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  عضننننو باللجنننننة العلميننننة لوحنننندة بحننننوث ايعننننوم ، بننننالمركز القننننومي للبحننننوث االجتماعيننننة  - 5
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 .5555وحتى  5551آخر بعنوان : مصداقية  وسائل االتصال الجماهيرال من يناير 
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 .5551تفوقين بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة االشترال في لجنة اختيار وتصنيف الم  -1

 .5555االشترال في تدري  األخصائيين النفسيين بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة  - 1

 .5551-5599االشترال في اختيار وتصنيف المتقدمين لوظائف الرقابة ايدارية بالقاهرة  -1

االجتماعينننة ا النننذال يشنننرف علينننه المركنننز  االشنننترال فننني إعنننداد ا المعجنننم العربننني للعلنننوم   - 1
 االقليمي العربي للبحوث والتوثيق في العلوم االجتماعية باليونسكو(.

االشترال في مشروع تأصنيل المفناهيم والندالال  النفسنية لكتن  التنراث ايسنومي ، والسنيرة  - 7
 .5555وحتى  5595النبوية بالمعاد العالمي للفكر ايسومي 

زارة الشئون االجتماعية في بحنث بعننوان : تنمينة المنرأة الريفينة ، تحن  اشنراف العمل في و  - 9
 .5555-5595هيئة اليونسيف وذلل في الفترة من عام 

االشننننترال ضننننمن فريننننق المستشننننارين بالمكتنننن  التنفيننننذال ينشنننناء كليننننة العلننننوم االجتماعيننننة  - 5
 بجامعة الكوي  .

ثية بوزارتي التربية والتعلنيم والشنئون االجتماعينة االشترال في العديد من المشروعا  البح - 51
 بدولة الكوي  .

 المشاركة في المجال ايعومي : مناقشا  وأحاديث في الصحف وايذاعة . - 55

م التفكينننر وتنمينننة ايبنننداع بنننوزارة التربينننة، بدولننننة ياالشنننترال فنننى مشنننروع تنننأليف كتننن  تعلنننن -55
 الكوي . 

   عربية فى علم النفس. عضو هيئة تحرير مجلة ودراسا -51

وحتننننننى            5111/ 5عضننننننو لجنننننننة قطنننننناع الطفولننننننة بننننننالمجلس األعلننننننى للجامعننننننا  مننننننن  – 51
1  /5111 . 
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 مستشار تحرير مجلة علم النفس المعاصر، كلية اددا  ، جامعة المنيا. -51

 اهرة. جامعة الق -كلية اددا  –رئيس تحرير حوليا  مركز البحوث والدراسا  النفسية  -51

 : عضوية الهيئات والجمعيات العلمية( 5)
 الجمعية المصرية للدراسا  النفسية .  -أ 

 الجمعية المصرية للصحة النفسية . - 

 االتحاد الدولي لعلم النفس بمن خول عضوية الجمعية المصرية للدراسا  النفسية(. -جن 

 رابطة األخصائيين النفسيين المصرية برانم (.  -د 

 : مؤتمرات والندوات العلميةال( 6) 
االشترال في العديد من المؤتمرا  والنندوا  العلمينة منن خنول تقنديم البحنوث والمسناهمة  

 في فعاليا  هذه المؤتمرا  بالعديد من الدول مثل مصر والكوي  واألردن .
 : اإلشراف على الرسائل العلمية( 7)

كتوراه في علم النفس بجامعنة القناهرة ، االشراف والمناقشة لعدد من رسائل الماجستير والد
 وجامعة االسكندرية ، وجامعة الملل سعود ، وجامعة الكوي  .
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 ( قائمة باإلنتاج العلمي للباحث:8)
 

 أوال : الكتب المؤلفة
ـ  عبد الحليم محمود السييد   اير ع عبيد الحمييد  محميد الييو الجيبو   لم،يع يوسي   عبيد  1

. القييرةع  م م ببييع علممالنفممالعلنف مم ا( 1991  سيي يع م يييم  اللطييي  يلي،ييع  م،بيي  عبييده
 غعيو   الطب،ع الثرلثع.

. سلسييلع عييرلم الم،عمــييـع   نرتقمم النفقمم الالةرنفممةلالفمم ةل(1992ـ  عبييد اللطييي  يلي،ييع   2
 . 161ال ويت م المللس الوطاى للثقرمع وال،اون واآلداو   عدد أبعيل 

. القرةيـع م داع   تقةنتلونالتج ه تلاحولنفممر لنفالفم نفم(  1992ـ  عبد اللطي  يلي،ع    3
 الثقرمع .

