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   جامعة القاهرة –كلية اآلداب                                
 وحدة ضمان اجلودة                                                

   

 

هذا ملف تم إعداده من قبل قطاع الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة واالعتماد 
أعضاء هيئة التدريس لجميع األعضاء جامعة القاهرة وموجة إلى –بكلية اآلداب 

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

 أوال : املؤهالت العلمية :.
                      

      ؤهل من األحدث إلى األقدم .على إن ترتب وفقا لتاريخ الحصول على الم                    

 

 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 التدريس ورئيس   
 القسم 
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 ملف 

 عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

 لدكتورة / صفاء إسماعيل مرسى السيدا : )رباعى(االسم 

 

Name:…Safaa Esmael Morsy Elsayed. 

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

  ............................................علم النفس: ......... القسم

 
 علم النفس . العام :التخصص   -
 

 علم النفس االرشادى االكلينيكى التخصص الدقيق: 

 

  safaaesmaelmorsy@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
safaaesmaelmorsy@cu.edu.eg                                         

   

 

      

mailto:safaaesmaelmorsy@yahoo.com
mailto:safaaesmaelmorsy@cu.edu.eg
mailto:safaaesmaelmorsy@cu.edu.eg
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 

 

 
 
 

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

دكتوراه فى علم النفس اإلرشادي 
بتقدير مرتبة الشرف  –االكلينيكى 

األولى مع التوصية بالطبع 
 والتبادل بين الجامعات األخرى

جامعة  –كلية اآلداب  2004
 القاهرة

ماجستير فى علم النفس بتقدير 
 ممتاز

جامعة  –كلية اآلداب  1999
 –القاهرة 

 -دبلوم علم النفس التطبيقى
 بتقدير جيد جدا 

 

 –جامعة القاهرة  –كلية اآلداب م. 9191 

  الليسانس الممتازة
فى اآلداب من قسم 
علم النفس ، بتقدير 

 جيد جداً 
 

، كلية اآلداب ، جامعة  م. 8811

 القاهرة

 

 
 

 

 

 

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 

 جامعة القاهرة  –كلية اآلداب -النفسقسم علم  -
 

 معيدة 8888 8811

 جامعة القاهرة  –كلية اآلداب -قسم علم النفس -
 

 

 مدرس مساعد 4002 8888

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي

خ
ش

 ال
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جامعمممممة  –كليمممممة اآلداب  –قسمممممم علمممممم المممممنفس  -
 القاهرة 

 

 

 مدرس حتى اآلن 4002

 

قسممم التربيممة وعلممم الممنفس كليممة العلمموم واالداب  -
جامعممممممة شممممممقراع المملكممممممة العربيممممممة  –بسمممممماجر 
 السعودية 

 

 أستاذ مساعد  4082 4001

قسممم التربيممة وعلممم الممنفس كليممة العلمموم واالداب  -
 جامعة شقراع . السعودية –بساجر 

 

 رئيسة قسم 4008 4001

جامعممة شممقراع  –كليممة العلمموم واالداب بسمماجر  -
 السعودية. 

4008 4080 

وكيلة الكلية للجودة 
وتطوير االداع 
 الجامعى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا: التدريس الجامعي:
 
 

 Courses Taught                             المواد التي تم تدريسها                              
 الوحدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

المادة اسم  

Course title 

 الفصل الدراسي

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

ساعات  01
 اسبوعيا

 فحوص واختبارات اكلينيكية تدريب ميدانى للدبلوم  -----------
 ممتدة
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ساعات  3
 أسبوعيا

  
التدريبات السيكومترية على االختبارات 

الثالثةوالمقاييس النفسية للفرقة   

 
 األول

ساعتان 
 أسبوعيا

  

التدريبات اإلكلينيكية وكيفية كتابة التقرير 
النفسى باللغتين العربية و اإلنجليزية لطالب 

