقتننه بننبعض المتغيننرات االنفعاليننة والشخصننية لنندى عينننات مننن
المرضى العضويين واألسوياء :دراسننة مقارنننة وتدخليننه ،إشننراف مشننترك مننع أ.د/ .مايسننة النيننال  ،ود / .عننادل
شكري ،تسجيل القسم ا .2006/11/
 -34حنننان سننعيد السننيد احمنند (منندرس مسنناعد بكليننة اآلداب جامعننة االسننكندرية) :ضننغوط الحينناة و اسننتراتيجيات
مواجهتها وعالقتهما ببعض سمات الشخصية لدى عينات كفيفة  :دراسة تدخليه إرشادية  ،إشننراف مشننترك مننع
ا.د .مايسه النيال ،تسجيل القسم  ،2006رسالة غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :شخصية.

إشراف رسائل دكتوراه كلية التمريض جامعة اإلسكندرية
(  ) 1رسالة
 .1نادية حليم عبد المنعم  :فعالية العالج القصصى التحفيزي المعرفى على وصمة التمريض ومفهوم الذات
المهني لدى طالب التمريض الذكور  ،إشراف مشترك مع ا.د / .ميرفت مصطفي الجنيدي  ،استاذ متفرغ
تمريض طب نفسي  ،و د / .ريم فرج متيسي  ،استاذ مساعد تمريض طب نفسي  ،قسم الطب النفسي
والصحة النفسية بكلية التمريض جامعة اإلسكندرية  ،موافقة الجامعة علي التسجيل ،2020 / 8 / 30
رسالة غير منشورة  ،تخصص الرسالة  :تمريض طب نفسي وصحة نفسية .

إشراف رسائل دكتوراه كلية التربية الرياضة جامعة اإلسكندرية
(  ) 1رسالة
 .1رضوي منير احمد ابوالنور  :فعالية تمرينات البيالتس علي الكفاءة البدنية وجودة الحياة لدي المراهقات
البدينات  ،قسم العلوم الصحية  ،إشراف مشترك مع ا .د / .ثناء فؤاد أمين  ،أستاذ متفرغ بقسم العلوم
الصحية كلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة اإلسكندرية  ،و أ.د /جيهان حسنى عبدالسميع  ،أستاذ الصحة
العامة بقسم العلوم البيئية المعهد العالى للصحة  -جامعة اإلسكندرية  ،و م.د /سماح بطوطة صالح  ،مدرس
بقسم التدريب الرياضى و علوم الحركة كلية التربية الرياضية للبنات  -جامعة اإلسكندرية  ،تسجيل الكلية 9
 ، 2019/رسالة غير منشورة  ،تخصص  :تربية صحية

إشراف رسائل دكتوراه جامعة زاخو
( )1رسالة
 .1زاهد سامي محمد (المدرس المساعد بقسم علم النفس في هيئة العلوم اإلنسانية  /جامعة زاخو إقليم كردستان
العراق)  :تطور مفهوم الحرية من منظور نفسي  -إقليم كردستان العراق -أنموذجا ،إشراف مشترك مع أ .د / .نصر
الدين إبراهيم محمد الكولى  ،تسجيل القسم 8ا  ،2013/6/رسالة غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نفس
ايجابي.

إشراف رسائل ماجستير جامعة البحرين
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( )3رسائل
 -1حسين حسن طاهر ألهاشم (سعودي)  :مدى فعالية برنامج إرشادي في تنمية الدافعية للعننالج لنندى عينننة مننن
مرضى اإلدمان السعوديين  ،نوقشت فنني ( ، )2006رسننالة غيننر منشننورة  ،تخصننص عنننوان الرسننالة  :عننالج
نفسي راشدين.
 -2هنادي أحمد راشد رستم (بحرينية)  :الخصائص الشخصية التي يتمتع بها المنندمنون المتعننافون نوقشننت فنني
( ، )2005رسالة غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :إدمان.
 -3زهرة صالح حسين إبراهيم (سعودية) :أثر العالج المعرفي السلوكي في خفض بعض المشكالت النفسية لنندى
مريضات فقر الدم ألمنجلي لطالبات المرحلة الثانويننة ،نوقشننت فنني (  ،)2005رسننالة غيننر منشننورة  ،تخصننص
عنوان الرسالة :عالج نفسي راشدين.

مناقشة رسائل ماجستير جامعة اإلسكندرية
( )48رسالة
مناقشة رسائل ماجستير كلية االداب قسم علم النفس جامعة اإلسكندرية
( )29رسالة
 .1بانسيه محمد على صالح  :بعض المتغيرات االيجابية والسننلبية وعالقتهننا بتقنندير الننذات والتوجننه نحننو
المستقبل لدى عينة من طالب الجامعة  ،إشراف ا .د / .عادل شننكري ،و د / .دعنناء راجننح ،نوقشننت فنني
 ،2017/12/ 28رسالة غير منشورة.
 .2جيالن محمد حمزة فراج :أثر بعض المشاعر السلبية وعالقتهننا بننبعض أسنناليب التفكيننر لنندى عينننة مننن
المتننأخرين دراسننيا فنني المرحلننة اإلعداديننة ،إشننراف ا .د / .عننادل شننكري ،نوقشننت فنني ،2017/4/ 10
رسالة غير منشورة.
 .3شيماء عبد الحافظ احمد عبد الحافظ :التنشئة االجتماعية كما يدركها اآلبنناء وعالقتهننا بننبعض المهننارات
الحياتية و المعرفية في مرحلة الطفولة ،إشراف ا .د / .عادل شكري ،نوقشت في  ،2017/4/ 10رسننالة
غير منشورة.
 .4دعاء محمد عبنند المجينند عبنند الننرحمن :منندى فعاليننة برنننامج معرفنني لتحسننين الننذاكرة العاملننة اللفظيننة
والبصرية لدى عينة من األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وقصور االنتباه ،إشراف ا .د / .عننادل
شكري ،نوقشت في  ،2015/12/15رسالة غير منشورة.
 .5سارة نصار إبراهيم نصار :فاعلية برنامج باستخدام فنيننات البرمجننة اللغويننة العصننبية فنني تنميننة الثقننة
بالنفس وعالج الخجل لدى المراهقين ،إشراف ا .د / .عبنند الفتنناح دوينندار  ،نوقشننت فنني ،2015/ 5/ 6
رسالة غير منشورة.
 .6دينا محمد حسين عبد السيد :قياس فاعلية برنامج لتنمية مهارات حننل المشننكالت لنندى طننالب الجامعننة،
إشراف ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت في  ،2015/3/ 28رسالة غير منشورة.
 .7سمر احمد حسين حسن الحمامى  :اضطرابات النننوم وعالقتهننا بنناالداء المعرفننى لنندى عينننة مننن تالميننذ
المرحلة االبتدائية ،إشراف ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت في  ،2015/ 3/ 2رسالة غير منشورة.
 .8إيمان محمد إبراهيم محمد مسعود  :بعننض االنحرافننات الجنسننية و عالقتهننا بالسننلوكيات العدوانيننة لنندى
عينات من المراهقين و الراشدين  ،إشننراف ا .د / .عبنند الفتنناح دوينندار  ،نوقشننت فنني ،2014/ 10/ 29
رسالة غير منشورة.
 .9نهال عبد السيد عبنند الهننادي :قينناس فاعليننة برنننامج عالجنني عقالننني انفعننالي سننلوكي معرفنني مقتننرح
لخفض درجة الخجل والشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من الراشدين والراشدات المصننابين بالسننمنة،
إشراف ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت في  ،2014/ 6/ 18رسالة غير منشورة .
 .10هننازه طننه محمنند ( عراقيننة )  :االضننطرابات السيكوسننوماتية وعالقتهننا بالوحنندة النفسننية والمسنناندة
االجتماعية  :دراسة مقارنة لدى عينننات مننن المسنننين فنني إقلننيم كردسننتان العننراق ومدينننة اإلسننكندرية
المصرية ،إشراف ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت في  ،2014/ 6/ 25رسالة غير منشورة.
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 .11حدهم الرماح خليفة امقيق( معيدة ليبية)  :التفكيننر الخرافنني وعالقتننه بننبعض متغيننرات الشخصننية لنندى
عينة من طلبة الجامعات الليبية  ،إشراف ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت في  ،2014/ 4/ 16رسننالة
غير منشورة.
 .12أميرة محمد الشريف :تأثير الغربة كعامل ضاغط على االغتراب النفس ني وعالقتهننا بجننودة الحينناة وقلننق
المستقبل ونمط سلوك (أ) لدى عينة من المصريين العاملين بالخارج ،إشراف د / .مجدي احمد عبنند هللا،
نوقشت في  ،2014 /4/ 19رسالة غير منشورة
 .13ميسون محمد فؤاد حسن  :اثر أحداا الحياة الضاغطة في بعض االختالالت السيكوباثولوجية لدى عينننة
من طالب الجامعة في ضوء ثورة  25يناير :دراسة عاملية مقارنة  ،إشننراف د / .عننادل شننكري ،و د/ .
حنان سعيد ،نوقشت في  ،2014/2/ 8رسالة غير منشورة
 .14امانى زكريا طاهر الزيات  :قياس فعالية برنننامج ارشننادى سننلوكي معرفنني مقتننرح لخفننض حنندة بعننض
االضطرابات النفسية المصاحبة لمرضى التهاب الكبد الوبائي ( فيننروس  ) Cوتحسننين نوعيننة حينناتهم،
إشراف ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت في  ،2013/ 5/ 28رسالة غير منشورة .
 .15هيات سعيد محمد على  :فعالية برنامج ارشادى لتحسين نوعية الحينناة وتنميننة مهننارات االتصننال الفعننال
لدى عينة من مرضى الصرت ،إشراف ا .د / .عبد الفتنناح دوينندار  ،نوقشننت فنني  ،2013/ 4/ 17رسننالة
غير منشورة.
 .16حنان على بشير أبو لويفة (ليبية معيدة بكلية اآلداب جامعة مصننراتة بليبيننا)  :عالقننة تشننكل هويننة األنننا
بمفهوم الذات والتوافق النفسي واالجتماعي لدى عينننة مننن طالبننات المرحلننة الثانويننة بمدينننة مصننراته
الليبية ،إشراف ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت في  ،2013/ 1/ 21رسالة غير منشورة.
 .17هدية هللا احمد أبو شادي  :مفهوم الذات لدى األطفال األيتام وعالقتننه بنوعيننة حينناتهم واتجاهنناتهم نحننو
المستقبل  ،إشراف ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت في  ،2012/ 11/ 19رسالة غير منشورة.
 .18نورهان محمد بدوى عيد  ،التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما ببعض متغيرات الصحة النفسية لنندى عينننة مننن
طالب الجامعة :دراسة عاملية  ،إشراف د / .مجدي احمد عبد هللا ،نوقشت في  ،2012 /11/ 14رسننالة
غير منشورة.
 .19صفية على أبو العيد رمضان ( معيدة ليبية)  :الخجل وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية وأساليب
المعاملة الوالدية لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بمدينننة الزنتننان فنني ليبيننا  ،إشننراف ا .د / .عبنند
الفتاح دويدار  ،نوقشت في  ،2012/8/ 28رسالة غير منشورة.
 .20دعاء عبد الهادي يمنى محمد رشوان :فعالية برنننامج تنندريبي باسننتخدام الحاسننب االلننى لتنميننة االنتبنناه
وأثننره علننى التواصننل لنندى األطفننال التوحننديين ،إشننراف د / .مجنندي احمنند عبنند هللا ،نوقشننت فنني 9
 ،2012/4/رسالة غير منشورة.
 .21خلود محمد إبراهيم حسن  :قياس فاعلية برنامج ارشادى سلوكي مقترح لخفننض حنندة السننلوك النمطنني
التكننراري لنندى عينننة مننن األطفننال التوحننديين  ،إشننراف ا .د / .عبنند الفتنناح دوينندار  ،نوقشننت فنني 5
 ،2011/12/رسالة غير منشورة.
 .22هبة فاروق عبد هللا جاد  :الخجل وعالقته بمفهوم الذات لدى طلبة وطالبات المرحلننة الثانويننة  ،إشننراف
ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت في  ،2011/10/ 23رسالة غير منشورة.
 .23أميرة سليمان عبد الجليل  :تقييم فعالية العالج العقالني االنفعالي في خفض درجة القلق ومفهننوم الننذات
السلبي لدى عينة من مدمني الهيروين  ،إشراف ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت في ،2011/9/ 20
رسالة غير منشورة.
 .24خديجة على الصادق االحرش (ليبية)  :إدمان االنترنت وعالقته ببعنند العصننابية بمكوناتننه الفرعيننة لنندى
عينة مقارنة من طالب جامعتي اإلسكندرية والسننابع مننن ابريننل الليبيننة  :دراسننة عامليننة عبننر ثقافيننة ،
إشراف د / .مجدي احمد عبد هللا ،نوقشت في  ،2011 /7/ 25رسالة غير منشورة.
 .25مي مدحت محمد رمزي عبد الحميد  :مدى فاعلية برنامج ارشادى معرفي سلوكي لخفض ح ندة أعننراض
،2011 /4/14
االكتئاب لدى عينة من المدمنين  ،إشننراف د / .مجنندي احمنند عبنند هللا ،نوقشننت فنني
رسالة غير منشورة.
 .26دينا على احمد على االسكندرانى  :قياس فاعلية برنامج ارشننادى معرفنني لتنميننة الننذكاء الوجننداني لنندى
أمهات األطفال التوحديين  ،إشراف ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،نوقشت فنني  ،2011/1/ 26رسننالة غيننر
منشورة.
 .27سناء على خليفة على العصفور (كويتية) :بعض المتغيننرات النفسننية والديموجرافيننة المحننددة لمسننتوى
الطموح لدى عينة من المراهقننات فنني دولننة الكويننت  :دراسننة ميدانيننة مقارنننة  ،إشننراف ا .د / .مايسننة
النيال ،د / .عادل شكري ،نوقشت في  ،2010/9/5رسالة غير منشورة.
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 .28جيهان محمد شفيق عبد الغنى(معينندة)  :إعننداد وتقنننين قائمننة مرجعيننة للسننعادة  :دراسننة سننيكومترية
عامليه لدى عينات عمرية متباينة  ،إشراف ا .د / .مايسة النيال ،د / .عادل شكري  ،نوقشت فنني /12/5
 ،2009رسالة غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نقس احصائى.
 .29نورة خليل محمد مصطفى (معيدة)  :الذكاء الوجداني وعالقته بننبعض متغيننرات التفننوق الدراسنني لنندى
عينة من طالب الجامعة من الجنسين  ،إشراف ا .د / .مايسة النيال ،ا.د / .عبد الفتنناح دوينندار  ،نوقشننت
في  ،2009/3/18رسالة غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نفس تربوي.

مناقشة رسائل ماجستير كلية االداب قسم المكتبات والمعلومات
( )1رسالة
 .1شيماء محمد احمد عبد النعيم :دور العالج بالقراءة فننى حننل مشننكالت التننأخر الدراسنني لنندى تالميننذ المرحلننة
االبتدائية بمدينننة دبننى بدولننة االمننارات العربيننة المتحنندة  :دراسننة تقييميننة  ،إشننراف د / .هننانم عبنند الننرحيم
ابراهيم  ،و د / .جيهان محمد شفيق عبد الغنى  ،نوقشت في  ،2017/8/5رسالة غير منشورة  ،تخصننص :
نظم معلومات

مناقشة رسائل ماجستير معهد العلوم االجتماعية جامعة اإلسكندرية
( )1رسالة
 .1مي محمد علي احمد  :العالقة بين الضغوط االجتماعية والمشكالت الفردية في الهيئات الحكومية  ،إشراف
ا .د / .محمد علي البدوي  ،استاذ مساعد علم االجتمات  ،ومدير معهد العلوم االجتماعية  ،بكلية االداب ،
جامعة االسكندرية  ،و د / .أسماء محمد عباس  ،مدرس بمعهد العلوم االجتماعية  ،بكلية االداب  ،جامعة
االسكندرية  ، ،نوقشت في  ،2020/9/ 7رسالة غير منشورة.

مناقشة رسائل ماجستير كلية التربية جامعة اإلسكندرية
( )15رسالة
.1

.2

.3

.4

اميننرة فهمنني عبنناس رزة  :حننس الغكاهننة وعالقتننه بكننل مننن سننمات القيننادة ومهننارات االتصننال لنندي
المراهقين  ،إشراف ا .م .د / .دعاء عوض عوض سيد احمنند  ،أس ننتاذ مس نناعد الص ننحة النفس ننية
بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  ، ،د / .فتحنني محمنند الشننرقاوي  ،منندرس الص ننحة النفس ننية
بكلية التربية جامعة مطروح  ،نوقشت في  ،2020/ 6 / 27رسالة مودعننة بكليننة التربيننة غيننر
منشورة ،تخصص  :صحة نفسية
دينننا يسننري محمنند حمينندة  :اإلسننهام النسننبي للمرونننة المعرفيننة والكفنناءة الذاتيننة المدركننة فننى التنبننؤ
بالسننلوك التننوافقي لنندى طننالب كليننة التربيننة جامعننة األسننكندرية  ،إشننراف أ.د /مننرزوق عبنند المجينند
مننرزوق ،أس ننتاذ علننم ال نننفس التربننوى  ،و ا .د / .محمنند انننور فننراج  ،أسننتاذ عل ننم النننفس
التربوى وعميد كلية التربية جامعة اإلسكندرية  ،نوقشت في  ،2020/ 2/ 16رسالة مودعة
بكلية التربية غير منشورة ،تخصص  :علم نفس تربوى.
اسراء محمد حسن محمد  :فعالية برنامج قائم علننى بعننض اسننتراتيجات الننتعلم المنننظم ذاتيننا فنني تنميننة
دافعية االنجاز وخفض مستوي التلكؤ االكاديمي لدى طالب المرحلة الثانوية  ،إشراف ا .د / .ناجى قاسننم
 ،أستاذ عل ننم ال نننفس الترب ننوى بكلي ننة التربي ننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،و د / .إبننراهيم احمنند ،
مدرس علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  ،نوقشت في ،2019/ 10/ 30
رسالة مودعة بكلية التربية غير منشورة ،تخصص  :علم نفس تربوى.
هبة ابراهيم سعيد عبد الحميد محمنند  :برنننامج إرشننادي عقالننني إنفعننالي سننلوكي إلدارة الغضننب وأثننرة
علي الكمالية العصابية لدي طالبات المرحلة الثانوية بمحافظة اإلسكندرية دراسننة سننيكومترية كلينيكيننة
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 ،إشننراف ا .م .د / .جيهننان عثمننان محمننود  ،أس ننتاذ مس نناعد الص ننحة النفس ننية بكلي ننة التربي ننة
جامع ننة اإلس ننكندرية  ،و د / .ايمننان قطننب  ،منندرس الص ننحة النفس ننية بكلي ننة التربي ننة جامع ننة
اإلسكندرية  ،نوقشت في  ،2019/ 12 / 22رسالة مودعة بكلية التربية غير منشورة ،تخصننص :
صحة نفسية
 .5عال النادي احمد طاحون  :فعالية برنامج ارشادي قائم على تطبيقات الذكاء االنفعالي فنني ادارة الغضننب
لدى عينة من المراهقين تالميذ المرحلة االعدادىة  ،إشراف ا .م .د / .دعاء عوض عوض سيد احمد ،
أستاذ مساعد الص ننحة النفس ننية بكلي ننة التربي ننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،و د / .مهننا اسننماعيل
هاشم منندرس الص ننحة النفس ننية بكلي ننة الترب ي ننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،نوقشننت فنني 7 / 20
 ،2019/رسالة مودعة بكلية التربية غير منشورة ،تخصص  :صحة نفسية
 .6دينا مصطفى إبراهيم الجارم  :فعالية برنامج إرشادى سلوكى معرفى فى خفننض صننعوبات تعلننم القننراءة
لدى األطفال ذوى نقص االنتباه  -فرط النشاط  ،إشراف ا .د / .هويدة حنفي محمننود  ،أس ننتاذ الص ننحة
النفسية بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  ،و ا .م .د / .احمد شعبان عطيننة ،أس ننتاذ مس نناعد
الصحة النفسية بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  ،و د / .مها إسماعيل هاشننم منندرس بقسننم
الصننحة النفسننية بكلي ننة التربي ننة جامعننة اإلس ننكندرية  ،نوقشننت فنني  ،2019/ 2 / 24رسننالة
مودعة بكلية التربية غير منشورة ،تخصص  :صحة نفسية
 .7صالح الدين احمد مجاهد  :فاعلية برنامج قائم على االرشاد بالواقع لخفض الرفض الوالنندى لنندى عينننة
من المعافين سمعيا  ،إشراف ا .م .د / .جيهان عثمننان محمننود  ،أس ننتاذ مس نناعد الص ننحة النفس ننية
بكليننة التربيننة جامعننة اإلسننكندرية  ،و د / .نبيلننة ميخائيننل مكننارى  ،منندرس متفننرغ الصننحة
النفسية بكلية التربية جامعة اإلس ننكندرية  ،نوقشننت فنني  ،2019/ 3/ 5رسننالة مودعننة بكليننة
التربية غير منشورة ،تخصص  :صحة نفسية
 .8صفاء مصطفى حسن مصطفى حجازي :اإلسهام النسبي للذكاءات المتعننددة فننى التنبننؤ بننالميول المهنيننة
لدى طالب المرحلننة الثانويننة  ،إشننراف ا .د / .ننناجى قاسننم  ،أس ننتاذ عل ننم ال نننفس الترب ننوى بكلي ننة
التربي ننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،و د / .إبننراهيم احمنند  ،منندرس عل ننم ال نننفس الترب ننوى بكلي ننة
التربي ننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،نوقشننت فنني  ،2017/ 9/ 10رسننالة مودعننة بكليننة التربيننة غيننر
منشورة ،تخصص  :علم نفس تربوى.
 .9سوزان عادل عبد الوهاب عبد العليم  :فعالية برنامج قائم على مبادئ نظرية المرونة المعرفية في تنمية
بعض عادات العقل لدى تالميذ المرحلننة الثانويننة  ،إشننراف ا .د / .ننناجى قاسننم  ،أس ننتاذ عل ننم ال ننفس
الترب ننوى بكلي ننة التربي ننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،و د / .إبننراهيم احمنند  ،منندرس عل ننم ال نننفس
التربوى بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  ،نوقشت في  ،2017/ 5/ 23رسننالة مودعننة بكليننة
التربية غير منشورة ،تخصص  :علم نفس تربوى.
 .10أمل صالح محمود الجهنى (سعودية) :فاعلية برنامج ارشادى تكاملي في تحسين مستوى تقبل األمهننات
ألطفالهن ذوى اضطراب التوحد  :دراسة ميدانية بمدينة جنندة  ،إشننراف ا .د / .هوينندة حنفنني محمننود ،
أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  ،و ا .م .د / .احمنند شننعبان عطيننة،
أستاذ مس نناعد الص ننحة النفس ننية بكلي ننة التربي ننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،نوقشننت فنني 4/ 22
 ،2017/رسالة مودعة بكلية التربية غير منشورة ،تخصص  :صحة نفسية .
 .11أميرة محمنند محمننود عبنند هللا  :فعاليننة برنننامج قننائم علننى أنشننطة بعننض الننذكاءات المتعننددة فنني تنميننة
المهارات اللغوية لنندى تالميننذ المرحلننة االبتدائيننة ،إشننراف ا .د / .ننناجى قاسننم  ،أس ننتاذ عل ننم ال نننفس
الترب ننوى بكلي ننة التربي ننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،و د / .إبننراهيم احمنند  ،منندرس عل ننم ال نننفس
التربوى بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  ،نوقشت في  ،2016/ 10/ 27رسالة مودعة بكليننة
التربية غير منشورة ،تخصص  :علم نفس تربوى.
 .12شيرين عوض بهنان سعد  :فاعلية برنامج ارشادى لتنمية وعى األمهات بالتنميط النوعي ألبنائهن مننن
تالميذ مرحلة الطفولة المتأخرة وتأثيره على سلوكهم التوافقي ،إشراف ا .م .د / .احمنند شننعبان عطيننة،
أستاذ مساعد الص ننحة النفس ننية بكلي ننة التربي ننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،و د / .نبيلننة ميخائيننل
مكارى  ،مدرس متفرغ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  ،نوقشننت فنني 4/ 5
 ،2016/رسالة مودعة بكلية التربية غير منشورة ،تخصص  :صحة نفسية .
 .13وائل حسن هاشم عثمان  :فعالية برنامج ارشادى عقالني انفعالي سننلوكي لتخفيننف حنندة قلننق المسننتقبل
للمتفوقين دراسيا من طالب المرحلة الثانوية بمحافظة اإلسكندرية ،إشراف ا .د / .هويدة حنفنني محمننود
 ،أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  ،و ا .م .د / .احمد شعبان عطيننة،
أس ننتاذ مس نناعد الص ننحة النفس ننية بكلي ننة التربي ننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،نوقشننت فنني 9/ 14
 ،2015/رسالة مودعة بكلية التربية غير منشورة ،تخصص  :صحة نفسية
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 .14رشا احمد محمد احمد :فعالية برنامج ارشادى عقالني انفعننالي فنني خفننض حنندة االحتننراق النفسنني لنندى
عينة من معلمي المرحلة االبتدائية ،إشراف ا .م .د / .احمنند شننعبان عطيننة ،أس ننتاذ مس نناعد الص ننحة
النفسية بكلية التربية جامع ننة اإلس ننكندرية  ،و ا .م .د / .دعنناء عننوض عننوض س ننيد احم نند ،
أس ننتاذ مس نناعد الصننحة النفس ننية بكليننة التربي ننة جامع ننة اإلسننكندرية  ،نوقشننت فنني 6/ 8
 ،2013/رسالة مودعة بكلية التربية غير منشورة ،تخصص  :صحة نفسية .
 .15مروة محرم محمد حسن عمر  :تأثير برنامج قائم على االنترنت في تنمية بعض قدرات التفكير االبننداعى
لنندى تالميننذ الصننف الثنناني االعنندادى  ،إشننراف ا .د / .مننرزوق عبنند المجينند  ،أس ننتاذ عل ننم ال نننفس
التربوى بكلية التربية جامعة اإلسكندرية  ،و د / .أمسية السيد الجندي ،مدرس عل ننم ال نننفس
الترب ننوى بكليننة التربيننة جامع ننة اإلس ننكندرية  ،نوقشننت فنني  ،2011 /5/ 14رسننالة مودع نة بكليننة
التربية غير منشورة ،تخصص :علم نفس تربوي.

مناقشة رسائل ماجستير كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة اإلسكندرية
( )1رسالة
 .2ميادة مصطفي محمد ابراهيم الفقنني  :فعاليننة العننالج باالمننل فنني خفننض حنندة اضننطراب التحنندي لنندي اطفننال
الروضة  ،إشراف أ  .د / .رحاب محمود محمد صديق  ،أستاذ صننحة نفسننية بكلي ننة التربيننة للطفولننة
المبكرة جامعة اإلسكندرية  ،و د / .هناء ابراهيم عبد الحميد  ،مدرس بكلية التربية للطفولة المبكننرة
جامعة اإلسكندرية  ،نوقشت في  ،2019/10/26رسننالة غيننر منشننورة  ،تخصننص  :صننحة نفسننية قسننم
علوم نفسية

مناقشة رسائل دكتوراه جامعة اإلسكندرية
( )5رسائل
مناقشة رسائل دكتوراه كلية االداب جامعة اإلسكندرية
( )4رسائل
.1
.2

.3
.4

حنان سعيد على سعيد (مدرس مساعد ليبية) :اثر برنامج عالجي عقالني انفعالي سلوكي معرفي فنني خفننض
حنندة الضننغوط النفسننية الواقعننة علننى المننرأة العاملننة ،إشننراف ا .د / .عبنند الفتنناح دوينندار  ،نوقشننت فنني
 ،2014/6/3رسالة غير منشورة.
إبراهيم أبو بكر محمنند أبسنناط (ليبنني ،منندرس مسنناعد بكليننة اآلداب جامعننة عمننر المختننار) :بعننض الضننغوط
المهنية وعالقتها بنوعية الحياة لدى العمال بالجماهيريننة الليبيننة لنندى ثننالا بيئننات مهنيننة :دراسننة مقارنننة،
إشراف ا .د / .مايسة النيال ،ا .د / .عبد الفتاح دويدار  ،د / .عادل شكري ،نوقشت فنني  ،2011/9/16رسننالة
غير منشورة.
فيبننى سننعد عطننا هللا منصننور(مدرس مسنناعد)  :قينناس فاعليننة برنننامج سننلوكي معرفنني لتحسننين الوظننائف
التنفيذيننة للمننخ لننذوى التنندهور العقلنني مننن كبننار السننن  ،إشننراف ا .د / .عبنند الفتنناح دوينندار  ،نوقشننت فنني
 ،2011/2/10رسالة غير منشورة  ،تخصص  :علم نقس فيزيولوجى.
جمعة عبد الننرحمن غيننث ( ليبنني )  :التفكيننر االبتكننارى وعالقتننه بكننل مننن تقنندير الننذات ومسننتوى الطمننوح
ومستوى األداء لدى معلمي مرحلة التعليم االساسى حديثي الخبرة في مدينة بني ولينند بالجماهيريننة الليبيننة ،
إشراف د / .مجدي احمد عبد هللا ،نوقشت في  ،2010/12/4رسالة غير منشورة.

مناقشة رسائل دكتوراه كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة اإلسكندرية
( )1رسالة
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 .1إيمان محمد عبد الفتاح خليل  ،فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض المهارات الوالديه وتحسين الكفاءه
النفسية لدي عينه من أمهات الروضة  ،إشراف :أ د / .اشرف محمدعبد الغني شريت  ،استاذ الصحة
النفسية ورئيس قسم العلوم النفسية ب كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة اإلسكندرية  ،و أ د / .سمية طه
جميل  ،استاذ الصحة النفسية بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة اإلسكندرية ،
ووكيل الكلية االسبق للدراسات العليا والبحوث  ،نوقشت في 2020/12/رسالة دكتوراة غير منشورة .

