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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 
 

 سحر ربيع محمد أحمد: )رباعى(االسم 

 

Name: Sahar Rabie Mohamed Ahmed  

 

         جامعة القاهرة  –كلية اآلداب  الكلية :

  

  : علم نفس القسم

 

 التخصص العام : علم النفس

 

 التخصص الدقيق: علم النفس االجتماعى

 

 sr_mostafa@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    
 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

 جامعة القاهرة 0223 داباآلليسانس 

 جامعة القاهرة 0226 دبلوم علم النفس التطبيقى

 جامعة القاهرة 0220  االجتماعي ماجستير فى علم النفس

   

 ثانياً: التدرج الوظيفي )الخبرة األكاديمية بتاريخ تسلسلي(:
 

 مكان العمل
 الفترة الزمنية

 الرتبة العلمية
 إلى مـن

 معيدة 0220 0225 جامعة القاهرة–كلية اآلداب –قسم علم النفس 

 مدرس مساعد حتى اآلن 0223 جامعة القاهرة–كلية اآلداب –قسم علم النفس 

 

 يس الجامعي:ثالثا: التدر
 

 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 

صل الدراسي األول: علم النفس التجريبيالف   4  
 6002/6002 

 الفصل الدراسي الثاني: علم النفس التجريبي   4

2 4  
دبلوم علم النفس  -فحوص واختبارات اكلينكية

ممتدة -التطبيقي  
6002/6002 

6   
الفصل الدراسى األول: تجارب في الشخصية 

 وعلم النفس االجتماعي
 

6002/6002 

6   
ة : تجارب في الشخصيالثانيدراسى الفصل ال

 وعلم النفس االجتماعي

 علم النفس االجتماعي  6 

6 6  
 الفصل الدراسى األول: علم النفس االكلينكى

 
6002/6000 

: علم النفس العصبياألولالفصل الدراسى    6  

6 3  
الفصل الدراسي األول والثاني: تجارب في 

 الشخصية وعلم النفس االجتماعي

6 3  
الفصل الدراسى األول: تجارب فى علم النفس 

االجتماعى علم النفس الشخصية و  
6000/6000 

6 3  
الفصل الدراسى الثانى : تجارب فى الشخصية 

 وعلم النفس االجتماعى 

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي

خ
ش

 ال
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 الفصل الدراسي األول: علم النفس االكلينيكي  6 6

6000/6006 

6 3  
الفصل الدراسي األول: تجارب في الشخصية 

 وعلم النفس االجتماعي

6 3  
الفصل الدراسي الثاني: تجارب في الشخصية 

 وعلم النفس االجتماعي

 علم النفس االجتماعي  6 

2 4  
دبلوم علم النفس  -فحوص واختبارات اكلينيكية

)ممتدة( التطبيقي  
6006/6003 

6 3  
الفصل الدراسي األول: تجارب في الشخصية 

 وعلم النفس االجتماعي
6003/6004 

6 3  
الفصل الدراسي الثاني: تجارب في الشخصية 

 وعلم النفس االجتماعي

 الفصل الدراسي الثاني: علم النفس االجتماعي  6 

 6004/6002 الفصل الدراسي األول: ديناميات الجماعة   6

6 3  
الفصل الدراسي األول: تجارب في الشخصية 

 وعلم النفس االجتماعي

 راف على الرسائل :االش رابعاً:

 

 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

 )*(هذا البند فقط ألعضاء هيئة التدريس  

 :               إن ترتب زمنيا  ىعل للنشر: أوراق األبحاث المنشورة والمقبولة خامسا 
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فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

 

 

    

 

 
   

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

:رير والدراسات على ان ترتب زمنيا: الكتب والتقاسادسا  

 

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

   

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

 

مؤتمر اإلقليمي األول لقسم علم النفس ال
"نوعية الحياة والتغيرات : جامعة القاهرة

 المجتمعية"
 

قسم علم النفس جامعة 
 رةالقاه

 

  19 -91من 
 1001أكتوبر 

  حضور

ندوة: "الخاليا العصبية المرآتية: فتح 
 جديد في فهم السلوك"

قسم علم النفس جامعة 
 القاهرة

فبراير  12
 حضور 1091
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ندوة: "المشكالت المنهجية الشائعة في 
 البحوث العلمية في مجال علم النفس"

قسم علم النفس جامعة 
 القاهرة

 