 األول الفرقة الرابعة

ساعتان 
 أسبوعيا

  
التدريبات المعملية فى مجال علم النفس ، 

 لطالب الفرقة الثانية
الفرقة الثالثة مقرر االرشاد النفسى لطالب  ساعتان أسبوعيا   

 األول

  ساعتان أسبوعيا 
مقرر علم النفس االجتماعي لطالب الفرقة 

 الثانية بقسم علم االجتماع

  ساعتان أسبوعيا 

مقمممممرر ممممممدخل المممممى علمممممم المممممنفس للفرقمممممة 
الثانيممممة بكليممممة العلمممموم واالداب بسمممماجر ، 

 .جامعة شقراع
 

 األول

 
ثالث ساعات 

 أسبوعيا
 

للفرقمة الثالثمة مقرر علم النفس النمو 
 بكلية العلوم واالداب بساجر .

 

 
ثالث ساعات 

 أسبوعيا
 

  مقمممممرر علمممممم المممممنفس التربممممموى للفرقمممممة
 الثالثة بكلية العلوم واالداب بساجر 

 

ساعتان 
 أسبوعيا عملى

ساعتان أسبوعيا 
 نظرى 

 
مقرر تنمية مهارات التفكير االبداعى  للفرقة 

 الثانية
 الثانى

  ساعتان أسبوعيا  

  مقممرر الصممحة النفسممية للفرقممة الرابعممة
 العلوم واالداب للبنات بساجر  بكلية

 

  ساعتان أسبوعيا  

  مقممرر الثقافممة الصممحية للفرقممة الرابعممة
 بكلية العلوم واالداب للبنات بساجر 

 

 

  ساعتان أسبوعيا  

مقممممرر حالممممر العممممالم االسممممالمى للفرقممممة 
 الرابعة.

 

 الثانى
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  ساعتان أسبوعيا  

سياسمممة التعلمممميم ونلامممم  بالمملكممممة مقمممرر 
 العربية السعودية للفرقة الرابعة .

 

 الثانى

  ساعتان أسبوعيا  
مقمرر علممم الممنفس القمانونى للفرقممة الرابعممة 

 قسم علم النفس جامعة القاهرة 

 األول

  ساعتان أسبوعيا  

مقرر علم المنفس العصمبى للفرقمة الرابعمة 
 قسم علم النفس جامعة القاهرة 

 

 األول

  ساعتان أسبوعيا  

مقممرر التفكيممر العلمممى للفرقممة الثانيممة كليممة 
 اآلداب جامعة القاهرة .

 

 الثانى

  ساعتان أسبوعيا  

مقممممممرر ديناميمممممممات الجماعمممممممات الصمممممممغيرة 
للفرقممممة الثالثممممة قسممممم علممممم الممممنفس جامعممممة 

 القاهرة .

 

 الثانى

  ساعتان أسبوعيا  

مقرر علم المنفس القمانونى لطمالب السمنة 
 التمهيدية للماجستير .

 

 

 
ثالث ساعات 

 أسبوعيا
 

مقممممممرر سمممممميكولوجية المممممممرأة فممممممى مراحممممممل 
العمممر المختلفممة لطممالب الماجسممتير قسممم 
النسمماع والتوليممد ، بكليممة العممالى الطبيعممى 

 جامعة القاهرة

 الثانى

 
ثالث ساعات 

 أسبوعيا
 

مقممممرر المممممدخل النفسممممى ل عممممالم للفرقممممة 
 األولى كلية اإلعالم جامعة القاهرة 

 األول

 

 

 

 االشراف على الرسائل : رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

9 

تقدير الذات وصورة 

الجسم والكرب 

واالفصاح عن الذات 

كمنبئات بالضعف 

 عائشة طارق ماجستير

 مشترك -------- 3192نوفمبر / 
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الجنسى لدى الناجيات 

 من سرطان الثدى 

3 

الحب كمتغير معدل 

للعالقة بين المشكالت 

الجنسية وجودة الحياة 

الزوجية لدى عينة من 

االزواج والزوجات 

 الليبيين 

 نجالء راضى دكتوراة

 مشترك ----------- 3192يوليو 

    
   

 
 

 

 )*(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 

 

" المكونمات العامليممة 
 لالختالل الزواجى" 

 

مؤتمر السلوك الصحى وتحديات 
جامعة طنطا بمصر –العصر   

فى الفترة 
 – 42من 
أبريل 48  

4002 .  