مناقشة رسائل دكتوراه كلية اآلداب جامعة طنطا
( )1رسالة
 .1احمد على الهادي الحويج (ليبي)  :العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية وبعض السمات الشخصية لدى عينة
من الجانحين وغير الجانحين بالمجتمع الليبي  ،إشراف :أ د / .احمد عبد الفتاح عياد  ،نوقشت في 11
 ،2014/1/رسالة غير منشورة

مناقشة رسائل ماجستير كلية التربية جامعة دمنهور
( )1رسالة
 .1صباح محمد أحمد عيسى  :فعالية برنامج إرشادي قائم على فنيات التعليم الملطف لخفض السلوك العدواني
لدى ذوي قصور اإلنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد لدي عينة من تالميذ المرحلة األبتدائية  ،إشراف
األستاذ الدكتور عادل السعيد البنا أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي وعميد كلية التربية جامعة دمنهور
(سابقا ً) مع األستاذ الدكتور سعيد عبد الغني سرور أستاذ علم النفس التربوي ونائب رئيس جامعة دمنهور
لخدمة المجتمع وشئون البيئة ،نوقشت في  ،2019/2/ 26رسالة غير منشورة.

مناقشة رسائل ماجستير كلية اآلداب جامعة طنطا
( )2رسالة
 .1لطيفننة الشننوكة الفضننلى (كويتيننة)  :الحرمننان مننن األم وأثننره علننى البننناء النفسنني لنننزيالت دور الرعايننة
االجتماعية للفتيات بدولة الكويت  ،إشراف :أ د / .خالد إبراهيم الفخرانى  ،نوقشت فنني  2013/6/ 24رسننالة
غير منشورة.
 .2عمرو عبد المنعم محمد حويلة  :بعض العمليات المعرفية المؤثرة على تقرير شهادة العيننان  ،إشننراف :أ د/ .
خالد إبراهيم الفخرانى  ،نوقشت في  ،2012/9/ 12رسالة غير منشورة.

مناقشة رسائل ماجستير جامعة البحرين في الصخير
( )6رسائل
 -1خديجة موسى حسين ( بحرينيننة)  :الميننول المهنيننة والننذكاءات المتعننددة لنندى طلبننة الصننف الثالننث الثننانوي
بمملكة البحرين  :دراسة فنني االرتباطننات والفننروق  ،إشننراف :أ د / .محمنند مقننداد  ،قسننم علننم النننفس بكليننة
اآلداب جامعة البحرين  ،نوقشت في  ،2011/5/30رسالة غير منشورة.
 -2عبدا هلل فرحان الحربي (سعودي)  :أثر العالج المعرفي علننى تغييننر األفكننار السننلبية لنندى عينننة مننن مرضننى
االكتئاب  ،إشننراف :أ د / .محمنند مقننداد  ،قسننم علننم النننفس بكليننة التربيننة جامعننة البحننرين  ،نوقشننت فنني (
 ، )2006رسالة غير منشورة.
 -3السيد حسين عطية عباس (بحريني)  :أثر برنامج تدريبي لضبط الننذات فنني عننالج اض نطرابات عجننز االنتبنناه
المصحوب بالنشاط الحركي الزائد لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائيننة إشننراف  :أ.د /.مصننطفى حجننازي،
قسم علم النفس بكلية التربية جامعة البحرين نوقشت في (  ،)2006رسالة غير منشورة.
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 -4بدرية على إبراهيم المنسي (بحرينية) :االحتراق النفسي وعالقته بنمط السلوك ( أ ) لنندى عينننة مننن معلمنني
ومعلمات المرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية بمملكة البحرين ،إشراف :أ.د /.مايسة شكري  ،قسننم علننم
النفس بكلية التربية جامعة البحرين نوقشت في (  ، )2006رسالة غير منشورة.
 -5محمود محمد إبراهيم ألديري (سعودي)  :إدراك الضغوط النفسية وعالقته بننبعض سننمات الشخصننية وبعننض
المتغيرات الديموج رافية لدى عينننة مننن المعلمننين بمدينننة النندمام إشننراف  :د .جيهننان العمننران  ،قسننم علننم
النفس بكلية التربية جامعة البحرين نوقشت في (  ، )2005رسالة غير منشورة.
 -6نوال عبد الننرحمن العننامر (بحرينيننة) :دراسننة للتعننرف إلننى المش نكالت النفسننية لنندى المسنننين فنني المجتمننع
البحريني واقتراح برنامج إرشادي لمواجهتها إشراف :أ.د / .محمد مقداد  ،قسننم علننم النننفس بكليننة التربيننة
جامعة البحرين نوقشت في (  ، )2005رسالة غير منشورة.

مناقشة رسائل ماجستير جامعة الخليج العربي كلية الدراسات العليا
( )1رسالة
 -1سارة عباس المطيري (كويتية)  :معدالت انتشار االضطرابات النفسية بننين األشننخاي ذوي التخلننف العقلنني
دراسة مسحية في دولة الكويت  ،إشراف  :د .محمد هويدي  ،جامعة الخليج العربنني كليننة الدراسننات العليننا ،
نوقشت في (  ، )2005رسالة غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة :علم نفس مرضى.

مناقشة رسائل ماجستير جامعة الكويت كلية الدراسات العليا
( )1رسالة
 -1هالء طارق عبد هللا ذياب (كويتية)  :نوعية الحياة وعالقتها بالسلوك الصننحي لنندى عينننة مننن طننالب جامعننة
الكويننت  ،إشننراف  :أ.د / .احمنند عبنند الخننالق ،نوقشننت ( ،)2010رسننالة غيننر منشننورة ،تخصننص عنننوان
الرسالة  :علم نفس الشخصية.

إعادة فحص رسائل ماجستير ودكتوراه
( )46رسالة
جامعة االسكندرية
( )5رسائل
 .1والء احمد مختار محمد مجاهد (مدرس مساعد) :أثر فعالية الذات والمساندة االجتماعية على بعض
المهارات الحياتية لدى عينة من طالب الجامعة  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة اإلسكندرية  ،إشراف  :أ  .د/ .
عادل شكري ،نوقشت ( ،)2015رسالة غير منشورة ،تخصص :علم نفس اجتماعي ،تم اعتماد تقارير
فحص وتقويم الرسالة في .2015 / 11 / 7
 .2هند محمد يسرى(مدرس مساعد) :اضطرابات األكل وعالقتها بنوعية الحياة وبعض السمات الشخصية :
دراسة منهجية مقارنة  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة اإلسكندرية  ،إشراف  :أ  .د / .احمد عبد الخالق ،نوقشت
( ،)2015رسالة غير منشورة ،تخصص  :مناهج بحث ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في 5 / 2
.2015 /
 .3صفا احمد فؤاد محمنند (منندرس مسنناعد) :الفننروق بننين بعننض المهنننن فنني الصننالبة النفسننية وفعاليننة الننذات
المدركة :دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة اإلسكندرية  ،إشننراف  :أ  .د / .عبنند الخننالق ،نوقشننت فنني
 ،2014/12/11رسالة غيننر منشننورة ،تخصننص  :علننم نفننس مهننني ،تننم اعتمنناد تقننارير فحننص وتقننويم
الرسالة في .2015 / 2 / 7

26

 .4دعاء حسن عبد الفتاح نصر راجح (منندرس مسنناعد) : :إعننداد وتقنننين قائمننة الننذكاءات المتعننددة وعالقتهننا
بننبعض المشننكالت الحياتيننة لنندى عينننة مننن طننالب الجامعننة  :دراسننة معياريننة  ،رسننالة دكتننوراه  ،جامعننة
اإلسننكندرية  ،إشننراف  :د / .عننادل شننكري  ،و د / .حنننان سننعيد ،نوقشننت ( ،)2013رسننالة غيننر منشننورة،
تخصص  :علم نقس تربوي  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2014 /3/ 1
 .5جيهان محمد شفيق (مدرس مساعد) : :المكونات العاملية للشخصية االيجابيننة فنني عالقتهننا بمفهننوم الننذات
والتوقعات المستقبلية لدى عينة من الشباب الجامعي ،رسالة دكتوراه  ،جامعننة اإلسننكندرية  ،إشننراف  :أ  .د.
 /عبد الفتاح دويدار ،نوقشت ( ،)2013رسالة غير منشورة  ،تخصص  :علننم نفننس احصننائى ،تننم اعتمنناد
تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2013 /9/ 7

جامعة عين شمس
كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية

( )2رسالة
 .1هبة رضا قاسم قرقر ( :)2019تنمية التنظننيم االنفعننالي لخفننض اعننراض االلكسننيثيما لنندي عينننة مننن طلبننة
الجامعة  ،رسالة ماجستير ،إشننراف أ  .د / .حمنندي محمنند ياسننين  ،و د / .ربنناب عينند المنننعن سننيف  ،كليننة
البنات لآلداب والعلوم والتربيننة ،جامعننة عننين شننمس ،رسننالة غيننر منشننورة  ،تخصننص عنننوان الرسننالة :
صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2020 /2/20
 .2سارة على محمد صبح ( :) 2011دراسة حالة لعينة من األطفال مضننطربي السننلوك والمتننرددين علننى مركننز
الطب النفسي بمستشفى الدمرداش  :دراسة إكلينيكية  ،رسالة ماجستير ،إشننراف أ  .د / .أسننماء عب ند المنننعم
إبراهيم  ،أ  .د / .هبة حامد الشهاوى  ،د / .شاهيناز إسماعيل  ،كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية ،جامعننة
عين شمس ،رسالة غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نفس اكلينيكى  ،تم اعتماد تقارير فحننص
وتقويم الرسالة في .2013 /10/5

جامعة الزقازيق
( )2رسالة
 .1عبد السالم عوض فهد الشنفرى (عمانى) ( :)2016نسق المعتقدات حول تنندخين السننجائر وعالقتننه بتقنندير
الذات وفعاليتها  :دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعة المصريين والعمننانيين ،رسننالة ماجسننتير غيننر
منشورة ،إشراف :أ  .د / .محمد محمد سعيد ابو الخير  ،و د / .وداد إسماعيل مجاهد ،قسم علم النفس  ،كليننة
اآلداب  ،جامعة الزقننازيق  ،تخصننص عنننوان الرسننالة  :صننحة نفسننية  ،تننم اعتمنناد تقننارير فحننص وتقننويم
الرسالة في .2016 /12/3
 .2أميرة محمود إبراهيم عبد الفتاح ( :)2011أساليب المعاملننة الوالديننة وعالقتهننا باالنصننيات لضننغوط األقننران
إلتيان السلوك المنحننرف لنندى المننراهقين  ،رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة  ،إشننراف :أ  .د / .عمنناد محمنند
مخيمر  ،قسم علم النفس  ،كلية اآلداب  ،جامعة الزقازيق  ،تخصص عنوان الرسالة  :علننم نفننس اكلينيكننى ،
تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2013 /8/3

جامعة طنطا
( )1رسالة
 .1رباب سمير عريف ( : )2014الصورة المدركة لشريك الحياة كمتغير وسيط بين أساليب المعاملة الزواجية
والرضا عن الحياة لديهما  ،كلية اآلداب جامعة طنطا ،إشراف :أ د / .احمد عبد الفتاح عياد  ،تخصص
عنوان الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2015 /12/5

جامعة المنصورة
( )2رسالة
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 .1هاجر مسعود ميالد الشاملي (ليبية  ،معيدة ) ( :)2019االحتراق النفسي وعالقته بالعوامل الخمسة الكبننري
للشخصية لدى عينة من معلمات رياض االطفال بليبيا  ،رسالة ماجستير  ،إشراف :أ .د / .بدرية كمال  ،قسننم
علننم النننفس  ،كليننة اآلداب  ،جامعننة المنصننورة ،رسننالة غيننر منشننورة  ،تخصننص عنننوان الرسننالة  :صننحة
نفسية ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2020 /3/14
 .2على محمد على إبراهيم ( :)2013نوعية الحياة وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية لنندى عينتننين مننن الصننم
والمكفوفين ،رسالة ماجستير  ،إشراف:أ .د / .السيد فهمي علننى  ،قسننم علننم النننفس  ،كليننة اآلداب  ،جامعننة
المنصورة ،رسالة غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نفننس ايجننابي  ،تننم اعتمنناد تقننارير فحننص
وتقويم الرسالة في .2014 /3/1

العراق
الجامعة المستنصرية
( )1رسالة
 .3إيناس احمد عزيم هواسى (عراقيننة  ،معينندة) ( :)2003بعننض اضننطرابات الشخصننية لنندى المعتمنندين علننى
الكحول  :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير  ،إشننراف  :د / .خالنند إبننراهيم حسننن  ،و د / .مفينند محمنند سننعيد ،
العراق  ،الجامعة المستنصرية  ،كلية اآلداب  ،رسالة غير منشورة  ،تخصننص عنننوان الرسننالة  :علننم نفننس
اكلينيكى ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2013 /3/2

لبنان
جامعة بيروت العربية
( )1رسالة
كفاح هاشم محمنند الجبيننرى ( فلسننطينية )  :اضننطراب مننا بعنند الصنندمة لنندى اسننر شننهداء انتفاضننة األقصننى فنني
فلسطين  ،رسالة ماجستير  ،إشراف  :أ.د / .مايسة النيال ،بيروت  :جامعة بيننروت العربيننة  ،قسننم علننم النننفس ،
رسالة غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نفس اكلينيكى ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة فنني
.2013 /2/2

ليبيا
جامعة السابع من ابريل مركز البحوا و الدراسات العليا
( )2رسالة
 .1منى سالم احمد العوجزى (ليبية) ( :)2009االسننتخدام الننوظيفي للحاسننوب وشننبكة المعلومننات الدوليننة فنني
البحث العلمي من فبل طلبة وأساتذة الدراسننات العليننا والصننعوبات التنني يواجهونهننا  ،رسننالة ماجسننتير غيننر
منشننورة  ،إشننراف  :أ.د / .العجيلننى عصننمان سننركز  ،ليبيننا  :جامعننة السننابع مننن ابريننل  ،مركننز البحننوا
والدراسات العليا  ،قسم الدراسات التربوية والنفسية  ،شعبة الدراسات التربوية ،تخصص عنننوان الرسننالة :
علم نفس تربوي  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2012 /9/8
 .2ابتسام مصباح محمود (ليبية) ( : )2017مظاهر القلق لدي المراهقين المحرومين من الرعاية الوالدية و
المراهقين الذين يعيشون مع اسرهم الطبيعية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،إشراف  :أ.د/ .
 ،تخصص عنوان الرسالة :علم نفس تربوي  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في . 2018 /12/ 1

اكاديمية الدراسات العليا ببنغازى
( )3رسالة
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 .1فائزة محمد يونس(ليبية) ( :)2016فاعلية برنامج تدريبى لذوي صعوبات تعلم الحساب من تالميذ الصف
الرابع من التعليم االساسى  ،إشراف  :أ.د / .محمد مهدي محمود  ،قسم الترببة وعلم النفس  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة
في .2019 /5/ 4
 .2فاطمة عبد هللا محمد زايد (ليبية) ( :)2009اثر برنامج ارشادى معرفى سلوكى في خفض حدة الشعور
بالوحدة النفسية لدى طالبات المرحلة الثانوية  ،إشراف  :د / .عبد هللا امحمد عريف  ،قسم الترببة وعلم
النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص
وتقويم الرسالة في .2019 /1/ 5
 .3رحاب سعد منيسى (ليبية) ( :)2012مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة عمر المختار وفقا لبعض
المتغيرات ،إشراف  :د / .عبد هللا امحمد عريف  ،قسم الترببة وعلم النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة
 ،تخصص عنوان الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2019 /1/ 5

جامعة بني وليد
االكاديمية الليبية
( )1رسالة
مبروكة محمد احمد الدعيكي (ليبية) ( :)2015المشكالت الدراسية لدي طلية المرحلة الثانوية  :دراسة ميدانية
علي عينة من طلية المدارس الثانوية ببني وليد  ،االكاديمية الليبية  ،جامعة بني وليد  ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :التوجيه واالرشاد النفسي  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في 3
.2020 /5/

السودان
جامعة النيلين
( )1رسالة
 .1منصننور محمنند علننى بوبعينندة ( :)2007التطننرف السننلوكي وعالقتننه بالمحننددات الموقفيننة ( الدينيننة -
االجتماعية – السياسية – االقتصادية – الثقافية) كما تنندركها عينننة مننن طننالب جامعننة قننار يننونس كليننة
اآلداب والعلوم بالجماهيرية الليبية – الكفرة ،رسالة ماجسننتير  ،إشننراف  :د / .أسننامة الجيلننى مصننطفى
يوسف  ،قسم علم النفس  ،كلية اآلداب  ،جامعة النيلين  ،السودان  ،رسننالة غيننر منشننورة  ،تخصننص
عنوان الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2013 /3/2

المملكة العربية السعودية
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
( )2رسالة
 .1عبد هللا عبد العزيز احمد المنيع (( )2005سعودي) :فاعلية برنامج ارشادى في خفض درجننة االكتئنناب لنندى
عينة من األطفال المعوقين جسديا  ،رسالة ماجستير  ،إشراف  :أ.د / .سعيد عبد هللا إبراهيم دبننيس ،المملكننة
العربية السعودية  ،جامعة نايف العربية للعلننوم األمنيننة  ،كليننة الدراسننات العليننا  ،قسننم العلننوم االجتماعيننة ،
تخصص رعاية وصحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2012 /12/8
 .2سعيد بن محمد مرعى القحطننانى (( )2001سننعودي)  :االكتئنناب وعالقتننه بننبعض متغيننرات الشخصننية لنندى
مرتكبي بعض الجرائم في المملكة العربية السننعودية  ،رسننالة ماجسننتير  ،إشننراف  :د / .صننالح بننن إبننراهيم
الصنيع  ،المملكة العربية السعودية  ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  ،كلية الدراسات العليا  ،قسننم العلننوم
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االجتماعية  ،رسننالة غيننر منشننورة  ،تخصننص رعايننة وصننحة نفسننية  ،تننم اعتمنناد تقننارير فحننص وتقننويم
الرسالة في .2012 /11/3

جامعة الكويت
( )19رسالة
 .1مي محمنند العجمنني (كويتيننة) ( :)2016االحتننراق الننوظيفي وعالقتننه بالصننحة النفسننية للبنناحثين النفسننيين
الكويتيين في دولة الكويت  ،إشراف :أ .د / .عويد سلطان المشعان  ،كلية الدراسات العليا  ،قسم علم النننفس
 ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقننويم
الرسالة في .2019 /10 /5
 .2لطيفة خالد أبو شيبة (كويتية) ( :)2015عالقة العدالة التنظيمية بضغوط العمل والصحة النفسننية لنندى عينننة
من موظفى وزارة التربية بدولة الكويت ،إشراف :أ .د / .عثمان حمود الخضر  ،كلية الدراسات العليننا  ،قسننم
علم النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نفس مهنى ،تننم اعتمنناد تقننارير
فحص وتقويم الرسالة في .2017 /10
 .3حمد حيدر اكبر (كويتي) ( :)2013معدالت انتشار الهوس الخفيف وعالقته بالشخصية لدى عينة مننن طننالب
جامعة الكويت ،إشراف :أ .د / .احمد عبد الخالق  ،كلية الدراسات العليا  ،قسم علم النفس  ،رسننالة ماجسننتير
غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نفس الشخصية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في
.2017 /8
 .4عدنان مشرف نواف العنزى (كويتي) ( :)2015العالقة بين األبعاد الثقافية العالمية ونموذج العوامل الخمسة
للشخصية لدى المعلمين الكويتيين و غير الكويتيين  ،إشراف  :أ .د / .بدر محمد االنصارى  ،كلية الدراسننات
العليا  ،قسم علم النفس  ،رسالة ماجسننتير غيننر منشننورة  ،تخصننص عنننوان الرسننالة  :صننحة نفسننية  ،تننم
اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2017 /5/ 6
 .5سارة محمد كريمي (كويتية) ( :) 2014البناء العنناملى لقائمننة بيننك للقلننق لنندى طلبننة الثانويننة مننن الكننويتيين
وغير الكويتيين  :دراسة مقارنة باسننتخدام النمذجننة البنائيننة ،إشننراف  :أ .د / .بنندر محمنند االنصننارى  ،كليننة
الدراسات العليا  ،قسم علم النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :صحة نفسننية
 ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2017 /3/ 4
 .6عننذارى حسننين جننوهر حيننات (كويتيننة) ( :)2015فاعليننة برنننامج عالجنني معرفنني سننلوكي لنندى عينننة مننن
المراهقين المصابين باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركننة والقلننق معننرض مصنناحب ،إشننراف :د / .فاطمننة
سالمة عياد  ،كلية الدراسات العليا  ،قسم علم النفس  ،رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة  ،تخصننص عنننوان
الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2017 /3/ 4
 .7ريم بندر السلمان (كويتية) ( : )2016تصور االنتحار لدى عينة من المراهقين  :دراسة ارتباطيه  ،إشراف :
أ .د / .بدر محمد االنصارى  ،كلية الدراسننات العليننا  ،قسننم علننم النننفس  ،رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة ،
تخصص عنوان الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2017 /3/ 4
 .8فاطمة إسماعيل حسن اتش (كويتية) (: )2015فعالية الذات وعالقتها بتقبل الذات لدى المنندمنين والمتعننافين
من اإلدمان  ،إشراف  :أ .د / .عويد سننلطان المشننعان  ،كليننة الدراسننات العليننا  ،قسننم علننم النننفس  ،رسننالة
ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسننالة
في .2017 /3/ 4
 .9فاطمة محمد صحاف على (كويتية) ( : )2016السلوك التنمرى وعالقته بنوعية الحياة لدى عينة من ضحايا
التنمر من طلبة المرحلة المتوسطة من ذوى صعوبات القراءة ،إشراف  :د / .عدنان عبنند الكننريم الشننطي  ،و
د / .مسعد نجاح ابو الننديار  ،كليننة الدراسننات العليننا  ،قسننم علننم النننفس  ،رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة ،
تخصص عنوان الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2016 /12/ 3
 .10أمثال تركى القى المطيرى (كويتية) ( : )2014صورة الجسم وتقدير الذات والقلق لدى المراهقات المصننابات
باضطراب فقدان الشهية العصبي  :دراسة مقارنة  ،إشراف  :د / .فاطمة سالمة عياد  ،كلية الدراسننات العليننا
 ،قسم علم النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :صننحة نفسننية  ،تننم اعتمنناد
تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2016 /11/ 5
 .11شننريفة هننالل نجننوان المطيننرى (كويتيننة) ( : )2016الفننروق بننين المصننابات بسننرطان الثنندي فنني االكتئنناب
والتفنناؤل وإدراك المسنناندة االجتماعيننة وفقننا لمراحننل المننرض  ،إشننراف  :د / .هنندى جعفننر حسننن  ،كليننة
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الدراسات العليا  ،قسم علم النننفس  ،رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة  ،تخصننص عنننوان الرسننالة  :صننحة
نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2016 /9/ 3
 .12منى إبراهيم المطوطح (كويتية) ( : )2013كفاءة مهام الذاكرة العاملة في التمييز بين المعتمدين على المننواد
المتعددة والفصاميين المعتمدين وغير المعتمدين  ،إشراف  :أ .د / .بنندر محمنند االنصننارى  ،كليننة الدراسننات
العليا  ،قسم علم النفس  ،رسالة ماجستير غيننر منشننورة  ،تخصننص عنننوان الرسننالة  :صننحة نفسننية  ،تننم
اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2015 /11/ 7
 .13شيخة ناصر اربيج العتيبى (كويتية) ( : )2009معنندالت االكتئنناب والقلننق لنندى المننرتفعين فنني فعاليننة الننذات
ومنخفضيها من الفصاميين واألسننوياء  ،إشننراف :أ .د / .محمنند نجيننب احمنند الصننبوة  ،و أ .د / .بنندر محمنند
االنصارى  ،كلية الدراسات العليا  ،قسننم علننم النننفس  ،رسننالة ماجسننتير غيننر منشننورة  ،تخصننص عنننوان
الرسالة  :صحة نفسية  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2015 /5/ 2
 .14أالء طارق عبد هللا غانم الذياب (كويتية) ( : )2010العالقة بين نوعية الحينناة والس نلوك الصننحي لنندى عينننة
من طالب جامعة الكويننت  ،إشننراف :أ .د / .احمنند عبنند الخننالق  ،كليننة الدراسننات العليننا  ،قسننم علننم النننفس ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نفس الشخصية  ،تم اعتمنناد تقننارير فحننص
وتقويم الرسالة في .2014 /12
 .15عذارى جعفننر حسننن عبنند الننرحمن (كويتيننة) ( : )2011عننادات النننوم واالرق وعالقتهننا بعوامننل الشخصننية
الكبرى لدى عينات من المراهقين والراشدين والمسنين  ،إشراف :أ .د / .احمد عبد الخالق  ،كلية الدراسننات
العليا  ،قسم علم النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نفس شخصية  ،تم
اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2014 /12
 .16فاطمة خلف السعدون (كويتية) ( : ) 2011االحتراق الوظيفى لنندى االطبنناء والممرضننين الكننويتيين وعالقتننه
بكل من الصالبة النفسية وتقدير الذات واالعراض الجسمية ،إشراف :أ .د / .عويد سننلطان المشننعان  ،كليننة
الدراسات العليا  ،قسم علم النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنننوان الرسننالة  :علننم نفننس
مهنى  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2014 /12
 .17خديجننة عبنناس علننوي خمننيس (كويتيننة) ( : )2012العوامننل الخمسننة الكبننرى وعالقتهننا بالسننلوك الصننحي
واألعراض الجسمية لدى عينة من المسنين الكويتيين  ،إشراف :أ .د / .احمد عبنند الخننالق  ،كليننة الدراسننات
العليا  ،قسم علم النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم النفس شخصننية ،
تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2014 /9/14
 .18إيمان عبد العزيز الرميح (كويتية) ( : )2009عالقة خصائص العمننل بننالوالء التنظيمنني لنندى المننوظفين فنني
القطاعين الحكومي والخاي بدولة الكويت ،إشراف :أ .د / .عويد سلطان المشعان  ،كلية الدراسات العليننا ،
قسم علم النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علم نفننس مهنننى  ،تننم اعتمنناد
تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2014 /9/14
 .19زينب احمد عباس (بحرينيننة) ( : ) 2009كفنناءة مكونننات الننذاكرة العاملننة والتفكيننر االجتمنناعي المجننرد لنندى
مرضننى الفصننام واألسننوياء  ،إشننراف :أ .د / .محمنند نجيننب الصننبوة  ،و د / .فاطمننة سننالمة عينناد ،كليننة
الدراسات العليا  ،قسم علم النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :علننم النننفس
اكلينيكى  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2013 /11/23

مملكة البحرين
( )1رسالة
 .1فاطمة خليل النزر (بحرينية) ( :)2015األسلوب المعرفي ( التروي  /االندفات) وعالقته بالتوافق النفسي
لدى المدمنين المتعافين من المخدرات والكحول بمملكة البحرين ،إشراف د / .توفيق عبد المنعم توفيق،
كلية اآلداب ،قسم علم النفس  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :ارشاد نفسى ،
تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2018 /2/3

الجامعة الخليجية
كلية التربية
( )1رسالة
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 .1أنوار يعقوب يوسف فالح الشالل (كويتية) ( :)2013أساليب المواجهة وعالقتها بقلق المستقبل لدى طلبة
الجامعة بدولة الكويت ،إشراف :د / .سعاد معروف محمد الدوري ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
تخصص عنوان الرسالة  :ارشاد نفسى  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة في .2017 /10

الجامعة االردنية
كلية الدراسات العليا
( )1رسالة
 .1امينة سامي الطويل (كويتية) ( :)2017الصالبة النفسية وعالقتها باالكتئاب والقلق والضغط النفسي لدي
مقدمي الرعاية الصحية لمرضي السرطان بدولة الكويت ،إشراف :د / .اشرف فارس  ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،تخصص عنوان الرسالة  :ارشاد نفسى وتربوى  ،تم اعتماد تقارير فحص وتقويم الرسالة
في .2019 /10 / 5

الخبرات المهنية في مملكة البحرين ( ) 2008 - 2003
المهام :
أستاذ علم النفس االكلينيكى بكلية التربية جامعة البحرين اعتبارا من
(  -2003/9/1حتى ) 2008/ 8/31

تدريس مقررات بكالوريوس تربية علم نفس فئات خاصة
( )13مقررا:
العننالج النفسنني المعرفنني السننلوكي  ،علننم النننفس المرضنني ،تشننخيص االضننطرابات النفسننية  ،تشننخيص المشننكالت
االنفعالية و السلوكية ،نظريات الشخصية  ،القياس النفسي ،اإلرشاد النفسي المدرسي ،سيكولوجية الجماعات والقيادة
 ،طفولة ومراهقة  ،مقدمة في علم النفس  ،تعلم وذاكرة  ،اختبارات ومقاييس ،بيولوجية وسيكولوجية اإلدمان .

تدريس مقررات دراسات عليا (دبلوم اإلرشاد النفسي)
( )3مقررات :
اإلحصاء المتقدم  ،قراءات في النمو والشخصية ،التدريب المختبرى .

إشراف ومناقشة مشاريع تخرج بكلية التربية جامعة البحرين:
( )72مشروعا
إشراف مشاريع بحوا تخرج :

( )33مشروعا تخرج لطالب قسم علم النفس تخصص اضطرابات انفعالية

وسلوكية بكلية التربية .
مناقشة مشاريع بحوا تخرج  )39( :مشروعا تخرج لطالب قسم علم النفس تخصص اضطرابات انفعالية
وسلوكية بكلية التربية .

