
  
  
  

  
  علم النفس

  

  
  
  
  



إعداد االبتكار والتوافق الشخصي واالجتماعي لدى أطفال مرحلة الطفولة المتأخرة؛ 
  .محمود بحر حسن المنياوى  حنان

  .1990 ،معهد الدراسات العليا للطفولة. جامعة عين شمس: القاهرة   
   ك ت–) رسالة ماجستير ( ص 134   
   ح أ136‚7  
                      )26(  

  
  

دراسة ميدانية في عالقة االتجاهات الوالدية في "ت الوالدية وطموح األبناء االتجاها
   التنشئة

 إعداد؛ "المستوى االجتماعي االقتصاديضوء االجتماعية بمستوى طموح األبناء فـي 
  . يوسف عبد الفتاح محمد

  .1981كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة
    أ م ج -  ) ميكروفيش -رسالة ماجستير (   
                    )27(  

     
  

االتجاهات الوالدية وعالقتها بالسلوك التكيفى لألطفال المتخلفين عقليـا والمـصابين 
  . إعداد ميادة محمد على اكبر بأعراض داون؛

  .1996جامعة عين شمس، : القاهرة  
    أ م ج -  )رسالة ماجستير ( ص 197  
 م أ132‚2  

                    )28 (  
  
  

ارات التفكيـر اإلبتكـارى ــــج أنشطه إبداعية إثرائية  فى تنميـة مهـأثر استخدام برنام
  . إعداد كوثر محمد الغتملدى عينة من أطفال الرياض بدولة البحرين؛ 

  .1994كلية التربية، . العربي جامعة الخليج: المنامه  
   ك ت - )رسالة ماجستير (  ص 146  
   ك أ136‚7  

                    )29(  
  
  



تدريبي فى تنمية بعض مهارات اإلدراك البـصري لـدى األطفـال أثر استخدام برنامج 
  . إعداد فايزة احمد درويشالمصابين بالشلل الدماغى؛  عقليا المتخلفين

  .1994قسم التربية الخاصة، . كلية التربية. جامعة الخليج العربي: المنامة
   ك ت–) رسالة ماجستير (  ص 241

   ف أ132‚2
                   )30(  

  
 على النمو النفـسي االنفعـالي لـدى األطفـال المعـوقين يم برنامج لغوأثر استخدا

  . إعداد سهير محمد محمد توفيقسمعيا؛ 
   .1996 ،معهد الدراسات العليا للطفولة. عين شمس جامعة: القاهرة

    أ م ج –)  رسالة ماجستير(  ص 400  
   س أ136‚761  

                    )31(  
  
  

إعداد نجـوى محمـد زكـي محمـد ال؛ ـند األطفم الخلقي عـأثر األسرة في نمو الحك
  .مصطفى

  .1982، اإلنسانيةكلية الدراسات . جامعة األزهر فرع البنات: القاهرة  
    أ م ج –)   ميكروفيش–رسالة دكتوراه  (  
                      )32(  

  
  

دراسة : أثر االندماج لدى كفيفي البصر على توافقهم الشخصي واالجتماعي بالجزائر
حسن أحمد إعداد ؛ ق لدى التالميذ المفكوفين بالمدارس العامة الخاصةلعملية التواف

  .دالي
  .1979كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – ) ميكروفيش - رسالة ماجستير (  
                      )33(  

  
  

إعداد خليـل أثر الجنس والنموذج ومستوى الذكاء في سلــوك الغش عند األطفـال؛ 
  .محمد عليان

  .1977كلية التربية، . الجامعة األردنية: األردن  
   ج أ م–)  ميكروفيش–رسالة ماجستير (  



                      )34(  
  
  

  .جوزيف جورج عبد هللاإعداد ؛ العالقة بين الوالدين في بعض سمات الطفلأثر 
  .1980، التربيةكلية . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – ) ميكروفيش - رسالة ماجستير (  
                      )35(  

  
  

 دراسـة تجريبيـه:  عنـد األطفـالةأثر تعزيز البديل على التعلم وإكساب القيم التربويـ
  . إعداد حسن أحمد الجبالىسيكومترية مقارنة؛ 

  .1991 الدراسات العليا للطفولة، معهد. جامعة عين شمس: القاهرة  
   ك ت-) رسالة دكتوراه (  ص  638   

   ح أ136‚7
                      )36 (  

  
إعداد فاطمة محمد ن؛ ـاألحكام األخالقية وعالقتها بالتكيف االجتماعي لدى المراهقي

  . على ضحاوى
  .1995د الدراسات العليا للـطفولة، همع. جامعة عين شمس: القاهرة

    أ م  ج-) رسالة ماجستير (  ص 118  
   ف أ136‚7354

                    )37(  
  
  

مـريم إعـداد ؛  متعـددة وغيـر المعتمـديناألداء المعرفي لدى المعتمدين على مواد
  . خالد المجني

  .2004،  العليا الدراساتكلية. الكويتجامعة : الكويت
    أ م  ج-) رسالة ماجستير (  ص 128
  أد. مر153

                      )38(  
  
  

إعـداد أساليب التنشئة وعالقتها بالمشكالت النفسية في مرحلة الطفولـة الوسـطى؛ 
  . محمد سالمه ممدوحه



  .1984معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس :اهرةالق
   ك ت-) رسالة دكتوراه (  ص 287  
   م أ136‚7  

                    )39(  
  
  

 وعالقتهــا بالــسلوك االستكــشافى لــدى اطفــال مــا قبــل ةأســاليب المعاملــه الوالديــ
  . إعداد نسرين علي عثمان على ابو زيدالمدرسة ؛ 

  .1997 للطفولة،  العليامعهد الدراسات. جامعة عين شمس: القاهرة
    أ م  ج-) رسالة ماجستير (  ص 235

   ن أ136‚7
                      )40(  

  
  

إعداد ناديه ابراهيم عبد  ؛الوالديةاالضطراب التوحدى لدى األطفال وعالقته بضغوط 
  .أبو السعود القادر

  .1997معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة
    أ م ج –)  رسالة ماجستير(  ص 314  

   ن أ136‚7
                     )41(  

  
  
  

لألكتئاب وتقدير مدى كفاءتها في التمييز بين " هاملتون " إعداد صورة عربية لقائمة 
  .إعداد تهانى حسين عبد هللا المنيعمستوياته؛ 

  .2002كلية الدراسات العليا، . جامعة الكويت: الكويت  
   أ ت– )رسالة ماجستير( ص 187  
   ت أ151‚2  
                    )42(  

  
                      

