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 اإلجنليزية واللغة العربية اللغة اليت  جتيدها  اللغات
مدى 

 اإلتقان
 جيد 

اتريخ بداية التدريس  
 2008 اجلامعي

 

 المؤهالت العلمية  

 مصدرها  التخصص  الدرجـة
اسم اجلامعة  

 املاحنة
اتريخ 

احلصول 
 عليها 

 عنوان الرسالة

  مدرس
علم نفس  

 املعرف 
جامعه     جامعة املنوفية

 املنوفية 
الذكاء الوجدان وإدراك االنفعاالت الوجهية لدى   2019

املراهقني ذوى اضطراب قصور االنتباه املصحوب  
 املفرط مقارنة ابلعاديني ابلنشاط 

مدرس 
 مساعد 

النفس علم 
 املعرف 

جامعه    جامعة املنوفية
 املنوفية 

التعرف على الوجوه عند األطفال ذوى اضطراىب   2012
التوحد أو قصور االنتباه املصحوب ابلنشاط املفرط 

 مقارنة ابألطفال العاديني
      

      

 
 الخبرات الوظيفية  

 التاريخ   العمل جهة  الوظيفة 
 2008 املنوفية جامعه  اآلدابكليه  معيد

 2012 املنوفية جامعه  اآلدابكليه  مدرس مساعد 
 2019 املنوفية جامعه  اآلدابكليه  مدرس

   



   
 

 
 

 خبرات التدريس في المقررات 
 اجلهة  املقررات اليت مت تدريسها م
 املنوفية كليه اآلداب جامعه  علم النفس العام 1
 كليه اآلداب جامعه املنوفية  علم نفس اللغة 2
 كليه اآلداب جامعه املنوفية  الرتبوي علم نفس  3
 كليه اآلداب جامعه املنوفية  علم النفس التجريب  4
 كلية اآلداب جامعة املنوفية  علم النفس االجتماعي  5
 جامعة املنوفية كلية اآلداب  استخدام احلاسب االل ف علم النفس  6
 كلية اآلداب جامعة املنوفية  جتارب ف الشخصية  7
 كلية اآلداب جامعة املنوفية  نظرايت الشخصية 8
9   
10   
11   
12   
13   
14   

 
   واإلداريةالخبرات المناصب العلمية 

 جهة العمل  الوظيفة  م
1   

2   
3   

4   

5   

6   

7   

 
 اإلنتاج العلمي والمؤلفات  

)حبث علمي ،  اإلنتاجنوع  العنوان  م
 كتاب، أوراق عمل( 

1   



2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 اإلشراف على الرسائل العلمية  
 اإلشراف نوع  الرسائل العلمية املشرف عليها  م
  وائلللمراهقني ف اجملتمع املصري، الطالب / للشخصية املعاد بناؤها _  متعدد األوجه الكفاءة السيكومرتية لقائمة مينسوات  1

   امحد إمام
 رسالة ماجستري 

 رسالة ماجستري  ف ضوء مستوى اهلرموانت اجلنسية ، الطالبة/ مىن سامل للمرأة أثناء الدورة الشهرية الربوفيل املعرف   2
 رسالة ماجستري  الطالبة / دينا عبد اجمليد  3
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير 
 مصدرها  اتريخ احلصول عليها  املناسبة  نوع اجلائزة م
1     
2     

 
 التنمية المهنية )الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل  

 م
 العنوان 

ندوة/  /ر مؤمت
 ورشة 

 اجلهة املنظمة  املكان التاريخ 

دور العلوم النفسية   1
والرتبوية ف مواجهة أزمة  

كوروان _ املؤمتر االفرتاضي  
_ قسم علم  االول الدول 

النفس كلية اآلداب جامعة 

 مؤمتر
١٠_٩  

أغسطس  
٢٠٢٠ 

قسم علم النفس _ كلية اآلداب جامعة   تطبيق زووم
 املنوفية



 املنوفية
2 

نظم االمتحاانت وتقومي  
 دورة  الطالب  

ابريل   ١٠_٨
٢٠١٢ 

مركز الدراسات اإلسرتاتيجية   
وتنمية قدرات أعضاء هيئة  

   التدريس والقيادات

 جامعة املنوفية

3 
استخدام التكنولوجيا ف  

 التدريس 
 دورة 

ابريل   ٢٤_٢٢
٢٠١٢ 

مركز الدراسات اإلسرتاتيجية    
وتنمية قدرات أعضاء هيئة  

 التدريس والقيادات  

 جامعة املنوفية

4 
مشروعات البحوث  

 التنافسية احمللية والعاملية
 دورة 

ابريل   ٢٩من 
مايو   ٢ال 

٢٠١٢   

مركز الدراسات اإلسرتاتيجية   
وتنمية قدرات أعضاء هيئة  

 التدريس والقيادات  

 جامعة املنوفية

5 
 دورة  النشر العلمي 

مايو   ٥:  ٢
٢٠١٢ 

مركز الدراسات اإلسرتاتيجية   
وتنمية قدرات أعضاء هيئة  

 التدريس والقيادات  

 جامعة املنوفية

6 
اجلوانب املالية والقانونية ف  

 األعمال اجلامعية
 مايو   ١٥: ١٣ دورة 

مركز الدراسات اإلسرتاتيجية   
وتنمية قدرات أعضاء هيئة  

 التدريس والقيادات  

 جامعة املنوفية

7 
 دورة  العلمي  اخالقيات البحث

مايو   ٢٢: ٢٠
٢٠١٢ 

مركز الدراسات اإلسرتاتيجية   
وتنمية قدرات أعضاء هيئة  

 التدريس والقيادات  

 جامعة املنوفية

8 TOEFL.ITP  جامعة املنوفية املركز الكندى األمريكي   ٢٠١٣ دورة 

 الزيارات العلمية والمحاضرات العامة وخدمة المجتمع
 دةي اجلهة املستف نوع املشاركة املكان اترخيها  املشاركة م
1      

2      
3      
4      
5      
6      
7      

  اللجان 
نوع  التاريخ  اسم اللجنة  م

 العضوية 
 اجلهة 

1     

2     

3     

4     

5     

6     



 
  العضويات العلمية والمهنية 

 اجلهة  التاريخ  مسمى العضوية م
1    

2    

3    

 

 
 
 
 
 
 

  التاريخ  نرمني محدي  التوقيع علم النفس  القسم نرمني محدي أمحد عمارة االسم