فمم لوفوج ةلنالتج همم تلالنفمل،مم وا ل ( 1991ـ  عبييد اللطييي  يلي،ييع   عبييد المييا،م اييحرب    4

 . القرةع  م م ببع غعيو . نفق  عل لنفتغ  ر

عييع والااييع . القييرةع  م داع غعيييو للطبر نفةنف  ممةلفجاجمم  ( 2111ـ عبييد اللطييي  يلي،ييع    1
 والبو يع .

  يقع ةياا اليدليل ميى علالنفالعلف لنفترنثلنإلفالم ( 1991ـ عبد اللطي  يلي،ع وآيعون   6
ثالثع مللدات   اايعا  م أ.د. محميد عثميرن اليربى   أ.د. لميرل اليدين عطييع   أ.د. عبيد 

 الحليم محمود السيد   برلم، د ال،رلى لل، ع االسالمى برلقرةـع  .

. ال ويــتم م ببع المارع نفةونفعلونالال  التل( 1991للطي  يلي،ـع   م،ب  عبد ه   ـ  عبد ا 1
 االسالميع .  

 . القرةع م داع غعيو.ةرنف تلف لف لوفوج ةلنفمفا ن( 1991عبد اللطي  يلي،ع   -8

محيـعع(   الملليد الول ةرنف تلف لعلالنفمالعلنالجتمم ع)ل ( 1998عبد اللطي  يلي،ع   - 9
 قرةع  م داع قبرء للطبرعع والااع والبو يع .. ال

والب،ــرد   م المالمح نفشخص ةلنفمصر ة( 1998عبد اللطي  يلي،ع   ا،برن لرو ه   – 11

 " . القرةع  م داع غعيو للطبرعع والااع . ةرنفةلف لوفوج ة" 

لنالجتم ع (. 2111م،ب  عبد ه  عبد اللطي  يلي،ع   -11 لنفالع      م داع . القرةععلا
 غعيو.

 محعع(   المللد الثراي. ةرنف تلف لعلالنفالعلنالجتم ع)ل( 2111عبد اللطي  يلي،ع   -12
 القرةع  م داع قبرء للطبرعع والااع والبو يع .
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لونالبةنع( 2111عبد اللطي  يلي،ع   -13   القرةع  م داع غعيو للطبرعع والااع  نفحةع
 والبو يع.

لونإلبةنعل( 2111عبد اللطي  يلي،ع  ار ع عبد الحميد    -14 لنالفتطالع لحب لف) ةرنف ت

 . القرةع م داع غعيو للطبرعع والااع والبو يع . ونفخ  ل

لنإلبةنع ت ل( 2111مجعى حاوع   عبد اللطي  يلي،ع  وآيعون   -11 لوتام ة لنفتلل ر م ا
عبيع  المراع  ال برو الثرلث للاج  الثرلث الثراوى بدولع ال ويت(. ال ويتم و اع  الب

 ال،رمع للبعبيع اليرجع.

لنإلبةنع( 2112مجعى حاوع   عبد اللطي  يلي،ع  وآيعون   -16 لوتام ة لنفتلل ر  ت ل ا
 ال برو العابع للج  العابع الثراوى بدولع ال ويت(. ال ويتم و اع  البعبيع  المراع 

 ال،رمع للبعبيع اليرجع. 

 . القرةع م داع غعيو.ف لوفوج ةلنالغترنبلةرنف تلف ( 2113عبد اللطي  يلي،ع   -11

لنفالعلنالجتم ع ل( 2113عبد اللطي  يلي،ع   -18  محعع( المللد الثرلث. ةرنف تلف لعلا
 القرةع م داع غعيو.

لب نل( 2113عويد الما،رن   عبد اللطي  يلي،ع  - 19 لنألعص ب لف  لنفمؤثرة لنفمونة ت  ط 

  ويتم مللس الااع ال،لمى.ال طالبلنفمةنرعلنفث او ةلبةوفةلنفلو ت.

 1القرةع م داع غعيو1مقةمةلف لة ا م  تلنفجم عة( 2111عبد اللطي  محمد يلي،ع   -21

ل( 2111عبد اللطي  يلي،ع   برالابعاك(   -21 لونفم، رنت لانألفع لنف لم) . لرم،ع نفتلل ر
 القرةع م  ليع اآلداو.

سسس للفم ة سسللافة  سس للاالسسسالاف    2002عبددا لطيف ددي ةي بددش راك( دد  ل   ر -22

لطقددكة : ا لطهد ددا لطدددكطر طيبالدد  ل(كدد  ر ر   دد   اإليجاب سسللفسةسسسسملافة ا سس ل 

 لطارلككت لطهد ف ش  .

ر ح ر . لطهجيا  دراساتلفىلعسملاف  الاالجمةاعى  2002عبا لطيف ي ةي بش رـي 23

 لط لاع . لطقكة : ا دلر غ يب .

