بيان بالطالب املسجلني لدرجة املاجستري بقسم علم النفس
م

اسم الطالب
هبة هللا صالح محمد

عنوان البحث

اسم المشرف

تاريخ التسجيل

العالقة بين مشاعر االغتراب وال نتماء

د /انشراح دسوقي

2007/6/18

والتوافق لدى المخترعين المصريين ـ

د /إيناس عبد المنعم محفوظ

دراسة إرتباطية مقارنة
أسماء عبد المنعم محمد
زينب عبد الحفيظ أحمد

سمات شخصية الجاسوس وعالقتها

أ.د /نجية اسحق عبد هللا

بمفهوم الذات ـ دراسة ارتباطية مقارنة

د /إيناس عبد المنعم محفوظ

فاعلية برنامج عالجي باللعب لخفض

أ.د /محمود السيد أبو النيل

سلوك الغضب لدى عينة من األطفال

2008/4/14
2009/7/13

د /شعبان عبد الصمد أحمد

المعاقين عقليا القابلين للتعلم
جهاد إبراهيم محمود

الهوية الجنسية لدى المراهقين
والمراهقات المقيمين في المؤسسات

د /إيناس عبد الفتاح أحمد

2009/10/12

د /أماني عزت طوالن

اليوائية – دراسة مقارنة
أزهار أحمد علي أحمد

" ضغوط الحياة وعالقتها باألعراض
السيكوسوماتية وبعض خصائص

د /إيناس عبد الفتاح أحمد

لواء طبيب  /وحيد محمد أحمد

2009/10/12

الشخصية لدى المجندين العسكريين "
شيماء محمد توكل

مدى فاعلية برنامج لتنمية القدرات
البتكارية لدى األطفال بمرحلة الطفولة

أ.د /محمد سيد سيد خليل

2009/10/12

د /منى حسين أبو طيرة

المتأخرة "
صفاء محمد السيد محمد

التفكير اليجابي وعالقته بنوعية الحياه-
دراسة مقارنة على عينات من شرائح
عمرية مختلفة

شيماء صدقي محمود

الفروق بين أبعاد شخصية المدمن
والمدمن المتعافي في نسق القيم

أ.د /مجدة أحمد محمود

2009/10/12

د /منى حسين أبو طيرة
أ.د /أحمد خيري حافظ

2010/6/15

د /منى حسين أبو طيرة

ومواجهة الضغوط – دراسة مقارنة على
عينة من المدمنين والمتعافين
هبة محمد حسن اسماعيل

مدي فاعلية برنامج للعب لتنمية
صورة الجسم لدي عينة من

د/طارق محمد محمد الجمال
د /إيناس عبد الفتاح أحمد

2010/10/11

األطفال الذاتويين
تامر جمال محمد حسني

مدي فاعلية برنامج معرفي سلوكي
لخفض درجة الغضب لدي عينة من
مدرسي المرحلة الثانويةـ دراسة تجريبية

1

أ.د /مجدة أحمد محمود
أ.د /إيمان محمود القماح

د /منى حسين أبو طيرة

2010/10/11

أماني سعد عبد الحميد بدرة

صورة الذات لدي المرأة المنتمية حزبيا
وعالقتها بالغتراب السياسي ـ دراسة
سيكولوجية

نو ار عادل محمد

( فاعلية برنامج عالجى معرفى لخفض
درجة قلق الموت لدى عينة من مرضى

د /إيناس عبد الفتاح أحمد

د .محمد أحمد خطاب
أ.د /احمد خيرى حافظ

2010/10/11

2011/5/9

د /منال احمد شحاته

السرطان " دراسة اكلينيكية" )
دعاء إبراهيم محمد فراج

فعالية برنامج لشباع بعض الحاجات
النفسية لدى األطفال مجهولى النسب

أ.د/محمد محمد سيد خليل

2011/5/9

أ.د/ايمان محمود القماح

بمرحلة الطفولة المتوسطة بإستخدام
إيناس محمود محمد الزهيري

(القصص ولعب الدور)
فاعلية برنامج معرفي سلوكي على ضوء
الصفحة النفسية لمقياس ستانفورد بينيه

