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 وحدة ضمان اجلودة                                                

   

 

هذا ملف تم إعداده من قبل قطاع العليا                                
   جامعة القاهرة –كلية اآلداب 

جامعة القاهرة وموجة إلى أعضاء –بوحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية اآلداب 
التدريس لجميع األعضاء بالكلية من مختلف األقسام حيث يقوم كل عضو  هيئة

هيئة تدريس بتسجيل البيانات المطلوبة داخل هذا الملف وفقا للعناصر التالية 
.: 

 أوال : املؤهالت العلمية :.
الدراسات                       

      ل من األحدث إلى األقدم .على إن ترتب وفقا لتاريخ الحصول على المؤه                    

 

 ثانيا :التدرج الوظيفي :.
         

     مع مراعاة إن تكتب جميع البيانات وفقا للتسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم .                    

 

 ثالثا :. التدريس اجلامعي
 

    العليا .على إن تحدد مواد الليسانس ثم مواد الدراسات                      

 رابعا :اإلشراف على الرسائل :.
        

على إن تكتب رسائل الماجستير ثم رسائل الدكتوراه .                       

 
خامسا :أوراق األحباث العلمية املنشورة واملقبولة للنشر على إن ترتب زمنيا 

. 
 سادسا : الكتب والتقارير والدراسات على إن ترتب زمنيا .

 
: الندوات واملؤمترات احمللية والدولية على إن ترتب زمنيا .سابعا   
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 ثامنا : ورش العمل واحللقات النقاشية على إن ترتب زمنيا .
 

 تاسعا الدورات التدريبية على إن ترتب زمنيا .
 

 عاشرا : املهام اإلدارية والقيادية واألنشطة املؤسسية .
 

  يفيد ما هو داخل جامعة القاهرة وما هو خارجها .على إن يذكر ما                        

      

 حادي عشر : املساهمة يف خدمة اجملتمع والقطاعات الثقافية .
 

على إن تحدد الفترات الزمنية لكل مساهمة سواء كانت محلية أو دولية .                       

    

 ثاني عشر : اجلوائز التقديرية والشهادات .
 

على إن تذكر نوع الجائزة والجهة المانحة والسنة التي حصلت فيها على الجائزة .                       

 

 ثالث عشر :جماالت أخرى .
 

       
 

على إن يتم التوقيع واالعتماد لهذه البيانات من عضو هيئة التد    
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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

د/آمال دسوقي عطيتو أبوالحسن)رباعى(: االسم   

           Amal Desouky Atito Abolhasan              

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

 علم النفس:  القسم

 علم النفس . التخصص العام : 
 

 علم النفس االرتقائى االجتماعى التخصص الدقيق: 

 

 dr.amal_desouky@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:  
 

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

دكتوواراف  ووى علووم الوونفس االرتقووائى  
"  :مرتبووول ال ووورى اعالوووى ب نووواا ب

 االجتماع وووووووووووول المفووووووووووووا  م ارتقووووووووووووا 
 اعطفوووووا  لووووود  باعسووووور  المرتبطووووول
 الطفالوووووووول مرحلتوووووووو   وووووووو  الوووووووو كار

 "المتأخر  االطفالل المتاسطل

 

جام ل  –كل ل اآلداب  3002
 القا ر 

 ماجست ر  ى علم النفس االرتقائى     
 ال القل" :بتقد ر ممتاز  ب ناا 

 اارتقا  طفلها مع اعم تفاع  ب  
 ال مر ل المرحلل    لد ه اللغل

 "سناات 4 – 2 ب   الممتد 

جام ل  –كل ل اآلداب  2993        
 القا ر  

دبلوم علم النفس 
 التطبيقى بتقدير جيد جدا 

 

  جامعة القاهرة –كلية اآلداب 2991  

الليسانس الممتازة فى 
اآلداب من قسم علم 

 بتقدير جيد جداً  -النفس 
 

جامعة  -كلية اآلداب  3891          

 القاهرة

 

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

 جام ل القا ر   –كل ل اآلداب -قسم علم النفس -
 

 م  د  3882 3891

 جام ل القا ر   –كل ل اآلداب -قسم علم النفس -
 

 

 مدرس مساعد 2001 3882

جام ووووول  –كل ووووول اآلداب  –قسوووووم علوووووم الووووونفس  -
 القا ر  

 مدرس حتى اآل  2001
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 
 

 Courses Taught                             المواد التي تم تدريسها                              
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units 
 رقمها

Course 

No. 

