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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

سیـــــرة ذاتیــــــة
:الشخصیةالبیانات: أوالً 



:العلمیةالمؤھالتثانیاً:
الحصولتاریخالدرجة

علیھا
الدولةالجھةالكلیة التخصص العام

جمھوریة مصر جامعة بنى سویفاألدابعلم النفسم٢٠١٣الدكتوراه
العربیة

جمھوریة مصر جامعة بنى سویفاألدابعلم النفسم٢٠٠٨الماجستیر
العربیة

جمھوریة مصر جامعة القاھرةاألدابعلم النفسم٢٠٠٢لیسانسال
العربیة

التدرج االكادیمي ثالثا: 
الدولةالجھة نھایة الخدمة بدایة الخدمةالدرجة األكادیمیةالوظیفة

جمھوریة مصر جامعة بنى سویفم٢٠٠٨/ ٣/ ٢٠٠٣٢٣معیدمعید
العربیة

مصر جمھوریة جامعة بنى سویفم٢٠١٣/ ٩/ ٢١م٢٠٠٨/ ٣/ ٢٤مدرس مساعدمدرس مساعد
العربیة

جمھوریة مصر جامعة بنى سویفإلى اآلنم٢٠١٣/ ٩/ ٢٢مدرسمدرس

سحر حسن إبراھیم سید عطویة: االسم
متزوجةاالجتماعیة : الحالة 
١٩٨١/ ١/ ٥المیالد : تاریخ 
محافظة الجیزة–البدرشینمركز المیالد: مكان 

مصریة: الجنسیة
اللغة العربیةاللغة التي یجیدھا : 

علم نفسالتخصص العام : 
علم النفس اإلكلینیكىالتخصص الدقیق :  

ال یوجدرقم الھاتف :
٠١٠٦١٩٥٠٤٦٧-٠١١١٦٣٠١٣٧٧رقم الموبایل : 

Saharhassan2010@yahoo.comالبرید االلیكتروني
Saharpsychology@gmail.com
Sahr.sayed@art.bsu.edu.eg

الصورة 
الشخصیة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:الورش التدریبیة التي تم الحصول علیھاالدورات و: رابعاً 
السنةالجھةطبیعة الدورة الورشةالدورة أواسم

التدریس لألعداد الكبیرة 
ةوالصغیر

تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
التدریس والقیادات

م٢٠٠٧جامعة بنى سویف

استخدام التكنولوجیا فى 
التدریس

تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 
التدریس والقیادات

م٢٠٠٧جامعة بنى سویف

تنمیة قدرات أعضاء ھیئة تنمیة مھارات التفكیر
التدریس والقیادات

م٢٠٠٧جامعة بنى سویف

تنمیة قدرات أعضاء ھیئة أسالیب البحث العلمي
والقیاداتالتدریس 

م٢٠٠٧جامعة بنى سویف

العالج السلوكى للتبول 
الالرادى أو سلس البول

الجمعیة المصریة للمعالجین دورات فى العالج النفسى
النفسیین

م٢٠١٢

برنامج التنمیة المعرفیة تنمیة العقلیة البحثیة
للباحثین فى الجامعات 

المصریة

م٢٠١٣جامعة بنى سویف

مصادر مھارات التعامل مع 
المعلومات

برنامج التنمیة المعرفیة 
للباحثین فى الجامعات 

المصریة

م٢٠١٣جامعة بنى سویف

الندوات
السنةالجھةة طبیعة الندوالندوةاسم

وحدة العلوم الطبیعیة 
والنفسیة

الموسم الثقافى لقسم علم 
النفس

قسم علم النفس/ جامعة بنى 
سویف

م٢٠١٤

الموسم الثقافى لقسم علم والسیاسةبین علم النفس 
النفس

قسم علم النفس/ جامعة بنى 
سویف

م٢٠١٥

الوعى من منظور: نفسى، 
فسیولوجى، عصبى.

