
   

 

 

 (أعضاء هيئة التدريس  -2)نموذج 

 لعضو هيئة التدريس (مختصرة )سيرة ذاتية
 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 

 

 فاطمة سعيد أحمد بركات االسم

 ، ووكيل الكليه لخدمة المجتمع وتنمية البيئه أستاذ مساعد ورئيس قسم علم النفس التربوي والتربية الخاصة المرتبة العلمية

 علم النفس التربوي القسم التربية الكلية ملجهة الع

 علم نفس عام وتربية خاصة التخصص

 6254538220 الفاكس 6254538220 العمل الهاتف

   -  fatmabarakat2020@yahoo.com  fatma.saeed.edu@o6u.edu.eg البريد االلكتروني

  الرمز البريدي القاهره المدينة  . ب. ص العنوان البريدي

 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: نـيـاً ثـا
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 قسم علم النفس مصر جامعة األزهر -كلية الدراسات اإلنسانية  5991 البكالوريـوس

 قسم علم النفس مصر جامعة األزهر -كلية الدراسات اإلنسانية  3002 الماجســــتيـر

 قسم علم النفس مصر جامعة األزهر -كلية الدراسات اإلنسانية  3002 الدكـتــــوراه

 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 .2665 -2661 للعام الجامعى  -جامعة األزهر –بعقد بقسم الطفولة  مدرس لغة كمبيوتر بقسم طفولة

وحتى تم حصولى   1/16/2665منذ  اكتوبر  6عة جام – مدرس مساعد بقسم علم النفس مدرس مساعد

 .2660-11-9بتاريخ  ةعلى الدكتورا

 .2610مارس وحتى  2660منذ  اكتوبر  6جامعة  – مدرس بقسم علم النفس مدرس

 .وحتى تاريخه 2610أبريل منذ  اكتوبر  6جامعة  – قسم علم النفسورئيس  أستاذ مساعد أستاذ مساعد

 واالستشارية رات الـعـمـلـيـةالـخـبـ: رابـعـاً    
 

  2614/ 2612–نتداب للتدريس بكلية التربية الخاصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اال 1

 ةـيـمـلـعـال البحوث واألنشطة: خـامـسـاً 
 

فى  " مالعنف المدرسى وعالقته بالعصاب النفسى لدى طالب وطالبات التعليم الثانوى العا ": المشاركة ببحث بعنوان  1

، وتم نشره فى  01/5/7112بتاريخ  كتوبرأ 6جامعة  –بكلية العلوم االجتماعية  مؤتمر الصحة النفسية والعالج النفسى،

 (فردي. )7112يوليو  –العدد السادس  –التابعة لرابطة االخصائيين النفسيين  –مجلة دراسات عربية 

-01وتقدمت به فى المؤتمر األقليمى لعلم النفس "  جلس القومى للمرأةاتجاهات المرأة العاملة نحو دور الم "بحث بعنوان  2

، ( رانم ) ، وتم نشره فى مجلة دراسات نفسية التى تصدر عن رابطة االخصائيين النفسيين المصرية  7112نوفمبر  71

 (فردي) .وقبل للنشر ايضا فى مجلة علم النفس التابعة للهيئة العامة للكتاب

المناخ األسرى فى عالقتة ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية من " بحث بعنوان  5

 دراسة عاملية ، ونشر فى مجلة كلية التربية"  تخصصات دراسية وبيئات ثقافية متنوعة

 (فردي) .7111 –الجزء الثانى  –العدد العاشر  –جامعة بنى سويف  



 

 

وتقدمت به فى "   الت األسرية المترتبة على إدمان االنترنت لدى الذكور المتزوجينالمشك" بحث بعنوان  8

 01/05فى الفترة من  بالبحريننشر فى مجلد المؤتمر و ، -بجامعة البحرين  –مؤتمر علم النفس كلية التربية 

 (فردي)  7100يوليو  27عدد  – 70، وتم نشره ايضا بالجمعية المصرية لعلم النفس ، مجلد  7112/مايو 
-رشادى نفسى دينى لتنمية الذكاء الوجدانى لدى الفتيات المراهقات ، باستخدام نموذج بارإفعالية برنامج " بحث بعنوان  3

فبراير  02-05وتم عرضه فى مؤتمر الجمعية المصرية لعلم النفس كلية التربية ، جامعة عين شمس فى الفترة من "  اون

 (فردي) . وفاز البحث بأفضل بحث قدم للمؤتمرجمعية المصرية ، وتم نشره فى مجلة ال 7101

 0من طلبة جامعة  ةيجابية لدى عينالتنبؤ بالتوجة الدينى فى بعض السلوكيات االجتماعية اإل" بحث بعنوان  0

 (فردي) .جامعة عين شمس. الجزء الرابع  – 13العدد  – 7101ونشر بمجلة كلية التربية "  كتوبرأ
 (فردي. )7107جامعة بنها  –منشور ، كلية التربية " التليفزيون والسمات النفسية لدى المراهقين " نوان بحث بع 2

4 8- Emotional Intelligence its Relationship with Happiness for 

Egyptian 4-  and Gulf Female University Students. 