اإلكتئاب والعـدوان لدى عينات من األحداث الجامحين ومجهولي الوالدين والمقيمين 
  .حنان عبد اللطيف الدوخيإعداد  ؛مع أسرهم

  .2004، كلية الدراسات العليا. الكويتجامعة : الكويت



   أ م ج –) رسالة ماجستير(  ص 105  
  إك. حن132‚195  
                     )43(  

  
  

االنتماء للوطن وعالقتـه بـالترابط األسـرى لـدى تالميـذ الحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم 
  .  السيد محمد سعيدأحمدإعداد السيد األساسـي؛ 

   .1996معهد الدراسات العليا للطفولة، . القاهرةجامعة : القاهرة  
    أ م ج –) رسالة ماجستير (  ص 152  
   س أ172  
                      )44(  

  
  

  . إعداد فاتن محمد أمين جمعهانتماءات الحدث الجانح وغير الجانح؛ 
  .1995معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة

    أ م ج –) رسالة ماجستير(  ص 137  
   ف أ136‚7354  
                     )45(  

  
  

إعـداد محمـد  ن من حيث تنظيم الشخصية؛ـن والمصابيـبحث دراسة مقارنة للجانحي
   .أحمد غالي

  .1964كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
    أ م ج    –)رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (   

                    )46(  
  
  
  
  
  

  . إعداد سعد زغلول مغربى المخدرات؛ تعاطيبحث سيكولوجية 
  .1966كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة  
            أ م  ج- )رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش (   
                  )47(  



  
  

بحث في دراسة مقارنة للقلـق لدى الطفل في األسرة البديلة والطفل فـي األسـرة 
إعـداد أملـى صــادق ميخائيـل سنة؛ ) 12-9(سن المدرسة االبتدائية من  العادية في

  . حنا
  .1990-1989. معهد الدراسات العليا للطفولة. جامعة عين شمس: القاهرة

   ك ت -) الة ماجستير رس( ص  151
   أ ب136‚7  
                    )48(  

  
  

ة سـدرا( برنامج مقتـرح لتنميـة المهـارات اللغويـة لـدى األطفـال مـا قبـل المدرسـة
  . إعداد هالة محمد احمد البطوطى ؛)تجريبية

  .1996 للطفولة، معهد الدراسات العليا .جامعة عين شمس:القاهرة
   م ج أ–  ك ت–)  رسالة ماجستير (ص  230  

   هـ ب136‚7
                    )49(  

  

 إعداد بعض العوامل النفسية والتربوية التي ترتبط بعدم تقبل الطفل لدار الحضانة؛
  نهلة سيد

   .حمد محمدأ
  . 1995. معهد الدراسات العليا للطفولة.جامعة عين شمس :القاهرة

    أ م ج –) رسالة ماجستير ( ص 122
   ن ب136‚7
                    )50(  

  

املى للشخصية وعالقته ببعض المشكالت السلوكية عند األطفال البناء الع
  . إعداد عاتكة على عبد الرحمن السعيد المتخلفـين عقليا؛

  .1997العليا، كلية الدراسات .جامعة الخليج العربي: المنامة
   ك ت- )رسالة ماجستير( ص  125

   ع ب132‚2
                    )51 (  



  
  
  

إعـداد  ؛ "ل النفـسيــــوء مفـاهيم التحليـة في ضة تجريبيـدراس" تي البوال العصاب
  . صقر العـزيزعبد كريمة 

  .1970، اآلدابكلية . جامعة عين شمس: القاهرة    
    أ م ج –  ) ميكروفيش- رسالة ماجستير(    

                    )52(  
  
  

في صورة )  م -ل(  الصورة ه المواقع العمرية لفقرات مقياس ستانفورد ـ بنيتحديد
  . إعداد ياسمين سالم حدادئة األردنية؛ معدلة للبي

  .1977، كلية التربية. الجامعة األردنية: األردن  
    أ م ج –) رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(  
                      )53(  

  
  
تعـاطى ملنظرية التحليل النفسي عن ) بواسطة القياس النفسي  (تحقيق التجربة ال

  الحشيش؛
  .إعداد محمد رشاد سيد كفافى

  .1981كلية اآلداب،. جامعة عين شمس : القاهرة  
    أ م ج –)  ميكروفيش -رسالة دكتوراه  (   
                      )54 (  

  
  

إعداد عبد هللا بكر ياسين ل الالعكسي عند األطفال؛ ـالتحويل العكسي والتحوي
  . الحاج حسين

  .1976كلية التربية، . الجامعة األردنية: األردن  
    أ م ج – )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(  
                    )55(  

  

دراسة " ة ـ برنامج إلكساب أطفال الرياض بعض المهارات االجتماعيتصميم
  . إعداد أمل محمد حسونة ؛"تجريبيـــة



  .1995، معهد الدراسات النفسية واالجتماعية. جامعة عين شمس: القاهرة   
   ك ت– )رسالة دكتوراه ( ص 269  

   أ ت136‚7
                    )56(  

  
  
  
  
  
  

بيق برنامج لتنمية مهارات العمل االسـتقاللى والنـضج االجتمـاعى لـدى األطفـال تط
  . إعداد عفاف عبد الفادى دانيال؛ )12-9(عقليًا من  المتخلفين

  .1997، للطفولةمعهد الدراسات العليا .جامعة عين شمس: القاهرة 
   ك ت-) رسالة دكتوراه ( ص 234  

   ع ت132‚2
                    )57 (  

  
  

 دراسـة مقارنــة :االعتدال في القرار في ضوء السمات الشخـصية للفــردالتطرف و
   للقيادات

  . إعداد سمير محمد محمد نصرالجنسين؛ من 
  .1979، كلية اآلداب. جامعة عين شمس: القاهرة  
  أ م ج –) رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (   
                    )58(    
            

  

إعـداد نحين المودعين بمؤسسات الرعاية؛ تغير أبعاد مفهوم الذات لدى األحداث الجا
   محمد

  .  محمد شرفحفنيحمدي 
  .1988جامعة عين شمس، : القاهرة  
   ك ت-) رسالة ماجستير ( ص 219  

   م ت136‚7354
                    )59 (    

  



  
؛ فاعلية دراسة :الشخصيةفي ة ـة ببعض السمات االنفعاليـالتفكير االبتكارى وعالقت

    إعداد
  . عيسىاحمد حسن  حسن
  .1967كلية التربية،. جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م  ج - )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(   
                      )60(  

  
  

إعـداد تقبل الطفــل لدور األم في التنشئة االجتماعية وعالقته بتوافقــه النفـسـي؛ 
  إحسان 

