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 السـيرة الذاتـيــة
 : نوال شرقاوي بخيـت               اإلسم

 01278797835:             التليفـون 

 nawal.sharkawi@edu.menofia.edu.eg:  البريد اإللكترونى

ليمى,  : مدرس صحة نفسية  بقسم علم النفس التع  الوظيفة الحالية

 كليـة التربيـة بجامعة المنوفيـة. 

 الوظائف السابقـة: 

  

المسمى 
 الوظيفـى 

 تاريـخ التعيين  الجهـة 
 مـن          إلى 

 التخصص 

مدرس  -1
  مساعـد

ضمن )
دراسة  

 الدكتوراه( 

مدرسة علـم 
النفـس, جامعـة  

برمنجهـام  
 بإنجلتـرا 

العام 
األكاديمـى 

2000/2001   

العام 
األكاديمـى 

2001/2002 

طرق بحـث, 
إحصـاء  

بإستخدام 
    SPSSبرنامج 

 
 

مدرس  -2
 مساعد

كليــة التربيـة,  
امعة المنوفيـة  ج

 بمصـر 
 
 

إحصاء, تعلم,   1998 1993
 صحـة نفسيـة 

كليــة التربيـة,   معيـد -3
جامعة المنوفيـة  

 بمصـر 
 
 

إحصاء, تعلم,   1993 1986
 صحـة نفسيـة 

وزارة التربيـة   مدرس -4
, القاهـرة والتعليـم
 بمصـر 

 
 

علوم, فيزياء/  1986 1983
 كيمياء
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 ـة: المؤهـالت والشهادات العلمي
 
 

الجهـة   المسمى 
 المانحـة  

عنـوان  التخصص 
 الرسالة  

 التقدير 

 دكتوراه  -1
2004        

مدرسة علـم 
النفـس, جامعـة  

برمنجهـام  
 بإنجلتـرا 

إستخدام    علٍـم النفـس 
رسـوم  

األطـفال فى 
نفس  علم ال

 الكلينيـكى
 

 

 ماجستير -2
1993 

كليــة التربيـة,  
جامعة عين  

شمس,القاهـرة  
 بمصـر 

صحـة 
 نفسيـة 

دراسـة لبعـض  
ديناميـات 

سيكلـوجية  
 اإلغتصـاب 

مع   إمتياز
التوصية  
بطباعة  
الرسالة 

وتبادلها مع  
الجامعات 

 المصرية
 

دبلوم   -3
خاص فى 

 التربية 
1985 

كليــة التربيـة,  
جامعة عين  

مس,القاهـرة  ش
 بمصـر 

 

علـم نفـس  
كلينيكى/  
 تاريخ تربيـة

  -جيد جـدا   
 ترتيب الرابع 

4- 
بكالوريوس  

 علوم وتربيـة 
1983 

كليــة التربيـة,  
جامعة عين  

شمس,القاهـرة  
 بمصـر 

 

طبيعـة /  
 كيميـاء 

  -جيد جـدا   
 ترتيب الرابع 

 
 

 الخبرات والدورات التدريبيـة:
 

الخ الدراسى  البرنامج  فى  إجتزت  بإمتيـاز  بالدكتوراه  اإلحصـاء اص 

ت مهارات التحليل  وطرق البحـث. حيث إكتسب  SPSSبإستخـدام برنامج  

البحث  وطرق  برنامج    اإلحصائى  بإستخدام  الفـعال  العرض  ومهارات 

فى    Power Pointال بتطبيقـه  ماقمـت  وهذا  النت  فى  البحـث  وأليات 

التاب النفس  علم  مؤتمـر  فى  قدمتـه  الذى  لـ  عرضى  بأمريـكا    APAع 

ة  . بجانب ما قد إكتسبته من مهارات إستخدام الكمبيوتر من كتاب2002

 وتنسيق.
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خبرة  على  أيضـاً  حصلـت  والماجستـير  للدكتوراه  دراستى  خالل  من 

النفـس   وعلم  النمـو  نفـس  وعلم  التجريبى  التصميم  فى  ممتازة 

الشخصيـة والمقابالت  الكلينيكى  النفـس  وعلـم  األطفال   المعرفـى  مع 

 والكبار.  

