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   جامعة القاهرة –كلية اآلداب                                
  وحدة ضمان اجلودة                                               

   

 

من قبل قطاع الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة واالعتماد  إعدادههذا ملف تم 
 األعضاءالتدريس لجميع  هيئة أعضاء إلىجامعة القاهرة وموجة – اآلداببكلية 

حيث يقوم كل عضو هيئة تدريس بتسجيل  األقسامبالكلية من مختلف 
 البيانات المطلوبة داخل هذا الملف وفقا للعناصر التالية :.

: املؤهالت العلمية :. أوال  
      . األقدم إلى األحدثترتب وفقا لتاريخ الحصول على المؤهل من  إنعلى 

:. يالوظيفثانيا :التدرج   
     . األقدم إلى األحدثمن  الزمنيتكتب جميع البيانات وفقا للتسلسل  إنمع مراعاة 

اجلامعيثالثا :. التدريس   
    ثم مواد الدراسات العليا . سالليسانتحدد مواد  إنعلى 

على الرسائل :. اإلشرافرابعا :  
. الدكتوراهئل ثم رسا الماجستيرتكتب رسائل  إنعلى                               

ترتب  إنالعلمية املنشورة واملقبولة للنشر على  األحباث أوراقخامسا : 
 زمنيا .

ترتب زمنيا . إنعلى  سادسا : الكتب والتقارير والدراسات  
ترتب زمنيا . إنسابعا : الندوات واملؤمترات احمللية والدولية على   

زمنيا .ترتب  إنثامنا : ورش العمل واحللقات النقاشية على   
ترتب زمنيا . إنتاسعا الدورات التدريبية على   

املؤسسية . واألنشطةوالقيادية  اإلداريةعاشرا : املهام   
  يذكر ما يفيد ما هو داخل جامعة القاهرة وما هو خارجها . إنعلى 

خدمة اجملتمع والقطاعات الثقافية . يفعشر : املساهمة  حادي  
دولية . أومساهمة سواء كانت محلية  تحدد الفترات الزمنية لكل إنعلى   

عشر : اجلوائز التقديرية والشهادات . ثاني  
حصلت فيها على الجائزة . التيتذكر نوع الجائزة والجهة المانحة والسنة  إنعلى   

. أخرىثالث عشر :جماالت   
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يتم التوقيع واالعتماد لهذه البيانات من عضو هيئة التدريس ورئيس  إنعلى   

 القسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 

 : نسرين خالد حسني توفيق)رباعى(االسم 

 

Name: Nesreen Khaled Hosny Tawfeek 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

  : علم نفس القسم

 

 التخصص العام : علم النفس

 

 فئات خاصة.  –تخصص الدقيق: علم النفس اإلكلينيكي ال

 

 Princess2020_nosy@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    
 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 2102 داباآلليسانس 

 جامعة القاهرة 2101 دبلوم علم النفس التطبيقى

 علم النفس فيماجستير 

 كلينيكياال

 جامعة القاهرة 2101 

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 معيدة  حتى اآلن 2101 جامعة القاهرة–كلية اآلداب –قسم علم النفس 

 

 ثالثا: التدريس الجامعي:

 
 

 Courses Taught                                                          المواد التي تم تدريسها 
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم المادة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

4   
: علم النفس الفصل الدراسي األول

علم النفس العصبي –االكلينيكي   
  

2310/2314 

4   
: تجارب في دراسي الثانيالفصل ال

 االدراك والتعلم والتذكر
 

8 4  

دبلوم علم  -كيةيفحوص واختبارات اكلين
على مدار فصلين  ممتدة -النفس التطبيقي

 دراسيين
 

4102 /4102 

8 4  

دبلوم علم  -كيةيفحوص واختبارات اكلين
على مدار فصلين  ممتدة -النفس التطبيقي

  دراسيين
 

4102 /4102 
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 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس  