  . محمد أحمد الدمرداش
  .1980كلية البنات، . جامعة عين شمس: القاهرة  
            أ م ج  -) رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش (  
                  )61(  

  
  
  
  
  
  

دراسة : تقدير الذات والقلق واالكتئاب لدى المعتمدين على المواد النفسية المتعددة
  .إعداد منيرة صالح جاسم القطانمقارنة؛ 

  .2001كلية الدراسات العليا، . جامعة الكويت: الكويت
   ت أ–) رسالة ماجستير( ص 101  
   م ت132‚15  
                    )62(  

  
  

تقييم برنامج تدريبي خاص فـي تعـديل الـسلوك فـي رفـع مـستوى أداء األطفــال 
  . إعداد أموال أحمد عبد الكريمعقليًا في بعض المهارات االجتماعية؛  المـتخلـفين

  .1994كلية التربية، . الخليج العربي  جامعة:المنامة
  تك   -)رسالة ماجستير( ص  230    



   أ ت132‚2  
                      )63(  

  
  

إعـداد مـى التمييز بين القلق واالكتئاب باستخدام النموذجين المعرفـي والوجـداني؛ 
  .محمد إبراهيم الرميح

  .2001كلية الدراسات العليا، . جامعة الكويت: الكويت  
   أ ت–) رسالة ماجستير( ص 128

   م ت132‚15  
                    )64(  

  
  

إعـداد زكريـا ه بدافع االنجاز في مرحلة الطفولـة المتـأخرة؛ التوافق النفسي وعالقت
  . الشربينى أحمد

  .1981كلية البنات، . جامعة عين شمس: القاهرة
    أ م ج –)  رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش(   

                    )65(  
  
  

دراسـة مقارنـــة بـين الجنـسين فـي : التوافق النفسي وعالقتــه بمـستوى الطمـوح
  مرحلة

  . ؛ إعداد صالح أحمد مرحابالمغربالمراهقة ب
  .1984معهـد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس :القاهرة

   ك ت–) رسالة دكتوراه (  ص 368  
   ص ت159‚3
                    )66 (  

  
  

إعـداد التوجه الديني وعالقته ببعض أبعاد الشخصية لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة؛ 
  .  محمد الدسوقي السيدخالد

   .1997معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: هرةالقا
   أ م ج –) رسالة ماجستير(ص  217  

   خ ت136‚7354
                    )67 (  



  
  

فـي  انفعاليـًا المشكليندراسات تجريبية للتغيرات التي تطرأ على شخصية األطفـال 
  . درجات حسيـنإعداد زكية فترة العالج النفسي غير الموجة عن طريق اللعب؛ خالل 

  .1964كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج -)  رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش (  
                    )68 (  

  
  

إعـداد ؛ "محاولة تفسيرية"انويا فى ضوء أعراضها ردراسة إكلينيكية لبعض حاالت البا
  . نجاة احمد محمد النحرواى

  .1981ات،كلية البن. جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج –)  رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(   
                    )69 (  

  
  

إعداد سهير كامـل دراسة الصحة النفسية ومستوى الطموح للموهوبات المراهقات؛ 
   .علي

  .1977، التربيةكلية . جامعة عين شمس: القاهرة   
            أ م ج –) رسالة ماجستيرـ ميكروفيش (   
                    )70(  

  
  

 ،ن نحـوهمــعالقة بين إدراك المـراهقين المكفـوفين التجاهـات المبـصريدراسة ال
   . قشقوشإعداد إبراهيم زكى علىوبعض جوانب توافقهم الشخصى واالجتماعي؛ 

  .1972كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج -  )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(  
                      )71(  

  
  

ليـة والشخـصية واالجتماعيـة المرتبطـة بالنجـاح فـي دراسة بعض الخصائــص العق
إعداد سـيد ي؛ ـي العربـاألخصائيين االجتماعيين في المجتمع االشتراكإعداد معاهد 

  . عبد الحميد مرسى
  .1968كلية التربية، . جامعة عين شمس : القاهرة   



    أ م  ج -)رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش (   
                    )72 (  

إعـداد حمـدى ؛ باإلنتـاجت المميزة للشخصية المصرية وعالقتهـا دراسة بعض السما
  . ياسين محمد

  .1979كلية البنات، . جامعة عين شمس: القاهرة   
            أ م ج –)  رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش (  
                  )73(  

  
  

إعداد السيد عبد دراسة تجريبية عن السمات الشخصية للعاملين المدنيين المشكلين؛ 
  . يوسف زيدان القادر

  .1973كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج  – )رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش (   

  
                    )74(  

   
  

 نطواء مع أثر بعضإلاط واـنبسإلوح واـة عن العالقة بين مستوى الطمـدراسة تجريبي
  . إعداد عبد الوهاب حسن العيسىالمتغيرات؛ 

  .1973جامعة بغداد، : بغداد
  ك ت –) رسالة ماجستير ( ص 247  
   ع د137  

                    )75 (  
  
  

  . إعداد بحرية داود الجنابىدراسة تجريبية للخصائص النفسية لألطفال الصم؛ 
  .1970كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة  
            أ م ج  - )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (   
                  )76(  

  
  

ثر إرشـاد األبنـاء علـى تخفيـف القلــق أثر إرشاد اآلباء وأ بين دراسة تجريبية مقارنة
  . حمد رفعت جبر محمدأإعداد لمراهقين؛  الـدى



  .1978كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج –)  رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش (   
                     )77(  

  
  

ريق القـراءة والمناقـشة دراسة تجريبية مقارنه بين أسلوبي اإلرشاد النفسي عن ط
  . حمد رفعت جبر محمدأإعداد  الجمالية؛

  .1974، كلية التربية. عين شمسجامعة : القاهرة   
    أ م ج –)  رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (   
                     )78(  

  
 دراسة تجريبية مقارنة لبعض السمات االنفعالية للشخصية لدى األحــداث الجـانحين

  . ي احمد عبد هللاإعداد مجدواألسوياء؛ 
  .1974اآلداب،  كلية. جامعة اإلسكندرية: االسكندرية  
            أ م ج  - )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (    
                   )79(  

  
  

تزان االنفعـالي؛ إلدراسة تجريبية مقارنـة لمفهوم الذات لدى الجنـسين وعالقتـــه بـا
  . حمد أبو زيدأإبراهيم  إعداد

  .1976كلـية اآلداب، . اإلسكندريةجامعة  : االسكندرية  
    أ م ج  - )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(  
                    )80(  

