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   جامعة القاهرة –كلية اآلداب                                
  وحدة ضمان اجلودة                                               

   

 

من قبل قطاع الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة واالعتماد  إعدادههذا ملف تم 
 األعضاءهيئة التدريس لجميع  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 األحدثؤهل من ترتب وفقا لتاريخ الحصول على الم إنعلى                     

 

:. الوظيفيثانيا :التدرج   
         

     . األقدم إلى األحدثمن  الزمنيتكتب جميع البيانات وفقا للتسلسل  إنمع مراعاة                     

 

اجلامعيثالثا :. التدريس   
 

    ثم مواد الدراسات العليا . سالليسانتحدد مواد  إنعلى                      

على الرسائل :. اإلشرافرابعا :  
        

. الدكتوراهثم رسائل  الماجستيرتكتب رسائل  إنعلى                        

 
ترتب زمنيا  إنالعلمية املنشورة واملقبولة للنشر على  األحباث أوراقخامسا :

. 
ترتب زمنيا . إنعلى  سادسا : الكتب والتقارير والدراسات  

 
ترتب زمنيا . إنسابعا : الندوات واملؤمترات احمللية والدولية على   
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ترتب زمنيا . 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 . أوتحدد الفترات الزمنية لكل مساهمة سواء كانت محلية  إنعلى                        

    

عشر : اجلوائز التقديرية والشهادات . ثاني  
 

حصلت فيها على الجائزة . التيتذكر نوع الجائزة والجهة المانحة والسنة  إنعلى                        

 

. أخرىثالث عشر :جماالت   
 

       
 

يتم التوقيع واالعتماد لهذه البيانات من عضو هيئة التدريس ورئيس  إنعلى   
 القسم 
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 أوالً: المؤهالت العلمية:    

 
 

 

 

  المؤهالت العلمية

 المصدر التاريخ اسم المؤهل

دكتووراه فووي ابدان موون قسووم علووم 

بمرتبةةةةة الوووونفس جامعووووة القوووواهرة 

الشةةةةرو ا ولةةةةو يةةةة  الت  ةةةةية 

بةةةال ب  والتبةةةا ا بةةةيت ال ايعةةةات 

 .عام 

جامعوووووة  –قسوووووم علوووووم نفوووووس  2000

 الققاهرة.

ماجستير في ابدان مون قسوم علوم 

بتقةةةةدير الوووونفس جامعووووة القوووواهرة 

 يمتاز

جامعوووووة  –قسوووووم علوووووم نفوووووس  1991

 الققاهرة.

دبلوم علم النفس التطبيقي من قسم 

بتقةدير علم النفس جامعوة القواهرة 

 جيد جداً 

جامعوووووة  –قسوووووم علوووووم نفوووووس  1991

 الققاهرة.

الليسانس الممتازة فوي ابدان مون 

قسووم علووم الوونفس جامعووة القووواهرة 

 بتقدير جيد جداً 

جامعوووووة  –قسوووووم علوووووم نفوووووس  3891

 الققاهرة.

 

 
 

 ثانياً: التدرج ال ظيفي )الخبرة ا كا يمية بتاريخ تسلسلي(:

 
 

 يكان العمل
 الفترة الزينية

 يةملالرتبة الع
 إلو يـت

 معيد 19/11/1991 3/11/1993 كلية ابدان جامعة القاهرة -قسم علم النفس 

 

 يلف 

 عض  هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 
 

 نب ية عبد العزيز علي شاهيت: )رباعو(االسم 

 

Name: Nabaweya Abd El Aiz Ali Shaheen  

 

 

         جايعة القاهرة  –كلية اآل اب  الكلية :

  

  : ..................................................... القسم

 

 العام :..........................................التخصص 

 

 التخصص الدقيق: ........................................

 

 البريد االلكتروني: .........................................
   

 

      

ت 
نا
يا
الب

ة 
صي

خ
ش
 ال



4 

 

 

 كلية ابدان جامعة القاهرة -قسم علم النفس 

 
 مدرس مساعد 11/9/1222 1/1/1991

 

 كلية ابدان جامعة القاهرة -قسم علم النفس 

 

32/11 /

1222 
 مدرس 19/11/1229

 

 كلية ابدان جامعة القاهرة -قسم علم النفس 

 

 أستاذ مساعد حتى ابن 12/11/1229

 

 

 

 ثالثا: التدريس ال ايعي:
 
 

 Courses Taught                                                          الم ا  التي تم تدريسها 
 ال حدات التدريسية *

Teaching Units رقمها 

Course No. 

