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 ذاتيةالسيرة ال

 
 أوال : البيانات الشخصية  

 رابعه عبدالناصر محمد مسحل االسم  

 مصرية  الجنسية 

 مسلمة الديانة 

 محافظة كفرالشيخ  –مركز دسوق   –الصافية  العنوان 

 Dr.rabaa.nasser@gmail.com البريد االلكترونى 

 

 ثانيا : البيانات  األكاديمية  

 علم نفس  القسم األكاديمى 

 بقسم علم النفس  مدرس الدرجة العلمية

 تفهنا االشراف دقهلية –كلية الدراسات االنسانية  العنوان 

 علم نفس عام  التخصص األكاديمى 

 سنة  13 سنوات الخبرة األكاديمية 

 

 ثالثا : الدرجات العلمية األساسية  

التخصص  الدرجة العلمية

 العام 

سنة الحصول   التقدير 

 على الدرجة

التى حصل  الجامعة 

 منها على الدرجة 

ليسانس دراسات  

 انسانية  

ممتاذ مع مرتبة   علم نفس عام 

  الشرف

كلية   -جامعة االزهر 2005

الدراسات االنسانية  

 تفهنا االشراف ب

  

 ماجستير   

مع التوصية  ممتاز علم نفس عام  

بالتبادل مع الجامعات 

والمراكز البحثية 

 االخرى

كلية   -جامعة االزهر 2011

راسات االنسانية  الد 

 بالقاهرة 

 

 دكتوراه   

 

 علم نفس عام 

مرتبة الشرف االولى 

مع التوصية بالتبادل 

مع الجامعات 

والمراكز البحثية 

 االخرى

 

2015 

كلية  -جامعة االزهر 

الدراسات االنسانية  

 بالقاهرة 
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عنوان رسالة  

 الماجستير  

جرافية لدي جودة الحياة وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية والديمو

 عينة من أمهات المراهقين والمراهقات من ذوي االحتياجات الخاصة

 

عنوان رسالة  

 الدكتوراه 

فاعلية برنامج  إرشادي أسري في تحسين أبعاد التوافق النفسي لدي  

مجموعة من المراهقين  المصابين بسرطان الدم ) اللوكيميا(  وأثره في  

 السلوك التوكيدي    تنمية

  

 

 

 أوراق عمل(  –مقاالت  –أبحاث   –: اإلنجازات العلمية )كتب  رابعا

نوع  م 

 المنشور 

 مكان النشر  تاريخ النشر  العنوان 

1  

 كتاب 

جودة الحياة لدي امهات ذوي 

 . االحتياجات الخاصة 

 

2016  

مؤسسة ( ،  1العدد) 

حورس الدولية  

 .  للنشر والتوزيع

2  

 كتاب 

االرشاد االسري لذوي االمراض 

 ةالمزمن

 

  2016 

مؤسسة ( 1العدد )

حورس الدولية  

 للنشر التوزيع  

 

 االنجازات العلمية ) مقاالت ( 

نوع  م 

 المنشور 

مكان   تاريخ النشر  العنوان 

 النشر

1  

 مقال 

، أطفال  .   19منازلنا في زمن كوفيد  

إنكار النسب يواجهون المجهول ، 

 العالج النفسي والدجل والشعوذة 

،  2020ابرايل  -ا

2019  ،2016   

صوت 

  األزهر 

2  

 مقال 

  (  19) كوفيد تكاتفوا  .... تنجوا 

، عدد  2020مارس 

53   

  حريتي 

 

 

 (مدرس – مساعد  مدرس –معيد  –خامسا : الخبرات العملية ) 

 الفترة الزمنية  مكان الخدمة  المجال المهام  م 

كلية الدراسات  علم نفس  معيدة 1

االنسانية تفهنا  

 االشراف

2007 /2011 

كلية الدراسات  علم نفس  مدرس مساعد  2

االنسانية تفهنا  

 االشراف

2011 /2015 

كلية الدراسات  علم نفس  مدرس 3

االنسانية تفهنا  

 االشراف

حتي  2015

 تاريخه 
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 الدورات واألنشطة التدريبيةسادسا : 

 التاريخ مكان االنعقاد العنوان

الحزم المتكاملة لمؤسسات التعليم  -1

يل فرق إعداد الدراسة العالي لتأه

 الذاتية وملفات االعتماد 

 

 

التخطيط االستراتيجي لمؤسسات  -2

 األزهر –التعليم العالي 

 

 

دورة نواتج التعلم وخرائط المنهج  -3

 األزهر–لمؤسسات التعليم العالي 

 

