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جامعة  –اآلداب كلية                                
 القاهرة  

                                                 وحدة ضمان الجودة
   

 

– اآلدابمن قبل قطاع الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية  إعدادههذا ملف تم 
حيث  األقسامبالكلية من مختلف  األعضاءالتدريس لجميع  هيئة أعضاء إلىجامعة القاهرة وموجة 

 يقوم كل عضو هيئة تدريس بتسجيل البيانات المطلوبة داخل هذا الملف وفقا للعناصر التالية :.
 : المؤهالت العلمية  أوال

 الوظيفيانيا :التدرج ث 
الجامعيثالثا :. التدريس    

 على الرسائل  اإلشرافرابعا :   
ترتب زمنيا . إنالعلمية المنشورة والمقبولة للنشر على  األبحاث وراقأخامسا :      

ترتب زمنيا  إنعلى  سادسا : الكتب والتقارير والدراسات  
 ترتب زمنيا . إنسابعا : الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية على   
 ترتب زمنيا . إنثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية على    

ترتب زمنيا . إنات التدريبية على الدور  :تاسعا  
المؤسسية  واألنشطةوالقيادية  اإلداريةالمهام :عاشرا    

خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية . فيلمساهمة اعشر: حادي      
عشر:الجوائز التقديرية والشهادات . ثاني    

. أخرىثالث عشر :مجاالت   
 

رئيس القسم                           س                      عضو هيئة التدري         
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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

 الطاهرة محمود محمد المغربى: )رباعى(االسم 

 

Name:ElTahra Mahmoud Mohmed ElMaghraby 

 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

  علم النفس:  القسم

 

 علم النفس االجتماعىالتخصص العام :

 

 علم النفس االجتماعى االرتقائى: التخصص الدقيق

 

  tahram2000@yahoo.com.البريد االلكتروني:
   

 

      

mailto:tahram2000@yahoo.com
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 أواًل: المؤهالت العلمية:    
 

 
 

المؤهالت 
  العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل
الدكتوراه في علم النفس 

 االجتماعي االرتقائى 
جامعة  –كلية اآلداب  0222

 القاهرة
علم النفس  الماجستير في

 االرتقائي 
 

جامعة  –كلية اآلداب  2990 
 القاهرة

جامعة  –كلية اآلداب  2991 التطبيقىدبلوم علم النفس 
 القاهرة

جامعة  –كلية اآلداب  3891 الممتازةالليسانس 
 القاهرة

 
 ثانيًا: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 
 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  -قسم علم النفس 

 أستاذ مساعد اآلن 0222

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  -قسم علم النفس 
 مدرس 0222 0222 

 
 جامعة القاهرة –كلية اآلداب  -قسم علم النفس 

 مدرس مساعد 0222 2990

 معة القاهرةجا –كلية اآلداب  -قسم علم النفس 
 

 معيد 2990 2992
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 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

  Courses Taught                                                          المواد التي تم تدريسها 
 علم النفس االرتقائى

 علم النفس االجتماعى
 علم النفس الثقافى

 علم النفس فى مجال الصيدلة
 ال الهندسة الطبيةعلم النفس فى مج

 الوحدات التدريسية *
Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة
Course title 

الدراسي الفصل  
Studying 

Term العملي 
Lab. 

 المحاضرات
Lecture 

 علم النفس القانونى  1 

 األول
 علم النفس العام  2 

مستوى متقدم –علم النفس القانونى   0   
 الثانى

 علم النفس الثقافى  0 

 االشراف على الرسائل : رابعًا:

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

2 

الوظائف التنفيذية في 
عالقتها بالسلوك 

التوافقي لدى أطفال 
التوحد   واألسوياء من 

 الجنسين

 ماجستير
منةاهلل إيهاب 

رؤوفرجاءعبدال  
 

0222  √ 

0 

الثقة بالنفس كمتغير 
معدل للعالقة بين الغيرة 

والسلوك العدواني في 
 مرحلة المراهقة

 

 
رانيا خميس حسن 

 درويش

0222  √ 

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس  
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 :               ن ترتب زمنيا أ ىللنشر عل: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 
 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية البحثعنوان 
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

العالقة بين التدين والتوافق 
 الزواجي 

 

المجلد  دراسات عربية في علم النفس 
الثالث: 

العدد األول 
 يناير –

  م0222

التدين في العالقات الزوجية 
 والتوافق الزواجي

 دراسات نفسية

المجلد 
الرابع عشر 

العدد  –
الرابع 

 أكتوبر 

0221 

 

منبئات التوافق الزواجي 
لدي عينة من األزواج 

 والزوجات المصريين
 

 21المجلد  دراسات نفسية
 1العدد 

0221  

الوقاية من  تاستراتيجيا
 الخالفات الزوجية

 6المجلد  مجلة كلية اآلداب
 0العدد 

0222  

نوعية الحياة وعالقتها 
باستراتيجيات مواجهة 

شكالت لدي عينة من الم
السيدات العامالت 

  المتزوجات

حوليات مركز البحوث والدراسات 
 النفسية

الحولية 
 –السادسة 
الرسالة 
 –التاسعة 
 ديسمبر

0232  

االعتقاد في فاعلية العدوان 
كمتغير وسيط ومعدل 

للعالقة بين أحداث الحياة 
 الضاغطة والسلوك العدواني

 حوليات مركز البحوث والدراسات
 النفسية

الحولية 
 –الثامنة 
الرسالة 
 -السابعة 

 مايو

0230  

  0221المجلد  مجلة كلية اآلدابارتقاء القدرة على حل 
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المشكالت االجتماعية لدى 
 المراهقين والراشدين 