أ.د /محمود السيد أبو النيل

2011/7/18

د /إيناس عبد المنعم حشاد

الصورة الخامسة في تحسين أسلوب
الحياة لدى عينة من المعتمدين على
الهيروين

هند توفيق عبده

الفروق في الصفحة المعرفية وتقدير
الشخصية بين عينة من األطفال

أ.د/ايمان محمود القماح

2011/10/10

د /رشا عبد الفتاح الديدي

المصابين بإضطراب ونقص االنتباه وفرط
الحركة واألسوياء
دينا عادل محمد

مكونات الشخصية لدى عينة من طالب
الجامعة من ذوي صعوبات التعلم –

د /إيناس عبد الفتاح

2011/11/21

د /تهاني محمد عثمان

دراسة كشفية
هبة هاشم احمد عيد

أثر إدمان االنترنت على العمليات
المعرفية طبقا للصفحة المعرفية لمقياس

أ.د/محمود السيد ابوالنيل

2011/12/12

د /محمد احمد خطاب

ستانفورد بينيه " الصورة الخامسة "
وعلى الشخصية لدى المراهقين
الهام محمد احمد سليمان

اثر انتقال السكان من مناطق عشوائية
الى مناطق غير عشوائية فى خفض

أ.د/محمد محمد سيد خليل

2012/4/9

أ.د /منى حسين أبو طيره

درجتى االحباط والعدوان ـ دراسة مقارنة
دعاء أحمد حسن

برنامج لتنمية الذكاء الوجداني لدى عينة أ.د /إيمان القماح
من مرضى الفصام البارانوي وأثره على
تحسين المهارات االجتماعية لديهم
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د /منال أحمد شحاته

2012/7/16

إيمان محمد بخيت صبره

الرؤى والعالقات المتبادلة بين المصريين

أ.د /محمد محمد سيد خليل

2012/7/16

(المسلمين – المسيحيين ) دراسة مقارنة د /منى حسين أبو طيرة
في التفاعل النفسي االجتماعي على
عينة بالريف والحضر

نسمة زينهم محمد جاد

فاعلية برنامج عقالني انفعالي في خفض أ.د /احمد خيري حافظ
درجة الرهاب االجتماعي لدى عينة من

2012/11/12

د/محمد احمد خطاب

مريضات سرطان الثدي ـ دراسة تجريبية
سعاد عصمت محمد

عالقة اضطراب الشره العصبى بالعوامل
الخمسة الكبرى للشخصية و مفهوم

الذات لدى عينة من طالبات الجامعة
إبراهيم محمد عبد هللا

بعض المتغيرات النفسية و عالقتها
باالغت ارب النفسى لدى عينة من طالب

أ.د /إيمان محمود القماح

2012/12/10

د /رشا الديدى
أ.د/أحمد خيرى حافظ

2012/12/10

د/محمد أحمد خطاب

الجامعة بعد ثورة  25يناير
محمود محمد احمد عبدالوهاب

التفكير االيجابى والصالبه النفسية
ونوعية الحياة لدى عينة من الراضين

أ.د /محمد محمد سيد خليل

2012/12/10

د/منى حسين ابوطيرة

زواجيا وغير الراضين زواجيا
شادى محمود سمير عبدالمعين

السمات الشخصية لدى عينة من االزواج د/نجية اسحق عبدهللا
المعنفين واالزواج غير المعنفين داخل

2012/12/10

د/محمد احمد خطاب

االسرة المصرية دراسة مقارنة

نهى عادل رشاد

العنف األسري وعالقته بالصحة النفسية
لدي شباب الجامعة

أحمد أشرف أمين محمد مصيلحي

النضمام لجماعات األلتراس وعالقته
بإشباع الحاجات النفسية وسمات

أ.د /محمود السيد أبو النيل

2012/12/10

د /محمد طه السيد
د /شعبان عبد الصمد أحمد

د /إيناس عبد المنعم محفوظ

2013/1/14

الشخصية لدى عينة من الشباب
سلمى عادل عبده سالم

صورة الذات وصورة األسرة لدى األطفال
المكتئبين – دراسة إكلينيكية

زكي عبد العزيز زكي

فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات
التواصل لدى األطفال الذاتويين لرفع