  عالقة االختالل "

الزواجى بكل من 

التعاطف بين 

الزوجين 

واإلدراك 

اإليجابي لشريك 

 الحياة " 

 

 

 مجلة دراسات عربية فى علم النفس  ،
 2المجلد رقم 

 3عدد 
أبريل 

3112 . 

 

  منبئات التوافق "

الزواجى لدى 

عينة من األزواج 

والزوجات 

 المصريين " ، 

 

  

 91المجلد  مجلة دراسات نفسية

 العدد الرابع ،
أكتوبر 

3111 . 
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  المعوقات التى "

تواجه مهنة 

االخصائى النفسى 

 فى مصر  

 

المؤتمر السنوى لكلية اآلداب جامعة 

 القاهرة ،
. 3112 مؤتمر   

، المهارات الحياتية إلثراء البيئة 

 المدرسية

 

ندوة " علم النفس وجودة الحياة " بقسم 

علم النفس بكلية التربية جامعة 

 السلطان قابوس بسلطنة عمان

3112سنة  مؤتمر   

  الفروق بين "

مرتفعى االختالل 

الزواجى 

ومنخفضيه فى 

بعض المتغيرات 

المزاجية ) القلق 

واالكتئاب 

 والوحدة النفسية ( 

   3113عام   32-32العدد مجلة علم النفس ،

"استراتيجيات الوقاية 

من الخالفات الزواجية 

 وتجنبها "

 

،  23مجلد  بمجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة ،

، 3العدد   

ابريل 

3113 .  
 

" االثار النفسية 

واالجتماعية المدركة 

لسفر الزوج فى ضوء 

 متغير عمل المرأة " 

 

بحوليات مركز البحوث والدراسات 

 النفسية جامعة القاهرة

م . 3191 اكتوبر   

  فعالية االرشاد "

السلوكى فى 

خفض اعراض 

اضطراب المسلك 

 " لدى المراهقين 

 

والدراسات حوليات مركز البحوث 

 النفسية جامعة القاهرة

م . 3199 عدد ديسمبر   

" الذكاء الوجدانى 

للزوجات وعالقته 

 باالستقرار االسرى.

 

م 3193 عدد يوليو دراسات عربية فى علم النفس ،   

" عدم تحمل الغموض 

والكمالية كمنبئين 

بأعراض اضطراب 

الوسواس القهرى لدى 

عينة من طلبة 

 وطالبات الجامعة . ، 

 

المجلة المصرية لعلم النفس االكلينيكى 

 واالرشادى

المجلد الثانى 

 ، العدد الثالث

يوليو 

3192 .  
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 سادسا  : الكتب والتقارير والدراسات على ان ترتب زمنيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م

 

9 

االخممممممممتالالت 
الزواجيممممممممممممة   
الوقايمممممممممممممممممممممممممممممة 
والعمممممممممممممممالى ، 

 القاهرة .

 

" دار ايتراك للنشر والتوزيع 
 بالقاهرة

4002 

3 

 

محالمممممممممممرات 
فممممى االرشمممماد 

 النفسى 

 

مركز النشر العلمى ، 
 جامعة القاهرة

4002 

2 

 

بطاريممممممممممممممممممممممممممممة 
اختبمممممممممممممممممممارات 
االخممممممممتالالت 
الزواجيممممممممممممة   
اختبمممممممممممممممممممممممممممممار 
 تشخيصى  

 

دار غريب للطباعة والنشر 
 ، القاهرة  

4002 .  

2 

 

  فنيمممممممممممممممممممممممات 
االرشمممممممممممممممممممممممممماد 
الزواجممممممممممممممممممممممى 
 وأساليب  "   

 

مركز التعليم المفتوح ، 
 جامعة القاهرة .

