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 إلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريساقاعدة بيانات 

تاريخ  عنوان البحث القسم اسم الباحث م
 املساهمة مكان النشر النشر /

1. 
Hayat 

Refaey Ali 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

Evaluating the English 

Textbook Excel in English 

Series used in the Secondary 

Stage.  

1995 

Journal of Research 

in Education and 

Psychology. 

Vol.8,No.4 April, 

1995. Minia 

University. Single 

Experimental. 

 

2. 
Hayat 

Refaey Ali 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The Effect of Using a Program 

of Proverbs and Idioms on the 

Development of Vocabulary 

Recognition, Idiomatic Use , 

and Translation Performance 

of 1st Year English Majors, 

Faculty of Education  

1995 

Journal of Research 

in Education and 

Psychology. 

Vol.8,No.3 January, 

1995 Minia 

University. Single 

Experimental. 

 

3. 
Hayat 

Refaey Ali 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The Effect of Using a task 

Based Approach on 

Developing Linguistic and 

Communicative Competence 

of 1st Year English Majors, in 

the Faculty of Education.  

1995 

Journal of Research 

in Education and 

Psychology. 

Vol.8,No.2 October, 

1995 Minia 

University. Single 

Experimental 

 

4. 
Hayat 

Refaey Ali 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The Effect of Using Pre-

Writing Techniques on 

English Language Proficiency 

and on Level of Performance 

in Composition Writing of 1st 

Year English Major, Faculty 

of Education.  

1994 

Journal of Research 

in Education and 

Psychology. 

Vol.7,No.3, Jan, 1994 

Minia Univ. Single 

Experimental. 

 

5. 
Hayat 

Refaey Ali 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The effect of a test_ taking 

training skills of 2nd year 

English Majors, Minia ,faculty 

of Education . 

 1990 

Journal of research in 

Education and 

Psychology 

Vol(3),no(3) 

Single 

6. 
Hayat 

Refaey Ali 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The Effect of small group 

discussion techniques versus 

lecturing on the Acquisit in of 

thses techniques and on 

English language proficiency 

of English Majors of the 

faculty of education . 

1990 

Journal of research in 

Education and 

Psychology 

Vol(4),no(2) 

Single 

7. Hayat 
Curriculum 

&Instructio

The effect of teaching critical 

Thinking Skills to English 
1990 Journal of research in 

Education and 
Single 
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 املساهمة مكان النشر النشر /

Refaey Ali n dept. Freshmen in the Faculty 

Education Through Teacher 

Led small Group Discussions 

on their acquisition and use of 

Skills and their Performance 

in reading Comprehention . 

Psychology 

Vol(3),no(4) 

8. 
Hayat 

Refaey Ali 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The effect of training 3rd year 

English Majors of the faculty 

of Education in the skills of 

using the library and the 

dictionary on acquiring these 

skills. 

1990 

Journal of research in 

Education and 

Psychology 

Vol(3),no(3) 

Single 

9. 
Hayat 

Refaey Ali 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The effect of using 

self_Instruction Approach in 

Improving English Majors 

Knowledge of Graphemic , 

Graphophonemic,and 

Morphophonemic Features of 

English Orthography .  

1990 

Journal of research in 

Education and 

Psychology 

Vol(3),no(4) 

Single 

10. 
Hayat 

Refaey Ali 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The Effect of using word 

games versus the use of word 

lists on the acquisition of 

vocabulary items of first 

grade students of the 

secondary stage . 

1990 

Journal of research in 

Education and 

Psychology 

Vol(4),no(2) 

Single 

11. 
Hayat 

Refaey Ali 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The Effect of Using Drama 

Techniques on Developing 

Language Proficiency of 1st 

Year English Majors in the 

Faculty of Education. Single 

Experimental. 

 

 

 

12. 

Kawther 

I.M. Kawtb 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

Investigation the effect of 

reflection model of 

supervision ( self_ evaluation 

on improving fourth year 

English majors' teaching 

performance, their verbal 

interaction patterns and their 

performance on a teaching 

situation reaction test . 

1994 

Journal of research in 

Education and 

Psychology A 

Quarterly journal 

Single 

13. 
Kawther 

I.M. Kawtb 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

the effect of an ESP program 

first year mass media students 

at the faculty of specific 

education on their 

achievement level and their 

attitudes towards the program 

effectiveness. 

1994 

Journal of research in 

Education and 

Psychology A 

Quarterly journal 

Vol(VIII),no(4) 

Single 

14. 
Kawther 

I.M. Kawtb 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

Investigation the effect of 

using culture Oriented 

language program on 

developing fourth year 

English majors, reading 

1993 

A paper presented at 

the conference on the 

role of education in 

society development 

faculty of Ed Minia 

Single 
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 املساهمة مكان النشر النشر /

comprehension and 

communicative translation 

skills . 

Univ . 

15. 
Kawther 

I.M. Kawtb 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The Effect of using a process 

paradigm program on 

developing of fourth year 

English majors' writing 

skills : An experimental 

study . 

1992 

Journal of research in 

Education and 

Psychology 

Vol(IV),no(2) 

Single 

16. 
Kawther 

I.M. Kawtb 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The Effect of using protocol 

materials vs lecturing 

demonstration on developing 

some cognitive skills of fourth 

year English majors in the 

methodology course . 

1991 

Journal of research in 

Education and 

Psychology 

Vol(V),no(2) 

Single 

17. 
Kawther 

I.M. Kawtb 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

Commitment to 

communicative in Foreign 

language teacher education 

programs in Egypt . 

1990 

A paper presented at 

the conference on 

teacher preparation 

from the prospective 

of teaching 

development strategy. 

Single 

18. 
Kawther 

I.M. Kawtb 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The Effect of using self 

instruction approach on 

improving English majors 

knowledge of Graphemic , 

Graphophonemic, and 

Morphophonemic Features of 

English Orthography . . 

1990 

Journal of research in 

Education and 

Psychology 

Vol(3),no(4) 
Shared 

19. 
Kawther 

I.M. Kawtb 

Curriculum 

&Instructio

n dept. 

The Effect of using the 

modified cloze procedure 

technique vs the reader 

generated questions technique 

on developing the reading 

comprehension skills of first 

year special Diploma English 

non_majors . 

1990 

Journal of research in 

Education and 

Psychology 

Vol(3),no(4) 

Single 

إبراهيم علي   .20

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

األمن النفسى وعالقته بالسلوك التنمرى 

لدى عينة من أطفال المؤسسات اإليوائية 

 بمدينة المنيا، 

مجلة البحث فى التربية وعلم  2017

  2017النفس بالمنيا، 

إبراهيم علي   .21

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

عية تشخيص ذوى صعوبات التعلم االجتما

 االنفعالية بالمرحلة الجامعية

مجلة البحث فى التربية وعلم  2017

 2017النفس بالمنيا، 
 

إبراهيم علي   .22

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

فعالية برنامج معرفى سلوكى فى تنمية 

الشعور باألمن النفسى لدى عينة من 

 أطفال المؤسسات اإليوائية بمدينة المنيا، 

التربية وعلم مجلة البحث فى  2017

  2017النفس بالمنيا، 

إبراهيم علي   .23

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

الفروق فى مستوى التسويق األكاديمى 

بين ذوى صعوبات التعلك االجتماعية 

 واالنفعالية بالمرحلة الجامعية 

مجلة البحث فى التربية وعلم  2016

مجلة  2016النفس بالمنيا، 

فس البحث فى التربية وعلم الن

 2016بالمنيا، 

 

 ، مجلة البحث فى التربية  2014بالألليكسيثيميا وعالقتها باالكتئاب لدى الصحة إبراهيم علي   .24
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تاريخ  عنوان البحث القسم اسم الباحث م
 املساهمة مكان النشر النشر /

 2014وعلم النفس بالمنيا،  عينة من المراهقين بالمنيا النفسية إبراهيم أحمد

إبراهيم علي   .25

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

مجلة البحث في التربية وعلم  1997 ياالتجاهات الحديثة في العالج السلوك

 ( أبريل4النفس بالمنيا العدد )

 ىفرد

إبراهيم علي   .26

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

مجلة البحث في التربية وعلم  1996 الهستريا وعالقتها ببعض أبعاد الشخصية 

 النفس العدد األول

 فردى

إبراهيم علي   .27

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

ت السوماتوسيكلوجية وعالقتها االختالال

ببعض إضطرابات الشخصية دراسه 

إمبريقية للبنين والبنات الصم في 

 المجتمع القطري.

مجلة علم النفس الهيئة  1994

المصرية العامة للكتاب العدد 

 ( السنه الثامنة.30)
 فردي

إبراهيم علي   .28

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

الشهية المفرطة وعالقتها ببعض 

 ضطرابات الشخصيةا

مجلة مركز البحوث جامعة  1994

 (  5قطر العدد ) 

 فردى

إبراهيم علي   .29

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

الشهية المفرطة وعالقتها ببعض 

االضطرابات العصابية دراسة عامليه / 

 كلينيكيه 

مركز البحوث التربوية جامعة  1994

 مشترك قطر العدد الخامس 

إبراهيم علي   .30

 اهيم أحمدإبر

الصحة 

 النفسية

صور السلطة الوالدية كما يدركها األبناء 

 وعالقتها بالدافعية لإلنجاز

جامعة  –مجلة كلية التربية  1994

 عين شمس

 فردى

إبراهيم علي   .31

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

صورة الجسم وعالقتها ببعض المتغيرات 

 النفسية 

مجلة الدراسات النفسية رانم  1994

 (13د )العد

 فردى

إبراهيم علي   .32

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

قضم األظافر كاستجابة تعبيريه عن 

العدوان وبعض االضطرابات األنفعالية 

دراسة إمبريقية كلينيكيه لدي عينه من 

طالب وطالبات المدارس الثانوية بدولة 

 قطر.

حولية كلية التربية جامعة  1994

 (11قطر العدد )

 فردي

يم علي إبراه  .33

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

توهم المرض وعالقته ببعض 

الميكانزمات الدفاعية دراسة عامليه 

مقارنه لدي عينه من طالب وطالبات 

 جامعة قطر.

مجلة الدراسات النفسية العدد  1993

 األول
 مشترك

إبراهيم علي   .34

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

ليب العالقة بين الطموح األكاديمي وأسا 

المعاملة الوالدية والتحصيل الدراسي لدي 

 عينه من تالميذ المرحلة الثانوية.

حولية كلية التربية جامعة  1993

 فردي (10قطر العدد )

إبراهيم علي   .35

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

مشكالت النوم وعالقتها ببعض 

االضطرابات النفسية دراسة أمبريقة لدي 

 .عينه من طالبات جامعة قطر

مجلة مركز البحوث التربوية  1993

 مشترك (.4جامعة قطر العدد )

إبراهيم علي   .36

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

األفكار العقالنية وعالقتها بتقدير الذات 

 لدى عينة من طالب جامعة قطر

مجلة البحث في التربية وعلم  1992

جامعة  -النفس كلية التربية

 المنيا

 فردى

إبراهيم علي   .37

 راهيم أحمدإب

الصحة 

 النفسية

الدوجماطيه وعالقتها باتخاذ القرار لدي 

 عينه من طلبة جامعة قطر.

جامعة  –مجلة كلية التربية  1992

( جزء 16عين شمس العدد)

(2.) 

 مشترك

إبراهيم علي   .38

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

الضغوط الحياتية في عالقتها ببعض 

االمراض السيكوسوماتية دراسة 

ريقية لدي عينه من مرضي مستشفى إمب

 حمد العام بدولة قطر.

مجلة مركز البحوث التربوية  1992

 جامعة قطر العدد األول.
   فردي
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إبراهيم علي   .39

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

مخاوف األطفال في عالقتها بتقدير الذات 

والتحصيل الدراسي دراسة إمبريقية 

ة كلينكية لدي عينه من أطفال المرحل

 االبتدائية

ندوة مركز البحوث التربوي  1992

 27-25وجامعة قطر من 

 فردي

إبراهيم علي   .40

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

مخاوف األطفال وعالقتها بتقدير الذات 

 دراسة سيكومترية كلينيكية

 27 -25مؤتمر جامعة قطر  1992

 أبريل 

 فردى

إبراهيم علي   .41

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

ميكانزمات الدفاعية في عالقتها بقوة ال

االنا دراسة مقارنه لدي عينه من البنين 

 والبنات بجامعة قطر

حولية كلية التربية جامعة  1992

 فردي (9قطر العدد )

إبراهيم علي   .42

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

األفكار العقالنية والالعقالنية في عالقتها 

ضوء بتقدير الذات دراسة إمبريقية في 

نظرية إليس للعالج العقالني االنفعالي 

لدي عينه من البنين والبنات بجامعة 

 قطر. 

مجلة البحث في التربية وعلم  1991

جامعة  –كلية التربية  -النفس

 فردي (.5مج ) –المنيا 

إبراهيم علي   .43

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

تأثير اإلصابة بالديدان الطفيلية علي 

لبعض أطفال المدارس القدرة العقلية 

 بمحافظة المنيا. 

 مجلة كلية طب أسيوط العد 1990

 مشترك

إبراهيم علي   .44

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

تشخيص حاالت العدوان واالكتئاب 

 بواسطة دراسة حيود الجلد وفصائل الدم.

مجلة كلية طب أسيوط العدد  1990

 (.4( الجزء )1)
 مشترك

إبراهيم علي   .45

 مدإبراهيم أح

الصحة 

 النفسية

أثر التفكك االسري في اكتئاب االبناء 

 دراسة امبريقية كلينيكية.

مجلة البحث في التربية وعلم  1989

النفس . مجلة دورية تصدرها 

 –كلية التربية جامعة المنيا

 (.4( العدد )2مج )

 فردي

إبراهيم علي   .46

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

كيد الذات العدوان كاستجابة تعويضية لتو

 دراسة امبريقية .

مجلة كلية التربية تصدرها  1989

كلية التربية بأسيوط العدد 

(5.) 

 فردي

إبراهيم علي   .47

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

تأثير قلق االختبار علي عوأمل التذكر 

لدى عينة من طالب كلية التربية جامعة 

 المنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  1988

جلة دورية تصدر النفس . م

ربع سنوية بكلية التربية 

( العدد 2مج ) –جامعة المنيا

(2.) 

 مشترك

إبراهيم علي   .48

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

دراسة استكشافية لتأثير البلهارسيا علي 

سمات الشخصية والقدرة العقلية العامة 

لدى عينة من تالميذ الحلقة االولى من 

 نيا.التعليم االساسي بمحافظة الم

مجلة البحث في التربية وعلم  1988

النفس . مجلة دورية تصدرها 

ربع سنوية بكلية التربية 

( العدد 2مج ) –جامعة المنيا

(1.) 

 فردي

إبراهيم علي   .49

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

الوظائف االنفعالية للنصفين الكرويين 

للمخ لدي عينة من طالب كلية التربية 

 جامعة المنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  1988

النفس . مجلة دورية تصدر 

ربع سنوية بكلية التربية 

( العدد 1مج ) –جامعة المنيا

(3.) 

 مشترك

إبراهيم علي   .50

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

وجهة التحكم في عالقتها ببعض 

 المعتقدات الخرافية.

مجلة البحث في التربية وعلم  1987

در النفس . مجلة دورية تص

ربع سنوية بكلية التربية 

( العدد 1مج ) –جامعة المنيا

(1.) 

 فردي
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إبراهيم علي   .51

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

أثر العالقات االسريه علي مستوي 

توكيدية األبناء من الجنسين دراسة 

 سيكومترية كلينيكية.

العلوم التربوية . مجلة خاصة  1986

تصدرها كليتا التربية والتربية 

 (.8( العدد )2ياضية مج)الر

 فردي

إبراهيم علي   .52

 إبراهيم أحمد

الصحة 

 النفسية

عوأمل الشخصية لألفراد حسب تفصيلهم 

 لأللوان

مجلة العلوم التربوية مجلة  1986

خاصه تصدرها كليتا التربية 

( 2والتربية الرياضية مج)

 (. 5العدد )

 مشترك

53. 
إبراهيم محمد  

عبد الغني 

 حسين

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر برنامج في األنشطة العلمية 

والرياضية لألطفال المحرومين من 

التعليم باستخدام المدخل المتداخل على 

 تشكيل جوانب التعلم لديهم.

المؤتمر العلمي السنوي  2001

للجمعية المصرية لتربويات 

الرياضيات، الرياضيات 

المدرسية معايير ومستويات 

21-22/2001  

 مشترك

54. 
يم محمد إبراه 

عبد الغني 

 حسين

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مدي تحقق بعض معايير تعليم الرياضيات 

في أسلوب التدريس، محتوي كتب 

الرياضيات بالمرحلتين االبتدائية 

 واإلعدادية في ضوء االتجاهات الحديثة.

2000 

مؤتمر دور كليات التربية 

تجاه التربية البيئة في القرن 

التربية الحادي والعشرين كلية 

-27-26جامعة المنيا  –

2004  

 مشترك

إبراهيم محمد   .55

عبد الغني 

 حسين

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر اللقاءات التوجيهية القبلية مع بعض 

معلمي الرياضيات للصف الخامس 

 االبتدائي على تحصيل تالميذهم.

1999 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة  –كلية التربية –النفس 

 المنيا 

 فردي

إبراهيم محمد   .56

عبد الغني 

 حسين

المناهج 

وطرق 

 التدريس

اإلدراك الرياضي: مكونات، ونموه 

وعالقته بالتحصيل في مادة الرياضيات 

في المدرسة اإلعدادية والمدرسة 

 الثانوية .

1990 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس، كلية التربية، جامعة 

 المنيا، 
 فردي

57. 
إبراهيم محمد  

د الغني عب

 حسين

المناهج 

وطرق 

 التدريس

العوامل المؤثرة على المقروئية في 

الرياضيات، وتقويم الكتب المقررة على 

التعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي في 

ضوء هذه العوامل من وجهة نظر 

 المعلمين .

1990 

مؤتمر إعداد المعلم في ضوء 

إستراتيجية تطوير التعليم، 

ة المنيا كلية التربية، جامع

29-30/10/1990  

 فردي

58. 
أبو الدهب 

 البدري علي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج مقترح لتنمية مهارات الكتابة 

األدبية اإلبداعية لدى الطالب الموهوبين 

 في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

2016 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد التاسع 

ول إبريل والعشرون / العدد األ

 م الجزء الخامس2016

 فردي

59. 
أبو الدهب 

 البدري علي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

دراسة تقويمية لمناهج اللغة العربية في 

المرحلة الثانوية في ضوء معايير بناء 

 تقدير الذات

2008 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الحادي 

والعشرون / العدد االول يناير 

2008 

 فردي

أحمد السيد عبد  .60

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أولويات البحث التربوي لدول الخليج 

 العربي 

المجلة العلمية للجامعة  2012

 1الخليجية _ البحرين عدد

 2012يناير 

 

61. 
أحمد السيد عبد 

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر برنامج تدريبي قائم على التعلم النشط 

جهي الرياضيات على اكتساب معلمي ومو

بالمرحلتين االبتدائية واإلعدادية مهارات 

 التخطيط للدرس واستخدامهم لها 

مجلة البحث العلمي بكلية  2010

التربية جامعة أسيوط عدد 

 2010ابريل 
 مشترك

أحمد السيد عبد  .62

 الحميد
المناهج 

وطرق 

أثر تدريس مقرر إلكتروني في طرق 

لطالب تدريس الرياضيات على تمكن ا
مجلة البحث في التربية وعلم  2008

النفس المجلد الحادي 
 مشترك
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 املساهمة مكان النشر النشر /

المعلم للمفاهيم األساسية واختياره  التدريس

للمواقف التدريسية وخفض قلقه نحو 

 دراسة المقرر.

والعشرون / العدد الرابع 

 م 2008إبريل 

أحمد السيد عبد  .63

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

اسية أساليب التدريس في المواد األس

 للحلقة الثانية من المرحلة األساسية 

( بإمارة أبو 9–6)مؤتمر  2004

ظبي بدولة اإلمارات العربية 

 المتحدة بين الواقع والمأمول

 مشترك

أحمد السيد عبد  .64

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تطوير برامج إعداد المعلم في بعض 

 البلدان العربية 

مؤتمر إعداد المعلم لأللفية  2003

الثالثة ، كلية التربية جامعة 

 دبي  –اإلمارات 

 

أحمد السيد عبد  .65

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تنمية وتطوير المفاهيم الرياضية األولية 

 2002 لدى أطفال اإلمارات 

ندوة مراكز االنتساب الموجه 

 باإلمارات 

 مركز االنتساب الموجه دبي 

 

أحمد السيد عبد  .66

 الحميد

المناهج 

 وطرق

 التدريس

تكنولوجيا التعليم وتحديات القرن الحادي 

 1997 والعشرين 

مؤتمر التحديات التقنية التي 

تواجه العالم اإلسالمي في 

 القرن المقبل ، جامعة المنيا 

 

أحمد السيد عبد  .67

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 التنمية التعليمية والبحثية لجنوب الوادي

1997 

 مؤتمر شباب الجمهورية

بالحزب الوطني الديمقراطي 

 بمقر الحزب بالمنيا 

 

أحمد السيد عبد  .68

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تضمين مفاهيم التربية الكشفية في 

 أنشطة طالب كليات ومعاهد إعداد المعلم 

 

1996 

مؤتمر التربية الكشفية وإعداد 

المعلم بالمركز الكشفي العربي 

 بالقاهرة 
 

أحمد السيد عبد  .69

 حميدال

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تفضيل الشكل كأسلوب قياسي لبعدي 

الذكاء و االصالة بالمراحل النهائية 

 التعليمية 

1996 

مؤتمر بكلية التربية جامعة 

  قطر 

أحمد السيد عبد  .70

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

الحوافز المقترحة لشباب الجامعات 

 1996 المشارك في حملة محو األمية 

عن محو األمية بوزارة مؤتمر 

  التربية والتعليم بالقاهرة 

أحمد السيد عبد  .71

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تنمية االتصال بين الجمعيات الكشفية 

 1995 ومعاهد وكليات إعداد المعلم 

تأهيل الطالب المعلمين للعمل 

في الحركة الكشفية بالمركز 

 الكشفي العربي بالقاهرة 

 

د أحمد السيد عب .72

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تعلم الرياضيات وحاجات المجتمع العربي 

 1993 والمحلي 

مؤتمر جمعية تدريس العلوم 

  لبنان  –والرياضيات بيروت 

أحمد السيد عبد  .73

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر التدريس بأسلوب حل المشكالت على 

أداء تالميذ الصف الخامس االبتدائي في 

 سائل اللفظية حل الم

1992 

 كلية التربية ، جامعة المنيا

  6مجلد  – 2عدد 
 مشترك

أحمد السيد عبد  .74

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

دراسة تحليلية ألساليب تدريس 

الرياضيات بالمرحلتين االبتدائية 

 والمتوسطة بمدارس مكة المكرمة 

1992 

أسيوط ، عدد  –كلية التربية 

2   

75. 
 أحمد السيد عبد

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

دراسة ميدانية حول أسباب إخفاق 

التالميذ في الرياضيات بالمرحلتين 

االبتدائية والمتوسطة بمدارس مكة 

 المكرمة 

1992 

كلية التربية الرياضية ، 

  2أسيوط ، عدد 
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 املساهمة مكان النشر النشر /

76. 
أحمد السيد عبد 

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

ة فعالية تدريس وحدة المقاييس المصمم

في ضوء أسلوب النظم على تحصيل 

تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمدارس 

 مكة المكرمة 

1992 

 كلية التربية ، جامعة المنيا 

   5مجلد  – 4عدد 

أحمد السيد عبد  .77

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

المهارات الحسابية الالزمة لحل المسائل 

اللفظية في رياضيات المرحلة االبتدائية 

 ارس مكة المكرمة بمد

1992 

 كلية التربية ، جامعة المنيا 

  5مجلد  – 4عدد 
 

78. 
أحمد السيد عبد 

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر نظام الثانوية المطورة ) الساعات 

المعتمدة ( على تحصيل طالب الصف 

الثالث الثانوي في الرياضيات بمدارس 

 مكة المكرمة 

1991 

عدد  ياكلية التربية جامعة المن

  4مجلد  – 4
 

أحمد السيد عبد  .79

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

الزيارات الصيفية من وجهة نظر معلمي 

الرياضيات بمدارس التعليم العام بمكة 

 المكرمة 

1991 

مركز البحوث التربوية 

  والنفسية ، جامعة أم القرى 

80. 
أحمد السيد عبد 

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

لمعلم أثناء الخدمة بمكة واقع تدريب ا

المكرمة من وجهة نظر الدارسين بمركز 

الدورات التدريبية بكلية التربية جامعة أم 

 القرى 

1990 

عدد  كلية التربية جامعة المنيا

  4مجلد  – 1
 

81. 
أحمد السيد عبد 

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

دراسة مقارنة لمفردات مقرر الرياضيات 

رحلة التعليم بالحلقة الثانية من م

األساسي )اإلعدادية( في مصر والمملكة 

 العربية السعودية 

1987 

كلية التربية جامعة أم القرى 

 السعودية 
 

أحمد السيد عبد  .82

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

المهارات الضرورية الالزمة لدراسة 

مقرر الوسائل التعليمية إلعداد المعلم 

 بكلية التربية جامعة أم القرى 

1987 

كلية التربية ، جامعة أم القرى 

  ، السعودية .

أحمد السيد عبد  .83

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

استخدام الوسائل التعليمية في تدريس 

النظم العددية لطالب الفرقة شعبة 

 الرياضيات بكلية التربية بالمنيا 

1985 

مجلة كلية التربية جامعة 

  أسيوط 

أحمد السيد عبد  .84

 الحميد

لمناهج ا

وطرق 

 التدريس

دراسة تشخيصية عالجية ألخطاء طالب 

الصف الخامس االبتدائي في قسمة 

 الكسور العشرية 

1985 

 كلية التربية جامعة أسيوط 

 

85. 
أحمد السيد عبد 

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مدى تأثير تدريس مادة طرق تدريس 

الرياضيات على كفاءة التدريس واالتجاه 

ت لطالب ثالثة رياضة كلية نحو الرياضيا

 التربية جامعة المنيا 

1985 

 كلية التربية جامعة أسيوط 

 

86. 
أحمد السيد عبد 

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مدى تأثير دراسة الرياضيات الحديثة 

)المعاصرة( في تحصيل تالميذ كل من 

الصفين السابع والثامن من مرحلة التعليم 

طبيعية األساسي في وحدة األعداد ال

 ببعض مدارس المنيا 

1985 

 جامعة المنيا  كلية التربية

 

أحمد السيد عبد  .87

 الحميد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

استخدام القضبان الملونة في تدريس 

العمليات الحسابية األربعة للتالميذ 

 المتخلفين عقليا 

1984 

 مؤتمر الرياضيات بالعريش 

 

علم النفس  أحمد بكر قطب .88

 التربوي

رات ما وراء المعرفة لدى الطالب مها

المتفوقين وغير المتفوقين بالمرحلة 

مجلة كلية التربية جامعة  2015

 المنيا
 فردي
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 الثانوية

89. 
أحمد شحاتة 

 محمد

أصول 

 التربية

المناخ التنظيمي وعالقته باإلنتاجية 

العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية 

 التربية، جامعة المنيا

2014 

في التربية وعلم مجلة البحث 

كلية التربية_جامعة  النفس

المنيا_المجلد السابع 

 والعشرون ، العدد األول.

 فردي

90. 
أحمد شحاتة 

 محمد

أصول 

 التربية

القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع 

اإلداري لدى معلمي التعليم الثانوي العام 

 ، دراسة ميدانية بمحافظة المنيا

2013 

وعلم  مجلة البحث في التربية

كلية التربية_جامعة  النفس

المنيا_المجلد السادس 

 والعشرون ، العدد األول.

 فردي

91. 
أحمد شحاتة 

 محمد

أصول 

 التربية

مستوى تفعيل معلمي الدراسات 

االجتماعية للمنهج المطور للصف االول 

االعدادي في ضوء المعايير القومية في 

 مصر

2012 

مجلة العلوم التربية 

تربية،جامعة والنفسية،كلية ال

 (1((،ع13البحرين،مج )

 مشترك

أحمد شحاتة  .92

 محمد

أصول 

 التربية

االحجام والتسرب في برامج محو االمية 

 دراسة حالة بثالثة قرى بمحافظة الفيوم
2009 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

 المنيا

 مشترك

93. 
أحمد شحاتة 

 محمد

أصول 

 التربية

ني بالخطأ التأديبي الوعي القانو

والجزاءات التأديبية لدى طالب كلية 

 التربية وعالقته بالتزامهم التنظيمي

2007 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

المنيا_المجلد العشرون_العدد 

 الرابع

 فردي

94. 
أحمد شحاتة 

 محمد

أصول 

 التربية

تصور مقترح ألليات المحاسبية التعليمية 

شاملة، مدخل لجودة التعليم العام ال

 المصري

2004 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

المنيا_المجلد السابع 

 عشر_العدد الثلث

 فردي

95. 
أحمد شحاتة 

 محمد

أصول 

 التربية

العوامل المؤثرة علي االلتزام التنظيمي 

 لدى طالب كلية التربية
2001 

وعلم مجلة البحث في التربية 

كلية التربية_جامعة  النفس

المنيا_المجلد الخامس 

 عشر_العدد االول

 فردي

96. 
أحمد شحاتة 

 محمد

أصول 

 التربية

المدارس االعدادية المهنية، اهدافها 

 ومعوقات تحقيقها
2001 

المؤتمر العلمي السنوي 

السادس لكلية التربية_جامعة 

طنطا بعنوان التربية والتنمية 

 البشرية 

 مشترك

مد شحاتة أح .97

 محمد

أصول 

 التربية

نحو إطار عام لميثاق اخالقي لإلدارة 

 المدرسية في مصر
1999 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

 المنيا

 فردي

98. 
أحمد شحاتة 

 محمد

أصول 

 التربية

آداب العالم والمتعلم في بعض وصايا 

خلفاء وأمراء الدولة االموية والعباسية 

 اوالدهم لمؤدبي

1998 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

المنيا_المجلد الثاني 

 عشر_العدد االول

 فردي

99. 
أحمد شحاتة 

 محمد

أصول 

 التربية

استراتيجية إدارة الوقت لدى مديري 

المدارس الثانوية، واقعها ومعوقاتها 

 دراسة ميدانية .