أ.د /إيمان محمود القماح

2013/1/14

د /منال أحمد شحاته
أ.د /إيمان محمود القماح
د /رشا عبد الفتاح الديدي

2013/4/8

درجة تفاعلهم االجتماعي من خالل
األنشطة ووسائل االتصال
نهى إبراهيم عبد الفتاح
محمد

إيذاء الذات المتعمد لدى الشخصية

أ.د /نيفين مصطفى زيور

الحدية – دراسة اكلينيكية متعمقة

د/محمد احمد خطاب
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2013/7/15

نورهان جمال يونس حسن

فعالية برنامج إرشادي سلوكي في خفض

أ.د /أحمد خيري حافظ

درجة الشعور بالوحدة النفسية لدى عينة من د /أكمل مصطفى كمال

2013/7/15

األطفال المصابين بمرض سرطان الدم
الليمفاوي الحاد دراسة تجريبية

أسامة أحمد سيد محمد

التفكير اليجابي لألمهات وعالقته بتقدير
الذات ألطفالهن من األسوياء ومضطربي

أ.د /محمود السيد أبو النيل

2013/10/21

أ.د /مايسة أنور المفتي

النطق والكالم
هبة سعد عبد العزيز

أسماء محمود العشري محمد

فاعلية الرشاد بالواقع في تحسين

الكفاءة االجتماعية لدى مجهودات النسب د /منال أمحد شحاته
في مرحلة المراهقة المتأخرة
عالقة التنشئة السياسية واالعتراب
النفسي بدرجة العنف السياسي لدى

والء مجدي شكري عبد العال

أ.د /إيمان محمود القماح

2014/1/20

أ.د /محمود السيد أبو النيل

2014/1/20

د /ميرفت حبيب عبد السالم

طالب الجامعة
فعالية برنامج معرفي سلوكي في خفض
درجة اضطرابات الوظائف الجنسية لدى
عينة من الناث المتزوجات – دراسة

أ.د /إيمان محمود القماح

أ.د/عادل محمد محمد المدني

2014/1/20

أ .الطب النفسي بجامعة األزهر

تجريبية
هدير هشام إبراهيم القصاص

فعالية برنامج إرشادي للتثقيف الجنسي
لألمهات واألطفال من (  ) 6-9سنوات

أ.د /محمد محمد سيد خليل

2014/1/20

أ.د /إيمان محمود القماح

لحمايتهم من المشكالت الجنسية –
دراسة تجريبية
أميرة أحمد أحمد أبو القاسم

الضغوط النفسية واألعراض
السيكوسوماتية بين المرأة المعيلة وغير

أ.د /محمود السيد أبو النيل
د /مرفت حبيب عبد السالم

2014/4/14

المعيلة – دراسة ارتباطية مقارنة

ريهام فؤاد عبدالرمحن
إيمان عماد الدين إبراهيم محمد

االدراك البينى وعالقته بالعدوانية لدى
عينة من طلبة المرحلة االعدادية
بروفيل الذاكرة لدى مرضى الفصام
ومرضى االضطراب الوجداني ثنائي
القطب – دراسة نيوروسيكلولوجية مقارنة

كوثر ناصر محمد حشاد

الصفحة المعرفية لمقياس ستانفورد بينيه
للذكاء – الصورة الخامسة المميزة
للشخصية ذات النمط العصابي لدى
طالب جامعيين