(21) 

 ن ترتب زمنيا  :أسادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على 

 
 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
2 
 

    علم نفس التفاوض"
 

مركز  –جامعة القاهرة 
 التعليم المفتوح

0222 

0 
 

 علم النفس األسري
مركز  –جامعة القاهرة 
 التعليم المفتوح

0222 

2 
 

بالمشاركة مع آخرين 
تم إعداد تقرير 

بعنوان " تنمية القيم 
اإليجابية لتنشئة 

األطفال نحو تعليم 
 من أجل المواطنة

مركز البحوث والدراسات 
االجتماعية ،كلية اآلداب 

 ،جامعة القاهرة 

0222 

 
 : المحلية والدولية على ان ترتب زمنيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 
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 المنظمة الجهة وة /المؤتمرلندعنوان ا
 والمكان

 مشاركةنوع ال التاريخ

 متدرب 2991 جامعة القاهرة دورة إعداد المعلم الجامعى
مركز الحساب  الحاسب اآللىدورة 

العلمى بجامعة 
 القاهرة

 متدرب 2999

مركز اللغات   TOFElدورة اللغة اإلنجليزية
األجنبية بجامعة 

 القاهرة

 متدرب 0222

البحوث العلمية  إعداد وكتابة
 ونشرها دوليا  

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

 متدرب 0229

تنمية  مركز إعداد مشروع بحثى
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

 متدرب 0229

المؤتمر اإلقليمي األول لعلم  
م بعنوان "نوعية  0229النفس 

 الحياة والتغيرات المجتمعية".        
     

قسم علم النفس 
 –كلية اآلداب  –

 جامعة القاهرة

 عرض بحث 0229

لمشروع دعم البحث العلمي في 
عنوان "الدراسة العلوم االجتماعية ب

 العلمية للتنميط والتمييز والتعصب

 –كلية اآلداب 
 جامعة القاهرة

 حضور 0222
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معايير الجودة فى العملية 
 التدريسية

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

 متدرب 0222

التحليل اإلحصائى متعدد 
 المتغيرات

مركز تنمية 
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 اتوالقياد

 متدرب 0222

مركز تنمية  التخطيط االستراتيجى
قدرات أعضاء 
هيئة التدريس 

 والقيادات

 متدرب 0220

غرس القيم االيجابية في 
 التفاعالت االجتماعية

 
 

المنظمة الدولية 
 للثقافة "اليونسيف

 ورقة بحثية 0222

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :
 

شة العمل / الحلقة عنوان ور 
 النقاشية 

الجهة المنظمة 
 والمكان

 نوع المشاركة التاريخ

 الهيكل التنظيمى و اإلدارى
 

مركز ضمان 
الجودة واالعتماد 

 بجامعة القاهرة

 متدرب 0222

الزيارة الميدانية العتماد 
 المؤسسات التعليمية

 
 

مركز ضمان 
الجودة واالعتماد 

 بجامعة القاهرة

 متدرب 0222

قات مناقشة رسائل الماجستير حل
 والدكتوراه 

 
 

قسم علم النفس 
 –كلية اآلداب  –

 جامعة القاهرة

 مناقش اآلن-0229من 
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 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :
 

اسم الجهة  العنوان  
 التاريخ  المكان المنظمة 

 قياس كفاءة التدريس

 
 

مركز التدريب 
 التربوى

 -مدينة الجوف 
 السعودية

0221 

 البحث العلمى والتربوى
 
 

مركز التدريب 
 التربوى

 -مدينة الجوف 
 السعودية

0221 

المشاركة كمدرب فى "البرنامج 
التدريبى لتأهيل المقبلين على 

 الزواج " 
 

دار اإلفتاء 
 المصرية 

 0221 القاهرة

 
 : دارية والقيادية واألنشطة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا
هـ 1/0/2109هـ إلي 1/0/2106من -الجوف -سكاكا–ألقسام األدبية بكلية التربية وكيلة ا -2

 هـ.20/2/2109هـ  حتي 1/0/2109.ثم وكيلة مكلفة لألقسام األدبية ذاتها من 
 جامعة القاهرة. –كلية اآلداب –منسقة لجنة الجودة بقسم علم النفس  -0

       فية المحلية والدولية: : المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقا حادى عشر
المشاركة كمدرب فى "البرنامج التدريبى لتأهيل المقبلين على الزواج " تحت إشراف دار اإلفتاء  -

.0221المصرية نوفمبر   
المشاركة فى ورشة عمل بعنوان "غرس القيم االيجابية في التفاعالت االجتماعية" تحت اشراف  -

 .0222سيف" مارس المنظمة الدولية للثقافة "اليون
: الجوائز التقديرية والشهادات : ثانى عشر   

 م 0222فى العلوم االجتماعية لعام  ةجائزة الدولة التشجيعي
عشر : مجاالت أخرى: ثالث  

.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................
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.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

.............................. 
 

توقيع واعتماد                                                        توقيع             

 عضو هيئة التدريس  

رئيس القسم                                        الطاهرة محمود              د.   

  

                                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  
 

 

 

 

 