  

دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات  -4

 األزهر–التعليم العالي 

 

دورة التقويم الذاتي المؤسسي  -5

 االزهر  –ات التعليم العالي لمؤسس

  

 

 دورة تدريبية في أسرار النجاح  -6

 

 دورة " كيف تحقق احالمك" -7

 

 دورة مهارات االتصال الفعال  -8

 

 دبلومة البرمجة اللغوية العصبية  -9

 

 دورة الخرائط الذهنية   -10

 

دورة اختبار اللغه وطرق التنمية   -11

اللغوية الحديثة ) المركز التخصصي 

 \واالعصاب دللطب النفسي والمخ 

 ايهاب رمضان (

 

دورة استراتيجيات التأهيل التخاطبي )   -12

المركز التخصصي للطب النفسي والمخ 

 ايهاب رمضان (  \واالعصاب د

 

دورة  لبرامج التدخل العالجية )  -13

لوفاس ، بيكس ( مع االطفال المصابين 

باضطراب التوحيد " المركز 

التخصصي للطب النفسي والمخ 

 هاب رمضان " اي \واالعصاب د

 

 A Trainingدورة اعداد مدربين   -14

of Trainees (TOT) Course  

 الزقازيق

 

 

 

 

 لزقازيقا

 

 

 

 الزقازيق

 

 

 

 طنطا

 

 

 

 

 

 

 مركز الشيخ صالح 

 

 مركز الشيخ صالح

 

 مركز الشيخ صالح

 

 الزقازيق 

 

 الزقازيق

 

 

 طنطا

 

 

 

 

 طنطا 

 

 

 

 طنطا 

 

 

 

 

 

 كفرالشيخ 

يوليو  19في الفترة من 

 5م إلى  2009

 م2009أغسطس 

 

 

مايو  25في الفترة من 

مايو  26م إلى  2010

 م.2010

 

 

يوليو  24في الفترة من 

يوليو  28م إلى  2011

 م.  2011

 

يوليو  31في الفترة من 

 4م إلى  2011

  م. 2011أغسطس 

الي  2011يوليو  17

 2011يوليو  21

 

13\12\ 2010 

 

 2011ابريل  13

  

 2011مارس  29

 

مارس  20 – 15

2013 

 

 2012مايو  11-15

 

 2015مارس 

 

 

 

  2016مايو 

 

 

 

  2016يوليو 

 

 

 

 

 

9\9\2011- 17\9 

\2011  
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 في االحصاء   SPSSدورة     -15

 

 

 في الكمبيوتر    ICDLدورة   -16

 

 

 دورة ستانفورد بنية الصورة الخامسة   -17

 

 

 

18- English language program 

in June 2015 

 

19-   Regional English Language 

program  

 

20-  TOEFL. ITP 

 

 دورة في القياس  والتقويم  -21      

    

 

 بنك المعرفة  -22

ورشة عمل مواجهة االزمات    -23

 والكوارث 

دورة وضع االسئلة والتصحيح   -24

 الكتروني 

 دورة مهارات العرض الفعال  -25

 

 فنيات تصميم وإعداد البحوث العلمية  -26

 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب   -27

 

 جامعة االسكندرية  

 

 

 طنطا

 

 

 كلية الدراسات االنسانية بتفهنا 

 

 

 

 مركز اللغة جامعة االزهر 

 

 مركز اللغات جامعة االزهر 

 

 

AMIDEAST 

 

ة الدراسات العليا جامعة كلي

 القاهرة 

 

 

 جامعة االزهر 

 بالكلية ، جامعة االزهر 

مركز الشيخ ، صالح ، جامعة 

 االزهر 

 

مركز ضمان الجودة والتدريب ، 

 جامعة االزهر 

مركز ضمان الجودة والتدريب 

 جامعة االزهر 

 مركز ضمان الجودة والتدريب 

 جامعة االزهر 

 

  2013ابرايل 

 

 

 2011يناير 

 

 

 2015ستمبر

 

 

 

2014 – 2015  

 

 

 

 

مايو  31مارس الي  8

2015 

 

 

 2015يونيو 

 

 

2016  

2018 

2019 

 

 

10 \2 \ 2019 

12 \2 \ 2019  

 

14 \2 \ 2019 

 

 المؤتمرات( اوال :   سابعا : المشاركات العلمية والعملية )

 التاريخ  مكان االنعقاد  نوع المشاركة  العنوان  المجال م 

1  

 

 مؤتمر 

 

