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 جامعة المنوفية،  –، كلية اآلداب شرعينفس الالعلم  ة الحالية:           أستاذ الوظيف
 11/2/1192  تاريخ الميالد:
 بوظيفة مدرس2112/ 11/  22  تاريخ التعيين:
 مصر   -181222252تليفون المنزل: 

 مصر -1115122251المحمول: 
 مصر. –ش الجالء، المنصورة  22العنوان: 

 omniaelshenawy @yahoo.comالبريد االلكتروني: 
 التاريخ العلمي  

بتقدير جيدد مدن كليدة اآلداب جامعدة  1111درجة الليسانس في اآلداب قسم علم النفس دور مايو  .1
 طنطا.

 بتقدير جيد من كلية اآلداب جامعة المنوفية. 1115/ 18/5دبلوم علم النفس التطبيقي في . 2
. ماجستير في اآلداب تقدير ممتاز بقسدم علدم الدنفس مدن كليدة اآلداب جامعدة طنطدا فدي مو دو : 2 

"التف دددديل الجمددددالي لمصددددامر المعيددددر المرمددددي وعالقتددددع باالنفتددددا  علدددد  المبددددرة وبعدددد  مصددددامر 
 األسلوب اإلدراكي".

 2112فيدة، ،في اآلداب تمصر علدم نفدس ، قسدم علدم الدنفس، كليدة اآلداب جامعدة المنو  دكتوراه. 1
بتقددددير مرتبدددة الشدددري األولدددي فدددي مو دددو :" الدددذاكرة قصددديرة وطويلدددة المدددد  لدددد  شددد ود العيدددان مدددن 

 األطفال والراشدين في  وء تفاعل مدار اليوم واالنطوامية كمؤشر لمستو  االستعارة" .
 

 وظيفيالتاريخ ال
 .2112/ 11/  22مدرس علم نفس بكلية اآلداب جامعة المنوفية بتاريخ  

 2111-2-25أستاذ مساعد علم النفس بكلية اآلداب جامعة المنوفية بتاريخ 
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 وحت  تاريمع 2112-5-21بتاريخ أستاذ بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة المنوفية 
 

 عضوية الجمعيات العلمية
 ع و رابطة اإلمصاميين النفسيين المصرية )رانم( .

 مصرية للدراسات النفسية.ع و الجمعية ال
 

 الدورات التي تم الحصول عليها
(" 1وان "إدارة البحددا العلمددي ).  ح ددور برنددامم تنميددة قدددرات أع دداء هيمددة التدددريس والقيددادات بعندد1

جامعة  –بمركز تنمية قدرات أع اء هيمة التدريس والقيادات  29/1/2112:  22/1مالل الفترة من 
 المنوفية.

.  ح ددور برنددامم تنميددة قدددرات أع دداء هيمددة التدددريس والقيددادات بعندددوان  "تصددميم المقددرر" مددالل 2
 جامعة المنوفية. –اء هيمة التدريس والقيادات بمركز تنمية قدرات أع  1/2112: / 1الفترة من /

تكنولوجيدا المعلومدات" مدالل  مبداد . ح ور دورة نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصداالت بعندوان " 2
ساعة بمركز تنمية قدرات أع اء هيمة التدريس والقيادات  15ومدت ا  11/1/2112:  5/1الفترة من 

 جامعة المنوفية. –

دارة الملفددات" . ح ددور دورة نظددم 1 تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت بعنددوان " اسددتمدام الحاسددب وات
سدداعة بمركددز تنميددة قدددرات أع دداء هيمددة التدددريس  21ومدددت ا  2/8/2112:  22/1مددالل الفتددرة مددن 

 جامعة المنوفية. –والقيادات 

ل الفتدرة مدن . ح ور دورة نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعنوان " معالجدة النصدور" مدال8
 –سدددداعة بمركددددز تنميددددة قدددددرات أع دددداء هيمددددة التدددددريس والقيددددادات  21ومدددددت ا  19/8/2112:  2/8

 جامعة المنوفية.

. ح ددور دورة نظددم تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت بعنددوان " جددداول البيانددات" مددالل الفتددرة مددن 2
 –التدددددريس والقيددددادات  سدددداعة بمركددددز تنميددددة قدددددرات أع دددداء هيمددددة 21ومدددددت ا  9/2/2112:  29/8

 جامعة المنوفية.

