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ذاتيةالسيرة ال  
 

 اإلسم: شيرين أحمد محمد المعاذ
91/91/9119تاريخ الميالد:   

آنسةالحالة اإلجتماعية:   
جامعة المنوفية -الوظيفة: معيدة بقسم علم النفس كلية اآلداب  

 التخصص العام: علم النفس
 التخصص الدقيق: علم النفس اإلكلينكى

جامعة المنوفية -جهة العمل: كلية اآلداب  
المنوفية -نوان اإلقامة: أمام قسم الشرطة بسرس الليانع  

1965539810تليفون المنزل:   
19116691038رقم الهاتف:   

sh.psychologist@yahoo.com :البريد اإللكترونى 
 

 المؤهالت العلمية:-

 

وبترتيب  ( بتقدير جيد جدا  0190) آداب فى علم النفسليسانس  حاصلة على-9
.على الدفعة ىاألول  

كلية اآلداب جامعة   –( فى علم النفس 0195على تمهيدى ماجستير ) ةحاصل -0
.المنوفية  

(.0195ُعينت معيدة بقسم علم النفس فى يناير ) -5  



تسجيل درجة الماجستير في اآلداب تخصص علم النفس اإلكلينكى وذلك في تاريخ  -9
، بعنوان"اإلسهام النسبى لمكونات الكفاءة الذاتية ومهارات تنظيم الذات  0199/ 5/0

 فى التنبؤ بأساليب مواجهة الضغوط لدى مريضات السكرى مقارنة بالصحيحات"
 

 الدورات التدريبية:
 

والحصول على الشهادة  (ICDL)الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب دورة تدريبية فى  -
   بتقدير ممتاز.

 استانفورد بينية الصورة الخامسة لقياس ذكاء األطفال بتقدير ممتاز.دورة  -
دورة في العالج المعرفي السلوكي لالكتئاب من رابطة األخصائيين النفسيين المصرية  -

 )رانم( .
 . SPSSدورة تدريبية في استخدام برنامج  -
 دورة في نظم االمتحانات وتقويم الطالب. -
 ة والقانونية في األعمال الجامعية.دورة في الجوانب المالي -
 دورة في استخدام التكنولوجيا في التدريس. -
 
 
 

 الجهود األكاديمية:

 التدريس للمجموعات الطالبية فى مقررات:
 علم الفس التجريبى 
 القياس النفسى 
 تجارب فى الشخصية 
 تجارب فى علم النفس 
 الفحص النفسي االكلينكي 



  تدريبات ميدانية 
 شرعيعلم النفس ال 
 علم نفس الطفل 

 
 الجهود التدريبية:

 
  تدددريب طددالب الفددرا  العانيددة علددى أدوات  التجريددب السدديكولوجى فددى

سددياا نظريددات الددتعلم المختلفددة ومقدداييس الددذكاء ، بمعمددل علددم الددنفس 
 التجريبى ، بكلية اآلداب ، جامعة المنوفية .

  فدددى تددددريب طدددالب الفدددرا العالعدددة علدددى أدوات التجريدددب السددديكولوجى
 القياس النفسى، بمعمل علم النفس، كلية اآلداب، جامعة المنوفية.

  تدريب طالب الفرقة الرابعة علي أدوات التجريب السديكولوجي وكدذلك
 التدريب في مستشفي الخانكة لألمراض العقلية.

 


