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                                              CVالسيرة الذاتية
                  Personal dataالشخصيةالبيانات أوال:

 Name: Aza Mohamed  Sediek Refai اإلسم/ عزة محمد صديق رفاعى
 Date of Birth: 1-1-1965 1965 /1/1تاريخ الميالد/

 Social status :married الحالة اإلجتماعية/ متزوجة
 Place of birth :Cairo محل الميالد  : القاهرة
 Nationality: Egyptian الجنسية     : مصرية

 3عدد األوالد:
 سنة 21( 1الذكور )
 سنوات 10سنة   ، 19( 2اإلناث )

Number of children :  “ 3” 
Males(1) 21 years old 
Females (2)-  19 years old 
                 -10 years old   

: استاذعلم النفس  الوظيفة الحالية
 بكلية اآلداب جامعة حلوان                                    المشارك 

Current Position: Assistant 
Professor(Associated Prof.) at Faculty of Arts 

–Helwan University  
معالج نفسى معتمد بوزارة الصحة 

 المصرية
Accredited Psychotherapist  at Egyptian 

Health Ministry   
 Major specialization: Psychology التخصص العام   : علم النفس
علم نفس التخصص الدقيق   :

 .اكلنيكى
Minor specialization :Clinical Psychology 

 البريد االلكترونى:

drazasediek@yahoo.com 

 

 

 01097621871الهاتف/ 
            01000718757 

 
                                            Qualificationsالمؤهالت العلميةثانيا :

الليسانس الممتازة فى  -1
اآلداب،قسم علم النفس،     

جامعة القاهرة، بتقدير جيد 
 .1986جدا،

Excellent Bachelor of Arts- Cairo 
Univeristy,Very Good Grade  1986  
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دبلوم علم النفس االكلنيكى  -2

اآلداب جامعة ، كلية 

القاهرة،بتقدير جيد 

،  .1987جداً

Diploma of Clinical Psychology- Cairo 
University  With very good grade – 
1987.  

تمهيدى ماجستير، كلية  – 3

 . 1988اآلداب جامعة  ،القاهرة،

 

Pre Master –Cairo Univerisity, 1988. 

ماجستير علم النفس بتقدير  -4

كلية اآلداب جامعة  ممتاز،

، عنوان رسالة 1996القاهرة 

مفهوم الذات لدى الماجستير"

المتأخرين عقليا تأخراً بسيطا 

-13فى المرحلة العمرية من

 سنة"20

Master of Psychology, Excellent Grade, 
Faculty of Arts, Cairo University 1996, 
title of the master's thesis " 
“ Self Concept in Mild Mental 
Retardation in 13-20 years old”  

تمهيدي دكتوراه آداب  -5

 1998حلوان،

 

Pre Doctorate – Helwan Univerisity, 
1998. 

درجة الدكتوراة بكلية  -6

اآلداب جامعةحلوان،بمرتبة 

الشرف األولى عنوان الرسالة" 

الصالبة النفسية كمتغير وسيط 

بين أحداث الحياة الضاغطة 

 وأساليب مواجهتها

Doctorate Degree in the Faculty of Arts, 
at Helwan University,  with first honor 
degree  , title of the thesis  “ 
Psychological Hardiness as Mediating 
Variable Between Stressful life events 

and Coping Styles 
 تاريخ  التدرج الوظيفى

 Assistant Researcher at National Centerباحث مساعد بالمركز القومى -1
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للبحوث االجتماعيةوالجنائيةمن 

 .1/9/1996حتى 1/12/1991

 

for Social and Criminological Research, 
Cairo    

مدرس مساعد بكلية اآلداب -2
 12/9/1996جامعة حلوان من 

 .28/6/2003.2حتى 

Assistant Lecture at Psychology 
Department in  Helwan University 

From 12/9/1996-28/6/2003.  
مدرس بكلية اآلداب جامعة  -3

وحتى  29/6/2003حلوان من
30/11/2014 

Lecturer at Psychology Department in  
Helwan University from 29/6/2003-

30/11/2014 
بكلية االداب  شاركأستاذ م -4

   2014/    12/   1من   
 وحتى اآلن

Associate Professor at Faculty of Arts –
Helwan University from 1/12/2014  

 

 

 عضوية الجمعيات العلمية:

