
 

       لشرقاويا مصطفى فتحي الدكتور االستاذ  :االسم

 9191/2/2                    :  الميالد تاريخ

 مصري                             : الجنسية

 متزوج               :  االجتماعية الحالة

  االستاذية                  :الدرجة العلمية 

  البريد االلكترونى:

fathy_elsharkawy@hotmail.com 

 10110337710      :          مصر الهاتف:

 نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب -    : الحالية الوظيفة

 عضو المجلس االعلى للثقافة )وزارة الثقافة( -                    

  عضو لجنة البحوث والدراسات االنسانية واالجتماعية أكاديمية البحث العلمي -                    

         

 : المؤهالت العلمية

 10891 ممتازتقدير    ) علم النفس ( :  الليسانسيه الممتازه 

 20891 ممتاز) سيكولوجية التعصب ( تقدير   :   ماجستير علم النفس 

 7 االولى مرتبة الشرف      (  السياسيةمشاركة ال) سيكولوجية :  دكتوراه علم النفس

 0893مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات والمراكز البحثية فى مصر 

 1 جدارة واستحقاق    ( : درجة استاذ مشارك ) بحوث مجمعة في علم النفس 

 0 : بحوث مجمعة فى علم النفس الطفل والصحة النفسية درجة االستاذية (

واالرشاد والتوجيه النفسي وعلم النفس المرضى والعالجى وعلم النفس االجتماعي  ( 

  جدارة واستحقاق

 التدرج الوظيفي 

 0310010891  عين شمســ جامعةقسم علم قسم علم النفس _كلية اداب                 معيد 

 2 :281710891عين شمس ــ جامعةقسم علم النفس _كلية اداب        مدرس مساعد 

 7:2110010893قسم علم النفس _ اداب عين شمس                     مدرس 

 1: 201010887قسم علم النفس_ اداب عين شمس      مساعد    أستاذ 

 0: 221210888_ اداب عين شمس علم النفس قسم                   أستاذ 
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 المناصب االدارية والعلمية 

 1: حتى االن 2103من ديسمبر  -  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 2 :2100قائم مقام(_ جامعة عين شمس ) عميد كلية االداب 
 7: 2119جامعة عين شمس  لشوؤن الطالب  –وكيل كلية االداب 

 1:2113عين شمس للبيئة وخدمة المجتمع جامعة _  وكيل كلية االداب 

 0:2111الى    2110) كلية االداب(من  المستشار العام للتعليم المفتوح   

 3:2111على االنشطة الطالبية ) رائد اتحاد الطالب (   المشرف العام 

 3:2113) جامعة عين شمس ( من  مدير مركز الخدمة النفسية   

 9:2119الى   2113من  تدريبمدير مركز الدراسات واالستشارات وال 

 8:2119الى    2110من  المستشار االعالمى لجامعة عين شمس 

 01:2100الى    2118لجامعة عين شمس  من   مدير المكتب االعالمى 

 00 2119الى     2113من  مركز المستقبليات:نائب رئيس مجلس ادارة 

 02 والطفولةبالمجلس القومى لالمومة  خط نجدة الطفل:المشرف العام على 

 07 علاى مساتوك كلياات جامعاة  اختياار الطالاب المثاالى:المشرف العاام علاى لجاان

 عين شمس

 01 بمجلس الوزراء ) شعبة االنسانيات (  المجالس القومية المتخصصة: عضو 

 00 بوزارة التعليم العالى اللجنة القومية العليا لالنشطة الطالبية: عضو 

 03_ مركاز الخدماة النفساية كلياة ,  المهارات البشاريةرئيس شعبة التدريب وتنمية

 تصميم واعداد وتنفيذ البرامج التدريبية(االداب , جامعة عين شمس         )

 03 _مركز بحوث الشرق االوسط_  مدير وحدة قياسات الرأك العام 

 09 )عضاااو اللجناااة الجامعياااة العليا)مساااتوك وكاااالء جامعاااة عاااين شااامس_

 السياسات ووضع االستراتيجيات( ) رسملشوؤن البيئة والطالب 

 08 خبياار ومستشااار التاادريب )المهااارات البشاارية ( لمااوظفى جامعااة عااين_

تصميم واعاداد وتنفياذ بارامج تادريب القياادات المتوساطة شمس )ادارة التنظيم واالدارة (, 

 والعليا من الموظفين

 21 الوقايااة النفسااية _خبياار واستشااارك تاادريب المهااارات البشاارية وكيفيااة

السلوكية من االدمان للشباب والمراهقين واالطفال فاى المادارس والمعاهاد و

’ رئاسة مجلس الوزراء  بصندوق مكافحة االدمان والمخدرات .والجامعات , منظور وقائي( 

 مصر 

 20 المؤسسااات  بالجمعياات االهليااة ومؤسسااات المجتمااع الماادنى_خبياار واستشااارالتدريب (

 ات جناح االحداث ...الخالعقابية _ دور االيتام _ مؤسس

 22 عضااو هيئااة التاادريس _ اكاديميااة الشاارطة _ الدراسااات العليااا )علااام_

 دبلوم االمن العامالنفس الجنائى ( 

 27 _الجنائياة بمصالحة االمان  المشرف العلماى علاى البحاوث والدراساات العلمياة

 (العام  ).كيفية التعامل االنسانى مع السلوك االجرامى والجانح 



 21 وزارة الادفا  _  واستشارك تصميم االختباارات والمقااييس النفساية_ خبير

 __مصر 

 20 فى العدياد مان المجاالت والادوريات العلمياة المحكماة فاى  لجنة التحكيم العلمى_ عضو