. ح ددور دورة نظددم تكنولوجيدددا المعلومددات واالتصدداالت بعندددوان " قواعددد البيانددات" مدددالل الفتددرة مدددن 9
 –سددداعة بمركدددز تنميدددة قددددرات أع ددداء هيمدددة التددددريس والقيدددادات  21ومددددت ا  21/2/2112:  11/2

 جامعة المنوفية.
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ات واالتصاالت بعنوان " العرو  التقديميدة" مدالل الفتدرة مدن . ح ور دورة نظم تكنولوجيا المعلوم5
 –سدددداعة بمركددددز تنميددددة قدددددرات أع دددداء هيمددددة التدددددريس والقيددددادات  15ومدددددت ا  1/9/2112:  21/2

 جامعة المنوفية.

. ح ور دورة نظم تكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت بعندوان " المعلومدات وتكنولوجيدا االتصداالت" 1
سدداعة بمركددز تنميددة قدددرات أع دداء هيمددة التدددريس  12ومدددت ا  8/9/2112:  1/9مددالل الفتددرة مددن 

 جامعة المنوفية. –والقيادات 

. ح دددور دورة نظدددم تكنولوجيدددا المعلومدددات واالتصددداالت بعندددوان " صددديانة أج دددزة الحاسدددب اآللدددي" 11
تدددريس سدداعة بمركددز تنميددة قدددرات أع دداء هيمددة ال 21ومدددت ا  12/9/2112:  5/9مددالل الفتددرة مددن 

 جامعة المنوفية. –والقيادات 

 جامعة الطامي –كليع التربية للبنات األقسام األدبية  -دورة تنمية م ارات االتصاالت الفعالة

جامعة  –كليع التربية للبنات األقسام األدبية  - الجامعي. ح ور دورة اسس بناء وتطوير المقرر 11
 الطامي

كليددع التربيددة للبنددات األقسددام  -ظددل مسددتجدات العصددر  فددي العلمددي. ح ددور دورة م ددارات البحددا 12
 جامعة الطامي –األدبية 

 –كليدع التربيدة للبندات األقسدام األدبيدة  - الجدامعيالتددريس  فدي. ح ور دورة االتجاهات الحديعة 12
 جامعة الطامي

جامعة  –بية كليع التربية للبنات األقسام األد -. ح ور دورة أساليب واستراتيجيات تقويم الطالب 11
 الطامي

، مركددز تنميددة قدددرات أع دداء هيمددة 2115/ 12: 11. ح ددور دورة النشددر العلمددي فددي الفتددرة مددن 18
 جامعة المنوفية. –التدريس والقيادات 

، مركدددز تنميدددة 2115/ 11: 19. ح دددور دورة نظدددم االمتحاندددات وتقدددويم الطدددالب فدددي الفتدددرة مدددن 12
 جامعة المنوفية. –قدرات أع اء هيمة التدريس والقيادات 

، 2115/ 22: 21. ح دور دورة الجواندب الماليددة والقانونيدة فددي األعمدال الجامعيدة فددي الفتدرة مددن 19
 جامعة المنوفية. –مركز تنمية قدرات أع اء هيمة التدريس والقيادات 

، مركدددز تنميدددة 2118/ 1/ 2: 1. ح دددور دورة اسدددتمدام التكنولوجيدددا فدددي التددددريس فدددي الفتدددرة مدددن 15
 جامعة المنوفية. –ت أع اء هيمة التدريس والقيادات قدرا
، مركددز تنميددة قدددرات أع دداء 2118/ 1/ 1: 5. ح ددور دورة الجامعددة والمجتمددل فددي الفتددرة مددن 11

 جامعة المنوفية. –هيمة التدريس والقيادات 
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، مركددز تنميددة 2118/ 1/ 11: 12. ح ددور دورة اتمدداذ القددرارات وحددل المشددكالت فددي الفتددرة مددن 21
 جامعة المنوفية. –درات أع اء هيمة التدريس والقيادات ق

، مركددز تنميددة قدددرات 2118/ 1/ 12: 18. ح ددور دورة تنظدديم المددؤتمرات العلميددة فددي الفتددرة مددن 21
 جامعة المنوفية. –أع اء هيمة التدريس والقيادات 