Scientific Association Membership 

Egyptian Psychological Association 1-جمعية علم النفس المصرية 

The Egyptian Psychological 

Association   

النفسين  ناألخصائييرابطة -2

 المصرية)رانم(

Egyptian Psychotherapists Association 3-المصرية جمعيةال 
 لمعالجين النفسيينل

Arabian Association for measurement 

and evaluation 

الجمعية العربية للقياس -4
 والتقويم

 

 الخبرات التدريسية

Teaching Experience 

Psychometric and  Experimental Trainer 1- االشراف على والمشاركة فى

النفس)فى  تدريبات معمل علم
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for 7 years.   والقياس( التجريب ىمجال، 

 سنوات. 7لمدة 

Teach General Psychology for  8 years at 

different Faculty of Arts Departments  

تدريس علم النفس العام -2

أعوام لطلبة ثمانية لمدة 

 واالجتماععلم النفس 

والفلسفة وعلوم المسرح 

تطبيقية وخدمة وفنون 

 .  اجتماعية

 Teach Psychometry for psychology 

Students from 2005- 2018.  

من   النفسيتدريس القياس -3

 .2017 وحتى2005

Teach : Uses Statistic in Psychology in Post 

Graduated Students for 4 years. 

 النفسيتدريس االحصاء -4

لطلبة الدراسات العليا 

 .سنوات 4لمدة 

Teach: Modern Attitudes  in 

Psychotherapy for 2 years. 

تدريس اتجاهات حديثة فى -5

 لمدة عامين النفسيالعالج 

Teach: Social Psychology for 3 years 6- تدريس علم النفس

 لمدة ثالثة اعوام. االجتماعي

Teach:Experimental Psychology from- 

2011- 2018. 

تدريس مادة علم النفس -7

التجريبي، لمدة خمسه 

 .أعوام

Teach: Environmental Psychology for one 

year 

تدريس مادة علم النفس -8
 البيئى لمدة عام

Teach : English Psychological Text for 2 

years. 

تدريس نصوص نفسية بلغة -9
 انجليزية

Teach  :Uses of Computer in Psychology, 

for 2 years , to post graduated students. 

استخدام الكمبيوتر فى -10

، لطلبة   علم النفس

الدراسات العليا لمدة 
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 عامين.

Psychometry   and Statistics to post 

graduated students for 2years. 

قياس نفسى -11

 واحصاء)دراسات عليا(

Clinical Psychology to post graduated 

students. 2018 

االكلينيكى علم النفس -12

 .2018)دراسات عليا(

Group Psychotherapy to post graduated 

students. 2018. 

العالج الجمعى)دراسات -13

 .2018عليا(

 

        Publications المؤلفات المنشورة:
المعاناة اإلقتصادية  -1

والمساندة اإلجتماعية 

واإلنهاك النفسى لدى عينة 

من الذكور واإلناث ، 

تمر اإلقليمى لعلم المؤ

 2007نوفمبر  20-18النفس 

رابطة األخصائين النفسين 

 .366-319المصرية ص ص 

1-Economic Hardship, Social Support 
and Psychological Burn out in Males 
and Females Samples , National 
Confrernce 18-20 November 2007. 
The Psychological Association , PP. 
319-366. 

اإلحتراق النفسى وعالقته  -2

باألدوار المنوطة 

بالمرأة، القاهرة:دراسات 

عربية فى علم النفس )مج 

،ص ص 2010:يوليو3، ع9

437- 490.) 

2-Multiple Roles and Burn Out in 
Women. Arabic Studies in 
Psychology  , vol . 9, no.3-Jul 
2010.PP. 437-490. 

دور النوع والتقييم  -3

المعرفى وتقدير الذات فى 

أساليب مواجهه موقف 

االمتحان ،جامعة القاهرة: 

3-The Role of Gender, Cognitive 
Appraisal and Self Esteem in Exam 
Situation Coping Styles .Cairo 
University ,  Conference of Psychology 
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مؤتمر علم النفس 

واإلمكانات اإليجابية لدى 

 11-9اإلنسان العربى 

 .2012ابريل 

and Positive Potential in the Arab Man 
9-11 April 2012. 