 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشرحاث المنشورة والمقبولة : أوراق األبخامسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 
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:رير والدراسات على ان ترتب زمنيا: الكتب والتقاسادسا  

 

 

النشر دار  عنوان الكتاب م  التاريخ  
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

   

 

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

المؤتمر اإلقليمي الثالث لقسم علم 
نوعية  :" النفس جامعة القاهرة

 المجتمعية" الحياة والتغيرات
 
 

قسم علم النفس 
قاعة  -جامعة القاهرة

المؤتمرات بمدينة 
 المالعب 

 

2311 
 حضور
في  ومشاركة

  اللجان التنظيمية

المؤتمر الدولي األول للجمعية 
المصرية للعالج المعرفي 

 EACBT ) )السلوكي 

 –فندق ماريوت 
 الزمالك 

22، 22 ، 
/ فبراير/ 22

2314 

 حضور

ورش العمل  

م المشاركة التي ت

 : فيها في المؤتمر

:  اليوم األول -1

العالج المعرفي 

السلوكي للرهاب 

االجتماعي 

  للراشدين

:  اليوم الثاني -2

االضطرابات 

الجنسية و 

) تقديم :  عالجها

د / طارق 
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 عكاشة (

:  اليوم الثالث -0

العالج المعرفي 

السلوكي 

للوسواس 

) تقديم :  القهري

د / أمارة عرفة 

عالج ال -( 

المعرفي 

السلوكي 

 لألزواج

 

 "  " التربية الجنسيةندوة بعنوان 

 تقديم : د / نشوي عبد التواب 

الجمعية المصرية 
   للمعالجين النفسيين 

 )جمعن (
 حضور 2314

الدماغ بين النشاط ندوة بعنوان " 

 Active Brain"  و الكسل

and Static Brain  

 تقديم : د / مصطفى الديب  

 

                 

الجمعية النفسية 

 للمعالجين النفسيين

 جمعن( )

 

 حضور  2312

" اللياقة محاضرة تذكارية بعنوان 

 "  النفسية

 تقديم : أ/د : مصطفى سويف 

         

 -جامعة القاهرة 
 قاعة المؤتمرات

 حضور 2/12/2310

حضور ندوة بعنوان " مقارنة 

بين أعمال السيد الدكتور ابو 

 نجا ". شعيشع وجاز

 تقديم: د/ مصطفى الديب.

الجمعية المصرية 
 للمعالجين النفسيين

 حضور 2312

 
محاضرة تذكارية بعنوان 

 "سيكولوجية الحكمة" 

  -قسم علم النفس
 جامعة القاهرة

ديسمبر  2
2314 

 حضور
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 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنياثامنا : ورش العمل والحل

 

النقاشية ورشة العمل / الحلقة عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

حضور سيمنار خطة بحث  -0

لتسجيل درجة الماجستير في علم 

) النفس اإلكلينيكي بعنوان 

مكونات تنظيم الذات كمنبئات 

بأنماط السلوك الصحي و 

مكونات الذاكرة العاملة لدى 

مرضى الشريان التاجي و 

 األصحاء(

 محمد صادق الطالبة : إيمان  

المشرف : أ/ د : محمد نجيب 

 الصبوة 

 

 

 -جامعة بنها 

 قاعة المؤتمرات 

 

 حضور 2101

حضور خطة بحث مقترحة  -2

) أثر لتسجيل الدكتوراه بعنوان 

سرعة معالجة المعلومات و 

العبء المعرفي على كفاءة أداء 

الذاكرة العاملة لدى عينة من 

صعوبات تعلم القراءة و 

 األسوياء( 

لطالبة : أمينة طلق مرزوق ا

 الصعفاك 

المشرف : أ/د . محمد نجيب 

 الصبوة 

 -جامعة بنها 

 قاعة المؤتمرات 

 

 حضور  2101

 