 اسم الما ة

Course title 

الدراسي الفصل  

Studying 

Term 
 العملي

Lab. 

 المحاضرات

Lecture 

 علم النفس العام  √ 

 األول
 مقدمة في علم النفس التجريبي  √ √

البجث وتصميمات البجوثمناهج   √   
 

 سيكولوجية القراءة )دراسات عليا(  √ 

  علم نفس القراءة )دلوم(  √ 

 سيكولوجية اإلبداع  √ 

 الثاني تجارب في اإلدراك والتعلم والتذكر  √ √

 علم نفس الشخصية  √ 

 علم النفس المعرفي  √ 

  علم النفس المعرفي التطبيقي)دراسات عليا(  √ 

    

 

 

 االشراو علو الرسائل : رابعاً:
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 اسم الطالب الدرجة  عنوان الرسالة  م

 نوع اإلشراف تاريخ التسجيل 
 

  مشترك  فردى

 

الوووووووو يفي  االرضووووووو

وعالقتوووول بكوووول موووون 

مفهووووووووووووم الوووووووووووذات 

ومسوووووتوم الطموووووو  

وبعووووم المتتيوووورات 

الديموجرافيووووة لووووودم 

معلمي مرحلة التعليم 

  .األساسي بليبيا
 

 هنية موسي المبروك دكتوراه

  √ 

 

مسوووووووووووووتويات ا داء 

العقلووووووووي لال فووووووووال 

للموهوووووووووووووووووووووووووووبين 

والمتووووو خرين عقليوووووا 

علووووووووووووي مقيوووووووووووواس 

سووووووووتانفورد بينيوووووووول 

الصورة الخامسة في 

ضوووووووووء الخصووووووووال 

السوووووولوكية المميووووووزة 

 لهما.

 

 نيفين وليم ماجستير

  √ 

 

دور الذاكرة العاملة 

والعالقات البصرية 

المكانية في الكشف 

عن صعوبات تعلم 

الحسان باستخدام 

مقياس ستانفورد 

 بينبل .

 نرمين مجدي ماجستير

  √ 

 

تنميووووة قوووودرات التفكيوووور 

اإلبداعي لودم أ فوال موا 

قبوول المدرسووة باسووتخدام 

 اللعب التربوية .

 مريم محمد سيد ماجستير

  √ 
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 )*(هذا البند فقط  عضاء هيئة التدريس 

 

 :               إن ترتب زينيا  وعل للنشر: أوراق ا بحاث المنش رة والمقب لة خايسا 

 

فئة المجلة في  السنة  المجلد عنوان الدورية عنوان البحث
التصنيف الدولي 
 والمحلى 

العالقة بين مزاج الرضيع 

ومؤشرات القلق وا كتئان 

لدي األم وبعم المتتيرات 

الديموجرافية ا جتماعية ، 

 1222أكتوبر 

، 1ملجوووووووق  مجلة كلية ابدان جامعة القاهرة

.1العدد  

1222  

العالقة بين مكونات السلوك 

المزاجووووووي لوووووودي الرضووووووع 

وبعم المشوكالت الصوحية 

 المرتبطة بالحمل والو دة ،

 

حوليوووووووووات مركوووووووووز البحووووووووووث 

والدراسووات النفسوووية كليوووة ابدان 

 جامعة القاهرة،

الحوليووووووووووووة 

الثالثوووووووووووة ، 

الرسوووووووووووالة 

 الرابعة.

1222 

 

أساليب التفكير لدي  البوات 

المرحلة الجامعية في مصور 

واإلموارات العربيووة المتحوودة 

فووووووووووي ضوووووووووووء ن ريووووووووووة 

 ستيرنبرج.

حوليوووووووووات مركوووووووووز البحووووووووووث 

والدراسووات النفسوووية كليوووة ابدان 

 جامعة القاهرة،

الحوليووووووووووووة 

الرابعووووووووة ، 

الرسوووووووووووالة 

 الثالثة

1229  

فعاليوووووووة تووووووودريس مقووووووورر 

تتييوور  لمهووارات التفكيوور فووي

أساليب التفكير لدي  البوات 

 الجامعة.

 

  1212  دراسات عربية في علم النفس.