الموسم الثقافى لقسم علم 
النفس

قسم علم النفس/ جامعة بنى 
سویف

م٢٠١٥
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

:خامسا: المناصب اإلداریة
الدولةالجھة نھایة الخدمة بدایة الخدمةالدرجة األكادیمیةالوظیفة

سادسا: اإلنتاج العلمي
الرسائل العلمية .أ

التقدیرالدرجةاإلجازةتاریخالقسم/ الكلیةالمانحةالجامعةالرسالةعنوان

أبعاد العدوان وبعض 
الوجدانیة محدداتھ

والمعرفیة لدى مرضى 
.الفصام

كلیة األداب/ قسم جامعة بنى سویف
ممتازالماجستیر٢٠٠٧النفسعلم 

دور بعض متغیرات 
المعرفة االجتماعیة فى 
التنبؤ باضطراب الكفاءة 
االجتماعیة لدى مرضى 

الفصام.

كلیة األداب/ قسم جامعة بنى سویف
مرتبة الشرف الدكتوراة٢٠١٣علم النفس

األولى

: الكتاب) ب
الصفحاتالنشرتاریخالنشرمكانالناشراسمالمؤلفین/ المؤلفالكتابعنوان

المعرفة االجتماعیة فى سیاق 
٢٠١٤٢٧٥القاھرةدار إیتراكد.سحرحسن إبراھیم المرض النفسى.

:الدورياتب ) 
بیانات النشراسم الدوریةالمؤلف/ المؤلفینعنوان البحث

السنة العدد/ المجلد 
دور استراتیجیات المواجھة 

والقلق االجتماعى وطول
مدة اإلقامة بالمستشفى فى 

لدى التنبؤ بنوعیة الحیاة
مرضى الفصام

حولیات مركز البحوث د. سحر حسن إبراھیم
والدراسات النفسیة

الحولیة العاشرة
الرسالة الخامسة

مایو
٢٠١٤

سمات النمط الفصامى 
بالسلوك العدوانى كمنبئات

والعدائیة لدى طالب الجامعة

د. نرمین عبد الوھاب 
أحمد

د. سحر حسن إبراھیم
حولیات مركز البحوث 

والدراسات النفسیة
العاشرةالحولیة 
التاسعةالرسالة 

سبتمبر

٢٠١٤
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

تأمین بیئة العمل للمنشآت 
البحثیة والتعلیمیة وعالقة 

لرضا الوظیفىذلك با
للباحثین العاملین بھذه 

المنشآت

د. سحر حسن إبراھیم
د. فاطمة عبد المحیى 

عجرمة

المجلد الرابع العدد االول الدولیة للتنمیةالمجلة 
37 -46٢٠١٥

الفروق بین ذوات النمط 
الفصامي اإلیجابي والسلبي 
فى أسلوب العزو والسلوك 

العدواني

مجلة علم النفس د. سحر حسن إبراھیم
اإلكلینیكى واإلرشادى

المجلد الثالث
العدد الرابع

أكتوبر

٢٠١٥

المشكالت حل القدرة على 
االجتماعیة وعالقتھا بفعالیة 

الذات لدى عینة من
فى ضوء المنفصالت عاطفیاً 

بعض المتغیرات المعدلة

المجلة المصریة د. سحر حسن إبراھیم
للدراسات النفسیة

٢٠١٦ینایر

:ج) أجزاء من كتب
المؤلف/ عنوان الكتاب والمحرر) الفصل(عنوان البحث

المؤلفین
رقم اإلیداع الصفحاتتاریخ النشرمكان النشر الناشراسم 

)بورقة عمل(المشاركةد) بحوث مؤتمرات
السنةمكان انعقادهالجھة الراعیةعنوان  المؤتمرالمؤلف/ المؤلفینعنوان البحث

تأمین بیئة العمل للمنشآت 
البحثیة والتعلیمیة وعالقة 

لرضا الوظیفىذلك با
للباحثین العاملین بهذه 

المنشآت.