 اسم المادة

Course title 

 الفصل الدراسي

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

01 
ساعات اسبوعيا   

  

 اك ف ل كتابل التقر ر النفسى ةميدانى اتتدريب

ب الدبلوم فى مقرر فحوص واختبارات لطال
 اكلينيكية 

 

 ممتدة
 
 
 

4 
 ساعات أسبوعيا

  
النفس ل التدر ب على االختبارات االمقا  س 

 لطالب الفرقل الثالثل

   ساعتان أسبوعيا
 الم مل ل  ى مقرر علم النفس  التدر بات

 اإلكل ن ك  لطلبل الفرقل الراب ل
 

   ساعتان أسبوعيا
التدر بات الم مل ل  ى مقرر علم النفس 

 التجر بى  لطالب الفرقل الثان ل

ساعات أسبوعيا 3    
 نفسالتدر بات الم مل ل  ى مقرر علم 

لطالب الفرقة الثالثة الشخصية  

 
 
 
 

  الثانى
ساعتان 
 أسبوعيا

 
مقرر مدخ  إلى علم النفس لطالب الفرقل 

 اعالى بقسم علم االجتماع

 
ساعتان 
 أسبوعيا

 
مقووووورر علوووووم الووووونفس ال وووووام لطوووووالب الفرقووووول 

 اعالى بقسم الفلسفل

 األول

 
ساعتان 
 أسبوعيا 

 
مقوووورر مقدموووول  ووووى علووووم الوووونفس االرتقووووائى 

 لطالب الفرقل اعالى قسم علم النفس 

 
 األول

 
ساعات  3

 أسبوعيا 
 

مقووورر علوووم  نفوووس الطفووو   لطوووالب الفرقووول 
 اعالى قسم علم النفس 

ثانىلا  
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ساعات 4

 أسبوعيا 
 

مقوووورر علووووم الوووونفس ال ووووام لطووووالب الفرقووووول 
 اعالى قسم علم النفس

 األول

 
 

  

 

 

 

 

 

 اإلشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 
ساعتان 
 أسبوعيا 

 

مقوووورر مهووووارات التفك وووور ال لمووووى  لطووووالب 
 الفرقل  الثان ل كل ل اآلداب جام ل القا ر   

 ) أقسام مت دد  (

 

 
 

ثانىلا  

 
ساعات 4

 أسبوعيا 
 

مقوورر علووم نفووس المرا وو   لطووالب  الفرقوول 
 الثان ل قسم علم النفس 

 
 األول

 
ساعات  3

 أسبوعيا 
 

مقوورر علووم نفووس المرا قوول  لطووالب  الفرقوول 
 اعالى قسم علم النفس ) الئحل جد د  (

 

 الثانى

 
ساعاتان 
 أسبوعيا

 
لطوووووالب الفرقووووول مقووووورر علوووووم نفوووووس النموووووا 

 اعالى بم هد اعارام جام ل القا ر 

 
ألولا  

 
 ساعاتان 
 أ سبوعيا

 
مقووووورر علوووووم الووووونفس ال وووووام لطوووووالب الفرقووووول 

 كا  جام ل القا ر   -الثان ل بم هد مبارك

 
 

 الثانى

 
ساعة  
 أسبوعيا

 

مقووووورر علوووووم الووووونفس ال وووووام لطوووووالب الفرقووووول 
اعالوووووووووى بم هووووووووود ق ووووووووور ال  نوووووووووى الفنوووووووووى 

 القا ر للتمر ض جام ل 

 
ألولا  

 
ساعات  3

 أسبوعيا
 

مقووووووورر علوووووووم الووووووونفس السووووووولاكى كمتطلوووووووب 
جووووووام ى لطووووووالب جام وووووول م وووووور لل لووووووام 

 االتكنالاج ا ) كل ات مت دد  (

 ممتدة
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 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

2 

الفروق في األداء 

بين األطفال 

المتأخرين عقلياً و 

األطفال األسوياء في 

بعض العمليات 

المعرفية : دراسة في 

ضوء المنحي 

االرتقائي و المنحي 

 الفارقي

 راندة رضا عباس ماجستير

 

 

 

3009 

  

 

 

 مشترك

3 

الذكاء الوجداني و 

عالقته بأنماط التعلق 

خالل مرحلتي 

الطفولة المتأخرة و 

 المراهقة

 راندة رضا عباس دكتوراة

 

