موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قســم علم النفس
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تارٌخ موافقة
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مجلس الجامعة

االســـــــــــــــــــــــــم
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عجذ هللا سٍطبْ أؽّذ سشٚس
ِشفذ سع١ذ عجذ اٌصبدق أؽّذ
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3

سؾش ؽسٓ إثشا٘ ُ١س١ذ
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أؽّذ عشاث ٟع٠ٛس ِؾّذ

5
6
7
8
9
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11
12

ؽٕبْ ِؾّذ عجذ اٌشؽّٓ
سع١ذ سِضبْ عجذ اٌفزبػ أؽّذ

أصش اٌّّبسسخ ف ٟخفض اٌزذاخً ف ٟأداء اٌّٙبَ
اٌضٕبئ١خ :دراسة تجريبية على عينة من الطالب الجامعيين

د٠بة ثذ ٞٚسع١ذ عٛدح

أثعبد شخص١خ اٌّشال ٓ١اٌّصش: ٓ١٠دراسة نفسية

2

على عينة من طالب المرحلة الثانوية

أؽّذ خٍ١فخ عجذ اٌسالَ خٍ١فخ
أؽّذ ِؾّذ صبٌؼ عجذ اٌعض٠ض

اٌفشٚق ث ٓ١اٌّزعبطٚ ٓ١غ١ش اٌّزعبط ٓ١ف ٟوفبءح
ؽً اٌّشىالد ٚثعض األسبٌ١ت اٌّعشف١خ

طٗ ِؾّذ ِجشٚن عجش

ثعض اٌّؾذداد إٌفس١خ ٚاالعزّبع١خ ٌٍسٍٛن اٌس١بسٟ

عبطف عّعخ عجذ هللا ع٠ٛس

اٌفشٚق ث ٓ١اٌّسزٙذفٚ ٓ١غ١ش اٌّسزٙذفٓ١
ٌالضطشاثبد إٌفسغسّ١خ ف ٟاٌشضب عٓ اٌعًّ
ٚثعض ِزغ١شاد اٌشخص١خ ٌذ ٜعٕ١خ ِٓ اٌعبٍِٓ١
فعبٌ١خ ثشٔبِظ إسشبدٌ ٞزّٕ١خ اٌزوبء اٌٛعذأٟ
ٚأصشٖ عٍِ ٝف َٛٙاٌزاد ٚاٌشضب عٓ اٌؾ١بح ٌذٜ
طالة اٌغبِعخ

إّ٠بْ ِؾّذ عجذ اٌٍّه ع١سٝ

دراسة مق ارنة على عينة من طلبة الجامعة من الريف والحضر

د /سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزبػ

َ2007/8/28

ا0د /طش٠ف شٛلٟ

2008/3/24

ا0د/عّعخ س١ذ ٛ٠سف
دٔ /شِ ٓ١عجذ اٌ٘ٛبة

َ2008/9/17

ا0د /طش٠ف شٛلٟ

َ2008/6/17

د /سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزبػ

َ2008/11/25

أ.د /عجذ اٌؾٍِ ُ١ؾّٛد اٌس١ذ
د /غبدح ِؾّذ عجذ اٌغفبس

َ2009/12/14

أ.د /طش٠ف شٛلِ ٟؾّذ فشط
دٔ /ش ٜٛعجذ اٌزٛاة ؽسٓ

َ2009/12/14

أ.د /طش٠ف شٛلِ ٟؾّذ فشط
دٔ /ش ٜٛعجذ اٌزٛاة ؽسٓ١

َ2009/6/2

د /سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزبػ
د٘ /جخ هللا ِؾّٛد أث ٛإٌ١بي

َ2009/12/14
َ2009/12/14
َ2011/3/14

د /سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزؼ

أ0د /سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزبػ

 /د سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزبػ

صِٓ االٔزمبي اٌعصج ٟث ٓ١شم ٟا ٌّخ ٌذ ٜاٌّجذعٓ١
ٚعاللزٗ ثجعض اٌٛظبئف اٌزٕف١ز٠خ  :دساسخ عٍ ٝعٕ١خ
ِٓ طٍجخ اٌغبِعخ

َ2011/2/22

أ0د /سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزبػ

اٌزغ١شاد االسرمبئ١خ ٌجعض ِٙبساد اٌزٛاصً اٌفعبي
ف ٟاٌطفٌٛخ ٚاٌّشا٘مخ

َ2011/3/14

أ0د /سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزبػ
دٔ /ش ٜٛعجذ اٌزٛاة

أحمد صالح الدٌن محمد عامر

الفروق بٌن القادة متخذي القرار الفعال والقادة متخذي
القرار غٌر الفعال فً مهارات التفكٌر الناقد  3دراسة
مقارنة على عٌنة من القادة اإلدارٌٌن المصرٌٌن