فاعلية الذات وقلق  -4

المستقبل لدى طلبة 

الجامعة.حوليات مركز 

البحوث والدراسات 

النفسية كلية اآلداب 

جامعة القاهرة ، الحولية 

 .2012الثامنة ، ديسمبر 

4-Self – Efficacy and Future 
Anxiety in University Students . 
Annuals of The Psychological 
Research Center .Faculty of Arts – 
Cairo University, Volume 8 , 
December 2012. 

ت الشخصية و المتغيرا -5

الديموجرافية كمنبأت 

بنوعية الحياة لدى عينة 

من طلبة الجامعة. دراسات 

عربية فى علم النفس ) مج 

، ص ص 2013:يناير 1،ع12

81- 136) 

5-Personality Traits and Demographic 
Variables as Predictors of Quality of 
Life of College Students . . Arabic 
Studies in Psychology  , vol .12, no.1-
January 2013.PP. 81-136. 

الفروق بين الزوجات األقل  -6

تعرضا للعنف مقابل األكثر 

تعرضا له فى الخصال 

السلبية للشخصية وأعراض 

حوليات .القلق واالكتئاب 

مركز البحوث والدراسات 

النفسية كلية اآلداب 

جامعة القاهرة ، الحولية 

 .2014العاشرة ، مارس 

6-Differences Between Wives Less 
Abused Vs. Wives Most Abused in 
Negative Personality Characteristics, 

Anxiety and Sepreesion Symptoms . 
 Annuals of The Psychological 
Research Center .Faculty of Arts – 
Cairo University, Volume 10 , March, 
2014. 
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التنبؤ بإدمان اإلنترنت  -7

فى ضوء أعراض اإلكتئاب 

لنفسية والوحدة ا

والمتغيرات الديموجرافية 

 لدى طلبة الجامعة.

حوليات مركز البحوث 

والدراسات النفسية كلية 

اآلداب جامعة القاهرة ، 

،  الحادية عشرالحولية 

 .2015ديسمبر

Prediction of Internet Addiction in the 
Light of Depression Symptoms , 
Psychological Loneliness and 
Demographic Variables among College 
Students. Annuals of The Psychological 
Research Center .Faculty of Arts – 
Cairo University, Volume 11 , 

December , 2015.  

استخدامات الكمبيوتر فى   -8

علم النفس ، مجلة علم 

-، أبريل113النفس ، ع

، ص ص 2017يونيه، -مايو

30. 

Computer Uses in Psychology, Journal 
of Psychology, p. 113, April-May-June, 
2017, pp. 30. 

 
 المؤتمرات العلمية

 حضور بالمشاركة (أ

مؤتمر "المرأة المسنة فى -1

العالم العربى..الواقع 

-13والمأمول فى رعايتها" )

 (2003أكتوبر14

Aging Woman in Arabian World 
Conference.Fact and Ideal in Her 
Caring( 13-14 October2003)  

المؤتمر الحادي والعشرون -2

لعلم النفس فى مصر والثالث 

عشر العربي لعلم النفس 

باالشتراك مع معهد العبور 

العالي لإلدارة والحاسبات 

ونظم المعلومات وذلك فى 

Psychological  Conference in Egypt  st21
With  Arabian  With Cooperation th13and

ElOboor  High Institution for 
Administration and Knowledge Systems 
(31January- 2February 2005)   
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 2 ىيناير إل 31الفترة من 

 .2005فبراير 

المؤتمر السنوى السادس -3

والعشرون لعلم النفس فى مصر 

والثامن عشر العربى تحت 

رعاية شيوخ علم النفس فى 

مصر والوطن العربى وذلك فى 

فبراير  17 – 15الفترة من 

2010. 

Annual Conference of  th26The 
Psychology in Egypt and the Eighteenth 
Arab under Care of the Elders of 
Psychology in Egypt and the Arab 
World from 15 – 17 February 2010. 

المؤتمر اإلقليمى السابع -4

كلية –لقسم علم النفس 

 جامعة طنطا" علم-اآلداب

النفس والطب النفسى معا من 

أجل حياة أفضل" خالل الفترة 

 .2010إبريل  27 – 25من 

The Seventh Regional Conference of 
the Department of Psychology – Faculty 
of Arts – Tanta University “Psychology 
and Psychiatry Together for a Better 
Life” during the period from 25 to 27 
April 2010 

مؤتمر اإلرشاد النفسى -5

والوعى المجتمعى فى الوطن 

العربى ) الواقع و 

 8-7المستقبل( فى الفترة من 

 .2015إبريل 

Conference on Psychological 
Counseling and Community Awareness 
in the Arab World (Reality and Future) 
7-8 April 2015. 