 

3023 

  

 

 

 مشترك

 
 

 

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس 

 

 

 :               على إن ترتب زمنيا  : أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة للنشرخامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

 االجتماع ل المفا  م ارتقا 
 االجتماع  بالتبا   الخا ل

 ال كار اعطفا  لد  االقت اد 
 – 6 م  ال مر ل المرحلل   
 " سنل 32

 لرابطل اعا  االقل مى المؤتمر
 .بالقا ر  النفس    االخ ائ  

 

مجلد أعمال 

 المؤتمر  
2009   

الفروق بين األطفال المتأخرين 

عقلياً و األسوياء في استخدام 

 خطط التخطيط

مؤتمر الكويت الرابع للطب 

النفسي )التوعية و التعليم و 

 صحة نفس الطفل( 

 

 

مجلد أعمال 

 المؤتمر  

32-32 

أبريل 

3023 
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ترتب زمنيا  :سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان   

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

2 

 نفممممممسعلمممممم 

الطفولمممممممممممممممممة 

 المراهقةو

مركز الت ل م المفتاح ، 
 جام ل القا ر  .

2031 

 

 

 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 

لندوة /المؤتمرعنوان ا  
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

 

 

الندوة التأسيسية األولى لألخصائى  -

 النفسى المدرسى  

 

مركز البحوث 

والدراسات النفسية 

باالشتراك مع 

وزارة التربية 

والتعليم بمصر ، 

وقسم علم النفس 

 جامعة القاهرة

2991  

المشاركة فى 

 واالعداد 

تنظيم ورش العمل 

المقامة على هامش 

 هذه الندوة 

مؤتمرميثاق شرف لألعراف        -

 والقيم الجامعية 

 

 

 

قسم علم النفس بكلية 

اآلداب جامعة 

 القاهرة

 – 2فى الفترة من 

  3000أبريل 1

المشاركة فى 

 اإلعداد والحضور

 

 

المؤتمر الحادى والعشرون لعلم  -

النفس فى مصر و العربى الثالث 

 عشر لعلم النفس .

 

الجمعية المصرية 

للدراسات النفسية 

 باالشتراك مع 

معهد العبور العالى 

 االحاسبات لإلدار 
  الم لامات انظم

 22فى الفترة من 

فبراير  3يناير الى 

3002 

 المشاركة بالحضور

مؤتمر العلوم االجتماعية والتنمية فى  -

 مصر 

أقسام الجغرافيا 

واالجتماع وعلم 

النفس بكلية اآلداب 

 القاهرة جامعة

- 22فى الفترة من

 3001أبريل23
 عضو منظم

 

  وووووى ال ربوووووى الطفووووو  لغووووول موووووؤتمر  -
  ال المل ع ر

 

 ال امل اعمانل مقر 
 الدا  لجام ل
 بالقا ر  ال رب ل

 مووووو  الفتووووور   وووووى
31 – 38 

 .2001  برا ر

 

 المشاركة بالحضور

 سووووا  امتطلبووووات ال ووووباب مووووؤتمر  -
  ال م 

– اآلداب كل ل
 القا ر  جام ل

 – 9فى الفترة من 
 .2001 ما ا 8

 

 المشاركة بالحضور
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 مع باال تراك
 كانراد مؤسسل
 اعلمان ل ا دناار

 

  النفس ل لم اعا  االقل مى المؤتمر

 اإلخ ائ   رابطل
 الم ر ل النفس   
 بالقا ر 

 مووووو  الفتووووور   وووووى
39- 20 

 .2001 نا مبر

 

 المشاركة ببحث

 لمشاركة بالحضور 20/33/2009 الفلسفل قسم ندوة العقالنية والفلسفة العربية

 -كلية اآلداب  ندوة الهوية واللغة

 جامعة القاهرة
 لمشاركة بالحضور 22/33/2009

 -كلية اآلداب  ندوة الهوية والشخصية الجامعية

 جامعة القاهرة
 لمشاركة بالحضور 31/32/2009

المؤتمر الدولى بعنوان دور مراكز 
التحديات الفكر فى الدول النامية : 

