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ســـيـــــــرة ذاتــــيـــــة
أوالً  :الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
االسم

نجالء عبد المحسن عبد المنعم عبد العزيز

الدرجة العلمية

مدرس بقسم علم النفس التربوي

جهة العمل

حامعة المنوفية – كلية التربية – قسم علم النفس التربوى.

التخصص

مدرس علم نفس تربوي.

التليفون
البريد االلكتروني

01016752670
Faragm_mm@yahoo.com

العنوان

أبوبكر الصديق – البر الشرقي  -شبين الكوم – منوفية

ثـانـيـاً :المؤهالت الـعـلـمـيـة
الدرجـة

ســنة التخـرج

اســم الجامعـــة

البكالوريوس

2006م

جامعة المنوفية

الكلية

كلية التربية

التخصص

الكترونيات وكمبيوتر( فني)

التقدير

ممتاز مع مرتبة
الشرف

الدبلوم المهني

2008م

جامعة المنوفية

كلية التربية

قياس نفسي

ممتاز

الدبلوم الخاص

2009م

جامعة المنوفية

كلية التربية

علم نفس تربوي

جيد جدا

تمهيدي
الماجستير

2010م

جامعة المنوفية

كلية التربية

علم نفس تربوي

جيد جدا

الماجستير

2014/6/23م

جامعة المنوفية

كلية التربية

علم نفس تربوي

ممتاز

تمهيدي دكتوراة

2015م

جامعة المنوفية

كلية التربية

علم نفس تربوي

ممتاز

تسجيل
الدكتوراة

2016/12/14م

جامعة المنوفية

كلية التربية

مناقشة
الدكتوراة

2019/11/6م

جامعة المنوفية

منح درجة
الدكتوراة

2019/12/31م

جامعة المنوفية

علم النفس التربوي
رسالة بعنوان

فاعلية برنامج تدريبي قائم على تعديل

مالمح خط اليد لخفض مستوي األجنوزيا

-

البصرية لدي أطفال المرحلة االبتدائية.

كلية التربية

علم النفس التربوي

ممتاز

كلية التربية

علم النفس التربوي

ممتاز

فاعلية برنامج تدريبي قائم على تعديل

مالمح خط اليد لخفض مستوي األجنوزيا
البصرية لدي أطفال المرحلة االبتدائية.

1

ثـالـثـاً :الرسائل الجامعية
الرسالة

رسالة الماجستير

عنوان الرسالة
األسلوب المعرفي وعالقته بالقدرة المكانية
لدى طلبة الجامعة.

المشرفون

التقدير

أ.د حمدى علي الفرماوي

أستاذ علم النفس التربوي -كلية التربية
جامعة المنوفية

ممتاز

أ.د حمدى علي الفرماوي

رسالة الدكتوراه

فاعلية برنامج تدريبي قائم على تعديل مالمح
خط اليد لخفض مستوي األجنوزيا البصرية
لدي أطفال المرحلة االبتدائية.

أستاذ علم النفس التربوي -كلية التربية
جامعة المنوفية

د .نشوي عبدالحليم البربري

ممتاز

مدرس الصحة النفسية -كلية التربية –
جامعة المنوفية

رابعاً :المقررات التي قام العضو بتدريسها
1

مقرر سيكولوجية التعلم( )1لجميع شعب الفرقة الثانية عام وأساسي.

2

مقرر سيكولوجية التعلم( )2لجميع شعب الفرقة الثانية عام وأساسي.

3

فروق فردية للفرقة الرابعة لجميع الشعب عام وأساسي وطفولة.

4

مدخل لسيكولوجية التعلم الفرقة األولى شعبة علم نفس.

5

التعلم االجتماعي الوجداني للفرقة الثالثة شعبة علم نفس.

6

نظريات القياس والتقويم للفرقة الثالثة شعبة علم نفس.

7

نظريات القياس والتقويم للدبلوم المهني شعبة قياس نفسي.

8

اختبار تحصيلى للدبلوم المهني شعبة قياس مهني.

خامساً :خبرات إضافية
1

اشراف التربية العملية للفرقة الثالثة والفرقة الرابعة.

2

اشراف التربية العملية للدبلوم العام.

3

أعمال االمتحانات  +الكنترول +.الريادة الطالبية .

4

اإلشراف علي الرسائل العلمية.

5

نائب مدير وحدة شؤن الخرجين.