 مصر والعالم العربى .) مصر , السعودية  ,الكويت, العراق ,قطر ,.االردن , االمارات , عمان , 

 23جامعاة عاين  مركز تنمياة قادرات أعضااء هيئاة التادريسالتدريب _  _خبير واستشارك

شاامس ) دورات تدريبيااة فااى مهااارات التواصاال , مهااارات التفكياار , مهااارات تقااديم الااذات لالخاارين, 

 مهارات القدرة على االقنا  والعرض, مهارات االبدا  واالبتكار ,,,,,الخ)

 23 _ لقااومى لالمومااة والطفولااة المجلااس ا_ المشاارف العااام علااى خااط نجاادة الطفاال

,)  تقديم الخدمات العالجية واالرشادية لالطفال ذوك المشاكالت السالوكية والنفساية _مجلس الوزراء 

 ومشكالت التحصيل الدراسى و مشكالت التفاعل االسري 

 29 حاصل على شهادة _TOT ( الدولية فاى التادريب علاى المهاارات البشارية

 شعبة القيادات ( وزارة التعليم العالى _ مصر 

 28 وزارة الشباب والرياضة  بمراكز الشباب_ خبير واستشاري التدريب _ 

 71 _فى اللجان العلميىة علاى رساائل الماجساتير والادكتوراه )  المشرف والمناقش العلمي

 م العربيعلم النفس (  فى مصر والعال

 70 لالخصائيين االجتماعيين العاملين فاى مجاال رعاياة االطفاال _خبير واستشاري التدريب

 فى الجمعيات االهلية والمؤسسات االجتماعية المدنية

 72 ووضااع ) ادارة االزمااات (  لالنشااطة الطالبيااة_ عضااو اللجنااة القوميااة العليااا

 استراتيجيات االنشطة الطالبية على مستوك الجامعات المصرية بوزارة التعليم العالي 

 77باااالمجلس القاااومى للالموماااة والطفولاااة ) تااادريب  _ رئااايس لجناااة االرشااااد االساااري

االخصااائيين االجتماااعيين والنفساايين العاااملين مااع فئااات االطفااال ذو المشااكالت الساالوكية ) أطفااال 

 الشوار (

 71-الجمعيااة المصاارية للدراسااات  اللجااان والجمعيااات العلميااة المتخصصااة عضااو (

 النفسية ، رابطة االخصائيين النفسيين (

 70-لدرجاة االسااتذه المشااركين واالسااتذة فاي مصار والعاالم العرباي )  عضو لجنة الترقيات

 السعودية ، الكويت ، البحرين ، قطر ، عمان ، العراق 

 73-الستاذية الراعية ،، مركز االرشاد الجامعي ، جامعة الدمام لبحث ا المستشار العلمي 

 73- ( بمادارس  اعماال تطوعياة لخدماة المجتماعمدرب المهارات البشارية )

 سعود بن جلوي ، مدارس ابي بن ثابت بالمملكة العربية السعودية 

 79-بجامعااة  رئاايس لجنااة ت ساايس وبناااء برنااامج ماجسااتير االرشاااد النفسااي

 الدمام بالمملكة العربية السعودية 

 78-بااين جامعااة الاادمام ومصاالحة  رئاايس لجنااة اعااداد وتنفيااذ بروتوكااول التعاااون

 السجون بالمنطقة الشرقية 

 11-القبول للمعيدين والمحاضرين بكلية التربية بجامعة  رئيس لجنة اعداد استراتيجية

 الدمام

 10-لمياة واالجتماعيىاة المتخصصاةكاتب لمئات المقاالت والموضاوعات الع 

 من خالل الصحافة المصرية والعربية ، والبرامج التلفزيونية 

 12-بمركز الخدمة النفسية ، جامعة عين شمس  مستشار تعديل السلوك 



 17-بمركاز  خبير ومستشار اعاداد االختباارات النفساية وبحاوث الارأي العاام

 بحوث الشرق االوسط ،،مصر 

 امات العلمية االسه                

 1-لمراحاال البكااالوريوس ودرجتااي الماجسااتير  تاادريس المقااررات والمناااهج النفسااية

 بالجامعات المصرية والعربية والدكتوراه 

 2-على مساتوك االسااتذه المشااركين واالسااتذة فاي  تحكيم البحوث والدراسات النفسية

 بمصر والعالم العربيمجال علم النفس 

 7- علاااى مساااتوك البكاااالوريوس  البااارامج العلمياااة المساااتحدثةتصاااميم واعاااداد وتنفياااذ

)رئاايس لجنااه اعااداد برنااامج الماجسااتير كليااة التربيااة جامعااة والماجسااتير والاادكتوراه 

 الدمام ـ المملكه العربية السعودية .