4082 

 

5 
ترجمممة كتمماب 
" مهمممممممممممممممممممارات 
االرشمممممممممممممممممماد   
دليمممممل عملمممممى 
للمرشمممممممممممدين " 
تمممممماليف ممممممماك 
لويمممممد وجوليممممما 
 لويد " برعاية 

 4182 المركز القومى للترجمة .
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 : 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

 . 9112عام 

المشاركة فى 

 االعداد ، والتقديم 

المشاركة فى تنظيم 

ورش العمل المقامة 

على هامش هذه 

 الندوة ،

 ندوة المعايير واألعراف الجامعية  -

 

 

 

قسم علم النفس بكلية 

اآلداب جامعة 

 القاهرة

 . 9111عام 
المشاركة فى 

 االعداد والحضور

 

 

المؤتمر الحادى والعشرين لعلم  -

النفس فى مصر والمؤتمر العربى 

 الثالث عشر لعلم النفس .
 

الجمعية المصرية 

 للدراسات النفسية و

 العبور العالىمعهد 

 29فى الفترة من 

فبراير  3يناير الى 

3111 

 المشاركة بالحضور

 

المؤتمر الدولى الخامس حول   -

مستقبل اصالح التعليم العربى 

 لمجتمع المعرفة 

 

 

المركز العربى  

للتعليم والتنمية 

 بالقاهرة.

-91فى الفترة من 

 م 3191يوليو  93
 المشاركة بالحضور

المؤتمر العلمى الثانى لطالب وطالبات 

 التعليم العالى بالمملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالى 

 بالمملكة السعودية

 32فى الفترة من 

 32ربيع الثانى الى 

 9223ربيع الثانى 

 هـ
 

 

المشاركة فى تحكيم 

البحوث العلمية 

 المقدمة الى المؤتمر

 
 الملتقى العلمى الثانى لطالب وطالبات 

جامعة 

 بالسعودية.شقراء
 هـ 9222

بالحضور والتحكيم 

اف على واالشر

بحث لطالبة من 

 المتقدمات



12 

 

 مؤتمر جامعة شقراء 
 

جامعة شقراء 

 بالسعودية

 2-3فى الفترة من 

 3192فبراير عام 

المشاركة بلجنة 

التحكيم للبحوث 

 المقدمة

المؤتمر العلمى الثالث لطالب وطالبات 

 مدينة الخبر بالدمام التعليم العالى بالمملكة العربية السعودية 

 1فى الفترة من 

جمادى الثانى الى 

من الشهر نفسه  93

 هـ. 9222عام 

اركة فى تحكيم المش

البحوث العلمية 

 المقدمة

العلمى الرابع لطالب المؤتمر  -

 ، التعليم العالى بالمملكة 

 

 بجامعة أم القرى

 33 – 91من 

جمادى االخر عام 

 . ـه 9222

االشراف على بحث 

لطالبة بالمستوى 

الخامس بكلية العلوم 

واالداب بساجر 

 لتقديمه للمؤتمر

    

 
 
 
 

 ثامنا : ورش العمل والحلقات النقاشية  على ان ترتب زمنيا :

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

  تقديم عـدة دورات

تدريبية للعاملين فى 

محاكـم االسرة لفئات 

القضاة ، ووكالء النائب 

العام ، واالخصائيين 

النفسيين واالجتماعيين ، 

والخبراء القانونيين في 

مجال تسوية المنازعات 

 الزواجية وتجنب الطالق 

 

 

 

ـوزارة العـدل 

 بمصر

يونيو ، بدًء من 

وحتى  3112

سبتمبر من نفس 

 العام .