المؤتمر الدولى للدراسات -6

البينية ، كلية اآلداب، 

جامعة حلوان، فى الفترة من 

 .2016مارس  15-16

International Conference for 
Interdisciplinary Studies, Faculty of Arts, 
Helwan University, 15-16 March 2016. 

1) 7-Third Annual Congress of 

Cognitive Behavior Therapy “Beyond 

the Basics: Into Evidence – based 

Third Annual Congress of Cognitive 
Behavior Therapy “Beyond the Basics: 

Into Evidence – based Practice”(25-
27 

At AUC/2/2016.) 
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Practice”(25-27/2/2016.) 

 بالجامعة األمريكية

المؤتمرالسنوى الثانى -8

لالعاقة" االعاقة ما بين 

التوعية والكشف المبكر"، 

جامعة القاهرة فى الفترة 

 .2016مارس  17 -16من 

The Second Annual Conference on 
Disability, “Disability between 
Awareness and Early Detection”, Cairo 
University, March 16-17, 2016. 

9-  

Evidence Based Approaches to 

Eating Disorders 25  فبراير

بالجامعة اإلمريكية فى  2016

إطار فعاليات المؤتمر 

السنوى الثالث للعالج 

 المعرفى السلوكى

Evidence Based Approaches to Eating 
Disorders, February 25, 2016 at the 
American University in the framework 
of the third annual conference on 
cognitive behavioral therapy  

 
 مشاركةبورقة بحث (ب

         B) Share a research paper                                                                
مؤتمر "الشباب ومتطلبات  (1

فى مصر"  2007سوق العمل

الذى نظمته كلية اآلداب 

جامعة القاهرة فى 

مايو  9- 8الفترة من 

.عنوان البحث" تعدد 2007

األدوار واإلنهاك النفسي 

 لدى المرأة. 

Conference “Youth and the 
requirements of the labor market 
2007 in Egypt” organized by the 
Faculty of Arts, Cairo University, 
from 8 to 9 May 2007. The title of 
the research: “Multiple roles and 
psychological Burn out in women. 

المؤتمر اإلقليمي لعلم  (2

 نرابطة األخصائيي.النفس  

Regional Conference of Psychology. 
Egyptian psychologists   Association 
. from 18 to 20 November. Title: 
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النفسين المصرية فى 

 20 – 18الفترة من 

نوفمبر .عنوان البحث 

"المعاناة االقتصادية 

االجتماعية  ةوالمساند

النفسي لدى  كواإلنها

عينة من الذكور 

 واالناث".

“Economic Hardship, social support 
and psychological Burn Out in a 
sample of males and females. 

المؤتمر االقليمى األول   (3

لقسم علم النفس جامعة 

القاهرة فى  الفترة ما 

أكتوبر  21و  19بين 

،عنوان البحث"  2009

نوعية الحياة وسمات 

الشخصية لدى طلبة 

 الجامعة"

The first regional conference of the 
Department of Psychology, Cairo 
University, 19-21 October 2009, 
entitled “Quality of life and 
personality traits of university 
students" 

المؤتمر اإلقليمي الثاني  (4

الذى نظمه قسم علم 

النفس في الفترة ما بين 

 2012إبريل  11و  9

بعنوان علم النفس 

واإلمكانيات اإليجابية 

،  لدى اإلنسان العربي

عنوان البحث "دور النوع 

المعرفي فى  موالتقيي

أساليب مواجهه موقف 

 االمتحان

The Second Regional Conference 
organized by the Department of 
Psychology, from 9 to 11 April 2012, 
entitled Psychology and Positive 
Potential in Arab Man, Title of the 
research: “The role of gender 
,Cognitive Appraisal and Self 
Esteem  in Exam coping Styles.. 
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المؤتمر العلمى الخامس  (5

والدولى الثانى للجمعية 

العربية للقياس 

والتقويم بالتعاون مع 

اكاديمية طيبة"التقويم 

 مدخل لجودة التعليم"