 والحلول

 القرار دعم مركز
 مجلس برئاسل
 القا ر – الازرا 

  نوووووووووووووووووووا ر 39 – 31
2008 

 المشاركة بالحضور

  ى ااعدب ل اللغا ل القضا ا مؤتمر -
 القر  خال  اإلسالم ل الدراسات
  ال  ر  

 قسم اللغة العربية
 13 – 10من 

 1112فبراير 
 المشاركة بالحضور

 -كلية اآلداب  مصر ندوة الصحة النفسية فى -

 جامعة القاهرة
 المشاركة بالحضور 3/2/3009

ندوة األبعاد االجتماعية والنفسية  -

 للشخصية المصرية 
 -كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة
 المشاركة بالحضور 23/1/3009

المؤتمر الدولى األول )السنوى  -

الثامن( بعنوان حقوق الطفل من منظور 

 تربوى 

األطفال كلية رياض 

جامعة القاهرة  -

باالشتراك مع 

المركز القومى 

 لثقافة الطفل

 المشاركة بالحضور 33/1/3009 – 32

المؤتمر االقليمى األول لقسم علم النفس 

بعنوان نوعية الحياة والتغيرات 

 المجتمعية

 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة

أكتوبر  32 – 29

3009 
 االشتراك ببحثين

الحاكمة لسلوك ندوة األطر  -

المصريين واختياراتهم :دراسة لقيم 

 النزاهة والشفافية والفساد

 -كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة
 المشاركة بالحضور 32/23/3009

ندوة التعصب فى المجتمع المصرى  -

والمظاهر وسبل  –األسباب واآلثار  –

 المواجهة

المجلس األعلى 

للثقافة )لجنة علم 

 النفس(

 المشاركة بالحضور 2/2/3020

المؤتمر السنوى السادس والعشرون 

لعلم النفس فى مصر والعربى الثامن 

 عشر

الجمعية المصرية 

 للدراسات النفسية
شاركة بالحضورالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22/3/3020 – 22  
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ندوة الحرب النفسية والشائعات وكيفية 

 مواجهتها
 -كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة
 المشاركة بالحضور 20/2/3022

المؤتمر االقليمى الثانى لقسم علم  -

 قسم علم النفس النفس 
ابريل  22 – 9

3023  
 االشتراك ببحث

ندوة األخطاء المنهجية الشائعة فى  -

 المشاركة بالحضور 22/2/3023 قسم علم النفس البحوث النفسية 

محاضرة التقييم النفسى الكيفى فى 

 المشاركة بالحضور 3023ديسمبر 21 قسم علم النفس علم النفس العصبى االكلينيكى 

ندوة الذكاء :نتائج جديدة 

 المشاركة بالحضور 29/23/3023 قسم علم النفس وتطورات نظرية

ندوة رؤي وتوجهات حول الصحة  -

 المشاركة بالحضور 20/22/3021 قسم علم النفس النفسية لألطفال والمراهقين 

ندوة الدمج الشامل لألشخاص ذوى 

االحتياجات الخاصة: قضايا تبحث عن 

 حلول 

مركز البحوث 

والدراسات النفسية 

بمشاركة لجنة علم 

النفس بالمجلس 

 األعلى للثقافة

 المشاركة بالحضور 22/23/3021

 
 
 
 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

ورشةالمعايير األكاديمية المرجعية 

 وكتابة التوصيف للمقرر الدراسى 

 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة
 المشاركة بالحضور 2/2/3020

ورشة إعداد وكتابة المقاالت 

العلمية للنشر فى المجالت 

 المحكمة دوليا

مركز الترجمة 

 والنشر بكلية اآلداب
 المشاركة بالحضور 1/22/3020

سيمينار دراسات الجندر فى سياق 

 العلوم االجتماعية

مشروع دعم البحث 

العلمى فى العلوم 

 االجتماعية

 المشاركة بالحضور 29/3/3020

سيمينار مشكالت المقابل العربى 

 للمطصطلح النفسى االجنبى 

 –كلية اآلداب 

 جامعة القاهرة
 المشاركة بالحضور 2/2/3020

سيمينار قياس الرأى العام فى 

 مجتمع ديمقراطى 

مشروع دعم البحث 

العلمى فى العلوم 

 االجتماعية

 المشاركة بالحضور 2/2/3022

سيمينار الخاليا العصبية     

 المرآتية: فتح جديد فى فهم السلوك 

كلية اآلداب جامعة 

 القاهرة
 المشاركة بالحضور 32/3/3023

Psychiatric problems from 

cultural perspective  

كلية اآلداب جامعة 

 القاهرة
 المشاركة بالحضور 32/22/3023

ورشة مصادر المعلومات المجانية 

البيئة الرقمية  وإدارة خطوات فى 

 البحث العلمى باستخدام البرمجيات

كلية اآلداب جامعة 

 القاهرة
 المشاركة بالحضور 32/1/3023
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 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