1996 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  لنفسا

المنيا، العدد الرابع_المجلد 

 التاسع

 فردي

أحمد شحاتة  .100

 محمد

أصول 

 التربية

خطة مقترحة لتدريب معلمي التعليم 

الثانوي الزراعي في أثناء الخدمة في 

ضوء االحتياجات التدريبية دراسة 

1996 
المؤتمر العلمي الثالث نحو 

ية أفضل في القرن بيئة تربو

الحادي والعشرين بكلية 

 فردي
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 التربية جامعة المنيا ميدانية بمحافظة المنيا

أحمد شحاتة  .101

 محمد

أصول 

 التربية

مقومات معلمي مناشط محو االمية 

 دراسة ميدانية بمحافظة المنيا
1994 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

 المنيا

 فردي

أحمد عبد العزيز  .102

 أحمد

أصول 

 ربيةالت
 1996 البعد الجوهري لمشكلة التطرف في مصر

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_ كلية التربية_ جامعة 

 المنيا

 فردى

أحمد عبد العزيز  .103

 أحمد

أصول 

 التربية

بعض اآلثار المترتبة علي خفض سنوات 

الدراسة بالتعليم األساسي في مصر كما 

 يدركها المعلمون

1996 
بدمياط_ مجلة كلية التربية 

 جامعة المنصورة
 فردى

أحمد عبد العزيز  .104

 أحمد

أصول 

 التربية

دور األزهر الشريف في تربية الفتاة 

 المسلمة.
1996 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_ كلية التربية_ جامعة 

 المنيا

 فردي

أحمد عبد العزيز  .105

 أحمد

أصول 

 التربية

معوقات تطبيق نظام الفصلين الدراسيين 

 ة التربية_ جامعة المنيافي كلي
1995 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_ كلية التربية_ جامعة 

 المنيا

 فردى

106. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية

االتجاهات الحديثة في تطوير السلم 

 دراسة تحليلية –التعليمي 
2016 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد التاسع 

ل إبريل والعشرون / العدد األو

 م الجزء األول2016

 فردي

107. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية

 العنف األسري : األسباب والحلول

2016 

المؤتمر السنوي الثاني عشر 

للجنة التربية للمجلس األعلى 

 للثقافة جامعة المنيا

 منفرد

 أحمد محمد أحمد .108
أصول 

 التربية

 فلسفة وأهداف رياض األطفال
2014 

ة جامعة كلية التربيمؤتمر

 المنيا
 منفرد

 أحمد محمد أحمد .109
أصول 

 التربية

معوقات التخطيط االستراتيجي بالجامعات 

 رؤية تربوية  -المصرية
2014 

 مؤتمر جامعة عين شمس
 منفرد

110. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية

دراسة  -اإلســـالم وتنميـــة المجتمـــع

 تحليلية
2011 

مجلة البحث في التربية وعلم 

المجلد الرابع النفس 

والعشرون / العدد األول 

 م 2011الجزء األول اكتوبر 

 فردي

111. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية

واقع الجودة بمؤسسات رياض األطفال 

دراسة –في ضوء بعض المعايير القومية 

 ميدانية 
2011 

جامعة  -مؤتمر كلية التربية 

 المنيا

 

 منفرد

 أحمد محمد أحمد .112
أصول 

 التربية

األطفال في الوطن العربي ودور  عمالة

 2009 مؤسسات التربية في مواجهتها 
جامعة  -كلية التربيةمؤتمر

 المنيا

 منفرد

 

113. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية
إدخال تعليم الكمبيوتر في المدارس 

 االبتدائية المصرية _ دراسة تقويمية
2006 

مجلة البحث في التربية وعلم 

معة النفس_ كلية التربية_ جا

 (4()ع 19)مج  المنيا

 فردي

114. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية

تصور مقترح ألهداف التعليم قبل لجامعي 

 في ضوء التحديات التعليمية للعولمة

مجلة البحث في التربية وعلم  2004

النفس_ كلية التربية_ جامعة 

 (1()ع 18)مج  المنيا

 فردي
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115. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية
االيتام في االسالم دراسة  رعاية وتربية

 تحليلية
2003 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_ كلية التربية_ جامعة 

 (1()ع 17)مج  المنيا

 فردي

116. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية

واقع معاناته معلمي الفصل الجدد 

 والخطوط العريضة إلعادة تدريبهم.

العدد  –المجلد السادس عشر  2003

في التربية وعلم الثالث البحث 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 مشترك

117. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية

بعض األسس التربوية لألسرة في ضوء 

 القرآن والسنة
2000 

مجلة كلية التربية_ كلية 

التربية_ جامعة أسيوط _ 

 (2()ع 16)مج 

 فردي

 أحمد محمد أحمد .118
أصول 

 التربية

في الفكر  سمات ومسئوليات طالب العلم

 التربوي اإلسالمي

  -بأسيوط –كلية التربية  1996
 منفرد

 أحمد محمد أحمد .119
أصول 

 التربية

واقعة ومعوقات  -النشاط الثقافي الحر

 تحقيقه بالتعليم الثانوي العام.

 –كلية التربية  -مجلة  1996

 بأسيوط
 منفرد

120. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية

صفين الرابع تعليم اللغة االنجليزية في ال

رؤية  –والخامس بالمدارس االبتدائية 

 نقدية

 بأسيوط –كلية التربية  - 1995

 منفرد مجلة 

121. 
 أحمد محمد أحمد

أصول 

 التربية

إعداد المعلم في كليات التربية النوعية 

في ضوء بعض االتجاهات المحلية 

 والعالمية المعاصرة

 –وعلم النفس كلية التربية  1994

بحث في ال جامعة المنيا

 التربية

 منفرد

أحمد محمود  .122

 السيد

 علم النفس

 التربوي

أثر الذكاء االجتماعي وإدارة الحوار في 

ادراك جودة الحياة االكاديمية لدى عينة 

 من طالب الجامعة

2014 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 1، ج 2ع  27النفس، مج 
 مشترك

123. 
أحمد محمود 

 السيد

علم النفس 

 التربوي

لذاتية األكاديمية المدركة الكفاءة ا

وعالقتها باستراتيجيات التعلم المنظم 

ً والتعلم المنظم خارجيا والتسويف  ذاتيا

 األكاديمي لدى طالب الجامعة

2014 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد السابع 

والعشرون / العدد الثاني 

 م الجزء الثاني 2014أكتوبر 

 فردي

124. 

أحمد محمود 

 فظعبد الحا

المناهج 

وطرق 

 التدريس

EFL University Students’ 

Self-efficacy and Its 

Relationship to Their Identity.  

الكفاية الذاتية وعالقتها بالهوية لدي 

 دراسي اللغة اإلنجليزية بالجامعة

2016 

Journal of Modern 

Education Review 

Volume 6 issue 10 pp. 

739–756 

الحديثة مجلة التربية 

بالواليات المتحدة األمريكية 

الصفحات  10العدد  6المجلد 

739-756 

 مشترك 

125. 

أحمد محمود 

 عبد الحافظ

المناهج 

وطرق 

 التدريس

The effect of conversational 

implicature instruction on 

developing TEFL students’ 

pragmatic competence and 

language proficiency 

ريس المعاني الضمنية في المحادثة أثر تد

علي تنمية الكفاءة البراجمتية واللغوية 

 لدي متخصصي اللغة اإلنجليزية 

2016 

US-China Education 

Review A, volume 6, 

number 8, p. 451-465 

مجلة التربية بالواليات 

 6المتحدة والصين المجلد 

 465-451الصفحات  8العدد 

 

أحمد محمود  .126

 افظعبد الح
المناهج 

وطرق 

Learning-oriented assessment: 

how assessment can support 
2015 IATEFL 2014 

Harrogate conference 
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  .EFL learning and teaching التدريس

فصل بعنوان التقويم الموجه نحو التعلم 

 ودوره في عمليتي التعلم والتدريس

selections. Harrogate 

publishers: UK. 

Edited by Tania 

Pattison 

كتاب مختارات مؤتمر 

هاروجييت بالمملكة المتحدة. 

تحرير  2015صدر الكتاب 

 تانيا باتسون

127. 

أحمد محمود 

 عبد الحافظ

المناهج 

وطرق 

 التدريس

Assessment for learning: How 

testing can support learning 

and teaching. A research 

study  

عمليتي التعلم والتدريس دور التقويم في 

 في مجال اللغة اإلنجليزية

2014 

the 48th Annual 

International 

Association for 

Teachers of English 

as a Foreign 

Language (IATEFL) 

held in Harrogate, 2-5 

April 

المؤتمرالدولي الثامن 

واألربعين لمعلمي اللغة 

اإلنجليزية كلغة أجنبية والذي 

د في مدينة هاروجييت أنعق

بالمملكة المتحدة في الفترة 

 2014أبريل  5-2من 

 

128. 

أحمد محمود 

 عبد الحافظ

المناهج 

وطرق 

 التدريس

EFL experienced teachers’ 

professional practical 

knowledge, reasoning and 

classroom decision making in 

Egypt: Views from the inside 

out.  

المهنية لمعلمي اللغة اإلنجليزية  المعرفة

الخبراء في مصر ودورها في التفكير و 

 صناعة القرار داخل الفصل 

2014 

Journal of Teacher 

Development, volume 

18, number 2, pp. 

229-245 

مجلة التنمية المهنية للمعلمين 

 2العدد  18بإنجلترا المجلد 

 245-229والصفحات من 

 

129. 
أحمد محمود 

 املك

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية برنامج مقترح لتنمية واستخدام -

بعض مهارات التفكير االستداللي 

المنطقي لدي بعض معلمي العلوم 

 بالمملكة العربية السعودية

2008 
الجمعية المصرية للتربية 

 العلمية
 فردي

130. 
أحمد محمود 

 كامل

المناهج 

وطرق 

 التدريس

اسية من أثر استخدم دورة التعلم الخم-

خالل الكمبيوتر في تحصيل بعض 

المفاهيم العلمية والتفكير العلمي واالتجاه 

نحو العلوم لدي طالب الصف الثالث 

 المتوسط بالمملكة العربية السعودية

2007 
الجمعية المصرية للتربية 

 العلمية
 فردي

131. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

ومات برنامج قائم على نظم المعل

الجغرافية لتنمية مهارات إنتاج خرائط 

التوزيعات الكمية واالنخراط في التعلم 

 لدى طالب كلية اآلداب

2017 

المناهج مجلة دراسات في 

، الجمعية وطرق التدريس

لمناهج وطرق المصرية لال

 2017، أبريل التدريس

 

إدريس سلطان  .132

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

لدراسات تصور مقترح لمنهج ا

االجتماعية بمرحلة التعليم االبتدائي في 

 ضوء أبعاد التماسك االجتماعي

2017 

مجلة الجمعية التربوية 

للدراسات االجتماعية، يناير 

2017 
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إدريس سلطان  .133

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تقويم منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية 

في ضوء مهارات القرن الحادي 

 والعشرين

مجلة الجمعية التربوية  2016

 للدراسات االجتماعية

 فردي

134. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 2016 الثقافة بين البناء وتأجبج الصراعات

مجلة فكر الثقافة ، المملكة 

، 13العربية السعودية، العدد

بناير  -2015نوفمبر 

 .53، ص 2016

 ــــ

135. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

ج المناه

وطرق 

 التدريس

فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم 

الخدمي في تدريس الدراسات االجتماعية 

في تنمية الوعي بالتنمية المستدامة لدى 

 تالميذ الصف الخامس االبتدائي

مجلة الجمعية التربوية  2016

للدراسات االجتماعية، العدد 

166 

 فردي

136. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 يسالتدر

 2016 الفكر المتطرف في مجتمعنا العربي

مجلة فكر الثقافة ، المملكة 

، 14العربية السعودية، العدد

، ص 2016إبريل -فبراير

53. 

 ــــ

137. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 2016 يأكلها التمساح وال يأخذها الفالح

مجلة تراث، تصدر عن مركز 

دي زايد للدراسات والبحوث نا

تراث االمارات، أبو ظبي، 

االمارات العربية المتحدة 

، 2016(، بناير 195ع)

 .125ص

 ــــ

138. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

Perceptions of Students in the 

U.S. and Egypt on Global 

Issues 

2015 Paper presented at 

the national council of 

geographic education 

conference, Denver, 

Colorado, United 

States 

 مشترك

139. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

اتجاهات تالميذ المرحلة اإلعدادية نحو 

التنوع الثقافي في المجتمع المصري 

 2011يناير  25عقب ثورة 

المؤتمر اإلقليمي الثالث  2015

للقيادة التربوية واإلدارة، 

ن الدين باقي، ماليزيا معهد أمي

 ،19-21  

 فردي

140. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 2015 الثقافات الفرعية

مجلة تراث، تصدر عن مركز 

زايد للدراسات والبحوث نادي 

تراث االمارات، أبو ظبي، 

االمارات العربية المتحدة 

 (190ع)

 ــــ

141. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 ريسالتد

 2015 الثقافات المحية والتفكير العالمي

مجلة تراث، تصدر عن مركز 

زايد للدراسات والبحوث نادي 

تراث االمارات، أبو ظبي، 

االمارات العربية المتحدة 

 (193ع)

 ــــ

إدريس سلطان  .142

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 2015 الذكاء الثقافي في عالم متنوع

لشارقة، مجلة الرافد الثقافية، ا

 االمارات العربية المتحدة

 (209ع)

 ــــ

إدريس سلطان  .143

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية استخدام شبكات التواصل 

االجتماعي في تدريس مقرر طرق 

تدريس الجغرافيا في تنمية التحصيل 

مجلة العلوم النفسية  2015

بوية ـ جامعة السلطان والتر

 1، العدد 9قابوس، المجلد 

 فردي
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األكاديمي والكفاءة الذاتية لطالب كلية 

 التربية

144. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية وحدة مطورة في الدراسات 

االجتماعية قائمة على مشكالت البيئة 

الزراعية في تنمية المفاهيم واالتجاهات 

البيئية لدى تالميذ الصف السادس 

 االبتدائي

التربوية  مجلة العلوم 2015

والنفسية، جامعة البحرين،، 

 3، العدد 16المجلد 

 فردي

145. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

Perception of Geography 

students in the United states 

and Egypt on Global Issues 

2013 

National Council for 

Geographic 

Education 98th 

Annual Meeting 

Denver Colorado, 

United States 

 ـــــ

146. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

Teachers Perceptions of 

Obstacles to the 

Implementation of Geography 

education standards in Egypt 

2013 Geographical 

Education (Journal of 

Australian geography 

teachers association), 

23, pp49-57 

 مشترك

147. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مستوى تفعيل معلمي الدراسات 

االجتماعية للمنهج المطور للصف األول 

اإلعدادي في ضوء المعايير القومية في 

 مصر

مجلة العلوم التربية  2013

والنفسية،كلية التربية،جامعة 

 (1((،ع13البحرين،مج )

 مشترك

148. 
ريس سلطان إد

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية استخدام التعلم الخليط في تدريس 

الدراسات االجتماعية في تنمية التحصيل 

وتنمية الدافعية لتعلم لدى تالميذ الصف 

 السادس االبتدائي .

المجلة الدولية لألبحاث  2012

التربوية ـ كلية التربية ـ 

 29جامعة اإلمارات، العدد 

 كمشتر

149. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية برنامج مقترح قائم على األنشطة 

الالصفية في الجغرافيا في تنمية العقلية 

الكونية واالتجاه نحو التنوع الثقافي لدى 

 تالميذ الصف الثالث اإلعدادي

المناهج مجلة دراسات في  2011

، 159، العدد وطرق التدريس

 الجزء األول

 فردي

150. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

Teachers perceptions 

obstacles to the 

implementation of Geography 

education standards in Egypt 

2010 

Geographical 

Education(journal of 

Australian geography 

teachers association) 

Australia 

 ــــ

151. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية استخدام إستراتيجية الجيجسو 

Jigsaw  في تدريس الدراسات

االجتماعية في اكتساب المفاهيم 

الجغرافية واالتجاه نحو العمل الجماعي 

 لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

المؤتمر الحادي والعشرين  2010

لمناهج للجمعية المصرية لال

 – 28،  سوطرق التدري

29 . 

 فردي

152. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية وحدة مقترحة في الجغرافيا لتنمية 

أبعاد الوعي بالخصائص الثقافية للبيئات 

المصرية لدى تالميذ الصف السادس 

 االبتدائي

مجلة دراسات عربية في  2010

التربية وعلم النفس، العدد 

74 

 فردي

إدريس سلطان  .153

 صالح يونس
المناهج 

وطرق 

Perceptions of Geography 

Students in the United States 

2008 Intercultural 

Education, Volume: 

26, Issue: 05, pages 

 فردي
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 and Egypt on Global Issues 377 – 395 United التدريس

Kingdom 

154. 
إدريس سلطان 

 صالح يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

بعد العالمي في مناهج الجغرافيا مفاهيم ال

 بالمرحلة االعدادية
2008 

المؤتمر الدولي االول لجامعة 

المنيا)حوار الحضارات: 

قنوات االتصال بين 

الشعوب(،مركز سوزان مبارك 

للعلوم والثقافة واآلداب جامعة 

 2008المنيا، نوفمبر 

 ديفر

155. 
أسماء فتحي 

 أحمد

الصحة 

 النفسية

ها بالصمود النفسي الشفقة بالذات وعالقت

 لدي طالب جامعة المنيا 
2016 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة المنيا )المجلد –النفس 

التاسع والعشرون، العدد 

 .2016الثاني،

 فردي

156. 
أسماء فتحي 

 أحمد

الصحة 

 النفسية

المناخ النفسي وعالقته باألمن النفسي 

 وأساليب إدارة الصراع لدي المعلمين

ية التربية جامعة مجلة كل 2016

اإلسكندرية ،وتم إدراجه ضمن 

خطة تحرير المجلة )المجلد 

السادس والعشرون، العدد 

 األول 

 فردي

أسماء فتحي  .157

 أحمد

الصحة 

 النفسية

العمليات األسرية وعالقتها بالكمالية 

التكيفية والالتكيفية لدي الطالب 

 الجامعيين الموهوبين

2015 

مجلة كلية التربية جامعة 

، العدد 25سكندرية ، مجلد اال

 .2015الثالث،

 فردي

158. 
أسماء فتحي 

 أحمد

الصحة 

 النفسية

الفروق فى بعض سمات الشخصية 

والقلق االجتماعى بين مستخدمي وغير 

مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي 

 لعينة من طالب كلية التربية جامعة المنيا
2015 

مجلة العلوم التربوية 

مجلة علمية  –والنفسية

حكمة تصدر عن جامعة م

المجلد السادس  –البحرين 

عشر العدد الرابع 

،2015،187- 208 

 مشترك

أسماء فتحي  .159

 أحمد

الصحة 

 النفسية

المناخ األسري وعالقته بالغضب لدي 

 2015 طالب جامعة المنيا. 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كليه التربيه جامعه  -النفس

  2015المنيا عام 

 مشترك

160. 
تحي أسماء ف

 أحمد

الصحة 

 النفسية

التفكير اإليجابى والسلوك التوكيدى 

كمنبئات بأبعاد التدفق النفسى لدى عينة 

من المتفوقين دراسيا من الطالب 

 الجامعيين 

2013 

المجلة المصرية للدراسات 

 –87العدد -22النفسية المجلد

 .97- 58، ص 2013يناير

 مشترك

161. 
أسماء فتحي 

 أحمد

الصحة 

 النفسية

ات المرشدين األكاديميين والطالب اتجاه

نحو استخدام االنترنت فى عملية اإلرشاد 

 األكاديمى رؤية مستقبلية 
2011 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس ،المجلد الرابع 

 –العدد األول  –والعشرون 

 .33-1، ص2011ابريل 

 مشترك

162. 
أسماء فتحي 

لطفي عبد الفتاح 

 سليمان 

الصحة 

 النفسية

العالج بالتركيبات الشخصية في فعالية 

تحسين المواجهة اإليجابية للطالب 

 المعلمين. 

2017 

المؤتمر الدولي الثالث 

)مستقبل إعداد المعلم وتنميته 

في الوطن العربي(. المنعقد 

في كلية التربية . 

أكتوبر بالتعاون مع 6جامعة

رابطة التربويين العرب 

واألكاديمية المهنية للمعلمين 

 2017ريلإب 23-24

 

أسماء فتحي  .163

لطفي عبد الفتاح 

الصحة 

 النفسية
صورة الجسم الموجبة في عالقتها 

بالتمكين النفسي لدى المعلمين بمدينة 
مجلة اإلرشاد النفسي كلية  2016

 2016التربية جامعة المنيا
 مشترك
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 املساهمة مكان النشر النشر /

 (2) بالمنيا سليمان 

أسماء فتحي  .164

لطفي عبد الفتاح 

 سليمان 

الصحة 

 النفسية

اإلرشاد بالتدخالت اإليجابية  فعالية

المعتمد على القوى الشخصية في خفض 

التنمر اإللكتروني لدى الطالبات 

 المتنمرات بالمرحلة اإلعدادية. 

2016 
مجلة كلية التربية . جامعة 

 (.4)26، االسكندرية

 

165. 
أسماء فتحي 

لطفي عبد الفتاح 

 سليمان 

الصحة 

 النفسية

تخاذ التدفق النفسي كمنبئ بمهارات ا

القرار لدى عينة من مديري المدارس 

 2015 بمحافظة المنيا. 

مجلة دراسات عربية في 

التربية وعلم النفس مجلة 

عربية اقليمية محكمة 

. إبريل 2. ج60دوليا.ع

2015 

 

أسماء فتحي  .166

لطفي عبد الفتاح 

 سليمان 

الصحة 

 النفسية

تصميم وبناء مقياس الشعور باألمل 

 لواحدلطالبات مدارس الفصل ا
2011 

مجلة البحوث التربوية 

النفسية كلية التربية. جامعة 

 المنيا.

 فردي

أسماء محمد  .167

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

عالقة أهداف التحصيل والتعلم المنظم 

ذاتيا باألداء الدراسي لدى طالبات 

 المرحلة الجامعية

مجلة البحث العلمي في  2015

ة جامع-التربية بكلية البنات

 .16العدد -عين شمس 

 فردي

أسماء محمد  .168

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

أثر استخدام برنامج إثرائي في تنمية 

الذكاء االنفعالي لدى طالبات المرحلة 

 الجامعية 

المجلة التربوية الدولية  2013

 .2المتخصصة المجلد 

 زوجي

أسماء محمد  .169

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

تخدام برنامج قائم على مهارات دافعية اس

ومعرفية وما وراء معرفية في تنمية 

مهارات التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل 

 الدراسي لدى طالبات المرحلة الجامعية. 

مجلة كلية التربية جامعة بنها  2013

، ابريل 94، عدد 24مجلد 

 )الجزء الثاني( .
 مشترك

أسماء محمد  .170

عبد الحميد 

 محمد

النفس علم 

 التربوي

توجه الهدف لدي طالبات المرحلة 

الجامعية كناتج للممارسات التعليمية 

 ألعضاء هيئة التدريس

 مجلة دراسات تربوية ونفسية 2013

كلية التربية بالزقازيق  –

 80العدد، 

 فردي

أسماء محمد  .171

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

مدى تطبيق معايير اعتماد برامج اعداد 

 علم بكلية التربية جامعة الطائفالم

، 42مجلة عالم التربية، العدد  2013

 مشترك ، ابريل.14، السنة 3الجزء 

أسماء محمد  .172

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

إسهامات بيئتي الدراسة واألسرة في 

التعلم المنظم ذاتيا لدى طالب المرحلتين 

الثانوية والجامعية وعالقته بالتحصيل 

 اسي. الدر

جامعة -مجلة كلية التربية 2011

-87المجلد-22العدد -بنها

، 2011يوليو -الجزء الثاني

 65-1ص ص 

 فردي

أسماء محمد  .173

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

توجهات الهدف بالمرحلة الجامعية كناتج 

للنظرية الضمنية للذكاء وفعالية الذات 

 واالتجاه نحو المقرر وخصائص التقييم. 

مجلة كلية التربية جامعة  2011

الجزء 145العدد -األزهر

 مارس-الثاني

 

أسماء محمد  .174

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

المعلم وتوجهات الهدف لدي الطالب 

 ورقة عمل 

مؤتمر الصحة النفسية بكلية  2011

 جامعة بنها -التربية

 فردي

أسماء محمد  .175

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

المؤتمر العلمي لكلية التربية  2010 عايير إعداد معلم الموهوبين ورقة عمل م

بجامعة بنها اكتشاف ورعاية 

الموهوبين بين الواقع 

 . 15-14والمأمول، 

 فردي

أسماء محمد  .176

عبد الحميد 

علم النفس 

 التربوي

ضغوط العمل لدى أعضاء هيئة التدريس 

ومعاونيهم بجامعة الطائف مصادرها 

ظاهرها وعالقتها ببعض المتغيرات وم

مجلة كلية التربية ببنها،  2009

 فردي، ابريل، 78، العدد 19المجلد 
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 املساهمة مكان النشر النشر /

 .44-1، ص ص 2009 الديموجرافية واألكاديمية.  محمد

أسماء محمد  .177

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

عالقة الذكاء االنفعالي بالذكاء العام 

والتحصيل الدراسي والمهارات 

 ية وسمات الشخصية. االجتماع

المجلة المصرية للدراسات  2009

، العدد 19النفسية، المجلد 

، ص ص 2009، ابريل، 63

25-61 

 يفرد

أسماء محمد  .178

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

العالقة بين قدرات الذكاء االنفعالي 

 والضغوط النفسية لدى المعلمين. 

مجلة كلية التربية  2008

، الجزء 68عدد بالمنصورة، ال

، ص 2008الثاني، سبتمبر، 

 .456-431ص

 فردي

أسماء محمد  .179

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

 أثر استخدام برنامج مقترح في تنمية

 الذكاء االنفعالي لدى طالب كلية التربية

 بالمنيا

2007 

سلسلة دراسات عربية في 

التربية وعلم النفس، العدد 

- 103الثاني ، ، ص ص 

131 

 فردي

أسماء محمد  .180

عبد الحميد 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

أثر استخدام برنامج مقترح في خفض 

االختبار وزيادة التحصيل الد ا رسي  قلق

 طالب كمية التربية بالمنيا لدى

2007 

مجلة كلية التربية جامعة 

، 4، العدد  20المنيا، المجمد 

 . 97 - 70، ص ص 

 فردي

إسماعيل محمد  .181

يد محمد الس

 الدرديري

المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج مقترح لتدريب معلمي العلوم علي 

استخدام التداخل بين العلم والتكنولوجيا 

 والمجتمع في تدريس العلوم

2002 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية_جامعة 

 (4(،ع)15مج) المنيا

 فردي

إسماعيل محمد  .182

محمد السيد 

 الدرديري

ج المناه

وطرق 

 التدريس

هموم تدريس العلوم من وجهة نظر 

 المتعلمين
2002 

مقبول للنشر بمجلة الجمعية 

 المصرية للتربية العملية
 فردي

إسماعيل محمد  .183

محمد السيد 

 الدرديري

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام الكاريكاتير في تدريس 

العلوم في تنمية المفاهيم العلمية واالتجاه 

لعلوم لدى تالميذ المدرسة نحو تعلم ا

 االبتدائية في القرية والمدينة

2001 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية_جامعة 

 (2(،ع)15مج) المنيا

 فردي

إسماعيل محمد  .184

محمد السيد 

 الدرديري

المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج تدريبي مقترح في تدريس العلوم 

لمات الفصل لتنمية الذكاء المتعدد لدى مع

 الواحد متعدد المستويات

2001 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية_جامعة 

 (3(،ع)14مج) المنيا

 مشترك

إسماعيل محمد  .185

محمد السيد 

 الدرديري

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر برنامج تدريبي قائم علي التعلم من 

اجل االتقان في تنمية الكفايات التدريسية 

 الب المتعلمينلدى الط

2000 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية_جامعة 

 (4(،ع)13مج) المنيا

 فردي

إسماعيل محمد  .186

محمد السيد 

 الدرديري

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تقويم كتب العلوم المدرسية في المرحلة 

االعدادية بين الواقع الحالي وتحديات 

 االلفية الثالثة

1999 

في التربية وعلم مجلة البحث 

النفس_كلية التربية_جامعة 

 (3(،ع)12مج) المنيا

 مشترك

187. 
 إسهام أبو بكر

الصحة 

 النفسية

صورة الجسم الموجبة في عالقتها  

بالتمكين النفسي لدى المعلمين بمدينة 

 . 2016بالمنيا 

2016 

مجلة اإلرشاد النفسي كلية 

 2016التربية جامعة المنيا

(2) 

 مشترك

كر إسهام أبو ب .188

 عثمان

الصحة 

 النفسية

االتزان االنفعالي كمنبئ ألساليب إدارة 

الغضب لدى معلمي المرحلة اإلعدادية 

 بمدينة المنيا 

مجلة البحث في التربية وعلم  2015

 –جامعة المنيا  –النفس 

المجلد الثامن والعشرون العدد 

-314، 2015الثاني أكتوبر 

387 

 فردى

إسهام أبو بكر  .189

 عثمان

الصحة 

 لنفسيةا

التحرش الجنسي كمنبئ بالسلوك 

 األخالقي لدى طالب جامعة المنيا 

المجلة العلمية لكلية التربية  2015

بأسيوط ، المجلد الحادي 

 فردى
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  –العدد الخامس  –والثالثون 

إسهام أبو بكر  .190

 عثمان

الصحة 

 النفسية

يناير  25قلق المستقبل بعد ثورة 

طالب  وعالقته بجودة الحياة النفسية لدى

 الدبلوم العام بكلية التربية جامعة المنيا

مجلة البحث في التربية وعلم  2015

النفس المجلد الثامن 

والعشرون / العدد الثاني 

 م الجزء األول 2015أكتوبر 

 فردي

إسهام أبو بكر  .191

 عثمان

الصحة 

 النفسية

اإلفصاح عن الذات كمنبئ باالغتراب 

النفسي لدى عينة من طالب المرحلة 

 الثانوية

مجلة دراسات عربية في  2013

التربية وعلم النفس تصدر 

عن رابطة التربويين العرب 

 –العدد الثامن والثالثون 

يونيو  –الجزء الرابع 

2013 ،163-194 

 فردى

إسهام أبو بكر  .192

 عثمان

الصحة 

 النفسية

االنتماء لألسرة وجماعة األقران 

وعالقتها بالتواصل االجتماعي لدى عينة 

 المراهقين من 

جامعة  –مجلة كلية اآلداب  2012

طنطا ، إصدار خاص ، العدد 

الخامس والعشرون ، يناير 

2012  ،1-97 

 فردى

إسهام أبو بكر  .193

 عثمان

الصحة 

 النفسية

العنف األسرى كما يدركه األبناء وعالقته 

ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من 

 طالب جامعة المنيا 

علوم اإلنسانية مجلة اآلداب وال 2007

جامعة المنيا ، المجلد  –

العدد الخامس  –الثالث 

،  2007يوليو  –والستون 

959-1047 

 فردى

إسهام أبو بكر  .194

 عثمان

الصحة 

 النفسية

دراسة الصفات الشخصية المحددة ألطفال 

الشوارع في ضوء متغيري العوامل 

 األسرية والجنس.

مجلة اآلداب والعلوم االنسانية  2003

 فردي جامعة المنيا-اآلداب كلية 

إسهام أبو بكر  .195

 عثمان

الصحة 

 النفسية

الضغوط األسرية كما يدركها األبناء 

وعالقتها ببعض االضطرابات 

السيكوسوماتية لدى عينة من طالب 

 جامعة المنيا 

مجلة البحث في التربية وعلم  2003

جامعة  –النفس كلية التربية 

 المنيا 

 مشترك

إسهام أبو بكر  .196

 ثمانع

الصحة 

 النفسية

دراسة العوامل النفسية واالجتماعية 

الكامنة وراء تأخر سن الزواج عند 

 الفتيات العامالت وغير العامالت.

مجلة اآلداب والعلوم االنسانية  2002

جامعة المنيا ، -كلية اآلداب 

 (.46العدد )

 فردي

 

إسهام أبو بكر  .197

 عثمان

الصحة 

 النفسية

الب وعالقتها العولمة كما يدركها الط

ببعض المتغيرات النفسية لدي عينة من 

 طالب جامعة المنيا.

مؤتمر العلوم اإلنسانية  2002

وتكاملها )رؤية مقارنة( بكلية 

جامعة المنيا من  –اآلداب 

 .2002مارس،  21 – 19

 فردي

إسهام أبو بكر  .198

 عثمان

الصحة 

 النفسية

مدي فعالية برنامج عالجي مقترح 

األغنية في خفض باستخدام القصه و

السلوك العدواني لدي أطفال ما قبل 

 المدرسة.

مجلة اآلداب والعلوم االنسانية  1997

 (.26بجامعة المنيا، العدد )
 مشترك

إلهام محمد  .199

 حسن

أصول 

 التربية

 –تنمية الوعي السياسي لدى الطالب 

 جامعة المنيا –المعلمين بكلية التربية 
 مشترك اجامعة المني كلية التربية  2012

200. 
أمل أحمد حسن 

 محمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

برنامج محو أمية المهارات الحياتية 

وريادة األعمال بإندونيسيا وإمكانية 

االستفادة منه في تطوير برامج محو 

 األمية وتعليم الكبار في مصر

2017 

مجلة البحث في التربية وعلم 

، أكتوبر 1، ع 32النفس، مج 

2017. 