لطقكةدـ :ا دلر فس اسىلوافس ى لاف سا.ل لعسـملاف  الا  2002عبـا لطيف ي ةي بش رـي 24

 غ يب .

 ثانيا : الترجمات
ت  ط لنفتالم ذلفلمخةرنتلف لنفوال م تلنفمتحم ةةلنألمر ل م ةللـ لواسبون   بر مرن   أومرلى .21

ل5791 لف لنفلترةلممنللل . مع ي  البحيوث االلبمرعييع  بلرم،يـع ميباليـرن . 5791 للل
لطي  يلي،ــــع    م،ب  عبد ه   أحمد س،د لالل   بعلمع م محمد اليو الجبو   عبد ال
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معال،ع م عبد الحلييم محميود . القيرةع  م المع ي  القيومى للبحيـوث االلبمرعييع واللار ييع 
 1991. ) 

. بعلمييعم عبييد اللطييي  يلي،ييع   علممالنفممالعلنفب  مم (  1993ـيي معااسيييس ت . مييرك آاييدعو   26
 . 1998ل،لمى بلرم،ع ال ويت   لم،ع سيد يوس  . ال ويت م مللس الااع ا

افةةسالتتلافة جج سللافةسا  للفسىلاسسم لا.لافم س س ل( . 1918أادعو ل.  يومعى   – 21

م ببيع الالليو القيرةع م ت جهش ا عبا لطيف ي ةي بش ، جهدش ك ا يوكي. اف امسىل ل

 . 2118المجعيع  

 

 المقاييسثالثا : 

 .القرةع  مداع غعيوونالاج  للعلنفةنف  ة( مقير2111عبد اللطي  يلي،ع   – 28

 . القرةع  مداع غعيو مق  علنفمل رقةلنفق م ة( 2111عبد اللطب  يلي،ع   -29

 .القرةع  مداع غعيومق  علحبلنالفتطالع( 2111عبد اللطي  يلي،ع  ار ع عبد الحميد  -31

 . القرةع  مداع غعيومق  علنفم، رنتلنالجتم ع ة( 2111عبد الطي  يلي،ع   -31

   مقمم   علنفم تقممةنتلونالتج همم تلاحمموالنفمممر لنفالفمم)( 2111عبييد اللطييي  يلي،ييع   -32

 . القرةع  مداع غعيو نفخرنفةل لتةخ نلنففج  رل ج النول(

 نفجافم ن مق   علنفم تقةنتلونالتج ه تلاحولالنالختالطلب ن( 2111عبد الطي  يلي،ع   -33

 . القرةع  مداع غعيو لش وبلنف  فال لنفمفا ن

 . القرةع  مداع غعيو مق  علنالغترنب( 2111عبد اللطي  يلي،ع   -34

 مق  علنفمفتويلنالجتم ع)لنالقتص ةيلفلم،نلفم)لنفمجتممع( 2111عبد اللطي  يلي،ع   -31

 . القرةع  مداع غعيونفمصريلل

. القييرةع  مداع  مق مم علنفتام طمم تلنفشمم   ةلحمموللنفمممر ة( 2111عبييد اللطييي  يلي،ييع   -36
 غعيو

.القيرةع  م مق م علنفطم بعلنفقموم لفلشخصم ةل(2111 ا،برن لرو ه   اللطي  يلي،ع عبد ـ31
 .داع غعيو

 .القرةع  م داع غعيوبط ر ةلنختب رنتلنفقةرنتلنإلبةنع ةل( 2111عبد اللطي  يلي،ع.   ـ38
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 : البحوث النظرية رابعاً 
يع الوقر يع      الم،بقـد    ( اليدمرت الا،س 1991عبد الحليم محمود   عبد اللطي  يلي،ع    ـ39

واليييدمرت الا،سيييع االعاييرديع المسييراد  لاللييعاءات ال،الليييع مييى الملييرل الطييـبى ال،ييـرم . 

 لل57اةوةلنالعمةنةلنف لمم لونفم،ام لفالخصم   لنفالفم لفم لمص م رل لج م مةلنفق هم رةل ل

ل ا  ر.ل01

ثرع المبعببع علي ــر و ي،يـيـع ( ب،رطى الميدعات م أسبرب ر واآل1996عبد اللطي  يلي،ع .   ـ41

أبعييل  8ـي 6  ورقةلعمللفجعةنةلفمؤتمرلنفمخمةرنتلالنفمونج،م ةلونفتحمة لموال ب ر. 
 . الماظمع االسالميع لل،لوم الطبيع بدولع ال ويت . 1996

للمعحليع الايييويع م اطيرع اظيعى. ميىم عبيد اللطيي  يلي،يع   ( 1991عبد اللطي  يلي،يع   -41

. القيرةع  م داع غعيييو للطبرعيع والاايع والبو يييع    وج ةلنفمفما نةرنفم تلفم لفمم لوف
 . 68ـ 1ص ص 

