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 وضوعات الطالب المسجلين لدرجة الماجستيرم
 قسم علم النفس

 
 م

 االســــــــــــــــــــم     
تاريخ موافقة 
 مجلس الدراسات

 المشـــــــــــــرف     الموضـــــــــــــــوع

1 

 م17/7/1111 هبىش هوذًذ فؤادهنَ 

فبعلْت بشنبهح لخنوْت بعض هيبساث هٌاخيت الضغٌط 

 لذٍ عْنت هن هذّشُ الوذاسط الثبنٌّت بوحبفظت 

 بنِ سٌّف دساست حدشّبْت 

 د/خبلذ هحوٌد عبذ الٌىبة1أ

1 
 م15/7/1111 احوذ علَ دسبسة عبذ الدٌا

اثش بشنبهح حنوْت هيبساث هٌاخيت الضغٌط لذٍ عْنت 

 هعلوبث الفئبث الخبصتهن 

 ذد/ خبلذ هحوٌد عبذ الفخب

3 
 م15/7/1111 دعبء عْذ هحوذ فٌلَ

حقْْن أثش بشنبهح لخنوْت الخٌافق الضًاخَ لذٍ عْنت هن 

 الضًخبث العبهالث دساست حدشّبْت 

 ذد/خبلذ هحوٌد عبذ الفخب

4 

 م15/7/1111 أسوبء كوبل عبذالسالم علَ

يب ببلخٌافق الضًاخَ اسخشاحْدْبث إداسة الٌقج ًعالقخ

لذٍ عْنت هن العبهالث الوخٌافقبث ًغْش الوخٌافقبث 

 صًاخْب  

 

 د/خبلذ هحوٌد عبذالفخبذ

 د/ طو هحوذ هبشًك

5 
 م11/11/1111 شزٍ صببش سْذ حوْذة 

العالقبث بْن حقذّش الزاث األكبدّوِ ًبعض الوخغْشاث 

 السكبنْت لذٍ الطالة الوشاىقْن رًٍ العسش القشائِ

 ْن عبذالٌىبة أحوذد/ نشه

 

6 
 م13/1/1113 صفبء ٌّسف هحوذ أحوذ

ححْضاث الخفكْش االسخذاللِ االخخوبعِ دساست نفسْت اسخكشبفْت علَ 

 عْنت هن طالة الوشحلت اإلعذادّت بوحبفظت بنِ سٌّف

 د/ طشّف شٌقِ هحوذ فشج1أ

 بيوميوالء علي عبد التواب  8

 

 

 

 

 م18/2/2014

 

 

 

 

عقالنية المرتبطة بالسلو  الددواني الفروق في األفكار الال

 بين تالميذ المرحلة االبتدائية الددوانيين وغير الددوانيين

 

 

 

 د/فوقية احمد السيد عبد الفتاح0أ

 د/ محمد احمد صديق

 

 

9 

 م18/1/1114  دعبذ اللطْف هحوٌ  ِأالء ندبح
اإلعبقت العقلْت فِ  ُاحدبىبث الوعلوْن نحٌ دهح األطفبل رً

 بدّْن ًعالقخيب  ببعض الوخغْشاث الذّوٌخشافْت هذاسط الع

 السْذ د/فٌقْت احوذ1أ

 عبذالفخبذ

 د/ هحوذ احوذ صذّق

 ريهام نادي عبد الوهاب أحمد   11

  )مديدة(
المدتقدات تجاه التداطي واإلبداع االنفدالي كمنبئات بتداطي  15/6/1114

 المواد النفسية لدي عينة من طالب الجامدة

 محمود السيد ابو النيل د / هبة هللا 

د / أحمد محمد صالح عبد   

              الدزيز

 أسماء علي عويس علي    11

 

 

15/6/1114 

 

 

األفكار الالعقالنية المنبئة بسمات النمط الفصامي اإليجابي 
 والسلبي لدي عينة من طالب الجامدة

 

 ةد/ نشهْن عبذا لٌىب

 أحوذ
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 الطالب المسجلين لدرجة الماجستير تموضوعا
 قسم علم النفس

      م
 االســــــــــــــــــــم

تاريخ موافقة 
 المشـــــــــــــرف     ضـــــــــــــــوعالمو مجلس الدراسات

12 

 15/7/1114 عزة عزت محمود   

الخيانة االلكترونية وعالقتها بنمط  التفاعل 
 الزوجي  لدي الزوجات

 

 د / هبة هللا محمود السيد ابو النيل

 د/ هحوذ احوذ صذّق

13 

 15/7/1114 هاجر عادل عبد المرشد محمد   
كتئابية والمساندة الدالقة بين األغراض اال

االجتماعية والرضا عن الحياة لدي مريضات 
 الفشل الكلوي

 أحوذ ةد/ نشهْن عبذا لٌىب

 

14 
الفروق في القلق االجتماعي بين ذوي صدوبات التدليم واالسويا  15/7/1114 مصطفي عبد الحميد توفيق عبد الحميد