4-8-2018 

عنوان ورقة العمل"وسائل 

و ادوات القياس النفسى 

 والتربوى"

5-Fifth scientific and second 
international conference of Arab 
Association for Measurement and 
Evaluation in cooperative with Teba 
Academy “ Evaluation is entrance to 
the quality of Education”4-8-2018. 
Paper Title” Psychological and 
Education Means and Tools”    

 
 الدورات التدريبية التى تم الحصول عليها:

فالالالى  العالالالالج السالالاللوكى (1

حتالالى  21/7الفتالالرة مالالن 

بمركز البحوث  26/7/2007

 .والدراسات النفسية 

Behavior Therapy ( 21/7-
26/7/2007) al Psychological 
Research Center.  

تنميالالة مهالالارات األطفالالال  (2

فى الفترة من  التوحديين

 1/8/2007حتالالالالالالى  28/7

بمركز البحوث والدراسات 

 .النفسية 

skills   Developing  of Autistic 
Children  (28/7-1/8/2007) al 
Psychological Research Center.  

العالج المعرفى والسلوكى  (3

للوسالالواس القهالالرى فالالى 

 23/5/2015الفتالالرة مالالن 

بالجمعية  28/5/2015حتى 

عالالالالجين المصالالالرية للم

 النفسيين.

CBT To Obsessive Compulsive 
Disorder (23/5-28/5/2015) at 
Egyptian Psychotherapists 
Association (EPA). 
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السلوكى –العالج المعرفى  (4

ئاب  عاد لالكت متعدد األب

من  ترة  فى الف األساسى 

 28/6/2015حتى  6/6/2015

بالجمعيالالالالة المصالالالالرية 

 للمعالجين النفسيين.

Cognitive Behavior therapy for Major 
Depression (6/6- 28/6/2015) at 
Egyptian Psychotherapists 
Association (EPA). 

أخالقيالالات ممارسالالة مهنالالة  (5

المعالالالج النفسالالى فالالى 

 29/7/2015الفتالالرة مالالن 

بالجمعية  30/7/2015حتى 

المصالالالرية للمعالالالالجين 

 النفسيين

Ethical in practicing the Job of 
Psychotherapist ( 29/7/2015) 
  at Egyptian Psychotherapists 
Association (EPA). 

السلوكى –العالج المعرفى  (6

للقلق والرهاب االجتماعى 

من   5/9/2015فى الفترة 

بالجمعية  10/9/2015حتى 

المصالالالرية للمعالالالالجين 

 النفسيين

Cognitive Behavior therapy for 
Anxiety and Social Phobia (5/9-
10/9/2015 at Egyptian 
Psychotherapists Association (EPA))  

فنيالالات العالالالج المعرفالالى  (7

لق  ضطراب الق السلوكى إل

 11/8/2015فى الفترة من 

بمركالالز  17/8/2015حتالالى 

البحالالالالوث والدراسالالالالات 

 .النفسية 

Cognitive Behavior Therapy 
Techniques for Anxiety Disorders ( 
11/8-17/8/2015) at Psychological 
Research Center. 

ورشالالة عمالالل عالالن "الكشالالف  (8

يف  ضطراب ط المبكر عن ا

التوحالالالالالد"، جامعالالالالالة 

Workshop on “Early Discovering to 
Spectrum Autism Disorder “ on 17 
March 2016.  
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مالالارس  17القالالاهرة، فالالى 

2016. 

لتدريب بمستشفى الصحة ا  (9

الفسالالالية بالعباسالالاليةمن 

لى  18/10/2015الفترة  إ

18/4/2016. 

Training at Abasia Mental Health 
Hospital ( 18/10/2015- 18/4/2016) 

سين  (10 إعداد اخصائين نف

عالج  جال ال مؤهلين فى م

مان) -29/10/2016من اإلد

29/12/2016) 

Addiction Treatments (29/10-
29/12/2016) at Egyptian 
Psychologists Association 

 
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وفى اطار مشروع 

 والقيادات بجامعة حلوان
-25مهالالالارات العالالالرض الفعالالالال) (1

27/9/2004. ) 

Effective Presentation(25-
27/9/2004) 

 Credit Hours ( 8-9/3/2006) (.9/3/2006-8الساعات المعتمدة) (2
-15تصالالميم المقالالرر الجالالامعى)  (3

16/3/2006.) 

