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 الذاتية السيرة

 
 البيانات الشخصية : ( 1) 

 فرج مبروك الكريمعبد  عزة:  االسم
  2202800010000:  محمول              220202220200:  :  منزلتليفون 
 220202500220:  فاكس

 azza_4@hotmail.com:  بريد الكترونى
 .جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  -نفس ال علمقسم  - المساعد  علم النفس اإلكلينيكي أستاذ:  الوظيفة

 علم النفس العيادى.التخصص العام : 
 : علم النفس العيادى للمسنين . الدقيق التخصص
 والمهنية : العلمية المؤهالت

بمرتبللة  0228جامعللة القللاهرة عللام  –فلل  علللم الللنفس مللن كليللة اآلداب  الللدكتورا عللل   حاصلللة -
 . التبادل الشرف األول  ، مع التوصية بالطبع و 

 .0220حاصلة عل  رخصة ممارسة العالج النفس  من وزارة الصحة والسكان عام  -

 الجوائز :
مناصفة مع المرحوم األستاذ  0221ف  العلوم االجتماعية عام  حاصلة عل  جائزة الدولة التشجيعية -

   .الدكتور جمعة سيد يوسف 
 : ةوالبحثي العلمية جانلالالجمعيات و  فى عضويةال ( 2) 

 الجمعية المصرية للدراسات النفسية . ف  عاملعضو   -
 رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ) رانم ( . ف  عامل عضو -

 بجمهوريلةبرنلام  بحلوك كبلار السلن بلالمركز القلوم  للبحلوك االجتماعيلة والجنائيلة  فل  عضو -
 . 0220  وحت 0228مصر العربية اعتبارا من سبتمبر 

 القاهرة . جامعة –العلمية للمعهد القوم  المصرى لبحوك المسنين  اللجنة ف  مشاركة -
معاملللة األطفللال المنحللرفين والمعرضللين لالنحللراف فلل   أسللاليب" فلل  لجنللة بحللك  حوو اب عضووو -

 0220والجنائية اعتبلارا ملن أكتلوبر  االجتماعيةالقوم  للبحوك  بالمركز"   األحداكمؤسسات 
 . 0220مايو  وحت 

 .وحت  اآلن 0222دة واالعتماد بكلية اآلداب اعتبارا من نوفمبر وحدة الجو ف   عضو -
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 . 0220/  0221مقرر لجنة الجودة بقسم علم النفس للعام الجامع   -

 . 0282/  0220مقرر لجنة المعامل بقسم علم النفس للعام الجامع   -
 : التى قامت بتقديمها وورش العمل الدورات التدريبية ( 3) 

فل   –كبلار السلن  ملن  ة بلالعالج السللوك  للتبلول اللاليرادم للمرضل  النفسلييندورة تدريبية خاصل -1
 األمانة العامة للصحة النفسية . -  0228يوليو  80-1الفترة من 

باالحتياجلات النفسلية لكبلار السلن ، وكيفيلة يشلباعها ، والتفلاعالت النفسلية "  خاصلة  رشة عمللو  – 0
فل  الفتللرة  – المسلنين فلل  دور وأنديلة المسللنين ، واإلدارات للعلاملين فلل  مجلال خدمللة "  وطلر  العللالج

     وزارة الشئون االجتماعية . –0228نوفمبر  80-82من 
دورة تدريبيللللة خاصللللة " بالخصللللال الفسلللليولوجية والنفسللللية لكبللللار السللللن ، وكيفيللللة التعامللللل معهللللا "  -0

ينلاير  00-81ت ، فل  الفتلرة ملن للعاملين ف  مجال خدمة المسنين ف  دور وأندية المسلنين ، واإلدارا
 وزارة الشئون االجتماعية. – 0220

دورة تدريبية خاصة " بالخصال الفسيولوجية والنفسية لكبار السن ، وكيفية التعاملل معهلا " إلعلداد  -0
وزارة الشللللئون  – 0220يللللل   0سللللبتمبر  02– 02وتأهيللللل جللللليس وجليسللللة المسللللن ، فلللل  الفتللللرة مللللن

 االجتماعية.
ريبية خاصة " بالخصال الفسيولوجية والنفسية لكبار السن ، وكيفية التعامل معها " لملديرى دورة تد -2

بمحافظللة  وزارة الشللئون االجتماعيللة 0220يبريللل  01 -02الفتللرة مللن المنعقللد خللالل األسللرة والطفولللة 
 .اإلسكندرية 

 82 – 0الفتللرة مللن  النفسلليين المرشللحين للعمللل بمحللاكم األسللرة خللالل ندورة تدريبيللة لصخصللائيي -2 
 تحت عنوان " أساليب مقابلة األزواج " . 0220يوليو 