2013/6/28

د /نشوى عبد التواب حسن

اؽّذ ِؾّذ عجذا ٌ٘ٛبة ؽسٓ

اٌزٛافك اٌضٚاعٚ ٝعاللزٗ ثإسزشار١غ١بد ِٛاعٙخ
اٌضغٛط ٚثعض ِزغ١شاد اٌشخص١خ ٌذ ٜعٕ١خ ِٓ
اٌزوٛس ٚاإلٔبس (دساسخ ِمبسٔخ )

َ2013/4/2

د /سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزبػ

13
14

أسّبء عجذ إٌّعُ أِِ ٓ١ؾّذ

16

رم ُ١١فعبٌ١خ ثشٔبِظ

ٌزّٕ١خ اٌمذساد اإلثذاع١خ:دراسة

تجربيه على عينة من الق ادة اإلداريين المصريين

صبٌؼ ِؾّٛد ؽسٓ ِؾّذ

15

أدسان صٛسح األخصبئ ٟإٌفس ٟاٌّذسسٌ ٟذٜ
رالِ١ز اٌّشؽٍخ اإلعذاد٠خ  :س٠ف ,ؽضش
فبعٍ١خ ثشٔبِظ رذس٠جٌ ٟزّٕ١خ ِٙبساد االرصبي
اٌشخصٌ ٟذ ٜعٕ١خ ِٓ اٌمبدح اإلداسٓ١٠
إثعبد اٌعذٚاْ ٚثغض ِؾذدارٗ اٌٛعذأ١خ ٚاٌّعشف١خ
ٌذِ ٜشض ٝاٌفصب َ
أثعبد اٌزٕشئخ اٌزٛو١ذ٠خ ف ٟاألسشح ٚعاللزٙب
ثجعض اٌّزغ١شاد إٌفس١خ ٚاالعزّبع١خ عٍ ٝعٕ١خ
ِٓ طالة ٚطبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضبٔ٠ٛخ اٌعبِخ
ثّؾبفظخ ثٕ ٝس٠ٛف :دراسة سببية مق ارنة
اٌفشٚق ث ٓ١اٌغٕس ٓ١ف ٟااللزذاس عٍ ٝاٌضِٓ
ٚعاللزٗ ثجعض ِزغ١شاد اٌشخص١خ ٌذ ٜعٕ١خ ِٓ
طٍجخ اٌغبِعخ

َ2007/9/23

المشـــــــــــــــرف

المختص
مدٌر عام الدراسات العلٌا

رئٌس القسم

.د /طرٌف شوقً محمد فرج

موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قســم علم النفس
م

م
االســـــــــــــــــــــــــم
سّبػ ِصطف ٝعجذٖ إثشاُ٘١
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(ِع١ذح)
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الموضــــــــــــــــــوع
ضؾب٠ب اٌعٕف اٌس١بس ٟف ٟضٛء ثعض ِزغ١شاد اٌشخص١خ
دساسخ ِمبسٔخ

7

أحمد رجب طه طه

أ0دِ/ؾّذ إثشاُ٘١
2013/9/22

اٌذسٛلٟ
د /سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزبػ

االختالالت الوظٌفٌة لشقً ا لمخ لدى مجموعة من المعتمدٌن على ا لموا د

2013/12/24

النفسٌة
فاطمة مصطفى أحمد على
(معٌدة )

الفعالٌة الذاتٌة وعالقتها ببعض متغٌرات الشخصٌة لدى
المرآة العاملة

شٌماء عبد اللطٌف ٌونس

دور برنامج للتدرٌب التو كٌدي فً تعدٌل السلوك التوكٌدي
وبعض متغٌرات التفاعل االجتماعً  3دراسة تجرٌبٌة على عٌنة
من طالبات المرحلة الثانوٌة بمحافظة بنً سوٌف

2014/5/11

أ0د/شعبان جاب هللا
د /نرمٌن عبد الوها ب
أ0د /رأفت السٌد عبد الفتاح
أ.د /طرٌف شوقً محمد فرج

د /نشوى عبد التواب حسن

أسمهان حمدي محمد بكر

األبعاد النفسٌة واالجتماعٌة لشخصٌة المدمن المنتكس

2014/10/21

د /سأفذ اٌس١ذ عجذ اٌفزبػ

أسّبء أث ٛثىش لشٟٔ

عٛدٖ اٌؾ١بٖ ٚعاللزٙب ثىً ِٓ اٌشعٛس ثبٌسعبدٖ ٚاٌزفبؤي
ٌذ ٜع ِٓ ٕٗ١اٌّطٍمبد ٚغ١ش اٌّطٍمبد

