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 د. سليمان رجب سيدأحمد الشيخ المنشورة العلمية األبحاث والدراسات

استدامة العمل التطوعي األمني لألشخاص ذوي االعاقة بالتعليم الجامعي )تصور  دراسة بعنوان:   .1
ندوة "العمل التطوعي األمني: أهميته، مجاالته،  ،  مقترح: العمل التطوعي األمني المروري نموذجًا(

هـ/  1441، الرياض، رجب  قاعة الملك فيصل للمؤتمرات كلية الملك فهد األمنية،  وسبل استثماره"  
 م. 2020مارس 

متطلبات تعليم القرآن الكريم لذوي صعوبات التعلم في ضوء نموذج السيادة  : دراسة بعنوان .2
ندوة تعليم الُقرآن الكريم لألشخاص رات التواصل االجتماعي،  الدماغية والعالمات النضجية ومها

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تقويم للواقع واستشراف للمستقبل ذوي اإلعاقة،
 .م2019هـ/ 1441المدينة المنورة 

 نموذج ضوء في والحلول التحديات : اإلعاقة  ذوي  للموهوبين االجتماعي الدمج :بعنوان دراسة .3
   م 2019 فبراير ،ذوي االعاقة للموهوبين الدولي المؤتمر االجتماعي، التواصل لمهارات  مقترح

  اإلقليمية  المرجعية المقارنات  ضوء في المصرية ات بالجامع األكاديمية الرتب  :بعنوان دراسة .4
 م  2019  يناير العالي التعليم لتطوير الدولي المؤتمر والعالمية،

 في)ذوي االستثناء المزدوج(    اإلعاقة  لذوي   العالي  والتعليم   االستراتيجي   التخطيط:  بعنوان  دراسة .5
لالبتكار في   الدولي المؤتمر اإلعاقة، ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية االتفاقية معايير ضوء

 م  2019  تربية الموهوبين ، جامعة الخليج العربي، مارس
  لذوي   الثقافي  التمكين  مؤتمر   العالي   بالتعليم  اإلعاقة   ذوي   الطالب   تمكين  متطلبات   بعنوان  دراسة .6

 م   2018 المصرية الثقافة وزارة التعليم، بمؤسسات  الخاصة االحتياجات 
دراسة بعنوان: "دور مشروع الطرق المؤدية الى التعليم العالي في رعاية ودعم الموهوبين   .7

  14ر للموهبة" في الفترة من والمتفوقين عقليًا " مؤتمر دول أسيا والمحيط الهادي الثاني عش
 م بمدينة دبي بدولة االمارات العربية المتحدة  2012يوليو    18وحتى 

دراسة بعنوان: " معوقات االبداع لدى طالب الجامعات العربية: دراسة ميدانية " مؤتمر دول  .8
بمدينة  م    2012يوليو    18وحتى    14أسيا والمحيط الهادي الثاني عشر للموهبة" في الفترة من  

" من األساتذة بجامعات الوطن 8دبي بدولة االمارات العربية المتحدة بحث مشترك مع عدد "
 ،د عمر هارون جامعة الخرطوم ا. و ،مصطفى عشوي جامعة الملك فهد  د  العربي، وهم: ا.

د هدي هالل  ا. و ،د بتول خليفة جامعة قطر ا. و ،د جياللي بوحمامة جامعة الكويت  ا. و
د معن عبدالباري جامعة  ا. د محمود بوسنة جامعة الجزائر و ا. االسالمية بماليزيا و الجامعة 

الدمام.  وتم نشر الدراسة بالجامعة االسالمية بماليزيا وبمجلة دراسات نفسية برابطة األخصائيين  
 النفسيين المصرية " رانم " 
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'Ashwi, Mustafa and Busnah, Mahmud and al-Khalifah, 'Umar Harun and Bu 