حضور مناقشة رسالة دكتوراه  -1
" برنامج معرفي سلوكي بعنوان 

لتعديل بعض االضطرابات 
السلوكية و المعرفية لمرضى 
 الوسواس القهري )دراسة حالة (
 " 

الطالبة : راندا محمد  -        

 أحمد الشرقاوي

 حضور  2101 جامعة طنطا
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المشرف : أ / د : أحمد السيد 

 إسماعيل 

 

 

 

حضور مناقشة رسالة دكتوراه  -1
) العالقة بين القلق بعنوان 

االجتماعي و األعراض 
 الوسواسية لدى المعاقين بصرياً ( 
الطالبة : مروة حسن عبد الشافي  

 بان جاب هللا المشرف : أ/د . شع

 

 

 -جامعة القاهرة  

 قاعة المؤتمرات

 

 حضور  

حضور خطة بحث لتسجيل  -2
درجة الماجستير في علم النفس 

" بعض اإلكلينيكي بعنوان 
المتغيرات المعرفية و االجتماعية 

و السلوكية المنبئة بالمكالمات 
الجنسية و الجنسية المثلية لدى 

 عينة من المراهقين" .
 ريف أبو العالالطالب : ش 

إشراف : أ / د : محمد نجيب  

 الصبوة 

 
 

 حضور  2101 جامعة  القاهرة

حضور خطة بحث لتسجيل  -2

درجة الماجستير في علم النفس 

التصلب اإلكلينيكي بعنوان " 

المتناثر و االكتئاب كمنبئين 

بأشكال االضطراب في الوظائف 

التنفيذية و الذاكرة العاملة لدى 

  وياء الراشدين"المرضى و األس

 الطالب : محمود عالء الدين  

إشراف : أ/د : محمد نجيب 

 الصبوة

 

 -جامعة القاهرة 
معمل أ . د / 

 مصطفى سويف

 حضور  2101
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حضور مناقشة رسالة  -2
التمييز بين ماجستير بعنوان " 

مرض اضطراب ثنائي القطب 
من النمط األول في حالة اعتدال 

ألداء المزاج، و األسوياء في ا
على بعض اختبارات الوظائف 

 المعرفية" 
الطالب : محمود محمد سعد  

 حسن

شراف : أ/د  : سهير فيهم إ

 غباشي 

 

 -جامعة القاهرة 
 قاعة المؤتمرات

 حضور  2101

حضور خطة بحث لتسجيل  -8

درجة الماجستير في علم النفس 
معدالت اإلكلينيكي بعنوان " 

 اإلكتئاب و القلق في المرتفعات و
المنخفضات في فاعلية الذات لدى 
  مرضى السمنة و األصحاء"

 الطالبة : لمياء محمد  

إشراف : أ/د : محمد نجيب  

 الصبوة

 

 -جامعة القاهرة 
معمل أ . د / 

 مصطفى سويف

 حضور  2310

حضور خطة لتسجيل  -9

) كفاءة برنامج الدكتوراه بعنوان 

سلوكي في  -عالجي معرفي 

ت تحسين بعض االضطرابا

المزاجية و اضطرابات ما بعد 

  الصدمة لدى عينة من األطفال (

الطالبة : سماح أحمد  -        

 محمد 

المشرف : أ/د . محمد  -        

 نجيب الصبوة 

 

المكان  -         

: جامعة القاهرة 

معمل أ . د /  -

 مصطفى سويف 

 

 حضور  2310
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حضور خطة لتسجيل  -13
اب ) اضطرالماجستير بعنوان 

الوظائف التنفيذية عند المرضى 
 التوحديين ( 

الطالبة : منة هللا  -       

 إسماعيل 

المشرف : أ / د . فكري  -       

 العتر 

 

المكان  -        

: جامعة القاهرة 

معمل أ . د /  -

 مصطفى سويف

 

 حضور  2314

(  حضور خطة لتسجيل -11
) المقاومة الدكتوراه بعنوان 

ر معدل للعالقة بين النفسية كمتغي
نوعية الحياة وزملة أعراض 
التعب المزمن لدى عينة من 
  الموظفين و الموظفات (.