 

ـام باإلضافة إلى دورات حضرتها أثنـاء دراستى فى جامعـة برمنجه .1

 بإنجلترا مثل: 

 2000مهارات التدريس فى علم النفس  (أ

و  (ب الكتـابة  مهـارات  و  الدكتـوراه  بحـث  فى  الحالة  تاريخ 

اإلحصـائى   التحليـل  و  البحـث  طـرق  و  العـرض  مهـارات 

 2000والنقـدى المتقـدم 

 1999الجزء األول   SPSSمقـدمـة ل (ج

 1999تتبع الرسائل العلمية واألبحاث الحالـية  (د

 1999ستبيـان والمسح اإل (ه

اإلنسانية  (و العلوم  الدوريـات فى مواقـع  تتبع  مقـدمـة فى 

1999 

 1999مقـدمـة فى تتبع الدوريـات فى مواقـع العلوم  (ز

 1999إستخـدام طرق البحـث الكيفـى   (ح

 1999لثانى زء االج SPSSمقـدمـة ل ( ط

 

باإلضافة لبعض المهارات التى إكتسبتها من خالل حضـورى دورات  .2

 بتنميـة قدرات أعضـاء هيئة التدريـس ومنهـا: خاصـة

 بجامعـة المنوفيـة.  2006ضمـان اإلعتـماد والجـودة  يونيـو  (أ

 بجامعـة المنوفيـة.  2006إدارة البحث العلمى يونيو  (ب

ال (ج فى  التكنولوجيـا  يونيو  إستخـدام  بجامعـة   2006تدريس 

 منوفيـة. ال

 عـة المنوفيـة. بجام 2005كيفية إعـداد مقـرر دراسـى ديسمبـر  (د

 بجامعـة المنوفيـة.  2005مهـارات العرض الفعـال مايـو  (ه

 بجامعـة المنوفيـة. 2005مهـارات اإلتصـال الفعال إبريـل  (و

مارس   (ز التدريس  التكنولوجيـا فى  بجامعـة عين    2005إستخـدام 

 شمس.
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لمهارات   .3 التى  باإلضافة  اإللكتونى  خالل  التدريس  من  إكتسبتها 

 ة التدريـس ومنهـا:دورات أعضـاء هيئ

الرؤية المستقبلية للتعليم العالى. طرق تطبيق التعليم المدمج  (أ

 .  2020 .365وتم فيه التدريب على برنامج ميكروسوفت تيم 

 2020بعض التطبيقات للتعليم المدمج  (ب

 2020لتعلم اإللكترونى  ساسية فى االمهارات األ (ج

ادار (د أنظمة  على  القائم  األسئلة  بنوك  إعداد  التعلم  ورشة  ة 

 اإللكترونية

 

االشتراك فى إعداد السيرة الذاتية لبرنامجى الجغرافيا :  أعمال الجودة

والتاريخ بكلية التربية للحصول على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان 

 2021-2020الجودة  

جامعة  ورشة عمل خاصة بتحسين الخطة اإلستراتيجية باك فى  شتراإل 

 2013نوفمبر  19المنوفية . 

التربية  اإلشتراك   بكلية  واإلعتماد  الجودة  بأعمال  ورش عمل خاصة  فى 

 جامعة المنوفية. 