 فردي

 مشتركمجلة البحث في التربية وعلم  2017معوقات النشر الدولي في الدوريات التربية أمل أحمد حسن  .201
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تاريخ  عنوان البحث القسم اسم الباحث م
 املساهمة مكان النشر النشر /

المقارنة  محمد

واإلدارة 

 التعليمية

العلمية لدى أعضاء هيئة تدريس كليات 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

 المنيا دراسة ميدانية 

، أكتوبر 2، ع 32النفس، مج 

2017 

202. 
أمل أحمد حسن 

 محمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

تعزيز نزاهة البحث العلمي وأخالقياته 

ومواجهة سوء السلوك البحثي بمصر 

على ضوء خبرات بعض الجامعات 

 األجنبية

2016 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد التاسع 

والعشرون ـ الجزء الثاني ـ 

 2016أكتوبر 

 فردي

203. 

أمل أحمد حسن 

 محمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

دراسة مقارنة لبعض صيغ حركة اختيار 

المدرسة بالتعليم قبل الجامعي بالواليات 

المتحدة األمريكية وإمكان اإلفادة منها في 

 جمهورية مصر العربية

2016 

المؤتمر العلمي السنوي 

الثالث والعشرين "التعليم 

أمريكا  والتقدم في دول

يناير  28 – 27الشمالية"،

،الجمعية المصرية 2016

للتربية المقارنة واإلدارة 

التعليمية، دار الضيافة، جامعة 

 عين شمس.

 فردي

204. 

أمل أحمد حسن 

 محمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

حركة اختيار المدرسة بالواليات المتحدة 

االمريكية وامكانية االستفادة منها في 

 ر،مص

2016 

المؤتمر العلمي السنوي 

الثالث والعشرين التعليم 

والتقدم في دول أمريكا 

يناير  28 – 27الشمالية ،

،الجمعية المصرية 2016

للتربية المقارنة واإلدارة 

التعليمية، دار الضيافة، جامعة 

 عين شمس.

 فردي

205. 
أمل أحمد حسن 

 محمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

مج تدريب المعلمين في ضوء تقييم برا

نموذج كيركباتريك دراسة ميدانية 

 بمحافظة المنيا ،

2015 

مجلة البحث في التربية وعلم 

،اكتوبر 2،ع 28النفس، مج 

2015. 

 مشترك

206. 
أمل أحمد حسن 

 محمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

برامج التربية من أجل السالم بالتعليم قبل 

ول وإمكانية الجامعي في بعض الد

 االستفادة منها في مصر،

 

2014 

دراسات عربية في التربية 

وعلم النفس،رابطة التربويين 

،ديسمبر 3،ج 56العرب،ع 

2014. 

 فردي

207. 
أمل أحمد حسن 

 محمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

واقع االرشاد االكاديمي بكلية التربية 

جامعة المنيا وامكانية تطويره علي ضوء 

 برات بعض الدول االجنبية والعربية،خ

2009 

مجلة البحث في التربية وعلم 

،اكتوبر 2،ع 22النفس، مج 

2009. 

 مشترك

208. 
أمل أحمد حسن 

 محمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

أهمية ضمان جودة التعليم العالي عن بعد 

 في الوطن العربي.
2005 

المجلة اإللكترونية إلدارة 

،عدد  8د، مجلد التعلم عن بع

،جامعة غرب جورجيا 1

 ،مركز التعليم عن بع

 فردي

209. 
أمل أحمد حسن 

 محمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

قضايا في التعليم العالي عن بعد في 

 الوطن العربي.
2005 

مجلة كلية التربية ،جامعة 

،جزء 54هيروشيما ،عدد 

III  138-131،ص ص .

 مجلة كلية التربية ،جامعة

،جزء 54هيروشيما ،عدد 

III  138-131،ص ص. 

 فردي

أمل أنور عبد  .210

 العزيز

علم النفس 

 التربوي

اآلثار المباشرة وغير المباشرة لما وراء 

الذاكرة وفعالية الذات علي استراتيجيات 

ة وعلم مجلة البحث في التربي 2011

النفس، كلية التربية ــ جامعة 
 مشترك
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تاريخ  عنوان البحث القسم اسم الباحث م
 املساهمة مكان النشر النشر /

تنظيم التعلم والتحصيل الدراسي لدي 

 طالب كلية التربية ــ جامعة المنيا.

( ، العدد 14المنيا، مج )

 (،الجزء األول.2)

أمل أنور عبد  .211

 العزيز

علم النفس 

 التربوي

مهارات التفكير في ضوء مستويات 

أساليب التعلم والتحصيل الدراسي لدي 

 طالب كلية التربية ــ جامعة المنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  2011

لنفس، كلية التربية ــ جامعة ا

( ، العدد 14المنيا، مج )

 (،الجزء الثالث.2)

 فردي

أمل أنور عبد  .212

 العزيز

علم النفس 

 التربوي

االحتراق النفسي وعالقته بمحور الضبط 

وتقدير الذات وبعض المتغيرات 

الديموغرافية لدى عينة من معلمي 

 المراحل التعليمية المختلفة.

ي التربية وعلم مجلة البحث ف 2009

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

 (.1( ، العدد )22المنيا، مج )
 فردي

213. 
أمل أنور عبد 

 العزيز

علم النفس 

 التربوي

مهارات التفكير المميزة لطالب كلية 

التربية ذوى التخصصات األكاديمية 

 المختلفة في ضوء نموذج مارزانــو

2009 

مجلة البحث في التربية وعلم 

مجلد الثاني النفس ال

والعشرون / العدد األول أبريل 

 م 2009

 فردي

أمل أنور عبد  .214

 العزيز

علم النفس 

 التربوي

الذكاء الوجداني وعالقته بالمهارات 

االجتماعية وأداء المعلم كما يدركه طالب 

 المرحلة الثانوية.

مجلة البحث في التربية وعلم  2008

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

 (.4( ، العدد )21)المنيا، مج 

 مشترك

أمل أنور عبد  .215

 العزيز

علم النفس 

 التربوي

سمات الشخصية كمنبئ باألسلوب 

 المعرفي لمعلم التربية الخاصة.

مجلة البحث في التربية وعلم  2000

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

 (.1( ، العدد )14المنيا، مج )

 مشترك

أمل أنور عبد  .216

 العزيز

علم النفس 

 يالتربو

المؤتمر الدولي للمسنين ،  1999 السلوك التصلبي لدي عينة من المسنين.

مركز اإلرشاد النفسي بجامعة 

عين شمس والمنعقد بدار 

-18الضيافة في الفترة من 

20. 

 مشترك

أنور رياض عبد  .217

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

تأثير الذكاء والبيئة األسرية والواجب 

في  المدرسي ومشاهدة التليفزيون

التحصيل الدراسي : دراسة باستخدام 

 تحليل المسار .

مجلة البحث في التربية وعلم  1991

 (1( العدد )5النفس، مج )

 .147ــ  113ص ص 
 فردي

أنور رياض عبد  .218

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

تأثير بعض العوامل الديموجرافية 

 والنفسية في اإليثار لدي المعلمين 

 دراسات تربوية 1991
 رديف

أنور رياض عبد  .219

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

تأثير حجرات الدراسة علي االبتكارية 

 لدي عينة من األطفال.

مجلة البحث في التربية وعلم  1991

 (2( العدد )5النفس، مج )

 .260ــ  235ص ص 

 فردي

أنور رياض عبد  .220

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

قرار العوامل العقلية المؤثرة في اتخاذ ال

 لدي عينة من طالب كلية التربية بالمنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  1991

 (3( العدد )5النفس، مج )

 .32ــ  17ص ص 

 فردي

أنور رياض عبد  .221

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

Diagnosis of aggression and 

depress-ion by sermatology-

phics and blood groups. 

1990 Asiut Medical J. vol. 

 مشترك .123-135 (1)14

أنور رياض عبد  .222

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

Twin resemblances in 

Cognitive abilities in an 

Egyptian sample. 

1990 Behavior Qenetics; 

vol 20(1); 33-43. مشترك 

أنور رياض عبد  .223

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

فكير سمات الشخصية والقدرة علي الت

االبتكاري لدي عينة من التوأم االطفال 

المؤتمر السادس لعلم النفس ،  1990

الجمعية المصرية للدراسات 
 مشترك
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تاريخ  عنوان البحث القسم اسم الباحث م
 املساهمة مكان النشر النشر /

 .49-25النفسية ، ص  والمراهقين.

أنور رياض   .224

  عبد الرحيم

علم النفس 

 التربوي

دراسة تأملية للمقاييس المزاجية مرجعية 

 العوامل لدي عينة من طالب الجامعة.

مجلة البحث في التربية وعلم  1989

 (1( العدد )3النفس، مج )

 .297ــ  251ص ص 

 يفرد

أنور رياض عبد  .225

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

Cross-Cultural assessment of 

altru-ism and its Correlates.  

1988 Person Individ Diff. 

Vol. 10(8) ; 885-868. 
 مشترك

أنور رياض عبد  .226

  الرحيم

م النفس عل

 التربوي

تأثير قلق االختيار علي عوأمل التذكر 

لدي عينة من طالب كلية التربية جامعة 

 المنيا. 

مجلة البحث في التربية وعلم  1988

 (2( العدد )2النفس، مج )

 .37ــ  19ص ص 

 مشترك

أنور رياض عبد  .227

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

الوظائف االنفعالية للنصفين الكرويين 

لدي عينة من طالب كلية التربية للمخ 

 جامعة المنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  1988

 (3( العدد )1النفس، مج )

 .31ــ  1ص ص 

 مشترك

أنور رياض   .228

  عبد الرحيم

علم النفس 

 التربوي

شيوع عأمل التذكر في بعض مقاييس 

العمليات العقلية في تنظيم جيلفورد 

 العقلي.

تربية وعلم مجلة البحث في ال 1987

 (1( العدد )1النفس، مج )

 .114ــ  78ص ص 

 مشترك

أنور رياض عبد  .229

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

مجلة العلوم التربوية _  1986 أنماط التعلم والتفكير لدي األطفال.

تصدرها كليتا التربية والتربية 

(، 8( العدد )2الرياضية، مج )

 .124ــ  75ص ص 

 مشترك

أنور رياض عبد  .230

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

التنبؤ بنسب ذكاء المتخلفين عقليا في 

 ضوء بعض القدرات التعلمية األساسية.

مجلة العلوم التربوية _  1986

تصدرها كليتا التربية والتربية 

(، 8( العدد )2الرياضية، مج )

 .124ــ  75ص ص 

 مشترك

أنور رياض عبد  .231

  الرحيم

علم النفس 

 التربوي

Familal resemblances for 

cognitive abilities and 

personality in an Egy-yptian 

Sample.  

 Persone. Individ Diffe 

vol. 9(1) 155-163. 
 مشترك

232. 
أنور رياض 

 عبدالرحيم

علم النفس 

 التربوي

 أزمة التعليم 

2009 

مؤتمر تحديات التعليم في 

العالم العربي المنعقد بكلية 

ا من تاريخ التربية جامعة المني

حتى  10/11/2009

ص ص :  11/11/2009

217 - 254 

 مشترك

233. 
بليغ حمدي 

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

بَْرنَاَمٌج ُمْقتََرٌح قَائٌِم َعلَى نََظِريَِّة التََّلق ِي 

التَّأِوْيِليَِّة ِلتَْدِرْيِس النُُّصوِص األدَبِيَِّة فِي 

َراَءِة اإلْبدَاِعيَِّة ِلُطالِب تَْنِميَِة َمَهاَراِت القِ 

 الَمْرَحَلِة الثَّانَِويَِّة. 

2017 

المؤتمر الدولي السابع للغة 

العربية ـ دولة اإلمارات 

العربية المتحدة ـ دبي 

( مقبول للنشر في 2018)

 م .2017أغسطس 

 

بليغ حمدي  .234

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

ر ُمْقتََرٌح ِلتَ  طِويِر تَْدِريِس اللُّغَِة تََصوُّ

العَربِيَِّة بِالَمرَحلِة الَجاِمِعيَِّة في َضوِء واَقِعِ 

ُمْشكالِت تعلُِّمها ِمن وْجَهِة نَظِر ُطالِب 

 أَقَساِم اللَُّغِة العَربِيَِّة . 

2017 

المؤتمر الدولي السادس للغة 

العربية ـ دولة اإلمارات 

العربية المتحدة ـ 

 (.2017دبي)

 فردي

بليغ حمدي  .235

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فَاِعِليَّةُ اِْستِْخدَاِم اِْستَِراتِْيِجيَِّة التَّْدِرْيِس 

ِ فِي تَْنِميَِة َمَهاَراِت تَْفِسْيِر القُْرآِن  التَّبَادُِلي 

ِ لَدََى ُطالَِّب  الَكِرْيِم والتَّْفِكْيِر التَّبَاُعِدي 

 يَِّة األْزَهِريَِّة. الَمْرَحَلِة الثَّانَوِ 

2017 

الَمَجلَّةُ التَّْربَِويَّةُ ـ َجاِمعَةُ 

الُكَوْيِت ـ َمْجِلُس النَّْشِر 

 (.2017الِعْلِمي)
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تاريخ  عنوان البحث القسم اسم الباحث م
 املساهمة مكان النشر النشر /

بليغ حمدي  .236

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

استراتيجيات تدريس التربية الدينية 

االسالمية وتنمية مهارات 

 2016التفكير .

2016 

 –ة للنشر والتوزيع دار دجل

المملكة االردنية  –عمان 

 الهاشمية ( الطبعة االولى

 دىفر

بليغ حمدي  .237

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فقة الخطاب الديني المعاصر ) هل الدين 

 والسياسة لحظتان متعاقبتان ؟(
2016 

)دار الخليج للنشر والتوزيع 

المملكة االردنية  –عمان  –

 ية (الهاشم

 فردى

238. 
بليغ حمدي 

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام ادوات الجيل الثاني ) ويب 

( لتدريس مقرر طرق التدريس  2.0

الفئات الخاصة في اكتساب المفاهيم 

اللغوية وتنمية القيم االجتماعية لطالب 

 كلية التربية

2015 

مجلة البحث في التربية وعلم 

ة التربية جامعة كلي –النفس 

 2015المنيا 

 فردى

بليغ حمدي  .239

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية استخدام استراتيجية تدريس 

التبادلي في تنمية مهارات تفسير القران 

الكريم والتفكير التباعدي لدى طالب 

 المرحلة الثانوية االزهرية

2015 

جامعة  –المجلة التربوية 

س النشر مجل –الكويت 

 م2015 –العلمي 

 فردى

240. 
بليغ حمدي 

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

القرائن اللفظية في القران الكريم 

 ) دراسة في بالغة النص القرآني (
2015 

 –)مؤسسة الكرمة الثقافة 

القاهرة ( الطبعة االولى 

) دار الكتاب  -م2015

القاهرة ( الطبعة  –الصوفي 

 20160الثانية 

 فردى

241. 
بليغ حمدي 

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

من مشكالت تدريس اللغة العربية وطرق 

عالجها علي المستوى الجامعي دراسا 

تطبيقية علي عينة مختارة من طالب 

 كليتي التربية ودار العلوم جامعة المنيا

2015 

نؤتمر اللغة العربية وتحديات 

ية مجمع اللغة العرب –البقاء 

المعهد العالمي  –بالقاهرة 

 -للفكر اإلسالمي ب واشنطن 

2015 

 فردى

بليغ حمدي  .242

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مغامرة  –مواجيد ومقاومات الصرفية 

 2015التحرش بالنص الصوفي .
2015 

 –دار الكتاب الصوفي 

 القاهرة ( الطبعة االولى
 فردى

بليغ حمدي  .243

إسماعيل عبد 

 قادرال

المناهج 

وطرق 

 التدريس

الوقائع الجدولية في السيرة النبوية . ايام 

 في صحبة رسول هللا
2015 

 –) مؤسسة الكرامة الثقافية 

القاهرة ( الطبعة االولى 

 م2014

 فردى

244. 
بليغ حمدي 

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام استراتيجية المهام المجزاة 

(JIGSAWفي ت ) دريس البالغة في

اكتساب المفاهيم البالغية والكتابة 

التعبيرية لدى طالب الصف الثاني 

 الثانوي بالتعليم األزهري .

2014 

جامعة  –المجلة التربوية 

مجلس النشر  –الكويت 

 م2014 –العلمي 

 فردى

بليغ حمدي  .245

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

ضعاف تطوير المهارات السمعية لدى 

 السمع وزراعة القوقعة
2014 

المؤتمر العلمي الدولي االول 

لإلعاقة )العمل مع المعاقين 

ببن الواقع والمأمول ( 

 2014اغسطس 

 فردى

بليغ حمدي  .246

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعاليات استخدام الخرائط المفاهيمية في 

اكتساب القواعد الصرفية ومهارات 

اقد لدى طالب الصف الثاني التفكير الن

 الثانوي

2014 

جامعة  –المجلة التربوية 

مجلس النشر  –الكويت 

 م2014 –العلمي 

 فردى

بليغ حمدي  .247

إسماعيل عبد 

المناهج 

وطرق 

استراتيجيات تدريس اللغة العربية .اطر 

 نظرية ونماذج تطبيقية
2012 

) دار المناهج للنشر والطباعة 

عمانالمملكة  –والتوزيع 

االردنية الهاشمية ( الطبعة 

 فردى
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 الثانية التدريس القادر

بليغ حمدي  .248

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

االعالم اإلسالمي للعقل البشرى دراسة 

 في الفلسفات والتيارات االلحادية
2012 

)وزارة االوقاف والشئون 

الكويت ( الطبعة  –االسالمية 

 االولة .

 فردى

بليغ حمدي  .249

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 –ليست الدهشة وحدها جوابا السمي 

 2012نصوص شعرية 
 فردى  2012

بليغ حمدي  .250

إسماعيل عبد 

 القادر

المناهج 

وطرق 

 التدريس

الوصايا ... مقاربات نقدية في الشعر 

 2015والرواية 
2012 

 –)مؤسسة الكرامة الثقافية 

 القاهرة (
 فردى

251. 
اعيل تمام إسم

 تمام

المناهج 

وطرق 

 التدريس

استخدام أسلوب التعلم الفردي بالرزم 

التعليمية في تدريس المفاهيم العلمية 

المتضمنة في موضوعات القياس وأثرة 

علي التحصيل المعرفي والمهارات 

 العملية لدى تالميذ الصف االول االعدادي

1996 

مجلة البحث في التربية وعلم 

امعة النفس كلية التربية ج

 (4(،ع)10مج) المنيا

 فردي

تمام إسماعيل  .252

 تمام

لمناهج ال

وطرق 

 التدريس

دور مناهج البيولوجي بكلية التربية في 

اعداد معلم العلوم البيولوجية بالمرحلة 

 الثانوية

1995 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس
 فردي

253. 
تمام إسماعيل 

 تمام

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 

ة التعليم في تدريس أثر استخدام دائر

المفاهيم العلمية المتضمنة بموضوع 

 الضوء لتالميذ الصف االول االعدادي

1995 
مجلة كلية التربية جامعة 

 اسيوط
 فردي

تمام إسماعيل  .254

 تمام

المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج لتطوير مناهج البيولوجي 

 بالمرحلة الثانوية العامة
1995 

مجلة البحث في التربية وعلم 

نفس كلية التربية جامعة ال

 (4(،ع)4مج) المنيا

 فردي

تمام إسماعيل  .255

 تمام

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تقييم مستوى أداء الكفايات التعليمية لدى 

طالب الفرقة الثالثة شعبة التاريخ 

 الطبيعي بكلية التربية في التربية العملية

1995 

مجلة البحث في التربية وعلم 

ة النفس كلية التربية جامع

 (3(،ع)8مج) المنيا

 فردي

256. 
تمام إسماعيل 

 تمام

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 

فاعلية تدريس وحدة بناء المادة 

المصممة في ضوء أسلوب النظم علي 

تحصيل المعرفي والتفكير العلمي لدي 

 تلميذ الصف الثالث االعدادي

1995 

مجلد المؤتمر العلمي الثاني 

لكلية التربية بالفيوم جامعة 

والذي عقد في الفترة  القاهرة

ديسمبر  /24و 23-من

م وتم مناقشة البحث 1995

 في المؤتمر

 فردي

تمام إسماعيل  .257

 تمام

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر تدريس بعض عمليات العلم االساسية 

علي تحصيل تالميذ الصف الرابع 

 االبتدائي

1994 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 (3(،ع)3مج) االمني

 فردي

تمام إسماعيل  .258

 تمام

المناهج 

وطرق 

 التدريس

دراسة تقويمية للجوانب االنفعالية 

لتدريس العلوم بالمرحلتين االعدادية 

 والثانوية

1994 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 (2(،ع)4مج) المنيا

 فردي

تمام إسماعيل  .259

 تمام

المناهج 

وطرق 

 سالتدري

نظام مقترح لمناهج العلوم بمرحلة التعليم 

 االساسي بجمهورية مصر العربية
1994 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 (1(،ع)3مج) المنيا

 فردي

تمام إسماعيل  .260
المناهج 

وطرق 

أثر استخدام طريقة التعلم الذاتي 

م باالستقصاء الموجه في تدريس العلو
مجلة البحث في التربية وعلم  1992

النفس كلية التربية جامعة 
 فردي
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 املساهمة مكان النشر النشر /

علي تنمية المفاهيم العلمية والتفكير  التدريس تمام

االبتكاري لتالميذ الصف السادس 

 االبتدائي

 (4(،ع)5مج) المنيا

جمال الدين  .261

المناهج  توفيق يونس

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام خرائط الصراع المعرفي في 

بديلة للمفاهيم تصويب التصورات ال

العلمية في وحده المادة وتركيبها وتنمية 

مهارات التفكير الناقد لتالميذ الصف 

 االول الثانوي العام .

2016 

دراسات عربية في التربية 

وعلم النفس ،رابطة التربويين 

 (،سبتمبر77العرب ،العدد)

 شتركم

جمال الدين  .262

 توفيق يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مقررات العلوم في  تحليل محتوى 

المرحلة اإلعدادية بمصر في ضوء 

 المهارات الحياتية

2016 

دراسات عربية في التربية 

وعلم النفس ،رابطة التربويين 

 (،اكتوبر787العرب ،العدد)

 فردى

جمال الدين  .263

المناهج  توفيق يونس

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام خرائط العقل في تدريس 

مية مقرر طرق تدريس العلوم لتن

التحصيل المعرفي وبقاء أثر التعلم 

ومهارات التفكير االبتكاري لطالب الفرقة 

 الثالثة بكلية التربية ـ جامعة المنيا

2015 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الثامن 

والعشرون / العدد األول إبريل 

 م الجزء الثاني 2015

 فردي

جمال الدين  .264

المناهج  توفيق يونس

وطرق 

 التدريس

فعالية استخدام قبعات التفكير الست في 

تدريس الفيزياء في اكتساب المفاهيم 

الفيزيائية وتنمية مهارات التفكير فوق 

المعرفي لطالب الصف الثاني الثانوي 

 العام

2015 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الثامن 

والعشرون / العدد األول إبريل 

 م الجزء الثاني 2015

 فردي

جمال الدين  .265

المناهج  توفيق يونس

وطرق 

 التدريس

فعالية نموذج تدريسي قائم علي نظرية 

التعلم المستند الى الدماغ في اكتساب 

المفاهيم الفزيائية وبقاء أثر التعلم وتنمية 

االتجاه نحو الفيزياء لدى طالب الصف 

 االول الثانوي العام

2015 

دراسات عربية في التربية 

نفس ،رابطة التربويين وعلم ال

 (،نوفمبر67العرب ،العدد)

 مشترك

جمال الدين  .266

 توفيق يونس
المناهج 

وطرق 

 التدريس

مستوى الثقافة العلمية لدى طالب الدبلوم 

العام في التربية بكلية التربية جامعة 

 المنيا

2014 

دراسات عربية في التربية 

وعلم النفس رابطة التربويين 

زء (،الج46العرب ،العدد )

 ( ،فبراير4)

 مشترك

جمال الدين  .267

 توفيق يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

الدعم المهني لمعلمي العلوم من التوجيه 

الفني لتحقيق معايير جودة األداء 

 التربوي دراسة ميدانية 

2010 

مجلة كلية التربية . جامعة 

بنى سويف .عدد اكتوبر 

 الثاني الجزء

 مشترك

جمال الدين  .268

 توفيق يونس
مناهج ال

وطرق 

 التدريس

أثر استخدم المنظمات المتقدمة في 

تدريس العلومعلي التحصيل وتنمية 

عمليات العلم لدى تالميذ الصف الرابع 

 االبتدائي .

2008 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس .كلية التربية .جامعة 

( 3( العدد)21المنيا .المجلد )

 2008ابريل

 فردى

جمال الدين  .269

 توفيق يونس
المناهج 

وطرق 

 التدريس

التقييم الذاتي لمعلمي العلوم قبل الخدمة 

 في ضوء معايير أداء المعلم المبتدأ
2008 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس .كلية التربية .جامعة 

( 3( العدد)21المنيا .المجلد )

 2008يناير 

 فردى

جمال الدين  .270

 توفيق يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

الحاسوب في تدريس العلوم  أثر استخدام

علي تحصيل واالتجاهات نحو العلم 

 لتالميذ الصف السادس االبتدائي .

2003 

المناهج وطرق دراسات في 

العدد الخامس  التدريس

 2003والثمانون مايو 

 فردى

المناهج جمال الدين  .271

وطرق 

تقويم كراسي التدريبات واالنشطة لمناهج 

رحلة االبتدائية في ضوء العلوم بالم
مجلة التربية العلمية المجلد  2003

يونيو  –السادس العدد الثاني 
 فردى
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أساليب االتصال البصرية وعمليات العلم  التدريس توفيق يونس

 االساسية .

2003 

جمال الدين  .272

 توفيق يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

انماط التعليم والتفكير وعالقتها بمهارات 

قبل الخدمة التفكير العلمي لمعلمي العلوم 

 دراسة تتبعية 

2002 

المناهج وطرق دراسات في 

العدد الثامن  التدريس

 2002والسبعون فبراير 

 ىفرد

جمال الدين  .273

 توفيق يونس
المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام استراتيجية اتقان التعلم علي 

تحصيل المفاهيم العلمية وتنمية االتجاه 

ادس نحو مادة العلوم لتالميذ الصف الس

 االبتدائي .

2001 
مجلة التربية العلمية المجلد 

 .2011سبتمبر 
 فردى

جمال الدين  .274

 توفيق يونس

المناهج 

وطرق 

 التدريس

انماط التعلم والتفكير وعالقتها بمهارات 

التفكير العلمي لطالب شعب اعدادا معلم 

 العلوم بكلية التربية 

1998 

مجلة علوم الرياضية والمجلد 

لتاسع عشر العاشر العدد ا

 1998مارس 

 فردى

جمال حسين  .275

 عثمان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

Effiicacite d'emploi dela 

method de l'apprentissage 

cooperative sur le 

developpement de la 

competencescripturale du 

savoir-resumer du texte ecrit 

en FLE chez les etudiants de 

2eme annee a la faculte de 

pedagogie de Minia. 

مجلة البحث في التربية وعلم  2008

النفس، كلية التربية ـ جامعة 

 (4(، ع)21مج) المنيا

 فردي

جمال حسين  .276

 عثمان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تنمية الكفاءة الكتابية لتخليص نص 

مكتوب باللغة الفرنسية لطالب الفرقة 

 اوني.الثانية بأستخدام طريقة التعلم التع

مجلة البحث في التربية وعلم  2008

النفس، كلية التربية ـ جامعة 

 (4(، ع)21مج) المنيا

 فردي

جمال حسين  .277

 عثمان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

Entrainement des enseignants 

de FLE sur les comportements 

corretifs(Psychologique, 

pedagogique, linguistique) 

adequats envers l'apparition 

des erreurs orales des 

apprenants et son effet sur 

l'expression orale de ceux-ci 

مجلة البحث في التربية وعلم  2007

النفس، كلية التربية ـ جامعة 

 (4(، ع)20مج) المنيا

 فردي

جمال حسين  .278

 عثمان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

L'efficacite de l'utilisation de 

l'autouevaluation,de la 

coevaluation et de l'evalution 

des pairs dans l'entrainement 

des futurs enseignants de FLE 

sur les habiletes 

d'enseignement. 

مجلة البحث في التربية وعلم  2007

النفس، كلية التربية ـ جامعة 

 (2(، ع)21مج) المنيا

 فردي

جمال حسين  .279

 عثمان

المناهج 

طرق و

 التدريس

تدريب معلمي اللغة الفرنسية علي 

أساليب التصحيح المالئمة لألخطاء 

الشفهية للمتعلمين وأثره علي التعبير 

 لهؤالء المتعلمين

مجلس البحث في التربية  2007

وعلم النفس، كلية التربية ـ 

 (4(، ع)20جامعة المنيا مج)
 فردي

جمال حسين  .280

 عثمان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

ية استخدام التقويم الذاتي والتقويم فاعل

التعاوني وتقويم االقران في تدريب 

الطالب المعلمين اللغة الفرنسية علي 

 المهارات التدريسية.

مجلة البحث في التربية وعلم  2007

النفس، كلية التربية ـ جامعة 

 (2(، ع)21مج) المنيا
 فردي
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جمال حسين  .281

 عثمان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

L'efficacite d'un programme 

propose pour analyser et 

developer les types de 

linteraction verbale des futurs 

enseignants(de langue 

francaise) sur leur acquisition 

et leur utilization de ces types 

au cours d'enseiignement et 

sur leur attitude envers la 

francaise et son enseignment. 

مجلة البحث في التربية وعلم  2006

النفس، كلية التربية ـ جامعة 

 (1(، ع)20مج) المنيا

 فردي

جمال حسين  .282

 عثمان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج مقترح لتحليل وتنمية أنماط 

التفاعل اللفظي لطالب معلمي اللغة 

الفرنسية وفاعلية علي اكتسابهم 

واستخدامهم تلك االنماط في التدريس 

تجاهتهم نحو اللغة الفرنسية وعلى ا

 وتدريسها.