التكليف بأعمال داخل جامعة البحرين ( )4أنشطة :
 -1إضافة مقرر مقترح وصياغة توصننيفه  :السننيكوباثولوجيا األسننرية
لبرنامج دبلوم اإلرشاد النفسي بكلية التربية ()2006
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 -2إعادة صياغة توصيف مقرر الصحة النفسية لطالب كلية التربية بجامعة البحرين ()2006
 -3إعادة صياغة نصننوي قننرار تنظننيم مهنننة علننم النننفس اإلكلينيكنني واإلرشننادي لمكتننب التسننجيل والتننراخيص
بوزارة الصحة في مملكة البحرين ( .) 2005
 -4صياغة بروتوكول مقترح إلنشاء وحدة االستشارات النفسية بجامعة البحرين (.)2005

خدمة جامعة البحرين وخدمة المجتمع البحريني
( )30نشاط
ورش العمل في البحرين
( )9ورش
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ورشة عمل بعنوان  :الكتابة العلمية و إعداد ملخص البحث  ،دائرة التنمية الطالبية  ،عمادة شئون الطلبة بجامعننة
البحرين في 2008/5/17م  ،لمدة ست ساعات.
ورشة عمل بعنوان  :مهارات التعامل مع المشكالت السلوكية للطالب (التحننرش الجنسنني) وزارة الصننحة ومركننز
الرفات الطبي والمحافظة الجنوبية  ،ل  )350( :متدرب واخصائى ومرشد ،لمدة يومان ( )14ساعة في الفترة مننا
بين 2008-5-13-12
ورشة عمل بعنوان :كيف تصبحين زوجة و أما وعاملة ناجحة ؟ لمعلمات مدرسننة السننلمانية االبتدائيننة بنننات فنني
2008/3/26م  ،لمدة ساعتان .
ورشة عمل بعنوان :داللة الرسم في تحليل الشخصية  ،دائرة التوجيه واإلرشنناد  ،عمننادة شننئون الطلبننة بجامعننة
البحرين في 2007/12/3م لمدة ساعتان .
ورشة عمل بعنوان  :النظرة االيجابية للذات  ،دائرة التوجيه و اإلرشاد عمادة شئون الطلبة بجامعة البحننرين فنني
2004/4/27م لمدة ساعتان .
ورشة عمل بعنوان :الصحة النفسية لتالميذ المرحلة االبتدائية وكيفية تدبر العدوان لديهم ،ورشة لمعلمات الصننف
االبتدائي ،في مدرسة سار االبتدائية للبنيين في 2004/2/29م لمدة ( )3ساعات.
ورشة عمل بعنوان :الضغوط النفسية واالنحرافات الجنسية ،جمعية المننرأة البحرينيننة ،فنني 2004/ 6 /26م لمنندة
( )5ساعات.
ورشة عمل بعنوان  :قلق االمتحننان  :خفضننه وتنندبره  ،دائننرة التوجيننه و اإلرشنناد عمننادة شننئون الطلبننة بجامعننة
البحرين  ،في 2003/12/21م لمدة ساعتان .
ورشة عمل بعنوان  :فن الحوار وكيفية تعلمه  ،عمادة شئون الطلبة بجامعة البحننرين  ،دائننرة اإلرشنناد والتوجيننه
في 2003/11/9م لمدة ساعتان .

دورات تدريبية لبرنامج التعليم المستمر كلية التربية جامعة البحرين
( )3دورات
 -1دورة تدريبيننة لمنندة يومننان ( )8سنناعات بعنننوان :مهننارات التصنندي لالعتننداء و التحننرش الجنسنني باألطفننال و
المننراهقين ،فنني الفتننرة مننا بننين (2008/6/26-25م) مننن السنناعة  1-9ظهننراً ل  )14( :أخصننائيا بننوزارة التنميننة
االجتماعية .
 -2دورة تدريبية لمدة يومان ( )10ساعات بعنوان :أساليب التعامل مع المشكالت االجتماعية ل ( )11متدربننة بننوزارة
التنمية االجتماعية ،في الفترة مابين ( )2007/11/7-6من الساعة ()9-4م
 -3دورة تدريبية لمدة ( )3أيام ( )12ساعة بعنوان  :االضطرابات الجنسية وطرق عالجها  ،فنني الفتننرة مننا بننين (-12
2006/11/14م) من الساعة  1-9ظهراً الخصائيى وزارة التنمية االجتماعية .

أوراق العمل في الندوات العلمية في البحرين
( )2نشاط
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 -1ورقة عمل في ندوة عامة بعنوان  :كتابة التقارير البحثية و توثيقها  ،الندوة العلميننة الثالثننة  :الطريننق إلننى التميننز
في كتابة البحث العلمي  ،دائرة التنمية الطالبية  ،عمادة شئون الطلبة بجامعة البحرين في 2007/12/12م .
 -2إدارة ندوة عامة بعنوان  :المشاكل السننلوكية عننند التالميننذ و طننرق عالجهننا لمعلمنني و أولينناء أمننور مدرسننة جنند
حفص االبتدائية للبنين في 2007-4-15م .

المحاضرات العامة في البحرين
( )16محاضرة
 -1هل تملك قلبا عبقريا  ،دائرة التوجيه واإلرشاد  ،عمادة شئون الطلبة بجامعة البحرين في 2008/4/14م.
 -2المقنناييس الصننحيحة للننزواج الننناجح  ،دائننرة التوجيننه واإلرشنناد  ،عمننادة شننئون الطلبننة بجامعننة البحننرين فنني
2008/4/1م.
 -3فن التعامل مع الزوجين  ،ألولياء األمور والمعلمات بمدرسة رابعة العدوية االبتدائية بنات  ،في 2008/1/22م .
 -4أبنائنا في فك المخدرات  ،لمعلمي و أولياء أمور مدرسة قرطبة اإلعدادية للبنات في  2007 -11-13م .
 -5الحاجات النفسية وطرق إشباعها ،لمعلمي و أولياء أمور مدرسة مدينة عيسننى الثانويننة التجاريننة للبنننات فنني -12
2007-11م.
 -6واجه امتحانك وستنجح  ،دائرة التوجيه واإلرشاد عمادة شئون الطلبة بجامعة البحرين في 2007/4/11م .
 -7تعديل السلوك  ،لمعلمات وأولياء األمور بمدرسة صالح الدين األيوبي االبتدائية للبنين في  2006/4/9م .
 -8رهبة االمتحانات  :األسباب واستراتيجيات المواجهننة لطننالب ومعلمنني مدرسننة جنند حفننص الثانويننة الصننناعية فنني
 2006/5/2م .
 -9فهم النفسيات ودوره في تحقيق االنسننجام مننع اآلخننرين  .دائننرة التوجيننه واإلرشنناد بعمننادة شننئون الطلبننة بجامعننة
البحرين في 2006/11/8م.
 -10كن متهيئا ً لالمتحان  ،دائرة التوجيه واإلرشاد بعمادة شئون الطلبة بجامعة البحرين في 2006/11/22م .
 -11المشكالت السلوكية إثناء فترة المراهقة  .مدرسة مدينة عيسى اإلعدادية بنات في . 2006/11/30
 -12الصداقة صدفة أم اختيار  ،دائرة التوجيه واإلرشاد بعمادة شئون الطلبة بجامعة البحرين في 2006/12/4م
 -13الدراسة متعة  :طريق النجاح  ،دائرة التوجيه واإلرشاد عمادة شئون الطلبة بجامعة البحرين فنني 2006/11/25م
.
 -14توطيد العالقة بين البيت والمدرسة لمدرسة عمار بن ياسر االبتدائية بمدينة عيسى ألولياء األمور والمعلمات ،في
 2005/1/4م.
 -15كيف تصبح مخططا ناجحا لفترة االمتحانات  ،دائرة التوجيه و اإلرشاد عمادة شئون الطلبة بجامعننة البحننرين فنني
2004/12/21م .
 -16صراعات األسرة وانحرافات األبناء  ،مدرسة مدينة عيسى الثانوية التجارية في 2004/3/23م .

تحكيم البحوا و المجالت والدوريات والحوليات و اإلنتاج العلمي باللجان العلمية الدائمة
للترقيات واالستشارات العلمية وهيئات الخبرة
( )64تحكيما
جمهورية مصر العربية
( )21نشاط
 .1تحكيم بحث بعنوان :االغتراب النفسي وتقدير الذات لدي عديمي الجنسية والكويتيين  :دراسة مقارنة  ،مجلننة
كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ،في 2020/8/9
 .2استشاري التحرير رمجلة الدراسات التربويننة واالنسننانية بكليننة التربيننة جامعننة دمنهننور اعتبننارا مننن يونيننو
2020
 .3تحكيم بحث بعنوان :الرضا الزواجي وعالقته بعمل المرأة وبعض العوامل الديموجرافيننة  ،مجلننة كليننة اآلداب
جامعة اإلسكندرية ،في 2020/3/18
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 .4تحكيم بحث بعنوان :فاعلية برنامج ارشادي لتنمية التوجه االيجابي نحو المستقبل كمنندخل لتحسننين المرونننة
االكاديمية لدي عينة من طالبات جامعة القصيم ،مجلة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ،في 2019/10/22
 .5تحكيم بحث بعنوان :التسامح وعالقته بالقبول واالتقان ومستوي السعادة لدي طلبة وطالبننات جامعننة الكويننت
 ،مجلة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ،في 2019/8/28
 .6تحكيم اإلنتاج العلمي من خالل اللجنة العلمية الدائمة  )5( :بحوا للدكتورة  /نصرة منصور عبد المجينند عبنند
العال  ،المدرس بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة القاهرة للترقي لدرجة أستاذ مساعد بالقسننم ذاتننه  ،فنني
2019/ 7 / 21
 .7تحكيم اإلنتاج العلمي من خالل اللجنننة العلميننة الدائمننة  )5( :بحننوا للنندكتورة  /منني موسنني يوسننف موسنني
المدرس بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة عين شمس للترقي لدرجة أستاذ مساعد بالقسم ذاتننه  ،فنني 21
2019/ 4 /
 .8تحكيم بحث بعنوان :االتزان االنفعالى وعالقتة بالشفقة بالننذات والتنندين لنندى عينننة مننن طننالب الجامعننة ذوى
االعاقة البصرية ،مجلة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ،في 2019/1/10
 .9تحكيم اإلنتاج العلمي من خالل اللجنة العلمية الدائمة  )6( :بحوا للدكتورة  /هبه محمد على حسننن المنندرس
بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة الزقازيق للترقي لدرجننة أسننتاذ بقسننم علننم النننفس بكليننة اآلداب جامعننة
الزقازيق ،في 2017/ 7 /13
 .10تحكيم اإلنتاج العلمي من خالل اللجنة العلميننة الدائمننة  )6( :بحننوا للنندكتور /محمنند السننيد إبننراهيم منصننور
المدرس بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة طنطننا للترقنني لدرجننة أسننتاذ مسنناعد بقسننم علننم النننفس بكليننة
اآلداب جامعة طنطا  ،في 2017/3/11
 .11تحكيم بحث بعنوان  :البناء العاملى لقائمة بيك للقلق لدى طلبة الثانوية من الكويتيين وغير الكويتيين دراسننة
مقارنة باستخدام النمذجة البنائية ،مجلة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ،في 2016/4/10
 .12تحكيم اإلنتاج العلمي من خالل اللجنة العلمية الدائمة  )5( :بحوا للدكتورة  /داليا نبيل حننافظ المنندرس بقسننم
علم النفس بكلية اآلداب جامعة حلوان للترقي لدرجننة أسننتاذ مسنناعد بقسننم علننم النننفس بكليننة اآلداب جامعننة
حلوان  ،في 2015/12/14
 .13تحكيم اإلنتاج العلمي من خالل اللجنة العلمية الدائمة  )6( :بحوا للنندكتور  /احمنند رفعننت عبنند الواحنند احمنند
المدرس بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة المنيننا للترقنني لدرجننة أسننتاذ مسنناعد بقسننم علننم النننفس بكليننة
اآلداب جامعة المنيا ،في 2014/9/20
 .14عضو الهيئة االستشارية لمجلة السلوك البيئي ( مجلة علمية فصلية محكمة ) منذ عام 2013
 .15تحكيم بحث بعنوان:الخصائص السيكومترية لإلصدار الثاني من مقياس بيك لليننأس  :دراسننة علننى عينننة مننن
طالب جامعة الكويت  ،مجلة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ،في 2013/12/11
 .16تحكيم بحث بعنوان :التنظيم الوجداني كمتغير معدل للعالقة بين معالجة المعلومننات االجتماعيننة والتنمننر لنندى
عينة من المراهقين ذوى صعوبات تعلم القراءة ،مجلة الدراسات اإلنسانية واألدبية بجامعة كفننر الشننيخ ،فنني
2013/7/21
 .17عضننو لجنننة المحكمننين الرئيسننيين لمجلننة الدراسننات اإلنسننانية واألدبيننة بجامعننة كفننر الشننيخ اعتبننارا مننن
.2013/4/16
 .18تحكيم اإلنتاج العلمنني )3( :بحننوا للحصننول علننى الجننائزة التشننجيعية لجامعننة جنننوب الننوادي لعننام ، 2012
بتكليف من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوا ورئيس اللجنة العليننا للجننوائز رقننم + 137
مرفقات بتاريخ  ، 2013/1/12وتلك البحوا مقدمة من  :الدكتورة  /هناء احمد محمد شويخ أسننتاذ مسنناعد
علم النفس بكلية اآلداب بقنا  ،وذلك في الفترة ما بين 2ا 2013/11/وحتى .2013/1/23
 .19تحكيم اإلنتاج العلمي  )10( :بحوا للحصول علننى جننائزة جامعننة اإلسننكندرية للتميننز العلمنني لعننام ، 2012
بتكليف من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوا ورئيس اللجنة العليا للجوائز رقننم + 6150
مرفقات بتاريخ  ، 2012/11/4وتلننك البحننوا مقدمننة مننن  :األسننتاذ النندكتور  /عبنند الفتنناح دوينندار األسننتاذ
المتفرغ بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية  ،وذلك في الفترة ما بين  2012/11/4وحتى .2012/11/7
 .20تحكيم بحث بعنوان :التوافق الشخصي واالجتماعي في ضوء متغيري الجنس والعمننر لنندى عينننة مننن أطفننال
المرحلة االبتدائية ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،في.2010/5/22 :
 .21تحكيم بحث بعنوان :المكونات العاملية الضطرابات األكل وعالقتها بالوزن والقلق واالكتئاب لدى عينتننين مننن
مصر وعمان  ،مجلة اإلنسانيات  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية  ،فرت دمنهور  ،في 2009/8/24
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 -1خبير بقاعدة الخبراء بمشروت قاعدة المعلومات الخليجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى 2007/6/18

المملكة العربية السعودية
()3
جامعة الملك عبد العزيز
()1
 -1عضو لجنة المحكمين تخصص علم نفس طفولة بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية ،في .2013/7/5

جامعة الملك سعود
()1
 -1فحص وتحكيم اإلنتاج العلمي  )3( :بحوا لترقية الدكتورة  /سامية سمير شحاتة إلى درجة أسننتاذ مشننارك بقسننم
علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك سعود  ،في .2013/5/25

جامعة أم القرى
()1
 -2عضو المجلس العلمي لجامعة أم القننرى بمكننة المكرمننة لتحكننيم بحننوا الترقنني لوسنناتذة و األسنناتذة المشنناركين،
(.)2007

المملكة األردنية الهاشمية
()2
جامعة عمان األهلية
()1
 -1عضو اللجنة العلمية لجامعة عمان األهلية لتحكيم بحوا الترقي لوساتذة  ،وفحص اإلنتاج العلمي للترقية لدرجة
أستاذ ،والمكون من 6( :بحوا  ،وكتاب مترجم) للدكتورة  /وسام درويش بريك  ،عميدة كلية اآلداب والفنون
وأستاذ مشارك بقسم علم النفس جامعة عمان األهلية تخصص  :علم نفس صحى ،في 2011/2/17وحتى
.2011/3/19

جامعة مؤتة
()1
 -1عضو اللجنة العلمية لجامعة مؤتة لتحكيم بحوا الترقي لوساتذة تخصص إرشاد نفسي  ،اعتبارا من عام (
.)2008

جامعة بابل
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()1
 -1تكليف اللجنة الجامعية المركزية للترقيات العلمية والتعضيد لجامعة بابل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بجمهورية العراق بفحص اإلنتاج العلمي للترقية لدرجة أستاذ ،والمكون من 4( :بحوا  ،وكتاب مترجم) تخصص :
علم نفس فيزيولوجى ،في 2014/5/18وحتى .2014/6/3

مملكة البحرين
( )24تحكيما
 .1تحكيم بحث بعنوان :االضطرابات النفسية لدى طلبة الجامعات وأثرها على تكيفهم المجتمعي  ،مجلة العلوم
التربوية و النفسية في .2016/2/4
 .2تحكيم بحث بعنوان :فعالية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تدريس علم النفس الكتساب
مفاهيمه وتنمية القدرة على حل المشكالت لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية ،مجلة العلوم التربوية و
النفسية في .2016/1/22
 .3فاعلية برنامج باستخدام الحاسب اآللي لتحسين التعبير الشفوي لذوات صعوبات التعلم الصف( الثالث/
الرابع) بمنطقة الحدود الشمالية ( عرعر )  ،مجلة العلوم التربوية و النفسية في .2016/1/22
 .4فحص وتحكيم ( ) 5بحوا لترقية الدكتورة  /امانى عبنند الننرحمن الشننيراوى رئننيس قسننم علننم النننفس جامعننة
البحرين إلى درجة أستاذ مشارك تخصص  :إرشاد نفسي في 2015/12/9
 .5عضو لجنة ترقيات األساتذة واألساتذة المشاركين على مستوى جامعة البحرين اعتبارا من 2015/11/9
 .6تحكيم بحث بعنوان :فعالية العالج بالمعنى في تخفيف المكيافيلية لدى المتفوقين دراسيا بجامعة المنيا ،مجلننة
العلوم التربوية و النفسية في .2015/4/15
 .7تحكيم بحث بعنوان :االتجاه نحو المننرض النفسنني لنندى عينننة مننن طننالب وطالبننات جامعننة الحنندود الشننمالية
وعالقته ببعض المتغيرات ،مجلة العلوم التربوية و النفسية في .2014/5/20
 .8تحكيم بحث بعنوان :الديناميات الوظيفية لوطفال الذين يعانون من العسر القرائنني ( الديسلكسننيا ) فنني ضننوء
اختبار الرورشاخ  ،مجلة العلوم التربوية و النفسية في .2012/9/19
 .9تحكيم بحث بعنوان :قلق المستقبل وعالقته بمعنى الحياة لدى عينة من الطننالب المصننرين وأقننرانهم الطننالب
البحرينيين ،مجلة العلوم التربوية و النفسية في .2012/4/15
 .10تحكيم بحث بعنوان :العالقة بين األفكار الالعقالنية و المستوى الدراسي و الجنننس وتقنندير الننذات لنندى طلبننة
جامعة الطفيلة التقنية  ،مجلة العلوم التربوية و النفسية في .2008/6/16
 .11عضو لجنة ترقيات األساتذة واألساتذة المشنناركين علننى مسننتوى قسننم علننم النننفس جامعننة البحننرين  :لجنننة
فحص اإلنتاج العلمي لترقية الدكتور  /نعمان الموسوي إلى درجة األستاذية بقسم علننم النننفس بكليننة التربيننة
بجامعة البحرين في 2008/5/29م.
 .12تحكيم بحث بعنوان :العالقة بين االغتراب والتفاؤل والتشاؤم و تقديرات الصحة الجسنندية ،فنني مجلننة العلننوم
اإلنسانية في  2008/4/4م.
 .13تحكيم بحث بعنوان :عالقة الوحدة النفسية باالكتئاب لدى طلبة كلية العلننوم التربويننة فنني جامعننة هل البيننت ،
مجلة العلوم التربوية و النفسية في . 2007/2/18
 .14تحكيم بحث بعنوان :دراسة مقارنة لحاجات اإلرشاد المهني لدى طلبة الحاالت الخاصة و الطلبة العنناديين فنني
جامعة السلطا ن قابوس في ضوء بعض المتغيرات األخرى ،مجلة العلوم التربوية و النفسية في .2007/4/2
 .15تحكيم و تقويم ( ) 105بحثا علميا ضمن بحننوا المننؤتمر التربننوي السننادس لكليننة التربيننة جامعننة البحننرين:
التعليم و متطلبات التنمية :نظرة مستقبلية .و عضو اللجنة العلمية لهدا المؤتمر(.)2007
 .16عضو لجنة صياغة معايير تقويم المجالت العلمية لكلية التربية جامعة البحرين في . 2007-3-27
 .17عضو لجنة ترقيات األساتذة واألساتذة المشنناركين علننى مسننتوى قسننم علننم النننفس جامعننة البحننرين  :لجنننة
فحص اإلنتاج العلمي لترقية الدكتور  /توفيق عبد المنعم إلننى درجننة أسننتاذ مشننارك بقسننم علننم النننفس بكليننة
التربية بجامعة البحرين في 2007/1/28م.
 .18عضو لجنة كلية التربية لتحكيم األبحاا المقدمة لنيل جائزة جامعننة البحننرين فنني البحننث العلمنني :تحكننيم ()7
بحوا د /معين الجمالن بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة البحرين في  2006/6/15م.
 .19تحكيم بحث بعنوان :المسيرة التاريخية للعالج النفسي وطرقه ،في مجلة العلوم اإلنسانية في 2006/2/19
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 .20تحكيم بحث بعنوان :االحتراق النفسي لدى عينة من المعلمين المعاقين بصننريا ً العنناملين بالمنندارس األردنيننة،
في مجلة العلوم التربوية والنفسية في  2006/4/18م
 .21عضو لجنة ترقيات األساتذة واألساتذة المشاركين على مستوى كلية التربيننة جامعننة البحننرين  :لجنننة فحننص
اإلنتاج العلمي لترقية الدكتور  /معين الجمننالن إلننى درجننة األسننتاذية بقسننم تكنولوجيننا التعلننيم بكليننة التربيننة
بجامعة البحرين في 2006/10/30م .
 .22تحكيم بحث بعنوان :اإلساءة اللفظية من قبل الوالدين ضد األطفننا ل المعنناقين وعالقتهننا بننالتوافق النفسنني فنني
البيئة الفلسطينية ،مجلة العلوم اإلنسانية في 2006/10/5م.
 .23تحكيم ( )10بحوا جائزة جامعة البحرين للتفوق العلمي في البحث العلمي في 2006/11/2م.
 .24تحكيم و تقويم ( )3بحوا علمية مقدمة للترشيح لجائزة الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد هل خليفة العلمية
لعام ()2004م في الفترة ما بين ( )2004/5/19وحتى ( )2004/6/25من مركز معلومات المرأة و الطفل
بمملكة البحرين .

اإلمارات العربية المتحدة
()1
 -1عضو لجنة محكمي مجلة كلية التربية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام .2004

الكويت
( )7تحكيما
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تحكيم بحث بعنوان :فاعلية برنننامج ارشننادى عقالننني انفعننالي سننلوكي فنني خفننض األفكننار الالعقالنيننة لنندى
المصابين بالقلق االجتماعي ،مجلة العلوم االجتماعية بالكويت  ،في 2017/7/10
تحكيم بحننث بعنننوان :شنندة اسننتخدام مواقننع التواصننل االجتمنناعي لنندى المعلمننين و المعلمننات ،مجلننة العلننوم
االجتماعية بالكويت  ،في .2016/2/24
تحكيم بحث بعنوان :بعض العوامل المسئولة عن تقدير الننذات لنندي عينننة مننن طننالب الجامعننة ،مجلننة العلننوم
االجتماعية بالكويت  ،في .2014/4/3
تحكيم بحث بعنوان :فاعلية برنامج ارشادى لتنمية الذكاء الروحي في خفض السلوك التنمرى لدى عينننة مننن
أطفال المرحلة االبتدائية  ،مجلة العلوم االجتماعية بالكويت  ،في .2013/12/5
تحكيم بحث بعنوان :إسهام الفاعلية الذاتية االجتماعية والحاجة إلى المعرفة فنني التنبننؤ بالرضننا عننن الحينناة:
هل يختلف باختالف مستوى دخل األسرة ؟  ،مجلة العلوم االجتماعية بالكويت  ،في .2013/10/27
تحكيم بحث بعنوان :اثر برنامج ارشادى مقترح في تحسين القصننور بالمهننارات االجتماعيننة عننند المننراهقين
من ذوى صعوبات التعلم  ،مجلة العلوم االجتماعية بالكويت  ،في .2013/9/23
تحكيم ( )3بحوا للنشر في مجلة العلوم االجتماعية بالكويت عام .1999

المشاركات المهنية العامة في مملكة البحرين :
المشاركة في أنشطة قسم علم النفس ولجانننه مثننل  :لجنننة تقننويم الطننالب الجنندد المتقنندمين للقسننم  ،ولنندبلوم اإلرشنناد
النفسي  ،ولجنة االختبارات والمقاييس ،ولجنة مختبر علم النننفس  ،ولجنننة الدراسننات العليننا  ،ولجنننة فحننص تظلمننات
الطالب  ،و المشاركة مع عمادة شئون الطلبة ودائرة التوجيه واإلرشاد في عديد من المحاضرات العامة وورش العمننل
والندوات  ،والمشاركة في المحاضرات العامننة فنني عدينند مننن المنندارس والجمعيننات  ،والمشنناركة مننع برنننامج التعلننيم
التربوي المستمر فى دوراته لوزارة التنمية االجتماعية  .وغيرها

الخبرات المهنية  )2003-2001( :فى جمهورية مصر العربية :
أستاذ علم النفس االكلينيكى بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية اعتبارا من ( – 2001/5/22حتى اآلن)  ،وتكونننت اللجنننة
العلمية للترقية إلى درجة أستاذ من :
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 .1األستاذ الدكتور  /محمد عماد الدين فضلي أستاذ األمراض العصبية بكلية الطب جامعة عين شمس
 .2األستاذ الدكتور  /عبد الحليم محمود السيد أستاذ علم النفس بكلية اآلداب جامعة القاهرة
 .3األستاذ الدكتور  /محيي الدين احمد حسين أستاذ علم النفس بكلية اآلداب جامعة القاهرة

تدريس مقررات :
تدريس مقررات ليسانس هداب علم نفس
( )12مقررا
اإلرشاد والعالج النفسي ،اإلحصاء النفسي ،اإلحصاء النفسي المتقدم ،القياس النفسي ،قياس الشخصننية ،علننم النننفس
اإلكلينيكي ،الصحة النفسية ،علم النفس التربوي ،علم النفس العام ،مادة االنتساب ،إشراف علننى مقننررات علننم النننفس
المعملي و التدريب العملي اإلكلينيكي في المستشفيات النفسية و العقلية.

تدريس مقررات دراسات علبا (السنة التمهيدية للماجستير)
( )2مقرر
اإلحصاء النفسي المتقدم ،موضوت خاي.
المشاركات  :عديد من المشاركات في أنشطة القسم ولجانه مثل لجنننة المختبننرات ولجنننة الدراسننات العليننا  ،وعضننوية
مجلس الكليننة  ،والمحاضننرات العامننة فنني الجامعننة والمنندارس  ،والننندوات  ،والمننؤتمرات ،والتنندريس لطننالب جامعننة
بيروت العربية في دورات اإلسكندرية .

()2001-1995
أسننتاذ علننم النننفس المسنناعد ( المشننارك) بكليننة اآلداب جامعننة اإلسننكندرية اعتبنناراً مننن (-1995/4/26
.)2001/5/21المهام :تدريس ومشاركات ما سبق ذكره.

()1997-1992
المملكة العربية السعودية
استشاري ورئيس قسم الصحة النفسية بمستشفى األمل بجدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة ما
بين ()1997/3/15-1992/3/16
المهام  :رئاسة قسم الصحة النفسية  ،وعضوية مجلس إدارة المستشفى ،وعضوية لجنة المعالجين  ،ومسننئول إعننداد
برامج العالج النفسي في المستشفى  ،والقيام بإجراء جلسات العالج النفسي واإلرشاد النفسي بمختلف طرقه ومناهجه
فرديا ً وجماعيا ً للمرضى وللمدمنين فضالً عن العالج واإلرشاد األسري والعائلي  ،وتنندريب األطبنناء وطنناقم المستشننفى
على الفنيات النفسية التشخيصية والقياسية والعالجية  ،وتدريب طالب كليننة الطننب جامعننة الملننك عبنند العزيننز ،وطنناقم
التمريض بالمستشفيات المختلفة  ،وإلقاء ( )60محاضرة للطاقم الطبي بالمستشفى  ،وعقنند ( )10000جلسننة عالجيننة
للمرضى  ،والمشاركة في ندوات ومؤتمرات وورش عمل ومؤتمرات حالة ،وإلقاء محاضرات في مدارس جدة للوقاية
اإلكلينيكية من اإلدمان ومتعلقاته من اضطرابات نفسية وعقلية .

الخبرات المهنية األخرى ذات الصلة
()1999-1993
إعداد برامج عالجية و تلقى دورات تدريبية وعقد ورش عمل وندوات ومحاضرات عامة
وأوراق بحثية
39

( في جدة و مصر )
( )11نشاطا
إعداد برامج عالجية في مستشفى األمل بجده المملكة العربية السعودية ( )5برامج
 -1اقتراح وإعداد وتطبيق بروتوكول برنامج العالج النفسي الجماعي بالمواجهة (جماعات المالقاة)
 Encounter Groupsوتدريب الطاقم الطي عليه ،وممارسته مع المرضى.
 -2اقتراح وإعداد وتطبيق بروتوكول برنامج العالج النفسي الجماعي للتعامل مع اإلنكار Group Psychotherapy
 Program To Work Through Denialوتدريب الطاقم الطي عليه ،وممارسته مع المرضى.
 -3اقتننراح وإعننداد وتطبيننق بروتوكننول برنننامج العننالج النفسنني األسننرى Family Therapy Programوتنندريب
الطاقم الطي عليه ،وممارسته مع اسر المرضى.
 -4اقتراح وإعداد وتطبيق بروتوكننول برنننامج اإلرشنناد النفسنني التعليمنني المجتمعنني Community Educational
 Psycho-Counseling Programوتدريب الطاقم الطي عليه وممارسته مع اسر المرضى.
 -5اقتراح وإعداد وتطبيق بروتوكول برنامج العالج النفسي الجماعي المعرفي السلوكي Cognitive Behavioral
 Group Psychotherapy Programوتدريب الطاقم الطي عليه ،وممارسته مع المرضى.