 1-رئايس لجناة  تطبيق اسس ومعايير الجودة في صياغة المقررات والمناهج العلمياة (

  امعة عين شمسالجودة بكلية االداب ، ج

 0-وربط الجامعاة  وضع وصياغة االستراتيجيات العلمية  المتخصصة لخدمة المجتمع ،

 بمؤسسات المجتمع 
 3-) للطاالب واعضااء  وضع وصاياغة وتنفياذ البارامج التدريبياة ) المهاارات االنساانية

 هيئة التدريس والعاملين بالكليات  والجامعة لرفع مستوك االداء المهني

 3-معامل التجريب  انشاء الوحدات العلمية المتخصصة في مجال علم النفست سيس و (

، وحدات اعداد االختبارات والمقاييس النفسية ، وحدات قياساات الاراي العاام ، وحادات 

 تقديم االستشارات النفسية الفردية والجماعية  

 9-نسانية في مجال الدراسات اال ت سيس واشهار المجالت العلمية المتخصصة المحكمة

 )مجلة مركز الخدمه النفسية والنفسية 

 8-لربط خدمات الجامعه العلمياة ببقياة مؤسساات بالكلية ت سيس وحدة خدمة المجتمع ،

 المجتمع 

 01-ت سيس ومتابعة وحدة االرشاد االكاديمي  

 00-فاي مجاال الدراساات  التواصل ماع الجمعياات والمراكاز البحثياة االقليمياة والدولياة

 النفسية وعقد بروتوكوالت للتعاون العلمي ) دراسات ، مؤتمرات ، ندوات 

 02-ونشار  االشراف علاى السايمنار العلماي الادوري العضااء هيئاة التادريس بالكلياة ،

 النواتج العلمية في الدوريات والمجالت العلمية المتخصصة 

 07-البارامج الدراساية ،  س وتقييم ومتابعةاالشراف على اللجان العلمية المعنية بتاسي

 والعمل الجماعي البحثي ، والت ليف العلمي المشترك

 01-وكيفية االفادة من نتائجها لمؤسسات المجتمع تسويق االبحاث العلمية  

 

–البحوث والدراسات العلمية                      -  

  لةالمج االيدز بمرض المستهدفين لدى ومصادرها الطبية المعلومة 
9191 خاص إصدار المنيا جامعة - اآلداب لكلية العلمية  

 

 



 2- لدي السياسية المشاركة في استطالعية دراسة.. الخليج أزمة 
 عشرينيال العيد مؤتمر المصري المجتمع في التعليمية الشرائح بعض
. 9111 ديسمبر المنيا جامعة – اآلداب لكلية  

 
 العراق ضد العسكري اإلجراء في المصري الجمهور بعض أراء -3
 ركزم مجلة" الثانية الخليج حرب" العام الرأي في سيكولوجية دراسة"

.9119 يناير جامعة شمس عين جامعة – األوسط الشرق بحوث  
 

 4- الشخصي المستويين علي األمية مشكلة بأضرار األمين وعي 
.. القاهرة بمحافظة األميين لبعض ميدانية دراسة – والمجتمعي

9119المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة المنيا ديسمبر   
 

 5- األوسط بالشرق السالم عملية إطار في واآلخر الذات رؤية - 
 اإلسرائيلي للوفد االفتتاحي الخطاب مضمون تحليل في دراسة
.9112 يناير" المعاصر النفس علم مجلة" بمدريد  

 
 لمينالمع كليات طالب لدي الدراسي والتحصيل النفسي التوافق -6
.. ليالداخ بالقسم المقمين وغير المقمين بين الفروق في دراسة –
.9112 إبريل المنيا آداب" المعاصر النفس علم مجلة"  
 
 – المواجهة وسبل والمظاهر األسباب بين الجامعي الشباب عطالة -7

 "المعاصر النفس علم مجلة" الشبابية الرؤى في ميدانية دراسة
.9113 يناير السادس العدد – الثاني المجلد  

 
 ينب للفروق مقارنة دراسة" ذاته عن مفهومة" لغويا   المتأخر الطفل -9

 ابعالس العدد - الثاني المجلد - المعاصر النفس علم مجلة" الجنسين
9113 يونيه  

 
 الميذالت بين عينة لدي الشخصي الخير مجال في تجريبية دراسة -1

 لثالثا المجلد - اإلنسانية والعلوم لآلداب العلمية المجلة المشكلين،
9117 يناير والعشرون،  

 
 عضب ضوء في الزائد النشاط ذو للطفل الوالدية المعاملة أساليب -91

 مجلدال ، اإلنسانية والعلوم العلمية المجلة الديموجرافية المتغيرات
.9117 يوليو والعشرون الخامس  

 
 من األبناء لدي الشخصية سمات وبعض الحياة أحداث ضغوط -99

" ةاإلنساني والعلوم لآلداب العلمية المجلة" األسري العنف ضحايا
.9117 أكتوبر والعشرون السادس المجلد  

 
 ةدراس ، واألبناء اآلباء بين الحياة أحداث لضغوط المتبادلة الرؤى -92

 دابلآل العلمية المجلة واالصماء المرضي األطفال بعض بين للفروق
.9119 يناير والعشرون السابع المجلد اإلنسانية والعلوم  

 
 في سبتمبر من عشر الحادي لتداعيات المصريين بعض رؤية -93

 سشم عين جامعة - األوسط الشرق مجلة األمريكية المتحدة الواليات
. 2112 يناير األول العدد -  
 