مجلة البحث في التربية وعلم  2006

النفس، كلية التربية ـ جامعة 

 (1(، ع)20مج) المنيا
 فردي

جمال خيري  .283

 محمود

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 فردي تربية األزهر 2014 التعليم المزدوج بالتعليم الفني

284. 
جمال خيري 

 محمود حسن

المناهج 

وطرق 

 سالتدري

تقويم مناهج المجاالت الزراعية للمرحلة 

 االعدادية في ضوء المهارات الحياتية
2009 

مجلة البحث في التربية وعلم 

العدد  –النفس جامعة المنيا 

المجلد الثاني  -االول 

 والعشرون

 فردي

285. 
جمال خيري 

 محمود حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر نظام الساعات المعتمدة والنظام 

ي تحصيل االكاديمي واألداء الفصلي عل

العملي للطالب الدارسين للعلوم الزراعية 

 بجامعة المنيا دراسة تقويمية

2008 

مجلة البحث في التربية وعلم 

العدد  –النفس جامعة المنيا 

الثالث المجلد الحادي 

 والعشرون

 فردي

جمال خيري  .286

 محمود حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

الفني  اتجاهات الطالب نحو التعليم

بالمملكة العربية السعودية وأسباب 

 عزوف الطالب عن االلتحاق به

2006 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس جامعة المنيا

 (1(،ع)20مج)

 فردي

287. 
جمال محمد 

 شحاتة

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر برنامج في الصوتيات التجزيئية قائم 

علي التعلم المختلط علي مهارات النطق 

الفرقة الرابعة بشعبة اللغة  لدي طالب

 االنجليزية بقسم التعليم االبتدائي

2007 

–مجلة اللغات والترجمة 

العدد الثاني  –المجلد الثالث 

المؤتمر –الجزء الثاني 

الدولي الثاني لكلية االلسن 

الحفاظ علي –بجامعة المنيا 

هوية اللغوية والثقافية في 

 عصر العولمة

 فردي

288. 
جمال محمد 

 شحاتة

مناهج ال

وطرق 

 التدريس

التعرف علي مشكالت التي تواجه طالب 

التربية العملية المتخصصين في اللغة 

االنجليزية بكلية التربية جامعة المنيا 

واقتراح إطار نظري لتحسين ادائهم في 

 التربية العملية

2007 

مجلة البحث في التربية وعلم 

مجلة دورية ربع -النفس

سنوية تصدرها كلية التربية 

جامعة المنيا المجلد الحادي 

 والعشرون

 فردي

289. 
جمال محمد 

 شحاتة

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام أسلوب سرد القصص علي 

الفهم عن طريق القراءة لطالب الجامعة 

الدارسين للغة االنجليزية ال غرض 

 خاصة علي اتجاههم نحو اللغة

2005 

–مجلة اللغات والترجمة 

الول العدد ا–المجلد الثاني 

المؤتمر –الجزء الثاني 

الدولي الثاني لكلية االلسن 

–اللغة الثقافة –بجامعة المنيا 

 بنية متكاملة –واالدب 

 فردي
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290. 
محمد  جمال

 شحاتة

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 Hello6تقويم كتاب اللغة االنجليزية 

المقرر علي الصف االول من المرحلة 

 الثانوية في مصر

2000 

ربية وعلم مجلة البحث في الت

مجلة دورية ربع -النفس

سنوية تصدرها كلية التربية 

العدد الرابع –جامعة المنيا 

 عشر

 يفرد

291. 
جمال محمد 

 شحاتة

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر التدريب علي مهارات اختيار التوفل 

والتخصيص الرئيسي للدارسين علي 

 كفاءة في اللغة االنجليزية

1999 

م مجلة البحث في التربية وعل

مجلة دورية ربع -النفس

سنوية تصدرها كلية التربية 

 العدد الرابع–جامعة المنيا 

 فردي

292. 
حجاج أحمد عبد 

 هللا محمد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية 

بعض مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي 

واالتجاه نحوه لدى تالميذ الصف األول 

 اإلعدادي

2016 

لبحث في التربية وعلم مجلة ا

النفس المجلد التاسع 

والعشرون / العدد األول إبريل 

 م الجزء األول2016

 فردي

293. 
حسام محمود 

 زكي

الصحة 

 النفسية

EFL university students’ self-

efficacy and its relationship to 

their identity.  

2016 

Journal of Modern 

Education Review , 

Academic Star 

Publishing Company, 

USA, 6 (8) , 743- 760. 

 مشترك

حسام محمود  .294

 زكي 

الصحة 

 النفسية

فعالية العالج السلوكي الجدلي في تنمية 

بعض مهارات المحاجة لدى طلبة اإلعالم 

 التربوي بجامعة المنيا

2015 

مجلة كلية التربية، جامعة 

 -( 91المنصورة، العدد)

 .458 – 417أبريل، 

 فردي

حسام محمود  .295

 زكي 

الصحة 

 النفسية

فعالية العالج بالمعنى في تخفيف 

المكيافيلية لدى المتفوقين دراسيًا بجامعة 

 المنيا.

2015 

مجلة العلوم التربوية 

جامعة البحرين ،  –والنفسية

 .50 -13(، إبريل، 91العدد )

 فردي

حسام محمود  .296

 زكي 

الصحة 

 النفسية

منبئ أساليب إدارة الصراع المهني ك

باألمن النفسي لدى عينة من المعلمين 

 بالمنيا

2014 
جامعة  -مجلة كلية التربية 

 1، العدد  30أسيوط، المجلد 

 .567 - 516يناير،  –

 فردي

حسام محمود  .297

 زكي 

الصحة 

 النفسية

مقاومة اإلغراء والتمرد النفسي 

للمراهقين وعالقتهما بتعرضهم 

وات للمسلسالت األجنبية المدبلجة في القن

 الفضائية المصرية

2014 

جامعة  -مجلة كلية التربية 

،  24اإلسكندرية، المجلد 

407 – 321،  2العدد   

 مشترك

حسام محمود  .298

 زكي 

الصحة 

االضطرابات التالية للصدمة وعالقتها  النفسية

باالنتماء لدى الشباب الجامعي، دراسة 

 كلينيكية –سيكومترية 

2014 

م مجلة البحث فى التربية وعل

كلية التربية ،   –النفس 

،  27جامعة المنيا ، المجلد 

أكتوبر ،  - 2، الجزء  2العدد 

226 – 275 

 فردي

حسام محمود  .299

 زكي 

الصحة 

 النفسية
قلق المستقبل الزواجي وعالقته بالذكاء 

الوجداني وبعض المتغيرات الديموجرافية 

 لدى عينة من طلبة الجامعة

2013 

عة جام -مجلة كلية التربية 

 94، العدد  24بنها ، المجلد 

 - 39إبريل ،  - 2، الجزء  

69. 

 فردي

300. 
 داليا طه يوسف

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

األنماط القيادية السائدة لدى مديري 

المدارس الثانوية وعالقتها باتجاهات 

المعلمين نحو إدارة الجودة الشاملة 

 دراسة ميدانية

2016 

لتربية وعلم مجلة البحث في ا

النفس المجلد التاسع 

والعشرون / العدد األول إبريل 

 م الجزء الخامس2016

 مشترك

التربية  داليا طه يوسف .301

المقارنة 

تصور مقترح لتطوير أساليب التنمية 

المهنية ألعضاء هيئة التدريس 
المؤتمر العلمي السنوي  2016

الثالث والعشرين "التعليم 
 فردي
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واإلدارة 

 التعليمية

بجمهورية مصر العربية في ضوء خبرة 

 يةالواليات المتحدة األمريك

والتقدم في دول أمريكا 

ر يناي 28 – 27الشمالية"، 

، الجمعية المصرية 2016

للتربية المقارنة واإلدارة 

التعليمية، دار الضيافة، جامعة 

 عين شمس.

302. 
 داليا طه يوسف

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

مج تدريب المعلمين في ضوء تقييم برا

نموذج كيركباتريك دراسة ميدانية 

 بمحافظة المنيا ،

2015 

مجلة البحث في التربية وعلم 

،اكتوبر 2،ع 28النفس، مج 

2015. 

 مشترك

303. 
 داليا طه يوسف

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

تنظيم مقترح إلدارة جامعة المنيا في 

لة ضوء تطبيق إدارة الجودة الشام

 بالجامعات ذات الترتيب العالمي

2014 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة  -كلية التربية –النفس 

المنيا، المجلد السابع 

 والعشرون العدد الثاني

 فردي

304. 
 داليا طه يوسف

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

تصور مقترح الستخدام الهندرة كمدخل 

لمصرية في للتغيير التنظيمي بالجامعات ا

 ضوء تجارب بعض الدول

2014 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة  -كلية التربية –النفس 

المنيا، المجلد السابع 

 والعشرون العدد الثاني.

 فردي

305. 
 داليا طه يوسف

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

تصور مقترح لمعايير الجودة بإدارة 

ير التربية الخاصة بمصر في ضوء معاي

 إدارة الجودة الشاملة

2014 

المؤتمر العلمي الدولي األول 

لإلعاقة " العمل مع المعاقين 

بين الواقع والمأمول"، المنيا 

أغسطس ، كلية  16-17

جامعة  –الخدمة االجتماعية 

 حلوان

 مشترك

306. 
 داليا طه يوسف

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

ي كيفية استخدام أسلوب جيمبا كايزن ف

 تطوير التعليم الجامعي المصري
2013 

مجلة دراسات عربية في 

 35التربية وعلم النفس العدد 

 الجزء الرابع

 فردي

307. 
 داليا طه يوسف

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

واقع اإلرشاد األكاديمي بكلية التربية 

جامعة المنيا وإمكانية تطويره علي ضوء 

 لعربيةخبرات بعض الدول األجنبية وا

2009 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 –كلية التربية  –النفس 

جامعة المنيا ، المجلد الثاني 

 والعشرون ، العدد الثاني

 مشترك

308. 
 داليا طه يوسف

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

المعوقات اإلدارية والتنظيمية لمحو 

 األمية بمحافظة المنيا "دراسة تحليلية"
2009 

فاق جديدة في تعليم مجلة آ

 –الكبار ، مركز تعليم الكبار 

جامعة عين شمس، العدد 

 الثامن .

 فردي

309. 
سامح جميل عبد 

 الرحيم

أصول 

 التربية

محاذير ومخاطر في التنشئة االجتماعية 

 والسياسية التي تتم في المدارس
2015 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الثامن 

ول إبريل والعشرون / العدد األ

 م الجزء الثاني 2015

 فردي

310. 
سامح جميل عبد 

 الرحيم

أصول 

 التربية

التعليم ـ منظور حالي متجاوز للواقع 

 الحالي
2014 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد السابع 

والعشرون / العدد األول ابريل 

 م الجزء الثالث 2014

 فردي

سامح جميل عبد  .311

 الرحيم

أصول 

 التربية
 2013 ألسلوب النقدي وما يقدمه للتربيةا

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد السادس 

والعشرون / العدد الثاني 

 فردي
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 م الجزء األول 2013أكتوبر 

312. 
سامح جميل عبد 

 الرحيم

أصول 

 التربية

محددات أساسية عند التخطيط 

إلستراتيجية تعليمية للقرن الواحد 

 والعشرين

لعلمية السابعة لقسم الندوة ا 2010

أصول التربية كلية التربية 

جامعة طنطا، التخطيط 

 اإلستراتيجي في التعليم العالي

ورقة 

 عمل

سامح جميل عبد  .313

 الرحيم

أصول 

 التربية

مؤتمر تحديات التعليم في  2009 التعليم وتحدى الفقر

العالم العربي ، كلية التربية 

 11و 10 -جامعة المنيا 

ورقة 

 عمل

314. 
ح جميل عبد سام

 الرحيم

أصول 

 التربية

مؤتمر التعليم عن بعد في  2008 التعليم االفتراضي الفرص والمخاطر

الوطن العربي الواقع 

والمأمول ، الجمعية المصرية 

للتربية المقارنة وكلية التربية 

 ببورسعيد.

ورقة 

 عمل

315. 
سامح جميل عبد 

 الرحيم

أصول 

 التربية

مؤتمر إعداد وتأهيل القيادات  2007 يمية تأهيل القيادات الجامعية األكاد

 -الجامعية في العالم العربي 

الجمعية المصرية للتربية 

المقارنة ، كلية التربية ، عين 

 شمس

ورقة 

 عمل

316. 
سامح جميل عبد 

 الرحيم

أصول 

 التربية

مؤتمر جودة واعتماد  2007 في الطريق إلى الجودة شروط أولية

مؤسسات التعليم العام في 

العربي ، كلية التربية الوطن 

  -بالفيوم 

ورقة 

 عمل

سامح جميل عبد  .317

 الرحيم

أصول 

 التربية

بعض تحديات تربية وتعليم األبناء في 

 األلفية الثالثة 

مؤتمر الطفل والطفولة في  2006

كلية  -مطلع األلفية الثالثة 

 26-25التربية جامعة المنيا 

ورقة 

 عمل

سامح جميل عبد  .318

 الرحيم

أصول 

 يةالترب

مجلة البحث في التربية وعلم  2006 المجانية والتمويل خلط خطأ أم متعمد

( العدد 19المجلد ) -النفس 

 ( يناير3)

بحث 

 فردى

319. 
سامح جميل عبد 

 الرحيم

أصول 

 التربية

مؤتمر الطفل والطفولة في  2006 المعلم الجيد كما يدركه األطفال 

كلية  -مطلع األلفية الثالثة 

-25منيا التربية جامعة ال

 ابريل26

 فردي

320. 
سامح جميل عبد 

 الرحيم

أصول 

 التربية

دور كلية التربية بجامعة المنيا في 

 مجاالت محو األمية وتعليم الكبار

الملتقى الثاني : دور  2005

الجامعات المصرية في 

المشروع القومي لمحو األمية 

جامعة جنوب  -وتعليم الكبار

 مارس 30الوادي 

 مشترك

321. 
بد سامح جميل ع

 الرحيم

أصول 

 التربية

نموذج مقترح لمتابعة وتنمية المعلمين 

الجدد ومساعدتهم علي حل مشكالت 

 االبتداء 

مجلة البحث في التربية وعلم  2005

كلية التربية جامعة  –النفس 

( 4( العدد )18المنيا المجلد ) 

  -إبريل 

بحث 

 فردى

322. 
سامح جميل عبد 

 الرحيم

أصول 

 التربية

وير الدراسات العليا تصور مقترح لتط

 بكلية التربية جامعة المنيا 

مؤتمر تطوير كليات التربية  2004

 -فلسفته وأهدافه ومداخله 

- 27كلية التربية جامعة المنيا

28/4 

 فردى



31 
 

تاريخ  عنوان البحث القسم اسم الباحث م
 املساهمة مكان النشر النشر /

سامح جميل عبد  .323

 الرحيم

أصول 

 التربية

مؤتمر تطوير كليات التربية  2004 دعوة لتطوير أصول التربية 

له كلية فلسفته وأهدافه ومداخ

 التربية جامعة المنيا

ورقة 

عمل 

 فردية

سامح جميل عبد  .324

 الرحيم

أصول 

 التربية

تصور مقترح لبناء البعد البيئي في 

 –التكوين المهني لطالب كلية التربية 

 جامعة المنيا 

 –المجلة العلمية لكلية التربية  2002

 1ع 18مج  -جامعة أسيوط 

 مشترك

325. 
سامح جميل عبد 

 الرحيم

 أصول

 التربية

دراسة تقويمية للرعاية المتكاملة للطفل  

-1989/90المصري بنهاية العقد األول 

في محافظة المنيا جمهورية  1999

 مصر العربية

مجلة البحث في التربية وعلم  2001

كلية التربية_جامعة  النفس

 (4(،ع)14مج) المنيا

 مشترك

326. 
سامح جميل عبد 

 الرحيم

أصول 

 التربية

دية المهنية أهدافها المدارس االعدا

 ومعوقات تحقيقها
2001 

المؤتمر العلمي السنوي 

السادس لكلية التربية_جامعة 

طنطا بعنوان التربية والتنمية 

 البشرية

 مشترك

سامح جميل عبد  .327

 الرحيم

أصول 

 التربية

المشاركة األهلية في التعليم عن طريق  

دراسة حالة  –المنظمات غير الحكومية 

 مدينة ملوي

مجلة البحث في التربية وعلم  2001

  - 3ع-14النفس مج

 فردى

سامح جميل عبد  .328

 الرحيم

أصول 

 التربية

واقع حقوق اإلنسان في الحياة الجامعية 

 دراسة ميدانية على جامعة المنيا

مجلة البحث في التربية وعلم  2001

 1، ع 15مج -النفس

 فردى

سامح جميل عبد  .329

 الرحيم

أصول 

 التربية

العام التربوي كما تبدو  مؤشرات الرأي

من آراء الجمهور في أبواب البريد 

 ببعض الصحف المصرية 

مجلة البحث في التربية وعلم  1999

 4، ع 12مج -النفس 

 فردى

سامح جميل عبد  .330

 الرحيم

أصول 

 التربية

مجلة البحث في التربية وعلم  1998 دراسة ميدانية  –الثقافة القانونية للمعلم 

بية_جامعة كلية التر النفس

 (2(،ع)12مج) المنيا

 مشترك

سامح جميل عبد  .331

 الرحيم

أصول 

 التربية

 –القراءة الحرة لدى معلمي المستقبل 

 دراسة ميدانية 

مجلة البحث في التربية وعلم  1998

 3، ع 11مج -النفس 

 فردى

سامح جميل عبد  .332

 الرحيم

أصول 

 التربية

وعى معلمي المستقبل بالمشكالت 

لمجتمع المصري دراسة االجتماعية في ا

 ميدانية

مجلة البحث في التربية وعلم  1997

 3، ع 10مج -النفس 

 مشترك

سامح جميل عبد  .333

 الرحيم

أصول 

 التربية

مجلة البحث في التربية وعلم  1996 البطالة والتعليم 

 3، ع 9مج -النفس 

 فردى

سامح جميل عبد  .334

 الرحيم

أصول 

 التربية

مجلة البحث في التربية وعلم  1996 هاب التعليم ومواجهة التطرف واإلر

 2، ع 10مج -النفس

 فردى

سامح جميل عبد  .335

 الرحيم

أصول 

 التربية
 1994 مسؤولية المعلم في الشريعة االسالمية

مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس
 فردي

سامح جميل عبد  .336

 الرحيم

أصول 

 التربية

بعض القضايا التربوية في فكر اإلمام 

 طالبعلى بن أبى 

مجلة البحث في التربية وعلم  1993

 -كلية التربية بالمنيا –النفس 

 1ع6مج

 فردى

سامح جميل عبد  .337

 الرحيم

أصول 

 التربية

دستور مقترح لمهنة التدريس في التراث 

 اإلسالمي

دراسات تربوية رابطة التربية  1993

 8مج -الحديثة 

 فردى

سامح جميل عبد  .338

 الرحيم

أصول 

 التربية

األخالقية للبحث التربوي  المتطلبات

االجتماعي ومدى تقدير وتطبيق الباحثين 

مجلة البحث في التربية وعلم  1992

 -كلية التربية بالمنيا  –النفس 

 فردى
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 2ع6مج 0لها 

سامح جميل عبد  .339

 الرحيم

أصول 

 التربية

خطة مقترحة لمتابعة خريجي كلية 

 التربية وتدريبهم أثناء الخدمة 

ي التربية وعلم مجلة البحث ف 1991

 -كلية التربية بالمنيا –النفس 

 2ع 5مج

 ىفرد

سامح جميل عبد  .340

 الرحيم

أصول 

 التربية

دراسة تحليلية لمحكات القبول بكلية 

 التربية بالمنيا وعالقتها بالرسوب

مجلة البحث في التربية وعلم  1991

 -كلية التربية بالمنيا –النفس 

 2ع 5مج

 فردى

سامح جميل عبد  .341

 مالرحي

أصول 

 التربية

التصور اإلسالمي لبعض قواعد تربية 

 الطفل

مجلة البحث في التربية وعلم  1990

 -كلية التربية بالمنيا  –النفس 

 3ع 3مج

 فردى

سامح جميل عبد  .342

 الرحيم

أصول 

 التربية

دور وقائي مقترح للمدرسة في مواجهة 

 المخدرات

مجلة البحث في التربية وعلم  1990

 -ربية بالمنياكلية الت –النفس 

 4ع 3مج

 فردى

سامح جميل عبد  .343

 الرحيم

أصول 

 التربية

مدى تحقيق كلية التربية بالمنيا ألهدافها 

 دراسة تحليلية –
1989 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية بالمنيا ،  –النفس 

  3ع 2مج

 فردى

سامح جميل عبد  .344

 الرحيم

أصول 

 التربية

كيات الال لبعض السلو –دراسة تحليلية 

أخالقية في الحياة الجامعية من وجهة 

 نظر الطالب

1988 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية بالمنيا ،  –النفس 

 .2ع 2مج

 فردى

سامح جميل عبد  .345

 الرحيم

أصول 

 التربية

مدى توفر الرغبة في العمل بمهنة 

التدريس لدى طالب الصف الثالث 

 الثانوي العام

1988 

ث في التربية وعلم مجلة البح

كلية التربية بالمنيا ،  –النفس 

 .4ع 1مج

 فردى

346. 

سعاد كامل قرني 

 سيد.

الصحة 

 النفسية

اإلسهام النسبي للتوجه اإليجابي نحو 

المستقبل وتنظيم الذات في التنبؤ 

بالصمود األكاديمي لدى الطالب 

ً بكلية التربية جامعة  المتفوقين دراسيا

لم النفس المنيا )دراسة من منظور ع

 اإليجابي( 

المؤتمر الدولي الثالث  2017

)مستقبل إعداد المعلم وتنميته 

في الوطن العربي( المنعقد في 

اكتوبر  6كلية التربية جامعة 

بالتعاون مع رابطة التربويين 

العرب واألكاديمية المهنية 

:  23للمعلمين في الفترة من 

 م. 2017أبريل  24

 مشترك

سعودي عبد  .347

 يدالظاهر س

أصول 

 التربية

واقع الجهود المبذولة لمحو أمية الفتاة 

 وتعليمها بمحافظة المنيا
2002 

كلية التربية_مجلة البحث في 

 التربية وعلم لنفس
 فردي

سعودي عبد  .348

 الظاهر سيد

أصول 

 التربية

دور المدرسة الثانوية في تنمية القيم 

 الجمالية لدى طالبها
 رديف مجلة كلية التربية المنيا 1999

سعودي عبد  .349

 الظاهر سيد

أصول 

 التربية

التدريب أثناء الخدمة العملي المرحلة 

االبتدائية في المملكة العربية السعودية 

 دراسة تقويمية إلحدى الدورات

1996 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

 المنيا

 فردي

سعودي عبد  .350

 الظاهر سيد

أصول 

 التربية

االسالمية في مواجهة ظاهرة التربية 

 المخدرات
1996 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

 المنيا

 فردي

سعودي عبد  .351

 الظاهر سيد

أصول 

 التربية

إعداد معلم المرحلة االبتدائية في المملكة 

 العربية السعودية بين الواقع والمأمول
1995 

مجلة علوم 

مالرياضة)دورية_علمية_محك

 ة(

 فردي

 مشترككلية التربية الرياضية  1995دور المواد التطبيقية)االنشطة أصول سعودي عبد  .352
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الرياضية(في تدعيم القيم االخالقية لدى  التربية الظاهر سيد

طالب قسم التربية الرياضية بكليات 

 المعلمين بالمملكة العربية السعودية

 _جامعة المنيا

353. 
سالم سيد أحمد 

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 2016 كليات التربية، الماضي والحاضر

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد التاسع 

والعشرون / العدد األول إبريل 

 م الجزء األول2016

 يفرد

سالم سيد أحمد  .354

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تنمية االتجاه نحو الفيزياء لدي 

 _االكاديميين والمعلمين بمدينة المنيا
1992 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 (3(،ع)6مج) المنيا

 فردي

سالم سيد أحمد  .355

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تنمية الوعي العلمي لدى طالب المرحلة 

الثانوية في دول الخليج العربي مكتب 

 التربية العربي لدول الخليج الرياض

1992 
ول مكتب التربية العربي لد

 الخليج_الرياض
 فردي

356. 
سالم سيد أحمد 

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

واقع اكتساب مهارات االستقصاء العلمي 

لدى تالميذ المرحلة المتوسطة وطلبة 

الصف االول الثانوي بمدارس مدينة 

 الرياض

1992 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 (1(،ع)6مج) المنيا

 فردي

الم سيد أحمد س .357

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

التدريب علي تحليل التفاعل واثرة علي 

األداء التدريسي لمعلم العلوم قبل التخرج 

 بكلية التربية جامعة اللك سعود

1991 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_ كلية التربية_ جامعة 

 (4(،ع)4مج) المنيا

 فردي

سالم سيد أحمد  .358

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية التدريس باألهداف في اعداد معلم 

 العلوم كلية التربية جامعة الملك سعود
1991 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_ كلية التربية_ جامعة 

 (2(،ع)5مج) المنيا

 فردي

359. 
سالم سيد أحمد 

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام الحاسب االلي في تعليم 

التحصيل واالتجاه نحو العلم  العلوم علي

واالستدالل المنطقي لتالميذ الصف االول 

المتوسط بمدينة الرياض بالمملكة العربية 

 السعودية

1990 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_ كلية التربية_ جامعة 

 (3(،ع)4مج) المنيا

 مشترك

360. 
سالم سيد أحمد 

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

لقياس االتجاه نحو  تطوير وتقنين اداه

العلم لدى تالميذ المرحلة االعدادية 

 والثانوية .

1990 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

العدد  –المنيا المجلد الثالث 

 1990الرابع ابريل 

 فردى

361. 
سالم سيد أحمد 

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تقنين اختيار مور لالتجاهات نحو العلوم 

نحو تدريس العلوم واستخدام للكشف و

عن التغير في االتجاهات لدى معلمي 

 العلوم قبل التخرج بجامعة الملك سعود

1990 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

العدد  –المنيا المجلد الثالث 

 1990الرابع ابريل 

 فردى

362. 
سالم سيد أحمد 

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

م برامج اعداد معلم العلوم للمرحلتين تقوي

 المتوسط والثانوي بالمملكة السعودية
1990 

مؤتمر اعداد المعلم في ضوء 

 –استراتيجية تطوير التعليم 

كلية التربية جامعة المنيا 

 1990اكتوبر 

 مشترك

363. 
سالم سيد أحمد 

 سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

طبيعة العالقة بين الفرض الصفري 

حثي في البحوث التربوية والفرض الب

 المصرية

1987 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

المنيا المجلد االول العدد 

 1987الثاني اكتوبر

 مشترك

سالم سيد أحمد  .364
المناهج 

وطرق 

أثر التدريس االستقصائي للعلوم علي فهم 

طبيعة العلوم لدى طالب الفرقة السابعة 
مؤتمر معلم التعليم األساسي  1986

الحاضر والمستقبل كلية 
 مشترك
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 –جامعة حلوان  –التربية  التعليم األساسي .ب التدريس سالم

 1986فبراير

365. 
 شكري سوميه

 محمود محمد

 علم النفس

 التربوي

استخدام طريقة إيبل لتصحيح الحد األدنى 

 للنجاح في المرحلة الجامعية
2015  

في التربية وعلم  البحث مجلة

فس، مجلة علمية محكَّمة الن

تصدرها كلية التربية، جامعة 

 المنيا،

 فردي

سيد عبد العظيم  .366

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

الهدف في الحياة كمنبئ للقدرة على 

تحمل اإلحباط والكفاءة الذاتية لدى طلبة 

 جامعة الملك فيصل 

المجلة التربوية الدولية  2017

األردن  –المتخصصة ، عمان 

( ، 6( ، العدد )6المجلد ) ،

2017 . 

 

سيد عبد العظيم  .367

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

الخوف من الفشل وعالقته بالكفاءة 

الذاتية لدى عينة من طلبة السنة 

 التحضيرية بجامعة الملك فيصل 

مجلة دراسات تربوية  2015

 –واجتماعية ، كلية التربية 

جامعة حلوان ، ، المجلد 

 . 2015( ، 3عدد )( ، ال20)

 

سيد عبد العظيم  .368

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

أزمة القيم كمنبئ للميكيافيلية لدي عينة 

من الشباب الجامعي بمصر واإلمارات : 

 كلينيكية . –دراسة سيكومترية 

 –مجلة كلية التربية بالفيوم  2007

 فردي (.6جامعة الفيوم ، العدد )

سيد عبد العظيم  .369

د محمد عب

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

إساءة استخدام االنترنت في عالقته 

بالشعور بالوحدة واليأس لدي عينة من 

 الشباب الجامعي.

مجلة البحث في التربية وعلم  2007

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 20مج ) –المنيا 

(3.) 

 فردي

سيد عبد العظيم  .370

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

حباط في عالقته ببعض تحمل اإل

المتغيرات النفسية واألسرية لدي عينة 

 –من طلبة الجامعة : دراسة إمبريقية 

 كلينيكية.

 –مجلة كلية التربية بالفيوم  2006

 (.4جامعة الفيوم ، العدد )
 مشترك

سيد عبد العظيم  .371

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

فعالية التحليل بالمعني في عالج خواء 

وفقدان الهدف في الحياه لدي  المعني

عينة من طالب جامعة اإلمارات العربية 

 المتحدة.

المؤتمر الدولي الثالث عشر  2006

اإلرشاد النفسي من أجل 

التنمية المستدامة للفرد 

والمجتمع مركز اإلرشاد 

 جامعة عين شمس. –النفسي 

 فردي

سيد عبد العظيم  .372

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

غيرات النفسية المرتبطة بعض المت

باالتجاه نحو الواسطة لدي عينة من طلبة 

 الجامعة بمصر والسعودية.

مجلة البحث في التربية وعلم  2005

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 19مج ) –المنيا 

(2.) 

 مشترك

سيد عبد العظيم  .373

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

عالقته التوجه العدمي )النهلستي( في 

ببعض المتغيرات النفسية لدي عينة من 

 الشباب الجامعي دراسة عبر ثقافية .

مجلة البحث في التربية وعلم  2004

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 17مج ) –المنيا 

(4.) 

 مشترك

سيد عبد العظيم  .374

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

 الحاجات النفسية واالجتماعية والتربوية

للشباب في مجتمعات دول مجلس التعاون 

 الخليجى ، 

 –مكتب اإلنماء االجتماعى  2003

الديوان األميرى دولة الكويت 

 2003ديسمبر 15 – 13، 

 

سيد عبد العظيم  .375

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

مدي إسهام بعض المتغيرات النفسية 

واالجتماعية في نشأة االتجاه نحو بعض 

عينة من طلبة الجامعة  أشكال الغش لدي

 دراسة عبر ثقافية .

المؤتمر الدولي الرابع  2003

الحاجات النفسية واالجتماعية 

والتربوية للشباب في 

مجتمعات دول مجلس التعاون 

الخليجي ، مكتب اإلنماء 

 مشترك
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االجتماعي ، الديوان األميري 

 ن الكويت .

سيد عبد العظيم  .376

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

الخوف من الفشل وعالقته بدافعية 

 االنجاز لدى عينة من طالب الجامعة

مجلة عالم التربية ، رابطة  2002

القاهرة ،  –التربية الحديثة 

 . 2002العدد األول ، يناير ، 

 فردي

سيد عبد العظيم  .377

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

خواء المعني في عالقته ببعض 

ماعية لدي عينة المتغيرات النفسية واالجت

 من طالب الجامعة.

مجلة البحث في التربية وعلم  2001

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 15مج ) –المنيا 

(2.) 

 فردي

سيد عبد العظيم  .378

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

أثر اإلرشاد العقالنى االنفعالى فى تعديل 

االتجاه نحو الزواج العرفى لدى الشباب 

 عىالجام

مجلة البحث فى التربية وعلم  2000

كلية التربية جامعة  -النفس 

( ، العدد 13المنيا ، المجلد )

 . 2000( ، يناير 3)

 

سيد عبد العظيم  .379

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

تحمل الغموض وبعض المتغيرات النفسية 

المرتبطة به لدى عينة من الشباب 

 الجامعى

ية وعلم مجلة البحث فى الترب 2000

كلية التربية جامعة  -النفس 

( ، العدد 14المنيا ، المجلد )

 . 2000( ، يوليو 1)

 

سيد عبد العظيم  .380

محمد عبد 

 الوهاب

الصحة 

 النفسية

االتجاه نحو الزواج العرفى وعالقته 

بأزمة القيم لدى عينة من الشباب 

 دراسة سيكومترية كلينيكية –الجامعى 

  

 

381. 
شعبان حسين 

 محمد

ة الصح

 النفسية

نمط الرضاعة في عالقته ببعض 

المتغيرات النفسية االجتماعية دراسة 

 نفسية مقارنة

2012 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الخامس 

والعشرون / العدد األول 

 م 2012الجزء األول ابريل 

 فردي

شعبان حسين  .382

 محمد

الصحة 

 النفسية

ية دراسة بعض العوامل النفسية االجتماع

الكامنة وراء االتجاه نحو سلوك الخلع 

لدي عينة من الزوجات المختلعات وغير 

 المختلعات.

جامعة  –كلية التربية  مجلة 2010

 أسيوط .
 فردي

شعبان حسين  .383

 محمد

الصحة 

 النفسية

دراسة بعض محددات التغير العاطفي بعد 

الزواج لدي عينة من الزوجات دراسة 

 .نفسية طولية تتبعيه مقارنة 

جامعة  –مجلة كلية التربية  2010

 فردي أسيوط 

شعبان حسين  .384

 محمد

الصحة 

 النفسية

فعالية برنامج إرشادي ديني في تخفيف 

حدة االنحرافات النفسية الدفينة لدي عينة 

 من طالب الجامعة.

