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 المؤهالت العلميةثانياا:
عين جامعة  – داب والعلوم والتربيةالبنات لأل كلية –ليسانس فى األداب قسم علم النفس  ▪

 بتقدير جيد جداا . – 19/8/1990 -شمس

 -جامعة عين شمس – داب والعلوم والتربيةالبنات لأل كلية – ماجستيرتمهيدى  ▪
 بتقدير جيد جداا .- 25/10/1991

جامعة عين  – داب والعلوم والتربيةالبنات لأل كلية –لم النفس ماجستير فى األداب قسم ع ▪
 .بتقدير ممتاز  – 29/9/1995 –شمس 

جامعة عين شمس  – داب والعلوم والتربيةالبنات لأل كلية –دكتوراة علم النفس فى األداب  ▪
 " بمرتبة الشرف األولى " .18/10/2001 –

 تاريخ التدرج الوظيفى ثالثاا:

جامعة عين شمس , منذ  – داب والعلوم والتربيةالبنات لأل كلية –النفس معيدة بقسم علم  ▪
 . 1995حتى عام 1990عام

,  جامعة عين شمس – داب والعلوم والتربيةالبنات لأل كلية –مدرس مساعد بقسم علم النفس  ▪
 .2001حتى عام 1995منذ عام 

  2001, منذ عام عين شمس جامعة – داب والعلوم والتربيةالبنات لأل كلية –مدرس علم النفس  ▪
 .2017حتى عام

 -جامعة عين شمس – داب والعلوم والتربيةالبنات لأل كلية –استاذة علم النفس المساعد  ▪
 حتى تاريخه.م  2017

للعام  -جامعة عين شمس – داب والعلوم والتربيةالبنات لأل كلية –رئيس قسم علم النفس  ▪
 .تاريخهحتى  م  2017 الجامعى

 



 : والندوات العمل وورش التدريبية راتالدو رابعاا:
 

الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  النشر العلمي"دورة تدريبية فى " ▪
 .24/4/2008-22 من بجامعة عين شمس, والتى عقدت فى الفترة

الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس "داب وسلوكيات المهنة أ"دورة تدريبية فى  ▪
 .28/6/2011-30من ات بجامعة عين شمس, والتى عقدت فى الفترةوالقياد

" الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مهارات العرض الفعال"دورة تدريبية فى  ▪
 .14/7/2011-12 من الفترةوالقيادات بجامعة عين شمس, والتى عقدت فى 

أعضاء هيئة التدريس  الخاصة بتنمية قدرات "خالقيات البحث العلمىأدورة تدريبية فى " ▪
 .30/1/2012-28 من الفترةوالقيادات بجامعة عين شمس, والتى عقدت فى 

الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  "دارة الوقت والجتماعات إ دورة تدريبية فى " ▪
 .20/2/2014-19 من الفترةوالقيادات بجامعة عين شمس, والتى عقدت فى 

" الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة لتكنولوجية فى التدريسستخدام اإدورة تدريبية فى" ▪
جامعة عين شمس.  –التدريس والقيادات بجامعة عين شمس. والتى عقدت بكلية البنات 

 م.10/8/2006- 8فى الفترة

جامعة عين شمس بكلية العلوم , , والتى عقدت -"عداد المدرس الجامعيإ "دورة تدربية فى ▪
 م.23/9/1992لى ا 4/9/1992ترة من فى الف

ستشارات النفسية اإلبوحدة والتى عقدت  رشاد الجمعي"اإل" فنيات للتدريب على دورة  ▪
م 3/2/2000وذلك في الفترة من, جامعة عين شمس  –بكلية البنات  والجتماعية

 م.27/3/2000إلى 
 –وتفسير الصورة الرابعة من مقياس استانفورد  وتصحيح "تطبيقدورة  تدربية بعنوان  ▪

 –"والتى عقدت بوحدة الستشارات النفسية والجتماعية بكلية البنات ينيه للذكاءب
 م.11/10/2009 إلى 22/9/2009وذلك في الفترة من ,جامعة عين شمس



ستشارات النفسية اإلبوحدة " عداد البرامج التدريبيةإ"دورة تدريبية للتدريب على كيفية  ▪
وذلك في , جامعة عين شمس  –البنات التابع لقسم علم النفس بكلية  والجتماعية

 م. 2000العام الجامعى
 ستشارات النفسية والجتماعيةاإلبوحدة  "بداعاإلتنمية مهارات  "بعنواندورة تدريبية  ▪