 الرآى في دراسة – المصري المواطن لدى االقتصادية المشكلة -94
 العدد –"  األوسط الشرق بحوث مركز مجلة"  القاهرة بمحافظة العام
. 2112 أبريل الثاني  

 
o 95 – العرب يدركها كما واإلسرائيلية العربية الذات صورة 

 الشرق بحوث مجلة والذهنية النمطية قلوب في دراسة"
".2112 يوليو الثالث العدد – األوسط  

 
o 96 – بتضر األمريكية للتهديدات المصريين من شرائح رؤى 

 مركز مجلة – العام الرأي سوسيولوجية في دراسة – العراق
. 2113 يناير الخامس العدد – األوسط الشرق بحوث  

 
o 97 – في دراسة - المصرية للمرأة السياسية المشاركة 

 – األوسط الشرق بحوث مركز مجلة العام الرأي لوجيةيكولوس
. 2113 أبريل السادس العدد  

 
o 99- لاحتال)  العربية للمنطقة األمريكية االنجلو التهديدات 

 السابع العدد – األوسط الشرق بحوث مجلة(  نموذجا   العراق
. 2113 يوليو  

 
o 91- من ةعين لدى العراقية األزمة شكلتها التي الذهنية الصورة 

 العدد – األوسط الشرق بحوث مركز مجلة – المصري المجتمع
.2113 أكتوبر – الثامن  

 
 21– ليةفاع لمدى المصرية بالجامعات التدريس أعضاء بعض رؤية 

 – األوسط الشرق بحوث مركز مجلة – الطريق خريطة فاعلية بنود
. 2114 يناير – التاسع العدد  

 
 29– دراسة – والتوقعات االنطباعات – حسين صدام اعتقال 

 الشرق بحوث مركز مجلة – الجامعة شباب من لشريحة ميدانية
. 2114 يناير – التاسع العدد شمس عين جامعة – األوسط  

 
 –22 دراسة – جماهيرية رؤية – الكبير األوسط الشرق مشروع 

 نعي جامعة – األوسط الشرق بحوث مجلة – ميدانية استطالعية
. 2114 أبريل العاشر العدد – شمس  

 يةالعرب اإلصالحية للمبادرة الجامعات أساتذة من عينة رؤية – 23
 عين جامعة"  األوسط الشرق بحوث مجلة"  العربية للجامعة
. 2114 يوليو – عشر الحادي العدد -شمس  

 

بين اعداد وتنفيذ واشراف ومناقشة وتحكيم على  بحثا 272انجز الباحث قرابة 

 م2112مدار الحياة الوظيفية حتى 

 الكتب والمؤلفات العلمية 

 0  الصحة النفسية .... فتحي الشرقاوك 



 2   فتحى الشرقاوي     النفسية ) اسس التقنين أسس اعداد وتصميم االختبارات 

 7  مناهج البحث فى العلوم االنسانية ,,,, فتحي الشرقاوي 

 1  كيفية تنشئة طفل المستقبل ,,,,, فتحي الشرقاوي 

 0  االضطرابات النفسية لالطفال ,,,, فتحى الشرقاوي 

 3 ي علم نفس النمو ,,,, فتحي الشرقاو 

 3  علم النفس السياحى ,,,, فتحي الشرقاوي 

 9  الفروق الفردية ,,,, فتحى الشرقاوك 

 8 علم النفس االحصائي ,,,, فتحى الشرقاوك 

 01   علم النفس المرضى ,,,, فتحى الشرقاوك 

 00  علم النفس االحصائي ,,, فتحى الشرقاوك 
 02  علم النفس العام .... فتحي الشرقاوي 
 07  اسس تقنين االختبارات والمقاييس النفسية .... فتحي الشرقاوي 

الدورات التدريبية )المهارات البشرية االنسانية ( التي قام االستاذ الدكتور فتحي 

 ، الشباب مراكز ، المدني، المجتمع مؤسسات ، في الجامعات  الشرقاوي بتصميمها وتنفيذها
 .الهيئات الوزارات،

 1- االزماتكيفية إدارة 
 2-كيفية مواجهة الضغوط 
 7- إدارة الذات 
 1-ادارة الوقت 
 0- كيفية التخطيط ووضع االستراتيجيات 
 3-كيفية االتصال والتواصل 
 3-القدرة على حل المشكالت 
 9- كيفية اتخاذ واصدار القرارات 
 8- العمل بروح الفريق 
 01 – التوافق الزواجى 
 00-  كيفية تحقيق التوازن االنفعالى 
 02- كيفية االدارة بالمشاركه 
 07-  القدرة على االقناع 
 01-القدرة على ادارة الصراع والتفاوض 
 00- تقديم الذات 
 03-  كيفية ادارة التفكير 



 03  كييفية المشاركة السياسية الفعالة  

الدورات التدريبية )العلمية المتخصصة ( التي قام االستاذ الدكتور فتحي الشرقاوي 

  وتنفيذهابتصميمها 

 1- كيفية اعداد وتصميم االختبارات والمقاييس النفسية 
 2- كيفية اعداد وتصميم خطط البحث العلمية في مجال الدراسات االنسانية 
 3- التدريب على فنيات المقابلة االرشادية والعالجية 
 4- التدريب على كيفية ادارة الجلسات االرشادية 
 5- الحالة في المجال االرشادي ) الفردي والجمعي (التدريب على كيفية اجراء دراسة 
 6- التدريب على كيفية وضع الخطط االحصائية لمعالجة البيانات البحثية 
 7-في الدراسات المسحية الوصفية ، وفنيات العمل  التدريب على كيفية اختيار العينات