مجلة البحث في التربية وعلم  2009

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 22مج ) –المنيا 

(1. ) 

 فردي

شعبان حسين  .385

 محمد

الصحة 

 النفسية

المختبر لدي الزوجة  –العنف المدرك 

نحو الزوج في عالقته ببعض سمات 

 الشخصية وأسرة المنشأ للزوجة.

مجلة البحث في التربية وعلم  2007

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 21مج ) –المنيا 

(2. ) 

 فردي

شعبان حسين  .386

 محمد

الصحة 

 نفسيةال

دراسة بعض المتغيرات النفسية المسهمة 

في إدمان القات لدي عينة من مدمني القا 

 بشرق افريقيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  2006

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 20مج ) –المنيا 

(2. ) 

 فردي

الشيماء محمود  .387

 محمد سالمان

الصحة 

 النفسية

Academic Delay of 

Gratification: A Construct 

Validation with High School 

2017 Journal of Psychology 

and Clinical 

Psychiatry, Vol.8, 

 مشترك
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388. 
الشيماء محمود 

 محمد سالمان

الصحة 

 النفسية

 كمنبئ الموسمي الوجداني االضطراب

 التعليم معلمي لدى االنفعالية بالحساسية

 منيابال األساسي

 لكلية الثالث لمؤتمر الدوليا 2017

 أكتوبر 6 جامعة التربية

 التربويين رابطة مع بالتعاون

 المهنية واألكاديمية العرب

 المعلم إعداد مستقبل للمعلمين

 ، العربي الوطن في وتنميته

  ،2017 ، أبريل

 يفرد

389. 
الشيماء محمود 

 محمد سالمان

الصحة 

 النفسية

 الستغراقبا كمنبئ األهداف توجهات

 الثالث الصف طالب لدى األكاديمي

  .الثانوي

 

 في البحث بمجلة للنشر 2017

 كلية- النفس وعلم التربية

 – المنيا جامعة – التربية

 2017 أكتوبر

 فردي

390. 
الشيماء محمود 

 محمد سالمان

الصحة 

 النفسية

Using DIR- Floor time based 

program to promote 

attachment behaviors in 

children with autism spectrum 

disorders. 

2016 (IOSR) Journal of 

Humanities and 

Social Sciences. 

 فردي

صابر حجازي  .391

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

دراسة للرضا عن الحياة وبعض 

 المتغيرات النفسية والبيئية 

 فردى مجلة علم النفس 1993

392. 
صابر حجازي 

 عبد المولى

الصحة 

 ةالنفسي

دراسة العالقة بين السمات الشخصية 

وعالقتها ببعض المتغيرات البيئية 

األسرية لدى عينة من مراهقي المجتمع 

 المصري بالمنيا 

 يفرد مجلة التربية 1992

صابر حجازي  .393

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

دراسة للنرجسية وبعض المتغيرات 

النفسية والبيئية لدى عينة من سلطنة 

 عمان 

 فردى جلة علم النفسم 1992

صابر حجازي  .394

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

االتجاه نحو الجنس اآلخر وبعض 

 المتغيرات البيئية والنفسية

 فردى مجلة علم النفس 1991

صابر حجازي  .395

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

الخجل والتعصب دراسة لدى بعض 

 الشباب العماني

 فردى مجلة علم النفس 1991

 صابر حجازي .396

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

دراسة لفوبيا العقارب والثعابين وتوكيد 

 الذات لدى عينة من شباب عمان

 فردى مجلة علم النفس 1991

صابر حجازي  .397

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

التوجه الديني لدى الشباب وبعض 

المتغيرات النفسية والبيئية لدى عينة 

 بالمنيا

 فردى مجلة علم النفس 1990

صابر حجازي  .398

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

دراسة العالقة بين االكتئاب واالغتراب 

لدى عينة من مراهقي المجتمع المصري 

 بالمنيا 

 فردى مجلة علم النفس 1986

صابر حجازي  .399

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

دراسة للعالقة بين اتجاه بعض الشباب 

نحو المتغير االجتماعي والقلق لدى عينة 

 باب المجتمع المصري بالمنيامن ش

 فردى مجلة علم النفس 1986

صابر حجازي  .400

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

دراسة للعالقة بين السيكوباتية 

االجتماعية وبعض العوامل البيئية لدى 

عينة من الشباب المصري بمحافظة 

 فردى مجلة علم النفس 1986
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 المنيا

صابر حجازي  .401

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

دراسة العالقة بين اتجاهات بعض 

المراهقين نحو تعاطي المخدرات وأثرها 

 على الشباب

 ىفرد مجلة التربية  1985

صابر حجازي  .402

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

 فردى مجلة علم النفس  الخيال وبعض المتغيرات البيئية

صابر حجازي  .403

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

 فردى ة علم النفسمجل  العدوان والعقاب البدني

صابر حجازي  .404

 عبد المولى

الصحة 

 النفسية

 فردى مجلة علم النفس  اللعب وبعض السمات الشخصية

صبري محمود  .405

 عبد الفتاح أمين

علم النفس 

 التربوي

Academic Delay of 

Gratification: A Construct 

Validation with High School 

Students  

2017 Journal of Psychology 

and Clinical 

Psychiatry, Vol.8, 

issue 1 

 مشترك

صبري محمود  .406

 عبد الفتاح أمين

علم النفس 

 التربوي

دراسة سيكومترية مقارنة إلستراتيجيات 

التعلم المنظم ذاتياً عبر بعض المساقات 

 الدراسية.

مجلة الدراسات التربوية  2014

والنفسية جامعة السلطان 

 قابوس

 فردي

صبري محمود  .407

 بد الفتاح أمينع

علم النفس 

 التربوي

A cross-cultural examination 

of the Aggression 

Questionnair-Short Form 

among Egyption and 

Omaniadolescents 

2013 Journal of personality 

Assessment 

 فردي

صبري محمود  .408

 عبد الفتاح أمين

علم النفس 

 التربوي

ن قلق االختبار نمذجة العالقات السببية بي

والذاكرة العاملة والتحصيل الدراسي 

لطلبة المرحلة االبتدائية في سلطنة عمان 

 في ضوء نظرية كفاءة المعالجة.

مجلة الدراسات التربوية  2013

والنفسية جامعة السلطان 

 قابوس
 فردي

صبري محمود  .409

 عبد الفتاح أمين

علم النفس 

 التربوي

From self-theories of 

intelligence to acadmic delay 

of gratification:The mediating 

role of achievement goals. 

2012 Australian Journal of 

Developmental and 

Educational 

Psychology 

 مشترك

صبري محمود  .410

 عبد الفتاح أمين

علم النفس 

 التربوي

The relationship among 

paternal psychological control 

and adolescents' perfectionism 

and self-esteem:A partial least 

squares path analysis. 

2012 Psychology 

 مشترك

صبري محمود  .411

 عبد الفتاح أمين

علم النفس 

 التربوي

The effect of test expectations 

on study strategies and test 

performance: A metacognitive 

perspective. 

2011 Educational 

psychology: 

AnInternational 

Journal of 

Experimental 

Educational 

Psychology 

 فردي

صبري محمود  .412

 عبد الفتاح أمين

علم النفس 

 التربوي

The relationship among 

achievement motivation 

orintations,achievement goals, 

and academic achievement 

2011 Australian Journal of 

Developmental and 

Educational 
 مشترك
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and interest:A multiple 

mediation analysis 

Psychology 

صبري محمود  .413

 عبد الفتاح أمين

علم النفس 

 التربوي

Garrisson's model of self-

directed learning:preliminary 

validation and relationship to 

academic achievement 

2010 Spanish Journal of 

Psychology 

 يفرد

صفية محمد  .414

 أحمد سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام االنشطة البحثية في تدريس 

العلوم علي انماط التعلم والتفكير لتالميذ 

 المدرسة االبتدائية بحث تجريبي 

1991 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس كلية التربية جامعة

 (3(،ع)4مج) المنيا

 فردي

صفية محمد  .415

 أحمد سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر نظام الفصلين الدراسيين علي التفاعل 

الحادث في العمل المعملي في الكيمياء 

 بالمدرسة الثانوية اداه كشفي/تقويمي 

1991 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 (4(،ع)4مج) المنيا

 يفرد

صفية محمد  .416

 أحمد سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

االنماط السائدة في تدريس العلوم 

بالمدرسة االبتدائية واالعدادية والثانوية 

 اعداد اداهم دراسة كشفية مقارنة 

1991 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 (3(،ع)3مج) المنيا

 فردي

417. 
صفية محمد 

 أحمد سالم

اهج المن

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام االكتشاف شبة الموجه في 

تدريس العلوم علي تنمية المفاهيم 

العلمية، والمهارات العقلية، والتفكير 

االبتكاري لتالميذ التعليم االساسي بحث 

 تجريبي 

1990 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية_جامعة 

 (3(،ع)3مج) المنيا

 فردي

مد صفية مح .418

 أحمد سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر وقت انتظار المعلم والمستوى الفكري 

للتساؤل في الفصل علي تحصيل تالميذ 

 المدرسة االعدادية للعلوم بحث تجريبي 

1990 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 (3(،ع)3مج) المنيا

 فردي

419. 
صفية محمد 

 أحمد سالم

المناهج 

ق وطر

 التدريس

تقويم امتحانات العلوم لتالميذ نهاية 

مرحلة التعليم االساسي في ضوء 

استراتيجية تطوير التعليم في مصر 

 تقويمي 

1990 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 (3(،ع)3مج) المنيا

 فردي

صفية محمد  .420

 أحمد سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

لمي لدى طالب مهارات التجريب الع

الجامعة الدارسين للعلوم وصفي/اعداده 

 اداه/تقويمي 

1990 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية_جامعة 

 (3(،ع)3مج) المنيا

 مشترك

421. 
صفية محمد 

 أحمد سالم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مهارات تدريس الفيزياء بالمرحلة 

 الثانوية دراسة ميدانية كشفية 
1986 

العلوم التربوية تصدرها  مجلة

كليتا التربية والتربية 

 الرياضية جامعة المنيا

 (2،8مج)

 مشترك

عازة محمد  .422

 أحمد سالم

أصول 

 التربية
 2016 التربية ومواجهة التلوث الثقافي

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

عازة محمد  .423

 أحمد سالم

أصول 

 التربية
 2011 شروع تعليم الكبارتقويم م

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

عازة محمد  .424

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

دور المرأة في المؤسسات التربوية تجاه 

 التغيرات الحالية
2011 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

عازة محمد  .425

 مأحمد سال

أصول 

 التربية

الدور المجتمعي في التمكين االقتصادي 

 للمرأة بصعيد مصر
2010 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 
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 المنيا

عازة محمد  .426

 أحمد سالم

أصول 

 التربية
 2010 نساء غاضبات

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

مد عازة مح .427

 أحمد سالم

أصول 

 التربية
 2010 نساؤنا تشارك

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

عازة محمد  .428

 أحمد سالم

أصول 

 التربية
 2009 االعداد للحياة االسرية

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

عازة محمد  .429

 أحمد سالم

أصول 

 تربيةال

برامج وتمويل مشروع تطوير الدبلوم 

 المهني تعليم الكبار
2008 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

عازة محمد  .430

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

مشروع تطوير الخطة الدراسية للدبلوم 

المهنية لتعليم الكبار باستخدام التعلم 

 االلكتروني

2008 

حث في التربية وعلم مجلة الب

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

عازة محمد  .431

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

نماذج لمشروعات التطوير بجامعة المنيا 

 دراسة تقويمية
2008 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

عازة محمد  .432

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

علم تعليم الكبار تطوير خطة إلعداد م

 واستخدام التعلم االلكتروني
2007 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

عازة محمد  .433

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

بعض معوقات مشاركة المرأة الريفية في 

تنمية مجتمعها ودور مؤسسات التربية 

 في الحد منها

1995 
ربية المجلة العلمية لكلية الت

 بسوهاج
 ـــــ

عازة محمد  .434

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

التربية للوالدية بين الواقع والمأمول. 

دراسة نظرية وميدانيةعلي طالب 

 وطالبات جامعة المنيا

1995 

المجلة العلمية المتخصصة 

للتربية الرياضية_جامعة 

 أسيوط

 ـــــ

435. 
عازة محمد 

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

مصرية نحو قضية اتجاهات الصحف ال

إصالح التعليم دراسة تحليلية اتجاهات 

صحيفتي االهرام والوفد في الفترة من 

 31/12/1993وحتى1/1/1993

1994 

المؤتمر العلمي السنوي 

الرابع عشر التعليم واالعالم 

من 

،رابطة 1994يوليو13ـ11

 التربية الحديثة

 مشترك

436. 
عازة محمد 

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

ادية لديى مديري ووكالء القدرة القي

مراحل التعليم العام من الجنسين 

وعالقتها ببعض المتغيرات)دراسة 

ميدانية مطبقة علي مدارس محافظة 

 المنيا(

1991 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس، كلية التربية_جامعة 

 (3(،ع)4مج) المنيا،

 ــــــ

437. 
عازة محمد 

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

أهيل معلمي المرحلة تقويم برنامج ت

االبتدائية إلى المستوى الجامعي بمحافظة 

المنيا في ضوء المعايير الداخلية 

 للبرنامج من وجه نظر الدارسين

1990 
مؤتمر اعداد المعلم في ضوء 

 استراتيجية تطوير التعليم
 ــــــ

عازة محمد  .438

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

لماذا سافر الشباب إلى الخارج بحث 

 على طالب جامعة المنيا ميداني
1984 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا
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عازة محمد  .439

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

االتجاه نحو مهنة التدريس بحث ميداني 

مطبق على طالب كلية التربية بالمنيا 

 والمدرس بالخدمة

1983 

مجلة البحث في التربية وعلم 

ربية جامعة النفس كلية الت

 المنيا

 

عازة محمد  .440

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

مدخل جديد لتدريس التربية ومشكالت 

المجتمع وقياس اتجاه طالب كلية التربية 

 نحو حفظ المدخل الجديد

1983 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

عازة محمد  .441

 أحمد سالم

أصول 

 التربية

المرأة في صعيد مصر بحث  احتياجات

ميداني مطبق على جميع محافظات الوجه 

 القبلي بمصر

1982 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 

442. 
عاشور محمد 

 دياب

الصحة 

 النفسية

االلكسيثيميا فى عالقتها بقلق التربية 

العملية لدى عينة من الطلبة المعلمين 

 امعة الملك فيصلبكلية التربية ج

2015 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الثامن 

والعشرون / العدد األول إبريل 

 م الجزء األول 2015

 مشترك

عاشور محمد  .443

 دياب

الصحة 

 النفسية

االتجاه نحو مشاهدة البرامج واألفالم 

المثيرة وعالقته بالشعور بالذنب لدي 

 عينة من شباب الجامعة.

البحث في التربية وعلم  مجلة 2007

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 20مج ) –المنيا 

(4.) 

 فردي

عاشور محمد  .444

 دياب

الصحة 

 النفسية

أثر برنامج إرشادي علي اتجاهات معلمي 

 التربية الخاصة نحو الطفل التوحدي.

مجلة البحث في التربية وعلم  2006

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 20مج ) –المنيا 

(2.) 

 فردي

عاشور محمد  .445

 دياب

الصحة 

 النفسية

الوعي الديني وعالقه بالرضا عن الحياة 

 لدي عينة من شباب الجامعة.

مجلة البحث في التربية وعلم  2006

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 19مج ) –المنيا 

(4.) 

 فردي

446. 
عبد الرازق 

 سويلم همام

المناهج 

وطرق 

 تدريسال

فعالية برنامج مقترح لتنمية واستخدام 

بعض مهارات التفكير االستداللي 

المنطقي لدي بعض معلمي العلوم 

 بالمملكة العربية السعودية

2008 
الجمعية المصرية للتربية 

  العلمية
 فردي

447. 
عبد الرازق 

 سويلم همام

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام دورة التعلم الخماسية من 

الكمبيوتر في تحصيل بعض خالل 

المفاهيم العلمية والتفكير العلمي واالتجاه 

نحو العلوم لدي طالب الصف الثالث 

 المتوسط بالمملكة العربية السعودية

2007 
الجمعية المصرية للتربية 

 العلمية
 فردي

448. 
عبد الصبور عبد 

 العزيز

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

 –نموذج تنبأ برنامج تدريبي قائم على 

( PDEODالحظ ) –فسر  –ناقش 

لتنمية بعض مهارات إدارة الفصل 

واإلشراف التربوي الفعال لدى معلمي 

 قبل الخدمة بكلية التربية جامعة المنيا 

2017 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الحادي 

والثالثون/ الجزء الثاني يوليو 

 م 2017

 مشترك

449. 
عالء محمد ربيع 

 مد عمرمح

أصول 

 التربية

تصور مقترح لتفعيل مقرر التربية 

العسكرية المقدم لطالب الجامعة في تنمية 

 بعض القيم لديهم في ضوء أهدافه

2014 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد السابع 

والعشرون / العدد الثاني 

 م الجزء األول 2014أكتوبر 

 فردي

عالء محمد ربيع  .450

 محمد عمر

ل أصو

 التربية

القيم في كتب اللغة العربية بالصفوف 

الثالثة األولى بالمدرسة االبتدائية تحليل 

 مضمون

2012 
مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الخامس 

والعشرون / العدد الثاني 

 فردي
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 م الجزء الثاني 2012أكتوبر 

451. 
 علي أحمد مقرب

أصول 

 التربية

ء المعايير التقييم الذاتي لمدارس في ضو

القومية. اتجاه حديث نحو تطوير 

وإصالح التعليم األساسي في مصر 

 دراسة ميدانية

مجلة دراسات عربية في  2013

التربية وعلم النفس 

 (2( الجزء)29العدد)

 

452. 
 علي أحمد مقرب

أصول 

 التربية

الدعم المهني لمعلمي العلوم من التوجيه 

 الفني لتحقيق معايير جودة األداء لتربوي

 دراسة ميدانية

مجلة كلية التربية . جامعة  2010

 بنى سويف .عدد اكتوبر

 الجزء الثاني

 

453. 
 علي أحمد مقرب

أصول 

 التربية

النمو المهني وحاجات اإلشراف التربوي 

 التعليم االبتدائي: دراسة ميدانية

(، مجلد 2(العدد )14المجلد) 2000

التربية وعلم النفس كلية 

 التربية جامعة المنيا

 

454. 
 علي أحمد مقرب

أصول 

 التربية

ادارة معلمي اللغة العربية للوقت الصفي 

بالمرحلة الثانوية بسلطنة عمان دراسة 

 ميدانية

1998 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس
 مشترك

 علي أحمد مقرب .455
أصول 

 التربية

التربية المهنية وتطوير التعليم االساسي 

 في مصر دراسة تحليلية 
1997 

لبحث في التربية وعلم مجلة ا

 النفس
 فردي

 علي أحمد مقرب .456
أصول 

 التربية

االتصال والتعاون التربوي بين االسرة 

 والمدرسة دراسة مسحية 
 مشترك مجلة علوم الرياضة 1996

 علي أحمد مقرب .457
أصول 

 التربية

التربية االخالقية لطالب التعليم الثانوي: 

 النظرية والممارسة
1994 

لتربية وعلم مجلة البحث في ا

 النفس
 فردي

علي حسن أحمد  .458

 عبد هللا

المناهج 

وطرق 

 التدريس

استخدام استراتيجية الكتابة بمحاكاة 

النموذج لتنمية المهارات الشعرية لدى 

 الطالب المعلمين شعبة اللغة العربية

2012 

المناهج وطرق دراسات في 

 –كلية التربية  - التدريس

 جامعة عين شمس .

 فردى

ن أحمد علي حس .459

 عبد هللا
المناهج 

وطرق 

 التدريس

تأثير دليل مقترح في تنمية كفايات تعليم 

القراءة والكتابة لمعلمي الكبار غير 

 المؤهلين تربويا .

2012 

المناهج وطرق دراسات في 

كلية 179العدد – التدريس

جامعة عين  –التربية 

 107 -56شمس . ص ص 

 فردى

علي حسن أحمد  .460

المناهج  عبد هللا

طرق و

 التدريس

اعداد برنامج في اللغة العربية 

للمتحررين من االمية وقياس فاعليته في 

اكتساب المهارات اللغوية الالزمة 

 للدراسة في المرحلة االعدادية .

2011 

المناهج وطرق دراسات في 

كلية  177العدد  – التدريس

جامعة عين  –التربية 

-140شمس . ص ص 

0186 

 فردى

علي حسن أحمد  .461

 د هللاعب
المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج في التعليم اإللكتروني مقارنة 

بالتعليم المختلط لتحصيل الطالب 

المعلمين المفاهيم الخاصة بطرق تدريس 

 اللغة

2010 

المناهج وطرق دراسات في 

 –كلية التربية  – التدريس

جامعة عين شمس . ص ص 

103- 145 

 فردى

علي حسن أحمد  .462

 عبد هللا
المناهج 

وطرق 

 التدريس

تنمية ثقافة المعايير القومية لتعليم اللغة 

العربية معرفيا وجدانيا لدى الطالب 

 المعلمين بكلية التربية جامعة المنيا

2007 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 –كلية التربية  –النفس 

 -548جامعة المنيا ص ص 

568 

 مشترك

علي حسن أحمد  .463

 عبد هللا
المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر التطبيقات النحوية المكثفة المصورة 

علي تحصيل تالميذ الصف السادس 

االبتدائي في القواعد النحوية واحتفاظهم 

 بها

2003 

المناهج وطرق دراسات في 

العدد الرابع  التدريس

،ص 2003والثمانون ،ابريل 

 127 -98ص 

 فردى
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علي حسن أحمد  .464

 عبد هللا

المناهج 

وطرق 

 التدريس

المرحلة االعدادية  تحصيل تالميذ

للمفاهيم النحوية في ضوء بعض 

 المتغيرات .

2003 

مجلة القراءة والمعرفة ،العدد 

الثامن والعشرون ،نوفمبر 

 98 -71م ص ص 2003،

 ىفرد

علي حسن أحمد  .465

 عبد هللا

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر المعرفة المسبقة باألهداف السلوكية 

للقراءة على تحصيل تلميذات الصف 

 لخامس االبتدائي واحتفاظهن بما تعلمن.ا

 فردي مجلة القراءة والمعرفة 2003

علي حسين علي  .466

 بداري

علم النفس 

 التربوي

دراسة العالقة بين مراحل النمو النفسي 

عند اركسون، والفروق بين الجنسين 

لدى عينة من طالب وطالبات جامعة 

 المنيا

مجلة البحث في التربية وعلم  1992

 (2(، ع)6مج) النفس
 فردي

علي حسين علي  .467

 بداري

علم النفس 

 التربوي

أهداف تحصيل مادة علم نفس التعلم: 

استراتيجيات تعلم الطالب والعمليات 

 الدافعية

مجلة البحث في التربية وعلم  1991

 مشترك (2(، ع)5مج) النفس

علي حسين علي  .468

 بداري

علم النفس 

 التربوي

، دراسة قلق الرياضيات، قلق التحصيل

قلق االختبار، مفهوم ذات الرياضيات في 

اسهامها في األداء التحصيلي لدى طالب 

 كلية التربية ـ جامعة المنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  1991

 (3(، ع)4النفس مج)
 مشترك

علي حسين علي  .469

 بداري

علم النفس 

 التربوي

The Effct of Parastitic 

Infection on Mental Ability of 

Some School Children in El-

Minia Governorate 

1990 Assiut Medical 

Journal, 

Vol(14),No(3) 
 مشترك

علي حسين علي  .470

 بداري

علم النفس 

 التربوي

أثر تثبيت شيوع عأمل الطالقة اجرائيا 

 علي ثبات عوأمل التفكير االبتكاري

مجلة كلية التربية  1990

(، الجزء 14ع) بالمنصورة،

 الثالث

 تركمش

علي حسين علي  .471

 بداري

علم النفس 

 التربوي

اسهام معزوات النجاح السابق وتوقع 

النجاح، وتقدي الذات، والتنبؤ بالجهد في 

األداء التحصيلي االحق لدى طالبات كلية 

 التربية بالمنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  1990

 (4(،ع)3مج) النفس
 

علي حسين علي  .472

 بداري

علم النفس 

 ويالترب

التفكير االستداللي وعالقته باستراتيجيات 

مواجهة ثالثة مواقف بيئية ضاغطة 

 تواجه المعلم في عمله.

مؤتمر اعداد المعلم في ضوء  1990

استراتيجية تطوير التعليم كلية 

 التربية ـ جامعة المنيا.

 فردي

علي حسين علي  .473

 بداري

علم النفس 

 التربوي

ت الضغوط الدراسية وتحليل المتغيرا

المؤثرة في التحصيل الدراسي لدى طالب 

 كلية التربية ـ جامعة المنيا

مجلة البحث في التربية وعلم  1990

 فردي (4(،ع)3مج) النفس

علي حسين علي  .474

 بداري

علم النفس 

 التربوي

محور الضبط الصحي وعالقته بالسلوك 

الصحي لدى طالب كلية العلوم 

 االجتماعية بالرياض

 ربية بأسيوطمجلة كلية الت 1989

 فردي (5ع)

علي حسين علي  .475

 بداري

علم النفس 

 التربوي

دراسة عالمية لقدرات االدراك البصري 

 لألشكال.

مجلة البحث في التربية وعلم  1988

 (2(،ع)2مج) النفس
 فردي

علي حسين علي  .476

 بداري

علم النفس 

 التربوي

المشاركة االجتماعية وعالقتها بأساليب 

 حل النزاعات

البحث في التربية وعلم  مجلة 1988

 (2(،ع)2مج) النفس
 فردي

477. 
 علي زكي ثابت

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

اإلحجام والتسرب في برامج محو األمية 

 دراسة حالة لثالث قرى بمحافظة الفيوم
2009 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الثاني 

والعشرون / العدد الثاني 

 2009أكتوبر 

 مشترك
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478. 
 علي زكي ثابت

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

إدارة المرافق والتسهيالت التعليمية في 

 ضوء مبادئ الجودة الشاملة
2003 

اللجنة العلمية للترقيات 

 )المجلس األعلى للجامعات(

 فردي

479. 
 علي زكي ثابت

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

في نجاح  دور تنظيمات اليوم المدرسي

 المدرسة في تحقيق أهدافها
1994 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 1994النفس ، 
 فردي

480. 
 علي زكي ثابت

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

 1993 إدارة الوقت لدى طالب الجامعة
مجلة البحث في التربية وعلم 

 1993النفس، 
 فردي

481. 
 علي زكي ثابت

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 تعليميةال

مقارنة بين كل من تفويض السلطة 

وبرامج التدريب في تكوين الصف الثاني 

 اإلداري في مدارسنا

 فردي مجلة كلية التربية بالمنصورة 1993

482. 
 علي زكي ثابت

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

تنظيم وإدارة مدارس الفصل الواحد في 

 مصر
1992 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 1992فس، الن
 فردي

483. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية تدريس وحدة مقترحة في مبادئ 

قواعد اللغة اإلنجليزية باستخدام طريقة 

التعلم المستند الى المخ على إكتساب 

وإستخدام طالب الصف األول الثانوي 

لقواعد اللغة اإلنجليزية وتنمية الدافعية 

 2012اللغوية لديهم .

2012   

484. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية استخدام برنامج إثرائي مقترح 

قائم على القراءة وأثره في تنمية مهارات 

الكفاءة اللغوية والتفكير التحليلي لدى 

عينة من طالب المرحلة الثانوية 

 الموهوبين لغوياً 

كلية التربية  -جمعية المناهج  2011

 -جامعة عين شمس  –

 2011اهرة الق

 

485. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج مقترح في تعليم األرقام الحسابية 

قائم على الرسم وأثرة على تنمية القدرة 

على االبتكار والتفاعل غير اللفظي للطفل 

 التوحدي بالطائف 

جامعة  –مجلة كلية التربية  2010

كفر الشيخ ، العدد الرابع، 

 -117( ص ) 2010)

168.) 

 

486. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

ترجمة لبعض وثائق تطوير المناهج 

والمقررات الدراسية بجامعة الطائف 

 في تحقيق االعتماد التربوي  ودورها

 -مجلة كلية التربية بأسوان 2010

جامعة جنوب الوادي. العدد 

الرابع والعشرون. ديسمبر 

2010 

 

487. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

ق وطر

 التدريس

تصور مقترح لتمكين المعلمين الجدد 

المتعاقدين لبعض الوقت والمتفرغين من 

مهارات التفكير التدريسي وللنظر الى 

 التدريس بمنظور الخبراء 

جامعة  –مجلة كلية التربية  2010

العدد  3المجلد  –المنيا 

 (.2010الثاني. أكتوبر )

 

488. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

رنامج مقترح في تعليم الحروف ب

األبجدية باللغة اإلنجليزية قائم على 

الرسم وأثره في إثراء أسلوب حل 

المشكالت ومهارات التفاعل غير اللفظي 

الجمعية المصرية للمناهج .  2009

المؤتمر العلمي الحادي 

والعشرين بعنوان تطوير 

 المناهج الدراسية بين اآلصالة
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والمعاصرة في الفترة من  لدى األطفال التوحديين 

( 2009( يوليو )29:28)

جامعة عين  –دار الضيافة 

شمس، المجلد الرابع من 

(5:1. ) 

489. 

 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

الملفات اإللكترونيــة وأثرها على تنمية 

التحصيل واإلتجاهات لدى طالب 

 الدراسات العليا 

 –المصريين بكلية التربية  2008

ة المنيا. المؤتمر الدولي جامع

األول لجامعة المنيا حوار 

الحضارات : قنوات االتصال 

( 5:3بين الشعوب، من ) 

. 2008نوفمبر 

 (.281:248ص) 

 

490. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية إستخدام برنامج تدريبي في 

القراءة الحرة قائم على استراتيجية 

مهارات مسائلة المؤلف في تنمية بعض 

الكفاءة اللغوية والتفكير االبتكاري لدى 

 تالميذ المرحلة االبتدائية .

مجلة القراءة والمعرفة كلية  2007

جامعة عين شمس  –التربية 

القاهرة العدد  –روكسى 

، ص  2007( ديسمبر 72)

(97:41 .) 

 

491. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تأثير استخدام برنامج ُمعد بطريقة  

المهام في تنمية اكتساب مهارات كتابة 

لدى طالب الفرقة األولى  الفقرة الجدلية

 بكلية التربية جامعة المنيا 

المؤتمر الدولي الثالث بكلية  2006

جامعة المنيا  –األلسن 

 (2006أبريل ) 5-3ج.م.ع . 

 

492. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

لى فعالية استخدام برنامج تدريبي قائم ع

النشاط التمثيلي المبتكر في تنمية بعض 

مهارات التعبير الكتابي واألداء اللغوي 

واالتجاه نحو اللغة اإلنجليزية لدى طالب 

المدارس األهلية بالمملكة العربية 

 السعودية .

دراسات في المناهج . كلية  2004

التربية جامعة عين شمس 

القاهرة . عدد  –روكسى 

 (2004( )يوليو 95)

 

493. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام الملخصات القصصية 

المتقدمة في تدريس بعض القصص 

القصيرة الصعبة على تنمية الفهم 

والسرد القصصي لدى تالميذ المرحلة 

 االبتدائية ذوى التحصيل المنخفض 

مجلة القراءة والمعرفة . كلية  2003

جامعة عين شمس  –التربية 

( العدد 16مجلد ) القاهرة .

)ديسمبر  91-51. ص 29

2003. ) 

 

494. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام برنامج تعليمي باستخدام 

الحاسوب والفيديو التعليمي في تنمية 

المهارات األساسية الالزمة لتعلم 

الحروف واألرقام واألصوات ألطفال ما 

 قبل المدرسة 

ربية وعلم مجلة البحث في الت 2003

جامعة  –النفس . كلية التربية 

( . 16عين شمس . مجلد )

 33-1العدد الثالث . ص

 ( 2003)يناير 

 

495. 