، 2118/ 1/ 21: 21. ح ددور دورة م ددارات االتصددال فددي أنمدداط التعلدديم الممتلفددة فددي الفتددرة مددن 22
 جامعة المنوفية. –مركز تنمية قدرات أع اء هيمة التدريس والقيادات 

، مركدز تنميدة 2118/ 1/ 21: 21. ح ور دورة استمدام التكنولوجيا في التددريس فدي الفتدرة مدن 12
 جامعة المنوفية. –قدرات أع اء هيمة التدريس والقيادات 

 )مدربة(  ةالتدريبيالدورات 
. إقامدددة دروة "م دددارات البحدددا العلمدددي" للمعيددددات والمحا دددرات بجامعدددة الطدددامي، الفصدددل الدراسدددي 1

 هد. 1121 -1125العاني للعام الجامعي 
س ذكدداء المددراهقين والراشدددين" لطالبددات التربيددة . إقامددة دورة تدريبيددة فددي "تطبيددو مقيدداس وكسددلر لقيددا2

 هد. 1128-1121جامعة الطامي الفصل الدراسي العاني للعام الجامعي  الماصة،
. إقامة دورة تدريبيدة لطالبدات كليدة التربيدة فدي "إدارة الوقدت"  دمن فعاليدات حملدة "معدا نحدو النجدا  2

الطددامي شددطر الطالبددات الفصددل الدراسددي العدداني والتفددوو" وحدددة الدددعم الطالبددي بكليددة التربيددة، جامعددة 
 هد.1121-1122للعام الجامعي 

 المؤتمرات والندوات
شرون لعلم النفس في مصر والرابل عشر العربي لعلم النفس و الذي . ح ور المؤتمر العاني والع1

جامعة  -كلية التربية –تنظمع الجمعية المصرية للدراسات النفسية باالشتراك مل قسم علم النفس 
 .2112فبراير  1يناير إلي  21األزهر، في الفترة من 

شددر العربددي لعلددم الددنفس و . ح ددور المددؤتمر العالددا والعشددرون لعلددم الددنفس فددي مصددر والمددامس ع2
 -كليدددة التربيدددة –الدددذي تنظمدددع الجمعيدددة المصدددرية للدراسدددات النفسدددية باالشدددتراك مدددل قسدددم علدددم الدددنفس 

 .2119فبراير  9إلي  8جامعة المنصورة، في الفترة من
3. attendance the 2ND Global Conference on Business and social sciences,  held on 17th - 

18th September, 2015 in Bali, Indonesia.    

 عضوية اللجان
 2111 -2112المشاركة في أعمال االمتحانات والكنترول العام الجامعي  .1

 -2112أمدددددددين مجلدددددددس قسدددددددم علدددددددم الدددددددنفس  كليدددددددة اآلداب ، جامعدددددددة المنوفيدددددددة العدددددددام الجدددددددامعي .2
2111،2111 -  2118 ،2112 – 2119. 
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حعيدة واللادات بكليدة اآلداب الفتدرة المشاركة في ع وية مجلس إدارة مركز المدمة لالستشدارات الب .2
 .2112: 2111من 

 1121 -1121جامعة الطامي  -ع و لجنة سير االمتبارات بقسم علم النفس كلية التربية .1

 1121 -1121جامعة الطامي  -ع و لجنة الجداول الدراسية بقسم علم النفس كلية التربية .8

:  1122جامعدددة الطدددامي  -التربيدددةع دددو لجندددة تقدددويم األداء األكددداديمي بقسدددم علدددم الدددنفس كليدددة  .2
1128 

هدددد، 1122 -1121رمددديس لجندددة ملدددي المدددادة بقسدددم علدددم الدددنفس كليدددة التربيدددة ل عدددوام الجامعيدددة،  .9
 هد.1122 -1122

 -1122رمدديس لجنددة تقددويم األداء األكدداديمي بكليددة التربيددة ، جامعددة الطددامي ل عددوام الجامعيددة   .5
 هد.1128 -1121هد، 1121

اء ال يكلدي لكليدة التربيدة )شدطر الطالبدات(، جامعدة الطدامي للعدام الجدامعي ع و لجنة إعادة البند .1
 هد. 1121 -1122

 . 2111 -2112جامعة المنوفية للعام الجامعي  –ع و لجنة الممتبرات بكلية اآلداب  .11

وحتدد   2112ع ددو دامددم مجلددس قسددم علددم الددنفس كليددة اآلداب ، جامعددة المنوفيددة  منددذ  .11
 تاريمع. 