تدريب معلمى المرحلة الثانوية على دمج الطلبة  ب قمت كمدرب جـودة 

لطلبة العاديين فى مدارس التعليم ذوى اإلحتياجات الخاصة مع أقرانهم ا

 2009فى مايو  العام

 

كمدرب جـودة اإلعت  قمت  بمؤسسـات بمشروع  الخاص  والجـودة  مـاد 

التعليم القبل الجامعـى والمكلفـة بـه كليات التربية من قبل وزارة التربية  

 . 2008والتعليم فى أغسطس 

 

 خدمة المجتمع والبيئة 

والمؤس بالمدارس  محاضرات  اإلجتماعيةالقاء  الكلية    سات  من  بتكليف 

   على سبيل المثال :  

ألولياء    محاضرةإلقاء   الحديثة  التربية  وطرق  النفسى  اإلرشاد  بعنوان 

منوف.اكتوبر   مركز  بلول  شبرا  بمدرسة  اإلبتدائية  المرحلة  تالميذ  أمور 

2016 
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لدبعنوان    محاضرة إلقاء   والتربوية  النفسية  أطفال    المشكالت  ى 

اإليوائية والمشرفينل  المؤسسات  واإلجتماعيين  النفسيين   ألخصائيين 

المؤس تلك  بالمنوفية.  على  إدارة سات  اإلجتماعى.  التضامن  وزارة 

 2012ديسمبر  10 التدريب بالمنوفية.

 

الشخصية    محاضرةإلقاء   دعائم  من  والسلوكيات  القيم  لطالب بعنوان 

ناء الشخصية  بهدف ب  بشبين الكوم   وطالبات مدرسة الحسينية اإلعدادية

جابية في نفوس  وتأصيل القيم اإلي  المتوازنة وتغيير السلوكيات السلبية 

 . 2012. فبراير  الشباب وتنمية المهارات والقيم التربوية

 

من  " اداة التقويم المستمر –المالحظة والتقويم "  بعنوان  إلقاء محاضرة

األطفال  معلماتتدريب  برنامج  خالل   المنهج  رياض  تجريب  حقي    على 

وأبتكر   وأتعلم  األعب  بكلية  والتعليم.  التربية  وزارة  تنظمه  لتربية  الذى 

المنوفية   9،  2012فبراير    25،  2012فبراير    14،   2012يناير     30.  دامعة 

 . 2013يونيو   20-19،  2012مايو 

الشامل من خالل  بعنوان    إلقاء محاضرة تدريب  التقويم األصيل  برنامج 

النشط   معلمى التعلم  الثانوية على  فى إطار مشروع تحسين  المرحلة 

و تنظمه  الذى  الثانوى  دامعة  التعليم  التربية  بكلية  والتعليم.  التربية  زارة 

 16 ,مايو 9  .2012فبراير    28,  2012يناير    18,  2011نوفمبر    2.  المنوفية

 مايو

محاضرة األطفال  إلقاء  بين  تفاعلية  برامج  تطبيق  كيفية   بعنوان 

واألخصائين بهدف تعديل السلوك والتاهيل ) التحرش الجنسي بين أبناء 

وا والسرقة  (المؤسسة  وزارة     لعدوانية  اإلجتماعى..  إدارة    التضامن 

 2011نوفمبر  30التدريب بالمنوفية. 

محاضرة اإلضطرابات   إلقاء  مواجهة  فى  واألسرة  المجتمع  دور  بعنوان 

الذهنية اإلعاقات  ذوى   لدى  بقويسنا,  .  الجنسية  رسالة  جمعية 

 .  2011يونيو المنوفية. 