 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تأثير استخدام المدخل المباشر والغير 

مباشر في تدريس بعض استراتيجيات 

التفاوض للمعنى لطالب الفرقة الرابعة 

لية التربية بالوادي للغة اإلنجليزية بك

الجديد على استيعابهم لهذه 

االستراتيجيات واتجاهاتهم نحو اللغة 

 اإلنجليزية كلغة أجنبية 

مجلة البحث في التربية وعلم  2003

جامعة  –النفس . كلية التربية 

( . العدد 16المنيا . مجلد )

)أبريل  29-1الرابع . ص

2003) 

 

496. 
 عيد عبد الواحد

المناهج 

وطرق 

 ريسالتد

أثر تدريس برنامج مقترح في أساسيات 

القراءة والكتابة قائم على دوائر التعلم 

في تنمية المهارات االجتماعية والتحصيل 

في اللغة االنجليزية لدى عينة من تالميذ 
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الصف الخامس االبتدائي من ذوي 

 صعوبات التعلم في اللغة االنجليزية 

497. 
فايز عبد الحميد 

 علي 

المناهج 

 وطرق

 التدريس

مدي فاعلية استخدام أسلوب التدريس 

الشعبة الزراعية –طالب الفرقة الثالثة 

بكلية التربية علي بعض المهارات 

التدريسية واثره علي ادائهم في التربية 

 العملية

1994 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة -كلية التربية–النفس 

المجلد –المنيا العدد االول 

 الثامن

 يفرد

498. 
فايز عبد الحميد 

 علي 

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مدي فهم معلمي المواد الزراعية ألهداف 

 تدريسها بمرحلة التعليم الثانوي الزراعي
1994 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة -كلية التربية–النفس 

المجلد –الرابع  -المنيا العدد

 السابع

 فردي

499. 
فايز عبد الحميد 

 علي 

المناهج 

وطرق 

 دريسالت

معوقات تدريس مقررات التربية 

الزراعية بمرحلة التعليم الثانوي العام 

 كما يدركها المعلمون

1994 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة -كلية التربية–النفس 

المجلد –العدد الثاني -المنيا

 الثامن

 فردي

500. 
فايز عبد الحميد 

 علي 

المناهج 

وطرق 

 التدريس

لمادة تقويم بعض عناصر المطور 

البيولوجي للصف الثاني الثانوي 

الزراعي في ضوء اراء المعلمين 

 والموجهين

1993 

مؤتمر دور الكليات التربية في 

-تنمية المجتمع كلية التربية

جامعة المنيا المجلد االول 

 م18/5/1993*17/5

 فردي

501. 
فايز عبد الحميد 

 علي 

المناهج 

وطرق 

 التدريس

العملية اعداد برنامج لتعليم المهارات 

الزراعية في مادة البساتين لطالب الصف 

االول الثانوي الزراعي وقياس اثره علي 

 نمو هذه المهارات لديهم

1992 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة -كلية التربية–النفس 

المجلد  –العدد الثاني  -المنيا

 السادس

 فردي

502. 
فايز عبد الحميد 

 علي 

المناهج 

وطرق 

 التدريس

رنامج للتدريب العملي لمعلمي اعداد ب

العلوم الزراعية اثناء الخدمة وقياس اثره 

علي اتجاههم نحو تدريس العلوم 

 الزراعية والتحصيل الدراسي لتالميذهم

1992 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة -كلية التربية–النفس 

المجلد  –العدد الثاني  -المنيا

 السادس

 فردي

فتحي كامل  .503

 زيادي

أصول 

 التربية

بعض االثار الناتجة عن تطبيق 

التشريعات الجديدة للثانوية العامة في 

 مصر كما يدركها المعلمون والطالب

2003 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

 (1ع) المنيا

 مشترك

فتحي كامل  .504

 زيادي

أصول 

 التربية

الخلفية االجتماعية واالقتصادية لطالب 

العام نظام العام الواحد كلية الدبلوم 

 التربية جامعة المنيا

2003 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

 (1(،ع)17مج) المنيا

 فردي

فتحي كامل  .505

 زيادي

أصول 

 التربية

الموقف االبستمولوجي لمعلمي المستقبل 

 دراسة ميدانية
2002 

مجلة البحث في التربية وعلم 

لتربية_جامعة كلية ا النفس

 (2(،ع)16مج) المنيا

 فردي

506. 
فتحي كامل 

 زيادي

أصول 

 التربية

دراسة تقويمية للرعاية المتكاملة للطفل 

المصري بنهاية العقد 

(في محافظة 1999_89/1990االول)

 المنيا جمهورية مصر العربية

2001 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

 (4(،ع)14مج) المنيا

 مشترك

فتحي كامل  .507

 زيادي

أصول 

 التربية
 1998 الثقافة القانونية للمعلم)دراسة ميدانية(

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

 (2(،ع)12مج) المنيا

 مشترك

فتحي كامل  .508

 زيادي

أصول 

 التربية

حقوق طالب الجامعات ومعوقات 

 ممارستها دراسة ميدانية بجامعة المنيا
مجلة البحث في التربية وعلم  1998

كلية التربية_جامعة  النفس
 مشترك
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 (1(،ع)12مج) المنيا

فتحي كامل  .509

 زيادي

أصول 

 التربية
 مجلة كلية التربية بالمنيا 1997 التربية وحرية االرادة

 يفرد

فتحي كامل  .510

 زيادي

أصول 

 التربية

وعي معلمي المستقبل بالمشكالت 

مصري دراسة االجتماعية في المجتمع ال

 ميدانية

1997 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 3، ع 10مج -النفس 
 مشترك

فتحي كامل  .511

 زيادي

أصول 

 التربية
 فردي مجلة كلية التربية اسوان 1996 ه751ـ691ابن القيم الجوزية 

512. 
فتحي كامل 

 زيادي

أصول 

 التربية

التربية والغزو االعالمي من خالل البث 

 المباشر
1996 

الثالث بكلية التربية المؤتمر 

بالمنيا بعنوان نحو بيئة 

تربوية أفضل في القرن 

 الحادي والعشرين 

 فردي

فتحي كامل  .513

 زيادي

أصول 

 التربية
 فردي مجلة كلية التربية بالمنيا 1995 دراسة نقدية لكتاب العقيدة نبع التربية

فتحي كامل  .514

 زيادي

أصول 

 التربية

دور عضو هيئة التدريس في االشراف 

علي التدريب الطالبي لطالب كلية التربية 

 بالمنيا

 فردي مجلة كلية التربية بالمنيا 1995

فضل إبراهيم  .515

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

إدمان االنترنت فى عالقته باالغتراب لدى 

 2017 عينة من طالب الجامعة

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

 .2017، (1(، )32المنيا، )

 مشترك

فضل إبراهيم  .516

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

التدفق النفسى كمنبئ بالرفاهية النفسية 

وفًقا لنموذج )رايف( لدى عينة من 

 معلمى التربية الخاصة بمحافظة المنيا

2017 

مجلة اإلرشاد النفسى، كلية 

التربية جامعة المنيا، العدد 

 .2017الثالث، 

 مشترك

فضل إبراهيم  .517

 لصمدعبد ا

الصحة 

 النفسية

العجز المتعلم كمنبئ بأشكال العنف 

المدرسى لدى عينة من المراهقين بمدينة 

 المنيا

2017 

مجلة اإلرشاد النفسى، كلية 

التربية جامعة المنيا، العدد 

 .2017الثالث، 

 مشترك

518. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

 سيكولوجية التفكير الكارثى

2016 

ى التربية وعلم مجلة البحث ف

النفس، كلية التربية جامعة 

المنيا، المجلد التاسع 

، 2016والعشرون، ابريل، 

 .15-5ص ص 

 فردي

519. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

 قضايا معاصرة فى علم نفس العولمة

2016 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

(، 1(، ج)2(، )29المنيا، )

: 1، ص ص 2016توبر، أك

15. 

 فردي

520. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

صعوبات التعلم وعالقتها بمفهوم الذات 

لدى عينة من أطفال الروضة بمدينة 

 2014 المنيا

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

(، العدد 27المنيا، المجلد )

، 2، ج2014الثانى، أكتوبر، 

 .146-128ص ص 

 مشترك

521. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

الكمالية الوالدية كمنبئ بالتحكم النفسى 

 الوالدى كما يدركه األبناء المراهقون
2014 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

(، أكتوبر، 27المنيا، المجلد )

 .3، ج210-230، 2014

 مشترك
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522. 
فضل إبراهيم 

 د الصمدعب

الصحة 

 النفسية

مستوى الغضب لدى األطفال التوحديين 

كما يدركه المعلمون فى ضوء السن 

 2014 والجنس

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

المنيا، العدد الثانى، أكتوبر، 

-287، ص ص 4، ج2014

316. 

 كمشتر

523. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

ة النفسية ) مقياس الهزيمة الهزيم

 النفسية في البيئة المصرية
2014 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد السابع 

والعشرون / العدد األول ابريل 

 م الجزء الثاني 2014

 فردي

524. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

جودة الحياة وعالقتها بالتوافق النفسى 

الطالب واالجتماعى لدى عينة من 

 2013 المعاقين سمعيًا

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

، 1(، ج26المنيا، المجلد )

، 2013العدد الثانى، أكتوبر، 

 .183-148ص ص 

 مشترك

525. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

علم النفس اإليجابى وتأثيره فى 

الممارسات والخدمات النفسية رؤية 

 2013 قبلية لدوره فى التدخالت العالجيةمست

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

(، العدد 26المنيا، المجلد )

، 2، ج2013األول، ابريل، 

 .357-339ص ص 

 مشترك

526. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

فاعلية برنامج تدريبى سلوكى فى تحسين 

ذوى متالزمة  التفاعل االجتماعى لدى

 2013 سبرجر

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

(، العدد 26المنيا، المجلد )

، 2، ج2013األول، ابريل 

 .338-323ص ص 

 مشترك

527. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

تصميم وبناء مقياس أساليب تعامل 

 المعلمين مع التالميذ المصابين بالصرع 

2012 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

المنيا، المجلد الخامس 

والعشرون، العدد الثانى، 

، 2012الجزء األول، أكتوبر، 

 .206-188ص ص 

 مشترك

528. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

الخصائص السيكومترية لمقياس قلق 

 المستقبل ألبناء المطلقات 

2012 

ث فى التربية وعلم مجلة البح

النفس، كلية التربية جامعة 

المنيا، المجلد الخامس 

والعشرون، العدد الثانى، 

الجزء الثانى، أكتوبر، 

 .195-170، ص ص 2012

 مشترك

529. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

ارتباك الهوية الثقافية فى عالقته ببعض 

األعراض المرضية لدى عينة من الشباب 

  الجامعى
2005 

المؤتمر العلمى الدولى 

السنوى الثانى عشر، مركز 

اإلرشاد النفسى، جامعة عين 

 .2005شمس، ديسمبر، 

 فردي

530. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

الشعور باألمل والرغبة فى التحكم لدى 

عينة من طالب الدراسات العليا بجامعة 

المنيا )دراسة فى ضوء علم النفس 

 اإليجابى(

2005 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

 .2005المنيا، ابريل، 

 فردي

فضل إبراهيم  .531

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

الوعى بتحديات العولمة فى عالقته 

بالوالء وفوبيا المسئولية لدى طالب 

 الجامعة

2005 

مجلة كلية التربية جامعة 

(، يوليو، 21أسيوط، مجلد )

2005. 

 يفرد
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فضل إبراهيم  .532

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

الوعي بتحديات العولمة في عالقته 

بالوالء وفوبيا المسئولية لدى طالب 

 الجامعة

2005 
جامعة  –مجلة كلية التربية 

 21أسيوط ، مجلد 

 ديفر

533. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

اتجاهات الطالب الجامعيين نحو النظام 

التربية جامعتي المنيا الدراسي بكليتي 

وأسيوط وعالقتها ببعض المتغيرات 

 النفسية )دراسة مقارنة(

2003 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 –كلية التربية  –النفس 

،  5جامعة المنيا ، مجلد 

 .2003يوليو 

 مشترك

534. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

مستوى الميول الكمالية العصابية واألداء 

لدى عينة من طالب قسم التربية الفنى 

الفنية بكلية التربية بالمنيا )دراسة 

 كلينيكية( -سيكومترية

2003 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

 .2003المنيا، يوليو، 

 فردي

535. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

مستوي الميول الكمالية العصابية واألداء 

عينة من طالب قسم التربية  الفني لدى

الفنية بكلية التربية بالمنيا )دراسة 

 سيكومترية ـ كلينيكية(

2003 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 –كلية التربية  –النفس 

 2003جامعة المنيا ، يوليو 

 فردي

فضل إبراهيم  .536

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

الحواجز النفسية المسهمة فى سلوك 

ن الطالب الجامعيين العنف لدى عينة م

 كلينيكية(  –)دراسة تنبؤية 

2002 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

 .2002المنيا، يوليو، 

 فردي

537. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

الصالبة النفسية وعالقتها بالوعى الدينى 

ومعنى الحياة لدى عينة من طالب الدبلوم 

التربية بالمنيا )دراسة  العام بكلية

  (كلينيكية–سيكومترية 

2002 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

(، أكتوبر، 17المنيا، مجلد )

2002. 

 فردي

فضل إبراهيم  .538

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

االجتماعية الكامنة  –العوامل النفسية 

 1وراء الميل نحو االغتصاب السادى
1996 

لة كلية التربية جامعة مج

 .1996أسيوط، أبريل، 
 فردي

539. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

أثر مستوى النرجسية في األداء الفني 

لدى طالب شعبة التربية الفنية بكلية 

التربية بالمنيا )دراسة سيكومترية ـ 

 كلينيكية(

1995 

جامعة  –بمجلة كلية التربية 

ير ، ينا 1أسيوط ، مجلد رقم 

1995 

 فردي

540. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

التوافق المهني وقيم األنوثة لدى معلمات 

رياض األطفال قبل التخرج )دراسة 

 سيكومترية ـ كلينيكية(

1994 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 –كلية التربية  –النفس 

، يناير  7جامعة المنيا، مجلد 

1994 

 فردي

فضل إبراهيم  .541

 لصمدعبد ا

الصحة 

 النفسية

السلوك االنتخابى فى عالقته بالوعى 

الدينى وبعض سمات الشخصية لدى 

 طالب الجامعة 

1993 

مؤتمر علمى، كلية التربية 

(، 1جامعة المنيا، مجلد )

 .1993ابريل، 

 مشترك

542. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

اتجاهات الطالب الجامعيين نحو النظام 

ى التربية جامعتى المنيا الدراسى بكليت

وأسيوط وعالقتها ببعض المتغيرات 

 النفسية )دراسة مقارنة(

1992 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

(، ابريل، 5المنيا، مجلد )

1992. 

 مشترك

543. 
فضل إبراهيم 

 عبد الصمد

الصحة 

 النفسية

دراسة العالقة بين التطلع المادي وصلة 

ضوء العالقات االجتماعية بين  الرحم في

 الممتدة –الفرد وأسرته النووية 

1991 

بمجلة البحث في التربية وعلم 

 –كلية التربية  –النفس 

،  5جامعة المنيا ، مجلد 

 .1991يوليو 

 مشترك

فهيمة لبيب  .544

 بطرس

أصول 

 التربية
مستوى الوعي الصحي لطالب التعليم 

الثانوي ودور بعض المؤسسات التربوية 
مجلة البحث في التربية وعلم  2004

كلية التربي_جامعة  النفس
 فردي
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 المنيا،المجلد الثامن عشر في تنميته لديهم

545. 
فهيمة لبيب 

 بطرس

أصول 

 التربية

مدى تحقيق أهداف وممارسة اقتراحات 

مجالس االباء والمعلمين بالمدارس 

 االبتدائية 
2002 

مجلة البحث في التربية وعلم 

ربية_جامعة كلية الت النفس

المنيا،المجلد السابع 

 عشر،العدد الثاني

 فردي

546. 
فهيمة لبيب 

 بطرس

أصول 

 التربية

واقع تدريب معلمي محو االمية وتعليم 

 الكبار اثناء الخدمة في مصر
2002 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية_جامعة  النفس

المنيا،المجلد الخامس 

 عشر،العدد االرابع

 فردي

لبيب  فهيمة .547

 بطرس

أصول 

 التربية

االسباب والمشكالت  -أطفال الشوارع

 والجهة المسئولة لرعايتهم 
2000 

حلوان  –كلية التربية  مجلة

2000. 
 

فهيمة لبيب  .548

 بطرس

أصول 

 التربية

أساليب التوجيه التربوي السائدة في 

 مراحل التعليم العام 
1999 

البحث في التربية وعلم  مجلة

 .1999النفس المنيا 
 

فهيمة لبيب  .549

 بطرس

أصول 

 التربية

دور التعليم الثانوي العام الرسمي وذوي 

المصروفات في تنمية المسئولية 

 االجتماعية 

1999 
 –المجلة العلمية لكلية التربية 

 .1999اسيوط 
 

فهيمة لبيب  .550

 بطرس

أصول 

 التربية

دور االنشطة الطالبية في تنمية بعض 

 المنيا القيم الخلقية لدى طالب جامعة 
1998 

البحث في التربية وعلم  مجلة

 .1998النفس المنيا 
 

فهيمة لبيب  .551

 بطرس

أصول 

 التربية

الوعي البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية 

 بمحافظة المنيا 
1997 

البحث في التربية وعلم مجلة 

 .1997النفس المنيا 
 فردي

فيوليت شفيق  .552

 سريان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

م البيولوجية لدي تالميذ تقويم المفاهي

 الصف الخامس من التعليم األساسي

مجلة البحث في التربية وعلم  1989

النفس ، كلية التربية ، جامعة 

 3المنيا مجلد 

 

فيوليت شفيق  .553

 سريان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

نمو مفهوم االحتفاظ لدي أطفال المنيا 

 وأثر ذلك علي طرق تدريسه

ية وعلم مجلة البحث في الترب 1989

النفس ، كلية التربية ، جامعة 

 3المنيا مجلد 

 

فيوليت شفيق  .554

 سريان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

نمو مفهوم التصنيف لدي أطفال المنيا 

 وأثر ذلك علي طرق تدريسية

مجلة البحث في التربية وعلم  1989

النفس ، كلية التربية ، جامعة 

 المنيا

 

فيوليت شفيق  .555

 سريان

المناهج 

وطرق 

 لتدريسا

مجلة البحث في التربية وعلم  1988 ابتكارية معلمي العلوم

النفس ، كلية التربية ، جامعة 

 2المنيا مجلد 

 

556. 
فيوليت شفيق 

 سريان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر تدريب معلمي العلوم علي مهارات 

التساؤل وفقا لمستويات بلوم المعرفية 

وعمليات العلم علي اكتسابها واستخدامها 

 التدريس في

مجلة البحث في التربية وعلم  1988

النفس ، كلية التربية ، جامعة 

 1المنيا مجلد 

 

فيوليت شفيق  .557

 سريان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

العمليات الشكلية لدي طالب المنيا 

 المراهقين وتدريس العلوم

مجلة البحث في التربية وعلم  1988

النفس ، كلية التربية ، جامعة 

 2المنيا مجلد 

 

فيوليت شفيق  .558

 سريان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تقويم منهج العلوم المطور للصف السابع 

من التعليم االساسي في ضوء اراء 

 معلمي العلوم بمحافظة المنيا

مجلة البحث في التربية وعلم  1987

النفس ، كلية التربية ، جامعة 

 المنيا
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559. 
فيوليت شفيق 

 سريان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أسئلة المعلمين والتالميذ أثناء تحليل 

تدريس العلوم بالحلقة الثانية من التعليم 

األساسي وفقا لمعياري مستويات بلوم 

 المعرفية وعمليات العلم

مجلة العلوم التربوية، جامعة  1986

 المنيا

 

فيوليت شفيق  .560

 سريان

المناهج 

وطرق 

 التدريس

مفاهيم الكتلة والوزن والحجم لدي أطفال 

 وأثر ذلك علي تدريس العلومالمنيا 

  مجلة العلوم التربوية 1986

لوسيل لويس  .561

 برسوم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

استخدام العصف الذهني في تنميه مهاره 

 التعبير التحريري )لغه فرنسيه (
2004 

–المؤتمر االول الكليه االلسن 

 2004عام –جامعه المنيا 
 

لوسيل لويس  .562

 برسوم
المناهج 

وطرق 

 سالتدري

التفعل اللفظي كمؤشر علي النجاح 

 المدرسي
1995 

مجله البحث في التربيه وعلم 

المجلد –العدد الثالث –النفس 

الي ص 1995التاسع يناير 

20 

 

لوسيل لويس  .563

 برسوم
المناهج 

وطرق 

 التدريس

المشكالت التي تواجها الدارسين 

 ( وكيفيه التغلب عليها DELF)ل
1995 

لم مجله البحث في التربيه وع

العدد الرابع المجلد –النفس 

من ص  1995الثامن ابريل 

 20الي ص  1

 

لوسيل لويس  .564

 برسوم
المناهج 

وطرق 

 التدريس

تنميه القدره علي القراءه في اللغة 

الفرنسيه لدي تالميذ الصف السادس 

 مدارس لغات –االبتدائي 

1994 

مجلة البحث في التربية وعلم 

المجلد  –النفس العدد الثالث 

صفحة  1994يناير  –سابع ال

 . 75: صفحة  47

 

لوسيل لويس  .565

 برسوم
المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج مقترح لتصويب االخطاء اإلمالئية 

الشائعة لدي طلبة الفرقة األولي والثانية 

 جامعة المنيا  –فرنسي بكلية التربية 

1993 

مجلة البحث في التربية وعلم 

المجلد  –النفس العدد الرابع 

م 1993إبريل  –ادس الس

 . 34: صفحة  1صفحة 

 

لوسيل لويس  .566

 برسوم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

رأي المدرسين وأولياء األمور في 

الواجبات المدرسية في المنزل ومدي 

 فاعليتها .

1992 

 المناهج وطرق التدريسمجلة 

المجلد الخامس إبريل  4العدد 

 20إلي ص 10ص  1992

 

لوسيل لويس  .567

 برسوم

ج المناه

وطرق 

 التدريس

دراسة تحليلية لدور المساعدين 

 التربويين
1990 

م  1990العدد التاسع نوفمبر 

  181إلي ص  164ص 
 

لوسيل لويس  .568

 برسوم
المناهج 

وطرق 

 التدريس

 1990 كفاءة أداء المعلم من وجهة نظر الطالب

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس العدد الثالث المجلد 

 23ص  1990الثالث يناير 

 . 44إلي ص 

 

لوسيل لويس  .569

 برسوم

المناهج 

وطرق 

 التدريس

كيفية تنمية كفاءة األتصال لدي معلم 

المستقبل طلبة الفرقة الثالثة بكلية 

 التربية جامعة المنيا 

1990 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس .العدد الرابع المجلد 

 م . 1990الثالث أبريل 

 

لوسيل لويس  .570

 برسوم
هج المنا

وطرق 

 التدريس

التصويب الصوتي لبعض األخطاء 

 المشتركة لدي طلبة كلية التربية بالمنيا
1989 

مجله البحث في لبتربيه وعلم 

المجلد –العدد االول 0النفس 

 1ص  1989الثالث يوليو 

 023الي ص 

 

لوسيل لويس  .571

 برسوم
المناهج 

وطرق 
مجلة البحث في التربية وعلم  1988 دراسه تحليليه لدور موجه الغه الفرنسيه

النفس العدد الرابع يوليو 
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 (157ص 113م )1988 التدريس

لوسيل لويس  .572

 برسوم
المناهج 

وطرق 

 التدريس

مكانة معلم اللغة الفرنسية لدي طلبة 

الفرقة الرابعة فرنسي ببعض كليات 

التربية وقدامي المعلمين ) دراسة 

 مطابقة ( 

 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس .

 

محسن محمود  .573

 عبد رب النبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

موضوعات التعبير في التعليم العام 

 وعالقتها ببعض المتغيرات
1995 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 بتربية المنيا -النفس
 مشترك

574. 
محسن محمود 

 عبد رب النبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر فعالية برنامج في القواعد النحوية 

ق الطريقة الفردية التشخيصية في معد وف

تحصيل بعض المفاهيم النحوية لدي 

 طالب الصف الثالث الثانوي العام

1994 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 بتربية المنيا -النفس
 فردي

محسن محمود  .575

 عبد رب النبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية تقديم االهداف السلوكية والتقدم 

ر طرق تدريس البنائي في تحصيل مقر

 اللغة العربية لدي طالب الدبلوم العام

1994 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 بتربية المنيا -النفس
 فردي

محسن محمود  .576

 عبد رب النبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام االلعاب اللغوية في تنمية 

بعض مهارات اللغة العربية لدي تالميذ 

 يالصف الخامس من التعليم االساس

1993 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 بتربية المنيا -النفس
 مشترك

577. 
محمد إبراهيم 

 محمد

علم النفس 

 التربوي

تكافؤ القياس باستخدام التحليل العاملى 

التوكيدى ونموذج راش: مقياس مفهوم 

 الذات األكاديمى نموذًجا

2017 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الثالثون/ العدد 

م الجزء  2017ألول ابريل ا

 الثالث

 فردي

578. 

محمد إبراهيم 

 محمد محمد

علم النفس 

 التربوي

أثر طريقة صياغة المفردات على البناء 

 العاملى والثبات للمقياس 

2017 

مؤتمر الجمعية المصرية 

للدراسات النفسية ، 

والعشرون عربي والمنعقد 

فبراير  6-5بالفترة من 

(.، المجلة المصرية 2017

دراسات النفسية المؤتمر لل

الثالث والثالثون مصرى 

 والخامس

 

579. 
محمد إبراهيم 

 محمد محمد

علم النفس 

 التربوي

االختبارات التكيفية المحوسبة : تطوير 

 جليسر –اختبار التفكير الناقد لواطسون 
2016 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد التاسع 

والعشرون / العدد األول إبريل 

 م الجزء الرابع2016

 فردي

580. 
محمد إبراهيم 

 محمد محمد

علم النفس 

 التربوي

صدق المحتوى فى البحوث التربوية : 

 الواقع والتطوير 
2016 

المجلة المصرية للدراسات 

النفسية ، الجمعية المصرية 

( 92)26للدراسات النفسية ، 

 247-218ص ص 

 

581. 
محمد إبراهيم 

 محمد محمد

علم النفس 

 التربوي

الكمال النسبي المعدل : البنية  مقياس

والثبات وعالقتها بالعوامل الخمس 

 الكبرى للشخصية

2014 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد السابع 

والعشرون / العدد األول ابريل 

 م الجزء األول 2014

 فردي

محمد إبراهيم  .582

 محمد محمد

علم النفس 

 التربوي

القتها تحليل قوة االختبار اإلحصائي وع

بمستوى الداللة وحجم التأثير فى البحوث 

 التربوية 
2013 

مجلة دراسات عربية فى 

التربية وعلم النفس ، رابطة 

التربويين العرب 

ص ص :  3(ج37،العدد)
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101-125 

583. 
محمد إبراهيم 

 محمد محمد

علم النفس 

 التربوي

قياس الالتغير العاملي للكمالية بالتحليل 

 موعات المتعددة العاملي التوكيدي للمج
2011 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الرابع 

والعشرون / العدد الثاني 

 م 2011أكتوبر الجزء الثالث 

 ديفر

584. 
محمد إبراهيم 

 محمد محمد

علم النفس 

 التربوي

فاعلية استخدام نموذج سلم التقدير في 

تدريج مقياس مداخل الدراسة لدى عينة 

 ر ومصرمن طلبة جامعتي قط
2009 

مجلة التربية وعلم النفس ، 

جامعة المنيا ،  –بكلية التربية 

 -132( ص ص : 2)22

175 

 مشترك

محمد حمدي  .585

 زكي

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

تصور مقترح لتطبيق اإلدارة المتمركزة 

حول المدرسة لتحقيق اهداف الخطة 

االستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 

م 2030-2014مصر العربية  بجمهورية

 )دراسة استشرافية(

2017 

المجلة التربوية لكلية التربية 

) يوليو  49ع. :بسوهاج 

. / 536-457(، ص 2017

 .ص 79

 فردي

محمد حمدي  .586

 زكي

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

فة التدريب بمدارس التعليم تطوير ثقا

 العام فى ضوء خبرات بعض دول آسيا
2016 

مجلة كلية التربية بالفيوم، 

العدد السادس ، الجزء الثالث، 

2016 

 فردي

587. 
محمد حمدي 

 زكي

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

األسس العلمية لبناء الخطط االستراتيجية 

وواقع استخدامها : دراسة تحليلية علي 

 مدارس التعليم قبل الجامعي

2015 
مجلة كلية التربية ، جامعة 

 بني سويف
 فردي

محمد حمدي  .588

 زكي

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

آليات تفعيل الصحة المنظمية فى 

 المدارس االبتدائية

2014 
دراسات عربية في التربية 

، 2014وعلم النفس، سبتمبر 

 ، 53عدد 

 فردي

محمد حمدي  .589

 زكي

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

تحسين أداء مديري المدارس في ضوء 

 األساليب المعاصرة في القيادة
2014 

مجلة كلية التربية وعلم 

 النفس ، جامعة المنيا.
 فردي

محمد ربيع  .590

المناهج  حسني إسماعيل

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام أسلوب المتشابهات في 

التحصيل  تدريس المفاهيم الهندسيةعلي

وتنمية بعض عمليات العام االساسية 

والتجاه نحو الهندسة لدي تالميذ الصف 

 االول االعدادي

2000 
المؤتمر الخامس بكلية التربية 

 جامعة المنيا–
 منفرد

محمد ربيع  .591

 حسني إسماعيل
المناهج 

وطرق 

 التدريس

( في Vأثر استخدام خرائط الشكل )

 تدريس الهندسة علي تحصيل والتفكير

الهندسي لدي تالميذ الصف الثاني 

 االعدادي

2000 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة -كلية التربية–النفس 

 المنيا

 منفرد

محمد ربيع  .592

المناهج  حسني إسماعيل

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام نموذج التعليم البنائي في 

تدريس المفاهيم الرياضية علي التحصيل 

ر االبداعي في وبقاء أثر التعليم والتفكي

الرياضيات لدي تالميذ الصف االول 

 االعدادي

2000 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة -كلية التربية–النفس 

 المنيا

 منفرد

المناهج محمد ربيع  .593

وطرق 

أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس 

الرياضيات علي التحصيل وبقاء وانتقال 
مجلة البحث في التربية وعلم  1998

النفس كلية التربية جامعة 
 فردي

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b3%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%ac+%3a+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b3%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%ac+%3a+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b3%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%ac+%3a+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b3%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%ac+%3a+
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لدى تالميذ الصف الثاني أثر التعلم  التدريس حسني إسماعيل

 االعدادي

 المنيا

محمد ربيع  .594

 حسني إسماعيل
المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام برنامج اثرائي في 

الرياضيات علي تحصيل التالميذ 

المتفوقين بالصف الثالث االعدادي 

 وتفكيرهم االبداعي 

1998 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 يفرد

محمد ربيع  .595

 حسني إسماعيل
المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام معمل الرياضيات في تدريس 

الهندسة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي 

علي تحصيلهم وأدائهم للمهارات العملية 

 وتفكيرهم الهندسي

1998 

بحث في التربية وعلم مجلة ال

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 فردي

محمد ربيع  .596

المناهج  حسني إسماعيل

وطرق 

 التدريس

استخدام بنك االسئلة في تقويم تحصيل 

الرياضيات وأثرهعلي التحصيل والتفكير 

الناقد لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي 

 ومستوى أداء المعلمين لمهارات القويم

1998 

 لمؤتمر الرابع بجامعة المنياا

)تطير نظام تقويم الطالب 

بمراحل التعليم العام 

 6ـ5والجامعي(في الفترة من 

 1998مايو 

 مشترك

محمد ربيع  .597

 حسني إسماعيل
المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام برنامج معد وفق أسلوب 