العلالج السللوك   ببأساليخاصة النفسيين  ف  مجال الخدمة النفسية ؛  نلصخصائيي دورة تدريبية  -5
 األمانة العامة للصحة النفسية. - 0220 ديسمبر  02نوفمبر يل  82 ف  الفترة من 

النفسلليين العللاملين فلل  صللندو  مكافحللة وعللالج اإلدمللان برئاسللة مجلللس  نورشللة عمللل لصخصللائيي -1
 تحت عنوان " الدالالت اإلكلينيكية الختبار وكسلر " . 0222فبراير  00الوزراء ف  

علن          "  0222يوليلو  5  -0للعاملين ف  مجال خدمة المسنين ف  الفترة ملن ورشة عمل  -0
 " . كيفية يشباعها ، والتفاعالت النفسية وطر  العالجاالحتياجات النفسية لكبار السن ، و 

النفسلليين  واألطبللاء النفسلليين العللاملين  فلل  مجللال الخدمللة النفسللية ؛  نلصخصللائيي دورة تدريبيللة  -82
األمانلة العاملة للصللحة  -  0222فبرايلر فل   والمعرفل  لالكتئللاب ،  العلالج السللوك  ببأسلاليخاصلة 
 النفسية.
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دور األخصللائ  النفسلل  تجللا  الحللاالت النفسللية للطللالب " وذلللك للعللاملين فلل  " ورشللة عمللل عللن  -88
 . 0220مايو  08يل   80رعاية الشباب بجامعة القاهرة ف  الفترة من 

 
 :الحاصلة عليها  الدورات التدريبية(  4) 

للصحة  األمانة العامة –دورة تدريبية خاصة بالعالج السلوك  للتبول الاليرادم للمرض  النفسيين  -8
 .0228يوليو  80 – 1، ف  الفترة من  النفسية

مركللللز  –دورة تدريبيللللة خاصللللة بللللالعالج المعرفلللل  السلللللوك  متعللللدد المحللللاور لالكتئللللاب األساسلللل   -0
ملللارس  2 – 8فللل  الفتلللرة ملللن  جامعلللة القلللاهرة ،  –كليلللة اآلداب  –البحلللوك والدراسلللات النفسلللية 

0220. 

مركللز البحللوك والدراسللات  -لوك  للوسللواس القهللرى دورة تدريبيللة خاصللة بللالعالج المعرفلل  السلل   -0
 .0220مايو  82 – 82، ف  الفترة من جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  –النفسية 

تتعلللل  بتنميللة قللدرات أعضلللاء هيئللة التلللدريس هلل  : ) طللر  حدي لللة فلل  التلللدريس ،  دورات بعسوو  -4
دارة الوقللت وضلل،وط العمللل ، توكيللد الجللود ة واالعتمللاد ، و تصللميم ومهللارات العللرف الفعللال ، واا

 ( .  ، والنشر العلم  ، استخدام التكنولوجيا ف  التدريس مقرر

دورة تدريبية تحت عنوان  " مدخل يل  جودة البرام  التعليمية "  ، من خالل وحدة تقويم وتطوير  -5
 .0222نوفمبر  82 – 80جامعة القاهرة  ف  الفترة من  –األداء الجامع   بكلية اآلداب 

ف  مجلال الجلودة واالعتملاد ملن مركلز ضلمان الجلودة واالعتملاد بجامعلة القلاهرة فل   وراتدثمان  -6
 . 0225يبريل  –الفترة من مارس 

  . 0282يناير  82يوم   - كلية الهندسة بجامعة القاهرة –ورشة عمل عن التعلم اإللكترون   -5
 
 : التى شاركت بالحضور فيها العلمية ت ندواالو المؤتمرات (  5) 

وتم للت أوجلا المشلاركة علل   8002فل  الملؤتمرات والنلدوات العلميلة منلذ سلنة  ت المشلاركةبدأ
 النحو التال  :

 ) أ ( المشاركة بأبحا  :
ملللايو  2-2فللل  الفتلللرة ملللن  – الملللؤتمر اإلقليمللل  العربللل  ال لللان  لرعايلللة المسلللنين  بجامعلللة حللللوان -8

0228 . 
تماعيللة والجنائيللة حللول األبعللاد االجتماعيلللة المللؤتمر السللنوى الرابللع للمركللز القللوم  للبحلللوك االج -0

 . 02220 يبريل  00-02ف  الفترة من  –والجنائية للعنف ف  المجتمع المصرى 



 4 

المللؤتمر التاسللع عشللر لعلللم الللنفس فلل  مصللر والحللادى عشللر العربلل  لعلللم الللنفس باالشللتراك مللع   -0
 0220يناير  00-05جامعة القاهرة ف  الفترة من  –كلية اآلداب 