2

سادسا ً  :الدورات التدريبية وورش العمل
مــن

إلــى

اسم البرنامـج

2014 /1 /29

2014 /1 /30

2014 /2 /5

2014 /2 /6

3

تنظيم المؤتمرات العلمية

2014 /2 /2

2014 /2 /4

4

معايير الجودة في العملية التدريسية

2014 /2 /9

م
1

سلوكيات المهنة
أخالقيات البحث العلمى

2

2014/2/11

5

مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة

2014 /2 /12

2014/ 2/13

6

الساعات المعتمدة

2014 /2 /19

2014 /2 / 20

7

اتخاذ القرارات ول المشكالت

2018/7/29

2018/7/30

8

التعلم مدي الحياة

2018 /7 /31

2018 / 8 /1

استراتجيات قواد البيانات العالمية

2018 /8 /5

2018 /8/6

التخطيط االستراتيجي

2018 / 8/7

2018 /8/8

الجامعة والمجتمع

2018 /8 /12

2018 /8 /13

مهارات العرض الفعال

2018 /8 /14

2018 /8 /15

2020م

2021م

2020م

2020م

2020-10-12م

2020-10-13م

2017-5-4م

---

دورة عن كيفية استخدام قواعد البيانات العالمية

2015-11-18م

2015-11-19م

ندوة عن تطوير مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية وبحوثها لألغراض الخاصة والمجتمع.

2017-4-11م

---

2018-3-15م

2018-4-19م

دورة تدريبية في صعوبات التعلم

2016-11-12م

2016 -12-14م

دورة تدريبية في إعداد فني تأهيل تخاطبي

2016-7-16م

2016-10-15م

ورشة عمل عن

micro soft teams

دورة  one lineعن التعلم االلكتروني علي المنصة
ورشة عمل عن الرؤية المستقبلية للتعليم العالي( طرق تطبيق التعليم المدمج)
ندوة عن التعليم الفني في ضوء ثقافة المجتمع

دورة تدريبية في حزمة البرامج اإلحصائية

SPSS

3

سابعاً :الندوات والمؤتمرات (الحضور)
المؤتمر

In

1

المؤتمر السنوي السابع (الدولي الثالث) لكلية التربية  -جامعة المنوفية ،بعنوان "التربية الوجدانية في المجتمعات

2017

2

مؤتمر تطوير التعليم في مصر  :الواقع وأفاق المستقبل"

2019

3

المؤتمر العلمي الثامن الدولي الرابع بعنوان " تربية الفئة المهمشة في المجتمعـات العربيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة

2018م

4

المؤتمر السنوي الخامس بعنوان" التربية العربية في العصر الرقمي فرص وتحديات" كلية التربية جامعة المنوفية

5

المــؤتمر العلمــي التاســع الــدولي الرابــع لكليــة التربيــة – جامعــة المنوفيــة ،بعنــوان "التربيــة الخلقيــة فــي المجتمعــات

العربية في ضوء التحديات المعاصرة" في الفترة من  12-11أكتوبر

المستدامة" كلية التربية – جامعة المنوفية 2018م.

2019

العربية" (الواقع والمأمول) في الفترة من  31-30أكتوبر

ثامناً :شهادات اللغة والحاسب اآللي
الشهادة

In

1

ICDL

2009

2

TOEFL. ITP

2019

تاس ًعا  :شهادات تقدير
-1

شهادة تقدير من كلية التربية علي المشاركة الفعالة والجهود المبذولـة فـي إنجـاع فعاليـات المـؤتمر العلمـي الثـامن الـدولي الرابـع
بعنوان " تربية الفئات المهمشـة فـي المجتمعـات العربيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة"" الفـرص والتحـديات" الـذي نظمتـه

كلية التربية في الفترة من  12-11سبتمبر 2018م.
-2

شـهادة تقـدير مـن كليــة التربيـة علـي المشــاركة الفعالـة والجهـود المبذولـة فــي إنجـاع فعاليـات المــؤتمر السـنوي الخـامس( الــدولي

األول) بعنوان " التربية العربية في العصر الرقمي فرص وتحديات" الذي نظمته كلية التربية جامعة المنوفيـة فـي الفتـرة مـن -12

2015 -10م حتي الفترة 2015-10-13م.
-3

شــهادة تقــدير مــن كليــة التربيــة جامعــة المنوفيــة علــي المشــاركة الفعالــة والمجهــود المبــذول فــي إنجــاز فاعليــات المــؤتمر الســنوي

السابع (الدولي الثالث) بعنوان "التربية الوجدانية في المجتمعات العربية في ضوء التحديات المعاصرة" في الفترة من 12-11

أكتوبر 2017
-4

شهادة تقدير من كلية التربية عن المشاركة الفعالة والجهود المبذولة عن فعاليات المؤتمر العلمي التاسع بعنوان " التربية الخلقية

في المجتمعات العربية"  31-30أكتوبر 2019م

4

عاش ًرا  :قوافل
قافلة كلية التربية  -جامعة المنوفية عام  2019لزيارة المدرسة األمريكية بقويسنا.
وزيارة المدرسة األمريكية بالباجور – شبين الكوم محافظة المنوفية.

5