ةرنفم تلفم ل( م، وم االغبعاو وأب،رده. مى عبد اللطي  يلي،عم 2113عبد اللطي  يلي،ع   -42

 (. القرةع م داع غعيو.48-11 ص ص ف لوفوج ةلنالغترنبل

ةرنفممم تلفممم لاللطيييي  يلي،يييعم ( أايييواال االغبيييعاو. ميييى عبيييد 2113عبيييد اللطيييي  يلي،يييع  -43

 (. القرةع م داع غعيو.116-49 ص ص ف لوفوج ةلنالغترنبل

( االغبيييعاو والبااييي ع االلبمرعييييع والاسيييرر القيمييييعم دعاسيييع 2113عبيييد اللطيييي  يلي،يييع  -44

(. 138-111 ص ص ةرنف تلفم لفم لوفوج ةلنالغتمرنبلاظعيع. مى عبد اللطي  يلي،عم 
 القرةع م داع غعيو.

( االغبعاو وب،ض االضيطعابرت الا،سييع وااللبمرعييعم دعاسيع 2113للطي  يلي،ع  عبد ا -41

( 114-139 ص ص ةرنف تلفم لفم لوفوج ةلنالغتمرنبلاظعيع. مى عبد اللطي  يلي،عم
 القرةع م داع غعيو.

مجسلللافط وفسلل  تنشئش لألطبكل ورعكي  م فى ل(ك م.2006عبا لطيف ي ةي بش ر -62

 010-41، ص ص 46د ، عا6،  جيا وافم ة ل

   قد ر لطقد م ولألةد ى فدى   ايدش لط ديد م ل(ا دال ى ا 2006ـ عبا لطيف ي ةي بدشر62

قسدم  مؤتة لآفاقلاال تحلافم بو لفىلم  ،درلكش اكك خالم تحي ل لطهضهون.

أصول لط  ا ش،  ي ش لط  ا ش، جك دش لطهنصدور: اكأل د  ل   دع    د  لطارلكدكت 

 .2006 وا أ  1ـ2لطهد ف ش اكطقكة :، 

 للمجسسللافلراسساتل . ادض    ح لطشخص ش لط كاكن دش 2002ـ عبا لطيف ي ةي بش ر62

رتصار عن      لطارلككت لطش ق ش، جك دش لطقكة :   لطداد اف ابان للوافة ق لل

 .20-10لطثكنى ، ص ص 
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 : البحوث الميدانيةخامساً 
 جييييبو    م،بيييي  عبييييد ه عبييييد اللطييييي  يلي،ييييع  عبييييد الحليييييم محمييييود   محمييييد اليييييو ال-49

( أامرط البغيع مى مجردع الم،لوميرت عين الميواد الا،سييع الميفثع  ميى العجيرو  1988  
وعالقب يير برالبلييره والسييلوك احييو ةيياه المييواد لييدى طييالو المييداعس الثراويييع ال،رمييع بمدياييع 

نفمممؤتمرلنف ربمم لنألوللفمونج،ممةلمشمملالتلل.ل1986و  1918القييرةع  ال بييعى بييين عييرمى 

 سببمبع . 11ـ  13  مقع لرم،ع الدول ال،عبيع برلقرةع     الةم نن

( الم،بقيدات واالبلرةيرت احيو الميعض الا،سيى ليدى عيايع ميـن  1989عبد اللطيي  يلي،يع  -11

 113  ص ص   11  عيدد مجل ةلعلالنفالعلالطلبـع والطرلبرت م دعاسع وج،يع مقرعاع . 
 . 111ـ  

لم،بقيييدات واالبلرةيييرت احيييو الميييعض الا،سيييى وعالقب ييير       ( ا 1989عبيييد اللطيييي  يلي،يييع   -11

 . 114   112  ص ص  12  عدد .لمجلةلعلالنفالعلبمع   البح م 

للللل( البغيييع مييى اسيير القيييم يييالل سيياوات الدعاسييع اللرم،يييـع.  1989عبييد اللطييي  يلي،ييع   -12

 . 284ـ  261  ص ص  نفمؤتمرلنففاو لنفخ معلف لالنفالعلف لمصر

( حييو االسييبطالال واالبييداال م دعاسييـع       1991ر ع عبييد الحميييد   عبييد اللطييي  يلي،ييع  ايي -13

نفممؤتمرلنففام و لنفث فمثلللفلطلملللاعبقر يع عليى بالمييـا الميعحلبين االببدا ييـع واالعدادييع .

 . 169ـ  111  ص ص نفمصر لالتاش تهلورع  تهل

،القع بين حو االسيبطالال واالبيداال ميى ( ال 1991ار ع عبد الحميد   عبد اللطي  يلي،ع   -14

نفمؤتم  م رلنففماو لنففم ةعلف لمالنفمالعللالمعحلع االببدا يع م دعاسع مقرعاع بيين اللاسيين.

