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 ةــذاتيالرة ــسيال

 شيماء يحيي صفى الدين عامر

 

 4994/  4/ 41تاريخ الميالد: 

  .جامعة المنوفية -كلية اآلداب  -معيدة بقسم علم النفس الوظيفة: 

  .: علم نفسالتخصص العام

  .: علم النفس التنظيمىلدقيقالتخصص ا

  .جامعة المنوفية  -: كلية اآلداب جهة العمل

 .محافظة المنوفية  –عنوان اإلقامة : مركز شبين الكوم 

  .: آنسةالحالة اإلجتماعية

 shimaayahia91@yahoo.com: بريد إلكترونى

  : ةــالعلمي المؤهالت

  بتقدير جيد جدا جامعة المنوفية 1144ليسانس آداب علم نفس.  

   جامعة المنوفية 1141تمهيدى الماجستير.  

 تخصص علم بجامعة المنوفية ،  1142 درجة الماجستير فى اآلدابب مسجلة

    .النفس التنظيمى  بعنوان " عالقة أبعاد السلوك القيادى باإللتزام التنظيمى "

  : الوظيفى التدرج

  حتى اآلن(. - 1141المنوفية )جامعة  –معيدة بقسم علم النفس  بكلية اآلداب 

  :الـــدورات

  لالكتئاب العالج المعرفى السلوكىفى دورة 

 التات_الكات_الرورشاخ_ اليد االإلسقاطى دورة فى المقاييس اإلسقاطية() 

  الصورة الخامسة –دورة فى تطبيق وتصحيح وتفسير مقياس ستانفورد بينيه 
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 ة إعداد مدرب وردTOT  

  إعاقات  –دورة مدرب تربية خاصة 

  دورة تدريبية فى برنامجSPSS  

 والقيادات بجامعة المنوفية  دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 التالية:  الدوراتمل وتش

 اتخاذ القرارات وحل المشكالت -

 مهارات االتصال فى أنماط التعليم المختلفة  -

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب -

 فريق البحثىإدارة ال -

  إدارة الناس -

 المهنةسلوكيات  -

  :المؤتمرات

 .متعدد المحاور النفسى جللعالنوى الثالث سالحضور المؤتمر  االقليمى  -

 والمشاركة  فى ورش العمل التالية :

 الورشة األولي ) العالج المعرفى السلوكى ( -

 الورشة الثالثة )العالج النفسى( -

 الورشة الخامسة )التأهيل النفسى فى مجال اإلدمان ( -

  : التدريبية و األكاديمية الجهود

 فى عدة مقررات : تدريس سكاشن العملى

  علم النفس التجريبى 

  تجارب فى علم النفس 

  التدريب الميدانى 

  القياس النفسى 

  الحاسب اآللى 

  الفحص النفسى اإلكلينيكى 

 تدريب الطالب على ما يلى : حيث شمل

 

 الثانية على أدوات  التجريب السيكولوجى فى سياق   ةتدريب طالب الفرق

، بمعمل علم  فى إطار مقرر علم النفس التجريبى نظريات التعلم المختلفة
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 – 2102الفترة )  فى النفس التجريبى ، بكلية اآلداب ، جامعة المنوفية

2106 ). 

 فاى قاييس الذكاء لألطفاال والراشادين تدريب طالب الفرقة الثانية على م
بمعمل علم النفس التجريباى ، بكلياة   إطار مقرر تجارب فى علم النفس،

 .(2106 -2102) فى الفترة  اآلداب ، جامعة المنوفية
 

  تاادريب طااالب الفرقااة الثانيااة علااى اسااتخدام الحاسااب اآللااى فااى باارامج
Microsoft Office  اإلحصائى برنامجالو SPSS  فى إطاار مقارر

الحاسااب اآللااى ، بمعماال الحاسااب اآللااى بقساام علاام الاانفس بكليااة اآلداب 
 (.2102 – 2102جامعة المنوفية  فى العام الدراسى )

 

  التدريب الميدانى لطالب الفرقة الرابعة على أدوات التقيايم و التشاخيص
فى إطاار مقارر التادريب لألمراض النفسية النفسى فى مستشفى الخانكة 

   .( 2102 – 2102) الميدانى 
 

  أدوات التقييم والتشخيص النفسىاستخدام على تدريب طالب الفرقة الثالثة  ،

إضافة لمقاييس الذكاء لألطفال والمراهقين فى إطار مقرر القياس النفسى 

    فى العام الدراسى  بكلية اآلداب جامعة المنوفية بمعمل علم النفس التجريبى

 (2102 - 2106 ). 

 

  تدريب طالب الفرقة الرابعة على استخدام أدوات التشخيص النفسى فى إطار

 2102)الدراسى مقرر الفحص النفس اإلكلينيكى بمعمل علم النفس فى العام 

– 2106). 

  اللغــــــات:

  اللغة العربية 

 اللغة اإلنجليزية 

  : الشخصية المهارات

 على اإلندماج مع اآلخرين و العمل فى فريق. القدرة 

 .القدرة على التخطيط و التنظيم لألهداف 

  .القدرة على التعلم و التطوير الذاتى 