Hamamah, Jilali and Khalifah, Batul and Sayyid Ahmad, Sulayman 

Rajab and 'Abd al-Bari, Ma'n and Huda , Mohammad Hassan 

Hilal (2010)'Awa'iq al-ibda' lada talabah al-jami'at al-'Arabiyah: dirasah 

iqlimiyah = Barriers to creativity in Arab universities. Dirasat Nafsiyah, 20 (4). 
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دراسة بعنوان: اإلعالم اإللكتروني التطوعي في رعاية الفئات الخاصة: الشفا للصحة   .9
  2012قطر  –الدوحة  "اإلعالم وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة "النفسية نموذجًا" ندوة 

 المجلس االعلى لشؤون االسرة 
.  تأسيس المكتبة النفسية ألبحاث العلوم النفسية من وجهة نظر اسالمية  ملف بعنوان: نحو .10

 2012خريــــف   –36العــدد  -المجلـد الثامن   Apn المجلة العربية للطب النفسي 
 www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36Sup.exeApn eJ 36 

دراسة بعنوان: صعوبات التعلم لدى الصم وضعاف السمع، دراسة تحليلية في ضوء بعض  .11
مايو   3: 1التوجهات الحديثة. المؤتمر العلمي الثاني للصم وضعاف السمع بدولة قطر 

 م  2012
تخفيف أعراض الوسواس القهري لدى  في الدينيفاعلية العالج النفسي  دراسة بعنوان: " .12

ندوة  د./ آمال الفقي. و ،د / حمدان فضة عينة من طالبات الجامعة" باالشتراك مع أ.
الفترة   فيالتعليم العالي للفناة " األبعاد والتطلعات" والمنعقدة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 

 م 2010يناير  6الى   4من 
 صعوبات التعلم"  ذوي " االرشاد النفسي لطالب الجامعة المتفوقين عقليًا  دراسة بعنوان: .13

المؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها " اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع والمأمول، 
 م 2010يوليو 15

يثة"  الحد  " طالب الجامعة ذوو صعوبات التعلم وبرامج االرشاد النفسيدراسة بعنوان:  .14
  27بالدمام بالمملكة العربية السعودية  لإلعاقة الملتقي الدولي العاشر للجمعية الخليجية 

 م  2010ابريل  29الى 
رعاية طالب الجامعة  في" دور مشروع الطرق المؤدية الى التعليم العالي  دراسة بعنوان: .15

ها " اكتشاف ورعاية  المؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بن الموهوبين والمتفوقين عقليا"
 م  2010يوليو  15الموهوبين بين الواقع والمأمول، 

المؤتمر الدولي الثامن للتعليم "   صعوبات التعلم" لذوي " التعليم العالجي دراسة بعنوان:  .16
م   2009يوليو  16الى  14العملية التعليمية"  فينحو تحقيق التميز  – دمج التقنيات 

 رمسيس القاهرة.   هيلتون بفنق 

http://irep.iium.edu.my/id/eprint/2460
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 ذوي دراسة بعنوان" التدريب كمدخل لتحسين جودة الحياة وتنمية المهارات التواصلية لدى  .17
 فينحو تحقيق التميز  –صعوبات التعلم" المؤتمر الدولي الثامن للتعليم " دمج التقنيات 

 م بفنق رمسيس القاهرة   2009يوليو   16الى   14العملية التعليمية" 
وبات التعلم وأسرهم". بالمؤتمر السنوي لكلية اآلداب صع ذوي " جودة حياة دراسة بعنوان:  .18

وحتى   26الفترة من  فيجامعة طنطا " جودة الحياة وعلم النفس"  –قسم علم النفس  –
 م 2009ابريل  28

 Cognitive behavioralالتعلم  السلوكي لصعوبات "العالج المعرفي دراسة بعنوان:  .19
therapy for learning difficulties  النفسي لجامعة المؤتمر الدولي الخامس للطب  

الممارسة الطب نفسية" والمنعقد بجامعة عين شمس  فيعين شمس" استراتيجيات جديدة 
 م  2009ابريل   8وحتى   7بمركز التدريب والتعليم في الفترة من 

