
 والمهنية علميةالذاتية السيرة البيان 

 للدكتورة: مرفت أحمد شوقي

 

 شخصية:البيانات )أ( ال

 مصرية الجنسية:       مرفت أحمد شوقي حسين أحمد االسم:

 6/11/1511 تاريخ الميالد:       عج.م. –القاهرة  الميالد: مكان

 ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.مدرس علم النفس اإلكلينيكي بقسم علم النفس الوظيفة الحالية:

 الوظائف السابقة:

 الجيزة.-الهرم :العنوان الدائم

 :المحمول   0831666320المكتب:     المنزل: :هاتف

 البريد االلكتروني:

 التخصص األكاديمي:

  :علم النفس.التخصص العام 

 :علم النفس اإلكلينيكي. التخصص الدقيق 

 لج نفسي بترخيص من وزارة الصحة.مدرس جامعي ومعا الممارسة المهنية:

 الدرجات العلمية:)ب( 

 1566 التاريخ:  القاهرة :الجامعة اآلداب الكلية: ليسانس علم النفس الممتازة الدرجة الجامعية األولى:-

 ، بتقدير ممتاز.1521جامعة القاهرة، ، كلية اآلداب، المثابرة لدى بعض الفئات السيكياترية الماجيستير: -

، بمرتبة الشرف 1551جامعة القاهرة، ، كلية اآلداب، الفروق بين الجنسين في السمات المهيئة للفصام لدى طالب الجامعة وراه:الدكت -

 األولى.

 )ج(التاريخ الوظيفي:

 .13/10/1566معيد بقسم علم النفس بكلية اآلداب، جامعة القاهرة اعتباًرا من  -

 .15/1/1521مدرس مساعد بذات القسم اعتباًرا من  -

 .80/5/8006حتى  86/1/1551مدرس بالقسم اعتباًرا من  -

 )إعارة(. 31/2/8002حتى  88/5/8006مدرس علم النفس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اعتباًرا من  -

 حتى اآلن. 1/5/8002مدرس بقسم علم النفس بكلية اآلداب، جامعة القاهرة اعتباًرا من  -

 قدير:)د( الجوائز وشهادات الت

شهادة تقدير من مركز البحوث والدراسات النفسية بكلية اآلداب، جامعة القاهرة للتدريس والتدريب العملي في دورة إعداد  -

 .11/8/8001إلى  1/10/8001إخصائي التخاطب في الفترة من 

ي ندوة "علم النفس وجودة قسم علم النفس بكلية التربية، جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان للمشاركة ف شهادة تقدير من -

 .15/18/8006-16لفترة من في االحياة" 

 



 ( الخبرات واالهتمامات المهنية:ه)

 اجتياز دورات تدريبية في العالج النفسي:

 .8003مارس  6-1العالج المعرفي السلوكي متعدد المحاور لالكتئاب األساسي من  -

 .8003مارس  31-85عالج التبول الالإرادي من  -

 .8003مايو  11-10معرفي السلوكي للوسواس القهري من العالج ال -

 .11/8/8001وحتى  1/10/8001دورة تدريبية في التخاطب من  -

( عقد بوالية ميريالند بالواليات المتحدة األمريكية بالتعاون بين قسم علم النفس 1526التطوع في برنامج تدريبي سابق )عام  -

ياضية بذات الجامعة بهدف تدريب مجموعة من األطفال المتأخرين على وكلية التربية الر (PG)بجامعة برنس جورج 

 مهارات القراءة والتآزر البصري الحركي.

 

 )و( اإلسهامات العلمية والمجتمعية:

 أنشطة تدريسية: -1

لنفس وضع وتدريس عدد من المقررات في علم النفس للطالب في مستوى ما قبل التخرج ومستوى الدراسات العليا بقسم علم ا

أو خارجه في أقسام أو كليات أخرى. ومن هذه المقررات: أسس القياس النفسي، والقياس النفسي للقدرات والشخصية، ومناهج 

البحث في علم النفس، وعلم النفس التجريبي، وعلم نفس المعوقين، ومدخل إلى علم النفس )باللغة العربية واإلنجليزية(، 

 ية النفسية على السلوك، وسيكولوجية السائحين.وسيكولوجية الحامل، وتأثير األدو

 

 عضوية فرق بحثية: -2

"، برعاية أكاديمية البحث العلمي 1551-1561دراسة ببليوجرافية في الفترة من  -بحث "الشباب وقضاياه في مصر  -

 والتكنولوجيا )منشور(.