  الميداني

 9- التدريب على كيفية اتقان مهارات تعديل السلوك في المجال االرشادي 

 8- التدريب على كيفية كتابة التقارير العلمية وتوثيقها 

 

 المؤتمرات العلمية 

  المؤتمر العلمي السادس  لعلم النفس في مصر كلية التربية جامعة

 10881  10 21ـــ  221010881المنصورة من 

 2-لرابااع عشاار لعلاام الاانفس فااي مصاار ، المااؤتمر العربااي المااؤتمر العلمااي ا

  10889  12 20ـــ  271210889السادس لعلم النفس  من 

  المااؤتمر العلمااي الخااامس عشاار لعلاام الاانفس فااي مصاار ، المااؤتمر العربااي

 10888  12 7ـــ  701010888االسابع لعلم النفس  من 

 مر العربااي المااؤتمر العلمااي السااادس عشاار لعلاام الاانفس فااي مصاار ، المااؤت

 211012111الثامن  لعلم النفس  ، كلية التربية جامعاة قنااة الساويس مان 

 12111  10 23ـــ 

   المؤتمر العلمي السابع عشر لعلم النفس في مصر ، الماؤتمر العرباي التاساع

 281012110أكتاوبر  مان  3لعلم النفس ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة 

 12110  10 70ـــ 

 علمي الثامن  عشر لعلم النفس في مصر ، المؤتمر العربي العاشار  المؤتمر ال

1  12 3ــاـ  11212112لعلم النفس ، كلية التربية ، جامعاة المنصاورة  مان 
2110 



 3-  الماؤتمر العلماي التاساع  عشار لعلام الانفس فاي مصار ، الماؤتمر العرباي

الحاااااادي عشااااار   لعلااااام الااااانفس ، كلياااااة االداب، جامعاااااة القااااااهرة  مااااان 

 12117  2810ـــ  231012117

 9-  المااؤتمر العلمااي الحااادي والعشاارون  لعلاام الاانفس فااي مصاار ، المااؤتمر

العربااي االثالااث عشاار   لعلاام الاانفس ، معهااد العبااور العااالى لااالدارة وانظاام 

 12110  212ـــ  701012110المعلومات   من 

 8- المااؤتمر العلمااي الثالااث والعشاارون  لعلاام الاانفس فااي مصاار ، المااؤتمر 

العربي الخامس عشر   لعلم النفس ، كلية التربية ـ جامعاة المنصاورة    مان 

 12113  012ـــ  711012113

 01-  المااؤتمر العلمااي الرابااع والعشاارون  لعلاام الاانفس فااي مصاار ، المااؤتمر

العربي االسادس  عشر   لعلم النفس كلية التربية ـ جامعة الزقازيق س   من 

 12119  312ـــ  11212119

 00-  المؤتمر العلمي السادس والعشارون  لعلام الانفس فاي مصار ، الماؤتمر

العربي الثامن عشر   لعلم النفس ، دار الضيافة  ـ جامعاة عاين شامس   مان 

 12101  312ـــ  001212101

 

 02-  المااؤتمر العلمااي السااابع والعشاارون  لعلاام الاانفس فااي مصاار ، المااؤتمر

الضيافة  ـ جامعة عين شامس    مان العربي التاسع عشر   لعلم النفس ، دار 

 12100  812ـــ  31212100

 07-  الماؤتمر العلمااي الثاامن و العشاارون  لعلام الاانفس فاي مصاار ، المااؤتمر

العرباااي العشااارون   لعلااام الااانفس ، كلياااة التربياااة ـ جامعاااة االزهااار     مااان 

 12102  912ـــ  31212102

 01-  االخصااائيين النفساايين المااؤتمر االقليمااي الثاااني لعلاام الاانفس ، رابطااة

 2101المصرييين )رانم ( 

 00- )  المااؤتمر الساانوي السااادس ) التفااوق العقلااي بااين الموهبااة واالباادا

  12113 0011الى  12113 0111جامعة كفر الشيخ ـ كلية التربية  من 

 03- ،، المؤتمر العلمي الحادي عشر روية سايكولوجية فاي حقاوق المسانين

  12113 1910 الى 310ا  كلية التربية ـ جامعة طنط

 03- 2113المؤتمر العلمي االول لقسم علم النفس ــ جامعة القاهرة  

 09-  2113المؤتمر العلمي الثاني لقسم علم النفس ــ جامعة القاهرة  

 08-  المؤتمر العلماي الثالاث االنمااء النفساي والترباوي لالماان العرباي فاي ة

  12110  03الى  00التربية  ضوء جودة الحياة ،، جامعة الزقازيق كلية



 21- الماؤتمر الساانوي التاساع لالرشاااد النفساي قااوة التنمياة والتقاادم ) رؤيااة

 20مستقبلية ( مركز االرشاد النفسي ــ كلية التربية جامعة عين شامس مان 

  10212112 27الى 

 20- المااؤتمر الاادولي االول لكليااة التربيااة ـااـ اعااداد المعلاام وتنميتااه ـ افاااق

لاادولي و اسااتراتيجيات التطااوير ـااـ كليااة التربيااة جامعااة حلااوان ماان التعاااون ا

  221112119الى  2011

 22- المؤتمر العلمي السنوي ، معهد الدراسات العليا للطفولة ،، جامعة عاين

  12110  17  20الى  21شمس  في الفترة من 

 27- مااؤتمر الدراسااات االنسااانية والقضااايا المعاصاارة ،، جامعااة االزهاار فااي