مر الدول  لقسم علم النفس " تنمية السلوك البشرى ، كليلة اآلداب جامعلة طنطلا فل  الفتلرة المؤت   -0
 .  0222يبريل  01 – 02من 

ديسللمبر  2 – 0االجتماعيللة بجامعللة الكويللت فلل  الفتللرة مللن  المللؤتمر الللدول  ال الللك بكليللة العلللوم -82
0222 .  
أكتللوبر عللام   08 - 80مللن المللؤتمر اإلقليملل  األول لقسللم علللم الللنفس بجامعللة القللاهرة فلل  الفتللرة  -85

.0220 

 ) ب ( المشاركة بالحضور :
مركلز البحلوك والدراسلات النفسلية  –ندوة الوضع المهن  والعلمل  لالختصاصل  النفسل  فل  مصلر  -8
 . 8002يونيو  02 -80ف  الفترة من  جامعة القاهرة –كلية اآلداب  –
جامعلة عللين شللمس فلل   - كليللة الطللب -مركللز الطللب النفسل   –لطللب المسلنين  –الموسلم العلملل   -0

 . 8000يبريل  5مارس يل   82الفترة من 
جامعلة القلاهرة ،  –كليلة اآلداب  –قسلم عللم اللنفس  –ندوة حاضر ومستقبل علم اللنفس فل  مصلر  -0
 . 8000يوليو  81
جامعلة  –كلية الطلب  –وحدة طب وصحة المسنين  –لطب وصحة المسنين  الموسم العلم  الرابع -0

 . 8002يناير  82 – 1عين شمس ف  الفترة من 
ملارس  82-82جامعة القاهرة فل  الفتلرة ملن  –ندوة المعايير واألعراف والقيم الجامعية . كلية اآلداب  -2

8000 . 
 . 0222 عام  جامعة القاهرة –مؤتمر األعراف والقيم الجامعية  -2
جامعللللة طنطللللا تحللللت عنللللوان السلللللوك الصللللح   -كليللللة اآلداب المللللؤتمر األول لقسللللم علللللم الللللنفس ب - -5

 . 0220يبريل  00- 05ف  الفترة من  وتحديات العصر ، 

 المؤتمر السنوى لعلم النفس الذى تعقد  الجمعية المصرية للدراسات النفسية .   -1

 ية والجنائية .المؤتمر السنوى الذى يعقد  مركز البحوك االجتماع   -0

 المؤتمر السنوى الذى يعقد  مركز المسنين بجامعة حلوان .  -82
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 المهنية : الخبرات (  6) 
اإلشراف العلم  والميدان  عل  تدريب طالب دبلوم علم النفس التطبيق  بجامعلة القلاهرة علل   -8

 -8002يجراء الفحوص واالختبارات النفسية بأقسام ومراكز الطب النفس  والعصلب  ملن علام 
8000 . 

اإلشراف العلم  والميدان  عل  طلالب دبللوم عللم اللنفس التطبيقل  بجامعلة القلاهرة فل  يجلراء   -0
 .وحت  اآلن  0220البحوك النفسية عل  المرض  واألسوياء من عام 

القيلللللام بتقلللللديم خلللللدمات عالجيلللللة لمرضللللل  االضلللللطرابات النفسلللللية ملللللن خلللللالل مركلللللز البحلللللوك  -0
 .وحت  اآلن  0220من عام  لقاهرة جامعة ا –والدراسات النفسية 

 الخبرات التدريسية : ( 7)  

عللم اللنفس العلام ، وعللم اللنفس التجريبل ، و عللم ، و  علم النفس اإلكلينيكي  تدريس المواد التالية : -8
، وعللم اللنفس  ، ونصلوص سليكولوجية و مناه  البحك  ، (والمسن  ) المراهقة والرشد النفس االرتقائ 

 وات ما قبل التخرج ف  األقسام التالية  : لسن المرض 
  حت  اآلن  8012ف  الفترة من  قسم علم النفس بجامعة القاهرة. 
  0220 -0220جامعة القاهرة  –قسم الو ائ  والمكتبات بكلية اآلداب . 
  0220 -0220 جامعة القاهرة  –قسم االجتماع بكلية اآلداب . 