 من المراهقين

 د / هبة هللا محمود السيد ابو النيل

 

ابتسام عبد الدظيم محمد عبد الدزيز    15

 )هعْذه(
15/7/1114 

الفرق في بدض الوظائف التنفيذية بين األطفال ذوي قصور 
 االنتباه /فرط الحركة واألسوياء

 

 أحوذ ةد/ نشهْن عبذا لٌىب

 

16 
 5/7/1114 حسام عبد الرءوف علي سديد  

فاعلية برنامج إرشادي لمهارات التواصل غير اللفظي في 
 حسين التوافق ألزواجي لديت
 عينة من المتزوجين حديثاً                                       

 .د / هبة هللا محمود السيد ابوالنيلأ

17 
 18/1/1115 حسنبء بكشٍ هصطفَ

الحبخبث اإلسشبدّت لخالهْز الوشحلت االبخذائْت بوذاسط 

 هحبفظت بنَ سٌّف

 يلد / هبة هللا محمود السيد ابو الن

 د/ هحوذ احوذ صذّق

18 
 17/1/1115 أسوبء هخلف حسن

عالقت حأخش سن الضًاج ببلشضب عن الحْبة فَ ضٌء بعض 

 الوخغْشاث النفسْت الوعذلت

 .د / هبة هللا محمود السيد ابوالنيلأ

 د/ هحوذ احوذ صذّق

19 
 م19/5/1115 سبسة هحوذ نٌس الذّن حوضة

في التنبوء بسلو   دور بدض المتغيرات النفسية واالجتماعية
 البلطجة لدي

 عينة من مرتكبي جرائم البلطجة في السجون المصرية 

 .د/ طريف شوقي فرج   

 .د/ أحمد خليفة عبد السالم               

 رحاب ربيع عبد الستار صالح 11

 )هعْذة(
 م11/6/1115

الحاجات اإلرشادية للمتدرضات لتحرش الجنسي " دراسة 
 الدامالت والطالبات  الجامديات  مقارنة بين السيدات

 في محافظة بني سويف 

 أ.د / هبة هللا محمود ابوالنيل

 د/ هحوذ احوذ صذّق

 هصطفِ حسناء يس محمد 11

 )هعْذة(
 م11/6/1115

ارتقاء وظيفة االنتقال الدصبي بين شقي المخ من الطفولة إلي 
 المراهقة لدي الجنسين

 

 أ.د/ هشام عبد الحميد تهامي

 د/ أشرف محمد علي شلبي

 مروه محمد علي عبد الجواد     11
 م11/6/1115

القدرة التنبؤية ألبداد الذكاء الوجداني لكل من القدرة علي حل 
 المشكالت 

 وإستراتيجيتها في ضوء بدض المتغيرات الديموجرافية

 د/ غادة محمد عبد الغفار

 شيماء حسن حسانيين محمد 13
 م16/7/1115

لمشكالت لدي طلبة الجامدة من ذوي االنغالق عملية حل ا
 المدرفي في مقابل ذوي االنفتاح المدرفي

 )دراسة وصفية مقارنة( 

 د/ غادة محمد عبد الغفار

 عبير عوض محمد مدوض 14

 )هعْذة (
 م16/7/1115

الخصائص السيكومترية لبطارية اختبارات القدرات الدقلية 
  باستخدام 11-7األولية لثرستون من سن 

 "نظرية االستجابة علي البند"

 أ.د/ هشام عبد الحميد تهامي  

 أ.د/ فؤاد أبو المكارم  

              د/سماء حازم حسني

 مريم اشرف عبد الوهاب محمد 25
 م16/7/1115

القدرة التنبؤية لالنحرافات الجنسية بأعراض االكتئاب والقلق 

 لدي عينة من المراهقين والمراهقات

 محمد علي شلبيأ.د/ أشرف  

 د/ أحمد عبد الدزيز عزت
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 ب المسجلين لدرجة الماجستيروضوعات الطالم
 قسم علم النفس

 
 االســــــــــــــــــــم     

تاريخ موافقة 
مجلس 
 الموضـــــــــــــــوع الدراسات

    
المشـــــــــــــر

 ف
ارتقاء مهارات التفكير الناقد لدي عينة من الذكور واإلناث عبر  م16/7/1115 مروة رجب روبي كامل 26

 المبكرة والمتوسطة والمتأخرة مراحل المراهقة

 د/ أشرف محمد علي شلبي                

 سمر نظيم عبد هللا أبو حامد 27

 )هعْذة(
 م16/7/1115

أساليب المداملة الو الدية والصالبة النفسية كمتغيرات منبئات 

 باالستهداف للفصام لدي عينة من طالب الجامدة

 د/ نرمين عبد الوهاب أحمد             

 أسماء ربيع محمد   28
الدالقة بين إدمان االنترنت والمساندة االجتماعية عبر االنترنت  م16/7/1115

 والمساندة األسرية لدى طلبة جامدة بني سويف

 أ.د / هبة هللا محمود ابوالنيل

 د/ هحوذ احوذ صذّق

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     
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