وذلك في العام , جامعة عين شمس  –التابع لقسم علم النفس بكلية البنات 
 م.1997الجامعى

ستشارات النفسية والجتماعية اإلبوحدة  "ازتنمية الدافع لالنج"  "بعنواندورة تدريبية  ▪
وذلك في العام  ,جامعة عين شمس –التابع لقسم علم النفس بكلية البنات 

 م. 1998الجامعى
"التابعة كيفية التعامل مع الطالب والمستفيدين من الخدمةبعنوان "  عملورشة  ▪

للغات والترجمة لمشروع تطوير نظم تقويم الطالب والمتحانات ، والتي عقدت بمركز ا
 م.4/6/2014ربعاء الموافق وذلك يوم األ , بكلية الداب بجامعة عين شمس 

التابعة  " اعداد الورقة المتحانية فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة"بعنوان  عملورشة  ▪
متحانات ، والتي عقدت بمركز اللغات والترجمة اإللمشروع تطوير نظم تقويم الطالب و

 م.4/6/2014ك يوم الربعاء الموافق وذل ,معة عين شمسبكلية الداب بجا
" التابعة لمركز بنوك السئلة والتقويم كتابة البحوث العلميةورشة عمل بعنوان"  ▪

الموضوعى التابع لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة ، والتي عقدت بقاعة 
 م.24/12/2012المؤتمرات ,بكلية البنات بجامعة عين شمس بتاريخ 

والتي نظمتها   "قانون حماية حقوق الملكية الفكرية" ورشة عمل لدراسة بعض مواد ▪
ضمن مشروع التطوير المستمر والتأهيل , لجنة حقوق الملكية الفكرية والنشر العلمى 

وذلك في الفترة , ، بكلية البنات بجامعة عين شمس CIQAPلالعتماد 
 م. .28/3/2010

" والتى هدفت لكيفية استخدام المكانات ت:نحو تعليم افضلالنترانورشة عمل بعنوان " ▪
والخدمات المتاحة على النترانت لالستفادة منها فى التعليم. والتى عقدت بقاعة 

 م. 18/2/2014وذلك في , جامعة عين شمس  –المؤتمرات بكلية البنات 



دبية عمل لكيفية وضع توصيفات للبرامج والمقررات الخاصة بالقسام اآل ورشة ▪
بقاعة 25/11/2017-24والتربوية, , والذى عقدت يومى الثالثاء والربعاء الموافق 

 المؤتمرات بكلية البنات , جامعة عين شمس.
, " 5DSM "استخدامات الدليل التشخيصى لألمراض النفسية حضور ندوه بعنوان  ▪

 للسن ,, الذى عقدت بقاعة المؤتمرات بكلية امؤسسة الخدمات النفسية والثقافية 
 م. 2017أكتوبر  14بتاريخ  جامعة عين شمس

مؤسسة  ختبارات النفسية المستخدمة فى المؤسسات العالجية",األندوه بعنوان "حضور  ▪
جامعة عين  الخدمات النفسية والثقافية , الذى عقدت بقاعة المؤتمرات بكلية اللسن ,

 م. 2017أكتوبر  14بتاريخ  شمس

 المؤتمرات العلمية خامساا:
 

المؤتمر السنوي السابع والعشرون لعلم النفس في مصر والتاسع عشر العربي والذي  ▪
 م .2011مايو  8 – 7نظمته الجمعية المصرية للدراسات النفسية في الفترة من 

داب والعلوم والتربية جامعة عين شمس لألالمؤتمر الدولي الثامن لكلية البنات  ▪
فاق أالمراة و وتنمية الموارد البشرية بعنوان " بالتعاون مع المنظمة العربية للتدريب 

 م.2016رس ما9-8" وذلك في الفترة منمالاأل -التمكين –مستقبل : التحديات ال
ون مع لجنة علم النفس المؤتمر الذى اقامه مركز البحوث والدراسات النفسية بالتعا ▪

اقة ما بين التوعية عاإلعلى للثقافة والمركز القومى لثقافة الطفل بعنوان " بالمجلس األ
بكلية الداب جامعة م  2016مارس  17-16وذلك في الفترة من , " والكشف المبكر

 القاهرة.
تحديات المجتمع المؤتمر السنوى الثالث لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "  ▪

بريل ا 7-6بفندق تريومف بالقاهرة, وذلك في الفترة من  المصرى: فكرياا بيئياا اعالميا"
 م.2016

الفتاة الجامعية المؤتمر الدولى لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "  ▪
. بفندق تريومف بالقاهرة وذلك بين الواقع والمأمول : سياسياا واجتماعيا وتربويا وبيئياا 

 م.16/4/2015-15في الفترة من



التربية ية البنات بعنوان " على للثقافة بكلالسنوى للجنة التربية بالمجلس األالمؤتمر  ▪
وذلك  ,داب والعلوم والتربية جامعة عين شمسلأل"بكلية البنات والتماسك الجتماعى

 م.19/6/2014-18في الفترة من
داب والعلوم والتربية سنوياا بكلية البنات لألبالقسم مؤتمر قسم علم النفس والذى يعقد  ▪

 جامعة عين شمس.
 