د. سحر حسن إبراھیم
د. فاطمة عبد المحیى 

عجرمة

المؤتمر الدولى الرابع
لمنتدى العلماء العرب

الجمعیة 
األكادیمیة 

المصریة للتنمیة 
البیئیة ومنتدى 
العلماء العرب

٢٠١٥شرم الشیخ

: أعمال مترجمة) هـ
تاریخ النشرمكان النشر  اسم الناشر مؤلف العمل األصليعنوان العمل  باللغة األصلیةالمترجمونالمترجم / العمل المترجمعنوان

سابعا: الخبرات األكادیمیة
:اإلشراف على الرسائل الجامعية)أ

المسئولیةسنة اإلجازةسنة التسجیلالجھةالدرجةعنوان الرسالة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

الرسائل الجامعيةمناقشة وتحكيم )ب
المسئولیةسنة اإلجازةالجھةالدرجةعنوان الرسالة

: ) المقررات الدراسية التي تم تدريسهاج
الدولةالجامعةالكلیةالمرحلةاللغةاسم المقرر

نصوص سیكولوجیة 
جامعة بنى كلیة اآلداباللیسانساإلنجلیزیةباللغة األنجلیزیة

سویف
جمھوریة 

العربیةمصر 

جامعة بنى كلیة اآلداباللیسانسالعربیةعلم النفس العام
سویف

جمھوریة 
مصر العربیة

جامعة بنى كلیة اآلداباللیسانسالعربیةسیكولوجیة التعلم
سویف

جمھوریة 
مصر العربیة

جامعة بنى كلیة الصیدلةاللیسانسالعربیةمدخل علم النفس
سویف

جمھوریة 
مصر العربیة

القیاس والتقویم 
معھد الدراسات الدبلومالعربیةالتربوى

جمھوریة جامعة القاھرةالتربویة
مصر العربیة

جامعة بنى كلیة اآلدابتمھیدى ماجستیرنجلیزیةالعربیة/ اإلالتدریبات اإلكلینیكیة
سویف

جمھوریة 
مصر العربیة

جامعة بنى كلیة اآلداباللیسانسالعربیةعلم النفس الفسیولوجى
سویف

جمھوریة 
مصر العربیة

: ) األعمال االستشارية العلميةد
السنةالجھةالمھام

: ) األعمال االستشارية الفنيةهـ
السنةالجھةالمھام

:) تحكيم األعمال العلميةو
السنةالدولةالجھةعنوان الدراسة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

ز) تحكيم برامج تعليمية
السنةالجھةالمھام

:التدريبية التي تم تدريسهااو الورش) الدوراتح
السنةالجھةاسم المحوراسم الدورة

الدورة التدریبیة المقدمة 

لالختصاصیین النفسیین

ارات  ة مھ تنمی
ى ا یین ف یین النفس الختصاص

مستشفى العباسة
٢٠٠٥مستشفى العباسة

: (مشاركة بدون ورقة عمل)ط) الندوات والملتقيات
السنةالمدینةالجھةالعلمیةمؤتمر/ الندوةاسم ال

نحو بناء استراتیجیة بحثیة 
للجامعة فى العقد القادم

جامعة بنى سویف/
مؤتمرات قطاع الدراسات 

العلیا

م٢٠١٤مدینة بنى سویف

المؤتمر جامعة بنى سویف/شبابنا طاقة ال إعاقة
الثاني لمتحدي اإلعاقة

م٢٠١٤مدینة بنى سویف

االحتیاجاتلذوىالشاملالدمج
حلولعنتبحثقضایاالخاصة

ندوة بمناسبة جامعة القاھرة/
الیوم العالمى لالعاقة

م٢٠١٤مدینة القاھرة

اآلفاق المستقبلیة للتنمیة 
البیئیة المستدامة فى الوطن 
العربى ومواجھة التحدیات

المؤتمر جامعة عین شمس/
الدولى الحادى عشر

م٢٠١٤مدینة شرم الشیخ

مؤتمر "التعلم عن بعد فى 
الجامعات العربیة: التطبیقات 

.واآلفاق المستقبلیة"