النظم علي تنمية مهارات تدريس 

الرياضيات لدى طالب كلية المعلمين 

 بمدينة سكاسا بالسعودية

1996 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 فردي

محمد ربيع  .598

 حسني إسماعيل

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام التشكيالت الرياضية علي 

تحصيل المفاهيم الهندسية لدى تالميذ 

 الصف الثالث بالمرحلة االبتدائية

1995 

في التربية وعلم مجلة البحث 

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا

 مشترك

محمد ربيع  .599

 حسني إسماعيل

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام دائرة التعلم في تدريس 

المفاهيم الرياضية لتالميذ الصف االول 

 اإلعدادي

1993 
مجلة البحث في التربية 

1993 
 فردى

محمد ربيع  .600

 حسني إسماعيل

المناهج 

وطرق 

 لتدريسا

أثر استخدام طريقة االكتشاف الموجة 

علي التفاعل اللفظي اثناء تدريس 

 الرياضيات لتالميذ

1993 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس بالمنيا
 فردى

محمد ربيع  .601

 حسني إسماعيل

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام خريطة المفاهيم في تدريس 

 اديالهندسية لتالميذ الصف االول اإلعد
1992 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس بالمنيا
 فردى

محمد ربيع  .602

 حسني إسماعيل

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر التدريس بأسلوب حل المشكالت علي 

أداء تالميذ الصف الخامس االبتدائي في 

 حل المسائل

1992 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس بالمنيا
 مشترك

محمد ربيع  .603

اعيلحسني إسم  

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تقويم أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة 

الثانوية بمحافظة المنيا في مهارات 

 تدريس الرياضيات الالزمة لهذه المرحلة

1992 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس بالمنيا
 فردى

محمد ربيع  .604

 حسني إسماعيل

المناهج 

وطرق 

 التدريس

ة االولى من تقويم كتب الرياضيات بالحلق

التعليم األساسي في ضوء اراء المعلمين 

 والمواجهين

1991 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس بالمنيا
 فردى

605. 
محمد رشدي 

 محمد طلبه

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 التقييم الذاتي لمعلمي العلوم قبل الخدمة

 في ضوء معايير أداء المعلم المبتدئ
2008 

علم مجلة البحث في التربية و

النفس المجلد الحادي 

والعشرون / العدد االول يناير 

2008 

 مشترك

 فردي مجلة مستقبل التربية العربية 2009قضية كادر المعلمين :الماهية، أصول محمد شمس  .606
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الدين زين 

 العابدين

 واالشكاليات، وتوجهات تطويره التربية

محمد شمس  .607

الدين زين 

 العابدين

أصول 

 التربية

لزيادة االهتمام بعلم تصور مقترح 

 اقتصاديات التعليم واالقبال علي دراسته
2008 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الحادي 

 والعشرون العدد الثالث

 فردي

محمد شمس  .608

الدين زين 

 العابدين

أصول 

 التربية

واقع النساء العامالت كعضوات هيئة 

تدريس بجامعة المنيا، وسيناريوهات 

 المستقبل

2008 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الحادي 

 والعشرون العدد الرابع

 فردي

محمد شمس  .609

الدين زين 

 العابدين

أصول 

 التربية

تصور مقترح لتفعيل وتطوير دور كليات 

التربية في تحقيق التنمية المستدامة في 

ضوء خبرات بعض الدول والمنظمات 

 الدولية

2007 

ربية وعلم مجلة البحث في الت

النفس المجلد العشرون العدد 

 الرابع

 فردي

محمد شمس  .610

الدين زين 

 العابدين

أصول 

 التربية

تفعيل برنامج المساعدات المالية للطالب 

بجامعة المنيا لزيادة االستطاعة، دراسة 

 حالة

2007 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الحادي 

 والعشرون العدد االول

 فردي

د شمس محم .611

الدين زين 

 العابدين

أصول 

 التربية

دور حمالت جمع التبرعات والهبات 

والوحدات ذات الطابع الخاص كمصدرين 

 لتمويل الجامعة دراسة تحليلية ميدانية 

2002 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الخامس عشر 

 العدد الثالث

 ــــــ

محمد شمس  .612

الدين زين 

 العابدين

أصول 

 بيةالتر

كلفة التعليم الجامعي وتمويله .دراسة 

 تحليلية
2002 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد السابع عشر 

 العدد الثاني

 فردي

محمد شمس  .613

الدين زين 

 العابدين

أصول 

 التربية

تأثير الفقر علي مبدأ تكافؤ الفرص 

 التعليمية دراسة تحليلية ميدانية 
2001 

ة وعلم مجلة البحث في التربي

النفس المجلد الخامس عشر 

 العدد االول

 ـــــ

محمد فاروق  .614

 حمدي محمود

المناهج 

وطرق 

 التدريس

عرية  نموذج مقترح لشروح النصوص الش ِ

بالمرحلة اإلعدادية في ضوء متطلبات 

، وأثره في تنمية بعض  فهم النص ِ

عر لدى التالميذ   مهارات قراءة الش ِ

2017 
وعلم مجلة البحث في التربية 

 ( ابريل2(،ع)30النفس مج)
 فردي

615. 
محمد فهيم 

 إبراهيم حامد

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات ما 

وراء المعرفة في اكتساب واستخدام تلك 

المهارات في التدريس لدى معلمي العلوم 

 الزراعية قبل الخدمة

2013 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

ربية جامعة النفس كلية الت

 2013المنيا ابريل

 فردي

محمد كامل عبد  .616

 الموجود

علم النفس 

 التربوي

اآلثار المباشرة وغير المباشرة لما وراء 

الذاكرة وفعالية الذات علي استراتيجيات 

تنظيم التعلم والتحصيل الدراسي لدي 

 طالب كلية التربية ــ جامعة المنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  2011

فس، كلية التربية ــ جامعة الن

(، 2( ، العدد )24المنيا، مج )

 الجزء الثاني.

 مشترك

617. 
محمد محمد 

 إبراهيم بسيوني

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

متطلبات ضمان الجودة الشاملة لبرامج 

كلية التربية واآلداب بجامعة الحدود 

 الشمالية

2014 
معهد الدراسات والبحوث 

 معة القاهرةالتربوية، جا
 مشترك

618. 
محمود رمضان 

 عزام

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 4)فاعلية استخدام نموذج مكارثي 

MAT)  في تدريس العلوم لتالميذ الصف

الثاني اإلعدادي في إكسابهم المفاهيم 

العلمية وتنمية أنماط التعلم والتفكير 

 لديهم

2016 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد التاسع 

لعشرون / العدد األول إبريل وا

 م الجزء الخامس2016

 فردي



55 
 

تاريخ  عنوان البحث القسم اسم الباحث م
 املساهمة مكان النشر النشر /

مديحة عثمان  .619

 عبد الفضيل

علم النفس 

 التربوي

األداء االكاديمي وعالقته بأساليب التفكير 

واستراتيجيات معالجة المعلومات لدي 

 طالب كلية التربية.

مجلة البحث في التربية وعلم  2009

النفس كلية التربية جامعة 

 (.1(، العدد )22)المنيا ، مج

 فردي

مديحة عثمان  .620

 عبد الفضيل

علم النفس 

 التربوي

تأثير القيم الخلقية والتفكيرعلي اتخاذ 

 القرار .

مجلة البحث في التربية وعلم  2009

النفس كلية التربية جامعة 

 (.1(، العدد )22المنيا ، مج)

 فردي

مديحة عثمان  .621

 عبد الفضيل

علم النفس 

 التربوي

جداني وعالقته بالمهارات الذكاء الو

كما يدركه طالب  االجتماعية وأداء المعلم

 المرحلة الثانوية.

مجلة البحث في التربية وعلم  2008

النفس كلية التربية جامعة 

المنيا المجلد الحادي 

  -والعشرون العدد الرابع

 مشترك

مديحة عثمان  .622

 عبد الفضيل

علم النفس 

 التربوي

الرضا عن المناخ المدرسي وعالقته ب

والروح المعنوية  العمل والدافعية للعمل

 لمعلمي المرحلة اإلعدادية بمدينة المنيا

مجلة البحث في التربية وعلم  2008

النفس كلية التربية جامعة 

المنيا المجلد الحادي 

  -والعشرون العدد الرابع

 فردى

مديحة عثمان  .623

 عبد الفضيل

علم النفس 

 التربوي

راتيجيات التذكر ما وراء المعرفة واست

وأساليب االستذكار والدافعية للتعلم ، 

متغيرات تنبؤية للتحصيل األكاديمي لدي 

 طالب كلية التربية بالمنيا.

 –اآلداب والعلوم اإلنسانية  2007

كلية اآلداب بالمنيا. العدد 

(64.) 
 فردي

مديحة عثمان  .624

 عبد الفضيل

علم النفس 

 التربوي

شرة لكل من اآلثار المباشرة وغير المبا

تقدير الذات ووجهة الضبط والتفاؤل 

وكفاءة الذات على التوافق النفسي 

 والدراسة. 

مجلة البحث في التربية وعلم  1999

النفس كلية التربية جامعة 

 العدد الثالث . 12المنيا مج 

 مشترك

مديحة عثمان  .625

 عبد الفضيل

علم النفس 

 التربوي

أساليب التعلم المفضلة لدى طالب 

احل المختلفة وعالقتها بالتحصيل المر

الدراسي )دراسة تحليلية في ضوء 

 متغيري الجنس والتخصص الدراسي ( . 

مجلة البحث في التربية وعلم  1998

النفس كلية التربية جامعة 

 العدد الثاني .12المنيا مج

 مشترك

مديحة عثمان  .626

 عبد الفضيل

علم النفس 

 التربوي

قتها أساليب مواجهة المشكالت في عال

بكل من الضغوط النفسية واالحتراق 

النفسي لدى عينة من معلمي المدارس 

 الثانوية بمدينة المنيا ) دراسة تنبؤية( .

مجلة البحث في التربية وعلم  1998

كلية التربية جامعة  النفس

 العدد . 12المنيا مج 

 مشترك

مديحة عثمان  .627

 عبد الفضيل

علم النفس 

 التربوي

غير المعرفية على أثر بعض المتغيرات 

التحصيل الدراسة لدى عينة من الطالب 

 الفائقين والعاديين بالصف األول الثانوي

مجلة البحث في التربية وعلم  1997

النفس كلية التربية جامعة 

العدد الرابع  10المنيا مج

-29ص ص  1997أبريل

76. 

 فردي

مديحة عثمان  .628

 عبد الفضيل

علم النفس 

 التربوي

لة المراهقة المبكرة الصداقة في مرح

 وعالقتها بالتحصيل وسمات الشخصية. 

مجلة البحث في التربية وعلم   1996

النفس كلية التربية جامعة 

 العدد الثاني  10المنيا مج

 فردي

629. 
مرفت فتحي 

 رياض

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على  

بعض استراتيجيات التعلم النشط في 

واستخدام مهارات التخطيط  اكتساب

للتدريس لدى معلمي وموجهي 

 الرياضيات بالمنيا 

جامعة –مجلة كلية التربية  2011

العدد  27المجلد  -أسيوط

 األول

 مشترك

مرفت فتحي  .630

 رياض

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر تدريس مقرر إلكتروني في طرق 

تدريس الرياضيات على تمكن الطالب 

سية واختياره المعلم للمفاهيم األسا

2008 
مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الحادي 

والعشرون / العدد الرابع 

 مشترك
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للمواقف التدريسية وخفض قلقه نحو 

 دراسة المقرر.

 م 2008إبريل 

631. 
مرفت فتحي 

 رياض

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تصور مقترح لمقررات رياضيات  

ج المرحلة االبتدائية في ضوء واقع المنه

الحتاى وأثره على التفكير الهندسي 

 والرياضي للتالميذ واالتجاهات الحديثة 

مجلة تربويات الرياضيات  2001

بنها (المؤتمر العلمي -)القاهرة

الثاني باالشتراك بكلية التربية 

 أكتوبر 6بجامعة 

 مشترك

مرفت فتحي  .632

 رياض

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام إستراتيجية بلوم  

Bloom التعلم للتمكن على تحصيل تالميذ

 المرحلة االبتدائية في موضوع الكسور 

جامعة -مجلة كلية التربية 1999

يوليو العدد الخامس  -أسيوط

 عشر الجزء الثاني

 فردى

633. 
مروة جمال  

 محمد شحاته

المناهج 

وطرق 

 التدريس

Using Social Media Networks 

in Enhancing Faculty of 

Education English Majors' 

Teaching Performance and 

Attitude towards Online Peer-

Coaching 

2017 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الثالثون/ العدد 

م الجزء  2017األول ابريل 

 الرابع

 فردي

مشيرة عبد  .634

الحميد أحمد 

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

االتجاهات الحديثة في برامج خفض 

 ط الزائد لدى األطفالالنشا

 فردى مجلة كلية التربية بالمنيا 2002

مشيرة عبد  .635

الحميد أحمد 

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

تحقيق الذات والشعور باألمن النفسي 

 لدي المعيدين والباحثين بجامعة المنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  2002

جامعة  –كلية التربية  -النفس

لعدد ( ، ا15مج ) –المنيا 

(3.) 

 فردي

مشيرة عبد  .636

الحميد أحمد 

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

عمالة األطفال وتفضيالتهم المهنية 

وحاجاتهم النفسية االجتماعية في 

 محافظة المنيا.

المؤتمر الدولي للطفولة  2001

العربية، الواقع وآفاق 

المستقبل، مركز دراسات 

الجنوب باالشتراك مع المركز 

التنمية، العربي للتعليم و

 جامعة جنوب الوادي.

 فردي

مشيرة عبد  .637

الحميد أحمد 

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

سمات الشخصية كمنبئ باألسلوب 

 المعرفي لمعلم التربية الخاصة.

مجلة البحث في التربية وعلم  2000

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 14مج ) –المنيا 

(1.) 

 مشترك

مشيرة عبد  .638

د الحميد أحم

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

المؤتمر الدولي السادس  1999 الفردية/ الجماعية كمنبئ لتوافق المعلم

لإلرشاد النفسي بكلية التربية 

 جامعة عين شمس. –

 فردي

مشيرة عبد  .639

الحميد أحمد 

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

دراسة أمبريقية للخبرات االنفعالية لدي 

 طالب الجامعة.

ولي الخامس المؤتمر الد 1998

لإلرشاد النفسي بكلية التربية 

 جامعة عين شمس. –

 فردي

مشيرة عبد  .640

الحميد أحمد 

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

اإلدراك االجتماعي وأهميته في نجاح 

 المعلم في مهنته

 فردى مجلة كلية التربية بالمنيا 1997

مشيرة عبد  .641

الحميد أحمد 

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

عن ادراك األطفال لبعض  دراسة امبريقيه

قضايا سرقة الممتلكات من خالل 

مفهومهم لدافع حب التملك في المراحل 

 العمرية المختلفة.

( 5مج ) –مجلة كلية التربية  1991

 جامعة المنيا. –( 1العدد )
 فردي
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مشيرة عبد  .642

الحميد أحمد 

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

الصداقة في مرحلة المراهقة وعالقتها 

 الذات والمهارات االجتماعية. بمفهوم

( 4مج ) –مجلة كلية التربية  1991

 جامعة المنيا. –( 4العدد )

 فردي

مشيرة عبد  .643

الحميد أحمد 

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

ضغوط الحياه الموجبة والسالبة وضغوط 

 عمل المعلم كمنبئ للتوافق.

( 3مج ) –مجلة كلية التربية  1990

 فردي ا.جامعة المني –( 4العدد )

مشيرة عبد  .644

الحميد أحمد 

 اليوسيفي

الصحة 

 النفسية

دراسة عامليه لمفهوم السعادة لدي طالب 

 كلية التربية بالمنيا. –

( 3مج ) –مجلة كلية التربية  1989

 فردي جامعة المنيا. –( 1العدد )

645. 
مصطفى محمد 

 أحمد جودت

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 أثر استخدام برنامج عالجي مقترح في

التربية األمانية علي تعديل استجابات 

تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمدينة 

المنيا نحو بعض االفعال السلوكية غير 

 االمنة له

1997 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية جامعة  النفس

 المنيا

 فردي

646. 
مصطفى محمد 

 أحمد جودت

المناهج 

وطرق 

 التدريس

العلوم  معوقات تحقيق اهداف تدريس

بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية 

السعودية من وجهة نظر معلمي العلوم 

 في الخدمة بمدينة الرس

1997 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية جامعة  النفس

 المنيا

 فردي

647. 
مصطفى محمد 

 أحمد جودت

المناهج 

وطرق 

 التدريس

دراسة تحليلية للمشكالت التي تواجه 

ة المعلمين بالرس أثناء التطبيق طالب كلي

الميداني )التربية العملية( بالمدارس 

االبتدائية بمدينة الرس بالمملكة العربية 

 السعودية

1996 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية جامعة  النفس

 المنيا

 مشترك

648. 
مصطفى محمد 

 أحمد جودت

المناهج 

وطرق 

 التدريس

بمرحلة اتجاهات طالب القسم العلمي 

الثانوية العامة واتجاهات طالب شعبة 

الفيزياء والكيمياء نحو الفيزياء دراسة 

 ميدانية 

1995 

مجلة البحث في التربية وعلم 

كلية التربية جامعة  النفس

 المنيا

 فردي

649. 
مصطفي خليل 

 محمود عطا هللا

الصحة 

 النفسية

األفكار الالعقالنية وأعراض الشخصية 

سية االنفعالية لدى التجنبية كمنبئ بالحسا

المراهقين المكفوفين دراسة سيكومترية ـ 

 إكلينيكية

2017 

مجلة دراسات عربية في 

التربية وعلم النفس رابطة 

 .2017التربويين العرب 

 فردي

مصطفي خليل  .650

 محمود عطا هللا

الصحة 

 النفسية

التسويف األكاديمي وعالقته بالتوجهات 

ثقة الدافعية )الداخلية والخارجية( وال

 بالنفس لدى طالب كلية التربية 

2017 
المجلة العلمية لكلية التربية 

 .2017جامعة أسيوط 
 فردي

651. 
مصطفي خليل 

 محمود عطا هللا

الصحة 

 النفسية

الصفحة المعرفية لألطفال ذوي اضطراب 

نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 

من ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم 

م والعاديين كما تكشف وصعوبات التعل

عنها الصورة الخامسة لمقياس ستانفورد 

 بينيه.

2017 

مجلة دراسات تربوية ونفسية 

 بالزقازيق

 فردي

652. 
مصطفي خليل 

 محمود عطا هللا

الصحة 

 النفسية

فعالية برنامج تدريبي بجداول النشاط 

المصورة في خفض سلوك إيذاء الذات 

لذوي اإلعاقة الفكرية المساء إليهم 

 عاليًّاانف

2017 

مجلة اإلرشاد النفسي كلية 

التربية جامعة عين شمس 

2017. 

 فردي

مصطفي خليل  .653

 محمود عطا هللا

الصحة 

 النفسية
فعالية فنيات تحليل السلوك التطبيقي 

باستخدام جداول النشاط المصورة في 
2017 

 مجلة التربية الخاصة والتأهيل
 فردي
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خفض سلوك إيذاء الذات لدى األطفال 

ذوي اإلعاقة الفكرية المساء إليهم 

 جسديًا.

654. 
مصطفي خليل 

 محمود عطا هللا

الصحة 

 النفسية

المقارنة بين العاديين وذوي اضطراب 

نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد 

 -في الصفحة النفسية لمقياس ستانفورد

 بينيه للذكاء الصورة الخامسة 

2017 
مجلة كلية التربية جامعة 

 .2017المنيا 

 فردي

655. 
مصطفي خليل 

 محمود عطا هللا

الصحة 

 النفسية

أساليب التدخل العالجي لذوي اضطرابات 

طيف الذاتوية في ظل الدليل التشخيصي 

واإلحصائي الخامس لالضطرابات 

  DSM-5النفسية 

2015 

مجلة مركز اإلرشاد النفسي 

كلية التربية جامعة المنيا 

2015. 

 فردي

656. 
مصطفي خليل 

 محمود عطا هللا

الصحة 

 النفسية

علم النفس اإليجابي وتأثيره في 

الممارسات والخدمات النفسية رؤية 

 2013 مستقبلية لدوره في التدخالت العالجية 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

النفس، كلية التربية جامعة 

(، العدد 26المنيا، المجلد )

، 2، ج2013األول، ابريل، 

 .357-339ص ص 

 مشترك

مصطفي خليل  .657

 حمود عطا هللام

الصحة 

 النفسية

الخصائص السيكزمترية لمقياس مهارات 

إدارة قلق االمتحان لدى عينة من طالب 

 الجامعة 

2011 
مجلة كلية التربية جامعة 

 .2011المنيا 
 فردي

مصطفي علي  .658

 خلف

علم النفس 

 التربوي

بناء وتقنين واستخدام قائمة تشخيص 

صعوبات القراءة والكتابة باللغة 

جليزية لدى عينة من تالميذ المرحلة االن

االبتدائية واالعدادية كما يدركها 

 المعلمون في محافظتي المنيا وأسيوط، 

المؤتمر الدولي األول بجامعة  2017

المنيا رؤى مستقبلية لتحدي 

االعاقة، المنعقد في الفترة من 

مارس، مركز  27 – 26

المؤتمرات، جامعة المنيا ، 

 مصر.

 

مصطفي علي  .659

علم النفس  لفخ

 التربوي

تأثير التربية العملية في خفض قلق 

التدريس وتحسين االتجاه نحو مهنة 

التدريس لدى عينة من طلبة كلية التربية 

 جامعة المنيا

جامعة  -مجلة كلية التربية  2017

 – 488(، 6) 33أسيوط، 

526. 

 

660. 
مصطفي علي 

 خلف

علم النفس 

 التربوي

نة قلق التدريس واالتجاه نحو مه

التدريس والعالقة بينهما في ضوء 

متغيري الجنس والفرقة الدراسية لدى 

 عينة من طلبة كلية التربية جامعة المنيا

2017 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس، كلية التربية، جامعة 

 – 265(، 1)31المنيا، 

294. 

 فردي

مصطفي علي  .661

علم النفس  خلف

 التربوي

Confirmatory Factor Analysis 

of English Learning Anxiety 

Scale (ELLAS) in the 

Egyptian Context, 

2016 International 

Educational E-

Journal, Volume-V, 

Issue-II, PP:1-11. 

 فردي

مصطفي علي  .662

 خلف

علم النفس 

 التربوي

Emotional intelligence and its 

relation to academic 

achievement and gender 

2016 Psychology Research 

Journal, Vol. 6, Issue 

(10).  

 فردي

مصطفي علي  .663

علم النفس  خلف

 التربوي

تأثير برنامج مقترح في الثقة بالنفس 

ومهارات أداء االمتحان وأثره على 

خفض قلق االمتحان لدى عينة من طالب 

 كلية التربية جامعة المنيا

مجلة التربية، اللجنة الوطنية  2016

لقطرية للتربية والعلوم ا

والثقافة التابعة لليونسكو، 

 .175 – 109، 187العدد 

 

مصطفي علي  .664

 خلف

علم النفس 

 التربوي

الثقة بالنفس وأثره على  تحسين مستوى

خفض قلق االمتحان لدى عينة من طالب 

مجلة التربية باللجنة الوطنية  2016

م القطرية للتربية والعلو

 فردي
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والثقافة التابعة لليونسكو،  كليةالتربيةجامعةالمنيا.

 .187العدد 

مصطفي علي  .665

علم النفس  خلف

 التربوي

التربية العملية والمشكالت التي يواجهها 

 الطالب المعلم: دراسة نظرية

مجلة البحث في التربية وعلم  2016

النفس، كلية التربية، جامعة 

 – 310(، 2)29المنيا، 

331. 

 

مصطفي علي  .666

س علم النف خلف

 التربوي

مستوى قلق االمتحان وعالقته بالتحصيل 

الدراسي والنوع لدى عينة من طلبة كلية 

 التربية، جامعة المنيا، 

مجلة علم النفس، الهيئة  2016

المصرية العامة للكتاب، 

وزارة الثقافة، مصر، 

29(111 ،)111- 132. 

 

مصطفي علي  .667

علم النفس  خلف

 التربوي

ين التربوية الدالالت النفسية والمضام

 لرسوم االطفال

مجلة التربية وثقافة الطفل،  2015

كلية رياض االطفال، جامعة 

 – 173(، 3)5المنيا، مصر، 

210. 

 

مصطفي علي  .668

 خلف

علم النفس 

 التربوي

Role of Emotional Intelligence 

in achievement, Social and 

Emotional Learning Matters, 

2014 Newsletter of ENSEC 

(European Network 

on Social and 

Emotional 

Competence), issue 7: 

September, PP: 16-19. 

 فردي

مصطفي علي  .669

 خلف

علم النفس 

 التربوي

Validity and Reliability of the 

Academic Resilience Scale in 

Egyptian Context,  

2014 US-China Education 

Review B, Vol.4 

(3):202-210. 

 فردي

مصطفي علي  .670

 خلف
علم النفس 

 التربوي

تنمية الذكاءات المتعددة لدى أطفال 

 الروضة

المؤتمر الدولي األول لكلية  2014

رياض األطفال جامعة المنيا، 

أفاق جديدة في تربية الطفل ، 

أبريل، المنيا، جامعة  6األحد 

 .511 -489المنيا. ص ص: 

 

مصطفي علي  .671

علم النفس  خلف

 ويالترب

المرونــة األكاديمية وعالقتها بالتحصيل 

الدراسي لدى طلبة كلية التربية جامعة 

 المنيا

مجلة البحث في التربية وعلم  2014

النفس، كلية التربية، جامعة 

 – 75(، 2) 27المنيا، 

101. 

 

مصطفي علي  .672

 خلف
علم النفس 

 التربوي

الذكـاء االنفعالي لدى عينة من طلبة 

 التربية بجامعـة المنيـا،  الدبلوم العام في

مجلة البحث في التربية وعلم  2013

النفس، كلية التربية، جامعة 

 .233 -206(، 2)26المنيا، 

 فردي

مني مصطفى  .673

 كمال

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية استراتيجية المحطات العلمية 

القائمة على التعلم التعاونى فى تنمية 

لدى  التحصيل العلمى واألداء التدريسى

شعبة الفيزياء  –طالب كلية التربية 

 .والكيمياء

2017 

 –مجلة التربية العلمية

الجمعية المصرية للتربية 

المجلد العشرون ،  -العلمية 

 عدد السادس يونيو 

 فردي

مني مصطفى  .674

 كمال

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية إستراتيجية قبعات التفكير الست 

اء في تنمية التحصيل ومهارات ما ور

المعرفة لدى تالميذ الصف الخامس 

 االبتدائي في مادة العلوم 
2017 

مجلة دراسات فى التربية 

وعلم النفس، العدد الخاص 

 6بمؤتمر كلية التربية جامعة 

اكتوبر )مستقبل اعداد المعلم 

وتنميه بالوطن العربى (، 

 .2017ابريل 

 فردي
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مني مصطفى  .675

 كمال
المناهج 

وطرق 

 التدريس

وذج ادي وشاير لتسريع النمو فاعلية نم

المعرفي في تدريس العلوم علي تنمية 

التحصيل والتفكير الناقد لدي تالميذ 

 الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي 

2014 

مجلة التربية العملية _ 

الجمعية المصرية للتربية 

يتم المجلد السابع  -العملية

 عشر العدد الثالث .

 ديفر

مني مصطفى  .676

 كمال
لمناهج ا

وطرق 

 التدريس

برنامج تدريبي قائم علي بعض 

استراتيجيات التعلم النشط وفاعليةعلي 

التحصيل واألداء لتلك االستراتيجيات 

والتفكير الناقد لمعلمي العلوم حديثي 

 التخرج

2013 

 –مجلة التربية العلمية 

نشر في –الجمعية المصرية 

المجلد السادس عشر العدد 

 2013الرابع يونيو 

 ردىف

مني مصطفى  .677

 كمال

المناهج 

وطرق 

 التدريس

استراتجية العصف الذهنى فى  فاعلية

االبتكارى والتحصيل  تنمية التفكير

المعرفى فى تدريس العلوم لدى تالميذ 

 الصف السابع األساسى بمحافظة المنيا، 

2013 

مجلة البحث فى التربية وعلم 

كلية التربية  –النفس 

ادس بالمجلد الس–جامعةالمنيا

والعشرون العدد الثانى 

 ،الجزء الثالث2013اكتوبر

 فردي

مني مصطفى  .678

 كمال

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية برنامج تدريبى لتنمية بعض 

مهارات التدريس والكفاءة الذاتية قائم 

على خطة كيلر لتفريد التعليم لدى معلمى 

العلوم قبل الخدمة بكلية التربية جامعة 

 المنيا 

2013 

التربية العلمية الجمعية مجلة 

المصرية للتربية العلمية ، 

المجلد السادس عشر العدد 

 2013األول يناير 

 فردي

مني مصطفى  .679

 كمال

المناهج 

وطرق 

 التدريس

األخالقية فى ضوء  برنامج مقترح للتربية

التعليم وأثره على  المعاييرالقومية لجودة

 المعلم وفاعلية تنمية أخالقيات مهنة

بل ق تدريسى لمعلمى العلوماألداء ال

 الخدمة بكلية التربية جامعة المنيا 

2010 

المؤتمر الدولى الثانى لجامعة 

 –الحوار العربى  –المنيا 

الغربى إختالف أم خالف فى 

مارس  31 – 29الفترة من 

2010 

 فردي

مني مصطفى  .680

 كمال
المناهج 

وطرق 

 التدريس

االتصال الفعال في التدريس من وجهة 

مي وموجهي العلوم بإدارة المنيا نظر معل

 التعليمية )دراسة وصفية (

2008 

المؤتمر الدولى االول لجامعة 

المنيا _ حوار الحضارات 

قنوات االتصال بين الشعوب 

 2008نوفمبر  5-3الفترة من

 فردى

681. 
مها مراد علي 

 أحمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

معوقات النشر الدولي في الدوريات 

لعلمية لدى أعضاء هيئة تدريس كليات ا

العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة 

 المنيا دراسة ميدانية 

2017 

مجلة البحث في التربية وعلم 

، أكتوبر 2، ع 32النفس، مج 

2017 

 مشترك

682. 
مها مراد علي 

 أحمد

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التعليمية

األنماط القيادية السائدة لدى مديري 

ارس الثانوية وعالقتها باتجاهات المد

المعلمين نحو إدارة الجودة الشاملة 

 دراسة ميدانية

2016 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد التاسع 

والعشرون / العدد األول إبريل 

 م الجزء الخامس2016

 مشترك

ميرفت عزمي  .683

الصحة  زكي عبد الجواد

 النفسية

بالسلوك أنماط التعلق الوالدي وعالقته 

االيثاري لدى عينة من طالب المرحلة 

 اإلعدادية من الجنسين
2016 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد التاسع 

والعشرون / العدد األول إبريل 

 م الجزء األول2016

 فردى

ميرفت عزمي  .684

 زكي عبد الجواد
الصحة 

 النفسية

التسامح والتفاؤل وعالقته بطيب الحياة 

 2015 ينة من المراهقينالتقسية لع

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة –النفس كلية التربية 

 اإلسكندرية 

 فردى

ميرفت عزمي  .685

الصحة  زكي عبد الجواد

 النفسية

الفروق في بعض سمات الشخصية 

والقلق االجتماعي بين مستخدمي وغير 

مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي 

 معة المنيالعينة من طالب كلية التربية جا

2015 

مجلة العلوم التربوية 

مجلة علمية  –والنفسية

محكمة تصدر عن جامعة 

المجلد السادس  –البحرين 

عشر العدد الرابع 

 مشترك
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،2015،187- 208 

ميرفت عزمي  .686

الصحة  زكي عبد الجواد

 النفسية

التمرد النفسي السلبي وعالقته بكل من 

أبعاد المناخ األسرى والعمليات األسرية 

لعينة من طالب الجامعة في ضوء بعض 

 المتغيرات الديموجرافية

2014 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد السابع 

والعشرون / العدد الثاني 

 م الجزء األول 2014أكتوبر 

 يفرد

ميرفت عزمي  .687

الصحة  زكي عبد الجواد

 النفسية

التفكير اإليجابي والسلوك التوكيد  

لتدفق النفسي لدى عينة كمنبئات بأبعاد ا

من المتفوقين دراسيا من الطالب 

 الجامعيين 

2013 

المجلة المصرية للدراسات 

 87العدد -22النفسية المجلد

 .97- 58، ص 2013يناير
 مشترك

ميرفت عزمي  .688

الصحة  زكي عبد الجواد

 النفسية

اتجاهات المرشدين األكاديميين والطالب 

رشاد نحو استخدام االنترنت في عملية اإل

 االكاديمى رؤية مستقبلية 
2011 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس ،المجلد الرابع 

 –العدد األول  –والعشرون 

 33-2011،1ابريل 

 مشترك

ميرفت عزمي  .689

الصحة  زكي عبد الجواد

 النفسية

الذكاء االنفعالي وعالقته بأساليب التعامل 

مع الضغوط لدى عينة من المتفوقين 

 الطالب الجامعيين دراسيا من 
2011 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الرابع 

 –العدد الثاني –والعشرون 

  –الجزء األول 

 فردى

ناصر سيد جمعة  .690

 عبد الرشيد

الصحة 

 النفسية

اضطرابات النوم والرهاب االجتماعي 

كمنبئين بإساءة المعاملة لدي األطفال 

 المكفوفين.

