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 كلية التربية 

 قسم علم النفس التربوي

 يرة الذاتيةــــالس

 
 البيانات األساسية:   -

 نشوى عبد الحليم عبد اللطيف البربري  االســـــــم 
 
 

 مدرس صحة نفسية  الوظيفة 
 مصرية    الجنسية 

 جامعة المنوفية – شبين الكوم  –كلية التربية  العنوان  
 بيانات االتصال:     

    01004053858موبايل/   رقم الهاتف 
 
 
 

 0483866808أرضى / 
 nashwa.elbarbari@edu.menofia.edu.eg البريد االلكتروني 

 
  

 - المؤهالت العلمية: -

 الجامعة / المؤسسة التعليمية  سنة الحصول على الدرجة  الدرجة العلمية 

 المنوفية جامعة -كلية التربية    1998 بكالوريوس علوم وتربية  

 دبلوم خاص صحة نفسية  
 المنوفية جامعة  -كلية التربية    2000

ماجستير الفلسفة فى التربية   -3
 تخصص صحة نفسية 

 المنوفية جامعة -كلية التربية    2004

دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص  
 صحة نفسية 

 المنوفية جامعة -كلية التربية    2008

 - :  التدرج الوظيفي  -

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها  الوظيفة 

   2000     صحة نفسيةمعيد 

 جامعة المنوفية -كلية التربية 
 2004  مدرس مساعد صحة نفسية   

 
 

 

 جامعة المنوفية -كلية التربية 
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  2008 مدرس صحة نفسية 

 جامعة المنوفية -كلية التربية 

 

 

   -تعليمية  :النشـــــــطة األ -
 التدريس فى مرحلة البكالوريوس :   -   1       

 

 مالحظات  الشعبة   الفرقة الدراسية  اسم المقرر 

  طفولة  الفرقة الرابعة   علم النفس الفسيولوجى  
 

  علم النفس   الفرقة الثالثة   علم النفس االرشادى 

 مدخل علم النفس الفسيولوجى  
 

  علم النفس  الفرقة األولى 

 

 

 التدريس فى مرحلة الدراسات العليا : - 2       

 مالحظات  الشعبة   الفرقة الدراسية  اسم المقرر 

 تربية خاصة  دبلوم مهني علم نفس  تعليم غير العاديين  

 قياس نفسي  دبلوم مهني علم نفس  بنوك األسئلة 

 تربية خاصة دبلوم مهني           علم نفس                صعوبات التعلم  

         
 

 األنشـــــــطة البحثية والعلمية  :    -
        

 

 

 م
 

 موضوع البحث أو الدراســــــــة 

 

المجلة التى نشرت * البحث أو 
 أجازت نشره 

 سنة النشر

وعالقته بذكاء الوجدان  استخدام شكبات التواصل االجتماعى  
 ومفهوم المواطنة لطالب الجامعة 

      2015 جامعة المنوفية – مجلة كلية التربية 

  
 دور االنفعاالت األكاديمية فى تعليم العلوم والرياضيات 

 2017 جامعة المنوفية – مجلة كلية التربية 

    

    

    

    

            
 

 

 

 البحوث :    األشراف على الرسائل العلمية  -
                    

 تاريخ التسجيل الدرجة العلمية  إسم الطالب  عنوان الرسالة *  م
تاريخ 
 المناقشة

 مالحظات 
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الفروق فى مالمح    
خط اليد لدى أطفال 
المرحلة االبتدائية  
مفرطى الحركة  

المصحوب بتشتت  
 االنتباه واالندفاعية 

كمال  نهلة 
عبد المنعم 

 القنيط
 2020 26/02/2017 ماجستير 

مشارك فى  

 اإلشراف 

فاعلية برنامج تدريبى   
لتحسين االمل لدى 
عينة من ذوى العجز 

 المتعلم

ضحى 
رمضان رجب 
 على سليمان 

قيد   11/06/2017 ماجستر 
 الدراسة

مشارك فى  

 اإلشراف 

فاعلية برنامج تدريبى   
قائم  على تعديل  

اليد مالمح خط 
لخفض مستوى  

االجنوزيا البصرية 
لدى اطفال المرحلة 

 االبتدائية 

نجالء عبد  
المحسن عبد 
المنعم عبد 

 العزيز

مشارك فى   2019 14/12/2016 دكتوراه

 اإلشراف 

       

       

       

       

       

       

       
 

  

  

 

 

 -:المؤتمرات والندوات والسيمنارات العلمية    - 5     
 

 

 م
 

موضوع المؤتمر أو الندوة أو  
 السيمنار 

الجهة   
 المنظمة

 