  
  

ــسية  ــاتهن النف ــا بحاج ــات وعالقته ـــدى المراهق ــة ل ــالم اليقظ ــة ألح ــة تحليلي دراس
  . إعداد فيوليت فؤاد إبراهيماالنفعاليـة؛  ومشكالتهــن

   .1973كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج –) رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(   
                     )81(  

  
  

) القابلين للتعلم(دراسة تحليلية لبعض القدرات العقلية لدى األطفال المتخلفين عقليًا 
  . إعداد شيخه عبد هللا عيسى الحسينىالبحرين؛  بدولة



  .1994التربية،  كلية .جامعة الخليج العربي: المنامة
   ك ت–) ستير رسالة ماج (  ص129  
   ش د136‚2  
                     )82 (  

  
  

إعـداد دى الـشباب؛ ـــراب وعالقته ببعض المتغيـرات النفـسية لـدراسة تحليلية لالغت
  . محمد إبراهيم عيد إبراهيم

  .1989كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة 
   ك ت–) رسالة دكتوراه ( ص 219  

   م د136‚7354
                      )83(  

  
  
  
  
  
  
إعـداد عبـد الـرحيم راسة تحليلية للعوامل النفسية المـؤثرة فـي فاعليـة المنظمـة؛ د

  .  موسىقناوى
  .1984 كلية التربية،. جامعة المنصورة: المنصورة

    أ م ج –) رسالة دكتوراه(ص 286  
   ع د158‚7  

                      )84 (  
  
  

داد محمد جميل إعريين؛ ـلعمل لدى المراهقين المصبادراسة تحليلية للقيم المرتبطة 
  . يوسف منصور محمد

  .1973كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج –) رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش(  
                      )85(  

  
  

  . إعداد طلعت منصور غبريالدراسة تحليلية للمواقف المرتبطة باللهجة في الكالم؛ 



  .1967كلية التربية ، . جامعة عين شمس: القاهرة  
  ر.  م –) رسالة ماجستيرـ ميكروفيش(  
                      )86(  

  
  

  . البدويإعداد سمير  المكفوفين؛ ألحالمدراسة تحليلية مقارنة 
  .1961كلية التربية،  .جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج –) رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(  
                      )87(  

  
  

عداد عفاف عمـر سـلطان حمـد إة سيكولوجية في تنمية مهارات صنع القرار؛ ـدراس
  . العمـر
  .1998كلية البنات لآلداب والعلوم والتربيـة، . جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج –) رسالة ماجستير( ص 81  

   ع د159‚1  
                      )88 (  

  
  

  . إعداد نظام سبع النابلسـى باألداء العملى؛ االنجازدراسة عالقة مستويات دافعية 
  .1982كلية التربية، . ة عين شمسجامع: القاهرة  
    أ م ج –) رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(  
                      )89 (  

  
  
  

دراسة في الشخصية الفلسطينية دوافع واتجاهات بعض العينـات الفلـسطينية نحــو 
  . حمد الشكعهأ عادل يإعداد علالهجرة؛ 
  .1978كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج – ) ـ ميكروفيش رسالة ماجستير(  
                      )90(  

  
  



إعـداد فيـصل محمـد خيـر دراسة في عالقة االتـزان االنفعـالي بمـشكالت الـشباب؛ 
  . رالزدا

  .1978كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج –) رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (   
                      )91(  

  
  

  . إعداد أنور محمد حسن الشرقاوىين؛ دراسة ألبعاد مفهوم الذات لدى الجانح
  .1970كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (  
                      )92(  

  
  

إعــداد ســيد أحمــد دراســة مقارنــة؛ : دراســة لــبعض المــشكالت النفــسية لألطفــال
  .مصطفى درغام

  .1969لعليا للطفولة،معهد الدراسات ا. جامعة عين شمس: القاهرة   
   ك ت–) رسالة دكتوراه ( ص 161  

   س د136‚7
                      )93(  

   
  

دراسة لبعـض أنـواع التفـوق العقلـي مــن حيـث عالقتهــا بالحاجـة إلــى اإلنجـاز 
  . إعداد صابر حجازى عبد المولىالطموح؛  ومستوى

  .1978كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
    أ م ج –) ميكروفيشرسالة ماجستير ـ (  
                      )94(  

  
  

ة الخاصـة فـي ـالتربيفصول دى عينة من أطفال ـلالشخصية دراسة لبعض متغيرات 
  . إعداد صالح عميرة على محمددولة اإلمارات العربية؛ 

  .1997،  للطفولةمعهد الدراسات العليا. جامعة عين شمس: القاهرة 
    أ م ج – )رسالة ماجستير(ص 145        
   ص د136‚7  
                      )95(  



  
  

  .  عبد الواحد وافىيإعداد عزم علدراسة لتطور مفهـوم الذات لدى األطفال؛ 
  .1979كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – )رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش(  
                      )96(  

  
  

تماعي لطفل ما قـبل دراسة لحجم األسرة والترتيب الميالدي وعالقتهما بالنضج االج
  . إعداد محمد محمد محمد نعيمةالمدرسي؛  السن

  .1969معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة 
   ك ت–) رسالة ماجستير ( ص 138  
   م د136‚7  
                      )97 (  

  
  

دراسـة وصفيـــة : ة مختلفةـدراسة لطبيعة اضطراب شكل التفكير لدى فئات فصامي
  .  حلمي إعداد ليلى عبد الحميد؛ ستطالعيةا

  .1980كلية اآلداب، .  جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج–  ) رسالة ماجستيرـ ميكروفيش  (  
                      )98(  

  
  

راقي ـدراسة لمـستوى الطمـوح لـدى طـالب وطالبـات الجامعـة فـي المجتمـع العـ
  .  محمدمعروفسعاد  إعدادالمعاصر؛ 

  .1980كلية البنات، . عين شمسجامعة : القاهرة
    أ م ج – ) ميكروفيش–رسالة ماجستير (  
                      )99(  

  
  

دراســة لنمــو إدراك الــزمن لــدى األطفــال فــي مرحلــة ريــاض األطفــال والمرحلــة 
  .  خليلعبد الفتاح صابر عبد المجيد إعداد االبتدائية؛

  .1978 كلية التربية،. جامعة عين شمس: القاهرة   
   أ م  ج–  ) رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (  



                      )100(  
  
  