حوث االجتماعية والجنائية )جاري إعداد التقرير بحث "تقويم المعاملة في المؤسسات العقابية" ضمن بحوث المركز القومي للب -

 النهائي(.

بحث "تعاطي المخدرات بين طالب الجامعات الخاصة في مصر"، لجنة منبثقة عن هيئة البرنامج الدائم لبحوث تعاطي  -

 .بهيئة البرنامج الدائمالمخدرات بالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، وعضو 

 

 من الدورات التدريبية الموجهة لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين:مشاركة في عدد  -3

إلقاء سلسلة من المحاضرات باإلدارة العامة للتدريب بوزارة الشئون االجتماعية ضمن فعاليات دورات تدريبية متنوعة وجهت  -

دفاع االجتماعي بالمديريات المختلفة إلى رؤساء أقسام األندية االجتماعية والثقافية أو مديري أندية المسنين أو أخصائيي ال

 (.1552-1556لرفع كفاءتهم في حل مشكالت عمالئهم من الشباب أو المسنين أو المدمنين أو غيرهم )على امتداد الفترة من 

إلقاء سلسلة من المحاضرات النظرية عن فئات متنوعة من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في إطار عدد من الدورات  -

ية الموجهة لألخصائيين النفسيين المتعاملين مع هؤالء األطفال، والمنعقدة في مركز البحوث والدراسات النفسية بجامعة التدريب

 .8008إلى  8000القاهرة في الفترة من 

تدريب عدد من األخصائيين الجدد المرشحين للعمل في مجال رعاية وتأهيل المتأخرين عقليا، على بعض أساليب التقييم  -

ختبار، وذلك ضمن برنامج الدورة التدريبية األولية في التخلف العقلي التي نظمتها رابطة األخصائيين النفسيين باالشتراك واال

 .11/1/8003-3مع وزارة الشئون االجتماعية في الفترة من 



قامها مركز البحوث تقديم محاضرات عن أساليب تعديل سلوك األطفال موجهة ألخصائيي التخاطب المتلقين لدورة تدريبية أ -

 .11/8/8001إلى  1/10/8001والدراسات النفسية بجامعة القاهرة في الفترة من 

مجموعة من األخصائيين النفسيين والمدرسيين على كيفية إدراك المشقة )الضغوط( وعلى عدد من أساليب مواجهتها،  تدريب -

وذلك ضمن فعاليات برنامج للتدريب على المهارات الحياتية إلثراء البيئة المدرسية انعقد برعاية المجلس القومي للطفولة 

وحتى مايو  8001النفسية بوزارة التربية والتعليم، وذلك في الفترة الممتدة من مايو واألمومة بالتعاون مع إدارة توجيه التربية 

8006. 

تدريب مجموعة من األخصائيين النفسيين واالجتماعيين العاملين بالمؤسسة العقابية لألحداث بالمرج على بعض فنيات إدارة  -

ريبية عن "دور األخصائي النفسي واالجتماعي في الغضب والضغوط وخفض السلوك العدواني، وذلك ضمن فعاليات دورة تد

 .8006رصد سلوك األبناء بالمؤسسة العقابية"، عقدت برعاية المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية في نوفمبر 

 

 المؤلفات: )ز(

 :كتب مؤلفة 

 والتوزيع. . القاهرة: دار غريب للطباعة والنشرالمثابرة والمرض العقلي(. 1556مرفت أحمد شوقي )

 :كتب مترجمة 

. ترجمة محمد مناهج البحث في علم النفس اإلكلينيكي واإلرشادي(. 1555كريس باركر ونانسي بيسترانج وروبرت إليوت )

 نجيب الصبوة ومرفت أحمد شوقي وعائشة السيد رشدي. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.

 

 :بحوث ودراسات ومقاالت علمية 

 باللغة العربية: -

( بعنوان "أثر التدخل المهني في خفض حدة مشكلة العنف بالمدرسة الثانوية: بحث 1555اف علمي وكتابة تقرير بحث )إشر -

 ، توجيه التربية االجتماعية، إدارة غرب الجيزة التعليمية.منشورات مكتب الخدمة االجتماعية المدرسيةتجريبي".من 

كتاب المؤتمر  ت الديموجرافية: دراسة استكشافية.ته ببعض المتغيراإدراك مفهوم الصحة وعالق(. 8001مرفت أحمد شوقي ) -

 85-86حول "السلوك الصحي وتحديات العصر"، في الفترة من  السنوي األول لقسم علم النفس بكلية اآلداب، جامعة طنطا

 .850-815أبريل، 

، المجلة المصرية للدراسات النفسية. إدراك مفهوم الصحة/المرض: دراسة مقارنة بين الجنسين(. 8006مرفت أحمد شوقي ) -

16 ،11 ،113-111. 