 المكــان 
 

 *نوع المشاركة  التــاريخ 

 سمينار قسم علم النفس التربوي  

قسم علم النفس  
كلية   -التربوى

التربة جامعة  
 المنوفية 

كلية  
 التربية

السبت من  
 أسبوع كل 

 عضو هيئة تدريس 

كلية التربية   االستخدام األمن لالنترنت 
 جامعة المنوفة 

 حضور  26/2/2017 2مدرج 
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س اللغة االنجليزية وبحوثها  ي تدر 
 لألغراض الخاصة 

كلية التربية  
 جامعة المنوفة 

فندق  
 الجامعة 

 حضور  12/4/2017

  

 المؤتمر العلمي الخامس

الخامس برنامج المؤتمر العلمي 

 )الدولي األول( 

 جامعة المنوفية - لكلية التربية

)التربية العربية في العصر  

 الفرص والتحديات( - الرقمي
 

كلية التربية  
 جامعة المنوفة 

فندق  
 الجامعة 

12 - 13 

أكتوبر  

 م2015
 

 مشاركة ببحث 

المؤتمر العلمى السادس التربية  

العربية وتعزيز األمن الفكري في 

 المعلوماتيةعصر 

كلية التربية  
 جامعة المنوفة 

 حضور  2016 

المؤتمر العلمي السابع الدولي   

 الثالث 

 لكلية التربية جامعة المنوفية 

التربية الوجدانية في المجتمعات "

 العربية

 " في ضوء التحديات المعاصرة
 

كلية التربية  
 جامعة المنوفة 

    11-12 

أكتوبر  

2017 
 

 ورقة بحثية 

 مؤتمر العلمي الثامن الدولي الرابعال 

تربية الفئات المهمشه فى 

المجتمعات العربية لتحقيق أهداف 

        التنمية المستدامة

 الفرص والتحديات 

     

كلية التربية  
 جامعة المنوفة 

 11-12 

سبتمبر  

2018 

فى رحاب 

 كلية التربية
 

 حضور 

المؤتمر العلمى العاشر الدولى   

 الرابع عنوان :  

 

" التربية وتنمية االبداع فى 

المجتمعات العربية "رؤى  مستقبلية 

" 

 

 

كلية التربية  
 جامعة المنوفة 

فى الفترة من   
ديسمبر  9-10

202 

 حضور 

  
 
 
 
 
 

 - : برامج ودورات تدريبية  -
 

 

 م
 

 التنفيذ توقيت  موضوع البرنامـــــــــج / الدورة 

 

الجهة المنظمة 
 للبرنامج

 *طبيعة  المشاركة 

ورشة بنوك األسئلة والتصحيح   
 االلكترونى

17/5/2017 
كلية التربية جامعة  

 المنوفية 
 متدرب

الفترة من  دورة صعوبات التعلم  

10/3/2017  

إلى 

16/3/2017 

مركز تعلم الكبار بكلة 

 التربية جامعة المنوفية 

 مدرب               
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 أنشطة  خدمة المجتمع وتنمية البيئة      -
             

 

 نوع النشــــاط
 

 نوع المشاركة * توقيت التنفيذ  الجهة المستفيدة 

 

مرحلة  خصائص   / قافلة تربوية  

المراهقة ومشكالتها وطرق التعامل  

   معها

 محاضر  2018 المدارس الثانوية 

 

خصائص النمو فى   / قافلة تربوية

   مرحلة الطفولة  

 محاضر  2017 المدارس االبتدائية  

 

دورة تدريبية / دورة مكثفة فى  

 صعوبات التعلم وتعديل السلوك

 مدرب  2016 مركز تعليم الكبار 

 

قافلة تربوية / التنمر مفهومه  

وأشكاله وأثاره النفسية وطرق  

 مواجهته 

المدارس  

 االعدادية

 محاضر  2016
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 :   والجمعياتعضوية اللجان    - 

 

 

 م
 

 اسم المؤسسه 

 الجمعية المصرية للدراسات النفسية 1

 رابطة التربويين العرب 2

 الجمعية المصرية للدعم النفسي 3

  

 

 
 

 

 رابعا :  المشاركة فى أنشطة التطوير والجودة :
 

 

 م
 

 نوع النشــــاط
  

 توصيف المشاركة
توقيت  
 التنفيذ 

 نوع المشاركة*

   قيادة وتنظيم البرنامجمعيار  
إعداد معايير اختيار  
القيادات األكاديمية  

 واإلدارية 

العام الجامعي  
2016/2017 

 عضو 

 
 لجنة توصيف المقررات    

 التربوىبقسم علم النفس 

مراجعة توصيف مقررات  
 الدراسية للقسم 

 

العام الجامعي  
2016/2017 

 عضو 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  

 

 
    