دورات تدريبية في المملكة العربية السعودية
( )3دورات
 -1تلقي دورة تدريبية في :سوء استخدام العقاقير وإدمانها والتي عقدت بمركز السموم ومعلومات األدوية والكيمينناء
الشرعية بجدة في الفترة من 1416/8/15هن وحتى 1416/8/16هن.
 -2تلقي دورة تدريبية في اإلرشنناد أإلدمنناني والحصنول علننى :شننهادة مرشنند إدمننان مننن وزارة الصننحة السننعودية (
شهادة رقم ( )2بتاريخ .)1996
 -3تلقي دورة تدريبية في العالج بالوخز باإلبر الصينية من الرابطة الدولية إلزالة سمية اإلدمان في ديسننمبر ،1993
والحصننول علننى :شننهادة رقننم ( )2503كأخصننائي إزالننة سننمية اإلدمننان بنناإلبر الصننينية بتنناريخ يننناير 1994م
) National Acupuncture Detoxification Association (NADAفي مستشفى األمل بجدة.

دورات تدريبية في جمهورية مصر العربية
()1
 -1تلقي دورة تدريبية في األسلوب العالجي التننأملي عبننر الشخصنني بطريقننة التكامننل الكلنني للتوجيننه Holotropic
 Integrationفي مستشفى شعالن للطب النفسي والعالقات اإلنسننانية فنني محافظننة الشننرقية لمنندة ( )3ايننام فنني
الفترة ما بين 1999/10/20م وحتى 1999/10/22م .

مشاركات بحثية ومحاضرات عامة في المملكة العربية السعودية
()3
 -1محاضننرة عامننة بعنننوان  :الوقايننة مننن أضننرار المخنندرات  ،بمدرسننة حطننين الثانويننة ذكننور بجنندة  ،فنني
1417/7/27هن .
 -2إلقنناء ورقننة بحننث بعنننوان  :دور األخصننائي النفسنني فنني الفريننق العالجنني فنني مستشننفى األمننل بجنندة فنني
1992/2/3م .
Presentation of titled paper: "Attitudes toward addiction: A pilot study " At -3
the symposium on: "Drug addiction today and tomorrow: problems and
solutions" at Al-Amal Hospital-Jeddah, 25th – 27th, Jan, 1993.
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ورش عمل في جمهورية مصر العربية ( )1998-1997
( )2ورشة
 -1عقد ورشة عمل بعنوان  :مشكلة العنف عننند طننالب المرحلننة الثانويننة  ،فنني النندورة التدريبيننة لتحسننين أداء
األخصائي النفسي التربوي في المدارس الثانوية التابعة إلدارة التوجيه العام لعلم النفس واالجتمننات والخدمننة
النفسية بوزارة التربية والتعليم والتي أقيمت في مركننز النيننل لإلعننالم بحنني الجمننرك بمحافظننة اإلسننكندرية ،
وذلك في األسبوت الثاني من شهر نوفمبر 1997م .
 -2عقد ورشة عمل تحت عنوان  :اإلرشاد النفسي وتطبيقاته في حل مشننكالت طننالب المرحلننة الثانويننة  ،وذلننك
في الدورة التدريبية لتحسين أداء األخصائي النفسي التربننوي فنني المنندارس الثانويننة التابعننة إلدارة التوجيننه
العام لعلم النفس واالجتمات والخدمة النفسية بننوزارة التربيننة والتعلننيم  ،والتنني أقيمننت فنني مدرسننة سننموحة
الفنية المتقدمة بمحافظة اإلسكندرية في الفترة ما بين 1998/10/10 :م وحتى 1998/10/15م .

ندوات عامة في جمهورية مصر العربية ()1999
()1
 -1إدارة ندوة علمية بعنوان :غد بال إدمان ،في كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية في منتصف ابريل عام .1999

محاضرات عامة في جمهورية مصر العربية ()1998
()1
-1

محاضرة عامة بعنوان :أهمية دراسة علم النفس ،بمدرسة الرمل الثانوية بنات باإلسكندرية فنني منتصننف شننهر
نوفمبر 1998م.

تراخيص عالجية
( )2تراخيص
 -1ترخيص اإلرشاد األدماني من وزارة الصحة السعودية عام . 1996
 -2ترخيص بممارسة العالج النفسي من إدارة الرخص الطبية بوزارة الصحة والسكان المصرية عام .1999

عضوية جمعيات ورابطات دولية نفسية سيكاترية
( )7عضويات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

عضو الجمعية المصرية للتحليل النفسي )(EAP
عضو المجلس الدولي للمعالجين المحترفين )(ICPT
عضو الرابطة الدولية لمرشدي سوء استخدام الكحوليات والعقاقير ( NAADAC ).
عضو رابطة والية جورجيا لمرشدي اإلدمان ( GACA) .
عضو الرابطة الدولية إلزالة سمية اإلدمان بالوخز باإلبر الصينية ( NADA ) .
عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية .
عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ( رانم) .
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()1995-1988
أستاذ مساعد (مدرس) علم النفس بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية اعتبارا من (.)1995/4/25-1988/9/27
المهام :باإلضافة إلى ما سبق ذكره ،القيام بتدريس المقررات التالية في الكليات والجامعات التالية:
 -1مقرر علم النفس العام ،كلية الهندسة ،جامعة اإلسكندرية.
 -2مقرر علم النفس العام ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،قسم المسرح.
 -3مقرر علم النفس الصناعي ،كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة اإلسكندرية.
 -4مقرر علم النفس التعليمي ،دراسات عليا كلية التمريض ،جامعة اإلسكندرية.
 -5مقرر علم النفس العام ،كلية الزراعة ،جامعة اإلسكندرية ،فرت سابا باشا.
 -6مقرر اإلحصاء ،لثالثة أقسام :قسم علم النفس ،وقسم علم االجتمات ،وقسم الجغرافيا ،بكلية اآلداب ،جامعة
المنصورة.
 -7مقرر اإلحصاء  ،قسم علم االجتمات  ،كلية اآلداب  ،جامعة اإلسكندرية  ،فرت دمنهور.

() 1988 -1985
الوظيفة
ً
مدرس مساعد علم النفس بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية اعتبارا من (.)1988/9/26-1985/7/17
المهام .:تدريس مقرر علم النفس المعملي والتدريب المهني واالكلينيكى .

()1985-1981
الوظيفة
معيد بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية اعتبارا من (.)1985/7/16-1981/9/16
المهام :تدريس مقرر علم النفس المعملي والتدريب المهني واالكلينيكى .

بيان باإلنتاج العلمي
( المؤلفات  ،الموسوعات  ،المترجمات  ،البحوا )
( )2015 -1989

 #الموسوعات ( 7

) موسوعات

(  ) 41جزء
 -1موسوعة العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية
( )7أجزاء.
 .1مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2009( ،موسوعة العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ،الجننزء السننابع  :العننالج
المعرفي  :بروتوكوالت عالجية ودراسة تدخليه  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية  )534( ،صفحة .
 .2مدحت عبنند الحمينند أبننو زينند :)2009( ،موسننوعة العننالج النفسنني وتطبيقاتننه الجماعيننة ،الجننزء السننادس :
التدريبات العالجيننة للمهننارات االجتماعيننة  :دراسننة تدخليننه  ،اإلسننكندرية  :دار المعرفننة الجامعيننة )431( ،
صفحة .
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.3
.4

.5
.6
.7

مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2007( ،موسننوعة العننالج النفسنني وتطبيقاتننه الجماعيننة  ،الجننزء الخننامس :
العننالج بضننبط الننذات  ،والعننالج العقالننني االنفعننالي السننلوكي  :دراسننات تدخليننه وبرتوكننوالت عالجيننة ،
اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية  )695( ،صفحة .
مدحت عبد الحمينند أبننو زينند  : )2005( ،موسننوعة العننالج النفسنني وتطبيقاتننه الجماعيننة  ،الجننزء الرابننع :
برتوكوالت عالجية ودراسات تدخليه في  :العالج التعليمي  ،وجماعات النمو الخبري  ،والعالج بالتفاعل بين
الشخصي الجشطالتي ( هنا واآلن )  ،والعالج بشحذ الدافعية  ،اإلسننكندرية  :دار المعرفننة الجامعيننة )622( ،
صفحة .
منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :)2002( ،موسننوعة العننالج النفسنني وتطبيقاتننه الجماعيننة ،الجننزء الثالننث :
المجتمعات العالجية  ،والمحيط العالجي  ،والعالج ألتدعيمي  ،وتحليل التعامل  ،والتأمل االرتقننائي  ،والعننالج
الديني ( القرهن )  ،والمساعدة الذاتية العالجية  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية  )578( ،صفحة.
منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :)2002( ،موسننوعة العننالج النفسنني وتطبيقاتننه الجماعيننة ،الجننزء الثنناني :
بروتوكوالت تحليلية  ،وسلوكية  ،ومعرفية سلوكية  ،ولعبيه  ،اإلسكندرية  :دار المعرفننة الجامعيننة )579( ،
صفحة .
منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند  : )2002( ،موسننوعة العننالج النفسنني وتطبيقاتننه الجماعيننة  ،الجننزء األول :
األسس  ،والديناميات  ،والتصنيف  ،والمشكالت  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية  )571( ،صفحة .

 -2موسوعة علم نفس الطفل
( )3أجزاء
 .1مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2009( ،االكتئاب لدى األطفال  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية  ( ،الجننزء
الثالث) ( )517صفحة.
 .2مدحت عبد الحميد أبو زيد  : ) 2005( ،الخوف والرهاب لدى األطفننال  ،اإلسننكندرية  :دار المعرفننة الجامعيننة
 (،الجزء الثاني ) )410( ،صفحة .
 .3مدحت عبد الحميد أبو زينند :)2003( ،قلننق األطفننال ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة الجامعيننة ( ،الجننزء األول )،
( )277صفحة.

 -3موسوعة اإلحصاء في العلوم السلوكية
( )3أجزاء
 .1مدحت عبد الحميد أبو زيد : )2010( ،الوصف االحصائى  :مقاييس التشتت والموضننع والتوزيننع والتركننز ،
اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية ( )320صفحة ( الجزء الثالث) .
 .2مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2010( ،الوصف االحصائى  :تبويب البيانات ونزعتها المركزية  ،اإلسننكندرية
 :دار المعرفة الجامعية ( )320صفحة ( الجزء الثاني) .
 .3مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2010( ،تاريخ اإلحصاء ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة الجامعيننة ( )320صننفحة (
الجزء األول) .

 -4موسوعة سيكولوجية اإلدمان
( )6أجزاء
 -1مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2011( ،بحوا في الشخصية االدمانية  ،اإلسننكندرية  :دار المعرفننة الجامعيننة
( )320صفحة ( الجزء األول) .
 -2مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2011( ،لهفة اإلدمان :تشخيصها وعالجها ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعيننة
( )320صفحة ( الجزء الثاني).
 -3مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2011( ،انتكاسة المدمن ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية ( )320صننفحة( ،
الجزء الثالث) .
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 -4مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2011( ،عننالج اإلدمننان :دراسننات تدخليننه ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة الجامعيننة
( )320صفحة ( الجزء الرابع).
 -5مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2011( ،عننالج اإلدمننان :دراسننات تدخليننه ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة الجامعيننة
( )320صفحة ( الجزء الخامس).
 -6مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2011( ،تكامل عالج اإلدمان :دراسة تحليليننة نقديننة ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )320صفحة ( الجزء السادس).

 - 5موسوعة علم النفس العام
(  ) 1جزء
 -1مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2011( ،علم النفس العام ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية ( )320صفحة( ،
الجزء األول).

 -6موسوعة دراسات حديثة في علم النفس االكلينيكى للطفل
( )9أجزاء
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مدحت عبد الحميد أبو زيد( ،قيد النشر) :متالزمة قلق األطفال ( ،الجزء األول).
مدحت عبد الحميد أبو زيد( ،قيد النشر) :متالزمة مخاوف األطفال ( ،الجزء الثاني).
مدحت عبد الحميد أبو زيد( ،قيد النشر) :متالزمة اكتئاب األطفال ( ،الجزء الثالث).
مدحت عبد الحميد أبو زيد( ،قيد النشر) :متالزمة عدوان األطفال ( ،الجزء الرابع).
مدحت عبد الحميد أبو زيد( ،قيد النشر) :متالزمة خجل األطفال ( ،الجزء الخامس).
مدحت عبد الحميد أبو زيد( ،قيد النشر) :متالزمة غضب األطفال ( ،الجزء السادس).
مدحت عبد الحميد أبو زيد( ،قيد النشر) :متالزمة فجيعة األطفال ( ،الجزء السابع).
مدحت عبد الحميد أبو زيد( ،قيد النشر) :متالزمة غيرة األطفال ( ،الجزء الثامن).
مدحت عبد الحميد أبو زيد( ،قيد النشر) :اضطراب المسلك لدى األطفال ( ،الجزء التاسع).

 – 7موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية
( )12جزءا
(قيد النشر)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )325صفحة ( الجزء الثاني عشر).
مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )329صفحة ( الجزء الحادي عشر).
مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )329صفحة ( الجزء العاشر).
مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )326صفحة ( الجزء التاسع).
مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )320صفحة ( الجزء الثامن).
مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )325صفحة ( الجزء السابع).
مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )327صفحة ( الجزء السادس).
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 -8مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )328صفحة ( الجزء الخامس).
 -9مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )332صفحة ( الجزء الرابع).
 -10مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )333صفحة ( الجزء الثالث).
 -11مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )341صفحة ( الجزء الثاني).
 -12مدحت عبد الحميد أبو زيد :موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية ( )337صفحة ( الجزء األول).

 - #الكتب
( )11كتابا
أ -مجال علم النفس المهني واالدارى
( )2كتاب
 -1مدحت عبد الحميد أبننو زينند :)2010( ،علننم النننفس المهننني ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة الجامعيننة ( )320صننفحة (
الجزء األول).
 -2مايسة النيال  ،مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2010( ،علم النفس االدارى  ،اإلسكندرية  :الفتح للطباعننة والنشننر ،
( )334صفحة .

ب -مجاالت متنوعة
( )9كتب
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2010( ،ديناميات الجماعة المرضية  ،اإلسكندرية  :دار المعرفننة الجامعيننة ()320
صفحة.
مايسة النيال  ،مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2010( ،أخالقيات البحث العلمنني  ،بيننروت  :دار النهضننة العربيننة ،
( )208صفحة .
مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2010( ،تنقيح وتقديم :التعلم ونظرياتننه ،إبننراهيم وجيننه ،اإلسننكندرية :دار المعرفننة
الجامعية.
مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،مايسة النيال ( : )2009علم النفس التربوي  :قراءات و دراسات  ،اإلسننكندرية  :دار
المعرفة الجامعية  ) 356 ( ،صفحة .
منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند  : ) 2001( ،االكتئنناب  :دراسننة فنني السننيكوباثومتري  ،اإلسننكندرية  :دار المعرفننة
الجامعية  )454( ،صفحة .
مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،مايسه النيال  : )2000( ،مقياس قلق الترمل  :دراسة استطالعية  ،القنناهرة  :مكتبننة
االنجلو المصرية  )41( ،صفحة .
منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند  ،مايسننه النيننال  : )1995( ،الخجننل والشخصننية لنندى األطفننال  ،اإلسننكندرية  :دار
المعرفة الجامعية  )241( ،صفحة .
منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند  ،مننع اخننر  : )1993( ،تبنناين القننيم ومفهننوم الننذات فنني ضننوء نمننط الشخصننية ،
اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية  )200( ،صفحة .
مدحت عبد الحميد أبو زينند:) 1990( ،الصننحة النفسننية والتفننوق الدراسننيد بيننروت:دار النهضننة العربيننة)332( ،
صفحة.

البحوا والدراسات
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(  ) 122بحثا
اوراق وملصقات بحثية فى مؤتمرات عالمية
1. Abdul – Hamid, M.,Wasfi, M. & Esmaiel, M. (2017):The effect of Mindfulness
Based Relapse Prevention (MBRB) on Opiate Recovery in Egypt, Poster presented
& at the 47th Annual Congress of The European Association for Behavioral
Cognitive Therapies (EABCT17) Itali : Ljubjana, Slovenia on 13-16/9/2017

أ -في مجال العالج النفسي () 2014 -1998
( )15بحثًا
-1

-2

-3
-4
-5
-6

-7

-8
-9

مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2010( ،مدى فعالية برنامج عالجنني نفسنني تعبيننري تنندعيمي جمنناعي معتنندل
األجل مقترح لخفض حدة المشاعر السالبة وتعديل ادراكات العنف النفسي ضد المرأة العاقر :دراسة تدخليه ،
مؤتمر المجلس األعلى للثقافة بعنوان  :الواقع النفسنني االجتمنناعي للمننرأة المصننرية  ،األسننبوت األخيننر مننن
شهر ديسمبر .2010
مدحت عبنند الحمينند أبننو زينند  : )2010( ،االتجنناه والتوجننه المعرفنني نحننو اإلدمننان والتنندخين لنندى المراهننق
المدخن وغير المدخن  :دراسة عبر حضارية مقارنة لنندى عينننات مصننرية وبحرينيننة وسننعودية مننع دراسننة
تدخليه الختبار فعالية اإلرشاد التعليمي قصير األمد لتعديل تلك االتجاهات لدى جماعة إرشادية مصننرية  ،فننى
الجزء الخامس من بحوا فى الشخصية االدمانية  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية
مدحت عبنند الحمينند أبننو زينند  : ) 2009( ،فعاليننة بروتوكننول عالجنني نفسنني معرفنني لتنندبر بعننض األعننراض
الوجدانية و متعلقاتها المعرفية لدى جماعة عالجية من المكتئبات  :دراسة تدخليهد فنني  :الجننزء السننابع مننن
العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية  ( ،ي . )534-243 :
مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2009( ،العائد العالجي لبرنامج مقتننرح لتنندريب المهننارات االجتماعيننة لشننحذ
فعالية الذات لدى عينة من معتمدي الهيروين  :دراسة تدخليننه  ،فنني  :الجننزء السننادس مننن العننالج النفسنني
وتطبيقاته الجماعية  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية ( ،ي . ) 389-280 :
مدحت عبد الحميد أبو زيد  : ) 2007( ،فعالية برنامج عالجي نفسي جمنناعي معرفنني سننلوكي باسننتراتيجيات
ضبط الذات في خفض اندفاعية جماعة عالجية من معتمدي العقاقير :دراسة تدخليه  ،فنني  :الجننزء الخننامس
من العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية ( ،ي . )172-85
مدحت عبد الحميد أبو زيد  : ) 2007( ،فعالية برنامج عالجي نفسي عقالني انفعالي سننلوكي جمنناعي معتنندل
اآلجل في تعديل بعض المعتقدات الالعقالنية وشحذ فعالية الذات لدى جماعننة عالجيننة سننعودية مننن معتمنندي
الهروين  :دراسة تدخليه ،في  :الجزء الخامس من العالج النفسنني وتطبيقاتننه الجماعيننة  ،اإلسننكندرية  :دار
المعرفة الجامعية  ( ،ي .)480-378 :
مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2007( ،فعالية برنامج عالجي نفسي عقالني انفعالي سلوكي جماعي مختصر
قصير اآل جل في تحسين صورة الذات وزيادة تقبلها وشحذ تقديرها وخفض االستجابة االكتئابية لنندى جماعننة
عالجية مصرية من معتمدي فصائل الحشننيش  :دراسننة تدخليننه ،فنني  :الجننزء الخننامس مننن العننالج النفسنني
وتطبيقاته الجماعية  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية ،
( ي .)634-492 :
مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2005( ،فعالية برنامج عالجي تعليمنني فنني تعننديل بعننض االتجاهننات العالجيننة
لدى عينة من معتمدي العقاقير  :دراسة تدخليه ،في  :الجزء الرابع من العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ،
اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية  ( ،ي .)168-53 :
مدحت عبد الحميد أبو زيد :) 2005( ،فعاليننة برنننامج عالجنني مقتننرح لجماعننة مالقنناة لخفننض معنندل اإلنكننار
وزيادة الشعور بالمسئولية وتعديل االتجنناه نحننو المواجهننة وخفننض االسننتجابات والتغيننرات المرتبطننة بهننا :
دراسة تدخليننه ،فنني  :الجننزء الرابننع مننن العننالج النفسنني وتطبيقاتننه الجماعيننة  ،اإلسننكندرية  :دار المعرفننة
الجامعية  ( ،ي .)408-315 :
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 -10مدحت عبد الحميد أبو زيد  : ) 2005( ،تقويم فعالية العالج النفسي الجماعي التفاعلي الجشننطالتي بمنننهج (
هنا واآلن ) في زيادة إيجابية خبرة االستشفاء السيكاتري والتوجه اإلدراكنني اإليجننابي للمشننكالت لنندى عينننة
مننن معتمنندي العقنناقير  :دراسننة تدخليننه  ،فنني  :الجننزء الرابننع مننن العننالج النفسنني وتطبيقاتننه الجماعيننة ،
اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية  ( ،ي .)528-478 :
 -11مدحت عبد الحمينند أبننو زينند  : ) 2005( ،فعاليننة برنننامج عالجنني نفسنني جمنناعي بشننحذ الدافعيننة فنني رفننع
مستوى دافعية عينة من معتمدي العقاقير وتبديد األ فكار الهروبية لديهم  :دراسة تدخليه ،في  :الجزء الرابننع
من العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية  ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعية  ( ،ي .)612-560 :
 -12مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2002( ،االعتماد الكحولي والقيم  :مدى فاعلية العننالج الجمنناعي بالمسنناعدة
الذاتية ذي الشكل غير الحر قصير األمد في تعديل مستوى اعتناق القيم السالبة لدى عينة من مدمني الكحننول
في  :الجزء الثالث من العالج النفسنني وتطبيقاتننه الجماعيننة  ،اإلسننكندرية  :دار المعرفننة الجامعيننة  ( ،ي :
.) 578 -499
 -13مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )1998( ،الفننروق بننين ذوي العننالج ال نداخلي والعننالج الخننارجي مننن معتمنندي
الهيروين في بعض مشكالت العالج النفسي الجماعي  ،القاهرة  :مجلة اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس ،
العدد الثامن .
 -14مدحت عبد الحميد أبو زيد :)1998( ،مدى فاعلية برنامج عالجي جماعي سلوكي معرفي
( مهننارات التننأقلم ) فنني اإلقننالت عننن التنندخين وتخفيننف قلقننه  ،المننؤتمر النندولي الخننامس لإلرشنناد النفسنني
بالقاهرة .
 -15مدحت عبد الحميد أبو زيد  : ) 1998( ،تباين نمط اللهفة وحدتها لدى عينننات مننن ذوي االعتمنناد ألعقنناقيري
ومدى فعالية عننالج الننوخز بنناإلبر الصننينية فنني تخفيننف أعراضننها  ،فنني  :لهفننة االعتمنناد ألعقنناقيري واإلبننر
الصينية  ،القاهرة  :مكتبة األنجلو المصرية  ( ،ي . )250-157 :

ب -مجال سيكوباثولوجيا الطفولة
(  ) 27بحثا
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2014 ( ،دراسة عبر حضارية مقارنة لدى عينتين مصننرية وسننعودية لواحنند و
ثالثين مقياسا لقلق األطفال في ضوء عاملي الحضارة والنوت  ،الجزء األول من موسوعة الدراسات الحديثة
في علم النفس االكليتيكى للطفل.
مدحت عبد الحميد أبننو زينند :)2014 ( ،دراسننة عبننر حضننارية مقارنننة لنندى عينتننين مصننرية وليبيننة الثنننين
وعشرين مقياسا لمخاوف األطفال في ضوء عاملي الحضارة والنوت  ،الجزء الثاني من موسوعة الدراسننات
الحديثة في علم النفس االكليتيكى للطفل.
مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2014 ( ،دراسة عبر حضارية مقارنة لدى عينتننين مصننرية وإماراتيننة لسننتة و
عشرين مقياسا الكتئاب األطفال في ضوء عاملي الحضارة والنوت  ،الجننزء الثالننث مننن موسننوعة الدراسننات
الحديثة في علم النفس االكليتيكى للطفل.
مدحت عبد الحميد أبننو زينند :)2014 ( ،تقنننين سننتة مقنناييس لعنندوان األطفننال فنني ضننوء عنناملي الحضننارة
والنوت  :دراسة عاملية عبر حضارية مقارنة لدى عينتين مصرية وبحرينية ،الجننزء الرابننع مننن موسننوعة
الدراسات الحديثة في علم النفس االكليتيكى للطفل.
مدحت عبد الحميد أبننو زينند:) 2014 ( ،تقنننين عشننرة مقنناييس لخجننل األطفننال فنني ضننوء عنناملي الحضننارة
والنوت  :دراسة عاملية عبر حضارية مقارنة لدى عينتين مصرية وسعودية ،الجزء الخامس مننن موسننوعة
الدراسات الحديثة في علم النفس االكليتيكى للطفل.
مدحت عبد الحميد أبننو زينند:) 2014 ( ،تقنننين سننبعة مقنناييس لغضننب األطفننال فنني ضننوء عنناملي الحضننارة
والنوت  :دراسة عاملية عبر حضارية مقارنة لدى عينتين مصرية وبحرينية ،الجزء السادس مننن موسننوعة
الدراسات الحديثة في علم النفس االكليتيكى للطفل.
مدحت عبد الحميد أبو زينند:) 2014 ( ،تقنننين أربعننة مقنناييس لفجيعننة األطفننال فنني ضننوء عنناملي الحضننارة
والنوت  :دراسة عاملية عبر حضارية مقارنننة لنندى عينتننين مصننرية وليبيننة ،الجننزء السننابع مننن موسننوعة
الدراسات الحديثة في علم النفس االكليتيكى للطفل.
مدحت عبد الحميد أبو زيد:)2014 ( ،تقنين عشرة مقاييس لغيرة األطفال في ضوء عاملي الحضارة والنوت
 :دراسة عاملية عبر حضارية مقارنة لدى عينتين مصرية وسعودية ،الجزء الثامن من موسننوعة الدراسننات
الحديثة في علم النفس االكليتيكى للطفل.
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 -9مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2009 ( ،الفروق في االكتئاب بين األطفال من الجنسين فنني مملكننة البحننرين ،
في  :الجزء الثالث علم نفس الطفل  ،اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية  ،ي ( ) 296 – 289
 -10مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2009 ( ،التباين عبر الثقافي الكتئاب األطفال  :دراسة عبننر حضننارية مقارنننة
لدى عينات مصرية وبحرينية وسننعودية  ،فنني  :الجننزء الثالننث علننم نفننس الطفننل  ،اإلسننكندرية دار المعرفننة
الجامعية  ،ي ( . ) 306 - 297
 -11مدحت عبنند الحمينند أبننو زينند  : ) 2009 ( ،دراسننة عبننر حضننارية مقارنننة الختبننار الطننائر الحننزين المننوقفي
االسقاطي المصور الكتئاب األطفال  :لدى عينات مصرية وبحرينية وسعودية  ،في  :الجزء الثالث علم نفننس
الطفل  ،اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية  ،ي ( . ) 326-307
 -12مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2009 (،االكتئاب واالستثارة لدى األطفال  :دراسة في العالقننة بننين المتغيننرين
والفروق بين الجنسين في مملكة البحرين  ،في  :الجزء الثالننث علننم نفننس الطفننل  ،اإلسننكندرية دار المعرفننة
الجامعية  ،ي ( . ) 356 – 327
 -13مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2009 ( ،االكتئاب واليأس لدى األطفال  :العالقة بين المتغيرين والفننروق بننين
الجنسين في مملكة البحرين  ،في  :الجزء الثالث علم نفس الطفل  ،اإلسكندرية دار المعرفة الجامعيننة  ،ي (
. ) 368 – 357
 -14مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2009 (،االكتئاب واألسى لدى األطفال  :العالقة بين المتغيننرين والفننروق بننين
الجنسين في مملكة البحرين  ،في  :الجزء الثالث علم نفس الطفل  ،اإلسكندرية دار المعرفة الجامعيننة  ،ي (
. ) 392 – 369
 -15مدحت عبد الحميد أبو زيد  : ) 2009 ( ،عمومية عامل اكتئاب األطفال لستة مقاييس وأربع ثقافننات  :دراسننة
عامليه عبر حضارية مقارنة لدى عينات مصرية وبحرينيننة وسننعودية وامارتيننة  ،فنني  :الجننزء الثالننث علننم
نفس الطفل  ،اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية  ،ي ( . ) 410 -393
 -16مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )2005( ،عمومية عامل الرهاب رغم تباين نمطه  :دراسة عامليه لثالثة عشننر
قائمة لمخاوف األطفال  ،في  :الخننوف والرهنناب لنندى األطفننال  ،الجننزء الثنناني  ،اإلسننكندرية  :دار المعرفننة
الجامعية  ،ي (. ) 410 – 207
 -17مدحت عبد الحميد أبو زيد :)2003( ،عمومية عامل القلق رغم تباين نمطه :دراسة عامليه لتسننعة مقنناييس
لقلق األطفال ،في الجزء األول من علم النفس الطفل ،اإلسكندرية :دار المعرفننة الجامعيننة ،ي (228 – 167
).
 -18مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،مايسه النيال  : ) 1991( ،الفننروق فنني القلننق واالكتئنناب بننين مرضنني رومنناتيزم
القلب واألسوياء من األطفال  ،القاهرة  :المؤتمر السنوي الرابع للطفل المصري  ،المجلد الثاني .
 -19مدحت عبد الحميد أبو زيد ،مع هخرين :) 1991( ،دراسة مقارنة للفروق بننين الجنسننين فنني الشننعور بالرضننا
عن الدراسة لدى تالميذ الحلقتين األولى والثانية من التعليم األساسي بالمدارس الرسمية واللغات  ،القاهرة :
المؤتمر السنوي الرابع للطفل المصري  ،المجلد الثالث
 -20محمد عبد الظاهر الطيب ،مدحت عبد الحميد أبو زيد :)1991 ( ،الفروق بننين الجنسننين فنني الشننعور بننالغيرة
لدى األطفال  :دراسة عامليه  ،القاهرة  :المؤتمر السنوي الرابع للطفل المصري  ،المجلد األول .
 -21محمد عبد الظاهر الطيب  ،مدحت عبد الحمينند أبننو زينند  : )1990( ،دراسننة عاملي نه وإكلينيكيننة للفننروق فنني
ديناميات الشخصية بين ذوي نمطي ( أ  /ب ) باستخدام اختبار تفهم الموضوت لوطفننال  ،القنناهرة  :المننؤتمر
السنوي الثالث للطفل المصري بالقاهرة .
 ، -22مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،مع اخر  : )1990 ( ،الخننوف المرضنني مننن المدرسننة لنندى األطفننال  :دراسننة
عامليه  ،القاهرة  :مجلة علم النفس  ،العدد (. )13
 -23مدحت عبد الحميد ،مع اخر  :)1990 ( ،قلق االنفصال لنندى األطفننال  :دراسننة عامليننه  ،القنناهرة  :المننؤتمر
السنوي السادس لعلم النفس في مصر .
 -24مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،مع اخننر  : )1990( ،القابليننة لالستشننارة الداخليننة والخارجيننة ل ندى عينننة مننن
تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي  ،القاهرة  :المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصري  ،المجلد األول .
 -25مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،مع اخر  : )1990( ،المخاوف المرضية لدى عينة مننن أطفننال دور اإليننواء فنني
ضوء عاملي الجنس والسن  ،القاهرة  :المؤتمر الدولي للطفولة في اإلسالم  ،المجلد الثاني .
 -26مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )1989( ،العالقة بين االكتئنناب وتقنندير الننذات لنندى األطفننال  ،دراسننة عامليننه ،
القاهرة  :الكتاب السنوي في علم النفس  ،المجلد السادس .
 -27مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،مع اخر  : )1989( ،مخاوف األطفال المرضية وعالقتها بحالة القلق وسمته ،
القاهرة  :الكتاب السنوي في علم النفس  ،المجلد السادس .
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ت  -مجال دراسات علم النفس اإلكلينيكي والمرضي
( )9بحوا
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مدحت عبد الحميد أبو زيد  : )1999 ( ،ديناميات شخصية أنثى مدمنة بانجو  :دراسننة حالننة باسننتخدام اختبننار
تفهم الموضوت  ،القاهرة  :مجلة علم النفس  ،العدد (. )49
مدحت عبد الحميد أبو زيد :) 1991 ( ،الشعور باالغتراب المهني في ضوء عوامننل :السننن والجنننس والمؤهننل
والقطات ،القاهرة :المؤتمر السنوي السابع لعلم النفس في مصر .
مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،عبد الرحمن عيسننوي  : )1991 ( ،زملننة األعننراض النفسننية المصنناحبة للمننرض
العضوي  :دراسة عامليه  ،اإلسكندرية  ،إصدارات مجلة اآلداب جامعة اإلسكندرية
مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،رشاد دمنهوري  : )1990 ( ،الشننعور بنناالغتراب عننن الننذات واآلخننرين  :دراسننة
عامليه حضارية مقارنة  ،القاهرة  :مجلة علم النفس  ،العدد (. )13
مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،رشاد دمنهوري ( : )1990قلق االختبار لنندى عينننة مننن طننالب الجامعننة  :دراسننة
حضارية مقارنة بين السعوديين  ،القاهرة  :مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي  ،المجلد الثاني .
مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،مع اخر  : )1990 ( ،قلق التخننرج وعالقتننه بمتغيننري الجنننس والفرقننة الدراسننية
لدى عينة من طلبة الجامعة وطالباتها  ،القاهرة  :مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي  ،المجلد الثاني .
مدحت عبد الحميد أبو زيد :)1989 ( ،نمط الشخصية القهرية لدى عينة مننن طننالب الجامعننة :دراسننة عامليننه،
القاهرة :مجلة علم النفس  ،العدد (. )12
مدحت عبد الحميد أبو زيد ،مع اخر  :)1989 ( ،التوافق المهني للعمال :دراسننة عامليننه ،القنناهرة :مجلننة علننم
النفس  ،العدد (. )12
مدحت عبد الحميد أبو زيد  ،مع اخر  : )1989 ( ،قلق الحمننل  :دراسننة عامليننه  ،القنناهرة  :المننؤتمر الخننامس
لعلم النفس في مصر .