ورة إعدددددملعد ع   ددددد  د

 عجلام ي 

 

مركز تنمية 

 عضاءقدرات أ

 هيئة التدريس

حتى  89/8من  جامعة القاهرة

31/31/3881 

 دورة عحلاسب عآللي 

 

مركز الحساب 

 العلمى
 جامعة القاهرة

 حتى 5/4من 

 11/5/3002 

 دورة علتويفل

 

مركز اللغات 

األجنبية والترجمة 

 التخصصية

كلية اآلداب 

 جامعة

 القاهرة

34/6/3002 

دورة مدددددددددددددمل ل إ  

جدددددددددودة علددددددددد عم   

 علت  يمية

وحدة تقويم 

وتطوير األداء 

 الجامعى

اآلداب  كلية

 جامعةالقاهرة
3005 

 دورة تصمي  مقرر

 

مركز تنم ل 
قدرات أعضا  

   ئل التدر س

22/2/3001-21من  جامعة القاهرة  

دورة عإلدعرة علف الدددددددة 

 لألزمات 

 

مركز تنم ل 
قدرات أعضا  

   ئل التدر س

  جامعة القاهرة

29/2/3001-22من   

دورة مهددارعت عصتصددا  

 علف ا  

 

مركز تنم ل 
قدرات أعضا  

   ئل التدر س

  جامعة القاهرة

29/1/3001- 21من   

دورة علكتابددددة عل  ميددددة 

 وعلنشر علملو 

احد  ضما  
 ااالعتمادالجاد 

 كلية اآلداب
32/2/3010 

دورة علتدددددددن    دددددددى  

 عل  وم عصجتماعية

مركز البحوث 

 النفسية

 كلية اآلداب
 3014  عير11-13

 

: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسية: المهام اإل عاشرا  
 

 مر د أكاد مى لطالب الفرقل الثان ل بقسم علم النفس جام ل القا ر  ل د  سناات . -
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االشتراك فى لجنة اختيار الطلبة الجدد من بين المتقدمين إلى قسم علم النفس ) المقابلة  - 

 الشخصية ( .

 

تحكيم بعض المقاييس الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراة لباحثين من داخل القسم وخارجه .  -  

 

 عضا الجم  ل الم ر ل للدراسات النفس ل . -
 عضا رابطل اعخ ائ    النفس    الم ر ل ) رانم ( . -

 الجم  ل الم ر ل لدراسات الطفالل. عضا -
 

     

ع والقطاعات الثقافية المحلية حادى عشر : المساهمة فى خدمة المجتم

 والدولية:       

 
  االشتراك فى بحث الستطالع أراء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة فى

المنشور ضمن الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى قصر العينى التعليمى الجديد 

 .3009عام  منشورات مركز البحوث والدراسات النفسية 

  إعداد الدليل التوثيقى : مقاييس واختبارات األداء النفسى فى السياق االكلينيكى االشتراك  فى

 .3009جامعة القاهرة عام  –المنشورة بكلية اآلداب 

 مشروع اختيار المهندسين وفق وتطبيق وتصحيح المقاييس الخاصة ب إعداد االشتراك فى

 .2992محكات ومعايير نفسية : ضمن مشروع التشييد والبناء عام 

 3883عة عام ببحث مشكالت طلبة الجاموتطبيق وتصحيح المقاييس الخاصة  إعداد االشتراك فى  . 

 

 ثانى عشر  : الجوائز التقديرية والشهادات :

 

 ثالث عشر : مجاالت أخرى:

 االهتمامات البحثية الحالية : )إعداد بحث فى موضوع :( -

 كفاءة الذات لدى العامالت المتزوجات.بين نوعية الحياة والرضا عن الحياة وإدراك  العالقة -

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالرضا عن الحياة فى ظل درجات متباينة من الثقة بالنفس  -

 وطالبات الجامعة. لدى عينة من طلبة

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

س                                          رئيس القسمعضو هيئة التدري  

 د.آمال دسوقى عطيتو                                                         أ . د . عبد اللطيف خليفة                

                                

 
 

 

  

 