 . 142ـ  111  ص ص ف لمصرل

عالقيع المسيبوى االلبميرعى االقبجيرد  ل( 1991عبد اللطي  يلي،ع   اير ع عبيد الحمييد   -11
االبـــييـداال لييدى عياييع ميين بالميييا المعحلييع االعداديييع. للوالييدين ب ييل ميين حييو االسبطـييـالال و

 . 138ـ  121  ص ص 11  عدد  مجلةلعلالنفالع

( اسقر القيم المبجوع والواق،ى لدى عياـيـع مين  1991عبد اللطي  يلي،ع   م،ب  عبد ه   -16

 اللي ءنفمؤتمرلنففاو لنفف   ةعلف لالنفمالعللفم للمصمرل للالا وع العاادين المجعيين .
 . 866ـ  843الثراى   ص ص 

          عبد الحليم محمود    محمد اليو الجبـو    عبـد اللطي  يلي،يع    م،بي  عبيـد ه -11
ابلرةرت البغيع مى حلم االجربع برلمعاض اللسميع والا،سييع المجيرحبع لب،يرطى ل(1991

ايع القيرةع  ال بيعى بيين المواد  المفثع  مى العجرو لدى بالميا الثراوى ال،يرم اليا وع بمدي

 .91ـ84  ص ص 13  عدد .لمجلةلعلالنفالعل 1986و 1918عرمي 

( الب،ييرطى غيييع الطبييى لادويييع الا،سيييع لييدى طييالو المييداعس       1991عبييد اللطييي  يلي،ييع   -18
. ميييى م عبيييد الحلييييم محميييود السييييـد       1989الثراوييييع ال،رميييع بمديايييع القيييرةع  ال بيييعى عيييرم 

ط لنفمممونةلنفمممؤثرةلفمم لنألعصمم بلفممة لطممالبلنفمممةنرعلنفث او ممةلنف  مممةلللللللت مم وآيييعون   

للبحييوث االلبمرعيييع واللار يييع         . القييرةع  م المع  القييومى 5791بمة اممةلنفقمم هرةلنفلبممر 
 . 114ـ  123ص ص 
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      عبييد الحليييم محمييود   محمييد اليييو الجييبو    عبييد اللطييي  يلي،ييع   م،ــــييـب  عبييد ه -19
( أةم ابلرةرت ب،يرطى الميواد الميفثع  ميى العجيرو ليدى طيالو الميداعس الثراوييع 1991

. مى م عبد الحليـم محميود السييد  1986و  1918ال،رمـع بمدياع القرةع  ال بعى بين عرمى 

ت مم ط لنفمممونةلنفمممؤثرةلفمم لنألعصمم بلفممة لطممالبلنفمممةنرعلنفث او   مم ةلنف  مممةلوآيييعون   

. القيييرةع  م المع ييي  القيييومى للبحيييوث االلبمرعييييـع  5791عممم البمة امممةلنفقممم هرةلنفلبمممر ل
 . 61ـ  43  ص ص عواللار ي

( ما الت المساين المبقرعدين وغيع المبقرعدين عـن ال،مل.مى  1991عبد اللطي  يلي،ع   -61

. القرةع  م م ببع الاللو المجيعيع   ةرنف تلف لف لوفوج ةلنفمفا نعبد اللطي  يلي،ع   
 ( . 1991.   الطب،ع الثرايع  131ـ  69ص ص 

( اسيقر القييم المبجيوع واليواق،ى ليدى المسياين المبقرعيدين عين  1991عبد اللطي  يلي،ع   -61

. القييرةع  م م ببييع  ةرنفمم تلفمم لفمم لوفوج ةلنفمفمما نال،مييل . مييى م عبييد اللطييي  يلي،ييع   
 ( .  1991  الطب،ع الثرايع  . 181ـ  131الاللو المجعيع   ص ص 

عبيد      ( م،بقدات الابـرو وابلرةربـ م احو المساين . مىم     1991بد اللطي  يلي،ع   ع-62

. القيييرةع  مم ببيييع الالليييو المجيييعيع       ةرنفممم تلفممم لفممم لوفوج ةلنفمفممما ناللطيييي  يلي،يييع 
 ( . 1991  الطب،ع الثرايع  . 261ـ  183ص ص 

       حيييو المسييياين والبسيييلطيع . ميييـى( ال،القيييع بيييين االبلرةيييرت ا 1991عبيييد اللطيييي  يلي،يييع   -63

. القيرةع  م م ببيع الالليو المجيعيع ةرنف تلف لفم لوفوج ةلنفمفما نلعبد اللطي  يلي،ع  
 ( .  1991  الطب،ع الثرايع  . 288ـ  263ص ص  