ين الــسمع مــن حيــث ي وعــاد-ليــا أو جزئيــًا  ك-دراســة مقارنــة بــين األطفــال الــصم 
   .إعداد زينب محمود احمد إسماعيلالعصابية؛ االستجابات 

  .1968كلية التربية،  .جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج –)  فيش ـ ميكروماجستيررسالة         ( 
                      )101(  

  
دراسة مقارنة ألبعاد الثقة بالنفس بين المتفوقين وغير المتفوقين من الجنسين في 

  .محمد حمد السعيد؛ المرحلة الثانوية
  .2001، كلية الدراسات العليا. جامعة الخليج العربي: المنامة  
  ك ت – ) رسالة ماجستير ( ص 133  

   در. مح179‚9
                      )102(  

  
  

دراسة مقارنة لبعض الخصائص المعرفيـة واالجتماعيـة لألطفـال المتخلفـين عقليـًا 
إعداد عادل سعد خلــيل التخلف العقلي الخفيف واألطفال غير المتخلفين؛  مـن فـئة

  . حـرب
  .1997معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة   
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص  430  

   ع د132‚2
                      )103(  

  
  

دراسة مقارنة لبعض خصائص الشخـصية لـدى الرياضـيين بدولـة الكويـت وبعـض 
  . إعداد نبيلة أحمد الزهيرى الخليجية األخرى؛ الدول

  .1994للبنين بالهرم، التربية الرياضية كلية . جامعة حلوان: القاهرة 
   ك ت–) رسالة دكتوراه( ص  216

   ن د152‚8  
                      )104 (  

  
  



دراسة مقارنة لبعض مظاهر النمو عنـد األطفـال المـصابين بزملـة دوان واألطفـال 
  . إعداد رجاء احمد جاسم التويتان الـعاديين؛

  .1994 التربية،  كلية. جامعة الخليج العربي: المنامة 
   ك ت–)  رسالة ماجستير( ص 100  

   ر د132‚2  
                      )105 (  

  
  

ــة لــسم ــة مــن دراســة مقارن فــي 12-8ات شخــصية الطفــل المــصري فــى المرحل
  . إعداد ليلى عبد الحميد عبد الحافـظاالجتماعية واالقتصادية المختلفة؛  المستويات

  .1981كلية البنات، . جامعة عين شمس: القاهرة  
            أ م ج – )رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش  (    
                    )106 (  

  
  

 التـصلب لـدى الـسيدات المتزوجـات العـامالت وغيـر دراسة مقارنة لسمة المرونـة ـ
  . إعداد فايزة يوسف عبد المجيدالعامالت؛  

  . 1975كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – )رسالة ماجستيرـ ميكروفيش(  
                      )107(  

  
  

إعـداد بين المصابين بالـصرع واألسـوياء؛ والذاكرة دي ـدراسة مقارنة للتفكير التجري
  . محمود مجدي حسن

  .1981كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة 
    أ م ج – )رسالة ماجستيرـ ميكروفيش(  
                      )108 (  

  
  

دراسة مقارنة للتفكير العلمي عند البنين والبنات وعالقته بالدراسة الجامعية للفتـاة؛ 
  . وفية محمد عبد العزيز الكموني إعـداد
  .1970كلية التربية،. عة عين شمسجام: القاهرة   
            أ م ج  -)رسالة ماجستير ـ ميكروفيش  (  
                    )109 (  



  
  

إعـداد محمـد عبـد دراسة مقارنة للحاجـات النفـسية لـدى المكفـوفين والمبـصرين؛ 
   . الطيبالظاهر
  .1974كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (   
                      )110(  

  
  

دراسة مقارنة لمستوى الطموح وعالقتـه باإلنجـاز األكـاديمي علـى عينـة مـن طلبـة 
  . هـإعداد صفوت أحمد عبد ربر؛ ـة من بدو جنوب سيناء والحضـالثانوي المدارس

  .1995معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس :القاهرة
   مأ  ج –) رسالة ماجستير( ص 174  
   ص د137  
                      )111 (  

  
  

إعـداد حـسن دراسة مقارنة لمستوى القلق عند األطفـال المكفـوفين والمبـصرين؛ 
  .الجبالياحمد 
  .1989معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس : القاهرة  
   ك ت–) رسالة ماجستير( ص  318  

   ح د136‚7
                      )112 (  

  
 يز بين حاالتي للتم)بقع الحبر(شاخ رورمدى اإلفادة من اختبار دراسة مقارنة لمعرفة 

  . إعداد فاروق إبراهيم عبد الرحمن أبو عوف صاب القهري واألسوياء؛عال
  .1972كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج –) رسالة ماجستير ـ ميكروفيش  (    
                      )113 (  

  
  

إعـداد بدريـة كمـال احمـد ث العائـــد إلـى االنحـراف؛ دراسـة نفسية اجتماعية للحد
  . محمد
  .1981كلية البنات، . جامعة عين شمس :   القاهرة  



    أ م ج – )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (    
                      )114 (  

  
  

دراسـة (دراسة نفسية لعينات من المشاركين سياسيًا في بناء القرار بدولـة الكويـت 
  ؛)ميدانية

  . سلطان حمد العمرعمر  إعداد عفاف
  .1995،  لآلداب والعلوم والتربيةكلية البنات. جامعة عين شمس: القاهرة

    أ م ج – ) رسالة ماجستير ( ص 190
   ع د320‚0015

                    )115(  
  
  

الدفء الوالدى وعالقته ببعض خصائص الشخصية واإلبداع لـدى عينـة مـن أطفـال 
إعـداد يوسـف علـى فهـد هورية مصر العربيـة؛ اإلعدادية بدولة الكويت وجم المرحلة
  . الرجيب
  .1996كلية اآلداب، . جامعة المنيا: المنيا   
   أ م ج –) رسالة دكتوراه (ص  220  
   ي د136‚7  
                      )116(  

  
  

 للذكــاء بينيـهورد فدالالت صدق وثبات صوره معدلـة للبيئـة األردنيـة لمقيـاس سـتان
  . إعداد نصر محمد احمد العليمرحلة التجريبية؛  في ال L-M الصورة 1960 مراجعة
  .1977كلية التربية،  . الجامعة األردنية: األردن  
    أ م ج –) رسالة ماجستير ـ ميكروفيش  (  
                      )117 (  

  
  

  . نشراح محمد دسوقىإإعداد دور المرأة االجتماعي وعالقته بمفهومها عن ذاتها؛ 
  .1980 اآلداب، كلية. جامعة عين شمس : القاهرة  
  ج أ م –) رسالة ماجستيرـ ميكروفيش(  
                      )118(  

  