 " المؤتمربياً عالج اضطراب التلعثم نفسيًا وتخاط  في" االتجاهات الحديثة دراسة بعنوان:  .20
 فيالدولي األول للجامعة األمريكية بالقاهرة بالتعاون مع جامعة غرب ميتشجان وذلك 

 م. 2009مارس  25الى   23الفترة من 
المؤتمر السنوي  صعوبات التعلم". ذوي " االرشاد النفسي وجودة حياة دراسة بعنوان:  .21

لذي نظمته الجمعية  مصر والسابع عشر العربي وا فيالخامس والعشرون لعلم النفس 
 م   2009فبراير  4الى  2الفترة من   فيالمصرية للدراسات النفسية 

المواقف الصادمة " السيكودراما  إثرالعالج النفسي الضطرابات التخاطب دراسة بعنوان:  .22
الدولي الثالث للمحللين النفسيين العرب حول" العنف واإلرهاب" والمنعقد  " المؤتمرنموذجاً 

نوفمبر  2أكتوبر وحتى  31بالقاهرة في الفترة من   Nile Pekingبكين  بسفينة النيل
 م وذلك باالشتراك مع األستاذ الدكتور محمد النحاس 2008

" الدراسات النفسية في الوطن العربي، رؤية نقدية " الملتقى الدولي لعلم دراسة بعنوان:  .23
 2007نوفمبر   9إلى  3في الفترة من   السودان وذلكالنفس بدولة 

لعلم النفس  اإلقليمي " المؤتمر" العالج المعرفي السلوكي لصعوبات التعلمدراسة بعنوان:  .24
نوفمبر   20إلى    18والذي عقدته رابطة األخصائيين النفسيين المصرية "رانم" في الفترة من  

 األستاذ الدكتور حمدان محمود فضة. العالم  وذلك باالشتراك مع 2007
التربية    والموهوبون( مؤتمرصعوبات التعلم )الراشدون    لذوي فسي  العالج الندراسة بعنوان:   .25

  15/16الخاصة بين الواقع والمأمول، قسم الصحة النفسية، كلية التربية جامعة بنها 
 األستاذ الدكتور حمدان محمود فضة.العالم باالشتراك مع  2007يوليو 
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" فهم السنن اإللهية كمدخل وقائي من االضطرابات النفسية" بالمؤتمر دراسة بعنوان:  .26
إلى  20ية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة في الفترة من الدولي التاسع للفلسفة اإلسالم

 محمد داوود. عبدالبارى ؛ وذلك باالشتراك مع األستاذ الدكتور 2004ابريل  21
صعوبات التعلم" الملتقي    ذوي لصور التلعثم لدى    ي" العالج النفسي والتخاطب دراسة بعنوان:   .27

أولياء أمور المعاقين " اإلعاقة والخدمات الدولي الثامن للجمعية الخليجية لإلعاقة وجمعية  
م بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات 2008مارس   20إلى   18العالقة" والمنعقد في الفترة من 

 .. وذلك باالشتراك مع الدكتور محمد النحاس196وحتى ص  161العربية المتحدة ص 
الملتقى الدولي  ن"" المداخل العالجية الضطرابات التخاطب لدى المعاقيدراسة بعنوان:  .28

االحتياجات الخاصة في  ذوي الرابع لكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت بعنوان " فئة 
وحتى   29/4القرن الحادي والعشرين؛ طموحات وانجازات" والمنعقد خالل الفترة من 

 مشاركة مع الدكتور محمد النحاس.        م،  2008/ 1/5
الوقاية من اإلعاقة الكالمية: رؤية مقترحة لتفعيل دور  يدور التلفزيون ف" دراسة بعنوان:  .29

م" التليفزيون واإلعاقة"  2008مواجهة اضطرابات التخاطب " بملتقي المنال  " في"اإلعالم
والذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بدولة اإلمارات العربية المتحدة في الفترة  