 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها
، العدددام 2111 -2112قيددداس نفسدددي، طدددالب الليسدددانس، الفصدددل الدراسدددي العددداني، العدددام الجدددامعي .1

 . 2119 – 2112، العام الجامعي 2118 -2111الجامعي
 .  2119 – 2112قياس نفسي متقدم، طالب الليسانس، الفصل الدراس العاني، العام الجامعي  .2

، العدام 2111 -2112علم نفس جنامي، طالب الليسانس، الفصل الدراسي العاني، العام الجامعي .2
 . 2119 – 2112، العام الجامعي 2118 -2111الجامعي

، الفصدددل الدراسدددي األول، 2118 – 2111طدددالب الليسدددانس، العدددام الجدددامعي،  معمدددل تجريبدددي،  .1
 . 2112 -2118العام الجامعي 

سددديكولوجية عمليدددات معرفيدددة، طدددالب الليسدددانس، العدددام الجدددامعي، الفصدددل الدراسدددي األول، العدددام  .8
 . 2112 -2118الجامعي 

راسدي األول والعداني، ،الفصدل الد2111 -2112علم نفس عدام، طدالب الليسدانس، العدام الجدامعي .2
، 2112 -2118، الفصددددل الدراسددددي األول، العددددام الجددددامعي  2118 – 2111العددددام الجددددامعي، 

 . 2119 - 2112الفصل الدراسي األول، العام الجامعي 
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،  -2118، العدام الجدامعي 2118 – 2111قياس نفسي، طالب دراسات عليدا، العدام الجدامعي،  .9
 .2119 – 2112، العام الجامعي  2112

 .2119 -2112علم نفس تجريبي، طالب الليسانس، الفصل الدراسي األول، العام الجامعي  .5
 .2118 -2111طالب الليسانس، الفصل الدراسي األول، العام الجامعي  علم النفس االجتماعي .1

 .2118 -2111طالب الليسانس، الفصل الدراسي األول، العام الجامعي  علم النفس العام .11
 .2118 -2111النفس الشرعي طالب الليسانس، الفصل الدراسي العاني، العام الجامعي علم .11     
 .2118 -2111إحصاء متقدم، طالب الدراسات العليا، العام الجامعي .12     
 .2118 -2111نظريات نفسية، طالب الدراسات العليا، العام الجامعي .12     
 -2118انس، الفصل الدراسي األول، العام الجامعي طالب الليس مقدمة في القياس النفسي.11     
2112. 
 -2118علم النفس القانوني طالب الدراسات العليا،  الفصل الدراسي األول العام الجامعي .18     
2112. 
 .2112 -2118قياس نفسي متقدم طالب الليسانس، الفصل الدراسي الحالي، العام الجامعي .12     
 -2118الفصل الدراسي الحالي، العام الجامعي  طالب الدراسات العليا،إحصاء متقدم، .19     
2112. 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها بكلية التربية، جامعة الطائف
 هد.1121 -1121هد،  1121-1125. تدريس مقرر التقويم التربوي العام الجامعي 1
 هد.1121 - 1121. تدريس مقرر الصحة النفسية العام الجامعي2
 هد. 1121-1125ت التفكير العام الجامعي ا. تدريس مقرر م ار 2
 هد.1121 -1121. تدريس مقرر علم النفس النمو العام الجامعي 1
 -1122هدد، 1122 -1121هدد، 1121 -1121. تدريس مقرر علم الدنفس العدام ل عدوام الجامعيدة 8

 هد.1128 -1121هد، 1122
هددددد، 1122 -1121هددددد، 1121 -1121. تدددددريس مقددددرر االمتبددددارات والمقدددداييس ل عددددوام الجامعيددددة 2

 هد.1128 -1121هد، 1122 -1122
 هد.1122 -1122 هد،1122 -1121. تدريس مقرر طرو بحا علمي 9
 هد.1121 -1121. تدريس مقرر علم النفس التربوي للعام الجامعي5
 هد. 1122 -1121. تدريس مقرر التوجيع واإلرشاد النفسي للعام الجامعي 1
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 البحوث العلمية المنشورة
(. اإلسددد ام النسدددبي لمكوندددات قاممدددة 5002مليدددل، إل دددام عبدددد الدددرحمنم الشدددناوي، أمنيدددة إبدددراهيم ) .1