  . حمد محمد عمرأإعـداد محمود دور عامل السرعة االدراكية في االختبارات العقلية؛ 
  .1974كلية التربية ، . جامعة عـين شمس: القاهرة    
    أ م ج – ) رسالة ماجستيرـ ميكروفيش (    
                      )119 (  

  
  
 إعداد أنطوانيـت جـورجدراسة نفسية تجريبية؛ : اميات التوافق في الحياة الزوجيةدين

  . دانيال
  .1966كلية اآلداب، . القاهرةجامعة : القاهرة  
    أ م ج – )  ميكروفيش–رسالة ماجستير  (  
                      )120(  

  
  

 عـصام إعدادديناميات بزوغ الهوية الدينية لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؛ 
  . أحمد حسين حسين
  .1997معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عـين شمس : القاهرة   
   ك ت–) رسالة دكتوراه ( ص 210  

   ع د136‚7
                      )121 (  

  
  

إعداد الذاكرة اإلجرائية والذاكرة التقريرية لدى األطفال المتخلفين عقليا والعادييـن؛ 
  . عسعود عبد العزيز المني ناصر

  .1999 ات العليا،ـكلية الدراس. ج العربيـجامعة الخلي: البحرين 
   ك ت–) رسالة ماجستير (  ص153  

   ن ذ132‚2
                      )122  (  

  
  

  . إعداد سامية محمد عبد المنعم شوكتسمات الشخصية المميزة للقيادات الطالبية؛ 
  .1979كلية التربية ، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج –)  ـ ميكروفيش ماجستير رسالة(     
                      )123 (  

  



  
إعـداد محمـد إسـماعيل أحمـد سمات شخـصية ومـستويات المـسايرة ـ المغـايرة؛ 

  .عمران
  .1977كلية التربية، . جامعة عين شمس:  القاهرة   
    أ م ج – )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش (    
                      )124 (  

  
  
  

 لادراسة نفسية في التوافق المهني لعم:  الصناعةسيكولوجية العامل المشكل في
  الصناعة؛

  . إعداد فرج عبد القادر أحمد محمد طه
  .1968كلية اآلداب، . جامعة عـين شمس: القاهرة  
    أ م ج – ) رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش (  
                      )125 (  

  
  

 لعـصابيينادراسة في التحليل النفسي لصورة الجسم لــدى األطفـال : صور الجسم
  . إعداد نيفين مصطفى زيود؛ يكلينكإلأدوات البحث ا باستخدام

  .1979كلية اآلداب،  .جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – )  ـ ميكروفيشماجستيررسالة   (  
                      )126 (  

  
  

الظواهر العدوانية لدى الجانحين دراسة في التحليـل النفـسي باسـتخدام اختبـارات 
  . حمد فرجأإعداد فرج  الموضوع؛ فهم

  .1967كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج – ) رسالة ماجستيرـ ميكروفيش (    
                      )127 (  

  
  

عالقة المخاوف االجتماعية بعدد من متغيرات الشخصية لدى طالب وطالبات جامعة 
  .إعداد شيخة سياف مهدي المطيريالكويت؛ 

  .2000كلية الدراسات العليا، . جامعة الكويت: الكويت  



   أ ت–) رسالة ماجستير( ص 170    
   ش ع157‚3  
                      )128(  

  
  

عالقة بعض سمات الشخـصية للـشباب المـصري وأسـلوب تمـضيتهم وقـت الفـراغ؛ 
  .  عليعبد الستار حافظ محمدحافظ إعداد 
  .1982 كلية التربية، .جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج –)  ميكروفيشرسالة ماجستيرـ  (  
                      )129 (  

  
  

إعداد سـليم محمـد سـليم العالقة بين االبتكار وبعض المتغيرات الشخصية والبيئية؛ 
  .الشايب

  .1991معهد الدراسات العليا للطفولة ،. جامعة عين شمس: القاهرة
   ك ت–) رسالة دكتوراه ( ص  236  
   س ع155‚3  
                      )130 (  

دى الطالبـات الكويتيـات فـي ـاد مفهوم الذات وبين التوافق لـعض أبعالعالقة بين ب
  . نانىعإعداد سالفة شحادة عبد الـرزاق الالثانوية؛  المدارس

  .1978،  كلية اآلداب والتربية. الكويتجامعة: الكويت
    أ م ج –)  رسالة ماجستير (ص  330  
   س ع150‚1943  
                      )131 (  

  
  

إعداد أسماء ات شخصية مشرفة الحضانة وتقبل الطفل لها؛ العالقة بين بعض سم
  . الجبري عبد العال

  .ت.معهد الدراسات العليا للطفولة، د. جامعة عـين شمس: القاهرة  
   ك ت–)  رسالة ماجستير (ص  154  

   أ ع136‚7
                      )132 (  

  
  



 إعداد سـميرةي؛ بحث ميدان: اتــور البيئة لدى الجانحـة بين تصور الذات وتصـالعالق
  . عبد الحميد شحاتة كامل

  .1980 كلية البنات،. جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج – )رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش  (    
                      )133 (  

  
  

  . سكندرإإعداد مكرم شاكـر ة؛ اتيالعالقة بين توافق الطالب ومكانته السوسيوم
  .1977كلية اآلداب، . جامعة عين شمس :القاهرة  
    أ م ج – )  ميكروفيش–رسالة ماجستير  (  
                      )134(  

  
  

 االبداعيـة والتوافـق المدرسـي فـي فتـرة المراهقــة؛ ةالعالقة بيـن مزاولة األنشط
  . محمد حسونة إعداد أمـل

  .1989 معهد الدراسات العـليا للطفولة،. جامعة عـين شمس : القاهرة   
   ك ت–)  رسالة ماجستير (ص  167  

   أ ع155‚3
                      )135 (  

  
  
  
  
  

ــين بعــض ســمات شخــصية  ــين ممارســة األلعــاب الرياضــية العنيفــة وب ــة ب العالق
  . محمود دسوقي حسـين عبد التواب إعدادالمراهقين؛ 

  .1994الدراسات العليا للطفولة ،  معهد. جامعة عـين شمس: القاهرة
    أ م ج – ) رسالة ماجستير (ص  169  

   م ع136‚7354
                      )136 (  

  
  

ي لـدى ـــق النفـسي واالجتماعـة التوافــالعالقة بين ممارسة بعض األنشطة وتنمي
  . إعداد محمد إبراهيم عبد الحميد إبراهيمدراسة ميدانية؛ : المتخلفين عقليًا األطفال