  12117  11  71الى  28ترة من الف

 21- ( المااؤتمر الساانوي العاشاار لقساام طااب االطفااال ،، جامعااة عااين شاامس

  12111  17  02الى  00اطفالنا هم مستقبلنا ( في الفترة من 

 20- مؤتمر الطفل العربي ) التحديات الخاصة بهم ( معهد الدراسات العليا

 12117  17  01 الى 9للطفولة ــ جامعة عين شمس في الفترة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت اشراف االستاذ  درجة الماجستير قسم علم النفس على الحاصلين

 الدكتور فتحي مصطفى الشرقاوي 



 التقدير اسم المشرف عنوان البحث تاريخ المنح اسم الطالب   م

 71/8/0882 فاديه عبد الفتاح مصطفى 0

 

أثر مشاهدة العنف التمثيلي على تنمية 
دراسة  -العدوانية لدى األطفالالنزعة 

 امبيريقية إكلينيكية مقارنة

 أ.د/ محمد معوض إبراهيم 

د/ فتحي مصطفى 
 الشرقاوي 

 ممتاز 

مع 
التوصية 

بالتبادل مع 
 الجامعات 

 23/3/0887 سمير سعد حامد خطاب 2

 عضو لجنة

تباين أساليب التنشئة الوالديه وعالقتها 
 بسمات الشخصية

القادر أ.د/ فرج عبد 
 طه

 ممتاز 

 

 02/3/0887 عطيات فتحي إبراهيم أبو العينين 7

 عضو

عالقة االتجاهات نحو المشكالت 
االجتماعية المعاصرة بمظاهر االغتراب 
النفسي لدى طالب الجامعة على ضوء 

 المستوى االجتماعي االقتصادي

د/ مايسة  أنور 
 المفتي

د/ فتحى مصطفى 
 الشرقاوي 

 ممتاز 

 

 21/3/0881 فؤاد فايد فايد سالم  1

 مشرف

العالقة بين االستهداف للحوادث وبعض 
الخصائص النفسية لدى سائقي السيارات 

 الثقيلة

أ.د/ مصري عبد 
 الحميد حندره

أ.د/ فتحي 
 مصطفى الشرقاوي 

 ممتاز

مجدددي محمددد محمددود  0
 حسن 

29/8/0881 

 عضو

دراسة مقارنة فى مكونات العالقة بين 
النفسية واالغراض المشكالت 

السيكوسوماتية لدى المراهقيين بالمعاهد 
 الدينية والمدارس العامة

أ.د/ فتحدددددددددددددددددددددددددددي 
 مصطفى الشرقاوي 

 ممتدداز

محمدددود عبدددد الدددرحمن  3
 أبو رحاب

27/01/0881 

 عضو

أ.د/محمددددددددد سدددددددديد  دراسة فى دينامية الوعى مشكلة االمية
 خليل

أ.د/ قددددري محمدددود 
 حفني

 ممتدداز

مع 
التوصية 

 بتبادل
الرسالة 

مع 
الجامعات 

 األخرى 



 1/3/2110 غادة عبدالرحمن محمد  3

 عضو لجنة

سيكولوجية االرهاب د دراسة مقارنة 
لمضمون االرهاب كما تعكسه وسائل 

 االعالم وكما يدركه الشباب

أ.د/سددددددددددددددددددددددديدمحمد 
 عبدالعال

أ.د/جيهددددددددان احمددددددددد 
 رشتي

 ممتاز

إيمدددددان فدددددارو  محمدددددد  9
 الصياد 

27/02/2112 

 ) إعالم (

 عضو

اعتماد الصفوة المصرية على وسائل 
 –اإلعالم في وقت األزمات والكوارث 

دراسة مقارنة بين وسائل اإلعالم المصرية 
 والدولية 

 

أ.د/فتحدددددددددددي مصدددددددددددطفي 
 الشرقاوى 

 

 ممتاز 

 21/1/2117 ايمان حسن عبد الله عبد الله 8

 عضو

العالقة بين بعض المتغيرات النفسية 
امهات المنغول نحو واالجتماعية اتجاهات 

 ابنائهم د دراسة مقارنة

 جيد جدا أ.د/ محمد سيد خليل

 22/3/2117 رحاب حسن محمد العيسوي  01

 عضو

الفرو  فى اساليب التفاعل الزواجى فى 
مرحلة منتصف العمر بين االزواج 
 –والزوجات المنجبين وغير المنجبين 

 دراسة فى االرشاد الزواجى

أ.د/العددددارف باللدددده محمددددد 
 الغندور

 ممتدداز

 28/8/2117 محمد السيد عبدالفتاح حسن 00

 مشرف

السلبية السياسية وعالقتها باالغتراب 
 السياسى وبعض خصائص الشخصية

أ.د/فتحدددددددددددي مصدددددددددددطفي 
 الشرقاوى 

أ.د/ مجدددددددددة احمددددددددد 
 محمود

 ممتاز

 22/9/2111 مصطفى حسن حسين حسن  02

 مشرف

بعض المتغيررات النفسية لنوعية الحياة 
وعالقتها بسمات الشخصية لمدمنى 

 الهيروين

أ.د/العددددارف باللدددده محمددددد 
 الغندور

د/ نجيددة اسددحق عبددد 
 الله

 ممتاز

 23/8/2111 نيفين السيد زكريا محمد 07

 مشرفا  

مستوى ونوعية الطموح وعالقته بضغوط 
احداث الحياة لدى عينة من فاقدات 
البصر والمبصرات المراهقات د دراسة 