إعداد وتقديم 

 وتدريب عملى

تقديم دورة تدريبية لألطباء 

النفسيين واالخصائيين 

النفسيين بعنوان " اإلرشاد 

النفسى للمدمنين واعادة 

 تأهيلهم 

 

برعاية مكتب االمم 

المتحدة لمكافحة 

وعالج االدمان 

والجريمة ، 

بالتعاون مع 

مستشفى المطار 

 للصحة النفسية ،

" في 

الفترة من 

32-21 

يناير 

 م. 3111

 

 

اعداد وتقديم 

 وتدريب عملى

 

تقديم دورة تدريبية  لالخصائيين 

النفسيين المدرسيين لمدة أسبوع 

 في مجال المهارات الحياتية ،  

تحت رعاية 

المجلس القومى 

للطفولة واالمومة 

التابع لرئاسة مجلس 

 الوزراء

 3الفترة من 

 93مايو الى 

 .  3111مايو 

 

 

اعداد وتقديم 

 وتدريب عملى

  تقديم عدة ندوات في مجال

التوعية ضد مخاطر إدمان 

المواد النفسية وذلك في عدد 

من المدارس والجامعات 

، برعاية صندوق 

مكافحة وعالج 

والتعاطى ، االدمان 

التابع لرئاسة مجلس 

، في الفترة من 

3112 

 م3119وحتى

اعداد وتقديم 

 وتدريب عملى
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والمستشفيات الجامعية 

الحكومية. فى عدد من 

 محافظات مصر .

 

 

 

 الوزراء بمصر ،

تقديم دورة تدريبية لألطباء 

النفسيين واالخصائيين النفسيين 

العاملين بمستشفى الصحة النفسية 

بالعباسية في موضوع العالج 

 المعرفى السلوكى 

 
 
 

بمستشفى الصحة 

 بالعباسية النفسية

خالل شهر أبريل 

3112 . 

اعداد وتقديم 

 وتدريب عملى

  تقديم ندوة ألعضاء هيئة

التدريس بكلية العلوم واآلداب 

جامعة شقراء حول  –بساجر 

آليات تنفيذ الدراسة الذاتية 

 للكلية  

 

جامعة شقراء 

 بالسعودية
 .  3193عام 

اعداد وتقديم 

 وتدريب عملى

تقديم ندوة عن أساسيات التعامل 

 مع بناتنا فى المرحلة االبتدائية 

 
 

بمدرسة نهج التميز 

االبتدائية بمنطقة 

 ساجر

3193 
اعداد وتقديم 

 وتدريب عملى

إعداد وتنفيذ ورشة عمل بعنوان " 

االرشاد النفسى األكاديمى " 

للمرشدات الطالبيات بالمدارس 

االبتدائية والمتوسطة والثانوية 

 بالمملكة العربية السعودية 

 

وزارة التربية 

والتعليم بالمملكة 

 السعودية

،  91لمدة يومين 

، ديسمبر عام  99

3193 . 
 إعداد وتنفيذ

تقديم ندوة توعوية عن السلوكيات 

الخاطئة لدى المراهقات بكلية 

 ساجر جامعة شقراء 

 

بكلية ساجر 

 جامعة شقراء 

 

 إعداد وتنفيذ . 9/1/3193يوم 

تقديم ورشتى عمل لالطباء 

النفسيين الشرعيين فى مجال 

القياس النفسى فى الطب الشرعى 

 ، وسيكولوجية الجريمة 

 

بمستشفى ابى قير 

باالسكندرية العام 

برعاية المجلس 

القومى للصحة 

 النفسية .

 إعداد وتنفيذ . 3192ابريل 

م ندوة للمقبلين على الزواج للوقاية تقدي

 من الخالفات الزواجية 
دار االفتاء 

 المصرية
 إعداد وتنفيذ 4102نوفمبر 
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 تاسعا : الدورات التدريبية على ان ترتب زمنيا :

 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

البحوث مركز  العالج المعرفى السلوكى لالكتئاب

والدراسات 

النفسية جامعة 

 القاهرة

 4112 

البحوث مركز  عالج التبول الالارادى

والدراسات 

النفسية جامعة 

 القاهرة

 