4

أ.د/مايسة انور املفىت

2014/7/14

د /حممد خطاب

أ.د /ياسر عبد الرازق محمد
أ .بطب عين شمس

2014/10/20

د /إيناس عبد الفتاح أحمد
أ.د /محمود السيد أبو النيل
د /ميرفت حبيب

2014/10/20

مريم أحمد عبد الحميد

مصطفى

العنف السياسي وعالقته بإشباع بعض
الحاجات النفسية وبعض المتغيرات

أ.د /محمود السيد أبو النيل

د /ميرفت حبيب

2014/10/20

الديموجرافية لدى الشباب في المجتمع
المصري

محمد صالح الدين سليمان

محمد

كفاءة إدارة الوقت وعالقتها باالحتراق
النفسي لدى عينة من معلمي المرحلة

أ.د /رزق سند إبراهيم
د /هبة فتحي النادي

2014/11/10

الثانوية
آيات محمد طه قاسم

أداء األطفال العاملين بالورش الصناعية
وأطفال المدارس على مقياس ستانفورد

أ.د /إيمان محمود القماح

2014/11/10

د /محمد طه محمد

بينية للذكاء الصورة الخامسة واختبار
رنا حسين محمد حافظ

الذكاء العملي طبقاً لنظرية ستيرنبرج
عالقة إدمان الطعام بأحداث الحياة

الضاغطة ونمط الحياة لدى عينة من
المراهقات – دراسة ارتباطية مقارنة
فيفيان أمير صموئيل

فاعلية برنامج سلوكى في تعديل سلوك
عينة من المعاقين الداون سيندروم –

أ.د /أحمد خيري حافظ

د /رشا عبد الفتاح الديدي

أ.د /احمد خيرى حافظ

د /مى موسى يوسف

2014/11/10

2014/12/15

دراسة تجريبية
إلهام محمد راضي

الحساسية للرفض وعالقتها بأنماط
التعلق لدى المصابين باضطراب

أ.د /إيمان محمود القماح

2015/4/15

د /رشا عبد الفتاح الديدي

الشخصية البينية
صفاء شعبان محمد سعد

دراسة تجريبية في فاعلية برنامج للفكاهة
السياسية في تعديل اتجاه المحافظة -

أ.د /محمود السيد أبو النيل
د /شعبان عبد الصمد أحمد

2015/6/15

التحرر
ريهام محمد عبد الرحمن

السيد

قدرة مقياس ستانفورد بنيه للذكاء –
الصورة الخامسة على التمييز بين بعض

أ.د /محمود السيد أبو النيل

2015/6/15

أ.د /محمد طه محمد

الفئات الكلينيكية
شيماء عبد الحكيم السيد

إشكالية التعارض بين السعة والدقة أثناء
عملية اتخاذ القرار في ضوء مستوى
كفاءة الذاكرة العاملة

زينب محمد نجيب محمد

فتحي

أساليب مقاومة الضغوط وعالقتها
بالصالبة النفسية – دراسة بين طالبات
المرحلة الثانوية العامة من المتفوقات
وغير المتفوقات دراسيا
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أ.د /محمود السيد أبو النيل

أ.د /محمد طه محمد

أ.د /رزق سند إبراهيم
د/هبة النادي

2015/6/15

2015/10/12

إيفون زكريا إبراهيم

ديناميات العنف لدى عينة من الشباب –
دراسة اكلينيكية

مروة عيد عبدالرؤوف

الفروق بين عينة من ذوي االضطراب
الوجداني ثنائي القطب وبين العاديين فى

أ.د /أحمد خيرى حافظ

د /مي موسى يوسف

أ.د /أحمد خيرى حافظ

2015/10/12
2015/10/12

د/مي موسى يوسف

الصفحة المعرفية لمقياس ستانفورد بينية
شيماء سيد فاروق
محمود نصار

– دراسة فارقية
فاعلية برنامج سيكودرامى فى تنمية
التفكير اليجابى لدى عينة من األطفال

.د/احمد خيرى حافظ
د/مي موسى يوسف

2015/10/12

المقيمين بأحد المؤسسات االيوائية –
دراسة تجريبية
شادي محسن سلييمان
محمد

مكونات العالقة بين قلق الموت وتوهم
المرض واالعراض السيكوسوماتية لدى

أ.د /محمود ابوالنيل

2015/10/12

د/هبه فتحى النادى

عينة من المرضى المزمنيين
محمد أحمد حسن محمد

عالقة القيم الشخصية والقيم السياسية
بالمشاركة السياسية

أحمد محمد أشرف عامر

العالقة بين الذكاء الوجداني وكل من
الصالبة النفسية والمقدرة على تحمل

أ.د /محمود السيد أبو النيل

أ.د /محمد طه محمد

أ.د /محمود السيد أبو النيل

2015/11/16
2015/11/16

أ.د /محمد طه محمد

ضغوط العمل لدى عينة من الالعبين
الرياضيين
ليديا جرجس عبد المالك

سالمه

فاعلية العوامل العالجية المؤثرة في
العالج النفسي الجمعي الجشطلتي لدى
عينة من المرضى النفسيين طبقاً الرفين