ا  -مجال دراسات تقنين المقاييس واالختبارات النفسية اإلكلينيكية

( )70بحث
قيد النشر
 .1مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين استبانه هندرسون زيمباردو للخجننل .موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس
النفسية اإلكلينيكية ،الجزء األول.
 .2مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين القائمة المختصرة لمراجعة صفات التقويم الذاتي لوداء الفكننري لوطفننال و
المراهقين .موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء األول.
 .3مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقينناس قلننق فقنندان البصننر .موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء األول.
 .4مدحت عبد الحم يد أبو زيد :تقنين قائمة بادوا للوسواس القهري .موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء األول.
 .5مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس السننلوك الهسننتيري .موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء األول.
 .6مدحت عبد الحميد أبو زينند :تقنننين قائمننة نوفنناكو المختصننرة للغضننب .موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس
النفسية اإلكلينيكية ،الجزء األول.
 .7مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة مراجعة المشكالت الخارجية للتعافي لنندى عينننة بحرينيننة .موسننوعة
دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء األول.
 .8مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنننين مقينناس هافننارد لالكتئنناب  ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء الثاني.
 .9مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة االكتئاب العام للدليل العاشر للتصنيف النندولي لومننراض  ،موسننوعة
دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثاني.
 .10مدحت عبد الحميد أبننو زينند :تقنننين قائمننة مراجعننة مؤشننرات التشننافى مننن االعتمنناد العقنناقيرى لنندى عينننة
بحرينية  ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثاني.
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 .11مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين استبانه الهوس  ،موسوعة دراسات تقنين المقنناييس النفسننية اإلكلينيكيننة،
الجزء الثاني.
 .12منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :تقنننين مقينناس تننوهم المننرض ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء الثاني.
 .13منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :تقنننين مقينناس تقنندير الجسننم ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء الثاني.
 .14مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة مراجعة األعراض الوسواسننية القهريننة  ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثاني.
 .15مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس قلق الموت لدى عينة سعودية ،موسوعة دراسات تقنننين المقنناييس
النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثاني.
 .16مدحت عبد الحميد أبننو زينند :تقنننين قائمننة تقننويم العننالج النفسنني المعرفنني السننلوكي لنندى عينننات سننيكاترية
مصرية  ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثاني.
 .17مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة تقويم العالج النفسي المعرفي السلوكي :دراسننة عبننر حضننارية لنندى
عينات مصرية وليبية ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثاني.
 .18مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس زونج للتقدير الننذاتي للقلننق  ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس
النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثاني.
 .19مدحت عبد الحميد أ بو زيد :تقنين قائمة االتجاهات ذات الخلل الوظيفي لمرض فقننر النندم المنجلننى لنندى عينننة
سعودية ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثالث.
 .20منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :تقنننين المقينناس المعنندل للقلننق الصننريح لوطفننال ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثالث.
 .21منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :تقنننين مقينناس الميننل للحننزن ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء الثالث.
 .22مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة اليتننون الوسواسننية لوطفننال  ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس
النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثالث.
 .23مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنننين مقينناس االكتئنناب والقلننق والضننغط  ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس
النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثالث.
 .24مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة متالزمننة تعنناطي العقنناقير النفسننية للنندليل العاشننر للتصنننيف النندولي
لومراض لدى عينة بحرينية ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثالث.
 .25مدحت عبد الحميد أبو زينند :تقنننين مسننح الرضننا عننن الحينناة ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء الثالث.
 .26منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :تقنننين مقينناس قلننق االنتظننار ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء الثالث.
 .27مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس الخوف من المظهر الناقص لدى عينة سعودية ،موسوعة دراسننات
تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثالث.
 .28منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :تقنننين اسننتبانه ضننبط الفكننرة  ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء الرابع.
 .29مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة المعتقنندات الالعقالنيننة المتعلقننة بالوسننواس القهننري عبننر حضنناريا
لدى عينتين مصرية وبحرينية  ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الرابع.
 .30مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة مراجعة المشكالت الداخليننة للتعننافي لنندى عينننة سننعودية ،موسننوعة
دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الرابع.
 .31مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس االستجابة االنفعالية للموسيقى الحزينة ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الرابع.
 .32مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس الرضا االجتماعي لوطفال والمننراهقين ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الرابع.
 .33مدحت عبد الحميد أبننو زينند :تقنننين االسننتبانه المعدلننة لوفكننار اآلليننة  ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس
النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الرابع.
 .34مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين استبانه االكتئاب عبر حضاريا لدى عينتين مصرية وبحرينيننة  ،موسننوعة
دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الرابع.
 .35مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمننة المعتقنندات الالعقالنيننة االنعصننابية لنندى عينننة سننعودية  ،موسننوعة
دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الرابع.
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 .36مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين اختبار روى قصة االسقاطى لوطفال  ،موسوعة دراسات تقنننين المقنناييس
النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الخامس.
 .37مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين المقياس التشخيصي الضطراب الضغط الالحق لصدمة  ،موسوعة دراسات
تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الخامس.
 .38مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة مراجعة األعراض التشخيصية لنوبة هلع  ،موسوعة دراسات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء السادس.
 .39مدحت عبد الح ميد أبو زيد :تقنين استبانه األفكار اآللية لوطفال  ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء السادس.
 .40مدحت عبد الحميد أبننو زينند :تقنننين قننوائم المراجعننة الوصننفية السننبع لالكتئنناب  ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء السادس.
 .41منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :تقنننين مقينناس قلننق الترمننل ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء السادس.
 .42مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس التصورات االنتحارية لدى عينة بحرينية ،موسوعة دراسات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء السادس.
 .43مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين اختبار تفهم موضوت اإلساءة الجنسية لوطفال اإلننناا ،موسننوعة دراسننات
تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء السابع.
 .44مدحت عبد الحميد أبو زينند :تقنننين قائمننة مراجعننة األعننراض للنندليل العاشننر للتصنننيف النندولي لالضننطرابات
السيكاترية  ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء السابع.
 .45مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين استبانه النوايا االنتحارية لنندى عينننة بحرينيننة  ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء السابع.
 .46مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين اختبار االكتئاب بتكملة الجمل عبر حضاريا لنندى عينتننين مصننرية وليبيننة ،
موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء السابع.
 .47مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس حسن مرام الراشد عبر حضنناريا لنندى عينتننين مصننرية وبحرينيننة،
موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء السابع.
 .48مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس المزاج االكتئننابي عبننر حضنناريا لنندى عينتننين مصننرية وبحرينيننة ،
موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء السابع.
 .49مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنننين مقينناس االغتننراب المهننني ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء الثامن.
 .50مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة األفكننار السننالبة اآلليننة عبننر حضنناريا لنندى عينتننين مصننرية وليبيننة،
موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثامن.
 .51مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة الرضا عننن الحينناة (الصننورة أ) عبننر حضنناريا لنندى عينتننين مصننرية
وبحرينية ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثامن.
 .52مدحت عبد الح ميد أبو زيد :تقنين اختبار تفهم موضوت حميمية السحاق  ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس
النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثامن.
 .53مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة المعتقدات االنهزامية االكتئابية عبر حضاريا لنندى عينتننين مصننرية
وليبية  ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء التاسع.
 .54مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنننين قائمننة مراجعننة سننلوكيات العنننف النفسنني المنندرك ضنند المننرأة ،موسننوعة
دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء التاسع.
 .55مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس حسن مرام المراهق عبر حضاريا لدى عينتين مصننرية وبحرينيننة،
موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء التاسع.
 .56منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :تقنننين المقينناس المعنندل لالتجاهننات نحننو العنننف ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء التاسع.
 .57مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة األفكار السالبة اآللية لدى عينة سعودية ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء التاسع.
 .58مدحت عبد الحميد أبو زينند :تقنننين قائمننة مشننكالت عاطفننة الحننب الرومننانتيكى  ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء التاسع.
 .59مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس االتجاهات ذات الخلل الوظيفي عبر حضنناريا لنندى عينتننين مصننرية
وليبية  ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،لجزء العاشر.
 .60مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنننين المقينناس المرجعنني المعنندل لالكتئنناب النفسنني عبننر حضنناريا لنندى عينتننين
مصرية وبحرينية  ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء العاشر.
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 .61مدحت عبد الحمينند أبننو زينند :تقنننين اسننتبانه التوكينند الننذاتي  ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية
اإلكلينيكية ،الجزء العاشر.
 .62مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة الفخاخ المعرفية العشرة عبر حضاريا ل ندى عينتننين مصننرية وليبيننة،
موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الحادي عشر.
 .63منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :تقنننين قائمننة األعننراض التشخيصننية الفيزيقيننة لمننرض فقننر النندم المنجلننى
ومضاعفاته لدى عينة سننعودية  ،موسننوعة دراسننات تقنننين المقنناييس النفسننية اإلكلينيكيننة ،الجننزء الحننادي
عشر.
 .64مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنننين اسننتبانه القلننق الجسنندي لنندى عينننة سننعودية  ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الحادي عشر.
 .65مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقياس التوجه الديني والروحاني لوطفال والمراهقين ،موسننوعة دراسننات
تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الحادي عشر.
 .66مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين اسننتبانه تقننويم مهننارات التواصننل الفعننال لنندى عينننة سننعودية  ،موسننوعة
دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الحادي عشر.
 .67مدحت عبد الحمينند أبننو زينند :تقنننين قائمننة تقننويم المهننارات االجتماعيننة (الصنورة المختصننرة) لنندى عينننة
سعودية ،موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الحادي عشر.
 .68منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند :تقنننين قائمننة سننبيلبرجر لحالننة الغضننب وسننمته  ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثاني عشر.
 .69مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين قائمة معارف اضطراب الضغط الالحق لصنندمة ،موسننوعة دراسننات تقنننين
المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثاني عشر.
 .70مدحت عبد الحميد أبو زيد :تقنين مقينناس تقننويم العننالج النفسنني الجمنناعي هنننا واآلن لنندى عينننة سننعودية،
موسوعة دراسات تقنين المقاييس النفسية اإلكلينيكية ،الجزء الثاني عشر.

ج – مترجمات قيد النشر فى باثولوجيا اإلدمان
( )2مترجمات
 -1هننانز أيزنننك  ،ترجمننة :منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند  ،مايسننة النيننال  ،هبننة القشيشنني  :التنندخين والشخصننية
واالنعصاب  :العوامل النفسية في الوقاية من السرطان ومرض القلب التاجي  ،اإلسكندرية .
 -2كريح ناكين  ،ترجمة  :منندحت عبنند الحمينند أبننو زينند  ،مايسننة النيننال  ،هبننة القشيشنني  :الشخصننية اإلدمانيننة ،
جذورها  ،طقوسها  ،شفاءها  ،اإلسكندرية .

ح  -بحوا قيد الطباعة في القياس النفسي االكلينيكى ( أن شاء هللا )
 -1مدحت عبد الحميد ،مايسة النيال  :تقنيين مقياس االغتراب المهني لدى عينة ألمانية  ،اإلسكندرية .

تصميم وترجمة برامج ارشادية وعالجية
( )49برنامجا
تصميم برامج ارشادية وعالجية
( )35برنامجا
 -1برنامج نفسي جماعي بتعديل السلوك
 -2برنامج عالجي نفسي عقالني انفعالي سلوكي جماعي معتدل األجل
 -3برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي جماعي معتدل األجل
 -4برنامج عالجي نفسي جماعي مكثف باللعب غير البنائي الموجه
 -5برنامج عالجي نفسي ايجابي بجودة الحياة معتدل األجل جماعي
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 -6برنامج عالجي نفسي بالموسيقى معتدل األجل جماعي
 -7برنامج عالجي نفسي بإعادة البنية المعرفية معتدل األجل جماعي
 -8برنامج ارشادى نفسي تعليمي جماعي معتدل األجل
 -9برنامج عالجي نفسي جماعي بالسيكودراما معتدل األجل
 -10برنامج عالجي نفسي ايجابي بجودة الحياة مرتكز حول التدعيم معتدل األجل جماعي
 -11برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي مؤسس على فنية ضبط الذات جماعي معتدل األجل
 -12برنامج عالجي نفسي ايجابي جماعي مؤسس على التفاؤل معتدل األجل
 -13برنامج عالجي نفسي ايجابي بجودة الحياة معتدل األجل جماعي
 -14برنامج عالجي نفسي جماعي تحليلي مرتكز على الطرح معتدل األجل
 -15برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكي مرتكز حول صدمة معتدل األجل جماعي
 -16برنامج عالجي نفسي جماعي بإعادة اإلعمال التصويري المجسد معتدل األجل
 -17برنامج عالجي نفسي ايجابي جماعي مقترح معتدل األمد بالتسامح
 -18برنامج عالجي نفسي تعبيري تدعيمي جماعي معتدل األجل
 -19برنامج عالجي نفسي بخفض األذى جماعي معتدل األجل
 -20برنامج ارشادى نفسي وقائي ايجابي جماعي معتدل األجل
 -21برنامج جماعي معتدل األجل مقترح للتدريبات العالجية للمهارات االجتماعية
 -22برنامج عالجي نفسي ديني روحاني بالقران جماعي معتدل األجل
 -23برنامج عالجي نفسي جدلي سلوكي
 -24برنامج عالجي نفسي بنسق التحليل المعرفي السلوكي
 -25برنامج عالجي نفسي بالتقبل وااللتزام
 -26برنامج عالجي نفسي توكيدي جماعي معتدل األجل
 -27برنامج العالج النفسي المعرفي الممركز حول المخطط
 -28برنامج عالجي لجماعات المساعدة الذاتية ذات أالثنتي عشرة خطوة مقنن  ،وغير حر منظم  ،قصير األمد
 -29برنامج عالجي جماعي بمنهج المالقاة شبه الدينامي غير التحليلي
 -30برنامج العالج النفسي المعرفي بنموذج التصميم المتعدد للقاعدة األساسية
 -31برنامج لنموذج العالج المعرفي البيكى
 -32برنامج للعالج النفسي الجماعي التفاعلي الجشطالتي بمنهج هنا واآلن
 -33برنامج عالجي نفسي جماعي بمنهج المالقاة شبه الدينامي غير التحليلي المؤسس على المواجهة
 -34برنامج عالجي نفسي واقعى قائم علي اختراق الدهشة لخفض حدة أالعراض النفسية لالساءة الجنسية لالطفال
 -35برنامج عالجي نفسي قصصي معرفي للوصمة ووضوح مفهوم الذات

ترجمة برامج ارشادية وعالجية
( )14برنامجا
 .1برنامج عالجي نفسي جماعي معرفي سلوكي لخفض حدة أعراض اضطراب الوسواس القهري وضع
ماثيو ماكاى مع هخرين
 .2برنامج صن رايز  -النهوض باالبن وضع :بارى كوفمان
 .3برنامج تدريب مهارات العالج الجدلى السلوكى فى المدارس وضع  :جيمس مازا مع اخرين
 .4برنامج  HELP 3-6الطبعة الثانية وضع  :ستيفاني باركس وارشو مع اخرين
 .5نموذج زيجيورات  2الطبعة الثانية للتدخل الشامل لالطفال وضع  :روا اسبي مع باري جروسمان
 .6برنامج العالج النفسي بحسن المرام وضع  :جيوفاني فافا
 .7برنامج العالج بالمخطط وضع  :جون م .فاريل ،ونيلي رايس ،وإيدا أ .شو
 .8برنامج العالج النفسي للوالدين واالبناء لعالج قصور الوظائف التنفيذية وفرط الحركة وتشتت االنتباه ،
وضع  :مرجريت سيبلي
 .9برنامج الدليل االكلينيكي للعالج النفسي الدينامي  ،وضع  :ديبورا كابانيس و سابرينا شيري و كارولين
دوغالس و وهنا شوارتز
 .10برنامج عالجي نفسي معرفي سلوكى مؤسس على الوعي اآلني  ،وضع  :برنو كايون  ،ساره فرانسيس ،
اليكا شيريس
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 .11برنامج العالج بخفض الضغط القائم على الوعى اآلنى  ،وضع  :جون كابات -زن
 .12برنامج العالج النفسي التدعيمي الجماعي  ،وضع  :ناكيمولي – مبونجو مع اخرين
 .13برنامج عالجي نفسي بالتقبل وااللتزام لتحسين صورة الجسم لذوات الشره العصبي  ،وضع  :ساندوز
وهخرون
 .14برنامج ( التدخل بتنمية العالقات األجتماعية  ) RDIلتطوير مهارات التفاعل األجتماعي لدي أطفال طيف
التوحد فى البيئة المصرية

المقاييس النفسية والطبنفسية المؤلفة والمترجمة

(  ) 710مقياسا
المقاييس النفسية والطبنفسية المؤلفة لوطفال والمراهقين

( )73مقياسا
 .1استبانه قلق االنفصال عن الوالدين أو القائم بالرعاية (لوطفال والمراهقين)
 .2قائمة مراجعة أعراض االستثارة الداخلية والخارجية (لوطفال والمراهقين)
 .3قائمة مراجعة قلق الفقدان (لوطفال والمراهقين)
 .4قائمة مراجعة متالزمة إعياء القلق الحاد (لوطفال والمراهقين)
 .5مقياس االنشغال الزائد (لوطفال والمراهقين)
 .6مقياس حساسية القلق (لوطفال والمراهقين)
 .7مقياس قلق الضبط (لوطفال والمراهقين)
 .8مقياس قلق العقاب (لوطفال والمراهقين)
 .9مقياس القلق العام (لوطفال والمراهقين)
 .10استبانه قلق الموت (لوطفال والمراهقين)
 .11قائمة مراجعة األعراض االجتماعية للقلق (لوطفال والمراهقين)
 .12قائمة مراجعة األعراض االنفعالية للقلق (لوطفال والمراهقين)
 .13قائمة مراجعة األعراض الفيزيقية للقلق (لوطفال والمراهقين)
 .14قائمة مراجعة األعراض المعرفية للقلق (لوطفال والمراهقين)
 .15قائمة مراجعة األعراض النفسية للقلق (لوطفال والمراهقين)
 .16مقياس القلق المتعلق باألسنان (لوطفال والمراهقين)
 .17مقياس قلق االختبار (لوطفال والمراهقين)
 .18مقياس قلق االستشفاء (لوطفال والمراهقين)
 .19مقياس قلق البلوغ (لوطفال والمراهقين)
 .20مقياس قلق التحصيل (لوطفال والمراهقين)
 .21القائمة المختصرة لمسح المخاوف الشائعة لوطفال
 .22قائمة الخوف من األذى لوطفال
 .23قائمة الخوف من األلم لوطفال
 .24قائمة الخوف من الظالم لوطفال
 .25قائمة الخوف من الفشل لوطفال
 .26قائمة الخوف من الموت لوطفال
 .27قائمة الرهاب االجتماعي لوطفال
 .28قائمة المخاوف الصحية لوطفال
 .29قائمة المخاوف الطبية لوطفال
 .30قائمة رهاب التلوا لوطفال
 .31قائمة رهاب الحشرات لوطفال
 .32قائمة رهاب الحيوانات والزواحف لوطفال
 .33قائمة رهاب الطبيعة لوطفال
 .34قائمة رهاب المدرسة لوطفال
 .35اختبار الطائر الحزين اختبار موقفي اسقاطى مصور الكتئاب األطفال
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 .36قائمة مراجعة األعراض السلوكية لالكتئاب (لوطفال والمراهقين)
 .37قائمة مراجعة األعراض الفيزيقية لالكتئاب (لوطفال والمراهقين)
 .38قائمة مراجعة األعراض المعرفية لالكتئاب (لوطفال والمراهقين)
 .39قائمة مراجعة األعراض النفسية لالكتئاب (لوطفال والمراهقين)
 .40قائمة مراجعة أعراض الديستيميا لدى األطفال
 .41مقياس تقدير االكتئاب لوطفال المعدل
 .42القائمة المختصرة لمراجعة صفات التقويم الذاتي لوداء الفكري لوطفال و المراهقين.
 .43قائمة االتجاهات ذات الخلل الوظيفي لمرض فقر الدم المنجلى
 .44مقياس الرضا االجتماعي لوطفال والمراهقين
 .45اختبار تفهم موضوت اإلساءة الجنسية لوطفال اإلناا
 .46قائمة األعراض التشخيصية الفيزيقية لمرض فقر الدم المنجلى ومضاعفاته
 .47مقياس التوجه الديني والروحاني لوطفال والمراهقين
 .48اختبار القرد العدواني اختبار اسقاطى موقفي مصور لوطفال
 .49مقياس الخجل المتعلق بالفصل المدرسي (لوطفال والمراهقين)
 .50قائمة مراجعة أعراض الخجل لوطفال والمراهقين
 .51مقياس الخجل االجتماعي لوطفال والمراهقين
 .52مقياس الخجل الجنسي لوطفال والمراهقين
 .53مقياس الخجل الذاتي لوطفال والمراهقين
 .54قائمة مراجعة األعراض التشخيصية لفجيعة األطفال
 .55اختبار القط الغيور
 .56استبانه الغيرة المرضية(لوطفال والمراهقين)
 .57استبانه سلوكيات الغيرة (لوطفال والمراهقين)
 .58استبانه مؤشرات الغيرة الجنسية (لوطفال والمراهقين)
 .59قائمة مراجعة متالزمة أعراض الغيرة (لوطفال والمراهقين)
 .60مقياس الشعور بالغيرة لدى األطفال
 .61مقياس الغيرة المتعلقة بالفصل المدرسي (لوطفال والمراهقين)
 .62مقياس غيرة األشقاء (لوطفال والمراهقين)
 .63قائمة مراجعة األعراض التشخيصية الضطراب المسلك
 .64اختبار تفهم موضوت اإلساءة الجنسية لوطفال اإلناا
 .65قائمة مراجعة األعراض التشخيصية النفسية لإلساءة الجنسية لوطفال
 .66قائمة مراجعة األنماط السلوكية لإلساءة الجنسية لوطفال
 .67قائمة مراجعة متالزمة أعراض العناد (لوطفال والمراهقين)
 .68اختبار األرنب العنيد  :اختبار اسقاطى موقفي مصور لوطفال
 .69قائمة مراجعة األعراض التشخيصية الضطراب التوافق الحاد المصحوب بمزاج اكتئابي لوطفال
 .70مقياس سلوك عناد األطفال
 .71قائمة مراجعة األعراض التشخيصية الضطراب المسلك
 .72قائمة االعراض النفسية لصدمة التحرش الجنسي للطفل
 .73قائمة مراجعة األعراض الناجمة عن اغتصاب األطفال اإلناا
.74