( الم،رلليييع الجيييح،يع لماييي لع ب،يييرطى المييييدعات   حيييـد        1992عبيييد اللطيييي  يلي،يييع   -64
لللللللللللللللللللبرالبليييره احيييـو الب،يييرطى م دعاســيييـع برسيييبيدام بحلييييل المضيييمون .المبغييييعات المعببطيييع 

 . 129ـ  118ص ص  21عدد مجلةلعلالنفالعل ل

( بجييوع الطييالو ليجييرل السييبرا        1992عبييد اللطييي  يلي،ييـع   عبييد المييا،م اييحرب     - 61

    بجيدع عين المع ي  وم مةلنفمجلمةلنالجتم ع مةلنفقاللرم،ي ال  ء مى ال،ملييع الب،ليمييع .
ص                    1  عيدد  29القومي للبحوث االلبمرعيع واللار يع برلقرةع  (   مللــد 

 . 139 – 119ص 

( عالقع الييرل ب يل مين حيو االسيبطالال واالبيداال ليـدى عيايع   1994عبد اللطي  يلي،ـع   -66

  بجدع عن الماظمع ال،عبيع للبعبييع  ب ةنفمجلةلنف رب ةلفلترمن بالميا المعحلع االعداديع . 
 . 84ـ  42  ص ص  1عدد  14والثقرمع وال،لوم ببواس (   مللد 

( بقيديع  يل مين الم رايع االلبمرعييع واالقبجيرديع للم ين لـيـدى  1994عبد اللطي  يلي،يع   -61

 . 181ـ  112  ص ص 31  عـدد  مجلةلعلالنفالععياع من أمعاد الملبمع المجعى . 

( ابلرةييرت طييالو اللرم،ييع احييو ب،ييض  1991بييد اللطييي  يلي،ييع  الحسييين عبييد المييا،م   ع-68

  عيدد  مجلةلعلالنفالعا،وو ال،رلمم دعاسع مقرعاع بين الطالو السوداايين والمجعيين . 
 . 132ـ  116  ص ص  36

( جيوع  عليم اليا،س ليدى اللم يوع ال،يرم  1991عبد الحليم محمود   عبد اللطيي  يلي،يع   -69

 . 31ـ  14  ص ص  34  عدد  مجلةلعلالنفالعمى مجع . 
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( الم،رعقع بين اسقى القيم المبّجوع والواق،ى لدى االارث        1996عبد اللطي  يلي،ع   -11

 . 86ـ  11  ص ص  49  عدد  مجلةلشؤونلنجتم ع ةالعاادات . 

ى عياييع ميين طييالو ( االبلييره احييو االيييبالط بييين اللاسييين لييد 1996عبييد اللطييي  يلي،ييع   -11

ـ  188           ص ص16 مللـــــييـد 1 عييدد  نفمجلممةلنف رب ممةلفلترب ممةلرم،ييع ال ويييت. 
229 . 

( الم يييرعات االلبمرعييييع ميييى عالقب ييير برلقيييدعات االبداعييييع        1996عبيييد اللطيييي  يلي،يييـع   -12

 11وليـيـع   لرم،ـع ال ويت   الح حوف  تللل ةلنآلةنبوب،ض  المبغيعات الديمولعاميـع . 
 . 116  العسرلع 

( أب،رد اسر الم،بقدات حـول بديين السيلر ع. 1996م،ب  عبد ه   عبد اللطي  يلي،ع   - 13
مىم م،ب  عبد ه   محعع(  بحوث مى علم الا،س االلبمرعى والايجيع . القرةع  م داع 

 .11ـ   3غعيو للطبرعع والااع والبو يع   المللـد الول   ص ص 

(  الم،بقدات حول بديين السلر ع واقبعاا ر  1996م،ب  عبد ه   عبد اللطي  يلي،ع    - 14

بحموثلف م  لعلمالنفالم علب ل من مع   البح م والقلر . مى م م،ب  عبيد ه   محيعع (   

القرةـع  م داع غعيو للطبرعيع والاايع والبو ييع   الملليد الول نالجتم ع ةلونفشخص ةل.ل
 . 131ـ  11  ص ص 

( جوع  المعأ  ال ويبيع لدى طالو اللرم،ع م دعاسيع مقرعايع  1991عبد اللطي  يلي،ع   -11

 .79 ل4 صلصلل99ع ةةلللمجلةلةرنف تلنفخل جلونفج  رةلنف رب ةبين اللاسين. 