، الجزء الثاني ، 11، العدد  7101عين شمس ، يوليو جامعة  –لم النفس الجمعية المصرية لع –منشور بمجلة كلية التربية 

 (فردي. )71مجلد 
جامعة  –، منشور بمجلة كلية اآلداب"  صورة الجسم وعالقته ببعض المتغيرات النفسية لدى طالبات الجامعة" بحث بعنوان  9

 (فردي. )، الجزء الرابع ، العدد الرابع عشر 7101عين شمس 

فعالية برنامج تدريبي للتدخل المبكر في تحسين العسر القرائي لدى عينة من أطفال الروضة المستهدفين " بعنوان بحث  16

، الحولية  7101جامعة القاهرة ، ديسمبر  –، حوليات مركز البحوث والدراسات النفسية ، كلية اآلداب "  لإلصابة به

 (فردي. )التاسعة

، "  إرشادي انتقائي لتحسين مرونة األنا لدى مجموعة من المراهقين في المرحلة الثانويةفعالية برنامج " بحث بعنوان  11

النفسية تصدرها الجمعية المصرية للدراسات ، المجلة المصرية للدراسات  7103،  13المجلد الرابع والعشرون ، العدد 

 (.فردي. )جامعة عين شمس –النفسية 

ادي معرفي سلوكي لتحسين مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي وأثره في فعالية فعالية برنامج إرش" بحث بعنوان  12

الجمعية المصرية للمعالجين )، المجلة المصرية لعلم النفس اإلكلينيكي واإلرشادي "  الذات لدى المرأة حديثة الزواج

 .7106، المجلد الرابع، العدد الثالث ، يوليو ( النفسيين

ية برنامج تدريبي لتنمية المهارات االجتماعية لخفض العزلة االجتماعية لدى المراهقين ذوي اإلعاقة فعال" بحث بعنوان  15

 .  7106الجزء األول ، عدد ديسمبر ( IJEPS)، المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية " الفكرية البسيطة 

"  األطفال ضعاف السمع لتحسين مهارات اللغة التعبيريةفعالية برنامج تدريبي لتنمية الوعي الصوتي لدى " بحث بعنوان  18

ة عين شمس في الفترة جامع –، وقد تم عرضه في مؤتمر الجمعية المصرية لعلم النفس وعضو االتحاد الدولي لعلم النفس 

 .بكلية التربية جامعة أسوان ومؤسسة التربية الخاصة والتأهيل 7102فبراير  6 – 5من 

الية اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي لتحسين الوعي السياسي وأثره في االنتماء الوطني لدى الشباب فع" بحث بعنوان  13

 .7101يناير  –العدد األول  –المجلد السادس  –، المجلة المصرية لعلم النفس اإلكلينيكي واإلرشادي " الجامعي

المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية  ، وقد تم عرضه في" العنف السياسي وعالقته باإلرهاب لدى طلبة الجامعة"بحث بعنوان  10
أبريل  0:  1في الفترة من " 0202آفاق للتنمية ... التربية والفنون "أكتوبر وكونجرس إنسيا الدولي الثالث بعنوان  6جامعة 
0212    . 

يب على مهام نظرية العقل لتنمية الكفاءه اإلجتماعيه وأثره فى تحسين المهارات الحياتيه لدى فاعلية التدر" بعنوان بحث  12

 7101 - 00العدد  -جامعة عين شمس  -بكلية األداب  -مجلة الخدمة النفسيه " وى اإلعاقه الفكريه البسيطه ذاألطفال 

 "اتويين ذات لدى األطفال الذاء الذجتماعى وخفض سلوك ايفاعلية األنشطه الترويحيه فى تحسين التفاعل اإل" بحث بعنوان  14

اكتوبر  -22المجلد  -015العدد  -للدراسات النفسيه التى تصدرها الجمعيه المصريه للدراسات النفسيه المجله المصريه 

 بحث مشترك  - ISSN- 2090-0244، والمجله لها ترقيم دولى ، 7102

كلية . مجلة مركز االرشاد النفسى " معامله الوالديه فى خفض أعراض التوحد لدى األطفالأثر تغير أساليب ال" بحث بعنوان  19

 . بحث مشترك  7102 -ديسمبر . جامعة عين شمس . التربية 
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 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

عيإعداد المدرس الجام 1 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    14/9/2014 – 18/9/2014 