استطالع أراء أعضاء هيئوة 

التوودريس والعوواملين بجامعووة 

القاهرة في الخودمات الطبيوة 

المقدمووووة بمستشووووفي قصوووور 

العينوووووي التعليموووووي الجديووووود 

 )الفرنساوي(.

 

منشوووووووورات مركوووووووز البحووووووووث 

ابدان والدراسووات النفسوووية كليوووة 

 جامعة القاهرة،

 9008  

آليووات ت صوويل ا نتموواء لوودي 

األ فووووووال والشووووووبان فووووووي 

المجتموووع المصوووري دراسوووة 

تقريوور مقوودم لمركووز دعووم واتخوواذ 

 القرار رئاسة مجلس الوزراء،

 9008  
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ميدانيوووة مووون واقوووع ا نتمووواء 

 وسبل تعزيزه،

 

 سا سا  : الكتب والتقارير والدراسات علو ان ترتب زينيا  :

 

 التاريخ  دار النشر  عنوان الكتاب م
 

 

مختارات من علم النفس 

 لطالن الصيدلة
 1221 

 

 
 علم النفس التجريبي

مركز التعليم المفتو  ، جامعة 

 القاهرة
1211 

 

 
 ن ريات الشخصية

مركز التعليم المفتو  ، جامعة 

 القاهرة
1211 

 

 
 علم النفس المعرفي

مركز التعليم المفتو  ، جامعة 

 القاهرة
1211 

 

 

   

 

 

 : المحلية والدولية علو ان ترتب زينيا : الندوات والمؤتمراتسابعا 

 

 

وة /المؤتمرلندعنوان ا  
 المنظمة الجهة

 والمكان
 مشاركةنوع ال التاريخ

 

مؤتمرات الجمعية المصرية للدراسات 

 النفسية

الجمعيووووة المصوووورية 

 للدراسات النفسية
 حضور 1992

 مصر ، لعلم النفسالسابع المؤتمر 

 

 

الجمعيووووة المصوووورية 

 للدراسات النفسية.
 جضور 1991

 

 .المؤتمر الثامن لعلم النفس
 

الجمعيووووة المصوووورية 

 للدراسات النفسية.
 حضور 1991

 

 .المؤتمر التاسع لعلم النفس
 

الجمعيووووة المصوووورية 

للدراسووووووووووووووووووووووووووات 

 )أسوان(النفسية.

 حضور 1993

 
 المؤنمر العاشر لعلم النفس.

 

المصوووورية الجمعيووووة 

 للدراسات النفسية
 حضور 1991

 المؤتمر الحادي عشر لعلم النفس.
 

الجمعيووووة المصوووورية 

للدراسووووووووووووووووووووووووووات 

 الننفسية.)المنيا(

 جضور 1991

قسم علم الونفس كليوة  ندوة المعايير واألعراف الجامعية

ابدان جامعووووووووووووووووة 
1999 

المشاركة في 

 اإلعداد والحضور
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 الثاهرة.

النفس المؤتمراإلقليمي األول لعلم 

بعنوان نوعية الحياة والتتيرات 

 المجتمعية
 

قسوووم علوووم الووونفس ، 

 جامعة القاهرة
1229 

عضو اللجنة 

 المن مة

مؤتمر ا حتفال باليوبيل الفضي لمركز 

 دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء

مجلووووووس الوووووووزاء ، 

مركووز دعووم واتخوواذ 

القرار.)القريووووووووووووووووة 

 الذكية(.

 حضور 1212

 الثؤؤؤؤؤان  لعلؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤنفسالمؤؤؤؤؤؤتمر اي ل مؤؤؤؤؤ  

بعنوان علم الونفس واإلمكانوات اإليجابيوة 

 لدي اإلنسان العربي.
قسوووم علوووم الووونفس ، 

 جامعة القاهرة
2102 

عضو اللجنة 

 المن مة

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر البيؤؤؤؤؤؤؤؤي العلمؤؤؤؤؤؤؤؤ  اي تمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   
و ضؤؤا ا التنم ؤؤ  صؤؤؤ  مصؤؤر،  ؤ  بيث ؤؤؤ  

  د دة.

مشروع دعم البحو  

العلموووي فوووي العلووووم 

كليوووووة ا جتماعيوووووة. 

، جامعووووووووووووة  ابدان

 القاهرة.