 مقارنة

مصدددددددددددطفى  أ.د/فتحدددددددددددي
 الشرقاوي 

أ.د/العددددارف باللدددده محمددددد 
 الغندور

 ممتاز

 

 ممتازأ.د/فتحدددددددددددي مصدددددددددددطفى التلعثم وعالقته بالتحصيل الدراسى  70/01/2111 رنا سحيم  فهد الدبوس 01



 مشرف ) وافده (

 

ومفهوم الذات د دراسة مقارنة للفرو  بين 
 الجنسين فى مرحلة الطفولة المتأخرة

 الشرقاوي 

 03/9/2110 الدين يوسفإيناس حسام  00

 مشرف

 وسمات االنثوى  الدور وطبيعة  القيادة
 اإلدارية الكوادر من عينة لدى الشخصية

 بالجامعات التدريس هيئة لعضوات العليا
 مقارنة ميدانية دراسة –

 مصطفى فتحي/ د.أ

  الشرقاوي
 مع ممتاز

 التوصية
بتبادل 

 الرسالة بين
الجامعات 
والمراكز 
 البحثية 

انجددددددي محمددددددد ريدددددداض  03
 محمد

25/1/2556 

 مشرف

 بالمساندة وعالقتها الحياة أحداث ضغوط
 دراسة – األصم المراهق لدى االجتماعية

 ومقارنة ارتباطيه

 مصددددددددددطفى فتحددددددددددي/ د.ا
                                الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرقاوي 

 محمددددددد باللدددددده العددددددارف/ د.أ
 الغندور

 ممتاز

 24/5/2556 رانيا عطية نسيم إبراهيم 09

 رئيسا ومشرفا

 تعكسها كما الزوجين بين العالقة دينامية
 المتغيرات بعض ضوء في التليفزيونية الدراما

 . الديموجرافية

مصددددددددددطفى  فتحددددددددددي د/.أ
  الشرقاوي 

 ممتاز

 21/0/2113 عالء الدين احمد محمد  08

 مشرف

 ببعض وعالقتها االبتكارية القدرات
 بين للفرو   دراسة – الشخصية متغيرات

 واالستثماري  العام بالقطاعين المشتغلين
 . مصر في

محمددددد  باللدددده د/العددددارف.أ
                 الغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور 

 فتحددددددددددي مصددددددددددطفى. د.أ
  الشرقاوي 

 ممتاز

فددددتل اللدددده محمددددد أبددددو  21
 ذكري 

20/00/2113 

 عضو لجنة

فاعلية برنامج إرشادي لتعديل السلوك 
العدواني المباشر بإستخدام اللعب الحر 

 فئة القابلية للتعلم –المعاقين عقليا لدى 

 .ممتاز أ.د/ محمد سيد خليل

 21/02/2113 وليم كمال إبراهيم ميخائيل  20

 رئيسا  

 على االجتماعية المهارات بعض تنمية أثر
 والرضا المهني والتوافق األداء تحسين
 تجريبية دراسة – الممرض لدى الوظيفي

 .مقترح تدريبي برنامج لفاعلية

أ.د/ رز  سددددددددددددددددددددند 
 إبراهيم 

 ممتاز

 29/0/2113 زينب عبد العال إبراهيم  22

 رئيسا  ومشرفا  

التوافق الزواجي وعالقته بسمات 
 –الشخصية وأحداث الحياة الضاغطة 

دراسة مقارنة في ضوء بعض المتغيرات 
 الديموجرافية

أ.د/ فتحددددددددددي مصددددددددددطفى 
 الشرقاوي 

 ممتاز



 مرفت حبيب عبد السالم  27

 ) معيده بالقسم ( 

0/3/2113 

 عضو

دراسة مقارنة في األعراض 
السيكوسوماتية والتوجه الزماني بين 
المسنين بدور الرعاية والمقيمين مع 

 ذويهم

أ.د/ محمددددود السدددديد أبددددو 
 النيل

 ممتاز

مع 
التوصية 

بالتبادل مع 
الجامعات 

ومراكز 
البحث 
 العلمي

 22/01/2113 سعاد حسني محمد علي   21

 ومشرفا   رئيسا  

دوافع المشاركة السياسية وعالقتها ببعض 
دراسة ارتباطيه  –سمات الشخصية 

 مقارنة

أ.د/ فتحددددددددددي مصددددددددددطفى 
 الشرقاوي 

 ممتاز

 22/7/2119 شيماء مصطفى رجب عطية  20

 رئيسا  ومشرفا  

مفهوم الذات والتوافق الشخصي 
واالجتماعي للمعاقين سمعيا من طالب 

 المرحلة الثانوية .

