
 

 سيرة ذاتية

 
 : نرمين حمدى أحمد عمارة .االسم

 . 2811/ 1/  21: تاريخ الميالد

 : متزوجة .الحالة االجتماعية
 جامعة المنوفية. –: مدرس مساعد علم النفس بكلية اآلداب  الوظيفة

 : علم النفس. التخصص العام

 .المعرفى - : علم النفس التجريبى التخصص الدقيق

 جامعة المنوفية. –: كلية اآلداب  جهة العمل

 البر الشرقى خلف مجمع المواقف شارع عبد هللا بن مسعود. –: شبين الكوم  عنوان االقامة

 82111882810 – 82883331212:  محمول

 nermeen_hamdy12288@yahoo.com:  البريد االلكترونى

  

 التدرج الوظيفى : 

 

 .1881نوفمبر عين بوظيفة معيدة بقسم علم النفس، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية فى  -2

 .1821مدرس مساعد بقسم علم النفس ، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية فى  -1

 

 :   المؤهالت العلمية

 

بتقدير جيد جدا وبترتيب  1881ليسانس علم النفس، كلية اآلداب، جامعة المنوفية عام  -2

 الدفعة.األول على 

 .1888الحصول على شهادة تمهيدى ماجستير فى يونية  -1



سجل أطروحته العلمية لنيل درجة الماجستير فى اآلداب تخصص علم النفس فى مايو  -3

بعنوان " التعرف على الوجوه عند األطفال ذوى اضطرابى التوحد أو قصور  1828

 العاديين".االنتباه المصحوب بالنشاط المفرط مقارنة باألطفال 

 1821فى أكتوبر الحصول على درجة الماجستير فى اآلداب تخصص علم النفس  -1

 بتقدير ممتاز.

سجل أطروحته العلمية لنيل درجة الدكتوراه فى اآلداب تخصص علم النفس عام  -5

االنفعاالت الوجهية لدى المراهقين ذوى  وإدراكبعنوان " الذكاء الوجدانى  1823

 لمصحوب بالنشاط المفرط مقارنة بالعاديين".قصور االنتباه ا اضطراب

 

 الدورات والمهارات :

 

 اإلستراتيجيةاجتاز دورة " نظم االمتحانات وتقويم الطالب " من مركز الدراسات  -2

:  1وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية خالل الفترة بين 

28  /1  /1821. 

من مركز الدراسات االستراتيجية لوجيا فى التدريس" اجتاز دورة "استخدام التكنو -1

 11وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية خالل الفترة بين 

 :11  /1  /1821. 

من مركز الدراسات اجتاز دورة "مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية "  -3

دريس والقيادات بجامعة المنوفية خالل االستراتيجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة الت

 .1821/  5/  1:  1/  18 الفترة بين 

من مركز الدراسات االستراتيجية وتنمية قدرات اجتاز دورة "النشر العلمى"  -1

/  5/  1:  0أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية خالل الفترة بين 

1821. 

من مركز الدراسات ة فى األعمال الجامعية" اجتاز دورة "الجوانب المالية والقانوني -5

االستراتيجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية خالل 

 .1821/  5/  25:  23الفترة بين 

من مركز الدراسات االستراتيجية وتنمية اجتاز دورة "أخالقيات البحث العلمى"  -0

 11:  18امعة المنوفية خالل الفترة بين قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بج

 /1  /1821. 



( من المركز الكندى األمريكى بشبين الكوم عام TOEFL.ITPالحصول على شهادة ) -1

1823. 

 

 الجهود األكاديمية :

 

 تدريس المجموعات الطالبية فى مقررات:

 القياس النفسى. -2

 األحصاء. -1

 علم النفس التجربيى. -3

 علم نفس الشخصية. -1

 األكلينكى.علم النفس  -5

 

 الجهود التدريبية :

 

تدريب طالب الفرقة الثالثة على مقاييس الذكاء لألطفال والراشدين ، بمعمل  -2

 علم النفس التجريبى، كلية اآلداب ، جامعة المنوفية.

التدريب الميدانى لطالب الفرقة الرابعة بمؤسسات التعليم العام ، والمصانع  -1

 والشركات على أدوار المرشد النفسى.

تدريب طالب الفرقة الثانية على أدوات التجريب السيكولوجى فى سياق  -3

نظريات التعلم المختلفة ، بمعمل علم النفس التجريبى ، كلية اآلداب ، جامعة 

 المنوفية.

التدريب الميدانى لطالب الفرقة الرابعة بمستشفيات الخانكة والعباسية للصحة  -1

 النفسية والعقلية.
 