المقاييس النفسية والطبنفسية المترجمة لوطفال والمراهقين

(  ) 167مقياسا
 .1قائمة حالة القلق وسمته لوطفال (النسخة المعدلة) وضع  :سبيلبرجر مع هخرين
 .2قائمة حساسية القلق في مرحلة الطفولة وضع  :سيلفرمان مع هخرين
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 .3قائمة قلق االختبار لوطفال والمراهقين وضع  :لوي مع هخرين
 .4مقياس اكتئاب وقلق األطفال وضع  :كروبيتا مع هخرين
 .5مقياس االستثارة لوطفال وضع  :كابرارا مع هخرين
 .6مقياس القلق االجتماعي لوطفال (المعدل) وضع  :الجريكا وطوره مع ستون
 .7مقياس القلق الصريح المعدل لوطفال  )37 ( -وضع  :كالً من  :رينولدز وريشموند
 .8مقياس القلق الصريح المعدل لوطفال  )49 ( -وضع  :كالً من  :رينولدز وريشموند
 .9مقياس القلق متعدد األبعاد لوطفال وضع  :مارش مع هخرين
 .10مقياس سبينس لقلق األطفال وضع  :سبينس
 .11مقياس قلق االختبار لوطفال وضع  :سارسون مع هخرين
 .12مقياس قلق الموت لوطفال وضع  :كالً من سكيل وسيلفيد
 .13استبانه رهاب العناكب لوطفال وضع  :كلورمان مع هخرين
 .14قائمة الرهاب والقلق االجتماعي لوطفال وضع  :بيدل مع هخرين
 .15قائمة جيولون و كينج لمسح مخاوف األطفال وضع  :جيولون و كينج
 .16قائمة لويزفيل لمسح المخاوف في مرحلة الطفولة وضع  :لويزفيل
 .17قائمة مسح المخاوف لدى األطفال (النسخة المعدلة) وضع  :أولينديك
 .18مقياس الخوف الطبي لوطفال (النسخة المعدلة) وضع  :بروم مع هخرين
 .19مقياس الخوف الناجم عن مشاهدة التلفاز وضع  :فالكينبرج مع هخرين
 .20مقياس الخوف لدى األطفال وضع  :مكمورتري مع هخرين
 .21استبانه االضطراب ثنائي القطب للطفل وضع  :بابولوس مع هخرين
 .22استبانه جولدبرج لالكتئاب وضع  :جولدبرج
 .23المقياس ال ُمصنّف الكتئاب األطفال وضع  :فورهي مع هخرين
 .24قائمة اكتئاب األطفال الطبعة األولى وضع  :ماريا كوفاكس
 .25قائمة اكتئاب األطفال الطبعة الثانية وضع  :ماريا كوفاكس
 .26قائمة اكتئاب األطفال الطبعة الثانية الصورة المختصرة وضع  :ماريا كوفاكس
 .27قائمة االكتئاب العام للدليل العاشر وضع  :منظمة الصحة العالمية
 .28قائمة االكتئاب متعددة األبعاد لوطفال وضع  :برندت
 .29مقياس اكتئاب األطفال والمراهقين وضع  :فوليك برتوريك مع هخرين
 .30مقياس اكتئاب وقلق األطفال المعدل وضع  :كروبيتا مع هخرين
 .31مقياس التقرير الذاتي المعدّل الكتئاب األطفال وضع  :إيلفا بوزنانسكى مع هارتموت موكروس
 .32مقياس الدليل التشخيصي واالحصائى األمريكي الثالث المعدل وضع  :روبرتز
 .33مقياس أوربيناز المنُنعدّل الكتئاب األطفال وضع  :أوربيناز
 .34مقياس بيرلسون للتقدير الذاتي لالكتئاب لدى األطفال وضع  :بيرلسون
 .35مقياس جاكوبس للتقدير الذاتي الكتئاب األطفال وضع  :جاكوبس
 .36مقياس رينولدز الكتئاب األطفال و المراهقين– الطبعة الثانية وضع  :رينولدز
 .37مقياس كازدين ليأس األطفال (المنُنعدّل) وضع  :كازدين
 .38مقياس كتشير لالكتئاب لدى األطفال و المراهقين وضع  :كتشير
 .39مقياس مركز الدراسات الوبائية الكتئاب األطفال المعدّل وضع  :وازيمان مع هخرين
 .40قائمة اليتون الوسواسية لوطفال ( )20وضع  :دانيال بربر مع هخرين
 .41المقياس المعدل للقلق الصريح لوطفال وضع  :رينولدز مع ريكموند
 .42اختبار روى قصة االسقاطى لوطفال وضع  :كينت كاروسو مع ريتشارد بولكيني
 .43قائمة إيذاء الذات المتعمد وضع  :جراتز
 .44مقياس السلوك العدواني وضع  :نيس
 .45مقياس العدوان  :مقياس تقرير ذاتي للسلوك العدواني لوطفال و المراهقين الصغار وضع  :أوربيناس مع
فرانكوسكيس
 .46مقياس المعتقدات المعيارية حول العدوان وضع  :هيوسمان مع جويرا
 .47استبانه مسببات إيذاء الذات لوطفال ( الصورة المعدلة) وضع  :لويس مع سانتور
 .48استبانه خجل األطفال وضع  :أربيل مع هخرين
 .49استبانه كروزير لخجل األطفال وضع  :كروزير
 .50مقياس كروسكي  /ريتشموند للخجل وضع  :ماك كروسكي مع ريتشموند
 .51مقياس نزعة الخجل وضع  :ليري مع ميدوس
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 .52مقياس تشيك وبوس المعدل للخجل وضع  :تشيك مع ميلتشيور
 .53استبانه األفكار اآللية لوطفال وضع  :هلن كازدين
 .54مقياس حسن مرام المراهق وضع  :انتونى كوكس مع ارنون بنتوفم
 .55القائمة متعددة األبعاد للغضب المتعلق بالمدرسة– لدى الذكور( )31وضع  :دوجالس سميث مع هخرين
 .56القائمة متعددة األبعاد للغضب المتعلق بالمدرسة – نسخة اإلناا ( )36وضع  :فورلونج مع هخرين
 .57مقياس الغضب لدى األطفال وضع  :إيروين مع هخرين
 .58قائمة التعبير عن غضب الحالة – السمة (لوطفال والمراهقين) وضع  :برنر مع سبيلبيرجر
 .59مقياس التعبير عن الغضب لوطفال وضع  :ستييل مع هخرين
 .60قائمة الغضب لوطفال وضع  :ميشيل نلسون مع فينش
 .61مقياس الغضب وضع  :ياجكى مع كاجالر
 .62استبانه الفجيعة لمرحلة الصغار والشباب وضع  :كارول
 .63استبانه فجيعة األطفال الصورة أ  :األخ وضع  :وايس
 .64استبانه ظاهرة الفجيعة وضع  :بيرنت مع هخرين
 .65استبانه غيرة الصداقة وضع  :باركر مع هخرين
 .66مقياس الغيرة متعددة األبعاد وضع  :بفيفر مع ونج
 .67قائمة مراجعة المشاعر ألطفال ما قبل المدرسة وضع :لوبي مع هخرين
 .68مقياس تدبر انفعال السعادة لدى األطفال وضع :زيمان مع هخرين
 .69اختبار االتجاه والمعرفة الجنسية للمراهقين وضع :فوالرد مع سكيير
 .70قائمة هوجن للفجيعة وضع :هوجن
 .71قائمة االستجابة للفقدان وضع :ويّلر مع أوستينج
 .72مقياس استجابات األسى الطبيعي وضع :إيريك
 .73قائمة األسى المطول لوطفال وضع :برينجرسون مع جاكوبس
 .74قائمة خبرة األسى المعدلة وضع :ليف مع هخرين
 .75قائمة اآلسي المطول وضع :لين مع هخرين
 .76قائمة تكساس المعدلة لوسى وضع :فاشينبير مع هخرين
 .77قائمة مراجعة أحداا الحياة للطفل وضع :جونسن مع ماكتشون
 .78قائمة مراجعة رد الفعل تجاه الضغوط لدى الطفل وضع :ساكس مع هخرين
 .79استبانه خبرة الطفولة وضع :برادلى
 .80مقياس تأثير الحدا -المعدل وضع :ويس مع مارمار
 .81مقياس أحداا الحياة وضع :سينجر مع هخرين
 .82مقياس أسوأ خبراتي وضع :هيمان مع هخرين
 .83مقياس الضغوط االنفعالية لوطفال وضع :سالور مع سوينسون
 .84قائمة مراجعة اضطراب الضغط الالحق لصدمة وضع :ويزرس مع هخرين
 .85مقياس أعراض اضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى الطفل وضع :فوا مع هخرين
 .86مقياس االستجابة للضغوط وضع :تشندلر
 .87مقياس اضطراب الضغوط التالية للصدمة بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس (نسخة اآلباء) وضع :بينوس
مع هخرين
 .88مقياس تقدير اضطراب المسلك نسخة المعلمين وضع :واشبوش مع إلجر
 .89مقياس تقدير اضطراب المسلك وضع :بيلهام مع هخرين
 .90مقياس فحص خطر مشكالت المسلك وضع :دونكومب مع هخرين
 .91مقياس اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  -نمط نقص االنتباه لدى الطفل وضع :فيشر
 .92استبانه فرط الحركة ونقص االنتباه لآلباء وضع :باركلي
 .93استبانه اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه للمعلمين وضع :ويلسون مع مكلين
 .94مقياس تقدير اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه وضع :الرابطة األمريكية للطب النفسي
 .95استبانه لونشطة المشتركة مع مضطربي فرط الحركة ونقص االنتباه وضع :بيل مع مورجان
 .96استمارة التاريخ ألنمائي للطفل والمراهق وضعMyADHD.com :
 .97قائمة مراجعة اضطرابات مرحلة الطفولة وضعMyADHD.com :
 .98استمارة متابعة اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه (النسخة األسبوعية الكاملة) وضع :رابينر
 .99استبانه التقييم االساسى الضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه لآلباء وضعMyADHD.com :
مقياس تقدير كونرز للمعلمين (النسخة المختصرة) وضع :كونرز
.100
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قائمة مراجعة المهارات االجتماعية لنوفوتني – نسخة المالحظ وضع :نوفوتني
.101
قائمة مراجعة المهارات االجتماعية لنوفوتني – نسخة التقرير الذاتي وضع :نوفوتني
.102
استبانه اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه الصادرة عن مركز طب األطفال والمراهقين بمدينة
.103
جراند براري بوالية ارلينجتون وضع :إبيفنيا
مقياس تقدير سوانسون ونوالن وبيلهام (النسخة المختصرة) وضع :سوانسون مع هخرين
.104
مقياس تقدير سوانسون ونوالن وبيلهام (النسخة المعدلة) وضع :سوانسون مع هخرين
.105
مقياس تقدير فيندربيلت لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه للمعلمين وضع :ورلراك
.106
مع هخرين
مقياس تقدير فيندربيلت لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه لآلباء وضع :ورلراك مع
.107
هخرين
مقياس تقدير ويندر يوتا الضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه وضع :ويندر
.108
مقياس تقدير كونرز لآلباء (النسخة األصلية) وضع :كونرز
.109
مقياس تقدير كونرز للمعلمين (النسخة المختصرة) وضع :كونرز
.110
مسح برنامج الوقاية من اإلساءة الجنسية لوطفال وضع :النينج
.111
استبانه كرب اإلساءة الجنسية للطفل وضع :كيرنر مع هخرين
.112
مقياس خرافة اإلساءة الجنسية للطفل وضع :كولينجز
.113
استبانه اإلساءة الجنسية للطفل وضع :هالبيرين مع هخرين
.114
استبانه اإلساءة الجنسية للطفل وضع :فينكلور
.115
مقياس اإلدراك الشخصي واالجتماعي لإلساءة الجنسية لدى الذكور وضع :نالفاني
.116
مقياس ممارسة الجنس مع الطفل وضع :مان مع هخرين
.117
مقينناس اإلساءة الجنسية في مرحلة الطفولة وضع :ألسما مع فورتنبيرري
.118
استبانه الخبرات الجنسية غير المرغوبة لدى األطفال وضع :ميشيل مع هخرين
.119
قائمة مراجعة سلوك التوحد وضع :كروج مع هخرين
.120
مقياس تقدير التوحد في مرحلة الطفولة – الطبعة الثانية وضع :سكوبلر مع هخرين
.121
استبانه فحص اضطراب طيف التوحد وضع :إهلرز مع هخرين
.122
استبانه طيف التوحد وضع :أيونج مع هخرين
.123
مقياس تقييم اضطراب التوحد وضع :أرثود مع دنكان
.124
مسح خبرة التوحد المبكرة وضع :جايتوند
.125
مقياس تقدير التوحد لجيليام – الطبعة الثانية وضع :جيليام
.126
مقياس منيسوتا ألعراض التوحد المرئية وضع :هالبين
.127
قائمة مراجعة التوحد لدى األطفال (النسخة المعدلة) وضع :روبينز مع هخرين
.128
القائمة الكمية لمراجعة التوحد لدى األطفال وضع :أليسون مع هخرين
.129
مقياس ريتفو لتشخيص متالزمة اسبرجر للتوحد (النسخة المعدلة) وضع :ريتفو مع هخرين
.130
قائمة مراجعة االنفصال لدى الطفل وضع :فرانك
.131
مقياس رد فعل الطفل تجاه األحداا الصدمية (النسخة المعدلة) وضع :جونز
.132
استبانه الصدمة في مرحلة الطفولة وضع :بيرنستين مع فينك
.133
مقياس األحداا الصدمية لدى األطفال وضع :بينبيكر مع سوسمان
.134
مقياس التعرض لوحداا الصدمية المحتملة وضع :سالوم مع هخرين
.135
قائمة لوس أنجلوس لمراجعة األعراض وضع :كينج مع هخرين
.136
قائمة مراجعة سلوك الطفل وضع :اتشينباش
.137
مقياس لعب الصدمة وضع :فيندينج
.138
قائمة مراجعة أعراض الصدمة لدى األطفال وضع :كوارليتر
.139
قائمة فحص األحداا الصدمية وضع :إبين مع هخرين
.140
مقياس سلوك التحدى لدى الطفل وضع :تايلور مع هخرين
.141
قائمة إيبرج لسلوك الطفل وضع :إيبرج
.142
قائمة مراجعة سلوك الطفل وضع :أتشنباش
.143
قائمة روتينيات الطفولة وضع :سيلفرمان مع هخرين
.144
مقياس تأثير الوسواس القهري لوطفال (النسخة المعدلة) وضع :بالسينتني مع هخرين
.145
مقياس ييل براون للوسواس القهري لدى األطفال وضع :جودمان مع هخرين
.146
قائمة فلوريدا للوسواس القهري لدى األطفال وضع :ستروش مع هخرين
.147
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قائمة ليتون المختصرة للوسواس القهري  -نسخة الطفل وضع :بارمبر مع هخرين
.148
قائمة مودسلي للوسواس القهري وضع :هوجسون مع ركمان
.149
استبانه المعتقدات الوسواسية وضع :جماعة العمل المعرفي للوسواس القهري
.150
مقياس كولومبيا لتقدير حدة التصورات والسلوكيات االنتحارية وضع :بوسنر
.151
قائمة إيذاء الذات المتعمد لوطفال وضع :جراتز
.152
استبانه مسببات إيذاء الذات لوطفال (الصورة المعدلة) وضع :لويس مع سانتور
.153
مقياس العدوان الفرعي المشتق من مقياس مالحظة المعلمين لتكيف الطفل داخل الفصل
.154
الدراسي (الصورة المعدلة) وضع  :الرسون مع هخرين
مقياس العدوان الفرعي المشتق من مقياس مالحظة الوالدين لتكيف الطفل داخل الفصل الدراسي
.155
وضع  :كيالم مع هخرين
اختبار مغامرات الخروف ذي البقعة السوداء (اختبار اسقاطى مصور لوطفال) وضع :كورمان
.156
مقياس المنافع والخسائر المدركة للجمات لدى المراهقين وضع :سمول
.157
مقياس التعاطف مع األطفال وضع :سكيفر
.158
مقياس المعرفة الخاصة بالتعلم الجنسي لوطفال وضع :كوخ مع بريك
.159
مقياس االتجاهات/المعتقدات الخاصة بالتعلم الجنسي لوطفال وضع :كوخ مع بريك
.160
مقياس تقدير توحد الطفولة (كارز) وضع :أيريك سكوبلر وروبرت ريشتر وباربرا رينير
.161
مقياس تقدير توحد الطفولة (كارز )2-وضع :أيريك سكوبلر وروبرت ريشتر وباربرا رينير
.162
مقياس ينيدن لحدة استخدام المستنشقات لدى المراهقين وضع :ك .أوجيل مع هخرين
.163
مقياس التعبير عن الغضب لوطفال وضع  :ر .ستييل مع هخرين
.164
قائمة مراجعة اضطراب الضغط الالحق لصدمة وضع  :ف .ويزرس مع هخرين
.165
مقياس باركلي لقصور الوظيفة التنفيذية لوطفال والمراهقين  -الصورة المطولة وضع  :باركلي
.166
مقياس باركلي لقصور الوظيفة التنفيذية لوطفال والمراهقين  -الصورة المختصرة وضع  :باركلي
.167
.168

المقاييس النفسية والطبنفسية المؤلفة للراشدين

( )76مقياسا
 .1مقياس قلق فقدان البصر
 .2قائمة بادوا للوسواس القهري
 .3مقياس السلوك الهستيري
 .4مقياس توهم المرض
 .5قائمة تقويم العالج النفسي المعرفي السلوكي
 .6قائمة االتجاهات ذات الخلل الوظيفي لمرض فقر الدم المنجلى
 .7مقياس الميل للحزن
 .8استبانه تقويم مهارات التواصل الفعال
 .9قائمة تقويم المهارات االجتماعية (الصورة المختصرة)
 .10مقياس تقويم العالج النفسي الجماعي هنا واآلن
 .11قائمة مشكالت عاطفة الحب الرومانتيكى
 .12مقياس االتجاهات ذات الخلل الوظيفي
 .13المقياس المرجعي المعدل لالكتئاب النفسي
 .14مقياس قلق الترمل
 .15مقياس االغتراب المهني
 .16مقياس االستجابة االنفعالية للموسيقى الحزينة
 .17اختبار تفهم موضوت حميمية السحاق
 .18قائمة المعتقدات االنهزامية االكتئابية
 .19قائمة مراجعة سلوكيات العنف النفسي المدرك ضد المرأة
 .20اختبار االكتئاب بتكملة الجمل
 .21قائمة الفخاخ المعرفية العشرة
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 .22قائمة األعراض التشخيصية الفيزيقية لمرض فقر الدم المنجلى ومضاعفاته
 .23مقياس قلق االنتظار
 .24قائمة مراجعة األعراض التشخيصية لنوبة هلع
 .25قائمة المعتقدات الالعقالنية االنعصابية
 .26قائمة المعتقدات الالعقالنية المتعلقة بالوسواس القهري
 .27قائمة مراجعة األعراض الوسواسية القهرية
 .28قائمة األفكار السالبة اآللية
 .29قائمة مراجعة المشكالت المتعلقة بالعالج النفسي الجماعي
 .30مقياس االتجاه نحو المؤسسة العالجية
 .31مقياس االتجاه نحو العالج النفسي الجماعي
 .32مقياس االتجاه نحو الجماعة العالجية
 .33مقياس تقويم االستعداد للعالج النفسي الجماعي
 .34مقياس التنبؤ بالسلوك في العالج النفسي الجماعي
 .35مقياس التوجه نحو الدور العالجي
 .36مقياس الشعور بالمسئولية
 .37مقياس االتجاه نحو موقف مواجهة
 .38قائمة مراجعة التغيرات االنفعالية والسلوكية المرتبطة بموقف مواجهة
 .39اختبار تحليل االستجابة االكتئابية (الدرات) اختبار إسقاطي مصور
 .40مقياس تقويم العالج النفسي بضبط الذات
 .41قائمة مراجعة تقويم المهارات االجتماعية (الصورة المختصرة)
 .42استبانه تقويم مهارات التواصل الفعال
 .43قائمة مراجعة مثيرات االكتئاب
 .44مقياس االتجاه نحو االنتحار
 .45قائمة تقويم العالج النفسي التعبيري التدعيمى
 .46قائمة مراجعة المشاعر السالبة
 .47مقياس قلق التخرج
 .48قائمة المعتقدات الالعقالنية المتعلقة بنوبات الهلع
 .49مقياس التوافق المهني (للعمال)
 .50قائمة األفكار المفجعة المتعلقة بنوبات الهلع
 .51قائمة تقويم العالج النفسي االيجابي المؤسس على التفاؤل
 .52قائمة التصورات االنتحارية
 .53مقياس االتجاه نحو االنتحار
 .54قائمة تقويم العالج النفسي الجدلي السلوكي
 .55قائمة تقويم العالج النفسي المعرفي السلوكي
 .56قائمة تقويم العالج النفسي بالتقبل وااللتزام
 .57قائمة تقويم العالج النفسي بنسق التحليل المعرفي السلوكي
 .58قائمة تقويم العالج النفسي التحليلي المرتكز على الطرح
 .59قائمة تقويم العالج النفسي بإعادة اإلعمال التصويري المجسد
 .60قائمة تقويم العالج النفسي التوكيدي االيجابي
 .61قائمة تقويم العالج النفسي الجماعي باللعب
 .62قائمة تقويم العالج النفسي المعرفي السلوكي المرتكز حول صدمة
 .63قائمة تقويم العالج النفسي االيجابي بجودة الحياة
 .64قائمة التوافق الجنسي للشريكين
 .65استبيان مستوى التفوق العام في الدراسة الجامعية
 .66مقياس البروفيل الوجداني للمريض العضوي
 .67مقياس قلق التخرج
 .68مقياس االتجاه نحو الغش الدراسي
 .69مقياس االغتراب عن الذات
 .70مقياس االغتراب عن األخر
 .71قائمة تقويم العالج النفسي العقالني االنفعالي السلوكي
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 .72مقياس االحباط
 .73قائمة مراجعة اضطراب القلق المعمم
 .74قائمة تقويم متالزمة استكهولم
 .75قائمة مراجعة اعراض اضطراب ذروة الشهوة الجنسية لالنثي
 .76قائمة القيم االيجابية
.77

المقاييس النفسية والطبنفسية المترجمة للراشدين

( )288مقياس
 .1قائمة االكتئاب متعددة األبعاد للراشدين وضع  :برندت
 .2استبانه هندرسون  /زيمباردو للخجل وضع  :لين هندرسون و فيليب زيمباردو
 .3قائمة نوفاكو المختصرة للغضب وضع  :نوفاكو
 .4مقياس هافارد لالكتئاب وضع  :أليس هافارد
 .5قائمة االكتئاب العام للدليل العاشر للتصنيف الدولي لومراض وضع  :منظمة الصحة العالمية
 .6استبانه الهوس وضع  :إيفان جولدبرج
 .7مقياس زونج للتقدير الذاتي للقلق وضع  :وليام زونج
 .8مقياس االكتئاب والقلق والضغط ( )42وضع  :لوفيبوند مع لوفيبوند
 .9قائمة سبيلبرجر لحالة الغضب وسمته والتعبير عنه ( )2وضع  :سبيلبرجر
 .10قائمة معارف اضطراب الضغط الالحق لصدمة وضع  :فوا مع هخرين
 .11استبانه القلق الجسدي وضع  :لورانس جود مع شيتسر باركر
 .12مسح الرضا عن الحياة وضع  :توماس كرابو مع هخرين
 .13مقياس الخوف من المظهر الناقص وضع  :لورنس جود مع كاثرين جود
 .14استبانه ضبط الفكرة وضع  :أدريان ويلز مع مارك ديفيدز
 .15المقياس التشخيصي الضطراب الضغط الالحق لصدمة وضع  :فوا مع هخرين
 .16قوائم المراجعة الوصفية السبع لالكتئاب وضع  :بيرنارد لوبين
 .17قائمة مراجعة األعراض للنندليل العاشننر للتصنننيف النندولي لالضننطرابات السننيكاترية وضننع  :منظمننة الصننحة
العالمية
 .18استبانه التوكيد الذاتي وضع  :بيتر لوينسون
 .19قائمة الرضا عن الحياة (الصورة أ) وضع  :نيوجارتن مع هخرين
 .20االستبانه المعدلة لوفكار اآللية وضع  :كندال مع هخرين
 .21المقياس المعدل لالتجاهات نحو العنف وضع  :أندرسون مع هخرين
 .22استبانه النوايا االنتحارية وضع  :هجلميالند مع هخرين
 .23مقياس حسن مرام الراشد وضع  :انتونى كوكس مع ارنون بنتوفم
 .24مقياس التصورات االنتحارية وضع  :جولدنى مع هخرين
 .25مقياس قلق الموت وضع  :لويس دكستين
 .26قائمة بادوا للوسواس القهري وضع  :أيزو سانافيو
 .27استبانه االكتئاب وضع  :بيلوفسكى مع هخرين
 .28مقياس المزاج االكتئابي وضع  :لجنة من جامعة ستانفورد
 .29قائمة مراجعة صورة الذات وضع :وينر
 .30مقياس تقبل الذات وضع :برجر
 .31مقياس تقدير الذات وضع :هانزايزنك مع جلين ويلسون
 .32مقياس االندفاعية وضع :هانزايزنك مع جلين ويلسون
 .33مقياس الرضا عن الحياة للعقد الثالث من العمر(الصيغة المختصرة) وضع :باريت مع مورك
 .34مقياس تصنيف فقدان القدرة على الكالم بسبب االكتئاب وضع :بينايم مع هخرين
 .35مقياس أريزونا للخبرات الجنسية وضع :لجنة من جامعة أريزونا
 .36قائمة بيك لالكتئاب وضع :بيك
 .37قائمة بيك للقلق وضع :بيك
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 .38قائمة بيك لالكتئاب  2وضع :بيك
 .39مقياس " بيك " لليأس وضع :بيك مع ستير
 .40المقياس المختصر للمخطط االساسى وضع :فولر مع هخرين
 .41مقياس فحص مختصر لالكتئاب وضع :هاموند مع هخرين
 .42قائمة بيرنز للقلق وضع :بيرنز
 .43استبانه  CAGEوضع :إيونج
 .44مقياس االكتئاب القلق الضغوط الصورة الكاملة ( )42وضع :لوفيبوند مع لوفيبوند
 .45مقياس هيرا لومل وضع :هيرا
 .46استبانه مؤشر األمل وضع :شانج
 .47اختبار التفاؤل ال ُمتعلَّم وضع :سيلجمان
 .48مقياس مفهوم الذات متعدد األبعاد وضع :فلمنج مع كورتنى
 .49دليل الوجدان االيجابي والسلبي وضع :واطسون مع كالرك
 .50استبانه المعرفة الذاتية الموجبة وضع :انجرام مع ويزنكى
 .51القائمة المنقحة للسيكوباتية وضع :هير
 .52استبانه االستعداد للتغير وضع :هيثر
 .53مقياس سوء التوظيف االجتماعي والعدوان وضع :وحدة البحث النفسية/مركز كلينيميتريس للصحة العقلية
 .54اختبار سورنسون لتقدير الذات وضع :سورنسون
 .55مقياس مراحل االستعداد للتغير وضع :ميلر
 .56قائمة قلق الصحة (الصورة المختصرة) وضع :سالكوفسكيز مع هخرين
 .57استبانه اضطرابات المزاج وضع :هيرشيفيلد
 .58مقياس االكتئاب من دليل  TODAIللصحة وضع :كوادى مع هخرين
 .59مقياس يونج لتقدير الهوس وضع :يونج مع هخرين
 .60استبانه مخطط يونج (الصيغة المختصرة) وضع :يونج مع براون
 .61مقياس أساليب العزو وضع :ميير مع تايلور
 .62استبانه السلوك التدخلي للمعالج (نسخة المريض) وضع :جوتيرز
 .63استبانه التواصل االنفعالي ( استبانه المريض – المعالج ) وضع :ميهان
 .64استبانه التنظيم االنفعالي وضع :جروس مع جون
 .65استبانه االستجابة لالقتحامات وضع :كلوهسي مع إهلرز
 .66مقياس اكتئاب الشيخوخة (الصورة المختصرة) ( )15وضع :يسافاج مع هخرين
 .67مقياس اكتئاب الشيخوخة الصيغة المطولة ( )30وضع :يسافاج مع هخرين
 .68استبانه نمط العزو (الموسعة) وضع :بترسون مع فيالنوفا
 .69استبانه سلوك التدخل العالجي (نسخة المعالج) وضع :جوتيرز
 .70مقياس تكتيكات الصرات (الصورة المعدلة) وضع :استروس مع هخرين
 .71المقياس المصغر للتوافق النفسي مع مرض السرطان وضع :واطسون مع هخرين
 .72المقياس المختصر للخوف من التقييم السالب وضع :ليري
 .73قائمة المشاعر الشخصية وضع :زوبين مع فليس
 .74دليل الحساسية للقلق وضع :ريس مع هخرين
 .75قائمة مراجعة طرق التأقلم وضع :فيتالينو مع هخرين
 .76قائمة كنتاكي لمهارات التعقل وضع :باير مع هخرين
 .77قائمة قلق الموت وضع :توماس زبادو مع هخرين
 .78قائمة خبرات العالقات الحميمية وضع :برينان مع كالرك
 .79مسح خبرات الحياة وضع :سارسوان مع هخرين
 .80مقياس التفكك وضع :هاليجان
 .81مقياس أعراض قلق األلم ( )20وضع :ماككراكن مع دينجرا
 .82مقياس القلق و االكتئاب من المستشفيات وضع :زيمجوند مع سنيث
 .83مقياس الخوف من التقييم اإليجابي وضع :وييكس مع هخرين
 .84مقياس الخوف من األلفة وضع :دسكوتنر مع سيلين
 .85مقياس التوافق للثنائيات وضع :سبانيير
درك وضع :ستروننج مع هخرين
 .86مقياس العبء ال ُم َ
 .87مقياس السلوك االندفاعي وضع :وايتسايد مع الينام
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درك وضع :كوهين مع ويليامسون
 .88مقياس الضغط ال ُم َ
 .89مقياس الرهاب االجتماعي وضع :ماتيك مع كالرك
 .90مقياس الموارد البينشخصية وضع :مجوكي
 .91مقياس القلق وضع :مورس مع فرست
 .92مقياس تجاوز عوائق العالقات وضع :هولتمان
 .93المقياس المعدل لتأثير الحدا وضع :ويس مع مارمار
 .94مقياس برجر لتقبل الذات وضع :برجر
 .95مقياس تنظيم الغضب والتعبير عنه وضع :ديجوسب مع تافرات
 .96مقياس بارات لالندفاعية ( الطبعة الحادية عشر) وضع :بارات مع هخرين
 .97مقياس تحمل الكرب وضع :سيمونز مع جاهر
 .98مقياس عدم تحمل الشك – النسخة المختصرة وضع :كارلتون مع هخرين
 .99مقياس صعوبات تنظيم االنفعال وضع :جراتز مع رويمير
مقياس سمة تغير المِ زاج وضع :سالوفي مع هخرين
.100
مقياس خرافة االغتصاب وضع :لونسواي مع فيتزجيرالد
.101
مقياس ميلر لولفة االجتماعية وضع :ميلر مع ليفكورت
.102
مقياس مؤشر إستراتيجية التأقلم وضع :فريزر مع برنت
.103
مقياس ليفنسون لالضطراب النفسي األولي و الثانوي وضع :ليفنسون مع هخرين
.104
قائمة هاملتون لالكتئاب 23-وضع :هاملتون
.105
مقياس هاملتون لتقدير االكتئاب 21 -وضع :هاملتون
.106
مقياس هاملتون لتقدير االكتئاب 17-وضع :هاملتون
.107
قائمة سلوك العدوان الجنسي وضع :موشر
.108
مقياس االنجذاب للجنس العنيف وضع :ماالموا
.109
قائمة السلوك الجنسي القسري وضع :كولمان مع روماين
.110
مقياس القهر الجنسي وضع :كاليشمان
.111
مقياس النتائج السلوكية والمعرفية للسلوك الجنسي وضع :ماكبرايد مع هخرين
.112
مقياس الفوائد ،والتنبؤ ،والمعرفة بموانع الحمل وضع :كونديللي
.113
استبانه أهداف التربية الجنسية في الحياة األسرية  IIوضع :جودن مع رازانو
.114
دليل هارلبيرت لإلستثارية الجنسية وضع :هارلبيرت
.115
استبانه تفعيل النموذج المعرفى فى السياق الجنسى وضع :نوبري مع بينتو-جويفيا
.116
استبانه الوعي الجنسي وضع :سنيل مع هخرين
.117
مقياس المعتقدات الجنسية وضع :ماهلنهارد مع فيلتس
.118
قائمة المعارف الجنسية وضع :رينود مع بايرز
.119
استبانه المعرفة الصحية الجنسية للن  HIV + MSMوضع :فانايل مع هخرين
.120
مقياس المخطط الجنسي (نسخة المرأة ) وضع :ليفين مع اندرسون
.121
مسح خاي بفاعلية التوعية بالعدوى المنتقلة عبر الجنس وضع :كوخ
.122
مقياس تواصل األنثى مع شريكها أثناء النشاط الجنسي وضع :سميث مع فيشر
.123
مقياس الحزن الجنسي لإلناا  -المعدّل وضع :ديروجاتس مع هخرين
.124
مقياس حسن التصرف الجنسي لإلناا وضع :هامفريز مع كينيت
.125
استبانه السلوك الجنسي للمرأة وضع :شامليس مع ديماركو
.126
استبانه الممارسات الجنسية غير التقليدية للنساء وضع :ليفانت مع هخرين
.127
استبانه تحديد هوية اللوطي وضع :برادى
.128
قائمة الفعالية الذاتية لإلرشاد التوكيدي للسحاقيات واللواطيين ومزدوجي الجنس وضع :ديلون
.129
مع ورثنجتون
مقياس المعرفة االتجاهات نحو السحاقيات ،اللوطيين والثنائية الجنسية وضع :ديلون مع
.130
ورتينجتون
مقياس رهاب الشذوذ الداخلي لتحديد الذات السحاقية وضع :ويبلى مع هيندين
.131
قائمة قلق الجنس وضع :جاندا
.132
مقياس القلق الجنسي وضع :فولز مع هخرين
.133
مقياس القلق من نتائج ممارسة الجنس وضع :سيلز مع هخرين
.134
مقياس االتجاهات والمعرفة الجنسية المرتبطة بتقدم العمر وضع :وايت
.135
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.136
.137
.138
.139
.140
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.160
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168
.169
.170
.171
.172
.173
.174
.175
.176
.177
.178
.179
.180
.181