 مشاركة 2103

 
 
 

 ثاينا : ورش العمل والحلقات النقاشية  علو ان ترتب زينيا :

 
 

ورشة العمل / الحلقة النقاشية عنوان   
الجهة المنظمة 

 والمكان
 نوع المشاركة التاريخ

ورشة عمل عن آليات الكشف عن 

الموهوبين من األ فال والشبان في 

 المجتمع المصري 

واتخاذ  مركز دعم

القرار رئاسة مجلس 

 .الوزراء

 

 

 حضور 1229

ورشة عمول عون ت صويل آليوات ا نتمواء 

لووودي األ فوووال والشوووبان فوووي المجتموووع 

 المصري. 

مركووز دعووم واتخوواذ 

القرار رئاسة مجلس 

 الوزراء.

 

 

 مشاركة 1229

 

ورشة عمل عن ت صويل عوادات القوراءة 

لووودي األ فوووال والشوووبان فوووي المجتموووع 

 المصري. 

دعووم واتخوواذ  مركووز

القرار رئاسة مجلس 

 الوزراء.

 

 حضور 1229

 

نوودوة دراسووات الجنوودر فووي سوويا  العلوووم 

ا جتماعية من من ور اجتماعي ونفسي 

 وتاريخي .

 

 

مشروع دعم البحو  

العلموووي فوووي العلووووم 

 ا جتماعية )فورد(

 حضور 1212
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ندوة الدراسة العلمية للتنميط والتمييز 

اجتماعي ونفسي والتعصب  من من ور 

 وتاريخي .
 

مشروع دعم البحو  

العلموووي فوووي العلووووم 

 ا جتماعية )فورد(

 حضور 1212

 
 ندوة التعصب في المجتمع المصري .

قسم علم النفس بكلية 

ابدان جامعة 

 القاهرة.

 حضور 1212

 
ورشة عمل بعنوان الطالب 

 والخريجون والتعليم والتعلم 

مركوووووووووز ضووووووووومان 

 ا عتمووووادوالجووووودة 

 جامعة القاهرة

 حضور 1213

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 تاسعا : الدورات التدريبية علو ان ترتب زينيا :
 

 التاريخ  المكان اسم الجهة المنظمة  العنوان  

 دورة إعداد المعلم الجامعي
مركز الدراسات 

 والبحوث التربوية
 1991 جامعة القاهرة

)كلييبر  دورة متقدمة في البرمجة

Clipper.) 

 

 

 1991 جامعة القاهرة كلية الهندسة.

 

عوووودة دورات تدريبيووووة فووووي المهووووارات 

األساسوووية فوووي اسوووتخدام الكمبيووووتر فوووي 

 مجالي التعليم واإلحصاء.

 

 

 1992 جامعة القاهرة كلية الصيدلة.

 TOFELدورة التو فيل 

 

 

اللتوووووووووات  مركوووووووووز

 الترجموووةاألجنبيوووة و

 التخصصية

كلية ابدان ،جامعة 

 القاهرة
1222 

 دورة استخدام الحاسب ابلي وتطبيقاتل 

معهووووووووود البحووووووووووث 

والدراسووووووووووووووووووووووات 

 ا حصائية

 1222 جامعة القاهرة
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دورة ثقافوووة الجوووودة وإعوووداد توصووويات 

  وتقارير المقررات.

 

 كلية ابدان
كلية ابدان ، 

 جامعة القاهرة
1222 

 .دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس 
 جامعة القاهرة

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

 التدريس

1212 

  .دورة ا تجاهات الحديثة في التدريس
 

مركووز تنميووة قوودرات 

أعضوووووووووواء هيئووووووووووة 

التووووودريس بجامعوووووة 

 القاهرة  . 

 

1212 

دورة التحليوووووووول اإلحصووووووووائي متعوووووووودد 

 (.Meta- analysisالمتتيرات )
مشروع دعم البحو  

العلموووي فوووي العلووووم 

 ا جتماعية )فورد(

الزراعة ، كلية 
 جامعة القاهرة

1213 

دورة إعووووووداد المشووووووروعات التنافسووووووية 

  لتمويل البحوث .

مركز تنمية قدرات 

أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة 

 القاهرة  .