التوعية على التعامل مع األزمات والكوارث ألعضاء هيئة  2

 التدريس

أكتوبر 0كلية التربية جامعة   10/11/2014 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  مواصفات الورقة االمتحانية 3  1/12/2014 

لتدريبالتعامل مع األعداد الكبيرة في ا 4 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    1/1/2015 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  التوعية بمعايير االعتماد وعمل الدراسة الذاتية 5  6/4/2015 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  تقييم نواتج التعليم والتعلم 6  5/5/2015 

أكتوبر 0ة كلية التربية جامع توعية المعلم الجامعي بأخالقيات المهنة 7  26/5/2015 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  اإلرشاد األكاديمي 8  29/9/2015 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  المعايير القومية األكاديمية 9  4/10/2015 

العالي التعليممعايير اعتماد مؤسسة  10 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    10/10/2015 

أكتوبر 0التربية جامعة  كلية االختبارات التحصيلية 11  14/11/2015 

االستراتيجي التخطيط 12 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    1/12/2015 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  األزمات والكوارث 13  13/12/2015 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  المعلم الجامعي بأخالقيات المهنة 14  16/2/2016 

لجامعياستراتيجيات التدريس ا 15 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    13/3/2016 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  حماية الملكية الفكرية 16  19/4/2016 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  اإلرشاد األكاديمي 17  3/10/2016 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة   التعليميةالمعاير األكاديمية والبرامج  18  13/10/2016 

قوق الملكية الفكريةح 19 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    16/10/2016 

االستراتيجي التخطيط 20 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    20/10/2016 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة   التعليميةوالتعلم في العملية  التعليمتوظيف استراتيجيات  21  3/11/2016 

والتعلم التعليماستراتيجيات  22 أكتوبر 0التربية جامعة  كلية   3/11/2016 

(التعامل مع الحريق)كيفية التعامل مع األزمات والكوارث  23 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    24/11/2016 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  فنيات كتابة ومراجعة توصيف وتقارير المقررات 24  8/12/2016 

والخارجية الداخليةفنيات المراجعة  25 أكتوبر 0ية التربية جامعة كل   27/4/2017 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة   الخاصةقانون الجامعات  26  18/5/2017 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  التعامل مع األزمات والضغوط 27  28/9/2017 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة   التعليميةالمعايير األكاديمية والبرامج  28  28/9/2017 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  أخالقيات البحث العلمي 29  7-21/11/2017 

الوظيفي بالجامعة التنظيمعرض دليل  30 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    28/11/2017 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  فنيات كتابة الدراسة الذاتية 31  17/4/2018 

كتوبرأ 0كلية التربية جامعة  اساليب تقويم األداء 32  24/4/2018 

(1)والتعلم  التعليماستراتيجيات  33 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    24/4/2018 

(2)والتعلم  التعليماستراتيجيات  34 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    2/5/2018 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  كتابة ومراجعة توصيف المقرر والبرامج 35  8/5/2018 

بعنوان تحديث الرؤية والرسالة محاضرة توعية 36 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    23/10/2018 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  التوعية بمعيار أعضاء هيئة التدريس 37  23/10/2018 

يالتنظيمالتوعية بالهيكل  38 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    6/11/2018 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  التوعية بمعيار الموارد المالية المادية 39  13/11/2018 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  التوعية بمعيار التدريس والتعليم 40  27/11/2018 



 

 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  التعامل مع برنامج معالجة النصوص 41  18/12/2018 

ة واستخداماتهااإللكترونيإنتاج المقررات  42 توبرأك 0كلية التربية جامعة    23/12/2018 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  إعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية 43  24/12/2018 

للبحوث العلمية  الدوليالنشر  44 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    3/2/2019 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة   تسويق البحوث العلمية 45  4/2/2019 

تقرير السنويالدراسة الذاتية وكتابة ال 46 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    6/2/2019 

والتعامل معهم الطالبتحديد أنماط  47 أكتوبر 0كلية التربية جامعة    7/2/2019 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  ورشة عمل للتدريب على نموذج ممارسات التدريس والتقويم 48  5/3/2019 

أكتوبر 0ة التربية جامعة كلي التوعيه بمعيار الطالب والخريجين 49  19/3/2019 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  التوعيه بمعيار البحث العلمى واالنشطه العلمية 50  26/3/2019 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  توعيه بحقوق الملكية الفكريه  51  8/4/2019 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  توعيه بكيفية التعامل مع االزمات والكوارث 52  10/4/2019 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  التوعيه بمهارات االسعافات االوليه 53  17/4/2019 

أكتوبر 0كلية التربية جامعة  المراجعه الخارجية لمؤسسات التعليم العالى 54  23-25/9/2019 
 

 التاريخ  التوقيع فاطمة سعيد أحمد بركات االسم
10/2019 

 

 

 