المؤتمر جامعة بنى سویف/
الدولى الثانى

م٢٠١٥مدینة بنى سویف

ثامنا: الخبرات العملیة
: عضوية اللجان العلمية)أ

السنةالدولةالجھةالمھامالعلمیةاسم اللجنة 
كلیة -قسم علم النفستنظیم الندوات العلمیة اللجنة الثقافیة

جامعة بنى -اآلداب
سویف

٢٠١٥/ ٢٠١٣جمھوریة مصر العربیة
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

كلیة -قسم علم النفسإنجاز أعمال الجودةلجنة الجودة
جامعة بنى -اآلداب

سویف

٢٠١٥/ ٢٠١٤جمھوریة مصر العربیة

إدارة شؤؤن المعامل لجنة المعامل
بالقسم

كلیة -قسم علم النفس
جامعة بنى -اآلداب

سویف

٢٠١٦/ ٢٠١٥جمھوریة مصر العربیة

:عضوية اللجان الفنية)ب

السنةالدولةالجھةالمھامفنیةاسم اللجنة ال

: ج) عضوية النقابات والجمعيات المهنية
سنة االشتراكالجھةاسم النقابة

: د) عضوية الجمعيات العلمية
سنة االشتراكالجھةالجمعیة اسم 

م٢٠١٢القاھرةالجمعیة المصریة للمعالجین النفسیین
٢٠١٥القاھرةمنتدى العلماء العرب

: أنشطة عامةتاسعاً 
: ندوات عامة)أ

تاریخ الندوةمكان الندوةندوةعنوان ال

"Self_Marketing"
أو التسویق الذاتى

٢٠١٣جامعة بنى سویف

٢٠١٣جامعة بنى سویفاكتشف ذاتك

QSشھادة شكر وتقدیر للمشاركة اإلیجابیة فى التعریف بمعاییر 

والتصنیف الدولى للجامعات

٢٠١٥مارس جامعة بنى سویف

٢٠١٥مارس جامعة بنى سویفالتعریف بھیئة فولبرایت

ندوة ترتیب جامعة بنى سویف طبقاً لنظم لمشاركة اإلیجابیة فى ا
التصانیف العالمیة للجامعات

٢٠١٥أكتوبر جامعة بنى سویف

٢٠١٥أكتوبر جامعة بنى سویفالمشاركة اإلیجابیة فى ورشة عمل (تدریبیة) ضمن أعمال لجان 
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كلیـــة اآلداب

وحدة ضمان الجودة والتأھیل االعتماد

الجودة واالعتماد تحت اسم "إعداد وتصمیم ملف المقرر"

:نشرات)ب
بیانات النشرالناشراسمعنوان النشرة

:) مقاالت أدبيةج
عنوان الموقعالحالةاسم الناشرعنوان المقال

(مقدمة الكتاب / تقديم عمل / كلمة تحرير .........):) أوراق طائرةد
الحالةالدوریةعنوان المقال

: : الجوائز واألوسمةعاشراً 
السنةالجھةاسم الجائزة

األستاذ الدكتور عبد الحلیم محمود السید، أستاذ علم النفس جائزة 

على الترتیب الثانى بقسم ىبكلیة اآلداب/ جامعة القاھرة، وذلك لحصول

، وھى ٢٠٠٢كلیة اآلداب جامعة القاھرة للعام الجامعى -علم النفس

عبارة عن شھادة تقدیر ومبلغ مالى.

مجلس جامعة القاھر بالتعاون مع
إدارة الجمعیة المصریة للدراسات 

النفسیة

٢٠٠٣