  .1996معهد الدراسات العليا للطفولة،. جامعة عين شمس :القاهرة
   ك ت– )رسالة دكتوراه ( ص  107  
   م ع132‚2  
                      )137(  

  
  

  . إعداد لطفي محمد فطـيمالعالقة بين نمط الشخصيـة واألمراض السيكوسوماتية؛ 
  .1979كلية البنات، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – ) ـ ميكروفيش ماجستيررسالة  (  
                      )138 (  

  
  

 دراسـة بـين :اتـوسيومترى للجامعـاء الـسـعالقة متغيرات اإلدراك االجتماعي بالبنـ
  .إعداد فتحية عبد الرؤوف على عوضة بالكويت؛ ــطالبات المدرسة الثانويبعض 
  .1976كلية اآلداب والتربية، . الكويت جامعة: الكويت  
    أ م ج –) رسالة ماجستير ( ص  597  
   ف ع152  
                      )139 (  

  
  

راسة ميدانيـة علـى األطفـال العـاملين د: عمالة األطفال وعالقتها بالتوافق النفسي
  . إعداد نادية رشاد سعد الدين الضبعالصناعية؛  بالورش

  .1993معهد الدراسات العليا للطفولة ،  .جامعة عين شمس: القاهرة 
    أ م ج –)  رسالة ماجستير( ص  244  

   ن ع159‚3
                      )140 (  

  
  
  
  

فـوقين عقليـًا والتفـوق األكـاديمي العوامل النفسية المرتبطة بـضعف التحـصيل للمت
 دراسـة استكشافية ألثر متغيرات وجهة الـضبط ودافعيـة اإلنجـاز: الذكاء لمنخفضـي

   .إعداد شهاب أحمد أشكنانيالسمات الوجدانية للشخصية؛  وبـعـض
  .1999كلية الدراسات العليا، . العربي جامعة الخليج: المنامة



   ك ت–) رسالة ماجستير( ص  145  
   ش ع371‚3

                      )141 (  
  
  

  . إعداد ليلى خليل داود؛ ) ة تجريبيةـدراس ( ق ـ البعد الثالثـعوامل تنظيم إدراك العم
  .1973جامعة عين شمس،  :القاهرة

    أ م ج – )رسالة ماجستيرـ ميكروفيش (   
                      )142 (  

  
  

رات الشخـــصية الفروق الجنسية في الرضا المهني وعالقته باإلنتاجية وبعـض متغيـ
  . إعداد عويد سلطان المشعانالعاملين والعامالت بالصناعة في دولة الكويت؛  لـدى

  .1990 ـ 1989كلية اآلداب،. جامعة المنيا: المنيا   
   أ م ج –) رسالة دكتوراه(ص  420    
   ع ف136    
                      )143(  

  
  

فعيـة اإلنجــاز وبعـض الفروق بين المتفوقين عقليًا وغير المتفوقيــن فـي أبعـاد دا
  .إعداد محمد مطلق الختالن؛ سمــات الشخصية

  .2002، كلية الدراسات العليا. جامعة الخليج العربي: المنامة  
  ك ت – )ررسالة ماجستي( ص 102  

  فر. مح136
                      )144(  

  
  

الفروق في أبعاد التوافق النفسي بين المتفوقـات وغير المتفوقــات مـن طالبـــات 
  .إعداد ليلى صالح الخرينج؛ لة المتوسطةالمرح
  .2001، كلية الدراسات العليا. جامعة الخليج العربي: المنامة  
  ك ت – ) رسالة ماجستير ( ص 139  

  فر. لي136
                    )145(  

  



  
  
  

الفروق في مفهوم الذات والشخصية لدى أبناء األســرى وأبنـاء الـشهداء وأقـرانهم 
  .طمة فراج عبيد الحيانإعداد فا؛ في األسر األخرى

  .2004، كلية الدراسات العليا. جامعة الكويت: الكويت  
  ج أ م – ) رسالة ماجستير ( ص 104  

  فر. فا136‚7
                    )146(  

  
  

  .  عفيفيإعداد محمد عباس يوسفالبصر؛ ضعاف دى التوافق النفسي لفئة مفي 
  .1979كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج   -) ماجستيرـ ميكروفيشرسالة(  
                      )147(  

  
  

ــسمات المزا ــا بال ــة وعالقته ــة للشخــصـية جالقــدرات اإلبداعي دراســة لمعـــامالت (ي
  . دإعداد عبد الحليم محمود السي ؛)االرتباط
  .1967كليـة اآلداب، . عين شمسجامعة : القاهرة  
    أ م ج   -) رسالة ماجستيرـ ميكروفيش (  
                      )148(  

  
  

ذ ـن مـن بـين تالميــن الكويتييــد المراهقيــالشخـصية عنـبـسمـات القلق وعالقتـه 
  .إعداد كمال إبراهيم مرسىالمتوسطة والثانوية؛  المدارس

  .1976كلية اآلداب،. جامعة الكويت: الكويت  
   أ م ج   -)رسالة دكتوراه ( ص  309  
   ك ق157‚1  
                      )149(  

  
  

دراسة تجريبية على أطفال مرحلـة مـا قبـل : بعض المشكالتاللعب كأسلوب لحـل 
  . إعداد عزة خليل عبد الفتاح المدرسة؛



  .1990معهد الدراسات العـليا للطفولة،. جامعة عين شمس: القاهرة  
   ك ت–) رسالة ماجستير ( ص 159  

   ع ل136‚7
                      )150(  

  
  
  
  
  

عـض مظـاهر الفلكلـور محاولة لدراسـة الشخـصية المـصرية عـن طريـق دراسـة ب
  . إعداد فاطمة حسين المصري المصري؛

  .1974كلية اآلداب، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – )رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش (   
                      )151(  

  
  

 إعداد فـاروق إبـراهيم شاخ لقيــاس االبتكارية؛ رمدى صالحيـة اختيار بقـع الحبر لرو
  . عبد الرحمن أبو عوف

  .1976كلية التربية، . جامعة عين شمس: لقاهرة ا  
    أ م ج – )رسالة دكتوراه ـ ميكروفيش (   
                      )152 (  

  
  

إعداد أمثال مدى فاعلية االسترخاء العضلي في تخفيض القلق لدى طالبات الثانوي؛ 
  .هادى الحويله

  .2001كلية العلوم االجتماعية، . جامعة الكويت: الكويت
   أ ت–) ة ماجستيررسال( ص 126  

   أ م132‚15
                      )153(  

  
  