1211 

 

 

 

 

:  ارية والقيا ية وا نش ة المؤسسيةالمهام اإل:  عاشرا  
 

 .رئيس ل نة المتابعة بالكلية 

  بالكلية .عض  ل نة المعايل  والمختبرات 

  القسم. بعض  ل نة التخ يط االستراتي ي لل   ة 

 .يقرر ل نة المعايل بالقسم 

 .عض  ل نة السيمنار بالقسم 

 .ع  ل نة شئ ن ال الب يالقسم 

  9031-9039يرشد اكا يمي ل الب الفرقة الثانية بقسم علم النفس. 

  9032-9032يرشد اكا يمي ل الب الفرقة اا ولو بقسم علم النفس. 

  3891عض  ال معية المصرية للدراسات النفسية ينذ سنة. 

  3891عض  ال معية المصرية للصحة النفسية ينذ سنة. 

  9009عض  راب ة ا خصائييت النفسييت المصرية ينذ سنة 

 

: المساهمة فو خدية الم تم  والق اعات الثقافية المحلية  حا ى عشر

       والدولية: 
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 اإلبداعية والذكاء لدي التالميذ المنتقلين من المرحلة اإلعداديوة إلوي  كشف الفائقين في القدرات

 . 1212المرحلة الثانوية بتكليف من مشيخة األزهر

  كشف الفائقين في القدرات اإلبداعية والذكاء لدي التالميذ المنتقلين من المرحلة اإلعداديوة إلوي

 . 1991المرحلة الثانوية بتكليف من وزارة التربية والتعليم 

   إعووداد برنووامن لتنميووة القوودرات اإلبداعيووة لوودي تالميووذ الموودارس بمركووز الدراسووات والبحوووث

 .النفسية بجامعة القاهرة

  انتقوواء  المتميووزين فووي القوودرات المعرفيووة موون المهندسووين العوواملين فووي مجووال التشووييد والبنوواء

 .  1993بتكليف من شركة المقاولون العرن وبقرض من البنك الدولي 

  1999، 1992إجراء الفحوص النفسية للمتقدمين للعمل في النيابة اإلدارية عامي. 

  إلقوواء محاضوورة عوون الكشووف عوون الموهوووبين وأسوواليب رعووايتهم لمعلمووي ومعلمووات مختلووف

 مراحل التعليم بمنطقة حلوان التعليمية.

 عضوواء إلقوواء محاضوورة عوون كيفيووة تعاموول اببوواء مووع مشووكالت األبنوواء فووي مرحلووة المراهقووة أل

 مجالس ابباء في مدارس منطقة حلوان التعليمية.

 

 

 

 

: ال  ائز التقديرية والشها ات : ثانو عشر   

 

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

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

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

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

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

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

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

عشر : ي االت أخرى: ثالث  

 بحوو  آليووات الكشووف عوون الموهوووبين والنووابتين موون تالميووذ المعاهوود النموذجيووة  عضووو فريووق

 األزهرية . 

 بح  المقارنة بوين عودد مون األقطوار العربيوة فوي القودرات اإلبداعيوة لودي تالميوذ  عضو فريق

 المدارس ا بتدائية واإلعدادية تحت إشراف من مة اليونسكو.
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 بسيط وسولوك الطفول فوي مختلوف مراحول العمور بح  العالقة بين نقص التتذية ال عضو فريق

 بمعهد التتذية بالقاهرة.

  المشواركة فووي سلسولة بحوووث تعوا ي المووواد النفسووية الموؤثرة فووي األعصوان بووالمركز القووومي

 للبحوث ا جتماعية والجنائية بالقاهرة.

 بح  مشكالت الطالن بجامعة القاهرة . عضو فريق 

 ون وأثرهووا فووي عوودد موون الو ووائف النفسووية  بووالمركز المشوواركة أسوواليب المعاملووة داخوول السووج

 القومي للبحوث ا جتماعية والجنائية بالقاهرة. 

 بحو  اسوتطالع الورأي عون الخدموة المقدموة فوي مستشوفي القصور العينوي الجديود  عضو فريوق

 بمركز البحوث النفسية بجامعة القاهرة  . 

  بح  آليات ت صيل ا نتماء لدي األ فال والشبان في المجتموع المصوري بمركوز عضو فريق

 المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. 

 بح  منتصات الحياة اليومية لدي األ فال والموراهقين وعالقتهوا باليوات التكيوف  عضو فريق

 في المنا ق حدية التحضر .  

 

 

 

 

ت قي  واعتما                                                ت قي                     

 عض  هيئة التدريس                                          رئيس القسم

  

                                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نبوية عبد العزيز علي شاهين 
 

   

 

 

 

 