(. برنامج المهارات الحياتية إلثراء البيئة المدرسية: 8006أسامة أبو سريع، مرفت أحمد شوقي، عبير أنور، صفاء أسماعيل ) -

امعة القاهرة، السنوي األول، كلية اآلداب، جمؤتمر الورقة قدمت في دليل تدريبي موجه لألخصائي النفسي المدرسي. 

 .8006أبريل  18-11، في مصروالتنمية العلوم االجتماعية باالشتراك مع مؤسسة كونراد األلمانية بعنوان 

(. أثر برنامج تنمية المهارات الحياتية في تجويد 8006أسامة أبو سريع، مرفت أحمد شوقي، عبير أنور، صفاء أسماعيل ) -

. قسم علم النفس، كلية ورقة قدمت إلى ندوة علم النفس وجودة الحياةبالقاهرة الكبرى. الحياة لدى تالميذ مدارس التعليم العام 

 .8006ديسمبر  15-16 ،مسقط التربية، جامعة السلطان قابوس،

تعبير عن الشعور باالكتئاب أم مخالفة واندفاع؟"،  -بحث )قيد النشر( بعنوان "السلوك العدواني لدى المراهقين والمراهقات  -

 .8006نوفمبر  80-12المؤتمر اإلقليمي لعلم النفس برعاية رابطة األخصائيين النفسيين المصرية، في الفترة من قدم في 

 

 باللغة األجنبية: -

 

 



 

 )ح( اإلشراف على رسائل علمية:

  مشارك على رسائل ماجستيرإشراف: 

تهاك الخصوصية لدى طالب المدن الجامعية. (. األثار النفسية السلبية الناجمة عن الشعور باالزدحام وان8001لمياء بكري ) -

 )غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. رسالة ماجستير

رسالة (. األسلوب المعرفي كمتغير معدل للعالقة بين المشقة النفسية واالضطرابات النفسية الجسمية. 8006نيفين نيروز ) -

 )غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة القاهرة. ماجستير

- Reham S. Al-Sakhawi (2007). Effect of visual-motor integration training program on dyspraxia 

in spastic children. MA Thesis, Faculty of Physical Therapy, Cairo University. 

 

  دكتوراه:إشراف مشارك على رسائل 

- Abdel-Aziz A. Sherif (2007). Effect of visuomotor coordination on fine motor skills in spastic 

hemiplegic cerebral palsy children. PhD Thesis, Faculty of Physical Therapy, Cairo University. 

، رسالة دكتوراه(. أنماط اإلساءة ألطفال الشوارع وبعض مصاحباتها النفسية واالجتماعية. 8006رضوى محمد فرغلي ) -

 معة القاهرة )مسجلة(.كلية اآلداب، جا

 )ط( مناقشة رسائل علمية:

 )ي( المشاركة في ندوات ومؤتمرات علمية:

أبريل،  85-86مشاركة ببحث فردي في المؤتمر السنوي األول لقسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة طنطا، في الفترة من  -

8001. 

في مصر والثالث عشر العربي بالتعاون بين الجمعية فس المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لعلم الن مشاركة ببحث فردي في -

 .8/8/8001إلى  31/1المصؤية للدراسات النفسية ومعهد العبور العالي لإلدارة والحاسبات ونظم المعلومات، 

سسة ومؤفي مصر، بالتعاون بين كلية اآلداب، جامعة القاهرة، والتنمية مشاركة بورقة جماعية في مؤتمر العلوم االجتماعية  -

 .8006أبريل  18-11، كونراد األلمانية

، مسقط. قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، علم النفس وجودة الحياةمشاركة بورقة جماعية قدمت إلى ندوة  -

 .8006ديسمبر  16-15

 

 )ك( عضوية الجمعيات العلمية والمهنية:

 عضو برابطة األخصائيين النفسيين المصرية. -

 الجمعية المصرية للدراسات النفسية.عضو ب -

 ترخيص مزاولة مهنة العالج النفسي من إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان. -

 