College Curriculum  Design (15-
16/3/2006) 

 /20-19إدارة االجتماعالالالالالالالات )  (4

4/2006. ) 

Meetings Management(19-
20/4/2006)  

5)  ( -18كتابة البحوث ونشرها دولياً

20/3/2007.) 

Researches International Writing 
and publishing (18-20/3/2007) 

-25توكيالالد الجالالودة واالعتمالالاد)  (6

27/3/2007.) 

Quality Assurance and 
Accreditation(25-27/3/2007) 

-21اإلطار النظرى لبنوك األسالئلة) (7

22/12/2011) 

The theoretical framework of the 
banks of the questions(21-
22/12/2011) 
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-28إدارة البيانات اإلحصالائية )  (8

29/ 12/2011) 

Statistical data Management(28-
29/12/2011) 

تحليالالالل البيانالالالات بإسالالالتخدام  (9

 (5/1/2012-1النظرية التقليدية)

Data analysis using traditional theory 
(1-5/1/2012) 

تحليالالل البيانالالات بإسالالتخدام  (10

 (12/1/2012النظرية الحديثة)

Data Analysis Using Modern Theory 
(12/1/2012) 

)  Fast Testإنشاء بنالك أسالئلة  (11

15/ 1/2012) 

Create a Fast Test Questions Bank 
(15/1/2012) 

مهالالارات االتصالالال فالالى انمالالاط  (12

-11التعلالالالالاليم المختلفالالالالالة.)

12/10/2015.) 

Communication skills in different  
types of education (11-12 / 
10/2015.) 

كالالول فالالى اإلتيكيالالت والبروتو (13

 (23/3/2016-22العمل)

Etiquette and Protocol at Work (22-
23 / 3/2016) 

ية) (14 حوث العلم -21تسويق الب

22/3/2017) 

14 )Marketing of Scientific Research 
(21-22 / 3/2017) 

السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعات  (15

 (24/5/2017المعتمدة)

 Credit Hours (24/5/2017 

-29)تالالالالالدويل التعلالالالالاليم  (16

30/8/2018) 

Education Globalization(29-
30/8/2018) 

-9تنظالالالالاليم المالالالالالؤتمرات) (17

10/9/2018 

Conference organization(9-
10/9/2018. 

:ورش العمل  workshops 
ورشالالة عمالالل عالالن اعالالداد الرؤيالالة  (1

 .2010والرسالة لكلية اآلداب  

Workshop on the preparation of the 
Vision and Mission of the Faculty of 
Arts 2010. 
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بحالالوث شالالاركت فيهااثنالالاء عملالالى بالالالمركزالقومى للبحالالوث 

إلجتماعية والجنائية:  اٌ

 Rural leaders الرائدات الريفيات. (1
القالالائم باالتصالالال فالالى  (2

 البرامج الدينية.

Communicator in religious programs 

وسالالالالالالائل االتصالالالالالالال  (3

 الجماهيرى.

Means of mass communication 

 Drug Abuse Research بحوث تعاطى المخدرات. (4
الخصالالالالائص المميالالالالزة  (5

 لمرتادى السينما.

Characteristics of  Cinema audience 
  

 Youth and his issues in Egypt الشباب وقضياه فى مصر. (6
 

 االشراف بالمشاركة على الرسائل العلمية:

 رسائل تمت مناقشتها

 
المعرفية لمتعاطى الصفحة -1

البانجو فى مقياس ستانفورد 
الصفحة الرابعة صورة -بينيه

 "رسالة ماجستيرمقارنة.

Cognitive Profile for Banjo Users in 
Stanford  - Binet   Scale Fourth 
edition  

المهارات االجتماعية -2
وعالقتها بالقبول الرفض 

الوالدى  لدى المراهقين. 
 ماجستير""رسالة 

Social Skills And Its Relation With 
Parental Acceptance and Rejection 
Master Degree 

العالقة بين سمات  -3
الشخصية الخمسة الكبرى 
وأساليب مواجهة التحرش 

الجنسى لدى طالبات 
 "رسالة ماجستير. الجامعة.