   العلمي السابعالمؤتمر 

دمج وتمكين االشخاص  

ذوي االحتياجات الخاصة  

في التعليم والمجتمع :  

 الممارسات والتحديات  

 

 

 

 حضور+ 

   عمل المؤتمرورشة 

 

 

  –جامعة بنها 

 كلية التربية 

 

10 -11 

يوليو  

2016 

 

2 

 

 مؤتمر  

 

المؤتمر الرابع لدعم 

تميز  -البحث العلمي  

 ابتكار تنمية مستدامة  

 

 ورش عمل  –حضور  

 

 جامعة طنطا 

 

25-

يوليو  27

2016 
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المؤتمر العلمي الثاني   مؤتمر  3

 للقياس والتقويم في مصر 

حامعة   حضور 

 الزقازيق

30 -31 

يوليو  

2016 

البحث العلمي والتنمية   مؤتمر  4

المستدامة في الوطن  

العربي ومواجهة  

 التحديات 

حضور + المشاركة  

 ببحث  

  25  -22 شرم الشيخ  

 ابريل  

2017  

التكامل المعرفي طريقا   مؤتمر   5

 للتقدم  

 

حضور + ورش عمل  

 + المشاركة ببحث 

جامعة  

 االسكندرية 

27 -29  

 ستمبر 

2017 

مؤتمر الدولي االول ال مؤتمر     -6

 للطب النفسي وعلم النفس  

جامعة عين   حضور  

 شمس 

ابرايل 

2019 

الصحة النفسية والتعديل   مؤتمر   7

 السلوكي 

وان اليف   حضور  

 للطب النفسي 

يونيو  

2019 

بمكتبة   حضور   بناء انسان المستقبل   مؤتمر   8

 االسكندرية  

يوليو  

2019 

 االبتكار في التعافي من مؤتمر   9

 االدمان 

جامعة طنطا ،  حضور 

 الطب النفسي

سبتمبر 

2019 

الممارسة في الطب  مؤتمر     10

 النفسي  

جامعة عين   حضور  

شمس ، الطب 

 النفسي 

2019 

متطلبات التميز بكليات  مؤتمر   11

التربية بالجامعات 

 المصرية  

حضور جلسات  

 المؤتمر  

كلية التربية  

بتفهنا االشراف  

 جامعة االزهر  

  \اكتوبر 

2019  

االبداعي  المؤتمر الدولي  مؤتمر   12

لريادة االعمال والبحوث 

 االنسانية والعلمية  

حضور والمشاركة  

 بورقة عمل 

فندق ميركور  

 سفنكس الهرم  

2  :3 \  2\  

2020 

    الشريعة  مؤتمر   13

    طب الزقازيق  مؤتمر     14

 

 

 (وات ثانيا : الند   : المشاركات العلمية والعملية ) ثامنا 
 

 التاريخ  مكان االنعقاد  نوع المشاركة  العنوان  المجال م 

1  

 

 ندوة  

االمتحانات  

واالضطرابات النفسية  

 وطرق الوقاية منها 

 

 

 محاضرة في ندوة ال

كلية الدراسات 

االسالمية  

 بكفرالشيخ 

 ديسمبر 

 

2018 

 

2 

 

 ندوة  

نحو بناء صحي للتاء  

 المربوطة  

 

 محاضرة في ندوة  ال

ت كلية الدراسا

االسالمية  

 بكفرالشيخ  

مارس 

2019  
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لمحاضرتي في ندوة   ندوة   3

المواطنة واحترام  

االخر كحق من حقوق  

 االنسان 

كلية الدراسات  المحاضرة في ندوة  

االنسانية بنات 

 بتفهنا االشراف 

2018 

جهود األزهر في   ندوة   4

مواجهة العنف  

 والتطرف  

كلية الدراسات  المحاضرة في ندوة 

بنات   االنسانية

 بتفهنا االشراف  

2019  

 

 

 

 

 

 ثامنا :المشاركة فى تطوير التعليم وجودة العملية التعليمية

 بيان تفصيلى  نوع النشاط 
المشاركة فى مراجعة وتوصيف المقررات الدراسية 

 والمناهج وتحديثها 
المشاركة في وضع برنامج القسم وتوصيف المقررات الدراسية  

 والخطة البحثية للقسم 
 الهيكل التنظيمي  وإدارة االزمات والكوارث علي مستوي الكلية المشاركة فى لجان وحدة  ضمان الجودة 

   ورئيس لجنة االعالم بالكلية ومنسق موقع الكلية 
حضور دورات / ورش عمل فى مجال تطوير التعليم 