 4112  

مركز البحوث  أساليب عالج الوسواس القهرى

والدراسات 

النفسية جامعة 

 القاهرة

 4112 

فى اللغة  Toeflدورة التويفل 

 االنجليزية
مركز اللغات 

األجنبية 

والترجمة 

التخصصية 

 بجامعة القاهرة

 8888  

المركز القومى  عدة دورات فى اللغة االنجليزية 

للغات والترجمة 

(NCLT   )

 بالمعادى

 8811  

معهد البحوث  دورة إعداد المعلم الجامعى 

والدراسات 

التربوية جامعة 

 القاهرة

 4111  

دورة استخدام الحاسب اآللى 

 وتطبيقاته  .
معهد البحوث 

والدراسات 

اإلحصائية 

 بجامعة القاهرة

 م 8888 

لمدة  دورة ممتدة فى اللغة الفرنسية.

 سبعة شهور متتالية
 

المركز الثقافى 

الفرنسى 

باالشتراك مع 

سفارة فرنسا 

 بالقاهرة 

 - 4114من أكتوبر  

أبريل  وحتى

4112 

مشروع تنمية   التدريس لألعداد الكبيرة والصغيرة 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

 4115  

مشروع تنمية   اتخاذ القرارات وحل المشكالت 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

 2005 

مشروع تنمية   االدارة الفعالة لالزمات 

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

 2006 

مشروع تنمية   التدريس باستخدام التكنولوجيا .

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

 3112 
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والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

مشروع تنمية   ادارة فريق البحث

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

 2013 

الجوانب القانونية والمالية فى 

 الجامعة .
مشروع تنمية  

قدرات أعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

 2013 

مدخل الى جودة البرامج 

 التعليمية 

 

الجودة وحدة 

 القاهرةبآداب 
 3112 

ورشة عمل بعنوان " الجودة شمولية 

 ومنهاج "

كلية التربية بمحافظة 
 القويعية

 4181  

ورشة عمل بعنوان " نحو توكيد 

 ثقافة الجودة 
بكلية التربية 

بمحافظة 

 الدوادمى

 4181  

دورة تدريبية بعنوان " كيفية إعداد 

 تقارير وحدات الجودة " 
كلية التربية 

 جامعة شقراء 
 4188  

ورشة عمل بعنوان " التعلم 

االلكترونى وجودة العملية 

 التعليمية " 

بكلية العلوم 

  واآلداب بساجر
 4184  

كلية الدراسات  الملتقى الثالث لالرشاد االكاديمى

االنسانية 

 محافظة ثادق

 4188  

عدة ورش عمل حول تفعيل ضمان 

 الجودة
بكلية العلوم 

 واالداب بساجر 
 4181  

الملتقى التحضيرى لبحوث المؤتمر 

 العلمى الثالث 
كلية العلوم 

التطبيقية 

 بشقراء

 3193 

ورشة عمل " التخطيط التربوى 

 لمديرات المدارس النسائية " 
الجمعية الخيرية 

 بساجر 
 3111  

تدريب على برنامج " صانع 

 Lectures makerالمحاضرات 
كلية العلوم 

 واآلداب بساجر 
 3193 

التحليل االحصائى للبيانات باستخدام 

 85النسخة   SPSSبرنامج 
كلية التربية 

للبنات جامعة 

 شقراء 

 4184 

كلية العلوم  دورة كيفية  إعداد االختبار الجيد

 واالداب بساجر 
 4184 

العالج المعرفى السلوكى لحاالت 

 اضطراب ما بعد الصدمة
مستشفى ابو 

 العزايم 
 4182 

مركز البحوث  اساليب التفاوض والمحاجاة

والدراسات 

النفسية جامعة 

 القاهرة

 4182 

مركز البحوث  التنظير فى البحوث النفسية 

والدراسات 

النفسية جامعة 

 القاهرة

 4182 

ورشة عمل إعداد منسقى وحدة 

مناهضة التحرش والعنف بجامعة 

 القاهرة .