الطالبة : وفاء إمام عبد  -        

 الفتاح 

المشرف : أ/د . شعبان  -         

 جاب هللا 

            

المكان :  -

 -جامعة القاهرة 

معمل أ . د / 

 مصطفى سويف

 

 حضور 2314

ضور خطة لتسجيل ح-12
) دور األفكار الماجستير بعنوان 

اآللية و صورة الجسم و اإلساءة 
الجنسية في التنبؤ بمظاهر عسر 
الوظيفة الجنسية لدى عينة من 
  الزوجات (

 الطالبة : ندى بدر شعالن  -     

المشرف : أ/د. شعبان  -     

 جاب هللا  

 

المكان :  -      
 -جامعة القاهرة 

د /  معمل أ .
 مصطفى سويف

 حضور 2314

(  حضور خطة بحث  -31

مقترحة لتسجيل درجة الماجستير 
) الفروق االرتقائية في بعنوان 

البنية العاملية للذاكرة العاملة لدى 
 12 - 4األطفال من الجنسين من 

  سنة(
الطالبة : هدى حسن عبد  -      

المكان :  -       

 -جامعة القاهرة 

معمل أ . د / 

 مصطفى سويف

 

 حضور 2314
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 الفتاح

المشرف : أ/د. فادية  -       

 علوان

    

حضور خطة بحث مقترحة  -14

لتسجيل درجة الماجستير بعنوان 

) ارتقاء قدرة نظرية العقل لدى 

األطفال من الذكور و اإلناث في 

 2:  0مرحلة الطفولة المبكرة من 

  سنوات (

 الطالبة : زينب محمود سيد  -     

المشرف : أ/د. فكري  -      

 العتر 

 -المكان : جامعة القاهرة  -       

 معمل أ . د / مصطفى سويف

 

 

المكان :  -       

 -جامعة القاهرة 

معمل أ . د / 

 مصطفى سويف

 

 حضور  2312

( حضور مناقشة رسالة  -31

ماجستير بعنوان " فاعلية استخدام 
برنامج قائم على الحركة والغذاء 

ن البدانة لدى طفل للحد م
 الروضة".

 الطالبة: سهر عاطف عبد القادر  -

 . 

 

المكان: كلية  -
 رياض أطفال

 حضور  2312

حضور مناقشة رسالة   -31

ماجستير بعنوان " مستوى 
هرمون التستستيرون في الدم 
وعالقته بالسلوك العدواني لدى 
 الذكور". 

 الطالبة: هبة سمير محمد  -

أبو  اشراف: فؤاد محمد -

المكان: جامعة  -

قاعة  –القاهرة 

 المؤتمرات.

 

 حضور  2312 –نوفمبر 
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 المكارم. 

 

حضور سيمنار خطة  -31
ماجستير بعنوان " التجنيب المخي 
كمتغير معدل للعالقة بين سمات 

النمط الفصامي والقدرات 
 االبداعية" 

 الطالبة: عزة هاشم أحمد 
 اشراف: أ.د/ فؤاد أبو المكارم

 

ة المؤتمرات لت  قاع
بجامعة  –

 القاهرة.

 حضور  2312/ 13/ 24

" الذكاء الوجداني وعالقته -81
بأنماط التعلق خالل مرحلتي 
 الطفولة المتأخرة والمراهقة".

 اعداد: رندة رضا عباس أحمد 
اشراف: أ.د/ فادية محمد زكي 

 علوان. 
/ فكري محمد حسن العتر. د  

قاعة   
المؤتمرات 

 بجامعة القاهرة. 