( دعاسيع ثقرمييع مقرعايع بيين طيالو اللرم،يع مين  المجيعيين  1991عبد اللطيي  يلي،يع   -16

  عيدد .لمجلمةلعلمالنفمالعللإلالر  وعالقب ر بب،ض المبغـيـيعات  والسوداايين مى الدام،يع
 .  38ـ  6  ص ص 44

تقمو النفتحصم للنفةرنفم ل(  1991أحمد عبد اليرلـــر   عبد اللطي  يلي،يع   وآييعون   -11

ونفتونفمم النفالفمم لفطممالبلنفصمم لنفثمم ا لفمم لا مم النفمقممررنتلوا مم النفلصممل نلفلمرحلممةل

دولع ال ويت   مع   البحيوث البعبوييع والمارةيـو  وحيد  القييرس . و اع  البعبيع بنفث او ة
 والبقويم .

(الم،بقيدات اليعامييع الاير ،ع ميى الملبميع ال يويبى وعالقب ير  1991عبد اللطي  يلي،يع   -18

  لرم،يع مجلمةللل مةلنآلةنبلونف لموالنإلاف ا  م ةللبب،ض المبغيــعات الا،سيع وااللبمرعييع.
 .  111ـ  19ص   ص  28الماير   مللد 

ل( ب،يييض سيييمرت الايجييييع المجيييعيع 1998عبيييد اللطيييي  يلي،يييع   اييي،برن ليييرو ه   -19

 .61 – 28  ص ص  48  عدد مجلةلعلالنفالعللوأب،ردةر.

السلوك العددوان  لددط بل دة (  5559أحمد عبد الخالق ، عبد اللطيف خليفة ، وآخرون ب -91
وزارة التربيننننة بدولننة  فدد  ايددادة معدالتدد   المدددارا النانويدددة ض  عددا العوامدددة المسدد مة 

 الكوي  ، مركز البحوث التربوية والمناهج ، وحدة القياس والتقويم . 
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( جوع  علم الا،س لدى اللم وعال،رم مى الملبميـع ال يويبى 1999عبد اللطي  يلي،ع    - 81

                       .91-62  ص ص2  عدد 19  مللد  .لنفمجلةلنف رب ةلفلترب ة
( الم،رعقيييع القيميـــيييـع ليييدى عيايييرت ميبل،يييع مييين الملبميييع  1999عبيييد اللطيييي  يلي،يييع   -82

ـيي 21          مممؤتمرلنفقمم الونفترب مم ةلفمم لع فمم المتغ     مم رالمجييعى  اظييـع  ب رمليييـع (   
    ليع البعبيع وال،اون   لرم،ع اليعموك  العدن . 29/1/1999

 تق م النألةنالفم ( 1999لطيي  يلي،يع   وآييعون   ابعييل عبد الوةيرو الظ،ييعى   عبيد ال-83

                                       قط علنفرع  ةلنالجتم ع ةلبو نرةلنفش ونلنالجتم ع ةلونف ملل.لةوفةلنفلو تل.

( اسيير الم،بقييدات حييول بييديين السييلر ع 2111حجييع الارجييع  عبييد اللطييي  يلي،ييـع    - 84
يجيع لدى عيايع ميـن طيالو لرم،يـع ال وييت   دعاسيع مقرعايع وعالقب  بب،ض سمرت الا

  لرم،يع ال وييت    حوف م تلنآلةنبلونف لموالنالجتم ع مةبين المديايـن وغييع الميدياين ( 
 . 142  العسرلع  21الحوليع 

( اليليل والبوامير االلبميرعي م دعاسيع  2111لم،ع سيد يوس    عبد اللطي  يلي،يع    -81

مجلممةلملموعبيييـن ميين طييالو اللرم،ـييـع ميين السيي،وديين وال ييويبيين .  ثقرميييـع مقرعاييع بييين

 . 121-89  ص ص  3  عدد  28  لرم،ع ال ويت   مللد نف لوالنالجتم ع ةل

86 -  Al- Mashaan, O.S. & Khalifa, A.M.(2000) The Extent of The Non-Medical Use 

of Psychoactive Substances Among Kuwait University Undergraduates. 

Disabilities and Impairments, vol.16, No.2, 77- 

( ب،يييض سييلبيرت الايجييييع ال،عبيييع وعواميييل ظ وعةــيييـر  2111عبييد اللطيييي  يلي،ييع  –81

فمم لنفمممؤتمرلنفممةوف لفل لمموالنالجتم ع ممةلوتام ممةلنفمجتم   مم ع لج م مم ةلإةرنف مم ةلمقةم مم ةل

 . 2111أبعيل  50ل–ل51نفلو تل.لمنل

ةرنفةلم ةنا ةلألفمب بل( 2111الوةرو الظ،يعى  عبد اللطي  يلي،ع  حساى حمدى   عبد-88

مع يي   مال ويييتنفطممالالنالجتم ع ممةلونفالفمم ةلفمم لنفلو ممتلفمم لمطلممعلنألفل ممةلنفث فثممة.ل
  دعاسرت اليليو والل يع  ال،عبيع بمللس الااع ال،لمى  لرم،ع ال ويت . 