بكلية العالج الطبيع  ، جامعة  جراحة األطفال ، دبلومجية الطفل لطالب لو تدريس مادة سيكو  -0
 . 0222القاهرة للعام الجامع  

العام الجامع   طلبة دبلوم علم النفس التطبيق  منف  تدريس مادة فحوص واختبارات ل المشاركة -0
 . ، وحت  اآلن  0220/  0221

 
 :   بالمشاركة اإلشراف على الرسائل العلمية ( 8) 

 تير :رسائل الماجس
مصادر م يرات المشقة واستراتيجيات التعايش معها لدى مرض   أميمة رفعت السيد مدكور ،  -8

 ( نوقشت . 8000آداب القاهرة )  –العتا كبار السن والقائمين عل  رعايتهم 
بسنت محمد فود  ، القدرة عل  حل المشكالت لدى مرض  العتا والعتا المصحوب باالكتئاب  -0

 نوقشت . (  8000القاهرة  )  آداب -من كبار السن 

دراك الفعالية الذاتية كمت،يرات معدلة للعالقة بين  -0 هدى كمال محمد ، األعراف اإلكتئابية واا
 ( . 0220 آداب القاهرة ) -كفاءة االنتبا  والوع  با لدى المسنين 
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 أسماء محمد محمود بدر ، العالقة بين غياب األب وبعف المت،يرات النفسية لدى األطفال -0
 ( .  0220)  ف  مرحلة الطفولة المتأخرة

 
 ( اإلنتاج العلمى المنشور : 9) 

 ) أ ( بحو  باللغة العربية :
" تحسين التواف  النفس  واالجتماع  والصح  لدى المسلنين باسلتخدام برنلام  يرشلادى يعتملد  -8

الثوووانى لرعايوووة الموووؤتمر اإلقليموووى العربوووى   ، علللل  اسلللتراتيجيات المسلللاندة النفسلللية االجتماعيلللة"
 . 0228مايو  2-2ف  الفترة من  – بجامعة حلوان  المسنين

المؤتمر السنوى الرابع للمركز القومى للبحو  االجتماعية والجنائية ،  " العنف ضد كبار السن"  -0
يبريللل  00-02فلل  الفتللرة مللن  المصوورى  -حووول اعبعوواد االجتماعيووة والجنائيووة للعنووف فووى المجتمووع

 ( . ) مشترك 02220
مجلة دراسات ، "  تقييم الذات وعالقتا بكل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى المسنين"   -0

 ( . 0220،  يبريل) ، المجلد األول ، العدد ال ان   عربية فى علم النفس
)       ةمجلوة دراسوات نفسوي،  "  مؤشرات التنبؤ بالتقدير الذات  للصحة الجسمية لدى المسنين"  -2

 .(  0220،  يوليو
المجللد ال اللك عشلر ،العلدد ، مجلوة دراسوات نفسويةء معامللة كبلار السلن : األسلباب والنتلائ  ، سو  -2

 ( . 0220) يوليو ، ال الك 
 

المصورية  ةالمجلو التلأ ير محددات المهارات االجتماعية لدى كبلار السلن : دراسلة لحجلم ووجهلة"  -1
 . 2003، سبتمبر  41، العدد  للدراسات النفسية ، المجلد الثال  عشر

أداء مرضللل  البلللول السلللكرى الراشلللدين ملللن اللللنمط ال لللان  واألصلللحاء علللل  اختبلللارات بعلللف "     -0
المووؤتمر الوودولى لقسوووم علووم الووونفس " تنميووة السووولو  الوظللائف المعرفيللة والحالللة المزاجيلللة  " ، 

 . 0222يبريل  01 – 02ف  الفترة من  البشرى ، كلية اآلداب جامعة طنطا

مجلوة دراسوات  " يعداد بطارية االضطرابات المصاحبة لمرف العتا ف  البيئة المصلرية " -82
 ) مشترك (.   0222، المجلد الخامس ، العدد األول ، يناير عربية فى علم النفس 

األداء المعرفي والنفسحركي لدى مرضل  الشللل الرعلاش واألصلحاء الراشلدين والمسلنين ،   -88
 .  0225، المجلد السادس ، العدد األول ، يناير  النفس مجلة دراسات عربية فى علم

مجلووة " أبعلاد الرضلا العلام علن الحيلاة ومحدداتلا لللدى عينلة ملن المسلنين المصلريين "  ،   -80
 . 0225، المجلد السابع عشر ، العدد ال ان  ،  يبريل  دراسات نفسية
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مسلنين المقيملين بلين عالقة األداء المعرف  والمزاجل  بملرف ارتفلاع ضل،ط اللدم للدى ال"   -80
 . 0220،  مجلة دراسات عربية فى علم النفس،  ذويهم والمقيمين  ف  دور الرعاية

( ، وهلللذا  " ) مشلللترك " تنميلللة االهتملللام بلللالقراءة الحلللرة للللدى الشلللباب واألطفلللال فللل  المجتملللع المصلللرى-80
ات ودعوم القورار بمجلوس كليوة اآلداب بجامعوة القواهرة ، ومركوز المعلوموالبحك تم من خالل التعلاون بلين 

 .   2009، أكتوبر الوزراء المصرى 
 

 ) ب ( بحو  باللغة اإلنجليزية : 
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 ) ج ( كتب باللغة العربية :
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