مصددددددددددطفى  أ.د/ فتحددددددددددي
 الشرقاوي 

 ممتاز

شااايرين كامااال العراقاااي  23

 كامل 

 ) معيدة بالقسم (

31712118  

 إعـالم

ل الوعي دور الدراما التليفزيونية في تشكي
ارنة دراسة مق –السياسي للمرأة المصرية 

 بين المرأة الريفية والحضرية

 

أ.د1 ساااوزان يوساااف 

 القليني
 ممتاز

مع  

التوصية 

 بالتبادل

عبااااااد مااااااي مصااااااطفى  23

 الرازق عباس
91312118  

 ) إعـالم (

الصورة الذهنية التي يعكسها التليفزيون 
والصحافة األمريكية الموجهين باللغة 

العربية عن الواليات المتحدة األمريكية 
والدول العربية لدى الشباب العربي 

 الجامعي 

أ.د1سااااوزان يوسااااف 

 القلينى

أ.د 1 فتحي 

 الشرقاوي

 ممتاز

مع 

التوصية 

 بالتبادل 

نااااااارمين محماااااااود  29

 خلف محمد 

010212118  

 رئيسا  ومشرفا  

الصورة الذهنية للمرأة العاملة كما يدركها 
 الموظف الحكومى

 أ.د1 فتحى مصطفى

 الشرقاوي
 ممتاز

منى عبد الله إبراهيم  28
 الشرقاوي 

0/02/2118 صورة السلطة السياسية وعالقتها  
عينة من طالب باإلغتراب السياسى لدى 

 الجامعة د دراسة ميدانية مقارنة

أ.د/ فتحى مصطفى 
 الشرقاوي 

 ممتاز

 ممتازأ.د1 فتحي مصطفى مواجهة ضغوط  أحداث الحياة و عالقتها  2101 فاطمة محمد رضا 71



 الشرقاوك باألساليب المعرفية لدى المرأة 

 20/02/2100 أحمد مجدي أحمد فرج 70

 

 

الشخصية لدى نوعية الحياة وسمات 
مواجهى الكوارث واألزمات د دراسة مقارنة 
بين مواجهى الكوارث وأصحاب الوظائف 

 األخرى فئة موظفى الحكومة

أ.د/ فتحى مصطفى 
 الشرقاوي 

 ممتاز

إسلوب حل المشكالت وعالقته بالذكاء  00/9/2102 يوسف عراقي يوسف محمد 72
الوجداني لدي عينة من صانعي القرار 

األكاديمي د دراسة إرتباطية في المجال 
 مقارنة

.د/ فتحي مصطفى 
 الشرقاوي 

د/ مندددددددددددال محمدددددددددددد 
 شحاته

 ممتاز

 

 

 

 

 

بيان الطالب الحاصلين على درجة الدكتوراه قسم علم النفس تحت اشراف االستاذ 

 الدكتور فتحي مصطفى الشرقاوي

 التقدير اسم   المشرف     عنوان البحث تاريخ المنح اسم الطالب م

انور محمد قضيب  0
 القضيب

 ) وافد (

09/7/
0883 

االتجاه نحو بعض القضايا السياسية 
المعاصرة وعالقته باالساليب المزاجية 
لطالب الجامعة د دراسة نفسية عبر 

حضارية مقارنة بين المجتمعين المصرى 
 والسعودى

أ.د/ فرج احمد 
 فرج 

أ.د/ فتحي 
مصطفى 
 الشرقاوي 

 مرتبة الشرف االولى

 

/27/00 محمد عبدالتواب البكرى  2
0883 

العطالة عن العمل وعالقتها ببعض 
 -سمات الشخصية لدى خريجى الجامعة

 دراسة سيكولوجية مقارنة

.د. فتحي أ
مصطفى 
 الشرقاوي 

أ.د/رز  سند 
 ابراهيم

 مرتبة الشرف االولى

 مرتبة الشرف األولىأ.د/محمود السيد عالقة ضغوط الحياة ببعض سمات /71/01 صالل عبدالكريم مدنى 7



2110 

 عضو

واالعراض االكتيائية لدى  الشخصية
 بيئتى الحضر والواحات

 أبوالنيل

أ.د/ مايسة انور 
 المفتى

أ.د/ احمد 
 مصطفى حسن

/23/1 صابر احمد عبدالموجود 1
2119 

 عضوا  

تأثير برنامج المدمن المجهول على 
نسق القيم وتوكيد الذات والتوافق 

لدى مجموعة من النفسى د االجتماعى 
 المعتمدين على مواد ذات التأثير النفسى

أ.د/محمد سيد 
 خليل

 مرتبة الشرف االولى

/71/0 محمد السيد عبد الفتاح 0
2118 

 

اإلغتراب السياسي وعالقته بأبعاد 
الحرمان االجتماعي وسمات الشخصية 

 لدى الشباب

أ.د/ فتحي مصطفى 
 الشرقاوي 

 مرتبة الشرف االولى

 

/2/00 محمد رضافاطمة  3
2118 

مواجهة ضغوط  أحداث الحياة و 
 عالقتها باألساليب المعرفية لدى المرأة

أ.د/ فتحي مصطفى 
 الشرقاوى 

 مرتبة الشرف االولى

ن مع التوصية بالتبادل بي
 الجامعات والمراكز البحثية 

00191 نيڤين السيد زكريا 3
2102 

القبول / الرفض الوالدى  وعالقته 
النفسي والعدوان لدى عينة باإلغتراب 

من فاقدات البصر والمبصرات المراهقات 
 د دراسة ارتباطية مقارنة

أ.د/ فتحى مصطفى 
 الشرقاوى 

مرتبة الشرف االولى مع 
ع التوصية بتبادل الرسالة م

 الجامعات األخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