قبيي  برلم،رعقييع القيميييع لييدى عياييع ميين طييالو ( االغبييعاو وعال2112عبييد اللطييي  يلي،ييع  -89

 . 111-19  1  ال1  مللد ةرنف تلعرب ةلف لعلالنفالعمجلةلاللرم،ع. 

( عالقييع االغبييعاو ب ييل ميين البواميير وبو يييد اليياات ومع يي  2113عبييد اللطييي  يلي،ييع  -91

ةرنفمم تلفمم لالييبح م والقليير واال ب ييرو لييدى طييالو اللرم،ييع. مييى عبييد اللطييي  يلي،ييعم 

 ( القرةع م داع غعيو.211-111 ص ص  ج ةلنالغترنبف لوفو

ليد   والب،رفل والباــيـرفم اإلبداالب ل من ( عالقع االغبعاو  2113عبد اللطي  يلي،ع    -91

 .18-31 ص ص1 عدد23 مللد نفمجلةلنف رب ةلفلترب ة. عياع من طالو اللرم،ع

ميفثع  ميى العجيرو بيين ( ب،يرطى الميواد ال2113عبد اللطيي  يلي،يع  عوييد الماي،رن   -92

 .  11 – 26  ص ص  66  61  عدد  مجلةلعلالنفالعطالو لرم،ع ال ويت. 
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   ظدكة  لطسديو  لطدداولنى وع ق  دك 2001عبا لطيف ي ةي بش،أاهدا لط دوطى ر - 93

دراسساتلمجسسلللابدض لطه غ  لت لطنبس ش طاى ع ندش  دن طد ا جك ددش لطالويد .

 .46-64، 1،عاد2، جياع ب للفىلعسملاف  ا

   ظكة  لط غ   فى نسق لطقد م وأكدبكال طداى لطشدبكا 2000ـ عبا لطيف ي ةي بش ر 46

جسسسسللملطجدددك دى فدددى لطهج هددددكت لطد ا دددش عك دددش ولطهج هدددع لطهصددد ى ةكصدددش. 

 .42-04،ص ص 4، ع6 ج دراساتلع ب للفىلعسملاف  ا،

  )ط ددكت و دوقددكت لعاددالع فددر لطديددوم 2000عبددا لطيف ددي ةي بددش، و)ةدد ون ر -40

 . ىكادية للافب ثلاف سةيلوافمال وفوج اج هكع ش . لطقكة : ا ل(

  ع قش لط دصب لطاينى اكطشخصد ش أاكديدش لطدقي دش 2002عبا لطيف ي ةي بش ر – 42

،  ي ش حوف اتلم كزلافب وثلوافلراساتلاف  س للطاى ع نش  ن ط ا لطجك دش. 

 ى.لآلدلا، جك دش لطقكة : ، لطحوط ش لطثكن ش ، لط ككطش لألوط

  ادض كهكت  خص ش لطشبكا لطالوي ى وأادكدةك ا 2002عبا لطيف ي ةي بش ر -42

مؤتة لكس للاف سو.لاالجمةاع للدرلكش  قكرنش ا ن صور: لطذلت وصور: لآلة  . 

 . 2002ديسهب   2-1، ،لجام للافالويتل

مةالتتل  2002عبا لطيف ي ةي بش،  دبكن جكا هللا ، إا لة م  وقى ر  -42

لافجا لافةج ىافةباب لمسمقبسجم لن و لواتجاهاتجم . اوط كت      لطبحوث م ى

ولطارلككت لطنبس ش ،  ي ش لآلدلا، جك دش لطقكة : ، لطحوط ش لطثكطثش ، لط ككطش 

 لطثكطثش.

:ل  لطد قددش ادد ن لطددذ كد لطوجددالنى ولط ولفددق لط ولجددى 2002ـدد عبددا لطيف ددي ةي بددشر44

 لحوف سساتلم كسزلافب سسوثلدرلكدش عيدى ع نددش  دن لألوولز ولط وجددكت لطهصد ي ن

 ي ش لآلدلا ، جك دش لطقدكة : ، لطحوط دش لط لاددش ، لط كدكطش وافلراساتلاف  س لل،ل

لللألوطى.

اسسمطت لآرا لىعاسا له  سللافمسلريال   2002ـ عبا لطيف دي ةي بدش و)ةد ون ر400

واف امس نلبجام للافقاه ةلفىلاف لماتلافطب للافةقلمللبةسمةس ىلق س لاف   سىل

. جك ددش لطقدكة : ،  ي دش لآلدلا ،    د  لطبحدوث  جليلل)اف  نسساو  افم س ةىلاف

 ولطارلككت لطنبس ش .

 