مدى فاعلية التدخل المهني لطريقة  خدمة الفرد في تعـديـل مــفهوم الــذات لـدى 
إعـداد يوسف المحرومين من الرعاية األسرية في إحدى مؤسسات اإليواء؛  األطفال

  . غبريال بطرس لطفي



  .1997 للطفولة، معهد الدراسات العليا. جامعة عين شمس: القاهرة
    أ م ج –)  رسالة ماجستير (ص  148  

   ي م136‚7
                      )154(  

  
  

 إعدادمدى فاعلية دور الحضانة في تنمية بعض سمات الشخصية والمهارات اللغوية؛ 
  . رياض مهنيعادل 
  .1979 كلية التربية،. جامعة عين شمس: القاهرة   
    أ م ج –)  رسالة ماجستيرـ ميكروفيش(   
                      )155(  

  
  
  

  
   كأسـلوب إرشـادى فـي تخفـيض بعـض  Logo Therapyمدى فعالية العالج بالمعنى 

  . إعداد زينب محمد زين العايش السلوكية في مرحلة المراهقة؛االضطرابات 
  .1994معهد الدراسات العليا للطفولة، .  جامعة عين شمس: القاهر

   ك ت-) رسالة دكتوراه ( ص  399  
   م ز136‚322

                      )156(  
  
  

  . إعداد حسن النجولونج اتجاهاته ودرجة التوافق عنده؛ :المراهق اإلندونيسي
  .1967كلية التربية،. جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(  
                      )157(  

  
  

صابين بـشلل ي المــدى تالميذ الحلقة الثانية من التعلـيم األساســمستوى الطموح ل
  . إعداد صباح كمال أبو طالب شاهين األطفال؛

  .1995معهد الدراسات العليا للطفولة، . جامعة عين شمس: القاهرة
    أ م ج –)  رسالة ماجستير( ص  201  
   ص م137  



                      )158(  
  
  

لجـان "مسرح العرائس كأسلوب إلكساب أطفال الرياض بعض المفاهيم األساسـية 
  . إعداد أملى صادق ميخائيل حنا؛ )سة تجريبيةدرا(" هبـياجي

  .1996معهد الدراسات العليا للطفولة، . عين شمس جامعة: القاهرة
   ك ت-) رسالة دكتوراه ( ص 176  

   أ م136‚7
                      )159(  

  
  

المشكالت االنفعالية واالجتماعية للطلبـة المتميزين الملتحقين فـي البرامج الخاصـة 
إعداد خلـف غـازي ا ؛ والعاديين في المدارس العادية بدولة الكويتوغير الملتحقين 

  .لحربي
  .2002، كلية الدراسات العليا. جامعة الخليج العربي: المنامة  
  ك ت – ) رسالة ماجستير ( ص 167  

  مش. خل157
                    )160(  
  

  
  
  

  وغيـرالمشكالت السلوكية التي يعانى منها أطفـال المرحلـة االبتدائيـة المحـرومين،
  . إعداد عزة حسين زكىالمحرومين من الرعاية الوالدية؛ 

  .1985 معهد الدراسات العليا للطفولة،  عين شمسجامعة: القاهرة  
   ك ت–)  رسالة ماجستير (ص 432   

   ع م136‚7
                     )161 (  

  
  

فـي ( المضمون النفسـي واالجتماعي لصورة الطفل في األدب القصصي المغربـي
  . إعداد أحمد عبد الرحمن أزى ؛)الرواية

  .1985 معهد الدراسات العليا للطفولة،. جامعة عين شمس: القاهرة  
   ك ت–) رسالة دكتوراه ( ص  527  



   أ م136‚7
                    )162(  

  
  

إعـداد إيمـان الـسعيد ا بعمـل األم؛ ـر العدوان لدى األطفال الـذكور وعالقتهــمظاه
  . الصيرفي إبراهيم
  .1990معهد الدراسات العليا للطفولة،. عين شمسجامعة : القاهرة  
   ك ت- ) رسالة ماجستير( ص  236  

   أ م136‚7
                    )163 (  

  
  

  . الدمرداشإعداد إحسان محمد مفهوم الذات عند األطفال المحرومين من األب؛ 
  .1976كلية البنات،. جامعة عين شمس: القاهرة

    أ م ج – )رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(  
                    )164(  

  
  

ــه بالمــشكالت  ــاديين وعالقت ــًا والع ــين عقلي ــال المتخلف ــدى األطف ــذات ل ــوم ال مفه
  . نوال يوسف معتوق عبد هللا إعدادالسلوكـية؛ 

  .1992جامعة الخليج العربي، : البحرين
   ك ت–) رسالة ماجستير(ص  133   
   ن م136‚7  
                     )165(  

  
  
  
  

  . عداد أميرة ازهرىإنى؛ دمفهوم القلق عند كارل هو
   .1961التربية، كلية. جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – ) رسالة ماجستير ـ ميكروفيش(   
                     )166 (  

  
  



  . إعداد إيناس نجيب أنيسمفهوم ذات الطفل وعالقته بمستوى التحصيل؛ 
  .1992معهد الدراسات العليا للطفولة، . عين شمس جامعة: القاهرة  
   ك ت–)  رسالة ماجستير(ص  305  
   أ م136‚7  
                    )167 (  

  
  

 بين مستويات نمو الميول المهنية للشباب في الجمهورية العراقية وجمهورية مقارنـة
  . إعداد نزار مهدى الطائيالعربية؛  مصر

   .1970 كلية التربية،. جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج – )رسالة ماجستيرـ ميكروفيش (    
                     )168 (  

  
  

النضـج المهني دراسة في التطابق والحكمــة في االختيار المهني لدى الشباب فـي 
  . إعداد عدلي كامل فرجالمرحلة الثانوية؛  نهاية

  .1966كلية التربية، . جامعة عين شمس: القاهرة
    أ م ج –)  رسالة ماجستيرـ ميكروفيش (   
                     )169(  

  
  

لدى األطفال في مرحلة ريـاض األطفـال والمرحلـة االبتدائــية؛ نمو عملية التصنيف 
  . نبيل عبد الفتاح فهمي إعـداد

  .1978كلية التربية، .جامعة عين شمس: القاهرة
   ج أ م–  ك ت–) رسالة ماجستير ( ص239  
   ن ن136‚5  
                     )170(  

  
  

  . مد معوضإعداد محمد حنفي احوسائل عالج مشكالت عودة المجندين ألعمالهم؛ 
  .1975كلية التجارة، . جامعة عين شمس: القاهرة  
    أ م ج  -)  ميكروفيش–رسالة ماجستير  (  
                     )171 (
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