مارس  99
1091 

 حضور

لقسم علم النفس الثاني مؤتمر اإلقليمي ال
"علم النفس واإلمكانات  :جامعة القاهرة

 اإليجابية لدى اإلنسان العربي"

قسم علم النفس جامعة 
 القاهرة

 

 99 -1من 
 1091أبريل 

ومشاركة  حضور
في اللجان 
التحضيرية 
والتنظيمية 
 واإلعالمية

ندوة: "التقييم النفسي الكيفي في علم 
 لعصبي اإلكلينيكي"النفس ا

قسم علم النفس جامعة 
 القاهرة

ديسمبر  91
1091 

 حضور

نتائج جديدة وتطورات  -ندوة: "الذكاء
 نظرية"

قسم علم النفس جامعة 
 القاهرة

 

ديسمبر  91
1091 

 حضور

ندوة: "أطفال الشوارع بين الواقع 
 والمأمول"

قسم علم النفس جامعة 
 القاهرة

 

مارس  91
1092 

  حضور

تذكارية بعنوان "سيكولوجية  محاضرة
 الحكمة" 

قسم علم النفس جامعة 
 القاهرة

ديسمبر  1
1092 

 حضور

الدمج الشامل لذوي االحتياجات ندوة: "
 الخاصة: قضايا تبحث عن حلول"

مركز البحوث والدراسات 
النفسية، وكلية اآلداب 

جامعة القاهرة، ومشاركة 
لجنة علم النفس بالمجلس 

 األعلى للثقافة

ديسمبر  99
 حضور 1092

 :قات النقاشية  على ان ترتب زمنياثامنا : ورش العمل والحل

 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ
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 :رات التدريبية على ان ترتب زمنياتاسعا : الدو

 

 العنوان  
اسم الجهة 
 المنظمة 

 التاريخ  المكان

 جامعة القاهرة Introduction to SPSSدورة 

الدراسات مركز 

واالستشارات 

 والقياسية اإلحصائية

02/22/0222 

 :

22/22/0222 

 جامعة القاهرة Advanced SPSSدورة 

مركز الدراسات 

واالستشارات 

 اإلحصائية والقياسية

9/3 /0222 :

32/3 /0222 

 

 

 معايير الجودة في التدريس

 جامعة القاهرة
مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة  التدريس

4/2/0222 :

6/2/0222 

 االتجاهات الحديثة في التدريس

 
 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة  التدريس

5/2/0222 :

2/2/0222 

 

 أخالقيات البحث العلمي

 

 جامعة القاهرة
ات مركز تنمية قدر

 أعضاء هيئة  التدريس

02/20/0222 :

09/20/0222  

 

 سلوكيات المهنة في العمل الجامعي

 

 جامعة القاهرة
مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة  التدريس

00/2/0222 :

04/2/0222  

 جامعة القاهرة نظم الساعات المعتمدة
مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة  التدريس

05/6/0222 :

02/6/0222  

 
 لوقت واالجتماعاتإدارة ا

 
 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة  التدريس

2/20/0220 :

3/20/0220  

 
والقانونية في األعمال الجوانب المالية 

  الجامعية
 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة  التدريس

9/3/0223 :

22/3/0223  

 
 جامعة القاهرة إدارة الفريق البحثي

ة قدرات مركز تنمي

 أعضاء هيئة  التدريس

03/2/0224 :

04/2/0224  

 جامعة القاهرة نظم االمتحانات وتقويم الطالب
مركز تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة  التدريس
2/9/0224 :

9/9/0224  

 

 

 

:دارية والقيادية واألنشةة المؤسسيةالمهام اإل: عاشرا  
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................................................................................................

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

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

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

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

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

       

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

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

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

: المساهمة فى خدمة المجتمع والقةاعات الثقافية المحلية حادى عشر

       والدولية: 

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

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

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

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

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

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

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

تقديرية والشهادات:: الجوائز الثانى عشر  
الحصول على جائزة الدكتور عبد الحليم محمود السيد عن الحصول على المرتبة 

الليسانس  في  األولى  

لقسم علم الثاني الحصول على شهادة تقدير للمشاركة فى اعداد المؤتمر االقليمى 

جامعة القاهرة   -اآلدابكلية  –س النف  

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

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

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

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

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

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

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

عشر : مجاالت أخرى: ثالث  
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................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

واعتماد     توقيع                                                       توقيع       

 عضو هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  سحر ربيع محمد
  