شمس ، مجلة تربية عين  2012

(، 4( ، الجزء )36العدد )

2012. 

 فردي

ناصر سيد جمعة  .691

 عبد الرشيد

الصحة 

 النفسية

فعالية برنامج إرشادي أسري في خفض 

السلوك النمطي لدى األطفال ذوي اإلعاقة 

 الفكرية القابلين للتعلم

مجلة دراسات عربية في  2012

التربية وعلم النفس ، في 

 2012(، أغسطس 28العدد )

 فردي

ناصر سيد جمعة  .692

 عبد الرشيد

الصحة 

 النفسية

فاعلية اإلرشاد بالواقع في خفض 

االحتراق النفسي لدي معلمي التربية 

 الخاصة بالمملكة العربية السعودية .

جامعة  –مجلة كلية التربية  2011

، أبريل  2( ، ج1)27أسيوط، 

2011  ،123 – 220 . 

 فردي

ناصر سيد جمعة  .693

 عبد الرشيد

الصحة 

 فسيةالن

فعالية برنامج ارشادي قائم علي العالج 

بالفن لخفض النشاط الحركي الزائد 

وتحسين االنتباه لدي عينه من تالميذ 

 المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم.

مجلة البحث في التربية وعلم  2010

 –كلية التربية  –النفس 

(، 2) 23جامعة المنيا، 

 .68-1،  2010أكتوبر 

 مشترك

سيد جمعة  ناصر .694

 عبد الرشيد

الصحة 

 النفسية

فعالية برنامج ارشادي قائم علي العالج 

بالمعني في تحسين الذكاء االنفعالي 

وجودة الحياة لدي الطالب المعاقين 

 بصرياً.

جامعة  –مجلة كلية التربية  2010

فرع دمياط، عدد  –المنصورة 

 285،  2010( يوليو 59)

– 267. 

 مشترك

ناهد عبد  .695

 نوبي الراضي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية برنامج في اعداد معلم الفيزياء 

قائم علي التعلم االلكتروني في تنمية 

المكون المعرفي ومهارة اتخاذ القرار 

واالتجاه نحو التعلم االلكتروني لدى 

 الطالب المعلمين

2008 

مجلة التربية العلمية، الجمعية 

المصرية للتربية العلمية_كلية 

 ة_جامعة عين شمسالتربي

 (4(،ع)11مج)

 فردي

ناهد عبد  .696

 الراضي نوبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تقويم مناهج الفيزياء في المرحلة 

الثانوية في ضوء بعض المعايير القومية 

 للتربية العلمية

2006 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية_جامعة 

 (2(،ع)20مج) المنيا

 فردي

المناهج ناهد عبد  .697

وطرق 

فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في 

تدريس وحدة الصوت المقترحة علي 

اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية بعض 

مجلة البحث في التربية وعلم  2004

النفس_كلية التربية_جامعة 
 فردي
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مهارات التفكير المنطقي والدافع لإلنجاز  التدريس راضي نوبيال

 لدى الطالب المعاقين سمعياً 

 (1(،ع)18مج) المنيا

ناهد عبد  .698

 الراضي نوبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية برنامج مقترح لتعليم التفكير في 

العلوم علي تنمية بعض مهارات التفكير 

 وتقدير الذات لدى االطفال

2004 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية_جامعة 

 (2(،ع)9مج) المنيا

 فردي

د ناهد عب .699

 الراضي نوبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية النموذج التوليدي في تدريس 

العلوم لتعديل التصورات البيلة حول 

الظواهر الطبيعية المخيفة واكتساب 

مهارات االستقصاء العلمي واالتجاه نحو 

 العلوم لدى تالميذ الصف االول االعدادي

2003 

مجلة التربية العلمية، الجمعية 

ربية العلمية_كلية المصرية للت

 التربية_جامعة عين شمس

 (3(،ع)6مج)

 فردي

ناهد عبد  .700

 الراضي نوبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية استخدام نموذج التدريس الواقعي 

في تنمية فهم القضايا الناتجة عن تفاعل 

العلم والتكنولوجيا والقدرة علي اتخاذ 

القرار حاليا لدى طالبات شعبة الفيزياء 

ياء ذوات التفكير المختلفة بكلية والكيم

 التربية للبنات بالرستاق سلطنة عمان 

2000 

مجلة التربية العلمية الجمعية 

المصرية للتربية العلمية 

 (3مج)
 مشترك

ناهد عبد  .701

 الراضي نوبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

انشطة اثرائية في العلوم للتالميذ 

المتفوقين بالصف االول االعدادي واثرها 

ي اكتساب بعض جوانب التعلم عل

 واالستدالل المنطقي

1998 

مجلة التربية العملية الجمعية 

 –المصرية للتربية العملية 

 جامعة عين شمس

 فردي

ناهد عبد  .702

 الراضي نوبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

بناء مقياس المهارات التفكير االبداعي 

في حل المشكالت العلمية واستخدامه 

 -ات شعبة الفيزياء لتقويم اكتساب طالب

بسلطنة عمان لتلك –بكلية التربية 

 المهارات

1998 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة -كلية التربية–النفس 

 المنيا

 

 فردي

 

ناهد عبد  .703

 الراضي نوبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

االتجاه نحو اجراء التجارب المعملية 

واحتياطات االمان المعملي لدي طالبات 

ياء بكلية التربية _بسلطنة قسم الفيز

 دراسة كشفية-عمان

1997 
مجلة علوم الرياضة والتربية 

 الرياضية
 فردي

ناهد عبد  .704

 الراضي نوبي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج مقترح في العلوم ألطفال ما قبل 

الدراسة واثره علي اكتسابهم المفاهيم 

 العلمية وبعض العمليات العقلية

1996 

نحو -السنويالمؤتمر العلمي 

بيئة تربوية افضل في القرن 

كلية  -الحادي والعشرون –

 -جامعة المنيا-التربية

 فردي

نجاة زكى  .705

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي
مكونات نوعية حياة المعلم النفسية 

وعالقتها ببعض متغيرات الشخصية 

 وبيئة العمل

2011 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد الرابع 

عشرون / العدد الثاني وال

 م 2011أكتوبر الجزء الثالث 

 فردي

نجاة زكى  .706

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

نوعية حياة المعلم النفسية وعالقتها 

 ببعض متغيرات الشخصية وبيئة العمل.

( 24مقبول للنشر في المجلد ) 2011

 فردي (، الجزء الثالث2العدد )

نجاة زكى  .707

 موسى حسن

علم النفس 

ويالترب  

دراسة للفروق الفردية المؤثرة في 

الكفاءة في اللغة اإلنجليزية في ضوء 

 النموذج المجتمعي التربوي لجاردنر.

مجلة البحث في التربية وعلم  2009

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 22مج ) –المنيا 

(1.) 

 فردي
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نجاة زكى  .708

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

القتها باألساليب الميول المهنية في ع

المعرفية والتخصص والتحصيل الدراسي 

لدي طالبات الصف األول الثانوي العام 

 بمدينة المنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  2003

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 17مج ) –المنيا 

(2.) 

 فردي

نجاة زكى  .709

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

Learning Strategies of El 

Minia Faculty of Education 

Students 

)مركز  مجلة اإلرشاد النفسي 2000

جامعة عين  اإلرشاد النفسي(

 شمس

 مشترك

نجاة زكى  .710

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

اآلثار المباشرة لكل من تقدير الذات 

ووجهة الضبط والتفاؤل وكفاءة الذات 

 علي التوافق الدراسي.

لتربية وعلم مجلة البحث في ا 1999

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 12مج ) –المنيا 

(3.) 

 مشترك

نجاة زكى  .711

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

االحتراق النفسي في عالقته بوجهة 

الضبط وتقدير الذات وبعض المتغيرات 

الديموجرافية لدي عينة من معلمي 

 المرحلة االعدادية.

 اإلنسانيةمجلة اآلداب والعلوم  1999

)كلية اآلداب جامعة المنيا(، 

 (32مج )

 مشترك

 

نجاة زكى  .712

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

أساليب التعلم المفضلة لدي طالب 

المراحل التعليمية المختلفة وعالقتها 

 بالتحصيل الدراسي.

مجلة البحث في التربية وعلم  1998

جامعة  –كلية التربية  -النفس

لعدد ( ، ا12مج ) –المنيا 

(2.) 

 مشترك

نجاة زكى  .713

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

أساليب مواجهة المشكالت في عالقتها 

بكل من الضغوط النفسية واالحتراق 

النفسي لدي عينه من معلمي المدارس 

 الثانوية بمدينة المنيا )دراسة تنبؤية(.

مجلة البحث في التربية وعلم  1998

جامعة  –كلية التربية  -النفس

( ، العدد 12مج ) –يا المن

(1.) 

 مشترك

نجاة زكى  .714

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

استراتيجيات التعلم في عالقتها بقلق 

االمتحان وتأجيل االستعداد لالمتحان 

والدافع لإلنجاز لدي عينة من طالبات 

 مرحلة التعليم الثانوي العام بمدينة المنيا.

منشور بمجلة البحث في  1996

النفس التي  التربية وعلم

تصدرها كلية التربية بأسيوط 

 (.9( ، مج )4، العدد )

 فردي

نجاة زكى  .715

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

تحديد الذات في عالقته بالقدرة العقلية 

ومتغيرات التوجه الوالدي وأثرهم في 

التحصيل الدراسي لتالميذ الصف األول 

 من الحلقة الثانية من التعليم االساسي.

شور بمجلة البحث في من 1996

التربية وعلم النفس التي 

تصدرها كلية التربية بأسيوط 

 ( ، الجزء الثاني.12، العدد )

 مشترك

 

نجاة زكى  .716

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

التحصيل الدراسي كناتج لمتغيرات 

معرفية ودافعية وانفعالية واجتماعية لدي 

طالب شعبة اللغة العربية بكلية التربية 

 ة المنيا.جامع

منشور بمجلة البحث في  1996

التربية وعلم النفس التي 

تصدرها كلية التربية بأسيوط 

 (.9( ، مج )3، العدد )

 فردي

نجاة زكى  .717

 موسى حسن

علم النفس 

 التربوي

الميول المهنية لدي طالب كلية التربية 

)دراسة تحليلية في ضوء الجنس ، 

 التخصص ، الفرقة الدراسية ( .

ور بمجلة البحث في منش 1995

التربية وعلم النفس التي 

تصدرها كلية التربية بالمنيا، 

 (.9( ، مج )2العدد )

 فردي

نجدي ونيس  .718

 حبشي

علم النفس 

 التربوي

أثر استراتيجيات تنظيم التعلم ونماذج 

التعلم العقلية وتوجهات الهدف علي 

استراتيجيات معالجة المعلومات لدى 

 يا.طالب كلية التربية بالمن

مجلة البحث في التربية وعلم  2005

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

 (.4( ، العدد )18المنيا مج )
 فردي

نجدي ونيس  .719

 حبشي

علم النفس 

 التربوي

المناخ التنظيمي المدرسي وعالقته 

بااللتزام بالعمل والرضا عن العمل والثقة 

بالنفس في التدريس لدى معلمي مدارس 

مجلة البحث في التربية وعلم  2004

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

 (.3( ، العدد )17المنيا مج )

 مشترك
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 مدينة المنيا.

نجدي ونيس  .720

 حبشي

علم النفس 

 التربوي

مهارات التعليم الذاتي وعالقتها بتفضيل 

أساليب التعلم لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية بمدينة المنيا.

مقبول للنشر بمجلة البحث في  2004

لتربية وعلم النفس، كلية ا

التربية ــ جامعة المنيا ، مج 

 (.4( ، العدد )17)

 فردي

نجدي ونيس  .721

 حبشي

علم النفس 

 التربوي

أنماط سلوك تلميذ المدرسة االبتدائية 

 بمدينة المنيا كما يدركها المعلم.

مجلة البحث في التربية وعلم  2003

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

 (.2، العدد )( 17المنيا مج )

 فردي

نجدي ونيس  .722

  حبشي

علم النفس 

 التربوي

تفضيالت طالب الدراسات العليا بكلية 

التربية ــ جامعة المنيا ألساليب التعلم في 

 ضوء نموذج التعلم الخبراتي لكولب.

مجلة البحث في التربية وعلم  2001

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

( ، العدد 14المنيا، مج )

 .112ــ  69 (،ص ص4)

 فردي

نجدي ونيس  .723

  حبشي

علم النفس 

 التربوي

استراتيجيات استذكار طالب شعبة التعليم 

 االبتدائي بكلية التربية ــ جامعة المنيا.

حولية كلية التربية ، كلية  2000

التربية __ جامعة قطر ، 

(، 16(، السنه )16العدد )

 .591ــ  529ص 

 مشترك

نجدي ونيس  .724

  حبشي

س علم النف

 التربوي

تقديرات طالب كلية التربية ــ جامعة 

المنيا لبعض سلوكيات أعضاء هيئة 

 التدريس التربويين.

مجلة البحث في التربية وعلم  2000 

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

( ، العدد 14المنيا، مج )

 .155ــ  92(،ص ص 2)

 فردي

نجدي ونيس  .725

  حبشي

علم النفس 

 التربوي

لعمل مدراء ونظار الضغوط النفسية 

ووكالء المدارس االبتدائية واإلعدادية 

 والثانوية بمدينة المنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  2000

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

( ، العدد 13المنيا، مج )

 .246ــ  181(،ص ص 3)

 مشترك

نجدي ونيس  .726

  حبشي

علم النفس 

 التربوي

ا لمكونات إدراك طالب كلية التربية بالمني

السلوك الذكي في ضوء نظرية 

 ستيرنبيرج للذكاء

مجلة البحث في التربية وعلم  1999

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

( ، العدد 13المنيا، مج )

 .259ــ  226(،ص ص 2)

 مشترك

نجدي ونيس  .727

 حبشي

علم النفس 

 التربوي

حب االستطالع لدي طالب كلية التربية 

 بالمنيا.

حث في التربية وعلم مجلة الب 1998

النفس، كلية التربية ــ جامعة 

( ، العدد 11المنيا، مج )

 .105ــ  62(،ص ص 4)

 فردي

نجدي ونيس  .728

  حبشي

علم النفس 

 التربوي

فاعلية مشعرات االسترجاع في تذكر 

 طالب المرحلة الثانوية بمدينة المنيا.

مجلة مركز البحوث التربوية  1997

_ _ مركز البحوث التربوية 

(، 11جامعة قطر ، العدد )

السنه السادسة ، ص ص 

 .159ــ  121

 فردي

نهلة فرج على  .729

 الشافعي

الصحة 

 النفسية

جودة الحياة في عالقتها بتحمل اإلحباط 

والخوف من الفشل لدى عينة من طالب 

 الدراسات العليا بكلية التربية

مجلة البحث في التربية وعلم  2012

معة النفس ، كلية التربية ،جا

 المنيا

 فردى

هاشم علي محمد  .730

 علي 

علم النفس 

 التربوي

فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات 

التصميم الجرافيكي لدى طالبات جامعة 

 الطائف.

كلية -مجلة بحوث في التربية 2012

التربية النوعية، جامعة 

 (20القاهرة،العدد )

 مشترك

هاشم علي محمد  .731

 علي 

علم النفس 

 التربوي

التعلم باالستذكار وعالقتها  مهارات

بالتحسين والذكاء لدي عينه من طالب 

مجلة البحث في التربية وعلم  2011

النفس كلية التربية جامعة 
 فردي
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 (.2(، العدد )24المنيا ، مج) جامعة الطائف.

هاشم علي محمد  .732

 علي 

علم النفس 

 التربوي

استخدام اليد اليمني ــ اليسرى وعالقته 

المعلومات لنصفي كرة  بأنماط معالجة

المخ وبعض سمات الشخصية لدي عينة 

 من طالب جامعة المنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  2007

النفس كلية التربية جامعة 

 ( 1المنيا ، العدد )
 فردي

هاشم علي محمد  .733

 علي 

علم النفس 

 التربوي

دراسة مقارنة بين مستخدمي اليد 

 اليسرى ومستخدمي اليد اليمني من

طالب كلية التربية بالمنيا في بعض 

 سمات الشخصية والتحصيل األكاديمي.

مجلة البحث في التربية وعلم  2005

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا 

 368ــ 331(، 2، العدد )

 فردي

هاشم علي محمد  .734

 علي 

علم النفس 

 التربوي

بعض االتجاهات البيئية في الصحف 

ها: دراسة العمانية ومدي وعي القراء ب

 تحليلية.

مجلة كلية التربية بالزقازيق ،  1994

 مشترك 346ــ 297(، 21العدد )

هاشم علي محمد  .735

 علي 

علم النفس 

 التربوي

 –عالقة األسلوب المعرفي االستقالل 

االعتماد علي المجال اإلدراكي بالذكاء 

اللفظي وغير اللفظي لدي عينة من طلبة 

 المرحلة الثانوية بالمنيا.

مجلة البحث في التربية وعلم  1992

النفس كلية التربية جامعة 

 المنيا 

 58ــ 37(، 4، العدد )

 فردي

هاشم فتح هللا  .736

 عبد الرحمن

أصول 

 التربية

رؤية تيار ما بعد الحداثة للمباحث 

الفلسفية وتطبيقاتها التربوية )دراسة 

 تحليلية فلسفية ميدانية

2017 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 يوليو (1(،ع)31مج) فسالن
 فردي

737. 
هاشم فتح هللا 

 عبد الرحمن

أصول 

 التربية

واقع ممارسة المعلمين حقوقهم في 

المجتمع المدرسي ومعوقات تحقيقها في 

 ضوء بعض الخبرات األجنبية

2014 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد السابع 

والعشرون / العدد الثاني 

 ولم الجزء األ 2014أكتوبر 

 فردي

هاشم فتح هللا  .738

 عبد الرحمن

أصول 

 التربية

واقع األمن الفكري لطالب الجامعة في 

ضوء تحديات العولمة الثقافية دراسة 

 حالة على طالب كلية التربية

2011 

مجلة البحث في التربية وعلم 

 النفس المنيا

 2، ع24م

 فردي

هاشم فتح هللا  .739

 عبد الرحمن

أصول 

 التربية

تماعية للبيئة المدرسية كما المقومات االج

يدركها تالميذ المرحلة االعدادية بالريف 

 والحضر دراسة حالة علي محافظة المنيا

2006 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 (1(،ع)20مج) النفس
 فردي

هاشم فتح هللا  .740

 عبد الرحمن

أصول 

 التربية

واقع االنشطة الطالبية بجامعة المنيا 

لطالب ودورها في تنمية شخصية ا

 الجامعي)دراسة ميدانية(

2006 
مجلة البحث في التربية وعلم 

 (1(،ع)20مج) النفس
 فردي

هاشم فتح هللا  .741

 عبد الرحمن

أصول 

 التربية

مقومات مهنة التعليم في الفكر التربوي 

 االسالمي
1999 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية جامعة 

 (2(،ع)13مج) المنيا

 فردي

742. 
م فتح هللا هاش

 عبد الرحمن

أصول 

 التربية

أساليب مواجهة المشكالت في عالقتها 

بكل من الضغوط النفسية واالحترام 

النفسي لدى عينة من معلمي المدارس 

 الثانوية بمدينة المنيا)دراسة تنبؤية(

1998 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية جامعة 

 (1(،ع)12مج) المنيا

 مشترك

اشم فتح هللا ه .743

 عبد الرحمن

أصول 

 التربية

حقوق طالب الجامعة ومعوقات ممارستها 

 دراسة ميدانية بجامعة المنيا
1998 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية جامعة 

 (1(،ع)12مج) المنيا

 مشترك

أصول هاشم فتح هللا  .744
نامج رؤية تحليلية نقدية لتقييم تقويم بر

االعداد التربوي للطالب الملتحقين 
مجلة علوم الرياضة كلية  1997

 التربية الرياضية بالمنيا
 فردي
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بالدبلوم العامة في التربية نظام العاميين  التربية عبد الرحمن

كلية التربية بالمنيا في ضوء المقومات 

الداخلية للبرنامج واالتجاهات المعاصرة 

 إلعداد التربوي للمعلم

 (9مج)

هاشم فتح هللا  .745

 عبد الرحمن

أصول 

 التربية

تعليم الكبار بين النظرية والتطبيق في 

 ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين
1996 

المؤتمر العلمي الثالث كلية 

 (2مج) التربية_جامعة المنيا
 فردي

هاشم فتح هللا  .746

 عبد الرحمن

أصول 

 التربية

نقابة المهن التعليمية بالمنيا دراسة 

حقيق النقابة تقويمية ميدانية لمدى ت

 ألهدافها

1995 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس_كلية التربية جامعة 

 (2(،ع)9مج) المنيا

 فردي

747. 
هدى أنور محمد 

 عبد العزيز

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية التدريس المصغر القائم على 

تكنولوجيا التعلم النقال في تنمية 

المهارات التدريسية واالتجاه نحو مهنة 

دريس لدى طالب التربية الفنية بكلية الت

 التربية

2016 

مجلة البحث في التربية وعلم 

النفس المجلد التاسع 

والعشرون / العدد األول إبريل 

 م الجزء األول2016

 فردي

748. 
هدي انور محمد 

 عبد العزيز

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية مقرر الكتروني مقترح في طرق 

ميم وانتاج تدريس التربية الفنية علي تص

وحدة الكترونية واالتجاه نحو دراسة 

المقرر الكترونيا لدي معلم التربية الفنية 

 قبل الخدمة

2009 
المؤتمر الخامس بكلية التربية 

 2009مايو -جامعة المنيا–
 مشترك

749. 
هدي انور محمد 

 عبد العزيز

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر التربية الفنية المبنية علي اساس 

منظم علي تنمية الثقافة الفنية المعرفي ال

ومهارات التخطيط لدي طالب الدراسات 

 العليا

2008 
المؤتمر الخامس بكلية التربية 

 2008ابريل  -جامعة المنيا–
 فردي

750. 
هدي انور محمد 

 عبد العزيز

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية مقرر الكتروني في طرق تدريس 

التربية الفنية علي التحصيل الفوري 

ؤجل واالتجاه نحو الكمبيوتر لدي والم

جامعة –طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية 

 المنيا

2007 

المؤتمر الخامس بكلية التربية 

اكتوبر  -جامعة المنيا–

2007 

 مشترك

751. 
هدي انور محمد 

 عبد العزيز

المناهج 

وطرق 

 التدريس

دراسة تقويمية ألثر الكمبيوتر علي 

اري التصميم الفني والتفكير االبتك

واالتجاه نحوه بين طالب التربية الفنية 

 بكليتي التربية والتربية النوعية

1999 

المؤتمر الخامس بكلية التربية 

اكتوبر —جامعة المنيا–

1999 

 فردي

هناء عبد الحميد  .752

 محمد
المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية استخدام استراتيجية عظم السمكة 

في تدريس علم النفس لتنمية المفاهيم 

لنفسية والتفكير التأملي لدى عينة من ا

 طالبات المرحلة الثانوية بالمنيا،

2017 

مجلة البحث في التربية وعلم 

(، العدد 32النفس المجلد)

األول، كلية التربية، جامعة 

 .2017المنيا، أكتوبر 

 

هناء عبد الحميد  .753

 محمد
المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية برنامج قائم على كفاءات التعلم 

الجتماعي الوجداني في تنمية دافعية ا

التعلم ومهارات التعلم االجتماعي 

 الوجداني

2017 

جامعة –مجلة كلية التربية 

العدد  -(33مجلد) -أسيوط

 م.2017أغسطس  -السادس

 

هناء عبد الحميد  .754

المناهج  محمد

وطرق 

 التدريس

فعالية برنامج قام على التعلم المستند إلى 

لنفس الكتساب الدماغ في تدريس علم ا

مفاهيمه وتنمية القدرة على حل 

المشكالت لدى عينة من طالبات المرحلة 

 الثانوية في مصر

2016 
مجلة العلوم التربوية 

 والنفسية، جامعة البحرين
 

 مشتركمجلة البحث في التربية وعلم  2017 –برنامج تدريبي قائم على نموذج تنبأ المناهج وائل صالح  .755
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وطرق  السويفي

 التدريس

( PDEODالحظ ) –فسر  –ناقش 

عض مهارات إدارة الفصل لتنمية ب

واإلشراف التربوي الفعال لدى معلمي 

 قبل الخدمة بكلية التربية جامعة المنيا 

النفس المجلد الحادي 

والثالثون/ الجزء الثاني يوليو 

 م 2017

756. 
وائل صالح 

 السويفي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

س المقالة استراتيجية مقترحة في تدري

في ضوء االتجاهات الحديثة في التدريس 

لتنمية القراءة اإلبداعية وكتابة المقالة 

 لطالب الصف الثاني الثانوي.

2015 
العدد –مجلة القراءة والمعرفة 

 الجزء األول -186
 فردى

757. 
وائل صالح 

 السويفي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية استخدام استراتيجية دوائر األدب 

القراءة ذات الموضوع الواحد  في تدريس

في تنمية الكتابة اإلبداعية والوعي 

 الروائي لدى طالب الصف األول الثانوي.

2015 
المجلة التربوية بالكويت العدد 

114 
 فردى

758. 
وائل صالح 

 السويفي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية االستراتيجية القرائية الصوتية في 

تدريس القراءة لتنمية بعض مهارات 

التعرف والفهم القرائي لدى تالميذ 

الصفوف الثالثة األولى من المرحلة 

 االبتدائية

 فردى المجلة التربوية بالكويت 2015

759. 
وائل صالح 

 السويفي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية استراتيجية تدريس مقترحة في 

تدريس القراءة قائمة علي التكامل بين 

مكونات القراءة في تنمية مهارات 

راءة لدارسي محو األمية واتجاهاتهم الق

 نحو الدراسة 

2014 
 –مجلة القراءة والمعرفة 

 المؤتمر العلمي الرابع عشر
 فردى

760. 

وائل صالح 

 السويفي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

 The Effect Of Using 

Integrated Instruction With 

Evaluation Through The Use 

Of Performance Tasks And 

Rubrics On Developing 

Arabic Writing Skills For 

Fifth Primary Grade 

Students .   

2012 

international journal 

of instructional 

Media , vol 39 , No 3 

Individ

ual 

761. 
وائل صالح 

 السويفي

المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج قائم علي نموذج اإلرشاد للتنمية 

ية بعض المهنية المستدامة في تنم

لدى  مهارات التدريس و التفكير التأملي

 معلمي اللغة العربية بالمرحلة اإلعدادية

2012 
مجلة جامعة طيبة للعلوم 

 السعودية . –التربوية 
 فردى

ياسمين زيدان  .762

 حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية تدريس وحدة مقترحة في القطوع 

المخروطية علي تحصيل طالب الصف 

 . االول الثانوي

2001 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة  –النفس كلية التربية 

 المنيا

 فردى

763. 
ياسمين زيدان 

 حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية برنامج مقترح في مهارات 

التساؤل للطالب معلمي الرياضيات التعليم 

االبتدائي علي اكتساب واستخدام هذه 

المهارة وعلى التفاعل اللفظي اثناء 

 الرياضيات تدريس

2000 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة  –النفس كلية التربية 

 المنيا

 فردى

764. 
ياسمين زيدان 

 حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

أثر استخدام االنشطة وااللعاب التعليمية 

مجتمعه في تدريس الكسور العادية علي 

التحصيل وتنمية انماط التعلم والتفكير 

 بتدائيلتالميذ الصف الرابع اال

1999 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة  –النفس كلية التربية 

 المنيا

 فردى

 مشتركالمؤتمر الرابع بجامعة المنيا  1998استخدام بنك االسئلة في تقويم تحصيل المناهج ياسمين زيدان  .765
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وطرق  حسن

 التدريس

الرياضيات واثرة علي التحصيل والتفكير 

الناقد لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي 

 ات التقويمومستوى أداء المعلمين لمهار

)تطير نظام تقويم الطالب 

بمراحل التعليم العام 

 6ـ5والجامعي(في الفترة من 

 1998مايو 

766. 
ياسمين زيدان 

 حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية برنامج عالجي لتدريس المفاهيم 

والمهارات الهندسية في تحسين 

تفكير الهندسي المستوى التحصيلي وال

 لتالميذ الصف الثالث االبتدائي .

1998 
مجلة الجمعية المصرية 

 لتربويات الرياضيات
 فردى

767. 
ياسمين زيدان 

 حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فعالية استخدام استراتيجيتي التعلم 

التعاوني الجمعي والتنافسي الفردي علي 

تحصيل الرياضيات وتخفيف القلق 

لصف االول الرياضي لدى تالميذ ا

 اإلعدادي

1997 

مجلة البحث في التربية وعلم 

جامعة  –النفس كلية التربية 

 المنيا

 فردى

ياسمين زيدان  .768

 حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

برنامج مقترح لتنمية المهارات الهندسية 

 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي
1996 

منشور بمجلة كلية التربية 

 –بأسيوط العدد الثاني عشر 

 جزء االولال

 فردى

769. 
ياسمين زيدان 

 حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية استخدام نموذج منظم الخبرة 

المتقدم في تدريس الهندسية لطالب 

 الصف االول الثانوي الزراعي

1996 

منشور بمجلة البحث في 

التربية وعلم النفس كلية 

 –جامعة المنيا  –التربية 

 المجلد التاسع –العدد الرابع

 فردى

770. 
ياسمين زيدان 

 حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

فاعلية بعض االستراتيجيات التدريسية 

علي تحصيل تالميذ الصف الثاني 

اإلعدادي ذي القدرات التحصيلية 

 المختلفة لمفاهيم بعض االشكال الرباعية

1996 

منشور بمجلة البحث في 

التربية وعلم النفس كلية 

 –جامعة المنيا  –التربية 

 المجلد التاسع –لث العدد الثا

 فردى

ياسمين زيدان  .771

 حسن

المناهج 

وطرق 

 التدريس

تقويم المهارات التدريسية لدى معلمي 

الرياضيات بالمرحلة االعدادية بمحافظة 

 المنيا

1995 

منشور بمجلة اسيوط لعلوم 

 –وفنون التربية الرياضية 

 العدد الخامس الجزء الثاني

 فردى

 

 