The Relationship Between Big Five 
Personality Traits and Harassment 
Coping Styles In College Students. 
M.D 

الصالالالالالالبة النفسالالالالالية -4

والمسالالالالاندة االجتماعيالالالالة 
Psychological Hardiness and Social 
Support as Moderating Variables 
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:كمتغيرات وسيطة فى العالقة 

بين ضغوط الحيالالاة واألعالراض 

السيكوسالالالالالوماتية لالالالالالدى 

العاملين فى مجال الصناعة. 

 ."رسالة ماجستير"

Between Life Stress and 
Psychosomatic Syndrome  in 
Industrial Workers . Master Degree. 

العالقالالالة بالالالين عوامالالالل  -5

الشخصالالية الخمسالالة الكبالالرى 

واإلستعداد لإلحتيال لدى طالب 

 الجامعة. ."رسالة ماجستير"

The relationship between the Big 
five personality factors and the 
predisposition  to cheat in university 
students. 

أنماط التعلالق الوجالدانى -6

فى الرشد وعالقتها بكالل مالن 

تقالالدير الالالذات والرضالالا عالالن 

العالقة الزوجيالة. ."رسالالة 

 دكتوراه"

Adult Attachment in Relation to Self 
–Esteem and Marital Relationship 
Satisfaction . Doctor Degree  

اإلجتماعيالالالة المسالالالاندة -7

وعالقتها بتقدير الذات لالدى 

المكفالالوفين فالالى المراهقالالة 

وبدايالالة الرشالالد. ."رسالالالة 

 ماجستير"

Social Support in Relation to Self 
Esteem Among the Visually 
Handicapped in Adolescence and 
Early Adulthood . Master Degree. 

ممارسة الرياضالة ونوعيالة -8

ذات    الحيالالالاة وتقالالالدير الالالال

لالالالدى األطفالالالال المعالالالاقين 

."رسالة ماجستير"  حركياً

Practing  Sport , Self Esteem and 
quality of life of Children with 
Physical Handicaps . Master 
Degree. 

االتجاه نحو المرض  -9
النفسى وسمات الشخصية     

لدى العاملين بالصحة    
 النفسية. ."رسالة ماجستير" 

Attitudes Towards Mental Illness 
and Personality Traits in Mental 
Health Workers. Master Degree. 

 
 اإلشراف كمشرف رئيسى على الرسائل التالية :
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Psychological Hardiness and Social 

Support as Moderating Variables 

Between Stressful  Life Stress and 

Depression Syndrome  in Visual 

Handicaped.Phd 

الصالبة النفسية والمساندة -1

اإلجتماعية كمتغيرات وسيطة 

بين أحداث الحياة الضاغطة 

وأعراض اإلكتئاب لدى 

)دكتوراه( المكفوفين.  

Perceived Parental Abused and Self 

Esteem In Children with Education 

Difficulties . MD 

إدراك اإلساءة -2

الوالديةوتقدير الذات لدى 

األطفال ذوى صعوبات 

 التعلم)ماجستير(

Adolescence Perception of Parental 

Abused and its Relation with Anxiety 

and Aggression :  Self Esteem a 

Moderator  Variable  

ادراك المالالراهقين لالسالالاءة -3

الوالديالالالة وعالقتهابالالالالقلق 

والعدوانيالالة: تقالالدير الالالذات 

 كمتغير معدل)دكتوراة(

 

The Relationship Between Emotional 

Attachment Style , Self Esteem and 

Social Skills in Adolescents , Doctorate 

Degree 

العالقة بين التعلق —4

الوجدانى وتقدير الذات 

والمهارات اإلجتماعيةلدى 

)دكتوراة( المراهقين.  

The Relationship Between Value 

system And Marital Adjustment in 

Problematic and Not Problematic 

Partners. 

العالقة بين نسق القيم  -5

والتوافق الزواجى لدى 

وغير األزواج المشكلين 

 المشكلين

Achievement Motivation as a 

Moderator  Variable in the 

الدافعية لالنجاز كمتغير -6

معدل للعالقة بين األفكار 
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Relationship Between Irrational Ideas 

and Scholastic Achievement among 

High School Students(Master Degree) 

 الالعقالنية والتحصيل الدراسى

لدى طالب المرحلة 

 الثانوية.)ماجستير(

The Relationship between Self – 

Regulation and Problem Solving 

among Those Who Rely on 

Psychotropic Substances is a 

Comparative Study.(Master Degree) 

العالقة بين تنظيم الذات -7

وحل المشكالت لدى المعتمدين 

المواد ذات التأثير على 

 النفسى دراسة مقارنة.