 وضمان الجودة
 حضور دورات وورش عمل في الجوده 

ستراتيجية والتنفيذية المشاركة فى وضع الخطط اال

 والدراسة الذاتية للكلية
 المشاركه في التخطيط االستراتيجي علي مستوي الكلية والقسم 

 رئيس الكنترول االلكتروني النتائج بالكلية  رئيس الكنترول االلكتروني 
 

 

 تاسعا : االشراف علي رسائل 
 

 االشراف  مكان  الرسالة  العنوان  م 

1  

ئم علي )العالج فاعلية برنامج قا 

الظلي ( لتحسين المهارات اللغوية  

وخفض السلوك اإلنسحابي لدي 

عينة االطفال المتلعثمين في  

 مرحلة الطفولة المبكرة  

 

 

 

 رسالة ماجستير  

 

 

كلية الدراسات 

بالقاهرة   –االنسانية  

 جامعة االزهر  –

 

2 

 

المراقبة الذاتية وعالقتها  

وء بالميكيافيلية وااللكسيثميا في ض

بعض المتغيرات الديموجرافية  

 لدي طالب الجامعة 

 

 

 رسالة ماجستير  

 

كلية الدراسات 

بالقاهرة   –االنسانية  

 جامعة االزهر  –

 



 7 

 عاشرا :

   (بالوطن العربي ) برلمان القاده لشباب العرب 2019سفراء السالم لعام  -1

 قالحصول علي وسام االبداع من االتحاد المبدعين بمصر والعرا-2 

 

 التقديرات الحادي عشر : 

 
 التاريخ  مكان ال النشاط  نوع التقدير   م 

شهادة شكر  1

 وتقدير 

المشاركة في المؤتمر الدولي 

االبداعي لريادة االعمال والبحوث 

 االنسانية والعلمية  

  \ 2  \ 3:  2 فندق ميركور سفنكس الهرم  

2020 

وسام االبداع   2

لالتحاد الدولي 

 للمبدعين 

الدولي للمبدعين فرع  االتحاد 

 العراق

 2020 مصر 

درع المراة  

 المثالية  

درع تكريم المراة المثالية باليوم  

 2020العالمي للمراه لعام 

مكتبة مصر العامة  ،  

واالكاديمية العربية للعلوم  

 AAPSالنفسية  

21  \ 3  \ 

2020 

سفراء السالم بالوطن العربي  سفراء السالم  

2019 

 2019 شباب العرب برلمان القادة ل

حصول البرنامج علي االعتماد من  درع القسم  3

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  

   2019 \  2018والتعلم لعام 

كلية الدراسات االنسانية بنات 

 بتفهنا االشراف  

2020 

للمحاضرة في ندوة بعنوان ) نحو   درع تذكاري   4

 بناء صحي للتاء المربوطة ( 

سالمية كلية الدراسات اال

 بكفرالشيخ  

   2019مارس 

للمحاضرة في ندوة بعنوان )     تذكاريدرع  5

االمتحانات واالضطرابات النفسية  

 وطرق الوقاية منها (  

كلية الدراسات االسالمية 

 بكفرالشيخ 

 ديسمبر 

 

2018 

كلية الدراسات االنسانية بتفهنا   المشاركة في االنشطة الطالبية  شكر وتقدير  1

 االشراف

26  \ 11 \  

2008  

  \معهد إعداد القادة بحلوان  المشاركة مع الطالب في االنشطة   شهادة تقدير   2

 فرع االسماعلية 

16  \7  \  

2008  

كلية الدراسات االنسانية بتفهنا   المشاركة في االنشطة الطالبية   شكر وتقدير   1

 االشراف 

 

21  \4  \  

2018 

 

2 

 

 شكر وتقدير  

 

 البية  المشاركة في االنشطة الط

كلية الدراسات االنسانية بتفهنا  

 االشراف 

 

27  \ 4  \ 

2019  

للمشاركة في ملتقي المشاركة  شكر وتقدير   3

 المجتمعية  

كلية الدراسات االنسانية بتفهنا  

 االشراف 

2018  

علي الخدمة العملية التعليمية  شهادة تقدير   4

   بالكلية 

كلية الدراسات االنسانية   

 اف بتفهنا االشر

24  \ 11 \  

2018 
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لمحاضرتي في ندوة المواطنة  شهادة تقدير   5

واحترام االخر كحق من حقوق  

 االنسان  

كلية الدراسات االنسانية   

 بتفهنا االشراف 

2018  

 

 

 
        

 

 