 لتطبيقيةسادساا: المشروعات البحثية وا
التخطيط  دارة  إ –عده المجلس القومى للطفولة والمومة أالمشاركة فى المشروع الذى  ▪

لذى هدف لتقديم برنامج تدريبى " وايجابية أفضلإنحو شخصية والمتابعة بعنوان" 
ين من جميع محافظات مصر للتدريب على كيفية قياس وتنمية يخصائين النفسلأل

بالمركز الوليمبى  27/5/2004-22الفترة من وذلك فى , الذكاء الوجدانى 
 بالمعادى.

 والذى,  2013 ،"البنات كلية طالبات لدى الحياة بنوعية رتقاءاإل " المشاركة فى مشروع ▪
 المرحلة انجاز تم وقد مراحل عدة خالل من وذلك, واإلزدهار اإلتقان ثقافة خلق إلى يهدف
 البنات كلية طالبات لدى الحياة جودة: "بعنوان دراسة فى والمتمثلة المشروع من الولى
 الدراسة. عدادإ مراحل كل فى شاركت وقد ",مسحية/ استطالعية دراسة

: القوى تحت عنوانالمركز القومى لثقافة الطفل  صدارهأفى المشروع الذى  المشاركه ▪
ة والذى هدف الى نشرثقاف,  2010,  كيف نكتشفها وننميها لدى أبنائنا"اإلنسانية: 

, صدار عدد من الكتيبات إنفسية توجه الى المتعاملين مع الطفال,وذلك من خالل 
 .بنائنا"أبداعى لدى اإل كتيب بعنوان " كيف ننمى التفكير أعددت وقد

 

 

 



 ابعاا: الخبرات المهنية والعلميةس

ى يجاباإلبعنوان "علم النفس  يجابىاإلول لعلم النفس األ  الملتقى فاعليات وتنفيذ عدادإ ▪

,  2015ابريل28 رؤيه مختلفة للظاهرة النفسية" وذلك يوم الثالثاء-والقوى النسانية 

 جامعة عين شمس.-والذى اقيم بقاعة المؤتمرات بكلية البنات 

 ووضع ,العليا لدراساتوبرامج ا ,كاديمى للبرامج العامة والتربويةأل رئيس المجلس ا ▪

 عام خالل وذلك > الجودة ضمان وحدة وعر مش ذلك ضمن, و  برامجلل توصيفات

2016-2017. 

الذكاء  لتنميةخصائين النفسيين من جميع محافظات مصر لألبية تقديم دورات تدر  ▪

  الوليمبى بالمعادى. بالمركز 27/5/2004-22وذلك فى الفترة من  ,يهملدالوجدانى 

 .م2015-2014لعام النفس علم لقسم البحثية الخطةعداد إ فى المشاركة ▪

 .م2012. الجامعية القيم على الحفاظ ميثاقعداد إ فى المشاركة  ▪

 للجنة التابع, عليها شرافاإل و المية محو فصول وتجهيز عدادإو  تنظيم فى المشاركة ▪

الجامعية لكلية البنات لالداب والعلوم والتربية والذى يعد  بالمدينة للعاملين المية محو

 -2012 الجامعى للعام CIQAPضمن مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد 

 .م2013

-2007لعام مال قسم علم النفس مشاركة رئيس قسم علم النفس فى أمانة المجلس وأع ▪

 م.2008

 , ووضع توصيفات لبعض المقررات الشعب العامة والتربوية إعداد المشاركة فى ▪

 م. 2016ثم عام 2010 – ضمان الجودة  والتابع لوحدة



 م.2017-م 2016دبية من العام الجامعىق األمتحانات للفررئيس لجان األ ▪

 م. 2016-م 2015متحانات من العام الجامعىلأل التربوىة سيرالعضو لجان  ▪

م.ثم عام 2009 إلىم  2008عضو بكنترول الفرق األدبية للعام الجامعى , فى الفترة من ▪

  م. 2015-م 2014

 المختلفة للدبلومات متقدمينوال العليا الدراسات طالباتل الشخصية المقابلة لجان فى عضو ▪

