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الشهادات

والمؤهالت :

ماجستير في علم النفس التربوي عام 3002م بتقدير ممتاز
دكتوراه في علم النفس التربوي عام 3002

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
علم النفس المعرفي (الذاكرة وتشفير المعلومات ،استراتيجيات التعلم ،التنظيم الذاتي للتعلم ،ما وراء المعرفة،
التعلم النشط ،أساليب التفكير ،االستراتيجيات المعرفية ،توجهات أهداف اإلنجاز ،الذكاء ،الذكاءات المتعددة،
الدافعية ،المعتقدات الذاتية)  ،علم النفس اإلحصائي والقياس النفسي (القياس والتقويم ،االتجاهات المعاصرة في
القياس والتقويم ،نظرية السمات الكامنة ،التقويم الشامل ،التقويم األصيل ،االختبارات الموضوعية ومحكات اإلتقان،
ملفات اإلنجاز ،استخدام برامج الحاسب في التحليالت اإلحصائية).

األبحاث المنشورة وقيد النشر:
" -1الذكاء الوجداني وتأثيره على التوافق والرضا عن الحياة واإلنجاز األكاديمي لدى األطفال " ،مجلة دراسات
تربوية واجتماعية كلية التربية ،جامعة حلوان ،أكتوبر .120-42 ،)13( 4 ،3002
 -3توجهات التعلم كمتغيرات وسيطة في تأثير سمات الشخصية وبعض المتغيرات الدافعية على اإلنجاز األكاديمي
باستخدام النمذجة البنائية ،المجلة المصرية للدراسات النفسية ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية ،أكتوبر ،12 ،3002
.121-11 ،22
 -2بنية الكمالية األكاديمية ،وتأثيراتها اإليجابية والسلبية .مجلة البحث في التربية وعلم النفس ،كلية التربية،
جامعة المنيا.441-223 ،3002 ،1 ،31 ،
 -4الذكاء الوجداني وقدرته التنبؤيه في ضوء عالقته بسمات الشخصية وبعض القدرات العقلية .مجلة العلوم العربية
واإلنسانية ،المجلة العلمية لجامعة القصيم.442-222 ،3011 ،1 ،4 ،
 -2أساليب التفكير لستيرنبرج  Sternbergوعالقتها بالنمو المعرفي لبيري  Perryوالتفضيالت الحسية لدى
طالب الجامعة في ضوء النوع والتخصص ،المجلة المصرية للدراسات النفسية ،الجمعية المصرية للدراسات النفسية،
.331-320 ،21 ،31 ،3011
 -2التمايز البنائي لالتجاه نحو التقويم الشامل لدى معلمي المرحلة االبتدائية في ضوء بعض المتغيرات الديمجرافية،
مجلة كلية التربية ،جامعة بنها.123-132 ،3 ،32 ،3012 ،
 -2العوامل المسهمه في التحاق الطالب بقسم التربية الخاصة بجامعة القصيم وعالقتها باتجاههم نحو التخصص
وإنجازهم األكاديمي ،مجلة التربية الخاصة والتأهيل.41 -1 ،2 ،3 ،3012 ،
 -1أداء محاكات تحديد عدد العوامل في التحليل العاملي االستكشافي ألدوات القياس في البحوث النفسية ،مجلة
كلية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد ،23
 -3األداء التفاضلي الختبار واطسون وجليسر للتفكير الناقد باستخدام النماذج البارامترية والالبارامترية في نظرية
االستجابة للمفردة وعالته باألداء التفاضلي لالختبار باستخدام التحليل العاملي التوكيدي متعدد المجموعات،3012 ،
مجلة كلية التربية جامعة األزهر ،العدد  ،122الجزء الثاني
 -10الذكاء الروحي والذكاء الثقافي وعالقتهما بالتوافق مع الحياة الجامعية واإلنجاز األكاديمي لدى الطالب
السعوديين والوافدين بجامعة القصيم ،مجلة كلية التربية باإلسماعيلية ،جامعة قناة السويس ،العدد الخامس
والثالثون ،المجلد األول.130-112 ،3012 ،
 -11استراتيجيات أداء االختبار وتأثيرها على مستوى األداء والخصائص السيكومترية لالختبار وبنوده ،مجلة كلية
التربية ،جامعة أسيوط ،المجلد الثالث والثالثون ،العدد السادس.131-113 ،3012 ،