كلية االداب 

 جامعة القاهرة
 4182 
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مركز تنمية  دورة النشر الدولى للبحوث العلمية

قدرات اعضاء 

هيئة التدريس 

والقيادات 

 بجامعة القاهرة 

 4182 

 

: دارية والقيادية واألنشطة المؤسسية: المهام اإل عاشرا  

 

العلممممموم واالداب بسممممماجر للعمممممام الدراسمممممى  وكيلمممممة الكليمممممة للجمممممودة وتطممممموير االداع الجمممممامعى بكليمممممة -
4008/4080 

جامعمممة شمممقراع للعمممام الجممممامعى   –رئيسمممة قسمممم التربيمممة وعلممممم المممنفس كليمممة العلممموم واالداب بسمممماجر  -
4001/4008 

رئمممممممممممممميس النشمممممممممممممماط الالمنهجممممممممممممممى بكليممممممممممممممة العلمممممممممممممموم واالداب بسمممممممممممممماجر لمممممممممممممممدة ثالثممممممممممممممة أعمممممممممممممموام  -
 على التوالى . 4001/4008/4080

 على التوالى 4082-4082مرشد أكاديمى لطالب الفرقة الثالثة بقسم عبلم النفس جامعة القاهرة  -

 عضو الجمعية المصرية للدراسات النفسية . -

 ة ) رانم ( .عضو رابطة األخصائيين النفسيين المصري -

 عضو الجمعية المصرية لمعالجين النفسيين ) جمعن ( . -

 عضو لجنة التحقيق وتأديب الطالبات بكلية العلوم واآلداب بساجر . بالمملكة السعودية . -

عضو اللجنة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمى لكلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، حتى عام  -

 م . 3192. ثم عام 3119

،  3199عضو وحدة البحوث والدراسات االحصائية بكلية العلوم واآلداب جامعة شقراء لمدة عامين متتاليين  -

 م .3193

 مؤسس وعضو مكتب االرشاد الطالبى بكلية العلوم واالداب بساجر . -

 م. 3192عضو لجنة الجودة بقسم علم النفس جامعة القاهرة  -

 التعليم والطالب بكلية اآلداب جامعة القاهرة .منسق بوحدة الجودة لمعيار شئون  -

 عضو لجنة مناهضة التحرش والعنف بجامعة القاهرة . -

-  
        

حادى عشر : المساهمة فى خدمة المجتمع والقطاعات الثقافية المحلية 

 والدولية:       

 
 

 ومن  حة النفسية ،والص فى مجاالت مختلفة لعلم النفس بمصر تسجيل عدة لقاءات تليفزيونية وإذاعية

 أمثلة تلك البرامج :

 .قناة النيل لالسرة والطفل : فقرة نفسية متخصصة 

 : فقرة نفسية متخصصة لالسرة . القناة الفضائية المصرية 

  القناة الثانية االرضية المصرية : حول مشكالت االطفال 

  عالج الخالفات الزواجية على مدار إذاعة القاهرة الكبرى ، برنامج فقرة مفتوحة أسبوعيا لمدة ساعة . حول

 ثالثة اسابيع متتالية  .



17 

 

  : نشر عدد من المقاالت فى المجلة الثقافية لكلية العلوم واالداب بساجر فى موضوعات متنوعة ) مثل

النصائح الذهبية للسعادة الزوجية ،االستذكار الجيد ، الترتيب الزمنى لالنبياء واعمارهم واماكن 

 صحاء ، والمهارات االجتماعية ، وغيرها ( .دفنهم ، اسرار اال

  المشاركة فى تأسيس مكتب التوجيه واالرشاد الطالبى بكلية العلوم واالداب بساجر  ، ومقابلة العديد من

 . 3192حتى عام  3119الحاالت التى تحتاج معونة نفسية متخصصة ومتابعتها منذ عام 

 النشاط الالمنهجى بكلية العلوم واالداب بساجر حول  المشاركة بعدة عروض تقديمية من خالل ندوات فى

موضوعات متنوعة ، مثل اضرار التدخين على الفرد والمجتمع ، ومهارات التفوق الدراسى ، و 

معانى اسماء المدن بالمملكة العربية السعودية ، واسس التوافق الزواجى من  الناحيتين الدينية 

 والنفسية ، وغيرها .