 حضور 2312/ 11/ 12
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 :رات التدريبية على ان ترتب زمنياتاسعا : الدو

 

 العنوان  
اسم الجهة 
 المنظمة 

 التاريخ  المكان

تطبيق دورة تدريبية بعنوان "   - 1

و تصحيح و تفسير الصورة 

/  الخامسة لمقياس ستانفورد بينيه

 "  . صفوت فرجنسخة أ/د

قام بالتدريب : أ / خالد البنا  _ أ  -

 / على رشدي 

 

الجمعية 
المصرية 
للمعالجين 

)  النفسيين

 مرخصة(

 شارع نعمة هللا / الهرم

فى الفترة من   

/  19الى  12

13  /2312  

 

حضور دورة تدريبية  -2
" الدورة التأسيسية بعنوان 

لمهارات تطبيق العالج 
االنتقائي  السلوكى -المعرفي 

"  متعدد االبعاد  
-  

قام بالتدريب : أ/د : محمد  -      

نجيب الصبوة ) أستاذ علم النفس 

 جامعة القاهرة ( -اإلكلينيكي 

       

الجمعية 
المصرية 
للمعالجين 

)  النفسيين

 مرخصة(

 شارع نعمة هللا / الهرم

في الفترة من 
22-22-28-
29/11/2310  

 2 -2 - 4 - 0و 
- 13-11 /12  

 /2310 

حضور دورة تدريبية  -1
 -)العالج المعرفي بعنوان 

السلوكي للقلق و الرهاب 
  االجتماعي (

قام بالتدريب : أ/د :  -   -  

محمد نجيب الصبوة )أستاذ 

جامعة  -علم النفس اإلكلينيكي 

 القاهرة (

 

الجمعية 
المصرية 
للمعالجين 

)  النفسيين

 مرخصة(

 شارع نعمة هللا / الهرم

الفترة من  في

20/2/2314 

إلى 

22/2/2314 

 

في الفترة  شارع نعمة هللا / الهرمالجمعية حضور دورة تدريبية في"  -1
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 علم النفس العصبي التطبيقي 
" 

المدرب : د / مصطفى  -     
 الديب
 
 
  

 

المصرية 
للمعالجين 

)  النفسيين

 مرخصة

 2و  1من 

 9و 8و 

/11/2312 

 

 دورة تدريبية بعنوان "  -5
العالج السلوكي و العالج 
المعرفي السلوكي التفاعلي 
لألطفال و المراهقين ذوى 
العناد و االلحاح و سهولة 
االستثارة و تشتيت االنتباه و 
فرط الحركة و السلوك 

"الفوضوي التدميري  
قام بالتدريب : أ/د : محمد  -      

نجيب الصبوة ) أستاذ علم النفس 

 ( جامعة القاهرة -اإلكلينيكي 

 

الجمعية 
المصرية 
للمعالجين 

)  النفسيين

 مرخصة

 شارع نعمة هللا / الهرم

في الفترة  -

 22من 

/  03حتى 

1/2310 

 

" دورة تدريبية بعنوان   -6
السلوكي  -العالج المعرفي 

متعدد المكونات الضطراب 
القلق و المخاوف عند األطفال 

"  و المراهقين  
المدرب : أ/د : محمد نجيب  -      

الصبوة ) أستاذ علم النفس 
 جامعة القاهرة ( -اإلكلينيكي 

الجمعية 

المصرية 

للمعالجين 

النفسيين ) 

 مرخصة

 شارع نعمة هللا / الهرم

في الفترة من  -
/ 2/  8حتى  2

2310 

) دورة تدريبية بعنوان  -7
استخدام االستخبارات كأداة 
للتحليل الكمي في البحوث 
 االجتماعية (.  

د / هناء المدرب :  -

 شويخ 

 

مركز البحوث 
و الدراسات 

 النفسية

أمام مديرية امن 

 الجيزة 

المدة :   -

أيام   0

- 

2314 

 

عنوان " العالج بدورة تدريبية  -8

المعرفي والسلوكي للوسواس 

 القهري". 