دراسددددات بددددارون لنسددددبة الددددذكاء الوجددددداني فددددي التنبددددؤ باسدددداليب المجاب ددددة لددددد  طددددالب الجامعددددة. 
 .161_  99(، 1)12،نفسية

(.أعدددر بعددد  متايدددرات النظدددام والمقددددر علددد  دقدددة تع دددري شددد ود 5002الشدددناوي، أمنيدددة إبدددراهيم )  .5
 . 78_ 22(، 5)4، دراسات عربية في علم النفسالعيان عل  الجاني. 

(. االستدعاء الحر لد  ش ود العيان وعالقتع بكل من العقدة وفتدرة 5006الشناوي، أمنية إبراهيم ) .3
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اإلشراف على الرسائل العلمية  
 ه أجيزتاالشراف علي رسائل دكتورا  .أ 
اجددددة لددددد  المحددددامين، رسددددالة . 1 إشددددراي  – دكتددددوراهفاعليددددة برنددددامم تدددددريبي لتنميددددة م ددددارات المح 

 -2، تداريخ المناقشدة 5015.-10-10جامعة المنوفيدة، تداريخ التسدجيل  –مشترك، كلية اآلداب 
9- 5016.  

 ُأجيزت علي رسائل ماجستير االشرافب. 
 
 -. بع  مظاهر السلوك الفو وي لدد  بعد  العيندات مدن المجتمدل المصدري "دراسدة مقارندة"1

 .5016-4-8جامعة المنوفية، تاريخ المناقشة  -إشراي مشترك، كلية اآلداب
 
 علي رسائل ماجستير قيد االنجاز االشراف. ج
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اإلس ام النسبي لمكونات الذكاء الوجدداني فدي التنبدؤ بمظداهر أزمدة منتصدي العمدر فدي  دوء . 1

-9جامعدة المنوفيدة، تداريخ التسدجيل  –إشدراي مشدترك، كليدة اآلداب  –الجنس، رسالة ماجسدتير 
8-5014. 
المتايرات الشمصية والمعرفية، رسالة دقة تعري ش ود العيان عل  الجاني في  وء بع   .5

 .5012-6-18جامعة المنوفية، تاريخ التسجيل  –إشراي فردي، كلية اآلداب  –ماجستير 
 

 مناقشة الرسائل العلمية
 

مشكالت استمدام تحليل التباين والمقارنات في رسامل الماجستير والدكتوراه في كلية اآلداب  .1
جامعة المنوفية،  تاريخ  –(. كلية اآلداب 5013 -5002جامعة المنوفية مالل الفترة )

  5014المناقشة: ديسمبر 
فاعلية برنامم إرشادي معرفي سلوكي في تحسين الدافعية لإلنجاز لد  عينة من الموهوبين  .5

جامعة المنوفية، تاريخ  –متدني التحصيل الدراسي بالمرحلة االعدادية. كلية اآلداب 
 5012المناقشة: مارس 

منوفية،  جامعة ال –عالقة الذكاء العملي وأساليب التفكير بالتوافو الم ني. كلية اآلداب  .3
 5012تاريخ المناقشة: يونيو 

 -عالقة الذكاء الوجداني بمف وم الذات والصالبة النفسية دراسة عبر ح ارية. كلية اآلداب .4
 5016إبريل  50 جامعة المنوفية، تاريخ المناقشة: 

جامعة  -لتربيةكلية امالمح مط اليد وعالقتع ببع  سمات الشمصية واتماذ القرار.  .2
 5016بريل إ 51المناقشة:   المنوفية، تاريخ

النفسي مارج نطاو العمل وعالقت ما باإلر اء الم ني. كلية  واالحتراوأسلوب الحياة  .6
 .5016جامعة المنوفية، تاريخ المناقشة يونيو  -اآلداب

 15جامعة المنوفية، تاريخ المناقشة  -كلية اآلداب عالقة أنماط القيادة بااللتزام التنظيمي. .8
 .5016 أكتوبر
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