 ابقة ثقافية فى المعلومات العامة تحت شعار " زد رصيدك " بين جميع الطالبات بكافة الفرق إعداد وتنفيذ مس

 الدراسية بكلية العلوم واالداب بساجر على مدار اسبوع كامل والمنافسة بين االقسام حتى النهائى  .

 لقاهرة فى بداية العام تقديم محاضرة توعوية لطلبة وطالبات الفرقة االولى بجميع اقسام كلية االداب جامعة ا

للتعريف باالرشاد االكاديمى وتقديم ارشادات تنويرية عامة والرد على  3191-3192الدراسى 

 استفسارات المستجدين . 

 . تقديم برنامج وقائى للمقبلين على الزواج للوقاية من الخالفات الزواجية برعاية دار االفتاء المصرية 

 

 

والشهادات : ثانى عشر  : الجوائز التقديرية  

 
  والتى تمنح للمتفوقين من   5002الحصول على جائزة قاسم أمين لعام ،

 الحاصلين على الدكتوراة من كلية اآلداب جامعة القاهرة .

  الحصول على درع جامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية للمشاركة
 م .5022الفعالة فى النشاط الطالبى الالمنهجى عام 

 جامعة شقراء وشهادة تقدير على االشراف على بحث  الحصول على درع
  5025مقدم للمؤتمر العلمى الثالث للمملكة والتأهيل للتحكيم النهائى عام 

  . العديد من شهادات التقدير المحلية والعربية فى مجاالت مختلفة 

 

 

 

 

 

 ثالث عشر : مجاالت أخرى:

توثيق وتلخيص البحوث والدراسات النفسية المنشورة فى عدد من الدوريات العلمية العربية ؛ لعرضها فى قاعدة  -

 3111  المعلومات النفسية التى تطلقها رابطة األخصائيين النفسيين على شبكة اإلنترنت منذ عام 
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ور الخمماب باعلمماع االشممتراك فممي ءجممراع الدراسممة الذاتيممة لكليممة اآلداب جامعممة القمماهرة   المحمم -
هيئة التدريس ( وذلمك لممن أعلماع فريمج الجمودة واالعتمماد االكماديمى بالكليمة خمالل عمامى 

4002-4002 . 
المشاركة مع فريج بحثى فى عرض وتحليل وتلخيب بعض " الكتابات النفسية القديمة  ذات  -

 4002ام المنلمممور االسمممالمى " وذلمممك لممممن مشمممروع الجمعيمممة العربيمممة للتربيمممة االسمممالمية عممم
بالقمممماهرة باشممممراف أ.د. عبممممد الحلمممميم محمممممود السمممميد. منشممممور فممممى مجلممممد   دليممممل البمممماحثين عممممن 

 المفاهيم النفسية فى التراث االسالمى . المركز العالمى للفكر االسالمى ، مكتب القاهرة .

 االهتمامات البحثية الحالية : -

 إعداد سلسلة بحوث فى اإلرشاد الزواجى واالسرى . -

 لوكى لحاالت اضطراب التوحد عند االطفال.العالج الس -

اعداد بحث بعنوان اتجاهات االخصائيين النفسيين العاملين بمحكمة االسرة حول القانون الجديد لحل  -

 النزاعات االسرية .

 اعداد بحث حول التأهيل النفسى ألسر المدمنين فى مرحلة ما بعد التعافى  . -

لة الخطبة وتقديم ارشاد ما قبل الزواج ثم معرفة تأثيره بعد دراسة تتبعية لمجموعة من الشباب فى مرح -

 الزواج على المجموعة التجريبية .

 

توقيع                                                       توقيع واعتماد            

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

 د / صفاء إسماعيل مرسى                                                 أ . د . عبد اللطيف خليفة 

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 