 (ماجستير(

Life Skills of Both Autistic Children 

and Children with Mild Mental 

Retardation (PhD) 

المهارات الحياتية لدى كل -8

مالالالن األطفالالالال الالالالذاتويين 

واألطفال ذوى التأخر العقلالى 

 البسيط)دكتوراه(

 

Effectiveness of the Dialectical 

Behavior Therapy Program in 

Decrease Symptoms of Conduct 

Disorder Comorbid  with Borderline 

Personality Disorder in Adolescents 

العالالالج  فاعليالالة برنالالامج -9

سلوكى فالى خفالض الجدلى ال

أعالالراض اضالالطراب المسالاللك 

المتالالزامن مالالع اضالالطراب 

الشخصالالية الحديالالة لالالدى 

وراه(. )دكتالمراهقين  

 

أساليب المعاملة -10 

الوالدية كمنبئات بالمشكالت 

السلوكية لدى األطفال ذوى 

 صعوبات التعلم

The Differences in Social Skills in 

Sample of Autistic and Social 

الفروق فى المهارات -11

االجتماعية لدى عينة من 
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Communication Disorders at 4-7 

Years Old. 

ذوى اضطراب طيف األطفال 

التوحد واألطفال ذوى اضطراب 

التواصل اإلجتماعى فى 

 7-4المرحلة العمرية من 

 سنوات

  

  

 

 :رسائل شاركت فى مناقشتها

بعض العوامالل المعرفيالة  -1

واإلجتماعيالالالة المنبئالالالة 

باإلستهداف لإلكتئاب لالدى 

عينة من األطفال، رسالالة 

ماجسالالالالالتير بالالالالال داب 

 (29/4/2015القاهرة،)

Some Cognitive and Social Risk 
Factors as Predictors of Vulnerability to 
Depression in Children . Masret 
Degree. Cairo University. 

التجنيب المخى كمتغيالر   -2

معالالدل فالالى العالقالالة بالالين 

سالالمات الالالنمط الفصالالامى 

والقالالالدرات اإلبداعيالالالة، 

رسالالالة ماجسالالتير بالال داب 

 (24/10/2015القاهرة )

Brain Lateralization as a Moderated 
Variable in The Relationship Between 
Schiotypal Personality Traits and 
Creative Thinking Abilities.Master 
Degree. Cairo University. 

العالقة بين القدرات -3
اإلبداعية وأساليب 
مواجهه ضغوط الحياة لدى 
طالب الجامعة،رسالة 
ماجستير، كلية االداب 
جامعة 

(22/10/2016حلوان)  

The Relationship Between Creative 
Abilities, Coping Styles and   Life 
Stress in College   Students. Master 
degree. Helwan University.  

دراسة مقارنة بين -44
األطفال من ذوى اضطراب 

Comparative Study between Children 
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التوحد واضطراب تشتت 
االنتباه وفرط الحركة، 
رسالة ماجستير ، كلية 

 ( 2017االداب جامعة حلوان)

with Autism   and Attention Deficit   / 
Hyperactivity Disorder.  Master degree. 
Helwan University. 

التسويف وعالقته بكل -3
لذات من تقدير ا

والكمالية وأعراض القلق 
رسالة  لدى طلبة الجامعة

ماجستير، كلية االداب 
  (72/6/8201جامعة حلوان)

The Relationship Between 
Procrastination ,Self Esteem, 
Perfectionism and Anxiety Symptoms 
Among University Students. Master 
degree. 

ارشادى فى تحسين نمط مدى فاعلية برنامج 
التعلق بين األم وطفلها وأثره فى خفض 

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه 
 لديه.

رسالة دكتوراه ، كليه اآلداب ، جامعة حلوان( 
6/9/2018)  

Effectiveness of Counseling Program 
for Improve the Attachment Pattern 
Between Mother and her Child and its 
Effect in Reduce Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder Symptoms for 
Him. Doctor Degree , Helwan 
University.  

 