.182
.183
.184
.185

مقياس االتجاهات نحو السادية الماسوشية وضع :يوست
مقياس االتجاهات المرتبطة بالمتعلقات الجنسية وضع :كوخ مع كودن
مقياس االتجاهات نحو الجنس وضع :فيشر
مقياس االتجاهات نحو الجنس غير التقليدي وضع :وينر مع هخرين
مقياس االتجاهات نحو األعضاء التناسلية للنساء وضع :هيربينيك
استبانه االتجاهات نحو الشبقية وضع :لوتس مع دينبرج
مقياس االتجاه نحو موانع الحمل وضع :بالك
مقياس إتجاه األمراض المهبلية وضع :بروس مع ماكالنجلنجيا
دليل االتجاهات نحو ذوى الجنسية المثلية وضع :ريتشيتس مع هادسن
مقياس النوايا تجاه الخيانة الزوجية وضع :بونك
مقياس الموقف المساند لالغتصاب وضع :لوتس
قائمة االتجاهات نحو الجنس المراجعة وضع :باتون مع مانيسون
المقاييس الجنسية لكبار الراشدين وضع :وينستاين
مقياس االتجاه الجنسي وضع :هادسن مع مورفى
مقياس االتجاهات الجنسية المختصر وضع :هندريك مع هندريك
استبانه اتجاهات التحرش الجنسي وضع :ستاك مع مالوفيش
مسح للرأي الجنسي وضع :فيشر مع هخرين
مقياس االتجاه نحو األمراض المنتقلة عبر الجنس وضع :يابر مع هخرين
استبانه االتجاهات الجنسية نحو صلة الدم وضع :هانون مع هخرين
الدليل المختصر للتوظيف الجنسي للنساء وضع :روزين مع هخرين
استبانه التغيرات في التوظيف الجنسي وضع :كاليتون مع ماكجارفى
مقابلة ديروجاتس في التوظيف الجنسي وضع :ديروجاتس
مقياس سوء التوظيف الجنسي وضع :ماكاب
استبانه معتقدات سوء التوظيف الجنسي (نسخة الذكور) وضع :نوبري مع بنتو-جويفيا
استبانه معتقدات سوء التوظيف الجنسي (نسخة اإلناا) وضع :نوبري مع بنتو-جويفيا
مقياس الوظيفة الجنسية وضع :ماكاب
استبانه التوافق والتاريخ الجنسي وضع :لويس مع جاندا
مسح الصحة الجنسية وضع :اوستمان ميولر
استبانه التاريخ الجنسي وضع :كيوبت
استبانه التغيرات في التوظيف الجنسي وضع :كاليتون
مقياس بلوغ الذروة الجنسية لدى األنثى وضع :ماكنتير-سميث مع فيشر
قائمة اإلشبات الجنسي وضع :هادسون
مقياس تقدير النشوة الجنسية وضع :ماه مع بننيك
مقياس العالقة الجنسية وضع :هوجز مع سنيل
مقياس الرضا الجنسي الجديد وضع :ستالهوفر مع برويلالرد
مقياس الرضا الجنسي للنساء وضع :ميستون مع ترابنل
مقياس الفعالية الذاتية لموانع الحمل وضع :ليفينسون
استبانه الصحة الطالبية وضع :بانسن انجكويست مع هخرين
مقياس الفعالية-الذاتية الجنسية لوظيفية االنتصاب وضع :فيشتن مع اخرين
مقياس الفعالية الذاتية الجنسية للتوظيف االنثوى وضع :بيلز مع هخرين
مقياس بيك للتصورات االنتحارية وضع :بيك مع اخرين
استبانه المشاعر ذات الصلة باالنتحار وإيذاء الذات وضع :كريستال
استبانه النوايا االنتحارية وضع :هجلميالند مع هخرين
قائمة التصورات االنتحارية اإليجابية والسلبية وضع :أوسمان مع هخرين
مسح هاركافي أسنس لالنتحار وضع :هاركافي فريدمان مع أسنس
مقياس التصورات االنتحارية وضع :جولدنى مع هخرين
مقياس كولومبيا لتقدير شدة االنتحار وضع :بوسنر مع هخرين
مقياس التلصص الجنسي من قائمة تقدير البارافيليا  CMPASوضع  :بورك
قائمة اكتئاب طالب الجامعة وضع  :كاواجا مع برايدن
استبانه العدوان وضع  :بوس مع بيرى
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.186
.187
.188
.189
.190
.191
.192
.193
.194
.195
.196
.197
.198
.199
.200
.201
.202
.203
.204
.205
.206
.207
.208
.209
.210
.211
.212
.213
.214
.215
.216
.217
.218
.219
.220
.221
.222
.223
.224
.225
.226
.227
.228
.229
.230
.231
.232
.233
.234
.235

المقياس التشخيصي الضطراب الضغط الالحق لصدمة وضع  :فوا
قائمة متالزمة الشخصية الحدية وضع :كونت
استبانه التغيرات في التوظيف الجنسي وضع  :كاليتون
مقياس الرضا الجنسي للنساء وضع  :ميستون مع ترابنل
مقياس نمط استراتيجيات التواصل وضع :لوكاس
مقياس نمط التواصل وضع :جانج
مقياس مستوى االلتزام في العالقة وضع :روزبلت مع هخرين
مقياس مسئولية الغيرة وضع :لوكاس
استبانه غيرة الصداقة وضع :باركر مع هخرين
استبانه جودة الصداقة( النسخة المعدلة) وضع :باركر مع أشر
استبانه الروحانية وضع :فازكاس
استبانه الروحانية (الصورة المختصرة) وضع :جيراسى
مسح الخوف من األسنان وضع :كلينتش
مقياس القلق من األسنان وضع :كوراه
مقياس خبرات العالقة الوثيقة وضع :برينان مع هخرين
مقياس جولدبرج للعوامل الخمسة الكبري (الصورة المختصرة) وضع :جولدبرج
مقياس توجهات التأقلم مع المشكالت وضع :كارفر مع هخرين
مقياس تقييم سيطرة الغيرة وضع :ديرينج
مقياس الغيرة متعدد األبعاد وضع :بفيفر مع ونج
مقياس العالقة العاطفية الرومانسية وضع :كوسينس
مقياس الصرات وضع :ستروم
مقياس الذات – األخر وضع :أرون مع هخرين
مقياس التقرير الذاتي للغيرة (النسخة المعدلة) وضع :برينجل مع هخرين
مقياس التضامن بين الشخصي وضع :ويليس
مقياس االتجاهات نحو الحب وضع :كنوكس مع سبوراكوكسي
مسح الغيرة وضع :مونتالفو
استبانه قياس العالقة وضع :جريفين مع بارثولميو
استبانه التوجه العاطفي والدافعي المرتبط باالستثارة الجنسية وضع :هيل
مقياس العزو العلى لنشوة الجمات وضع :جريتلى مع بردجز
مقياس كوارت – بوالك للخبرة الجنسية (رجال) وضع :كوارت مع بوالك
مقياس الفتشية للجنس المخالف وضع :بالنكهارد
اختبار الرغبة الجنسية المنخفضة وضع :كاليتون مع هخرين
مقياس التواصل الجنسي الثنائي وضع :كاتانيا
قائمننة الخبرات الجنسنية المبكننرة وضع :ميلر مع جونسون
مقياس العالقات العاطفية العابرة وضع :جونز
مقياس نسبة التواصل الجنسي األسري وضع :وارن
مقاييس التواصل الجنسي الصحي الوقائي وضع :كاتانيا
مقياس رهاب الجنسية المثلية وضع :رايت مع هخرين
مقياس سلوك رهاب الجنسية المثلية للطالب وضع :هولت مع هخرين
دليل هالبرت لالنسجام الجنسي وضع :هالبرت
استبانه االتجاهات والخبرة الجنسية وضع :زوكرمان
استبانه نموذج التبادل الشخصي للرضا الجنسي وضع :لورانس مع هخرين
استبانه العالقات الحميمة وضع :ياسمونت
قائمة تفصيالت ممارسة الجنس الغيري الثنائي وضع :بيرنين مع هخرين
استبانه المنحى الجنسي متعدد األبعاد وضع :سنيل
استبانه مفهوم الذات الجنسية متعددة األبعاد وضع :سنيل
استبانه الكمال الجنسي متعدد األبعاد وضع :سنيل
مقياس الحاجة إلى الحميمية الجنسية وضع :ماريليك مع شيلتون
مقياس رهاب الجنسية المثلية الداخلية وضع:
مقياس االرتياح للجنس متعدد األبعاد وضع :تروموفيتش
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مقياس التحرش الجنسي للزميل وضع :بترسين مع هايد
.236
استبانه النشاط الجنسي (نسخة المتزوجين /من يعيشون سويا) وضع :بايرز
.237
دليل هارلبرت للتوكيدية الجنسية وضع :هارلبرت
.238
مقياس ال وعي الذاتي بصورة الجسم لدى الذكور وضع :ماكدوناج مع هخرين
.239
دليل هارلبرت للرغبة الجنسية وضع :فيشر
.240
مقياس الوعي الذاتي الجنسي وضع :النكفيلد مع هخرين
.241
قائمة التوجه الجنسي االجتماعي وضع :سيمسون مع جانجستاد
.242
مقياس التواصل مع الشريك وضع :ميلهاوزن مع هخرين
.243
قياس الموضوعات المرجحة للتواصل الجنسي لوسرة وضع :فيشر
.244
مقياس رييس للتحررية الجنسية قبل الزواج (النسخة المختصرة) وضع :رييس
.245
قائمة موشر المنقحة للشعور بالذنب وضع :موشر
.246
قائمة التوجه الجنسي االجتماعي المعدلة وضع :بينكي
.247
استبانه السلوك الجنسي اآلمن وضع :ديوريو
.248
مقياس معتقدات العذرية وضع :إريكسون مع هامفريز
.249
قائمة التنبه الجنسي وضع :هون مع تشامبلي
.250
مقياس اإلكراه الجنسي في العالقات الحميمية وضع :جوتيز مع شاكيلفورد
.251
مقياس اإلكراه الجنسي وضع :ألزما مع فورتنبيرري
.252
مقياس القبول الجنسي المعدل وضع :هامفريز
.253
مقياس البوح الذاتي الجنسي وضع :كاتانيا
.254
مقياس البوح الذاتي الجنسي وضع :هيرولد مع واى
.255
مقياس البوح الجنسي الذاتي وضع :سنيل
.256
مقياس السعي نحو اإلثارة الجنسية وضع :كليكمان
.257
مقياس التنشئة االجتماعية الجنسية وضع :لوتس مع كيرلوف
.258
مقياس الخدات الجنسي وضع :مارليتش مع سنلوتر
.259
مقياس المعيار الجنسي المزدوج وضع :ميهلنهارد مع كواكينبوش
.260
مقياس مقاومة الجنس وضع :اوسمان
.261
استبانه األنماط الجنسية وضع :نوبرى مع بنتو-جوفيا
.262
استبانه التقدير-الذاتي للمشكالت الجنسية وضع :الرسون مع ماك كاي
.263
مسح المخاطرة الجنسية وضع :تيرشيك مع جارسكي
.264
قائمة مفهوم الذات الجنسية وضع :أو سوليفان مع مايرن بالبرج
.265
استبانه الرغبة الجنسية وضع :بيترسون مع ميهلنهارد
.266
مقياس الممارسة الجنسية وضع :سنيل
.267
استبانه الموقف الجنسي للرجال (نسخة المرأة الممتنعة) وضع :بايرز مع أو سوليفان
.268
مقياس االتجاه نحو الجنسية المثلية وضع  :ماكدونالد
.269
مقياس االتجاه نحو الجنسية المثلية وضع  :كايت مع ديو
.270
المقياس متعدد األبعاد لالتجاهات نحو المثلية الجنسية (نسخة اإلناا) وضع :هالبيرن
.271
المقياس متعدد األبعاد لالتجاهات نحو المثلية الجنسية (نسخة الذكور) وضع :هالبيرن
.272
المقياس المعدل لالتجاهات نحو المثلية الجنسية وضع :برايس
.273
قائمة كوبنهاجن لالحتراق الداخلي  ،وضع :بوريتز مع كريستنسن
.274
قائمة ماسالش لالحتراق الداخلي ،وضع :ماسالش مع جاكسون
.275
قائمة االحتراق الداخلي ،وضع :وايرلي
.276
استبانة صورة الجسم  -التق ُبل والفعل وضع  :ساندوز وهخرون
.277
مقياس تحمل الغموض وضع  :روبرت نورتن
.278
مقياس تشخيص اضطراب الضغط الالحق لصدمة للدليل التشخيصى الخامس
.279
وضع  :ادنا فوا
مقياس االحتراق النفسي المختصر وضع  :بينز
.280
مقياس نوعية الحياة لمقدمي الرعاية األسرية لمرضى السرطان وضع  :ويتزنر مع اخرين
.281
استبانه التوجه العاطفي والدافعي المرتبط باالستثارة الجنسية وضع :كريج هل
.282
مقياس االتجاه نحو المثلية الجنسية وضع :أ .ب .ماكدونالد
.283
مقياس كوارت – بوالك للخبرة الجنسية (رجال) وضع :ديبرا كوارت مع روبرت بوالك
.284
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.285
.286
.287
.288
.289

مقياس كوارت – بوالك للخبرة الجنسية (نساء) وضع :ديبرا كوارت مع روبرت بوالك
مقياس الفتشية للجنس االخر وضع :راي بالنكهارد
مقياس وعي الذات بصورة جسم الذكر وضع :لورين ماكدوناج مع اخرين
استبانه مفهوم الذات الجنسية متعددة األبعاد وضع :ويليام سنيل

المقاييس النفسية والطبنفسية المؤلفة لإلدمان
( )34مقياس
 .1قائمة مراجعة المشكالت الداخلية للتعافي
 .2قائمة مراجعة المشكالت الخارجية للتعافي
 .3قائمة مراجعة مؤشرات التشافى من االعتماد العقاقيرى
 .4قائمة مراجعة األعراض التشخيصية العتماد الترامادول هيدروكلوريد
 .5قائمة مراجعة األعراض التشخيصية العتماد الهيروين
 .6مقياس فعالية الذات المتوقعة متعددة األبعاد لالعتماد العقاقيرى
 .7قائمة مراجعة األعراض التشخيصية العتماد الكوكايين
 .8مقياس االتجاه نحو االرتكاس
 .9قائمة مثيرات االرتكاس
 .10مقياس قلق االرتكاس
 .11قائمة مواقف االرتكاس
 .12مقياس االتجاه نحو اإلدمان
 .13مقياس االتجاه نحو المدمن
 .14مقياس االتجاه نحو العقاقير
 .15مقياس االتجاه نحو العقار البديل
 .16مقياس قلق التدخين
 .17استخبار إنكار االعتماد ألعقاقيري
 .18مقياس تقدير حدة اللهفة
 .19مقياس اللهفة نحو العقار
 .20مقياس اللهفة نحو النشوة العقاقيرية
 .21مقياس اللهفة نحو الموقف الخبري
 .22مقياس القيم السالبة لالعتماد ألعقاقيري
 .23مقياس االتجاه نحو اإلدمان لدى المراهق
 .24مقياس اتجاه المراهق نحو التدخين
 .25استبانه التوجه المعرفي لإلدمان لدى المراهق
 .26مقياس السعي نحو اإلثارة الحسية لدى المراهق
 .27قائمة مراجعة األعراض الوجدانية للهفة العقاقيرية
 .28قائمة مراجعة األعراض الفيزيقية للهفة العقاقيرية
 .29قائمة مراجعة األعراض المعرفية للهفة العقاقيرية
 .30قائمة مراجعة األعراض االجتماعية للهفة العقاقيرية
 .31مقياس ادمان االجهزة االلكترونية لدى االطفال
 .32مقياس اعراض االعتماد علي الباربتيورات
 .33قائمة مراجعة األعراض التشخيصية لالعتماد علي LSD
 .34قائمة مراجعة األعراض التشخيصية لالعتماد علي الكوداين

المقاييس النفسية والطبنفسية المترجمة لإلدمان
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( )71مقياسا
 .1قائمة متالزمة تعاطي العقنناقير النفسننية للنندليل العاشننر للتصنننيف النندولي لومننراض وضننع :منظمننة الصننحة
العالمية
 .2استبانه لهفة الكوكايين ( الصورة المختصرة  14مفردة) وضع :تيفاني مع هخرين
 .3استبانه لهفة الكوكايين ( الصورة الكاملة  45مفردة) وضع :تيفاني مع هخرين
 .4استبانه لهفة الكوكايين ( 10مفردات) وضع :سوسنير مع هخرين
 .5مقياس لهفة الكوكايين وضع :جوان مع كليبر
 .6مقياس اتخاذ القرار المتوازن لتعاطي الكوكايين  12 -وضع :بروشيسكا مع هخرين
 .7استبانه تأثيرات الكوكايين  33-وضع :روزينو مع هخرين
 .8قائمة مراجعة العواقب السلبية للكوكايين –  75وضع :ميشيل مع هخرين
 .9مقياس حدة انتقاء الكوكايين –  18وضع :كامبمان مع هخرين
 .10استبانه الثقة التابعة لتعاطي الكوكايين  71 -وضع :أنيس مع مارتن
 .11استبانه الرغبة في األمفيتامين –  24وضع :جيمس مع هخرين
 .12مقياس مينسوتا للهفة الكوكايين –  5وضع :هاليكس مع هخرين
 .13قائمة تقييم الدافعية تجاه الكوكايين –  10وضع :جويل مع هخرين
 .14مقياس الوسواس القهري المتعلق بالكوكايين –  14وضع :أنتون مع هخرين
 .15استبانه تأثيرات الكوكايين –  33وضع :روهينسو مع هخرين
 .16استبانه فورس للهفة الكوكايين –  4وضع :فوريس مع هخرين
 .17استبانه الرغبة في تعاطي العقار وضع :فرانكين مع هخرين
 .18استبانه التأقلم مع االرتكاس للمراهقين وضع :ميرس مع براون
 .19مقياس حدة استخدام المستنشقات لدى المراهقين وضع :أوجيل مع هخرين
 .20استبانه توقع الكافيين وضع :إدوارد
 .21مقياس االستهالك العقاقيري وضع :فيليبس
 .22استبانه ليدز لالعتماد العقاقيري وضع :ريستريك مع هخرين
 .23مقياس الوسواس القهري لتعاطي العقار وضع :فرانكين مع هخرين
 .24قائمة إدراك التعافي وضع :برنامج ييل للتعافي وصحة المجتمع
 .25مقياس فحص القمار بجنوب أوكس وضع :ليسير مع بلوم
 .26مقياس خطر االرتكاس للمنشطات وضع :أوجيا مع هخرين
 .27مقياس حدة اإلدمان للمراهقين وضع :كامينر مع هخرين
 .28المحكات المرضية للميسر وفقًا للدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع وضع :ستينشفيلد
 .29استبانه هودجسون للشخصية االعتمادية وضع :هودجسون
 .30مقياس سفور االعتماد العقاقيرى وضع :جوسوب مع هخرين
 .31مقياس االنتماء لجماعة متعاطي الكحول المجهول وضع  :هيمفريس مع هخرين
 .32استبانه تقييم موقف االرتكاس لتعاطي الكحول وضع  :مارتن مع هخرين
 .33اختبار التعرف إلى اضطرابات تعاطي الكحول وضع  :بيرمان مع هخرين
 .34اختبار ميشيجان للفحص المختصر لتعاطي الكحول وضع  :سلزير
 .35استبانه أنماط احتساء الكحول وضع  :زيتر مع مكرادي
 .36اختبار ميشيجان لفحص تعاطي الكحول وضع  :سلزير
 .37مقياس روتجرز لمشكلة تعاطي الكحول ( 18مفردة) وضع  :وايت مع البوفي
 .38مقياس روتجرز لمشكلة تعاطي الكحول ( 23مفردة) وضع  :وايت مع البوفي
 .39استبانه بيانات االعتماد على الكحول المختصرة وضع  :ريستريك مع هخرين
 .40اختبار ميشيجان لفحص تعاطي الكحول (النسخة المختصرة) وضع  :سلزير
 .41استبانه حدة االعتماد على الكحول وضع  :ستوكويل مع هخرين
 .42مقياس تفهم تعاطي الكحول (النسخة المختصرة  40مفردة) وضع  :ميلر مع مويرس
 .43مقياس تفهم تعاطي الكحول (النسخة الكاملة  70مفردة) وضع  :ميلر مع مويرس
 .44مقياس لهفة الكوكايين –  3وضع :ويس مع هخرين
 .45مقياس لهفة الكوكايين –  5وضع :ويس مع هخرين
 .46مقياس اللهفة  10-وضع :دوران مع إجليسياس
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 .47مقياس اللهفة العام 59 -وضع :ميركل
 .48استبانه اللهفة متعددة السمات  129 -وضع :روبينسون
 .49االستبانه المختصرة إللحاح التدخين وضع  :تيفاني مع دروبس
 .50مقياس متالزمة االعتماد على النيكوتين وضع  :شيفمان مع هخرين
 .51استبانه عواقب التدخين لدى المراهقين وضع  :أسكويري
 .52استبانه التدخين لمرحلة ما بعد الوالدة وضع  :سينثيا
 .53مقياس أسباب التدخين وضع  :هورن مع ونجرو
 .54مسح التبغ وضع  :أسكويري
 .55استبانه لهفة الهيروين وضع  :تيفاني مع هخرين
 .56استبانه لهفة الهيروين وضع  :فرانكين مع هخرين
 .57دليل المقابلة التشخيصية لسفور اإلدمان –الصورة الخامسة وضع :ماكليالن مع هخرين
 .58مقياس االعتماد على الكحول وضع :سكينر مع هورن
 .59االختبار المعدل للتعرف إلى اضطرابات تعاطي الحشيش وضع :أدمسون مع هخرين
 .60استبانه مشكالت الحشيش وضع :كوبيالند مع هخرين
 .61مقياس انسحاب الحشيش وضع :بودني مع هخرين
 .62استبانه حدة االعتماد على األمفيتامين وضع :تشرشل مع هخرين
 .63استبانه االعتماد على البنزوديازيبين وضع :بايلي
 .64استبانه لهفة البنزوديازيبين وضع :مول
 .65مقياس تقييم أعراض اإلقالت عن األمفيتامينات وضع :ماكجريجور
 .66استبانه الفعالية الذاتية لالمتنات عن البنزوديازيبين وضع :بار مع هخرين
 .67استبانه بروفيل اإلنكار وضع :أوسكار
 .68استبانه الثقة الموقفية (لإلدمان) وضع :مركز بحوا اإلدمان
 .69قائمة مراجعة أعراض متالزمة سوء استخدام العقاقير النفسية للدليل العاشر وضع :منظمة الصحة العالمية
 .70استبانه لهفة الكوكايين الصورة العامة وضع :جارسيا مع هخرين
 .71المقياس المختصر للهفة نحو المادة االدمانية ( )8وضع :سوموزا مع هخرين
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نشاطات إعالمية
( )120نشاطا
( لقاءات تليفزيونية  ،ومقاالت صحفية )
أ  -لقاءات تليفزيونية
( )2لقاء تليفزيوني
 -1برنامج كافيه الشباب ،القناة الخامسة بالتليفزيون المصري ،استضافة منفردة بث مباشر على الهواء ،مننع ضننيوف
الحلقة من الشباب ،حلقة يوم االثنين  ،2010/2/22بعنوان :تجارب الشننباب السننابقة وتأثيرهننا النفسنني علننى الننزواج،
إعداد :فاتن محجوب  ،وعادل درويش ،تقديم :عال عبد العزيننز  ،إخننراج  :محمنند الحفننناوى  ،وميننرال حشنناد  ،مننن
الساعة 5.55 -5م .
 -2برنامج الصحة والحياة ،قناة تليفزيننون البحننرين ،استضننافة منفننردة بننث مباشننر علننى الهننواء ،حلقننة يننوم السننبت
 ، 2008/5/24بعنوان :القلق و الخوف وتوهم المننرض ،إعننداد وتقننديم :د / .وفنناء إبننراهيم الشننربتى  ،إخننراج  :علننى
عيسى درويش  ،من الساعة 10 -9م .وأعيد بثها األحد  2008/5/25من الساعة  2-1ظهرا.

ب  -مقاالت صحفية
( )118مقاال صحفيا
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 -1نوبة االكتئاب في االضطراب ثنائي القطب قد تصل إلى محاولة االنتحار ،االثنين
 ،2014/5/26وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية

 -2اضطراب اجترار الطعام يزداد لدى من يعانون إعاقة عقلية ،الجمعة ،2014/5/9
وتم نشره في ( )11أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية
دNewsery .net -
ذnewsarchiver.com -
ر -أنباء نت
زea3rf.com -

 -3ما ال تعرفه عن اضطراب تبدد الشخصية أو اختالل الهوية ،األربعاء ،2014/4/30
وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية

 -4اضطرابات الشذوذ ترتكز على تفضيل أهداف جنسية ومنها الولع باألطفال ،االثنين
 ،2014/4/21وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
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خ-

شبكة مصرس اإلخبارية

 -5العالج المعرفي يخفض مستوى ضغوط المريض ،الجمعة  ،2014/4/18وتم نشره
في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية

 -6األرق وصعوبة التركيز والتوتر العضلي أهم أعراض اضطراب القلق العام ،االثنين
 ،2014/4/14وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

 -7األفكار التلقائية ليست غريبة على من يعانون الضغوط النفسية ،األحد
 ،2014/4/13وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

 -8فقدان الذاكرة االنشقاقي يصعب تشخيصه لدى األطفال ،الخميس  ،2014/4/3وتم
نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

71

 -9االضطراب الجنسي (الفيتشية) قد يؤدى للعجز ويحدا لمدة ال تقل عن 6
أشهر،االثنين  ،2014/3/31وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

المقعد الساخن ينضج شخصيتك ويعيدك إلى الواقع ،الجمعة ،2014/3/28
-10
وتم نشره في شبكة رؤية اإلخبارية
المقعد الساخن أحد وسائل العالج النفسي ،الجمعة  ،2014/3/28وتم نشره
-11
في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

استشاري نفسي يشرح كيفية تشخيص مرض االضطراب الضاللي ،الخميس
-12
 ،2014/3/27وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

األرق والعصبية أبرز أعراض التسمم بالكافيين ،األحد  ،2014/3/23وتم
-13
نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية
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اضطراب الشخصية شبه الفصامية تظهر في مرحلتي الطفولة والمراهقة،
-14
الخميس  ،2014/3/20وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية

السلوكيات الحركية قد تكون نتيجة إحباط أو ضغوط ،األربعاء
-15
 ،2014/3/19وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية

اإلساءة لوطفال مهما كان نوعها يمكن أن تتسبب في إصابتهم باالكتئاب
-16
حاليا ،الثالثاء  ،2014/3/18وتم نشره في جريدة صفحة جديدة ،النسخة
االلكترونية.
مهنة المرض تعنى أن المريض ال يرغب في الشفاء ،االثنين ،2014/3/17
-17
وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

االضطراب االنفجاري يحدا نتيجة عدم السيطرة على االندفاعات ،األحد
-18
 ،2014/3/16وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية
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مريض اضطراب الشخصية دائما يشعر بخوف غير مبرر ،الجمعة
-19
 ،2014/3/14وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية

اضطراب التحول يرجع ألسباب نفسية وليست عضوية ،الخميس
-20
 ،2014/3/13وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية

االستعراء الجنسي سلوك شاذ تصاحبه اضطرابات نفسية ،الثالثاء
-21
 ،2014/3/11وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية

السلبية أبرز سمات الشخصية االعتمادية ،األحد  ،2014/3/9وتم نشره في
-22
جريدة الغد االردنى
إدمان الكلة والتنر يسبب الموت المفاجئ واالكتئاب ،السبت  ،2014/3/8وتم
-23
نشره في ( )9أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية
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د-
ذ-

the-today.com
bloglovin.com

التشاؤم والشك والسلبية أبرز سمات الشخصية االعتمادية ،الخميس
-24
 ،2014/3/6وتم نشره في ( )9أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية
د -أنباء نتد أخبار اليمند صحة
ذWorldnews.com -

فقدان الشهية العصبى يعانى منه من يتسمون بالتفكير غير المرن ،السبت
-25
 ،2014/3/1وتم نشره في ( )10أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية
wnn1.com
جريدة العاصمة
أخبار النمنجتنمع الطبني  -الجمعية السعودية لطب األسرة والمجتمع

ماذا تعرف عن مرض رهاب الخالء ؟ ،الجمعة  ،2014/2/28وتم نشره في
-26
( )8أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية
د -أرشيف األخبار

أهم أعراض ما قبل الحيض عند المرأة ،الثالثاء  ،2014/2/25وتم نشره في
-27
( )8أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
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ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية
د -أخبار الصحة العاجلة على اإلنترنت

كثرة النظر للمرهة يسبب تشوه الجسد ،االثنين  ،2014/2/24وتم نشره في
-28
( )10أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية
د -النيل  -قناة مصر اإلخبارية
ذWorldnews.com -
ر -أنباء نتد أخبار اليمند صحة

أعراض نوبة الهوس الخفيف تستمر  4أيام متتالية ،السبت ،2014/2/22
-29
وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

 %60ممن يعانون االضطراب النوعي أكثر عرضة لمحاولة االنتحار،
-30
السبت  ،2014/2/22وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

ما هو اضطراب الشخصية الحدية؟ ،الخميس  ،2014/2/20وتم نشره في
-31
( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
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ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

تعرف على أعراض النوم االنتيابى ،الخميس  ،2014/2/20وتم نشره في
-32
( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

هوس السرقة اضطراب نفسي بدون دات وقد يكون بغرض االنتقام ،األحد
-33
 ،2014/2/16وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

القلق والخوف غير المبرر من أعراض الرهاب االجتماعى ،األحد
-34
 ،2014/2/16وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