المدرب: أ.د/ محمد نجيب  -

أحمد الصبوة ) أستاذ علم 

جامعة  –النفس االكلينيكي 

 القاهرة(.

الجمعية 

المصرية 

للمعالجين 

 النفسيين. 

شارع نعمة هللا/ 

 هرم 

/ 21الفترة من 

حتى  5/2105

28  /5 /

2105. 

/ 05الفترة من شارع نعمة هللا/ الجمعية دورة تدريبية بعنوان " فنيات  -9
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العالج السلوكي لألطفال األسوياء 

واألطفال ذوي االحتياجات 

 الخاصة". 

المدرب: د/ عماد عبد  -

 المقصود محجوب 

المصرية 

للمعالجين 

 النفسيين

حتى  2101/ 9 هرم

09 /9 /2101 . 

أخالقيات ممارسة مهنة  -01

 المعالج النفسي. 

المدرب: أ/ طارق عبد  -

 السالم

الجمعية 

المصرية 

للمعالجين 

 النفسيين

شارع نعمة هللا/ 

 هرم

مايو  01/ 01

2105 

 إدارة وتعديل السلوك 00 -

 المدرب: د: عماد محجوب -

 ي محمدد. هويد -

مركز البحوث 

والدراسات 

 النفسية

 
 00إلى  8من 

 2105فبراير 

العالج المعرفي السلوكي  -02

متعدد المكونات الضطرابات القلق 

والمخاوف عند األطفال 

 والمراهقين 

 أ:د/ محمد نجيب الصبوة -

الجمعية 

المصرية 

للمعالجين 

 النفسيين 

شارع نعمة هللا/ 

 هرم

/ 7/ 2من 

حتى  – 2101

 8/7االثنين يوم 

 /2101 

حضور ورشة عمل:  تطبيق -01

 –اختبار وكسلر لذكاء الراشدين 

 الصورة الرابعة

 المدرب: نعيمة الفيتوري 

الجمعية 

المصرية 

للمعالجين 

 النفسيين 

 25 /9 /2101 

تطبيق وتصحيح مقياس  -01

الصورة  –ستانفورد بينيه للذكاء 

 الخامسة

الجمعية 

المصرية 

للمعالجين 

 سيينالنف

 

/ 02من 

إلى  01/2101

06 /01 

/2101 

 

تطبيق وتصحيح اختبار  -05

وكسلر لذكاء المراهقين والراشدين 

 الصورة الرابعة.  –

 نعيمة الشعاب الفيتوري -

 

الجمعية 

المصرية 

للمعالجين 

 النفسيين

 
20 /22 /21 – 

 . 2105نوفمبر / 

 
 إدارة الوقت واالجتماعات -12
 

 جامعة القاهرة

ية قدرات مركز تنم

أعضاء هيئة  

 التدريس

2105سبتمبر /   

 جامعة القاهرة  -17مشروعات البحوث التنافسية 

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة  

 التدريس

 

2105نوفمبر/   

 

 

 
:دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  
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 4112/ 9مساعد منسق تعليم مفتوح / جامعة القاهرة )من فترة   -1

تى األن(. ح  

 

عضو مجلس إدارة في الجمعية المصرية للمعالجين النفسيين من  -4

حتى األن(.  4112/ 11الفترة   

 

 

 

 
 

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

       والدولية: 

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

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

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

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

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

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

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

: الجوائز التقديرية والشهادات:ثانى عشر  

 
 

 التكريم والحصول على شهادة أوائل الخريجين  -0

 المكان : قبة جامعة القاهرة  -                   

 

من قِبل عميد كلية اآلداب ) أ/د. معتز سيد عبد هللا 2101تكريم معيدي سنة  -2  

 

رى:عشر : مجاالت أخ ثالث  

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

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

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

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

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

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

.................................... 
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توقيع                                                       توقيع واعتماد           

معضو هيئة التدريس                                          رئيس القس  

  نسرين خالد حسني توفيق
 