 .2017 الجامعى العام إلى 2016الجامعى العام من شمس عين جامعة – البنات بكلية

 البنات بكلية التربوية الشعب فى الطالبات لقبول بالقسم الشخصية المقابلة لجان فى عضو ▪

 م. 2017 الجامعى العام إلى 2009الجامعى العام من شمس عين جامعة –

 – البنات لآلداب والعلوم والتربية كليةقوق الملكية الفكرية و النشر العلمى_ لجنة ح عضو ▪

 . )م 2013- (2012جامعة عين شمس, خالل عام

, خالل جامعة عين شمس –ار_ كليةالبنات لمية و تعليم الكبالجنة محو  عضو ▪

 . )م 2013- (2012عام

 2012(ين شمس, خالل عامجامعة ع –_ كليةالبنات  خالقياتواأل لجنة المصداقية عضو ▪

 .) م 2013-

جامعة عين شمس. من العام -كلية البنات  -البنات كلية خريجات جمعية عضو ▪

 (.م.2017عام إلى 2007(الجامعى

القاهرة ,من  –،جمهورية مصر العربية  عضو رابطه األخصائين النفسيين المصرية ▪

 .(م2017حتى عام 1994(عام 

مصر  –القاهرة  –لنفسية, جمهورية مصر العربية عضو الجمعية المصرية للدراسات ا ▪

 م.2017حتى عام 2009الجديدة. ,من عام 



 ثامناا: اآلنتاج العلمى
 ث العلمية:بحااأل
ع وابدا فكر ةمجل ,(2007(.بروفيل الذكاء الوجدانى لدى عينات مهنية مختلفة : ولاأل 

 ربعون, القاهرة.,الجزء الثانى واأل 

 (,2008.(لحقيقية لدى عينة من طالب المرحلتين األعدادية والثانويةمعدلت السعادة ا الثانى:
 .القاهرة امن عشر , العدد الثالث.,المجلد الثدراسات نفسيه ةمجل

عضاء هيئة التدريس أ فى عالقتها بالرضا الوظيفى لدى جودة الحياة :الثالث
 شر, العدد الثانى., المجلدالحادى عالنفس علم فى مجلة دراسات عربية (,2012(.بالحامعة

 .القاهرة

جامعة  سرى لدى عينة من طالبات كلية البناتالالصمود النفسى وعالقتة بالتماسك  الرابع:
 .القاهرة , العدد السادس والثالثون,النفسى رشاداإل  (, مجلة2013عين شمس.(

 لمجلةا,( 2013(. ة البنات دراسة إستطالعية/ مسحيةجودة الحياة لدى طالبات كلي :الخامس
 .,المجلد الثالث والعشرون,العدد الثمانون, القاهرة .النفسية للدراسات المصرية

مركز البحوث ,(2014(.زدهاروعالقتة بمقومات النمو لدى عينة من المراهقيناإل  السادس:
     .الحولية العاشرة, الرسالة السادسة,القاهرة –والدراسات النفسية

. ( 2015نمية التسامح والمتنان لتعزيز الزواج الناجح (برنامج تدريبى لت فاعلية :السابع
 .الحولية الحادية عشرة, الرسالة التاسعة,القاهرة –مركز البحوث والدراسات النفسية. 

نفعالي والتراحم بالذات لدي  اإلالنموذج البنائي للعالقات السببية بين التمعن والتنظيم  الثامن:
 –ولاإل ات نفسيه ,المجلد السادس والعشرون, العدد (، مجله دراس2016( طالب الجامعة.

 القاهرة .
 



 عليها شرافإلأقوم باتاسعاا: رسائل الماحستير والدكتوراة التى 

 لدى الوجداني الذكاء لتنمية المتعددة بالوسائط برنامج فاعلية" فتوح الحميد عبد رزق  ▪
جامعة  –كليةالبنات  - 2012.دكتورة رسالة" نترنتاإل  استخدام يسيئون  الذين الطلبة

 عين شمس .