أ.د /نيفين مصطفى زيور
د /طلعت باشا إسكاروس

2015/11/16

حكيم

يالوم – دراسة إكلينيكية

أماني رجا رويجح

الجبرتي

( وافدة )
وسام محمد علي محمد

أبو طالب

رغدة ممدوح محمد حسن

مظاهر اضطرابات الشخصية لدى عينة
من طالبات الجامعة – دراسة استكشافية

أ.د /إيمان محمود القماح

د /رشا عبد الفتاح الديدي

2010/3/13

اكلينيكية
فعالية برنامج معرفي سلوكي في رفع
درجة التوافق الزواجي لدى عينة من
المنفصلين زواجياً ( دراسة تجريبية )

المعتقدات الالعقالنية بالقلق االجتماعي
واالتجاه نحو الذات لدى المراهقين
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أ.د /أمحد خريي حافظ

2015/12/14

د /مي موسى يوسف

أ.د /فتحي مصطفى الشرقاوي
د /منال شحاته

2015/12/14

هويدا سيد وحيد

الضغوط األسرية وعالقتها بالدافعية
لإلنجاز ومستوى الطموح لدى

أ.د /رزق سند إبراهيم

د /إيناس عبد املنعم حمفوظ

2015/12/14

طالبالمرحلة الثانوية متفوقين ومتأخرين

آية حممد مسعد حممد

دراسي ًا

عالقة إدمان النترنت بالصفحة المعرفية
لمقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة

أ.د /محمود السيد أبو النيل

2016/1/11

د /مرفت حبيب عبد السالم

لدى عينة من المراهقين من فئة
صعوبات التعليم

مىن حممد حممد علي ندا

الصورة الوالدية لدى عينة من مرضى

سارة مصطفى كامل

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى

الوسواس القهري – دراسة إكلينيكية
مرضى االضطراب الوجداني الثنائي
القطب في ضوء بعض المتغيرات
الديموغرافية
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أ.د /احمد خيرى حافظ
د /مي موسى يوسف

أ.د /أحمد خيري حافظ
د /مي موسى

2016/1/11
2016/1/11

بيان بالطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه بقسم علم النفس
اسم الطالب
عبير إبراهيم حنفي حسن

اسم المشرف

عنوان البحث
االتجاه نحو العاقة الذهنية وعالقته
باستراتيجيات مواجهة الضغوط

أ.د /محمود السيد أبو النيل

تاريخ التسجيل
2008/11/10

د /منال شحاتة أحمد

والتمكين النفسي ونوعية حياة العمل
– دراسة مقارنة بين األخصائيين
والمدرسين العاملين مع األطفال
رانيا يوسف محمد السعيد

المعاقين ذهنياً واألطفال العاديين .
فعالية برنامج عقالني انفعالي في
خفض درجة القلق لدى عينة من

أ.د /أحمد خيري حافظ

2009/10/12

د /محمد أحمد خطاب

المراهقين المصابين بالسرطان –
دراسة تجريبية
محمد أحمد محمود خطاب

ديناميات الكتئاب لدى عينة

( مدرس مساعد بالقسم )