تعرف على األعراض النفسية التي تصيب الرجال نتيجة الحمل الكاذب،
-35
السبت  ،2014/2/15وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
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ج-
ح-
خ-

شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

التغيرات السلوكية والنفسية أول أعراض تعاطي الحشيش ،الجمعة
-36
 ،2014/2/14وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

تعرف إلى اضطراب الشخصية التجنبية ،الخميس  ،2014/2/13وتم نشره
-37
في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

تعرف إلى اضطراب طيف التوحد ،الخميس  ،2014/2/13وتم نشره في ()8
-38
أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية
د -جريدة األمل

ماذا تعرف عن اضطراب الشخصية النرجسية ،األربعاء  ،2014/2/12وتم
-39
نشره في جريدة الغد االردنى ،النسخة االلكترونية
احذر..تعاطي المهلوسات يؤثر على الجهاز العصبي ويؤدى إلى خلل وظائف
-40
الجسم ،الثالثاء  ، 2014/2/11وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية :
أ-
ب-
ت-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
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ث-
ج-
ح-
خ-

شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

تعرف إلى اضطراب الشخصية النرجسية ،االثنين  ،2014/2/10وتم نشره
-41
في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

اضطراب التخزين (التكديس) من أنوات الوسواس القهري ،السبت
-42
 ، 2014/2/8وتم نشره في ( )8أماكن ،النسخة االلكترونية :
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية
جريدة شباب مصر

تكرار حك الجلد يسبب تقرحات ،السبت  ،2014/2/8وتم نشره في ()7
-43
أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

الهيروين يسبب اإلدمان من أول تعاطي ،الخميس  ،2014/2/6وتم نشره في
-44
( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت

79

ح-
خ-

شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

احترس ..الرجيم القاسي قد يسبب االكتئاب ،الثالثاء  ، 2014/2/4وتم نشره
-45
في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

اإلناا أكثر قدرة على التعبير عن مشاعر الفجيعة مقارنة بالذكور ،الثالثاء
-46
 ،2014/2/4وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

الخجل أحد أعراض التوحد والقلق االجتماعي ،السبت  ،2014/2/ 1وتم
-47
نشره في ( )8أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية
جريدة اليوم

نقص عنصر البوتاسيوم بالجسم من أهم أسباب اإلصابة باالكتئاب ،السبت 1
-48
 ،2014/2/وتم نشره في ( )8أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

80

د-

جريدة الشرق

نقص البوتاسيوم يسبب العديد من المشاكل الصحية ،السبت ،2014/2/ 1
-49
وتم نشره في جريدة باب  ،النسخة االلكترونية.
اضطرابات المزاج قد تكون بسبب نقص فيتامين ( د )  ،الخميس 30
-50
 ،2014/1/وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

الخجل والخوف من الغرباء والعزلة من أعراض البكم االختياري لدى
-51
األطفال ،األربعاء
 ،2014/1/ 29وتم نشره في ( )9أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية
جريدة العروبة
arabiye1.blogspot.com

طبيب يحذر :المنشطات العالجية يجب أن تكون تحت إشراف طبي ،األربعاء
-52
 ،2014/1/ 29وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

نقص فيتامين ب  1يهدد باإلصابة باضطرابات الذاكرة ،الثالثاء 28
-53
 ، 2014/1/وتم نشره في ( ) )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
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ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية

تخفيف الضغوط والبحث عن المتعة من أسباب إدمان العقاقير والكحوليات،
-54
األربعاء
 ،2014/1/ 22وتم نشره في ( )13مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية
جريدة اليوم
جريدة أخر خبر
mla5er.com
جريدة أخبار مصر
جريدة أخبار العالم

تعرف على التصورات الذهنية المتعلقة باالنتحار ،األربعاء ،2014/1/ 22
-55
وتم نشره في ( )10أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية
دnewsarchiver.com -
ذ -الجريدة نت

الذكور يعبرون عن غضبهم مباشرة عكس اإلناا ،السبت ،2014/1/ 18
-56
وتم نشره في ( )12مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية
inewsarabia.com
جريدة مصر اليوم

82

ر-
ز-

جريدة خبر
جريدة الغد

التأثير النفسي للكحول يتوقف على مستوى تركيزه في الدم ،السبت 18
-57
 ،2014/1/وتم نشره في ( )9أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة متعدد نت
ح -شبكة علوم وصحة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية
دinewsarabia.com -

األذن الثالثة وأهميتها لنجاح العالج النفسي ،االثنين  ،2014/1/ 13وتم
-58
نشره في ( )11مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
بوابة األجيال الحرة
شبكة أخبار مصر اليوم
mla5er.com
24masr.com
شبكة مصرس اإلخبارية

تعرف على بعض أنماط االكتئاب ،األحد  ، 2014/1/ 12وتم نشره في ()17
-59
مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة مصرس اإلخبارية
شبكة أخبار مصر اليوم
شبكة علوم وصحة
inewsarabia.com
gulfmedia.com
جريدة شباب مصر
newsery.net
rayahnews.com
جريدة مصر اليوم
صحيفة شباب جيل الوحدة الفكرية

83

ط-
ظ-

جريدة العروبة
جريدة المدينة المنورة

احترس ..المشي أثناء النوم عرض مرضى ،األحد  ،2014/1/ 12وتم نشره
-60
في ( )18مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض-
ط-
ظ-
ع-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
شبكة مصرس اإلخبارية
شبكة أخبار مصر اليوم
شبكة علوم وصحة
news.ahlahagah.com
inewsarabia.com
gulfmedia.com
جريدة خبر
aloroba.net
جريدة أخبار اليمن
iwikiweb.com
جريدة الحوار المتمدن
hdrmut2005.wordpress.com
جريدة كايرو دار

نقص فيتامين ( ب  )12يمهد لإلصابة باالكتئاب النفسي ،األربعاء 8
-61
 ، 2014/1/وتم نشره في ( )21مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض-
ط-
ظ-
ع-
غ-
ف-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
شبكة متعدد نت
شبكة أخبار مصر اليوم
جريدة الحوار المتمدن
جريدة أسرار األسبوت
albawabhnews.com
جريدة خبر
شبكة حرية اإلخبارية
alphav3.iqraaelkhabar.com
جريدة عناوين
newsery.net
جريدة اليوم
صحيفة شباب جيل الوحدة الفكرية
شبكة علوم وصحة
جريدة المسار الجزائري
جريدة أخبار العالم
جريدة العروبة
شبكة مصرس اإلخبارية
tanseq.cairodar.com
جريدة الخبر

84

ق-

mobtada.com

أهمية البوح الذاتي في العالج النفسي ،الثالثاء  ،2014/1/ 7وتم نشره في
-62
( )17مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض-
ط-
ظ-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة عناوين
شبكة أخبار مصر اليوم
جريدة خبر
جريدة الحوار المتمدن
شبكة متعدد نت
صحيفة شباب جيل الوحدة الفكرية
جريدة قطر
جريدة خبرنا
شبكة حرية اإلخبارية
مجلة مباشر
إذاعة كل الناس
شبكة كل اإلخبار
جريدة العروبة
جريدة كايرو دار
جريدة مصر اليوم
شبكة مصرس اإلخبارية

اإلساءة لوطفال تسبب إصابتهم باالكتئاب ،األحد  ، 2014/1/ 5وتم نشره
-63
في ( )11مكانا  ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -شبكة متعدد نت
ت -جريدة عناوين
ث -جريدة الحوار المتمدن
ج -جريدة خبر
ح -أرشيف األخبار
خ -شبكة نيوزرى اإلخبارية
د -أخبار المصر
ذbloglovin.com -
رinewsarabia.com -
ز -شبكة مصرس اإلخبارية

تعرف على اكتئاب فصل الشتاء ،الخميس  ،2014/1/ 2وتم نشره في ()13
-64
مكانا ،النسخة االلكترونية :
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -شبكة حرية اإلخبارية
ت -جريدة الحوار المتمدن
ث -شبكة علوم وصحة
ج -شبكة متعدد نت

85

ح -جريدة عناوين
خ -شبكة صدى عدن اإلخبارية
د -جريدة خبر
ذ -شبكة مصرس اإلخبارية
رtbadl.com -
زthe-today.com -
س -شبكة ما كنتش اعرف
ش -جريدة الجماهير

كيف نكتشف تعرض الطفل لالغتصاب ؟  ،الثالثاء ، 2013/12/ 31وتم
-65
نشره في ( )16مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض-
ط-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
شبكة صدى عدن اإلخبارية
شبكة اون الين
شبكة حرية اإلخبارية
جريدة الحوار المتمدن
شبكة علوم وصحة
شبكة متعدد نت
جريدة عناوين
egycoptic.com
شبكة علوم وصحة
the-today.com
جريدة خبر
جريدة شباب مصر
شبكة رصد  24طب وصحة (أخبار اليمن)
جريدة صوت مصر
شبكة مصرس اإلخبارية

اإلننناا أكثننر عرضننة لالكتئنناب مننن الننذكور  ،االثنننين  ، 2013/12/ 30وتننم
-66
نشره في ( )11مكانا  ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -شبكة رصد  24طب وصحة (أخبار اليمن)
ت -شبكة صدى عدن اإلخبارية
ث -شبكة اون الين
ج -شبكة حرية اإلخبارية
ح -جريدة الحوار المتمدن
خ -شبكة علوم وصحة
د -شبكة متعدد نت
ذ -جريدة عناوين
ر -شبكة أخبار مصر اليوم
ز -شبكة مصرس اإلخبارية

اكتئاب األم الحامل يهدد جنينها باإلصابة باألورام ،الجمعة ، 2013/12/ 27
-67
وتم نشره في ( )16مكانا  ،النسخة االلكترونية:

86

أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض-
ط-

جريدة اليوم السابع  ،صحة وطب
أرشيف األخبار
جريدة المسار الجزائري
شبكة نيوزرى اإلخبارية
جريدة مؤسسة شباب الوحدة الفكرية
جريدة أخبار اليوم iNewsArabia.com
جريدة أخبار بالدي
شبكة صدى عدن اإلخبارية
جريدة أخر خبر
جريدة أسرار األسبوت
جريدة الحوار المتمدن
شبكة مصرس اإلخبارية
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
جريدة عناوين
شبكة علوم وصحة

يمكننن تأهيننل أطفننال الشننوارت بتحقيننق احتياجنناتهم اإلنمائيننة ،األربعنناء 25
-68
 ،2013/12/وتم نشره في ( )10أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع  ،صحة وطب
ب -شبكة رصد  24طب وصحة (أخبار اليمن)
ت -جريدة علوم وصحة
ث -شبكة مصرس اإلخبارية
ج -شبكة عيون اإلخبارية
ح -جريدة الحوار المتمدن
خ -شبكة متعدد نت
د -شبكة نيوزرى اإلخبارية
ذ -شبكة حرية اإلخبارية
ر -جريدة عناوين

الكذب بين األزواج سبب انهيار العالقنات والصنراحة هني الحنل ،الثالثناء 24
-69
 ،2013 /12/وتم نشره في ( )20مكان ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض-

جريدة اليوم السابع  ،صحة وطب
المختصر نيوز
مصر اليوم  -الرئيسية  -مجلة مباشر
شبكة رصد  24طب وصحة (أخبار اليمن)
أخبار المصر
جريدة اليوم
رادينننو محنننطة مننصر
جريدة خبر اليوم
شبكة صدى عدن اإلخبارية
شبكة نيوزرى اإلخبارية
شبكة أخبار مصر اليوم
جريدة أخبار اليمن
شبكة متعدد نت
جريدة الحوار المتمدن
جريدة عناوين
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ط -شبكة حرية اإلخبارية
ظ -جريدة المسار الجزائري
ع -شبكة علوم وصحة
غ -جريدة أسرار األسبوت
ف -شبكة مصرس اإلخبارية

تقييد المرضى النفسيين تزيند منن عندائيتهم ،االثننين  ، 2013/12/ 23وتنم
-70
نشره في ( )20مكان ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض-
ط-
ظ-
ع-
غ-
ف-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
شبكة الحياة اآلن
شبكة رصد  24طب وصحة (أخبار اليمن)
جريدة اليوم
جريدة مصر اليوم
شبكة مصرس اإلخبارية
جريدة صدى عدن اإلخبارية
جريدة جورنالك
جريدة بلدنا اليوم
جريدة الخبر
جريدة المسار الجزائري
شبكة عيون اإلخبارية
جريدة الحوار المتمدن
أخبار أحلى حاجة
شبكة حرية اإلخبارية
جريدة أسرار األسبوت
شبكة متعدد نت
جريدة عناوين
جريدة علوم وصحة
شبكة صدى عدن اإلخبارية

الغدة النخامية ..مايسترو الغدد ،االحند ،2013/12/ 22وتنم نشنره فني ()16
-71
مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض-
ط-

جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
شبكة أخبار العالم
شبكة جورنالك
شبكة الحياة اآلن
شبكة أخبار العاصمة
جريدة المختصر نيوز
جريدة أخبار اليمن
شبكة المحترفون العرب اإلخبارية
شبكة حرية اإلخبارية
جريدة المسار الجزائري
جريدة عناوين
جريدة الحوار المتمدن
شبكة متعدد نت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية
gulfmedia.com
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تجنب العقاقير المؤثرة على األداء سلبا ً في جلسات العالج النفسني ،االحند22
-72
 ،2013/12/وتم نشره في ( )9أماكن:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة خبرنا
ت -جريدة المسار الجزائري
ث -جريدة أرشيف األخبار
ج -جريدة عناوين
ح -شبكة مصرس اإلخبارية
خ -جريدة الحوار المتمدن
د -جريدة متعدد نت
ذ -شبكة علوم وصحة

ارتفننات معنندل االكتئنناب لنندى مرضننى السننرطان لشننعورهم بنناقتراب المننوت،
-73
االحد ،2013/12/ 22وتم نشره في ( )9أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -شبكة أخبار العالم
ت ، inewsarabia.com -جريدة أخبار اليوم
ث -شبكة مصادر نت (أخبار اليمن)
ج -جريدة أسرار األسبوت
ح -جريدة عناوين
خ -جريدة الحوار المتمدن
د -شبكة متعدد نت
ذ -شبكة مصرس اإلخبارية

عوامل اكتئاب الحمل لدى الزوجة  ،السبت  ، 2013 /12/ 21وتم نشنره فني
-74
( )15مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-
ر-
ز-
س-
ش-
ص-
ض-

جريدة اليوم السابع  ،صحة وطب
جريدة المسار الجزائري
جريدة الجماهير
جريدة كلمتي
جريدة الحياة اآلن
جريدة أرشيف األخبار
شبكة عيون اإلخبارية
شبكة حرية اإلخبارية
gulfmedia.com
شبكة متعدد نت
موسوعة العراق
جريدة عناوين
شبكة علوم وصحة
جريدة الحوار المتمدن
شبكة مصرس اإلخبارية

كثرة نوبات الغضنب الزائند تتسنبب فني اإلصنابة بنأمراض الشنريان التناجي،
-75
الخميس  ،2013 /12/ 19وتم نشره في ( )22مكانا ،النسخة االلكترونية:
89
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جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة محطاتي
شبكة رصد  24طب وصحة (اخبار اليمن)
جريدة أخبار العالم
جريدة المسار الجزائري
جريدة الفجر الجديد
جريدة الوفاق
وكالة سوال برس
جريدة االقتصادية
جريدة بنت العرب
وكالة هيرمس برس
وكالة أخبار ليل ونهار
صحيفة األجيال الحرة
موسوعة العراق
شبكة مصرس اإلخبارية
جريدة الشعب الجديد
جريدة أخبار اليوم inewsarabia.com
جريدة أسرار األسبوت
شبكة حرية اإلخبارية
شبكة متعدد نت
جريدة الحوار المتمدن
جريدة عناوين

هداب وأخالقيات جلسة العالج النفسني الجمناعي ،األربعناء ،2013 /12/ 18
-76
وتم نشره في ( )11مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة أخبار اليوم inewsarabia.com
ت -جريدة أخبار اليمن
ث -شبكة مصرس اإلخبارية
ج -جريدة شباب مصر
ح -جريدة أسرار األسبوت
خ -جريدة عناوين
د -شبكة حرية اإلخبارية
ذ -جريدة المسار الجزائري
ر -شبكة متعدد نت
ز -جريدة الحوار المتمدن

االكتئاب يستمر مع األم الحامل حتى بعد النوالدة بثمانينة أسنابيع ،السنبت 14
-77
 ، 2013/12/وتم نشره في ( )14مكانا ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -شبكة حرية اإلخبارية
ت -جريدة أخبار اليوم inewsarabia.com
ث -موسوعة العراق
ج -جريدة الحوار المتمدن
ح -جريدة ارض مصر
خ -أرشيف األخبار
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دbntmsrya.com -
ذ -شبكة علوم وصحة
ر -شبكة مصرس اإلخبارية
ز -جريدة عناوين
س -شبكة صدى عدن اإلخبارية
ش -جريدة العرب اليوم arabstoday.net
صWikimedia.org -

الغينرة القاتلنة تشنكل خطنرا علنى النزوجين ،األربعناء  ،2013/12/ 11وتنم
-78
نشره في ( )13مكانا ،النسخة االلكترونية:
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جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
شبكة أخبار العالم
شبكة علوم وصحة
جريدة بلدنا نيوز
جريدة عناوين
شبكة حرية اإلخبارية
جريدة المسار الجزائري
شبكة متعدد نت
شبكة مصرس اإلخبارية
جريدة كايرودار
جريدة أخبار اليوم Inewsarabia.com
جريدة أسرار األسبوت
جريدة الحوار المتمدن

مرض السكر الكاذب له نفس األعراض النفسية للحقيقي ،األربعاء 11
-79
 ،2013/12/وتم نشره في ( )12مكانا ،النسخة االلكترونية:
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جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة المول االخبارى
جريدة ستار تايمز
جريدة عناوين
شبكة صدى عدن اإلخبارية
جريدة المشاهير
شبكة متعدد نت
atlanticmedia.info/index
أرشيف األخبار
شبكة علوم وصحة
جريدة أسرار األسبوت
شبكة مصرس اإلخبارية

تعرف على أنوات االنحرافات الجنسية ،السبت ،2013 /12/ 7وتم نشنره فني
-80
( )10أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -شبكة حرية اإلخبارية
ت -شبكة صدى عدن اإلخبارية
ا -جريدة المسار الجزائري
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جريدة عمون الصحي
جريدة الحوار المتمدن
جريدة أخبار الواقع
جريدة أسرار األسبوت
شبكة علوم وصحة
شبكة مصرس اإلخبارية

هناك ارتباط بين انخفاض مستوى الكاتيكوالمين وحناالت االكتئناب ،الخمنيس
-81
 ، 2013 /12/ 5وتم نشره في ( )8أماكن:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -البوابة نيوز
ت -موجز نيوز
ا -جريدة المسار الجزائري
ج -جريدة الحوار المتمدن
ح -جريدة الشعب
خ -جريدة كايرودار
د -شبكة مصرس اإلخبارية

الفحص النفسي قبل الزواج يقلل من نسب الطنالق ،األربعناء ،2013 /12/ 4
-82
وتم نشره في ( )10أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة أسرار األسبوت
ت -جريدة خبر اليوم
اinagist.com -
ج -منشور (برق االمارات)
ح -جريدة عمون الصحي
خ -جريدة الحوار المتمدن
د -جريدة أخبار اليوم iNewsArabia
ذ -جريدة مصر اليوم
ر -شبكة مصرس اإلخبارية

إصابات الفص ألجداري فني الندماغ تنؤثر علنى إحسناس الطفنل ،األربعناء 4
-83
 ، 2013/12/وتم نشره في ( )10أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -نيوز
ت -جريدة خبر اليوم
ا -شبكة حرية اإلخبارية
ج -شبكة صدى عدن اإلخبارية
ح -جريدة المشاهير
خ -جريدة علوم وصحة
دarab4starz.com -
ذ -موسوعة العراق
ر -شبكة مصرس اإلخبارية

إصابات الفص الجبهى في الدماغ تؤثر على حركة الطفنل وتفكينره ،األربعناء
-84
 ، 2013 /12/ 4وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
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أ -جريدة اليوم السابع  ،صحة وطب
ب -موسوعة العراق
ت -جريدة علوم وصحة
ا -نيوز
ج -جريدة الحوار المتمدن
حl-news.net -
خ -شبكة مصرس اإلخبارية

االستخفاف بالقانون وغوغائينة الشنارت وراء تفشنى االغتصناب ،الثالثناء 3
-85
 ، 2013 /12/وتم نشره في ( )13مكانا ،النسخة االلكترونية:
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جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
جريدة بوابة المرأة المصرية
موجز نيوز
جريدة بلدنا اليوم
FMegypt.com
شبكة حرية اإلخبارية
وكالة خبري اإلخبارية
نيوزنا
شبكة صدى عدن اإلخبارية
lolspotz.com/health
جريدة الحوار المتمدن
بوابة المرأة المصرية
شبكة مصرس اإلخبارية

الهالوس الشمية هي األكثر انتشارا ً في أمنراض الفنص الصندغي فني المنخ،
-86
الثالثاء  ، 2013 /12/ 3وتم نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع  ،صحة وطب
ب -جريدة عناوين
ت -شبكة مصرس اإلخبارية
ا -جريدة هخر األخبار
ج -جريدة العرب اليوم
ح -جريدة علشان بلدنا
خ -شبكة حرية اإلخبارية

كيفية التعايش مع مريض الصرت ،االثننين 2013/12/ 2وتنم نشنره فني ()9
-87
أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة دار األخبار
ت -موجز نيوز
ا -الجورنال
ج -المسار الجزائري
ح -شبكة مصرس اإلخبارية
خ -شبكة أخبارك اونالين
د -وكالة األخبار العربية
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ذ-

جريدة مصر اليوم

تعاطي الخمور يحدا خلال في تفاعل الموصالت العصبية بنالمخ  ،السنبت 30
-88
2013/11/وتم نشره في ( )9أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -جريدة أسرار األسبوت
ت -جريدة المسار الجزائري
ا -شبكة مصرس اإلخبارية
ج -شبكة صدى عدن اإلخبارية
ح -شبكة حرية اإلخبارية
خ -شبكة علوم وصحة
د -شبكة أخبار العالم
ذ -جريدة عناوين

االنتحار السبب الثالث لموت األطفال ،الثالثاء 2013/11/ 26وتم نشره في
-89
( )8أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -ماي ديوان اإلخباري
ت -شبكة حرية اإلخبارية
ا -شبكة صدى عدن اإلخبارية
ج -شبكة علوم وصحة
ح -شبكة مصرس اإلخبارية
خ -مجلة نصف الدنيا
د -جريدة أخبار اليومiNewsArabia،

اكتئاب ما بعد الوالدة يهدد صحتك وصحة طفلك ،االثنين  2013/11/ 25وتنم
-90
نشره في مجلة نصف الدنيا
اكتئاب ما بعد الوالدة يهندد صنحة األم وطفلهنا ،االثننين  2013/11/ 25وتنم
-91
نشره في ( )10أماكن  ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -وكالة فلسطين االخبارية
ت -جريدة مصر اليوم
ا -شبكة حرية اإلخبارية
ج -جريدة المسار الجزائري
ح -مجلة ملك وال كتابة
خ -شبكة مصرس اإلخبارية
د -جريدة الحوار المتمدن
ذ -جريدة كايرودار
ر -جريدة ارض مصر

التفاؤل يساعد في شفاء مرضى القلب والسرطان ،األحند 2013/11/ 17وتنم
-92
نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -أخبار اآلن

94

ت -شبكة مصرس اإلخبارية
ا -جريدة علشان بلدنا
ج -شبكة علوم وصحة
ح -مجلة نصف الدنيا
خ -جريدة كايرودار

أهمية التدخالت األسرية في عالج قلق األطفال ،األحد ، 2013/11/ 17 ،وتم
-93
نشره في ( )7أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -شبكة حرية اإلخبارية
ت -شبكة صدى عدن اإلخبارية
ا -جريدة أسرار األسبوت
ج -شبكة مصرس اإلخبارية
ح -جريدة العرب اليوم
خ -جريدة عناوين

مرضى القلب منن األطفنال أكثنر تعرضنا لإلصنابة بنالقلق ،األربعناء /11/ 13
-94
 ،2013وتم نشره في ( )8أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع  ،صحة وطب
ب -جريدة أخبارنا اليوم
ت -أخبار العالم
ا -شبكة راية اإلعالمية
ج -جريدة عناوين
ح -جريدة علشان بلدنا
خ -مجلة نصف الدنيا
د -شبكة مصرس اإلخبارية

األطفننال المصننابون بالسننرطان أكثننر اسننتهدافا لإلصننابة باالكتئنناب النفسنني،
-95
الثالثاء 2013/11/5 ،وتم نشره في ( )8أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع  ،صحة وطب
ب -مجلة نصف الدنيا
ت -مجلة العروبة الطبية
ا -جريدة عناوين
ج -شبكة حرية اإلخبارية
ح -شبكة مصرس اإلخبارية
خ -شبكة صدى عدن
د -جريدة شباب مصر

ما عالج اكتئاب األطفال  ،الجمعة  ، 2013 /8/ 23وتم نشره في ( )9أماكن،
-96
النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
ب -مجلة العروبة الطبية
ت -قناة الشباب
ا -شبكة علوم وصحة
ج -شبكة حرية اإلخبارية
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جريدة هخر األخبار
جريدة أخبار اليوم inewsarabia.com
جريدة شباب مصر
شبكة مصرس اإلخبارية

االعتبارات العالجية في برامج عالج قلق األطفال ( الجزء الثاني ) ،السبت
-97
 ،2013/8/ 10وتم نشره في ( )9أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
بActive Magazine -
ت -قناة الشباب
ا -شبكة علوم وصحة
ج -جريدة مصر المستقبل
ح -شبكة مصرس اإلخبارية
خ -شبكة حرية اإلخبارية
د -جريدة أسرار األسبوت
ذ -جريدة مصر اليوم

االعتبارات العالجية في برامج عالج قلق األطفال  ( ،الجزء األول ) ،الثالثاء
-98
 ،2013/8/ 6وتم نشره في ( )9أماكن ،النسخة االلكترونية:
أ -جريدة اليوم السابع ،صحة وطب
بActive Magazine -
ت -قناة الشباب
ا -شبكة علوم وصحة
ج -جريدة مصر المستقبل
ح -شبكة مصرس اإلخبارية
خ -شبكة حرية اإلخبارية
د -جريدة أسرار األسبوت
ذ -جريدة مصر اليوم
اعترافننات ضننحايا التحننرش الجنسنني ،مجلننة أكتننوبر ،العنندد ( ،) 1895األحنند 17
-99
 ،2013/2/ي .53-52
 -100ضحايا التحرش يتحدثون ،بوابة المرأة المصرية ،االربعاء .2013/4/ 24
حنننرب المنشنننورات تشنننعل اإلسنننكندرية ،مجلنننة أكتنننوبر ،العننندد ( ،)1845األحننند
-101
 ،2012/3/4ي .23-22
هل أنت مدمن ؟  ،مجلة الفنار  ،العدد الخامس  ،يونيو  ، 2010ي .25
-102
الطلبة و الطالبات و رهبنة االمتحاننات ،جرينندة الميثنناق (البحننرين) ،العنندد (،)752
-103
الخميس .2006/5/25
األلفية الجديدة  :التحنديات و األمنل  ،مجلننة العلننوم االجتماعيننة (الكويننت)  ،المجلنند
-104
( )32العدد ( 2004 ، ) 1

 ) 22 ( -105حالة للتحول الجنسي في مستشنفى الشناطبى  :ياسنر أصنبح يسنرا و
هويدا تحولت إلى هاني ،مجلة أكتوبر ( ،القاهرة)  ،العدد ( ، )1316األحد ، 2002/1/13ي
.45-44
االغتصاب الجنسي لإلناا ،جريدة اإلسكندرية ،العدد (.1999 /4/15 ،)15
-106
طالب فرجون بالزواج العرفي و أساتذة يرون عواقنب وخيمنة  ،جرينندة الشننرق
-107
األوسط ( ،القاهرة)  ،العدد ( ، )7377االثنين ، 1999/2/8ي .15
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عاطفة تتصنارت منع الغينرة و العنناد و الحسند :حرمنان عناطفي يلنبس قننات

-108
الحب ،جريدة االقتصادي( ،القاهرة) ،العدد ( ،)1896األربعاء .1998/11/18
كذب المنجمون ولو صندفوا  ،مجلننة البحيننرة  ،العنندد ( ، )10ابريننل  ،1998ي -18
-109
.19

-110

جرائم األحداا ،جريدة الرأي العام( ،القاهرة) ،العنندد ( ،)563الجمعننة  ،1998/3/6ي

.4
عقول مريضة تقبنل الخرافنات  :كذبنة اسنمها بقنرة الندلنجات  ،مجلننة أكتننوبر ،
-111
(القاهرة)  ،العدد ( ، )1111األحد ، 1998/2/8ي .23-22
الشننك وتحليننل شخصننية الشنناك  ،جرينندة الننرأي العننام ( ،القنناهرة)  ،العنندد ()548
-112
،الجمعة ، 1997/11/21ي6
االنحراف ،جريدة الرأي العام( ،القاهرة) ،العدد ( ،)543الجمعة .1997/11/21
-113
نظنننرة الرجنننل للمنننرأة ،جريننندة النننرأي العنننام( ،القننناهرة) ،العننندد ( ،)535الجمعنننة
-114
 ،1997/8/22ي .5
رياضننة الننذهن تعننالج همننوم الكتابننة  ،مجلننة النننادي (السننعودية) (إصنندار عكنناظ
-115
الرياضي االسبوعى)  ،العدد (، 1997/2/5، )325ي .48
الغيرة ،جريدة البالد (السعودية) ،العدد ( ،)14791األربعاء  ،1996/12/25ي .8
-116
مشنننكالت النننزواج والعنوسنننة  ،جريننندة النننرأي العنننام ( ،القننناهرة)  ،العننندد ()115
-117
 ، 1990/9/20،ي . 5
جرائم اغتصناب أصنحابها أطفنال ،مجلننة صننباح الخيننر( ،القنناهرة) ،العنندد (،)1796
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الخميس  ،1990/6/7ي .27-26
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