 

األخالقى  إلقاء محاضرة   الفساد  بجمعية رسالة    بعنوان  األمية  . محو 

 2011بقويسنا, المنوفية.  يونيو  
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محاضرة   الخاصة  بعنوان  إالقاء  السلوكية  والنواحى  النفسية  الصحة 

اإلحتياجات ذوى  لعائالت  عائالتهم  وإرشاد  ذهنيا  الخاصة    بالمعاقين 

)المعاقين ذهنيا ( بالمنوفية من خالل مؤتمر األوليمبياد الخاص المصرى  

 2010لذى نظمته جمعية أهالينا.  مايو الرابع ا

 

الشخصية    محاضرةإلقاء   دعائم  من  والسلوكيات  القيم  لطالب بعنوان 

الكوم بشبين  المتطورة  الثانوية  التجارة  مدرسة  ب  وطالبات  ناء  بهدف 

 زنة وتغيير السلوكيات السلبية الشخصية المتوا 

المهارات   وتنمية  الشباب  نفوس  في  اإليجابية  القيم  والقيم  وتأصيل 

 2010. مارس  التربوية

 
 المطـبوعـات والنشـر: 

 

بعض المتغيرات النفسية والديموجرافية  (. 2013& حنان محمد الجمال. ) نوال شرقاوى بخيت 
المجلد  81العدد  –مجلة المصرية للدراسات النفسية  ال.  المنبئة بجودة الحياة الوظيفية للمعلم

 .الثالث والعشرون 

 
البطالة وعالقته بجودة الحياة وفاعلية   (. قلق2008& نوال شرقاوى بخيت. ) حنان محمد الجمال

مجلة البحوث التربوية والنفسية  . الذات لدى طالب السنة النهائية بكلية التربية جامعة المنوفية
   . 327 -285: 1, جامعة المنوفية بكلية التربية

 
كلوجية اإلغتصـاب . مجلـة علم  (. دراسـة لبعـض ديناميـات سي1993نوال شرقاوى بخيـت )

 88  -84: 27النفـس, 
 

 
Bekhit, NS, Thomas, GV, Jolley, R. (2005). The use of drawing for 
psychological assessment in Britain: Survey findings. Psychology and 
Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 78:205-217.    
 
Bekhit, NS, Thomas, GV, Lalonde, S, Jolley, R. (2002). Psychological 
Assessment in Clinical Practice in Britain. Clinical Psychology and 
Psychotherapy, 9: 285-291 
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 المـؤتمـرات: 
المؤتمر السنوي التاسع  والعشرون لعلم النفس في  ركت ببحث فى إشت
الجمعية المصرية للدراسات النفسية   . ربيوالحادي و العشرون الع مصر 
 .، بدار الضيافة ، جامعة عين شمس 2013أبريل  1  -مارس    30

 

إشتركت بالحضور فى المؤتمر السنوى الذى أقامته الجمعية المصرية  
 .  2009بجامعة عين شمس بالقاهرة   للدراسات النفسية 

 
النفسى   تم عرض الورقـة األولى فى المؤتمـر الخـاص بالمجتمـع

 2004المقام فى ليـدز  BPSالبريطانى 
 

إشتركت ببحث فى المؤتمـر السنـوى الذى أقامته الهيئة األمريكيـة لعلم  
   2002المقام فى شيكاغـو  APAالنفس 

 
 جوائز حصلت عليها: 

أ. المت جائزة  عبد  بهجت  مصطفى  المنوفية   د.  جامعة  من  للمتميزين  عال 
 . 2013لعام 

 
 

 : لطالب الدراسات العليا والبكالوريوس يسهامقررات قمت بتدر
النفسية ،   ، الصحة  النفسى  المقابلة    اإلرشاد  المرضى،  النفس  علم 

علم  سيكولوجية الشخصية،    تعديل السلوك ،  ،الكلينيكية ودراسة الحالة  
ال اللعبنفس  سيكلوجية   ، األطفال  نمو  ،    عند  اإلجتماعية  التنشئة   ،

النفس   علم  األسرية،  اإلنفعالية  التربية  اإلضطرابات   ، اإلجتماعى 
الفئات   ذوى  سيكلوجية  المبكر،  والتدخل  التربوى  الدمج   ، والسلوكية 

بحث قاعة  الصحية،  التربية  باللغة  ،    الخاصة،  التخصص  فى  قراءت 
 ربوى.اإلنجليزية، إحصاء ت

 
 

 
 