 اك مع األستاذ الدكتور محمد النحاس. م وذلك باالشتر 2008مايو   22إلى   20من 
  االحتياجات الخاصة  لذوي  ي" االتجاهات الحديثة في التأهيل التخاطبدراسة بعنوان:  .30

القاهرة معهد الدراسات التربوية   السادس لجامعة" المؤتمر الدولي األشخاص ذوي االعاقة
قبل" والمنعقد بقاعة  االحتياجات الخاصة: رصد الواقع واستشراف المست   ذوي بعنوان " تأهيل  

مشترك مع الدكتور   م،2008يوليو  17إلى  16الفترة من  القاهرة فيالمؤتمرات بجامعة 
 محمد النحاس.

" عالج اضطرابات التخاطب لدى المسنين" مشاركة مع الدكتور محمد دراسة بعنوان:  .31
في   ة والمنعقد المتحد بدولة اإلمارات العربية    بأبوظبيالنحاس، بالمؤتمر العالمي للشيخوخة  

م  بقصر األمارات، تحت رعاية مؤسسة التنمية  2008ابريل  24إلى  22الفترة من 
 األسرية.   

" علم التجويد كمدخل وقائي وعالجي الضطرابات النطق والكالم)التخاطب( دراسة بعنوان:   .32
المتحدة "بمؤتمر العالج بالقرآن بين الدين والطب، والمنعقد بدولة اإلمارات العربية 

  1428ربيع األول    24- 22م الموافق    2007ابريل    12الى  10  الفترة من(؛ في  أبوظبي)
 هـ، باالشتراك مع الدكتور محمد محمود النحاس.
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السيكودراما " مجلة  فياآلخرين لدى األطفال كما تبدو  –جدلية األنا دراسة بعنوان:  .33
الطفولة العربية الكويتية الٌمحّكمة" المجلة علمية بحثية محّكمة، المجلد الثامن، العدد 

 .91الى ص  74من ص  2007يونيو ن، يوالثالث الحادي
 

 )جاري النشر(: العلمية األبحاث والدراسات

مركز التعليم والتعلم، مشروع بحثي ، دراسة تقييم أساليب التدريس والتعليم بجامعة طيبة .34
 وكالة الشؤون التعليمية. 

مشروع بحثي مركز التعليم والتعلم، ، دراسة تقييم اساليب التقييم واالختبارات بجامعة طيبة .35
 وكالة الشؤون التعليمية. 

مشروع ) 19دراسة بعنوان تقنين النسخة العربية لمقياس هلع الشراء أثناء جائحة كوفيد  .36
الفرنسية، اإلنجليزية،   االسبانية، االندونيسية،  ،البرتغاليةة اللغات "بر ثقافية متعدد دراسة ع
Panic-a-https://www.researchgate.net/project/Building-  ...(، الهنديةالصينيةالتركية،  

19-COVID-during-Scale-Buying 
 

 بيان الجوائز العلمية 
 م.  2008ن العربي لعام  جائزة األسرة العربية التقنية المتميزة على مستوي الوط •
جائزة الشارقة للعمل التطوعي " فئة البحث العلمي " المركز األول على مستوى الوطن   •

 م   2010العربي لعام 
جائزة أفضل بحث علمي مقدم من شباب علم النفس من الجمعية المصرية للدراسات  •

 م  2011النفسية لعام  
م " جائزة علمية محكمة   2012جامعة بنها لعام  جائزة أفضل رسالة علمية لدرجة الدكتوراة ب •

 تحكيم خارج الجامعة".  
جائزة "وقف المستشار الفنجري" جامعة القاهرة ألفضل بحث علمي لتطوير التعليم، حفل  •

 م.   2013تكريم عام 
/  2014جائزة أفضل موقع الكتروني لعضو هيئة تدريس بجامعة بنها للعام الجامعي  •

 م.  2015
 م   2019تميز والجوائز العلمية بجامعة طيبة دليل ال •
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