 لتعديل كمدخل التجارية المداس لطالبات المواجهة أساليب تنمية" مهران محمد على انتصار ▪
 جامعة عين شمس . –كلية البنات , 2016 -.دكتوراة رسالة" لديهن المشكل السلوك

 النفسية غيراتالمت بعض على وأثرة العاملة الذاكرة برنامج فاعلية"  الجواد عبد عرفة شيماء ▪
 جامعة عين شمس . –كلية البنات 2015 .دكتوراة رسالة"  المسنين لدى

 وسيط كمتغير الوجداني الذكاء مكونات بعض لتنمية برنامج فاعلية"  محمود حسن مصطفى ▪
 جامعة عين شمس . –كلية البنات 2012 .دكتوراة رسالة"  الزواجى للتوافق

 فى التعلم صعوبات ذوى  لدى العاملة الذاكرة تنميةل برنامج فاعلية" هللا عبد حسن محمد ▪
جامعة عين  –كلية البنات 2010 .دكتوراة رسالة" – اإلعدادية المرحلة فى الرياضيات

 شمس .

 المرتبطة المعرفية العمليات بعض فى الذاكرة تدريبات استخدام"إسماعيل صبحي إيمان ▪
 العسر ذوى  من مجموعة لدى لسلوكيا و المعرفي األداء بتحسن عالقتها و القرائى بالعسر
 جامعة عين شمس . –كلية البنات  2016,ماجستير رسالة" البتدائية المرحلة فى القرائى

 لدى الكاديمية الذات فاعلية لتحسين مدخل الفوضوى  السلوك خفض" كمال الكريم عبد داليا ▪
جامعة  –البنات  كلية-2016 .ماجستير رسالة" الحركة وفرط النتباه قصور ذوى  الطفال

 عين شمس .

سهام النسبى لمكونات الذكاء النفعالى فى جوده الحياة الوظفية اإلاحمد جمعة عبد الحكيم "  ▪
  .جامعة عين شمس –كلية البنات 2017 ماجستير. رسالة لدى معلمى المرحلة البتدائية ".

طفال ذوى صعوبات نطوائى لدى الاإل رقية عاطف "فعاليه السيكودراما فى تعديل السلوك  ▪
 جامعة عين شمس . –كلية البنات 2016 ة.التعلم فى المرحله البتدائيه" رسالة دكتورا



 رسالة اسماء عبد الحميد " فاعلية برنامج تدريبى للتسامح لخفض التنمر لدى المراهقين" ▪
 جامعة عين شمس . –كلية البنات  2015ماجستير.

لعاب الذكية باستخدام الحاسوب نامج قائم على األ فتاح" فاعلية بر حسيبة عبدالحميد عبد ال ▪
كلية  ماجستير. رسالةلتحين النطق لدى تالميذ المرحلة البتدائية من ذوى صعوبات التعلم. 

 جامعة عين شمس . –البنات 

ساليب المواجهة ضغوط العمل لدى العاملين بالتمريض أشيماء محمد السايح " ▪
. 2015ماجستير. رسالة نى وجودة الحياة.مهمدنى( وعالقتها بالرضا ال-(عسكرى 

 .جامعة عين شمس –كلية البنات 

حساس بالتكامل على طيب الحياة متعدد اإلامانى مصطفى ابراهيم " اثر تنمية  ▪
. كلية 2015 الموضوعية" لدى الخصائين النفسين. رسالة دكتوراة. –الوجة"الذاتية 

 . جامعة عين شمس –البنات 

 بتدريسها ومقأ ىتال المقرراتعاشراا:
 إلى (2011 من للعام الجامعى -الفرقة الرابعة -الفروق الفردية و القياس النفسى ▪

 م(.2016

 (.م 2016 – 2015(للعام الجامعى  -الثالثة الفرقة- وتطبيقاته النفسى القياس ▪

    – 2015(للعام الجامعى  -الفرقة الرابعة -الصحة النفسية والرشاد النفسى ▪
 م(.2016

 م(. 2014-2015( للعام الجامعى -اولىاإلالفرقة -يجابى اإلالنفس علم  ▪

 م(.2010-2009( للعام الجامعى -اولىاإلالفرقة -مبادىء علم النفس ▪

 .(2008-2009) للعام الجامعى- الثالثة الفرقة-علم النفس الجتماعى ▪

 م(.2012- 2011 ( للعام الجامعى-الفرقة الرابعة  -تنمية المكانات البشرية ▪



 م(.2013 إلى 0201(من للعام الجامعى -الفرقة الثالثة -سيكولوجية البداع ▪

 م(.2013 إلى 2010 (من للعام الجامعى- لفرقة الثانيةاا-تنمية الموهبة و التفوق  ▪

 م(.2015 إلى 2010 (من للعام الجامعى -اولىاإلالفرقة  -علم النفس العام ▪

 م(.2016 إلى  2011(من  معىللعام الجا- ولىاإل الفرقة  -علم النفس التربوى  ▪

 