2015/1/27

د٘/شبَ عجذ اٌؾّ١ذ

ؽّبد اؽّذ عجذ اٌعض٠ض

اٌٛظبئف اٌزٕف١زٌ ٗ٠ذ ٜاالطفبي رِ ٜٚزالصِٗ داٚ ْٚعاللزٙب
ثبٌفص اٌغجٝٙ

2015/1/27

د٘ /شبَ عجذ اٌؾّ١ذ

ٔغالء عجذإٌجِ ٝؾّذ ؽسٓ

اٌفشٚق ث ٓ١اٌفصبِٚ ٓ١١األس٠ٛبء ف ٟثعض اٌٛظبئف

2015/3/8

دٔ /شِ ٓ١عجذ اٌؾّ١ذ

اٌزٕف١زٗ٠

ٔسّٗ ٔبصش ص ٓ٠عٍٝ

اصش اٌزعٍ ُ١اٌمبئُ عٍ ٝث١ئخ عًّ اٌذِبغ ف ٝرّٕ١خ
اٌزوبء اٌٍفظٌ ٟذ ٜاألطفبي ِٓ ر ٜٚثظء اٌزعٍُ

2015/3/8

مٌسون إسحق فؤاد وهبه

اللغة والذاكرة العاملة لدى األطفال حاملً متالزمة داون

َ2015/9/15

عفبف طٍعذ ؽسٓ عجذ اٌعض٠ض

أسبٌ١ت ِٛاعٙخ اٌضغٛط اٌّ١ٕٙخ ٚعاللزٙب ثجعض اٌّزغ١شاد

َ2015/9/15

إٌفس١خ دساسخ ِمبسٔخ ثِ ٓ١عٍّ ٟاٌّشاؽً اٌزعٍ١ّ١خ اٌّخزٍفخ ثّؾبفظخ ثٕ ٟس٠ٛف
ٔ ٝٙعّبي عجذا ٌؾف١ع سصق
( ِع١ذح )
(ِع١ذح)

أثعبد ِف َٛٙضجظ اٌزاد ٌذ ٜاٌّشا٘م ٓ١ثؾش عٍ ٝعٕ١خ
ِٓ طالة ِؾبفظخ ثٕ ٟس٠ٛف

وّبٌٗ ٠ؾ ٝ١فزؾِ ٟؾّذ أؽّذ

المختص

المشـــــــــــــــرف

أصش اخزالف ٔٛع اٌّعٍٚ ِٗٛاٌّعبٌغخ عٍ ٝسشعخ اٌزعشف
اٌجصشٚ ٞدلزٗ ٌذ ٜعٕ١خ ِٓ طالة اٌغبِعخ

رئٌس القسم

َ2016/6/21
َ2016/6/26

أ0د/فٛل١خ اؽّذ عجذ اٌفزبػ

د /خبد ِؾّٛد عجذ اٌ٘ٛبة
د /هشام عبد الحمٌد تهامً

د/خبٌذ ِؾّٛد عجذاٌفزبػ
د /طٗ ِؾّذ ِجشٚن
أ0د /طش٠ف شٛلِ ٟؾّذ فشط

د /د٠بة ثذ ٜٚسع١ذ
أ0دِ /ؾّذ ٔغ١ت اٌصجٛح
د /اؽّذ ِؾّذ صبٌؼ

مدٌر عام الدراسات العلٌا

موضوعات الطالب الحاصلٌن على الماجستٌر
قســم علم النفس
م
1

م
االســـــــــــــــــــــــــم
أؽّذ عبطف ِؾّذ ِصطفٝ

الموضــــــــــــــــــوع
اٌّسبٔذح االعزّبع١خ ٚعاللزٙب ثبٌزٛافك إٌفسٌ ٟذٜ
ِش٠ضبد اٌصشع ف ٟضٛء ثعض اٌّزغ١شاد اٌذّٛ٠غشاف١خ

7

ِؾّذ ِؾ ٝ١اٌذ ٓ٠عجذ اٌٍط١ف

اٌزمّ١١بد اٌّعشف١خ ٌٍضغٛط ٚاألفىبس اٌالعمالٔ١خ

تارٌخ موافقة
مجلس الجامعة

المشـــــــــــــــرف

د٘ /جٗ هللا ِؾّٛد اٌس١ذ أثٛاًٌٍ١

2016/9/20

2016/1/21

د٘/جخ ِؾّٛد اثٛإًٌ١

ٚعاللزٙب ثبالخزالالد اٌضٚاع١خ ٌذ ٜعٕ١خ ِٓ اٌّزضٚعٓ١
سمٌرة عبده صالح الدٌن محمد

الصفحة المعرفٌة ألداء األطفال ذوي متالزمة داون علً مقٌاس
ستانفورد – بٌنٌه للذكاء "الصورة الخامسة"

أ.دهشام عبد الحمٌد تهامً

ِؾّذ عجذ اٌشؽّٓ س١ذ

األفىبس اٌال عمالٔ١خ ٚعاللزٙب ثبٌشضب عٓ اٌؾ١بح ٌذ ٜعٕ١خ

د٘ /جٗ هللا ِؾّٛد اٌس١ذ

ِٓ اٌّشا٘م ِٓ ٓ١أثٕبء األصٚاط اٌّطٍمٚ ٓ١غ١ش اٌّطٍمٓ١

2016/2/22

أثٛإًٌ١