من األطفال

أميرة عمر حسين شعبان

فاعلية برنامج لتغيير إتجاهات أمهات
األطفال التوحديين نحو أبنائهن ,

أ.د /نيفين مصطفى زيور

2011/1/12

د /أمل محمود هاشيه

أ.د /محمد محمد سيد خليل

2011/2/20

أ.د /إيمان محمود القماح

وعالقتها بتحسن السلوك لدى هؤالء
األطفال
نهى محمود عدل الدين سالم

المكونات العاملية للذكاء الوجدانى
والحتراق النفسى واألعراض

أ.د/محمود السيد ابوالنيل

2011/5/9

أ.د /شعبان عبد الصمد

السيكوسوماتية لدى عينة من
مهندسى البرمجيات والصيانة ـ دراسة
مقارنة
أحمد ثابت محمدين

فاعلية برنامج سيكودرامي لتنمية

مستوى الطموح والتصور للمستقبل

أ.د/محمود السيد ابوالنيل

2011/10/10

.د /شعبان عبد الصمد

لدى عينة من أطفال المؤسسات
اليوائية – دراسة تجريبية
سعاد حسني علي

توكيد الذات وقوة األنا لدى المرأة
المشاركة في أعمال السياسة وعالقته
ببعض سمات الشخصية – دراسة
سيكولوجية مقارنة

8

د /إيناس عبد الفتاح أحمد
د /منال أحمد شحاته

2011/10/10

غادة عبد الرحمن محمد

صورة الشخصية المصرية في روايات
عالء األسواني – دراسة في التحليل

أ.د /نيفين مصطفى زيور

2011/11/21

د /منال أحمد شحاته

النفسي لآلدب
شيماء مصطفى رجب

فعالية برنامج إرشادي في دفع درجة
مفهوم الذات لدى عينة من اليتيمات

أ.د /إيمان محمود القماح

2011/12/12

د /إيناس عبد المنعم حشاد

المودعات بالمؤسسات اليوائية –
دراسة تجريبية
فاطمة محمود الصغير

فاعلية استخدام البرمجة اللغوية
العصبية في تحسين مفهوم الذات

أ.د /ايمان محمود القماح

2012/10/8

د /نجية إسحة عبد هللا

وخفض معدل القلق لدى عينة من
المراهقين المودعين بإحدى مؤسسات
الرعاية
كوكب أحمد محمد صابر

ديناميات األطفال المتأخرين لعوياً –

مروى حممد حممد علي

فاعلية برنامج تدريبي متعدد الحواس

دراسة إكلينيكية

لتنمية الذاكرة لدى عينة من األطفال

أمل عزت علي

المعاقين عقلياً فئة القابلين للتعليم

تصميم برنامج لتنمية اللغة لدى عينة
من األطفال الصم المكفوفين بإستخدام
استراتيجيات التواصل المعزز البديل

يوسف عراقي يوسف

الصفحة المعرفية لمقياس ستانفورد
بينيه الصورة الخامسة كمامل منبىء

أ.د /نيفين مصطفى زيور

2013/4/8

د /وفاء مسعود الحديني

أ.د /ليلى أحمد السيد كرم الدين

د /إيناس عبد الفتاح أحمد سالم

أ.د /مايسة أنور المفتي

2014/1/20

2014/7/14

أ.د /سامية بسيوني

أ .بطب عين شمس

أ.د /محمود السيد أبو النيل

2015/6/15

د /مرفت حبيب عبد السالم

بالميول المهنية لدى عينة من طلبة
الجامعة
والء شحاته عبدالمجيد
قطب

فاعلية البرنامج المعرفي السلوكي في
تنمية الذاكرة العامله وخفض النشاط
الزائد وتأثير ذلك على الحصيله
اللغوية لدى عينة من األطفال زارعي
القوقعة
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أ.د/محمد سيد خليل
أ.د/ايمان محمود القماح

2015/10/12

بوسي مرسي محمد

الفروق في بعض السمات الشخصية
بين مصدقي الشائعات ومكذبيها عبر
مواقع التواصل االجتماعي

تامر بيومي عبد الفتاح

التوافق النفسي وعالقته بسمات
الشخصية والرضا عن الحياة لدى
عينة من المطلقين – دراسة ارتباطية
مقارنة

10

أ.د /محمود السيد أبو النيل

2015/11/16

د /شعبان عبد الصمد

أ.د /فتحي مصطفى الشرقاوي

د /إيناس عبد المنعم حشاد

2015/11/16

