السيرة الذاتية
االســـــم  :د .أميمة مصطفى كامل جمعة.
تاريخ الميـالد 3191/4/31 :
موبايــــل 13222112111 :

البريد اإللكتروني linaezzat@gmail.com :

الوظيفة الحالية  :أستاذ مساعد علم النفس التربوي ـ كلية التربية النوعية ـ جامعة القاهرة.

المؤهل الدراسي :
 -3بكالوريوس في العلوم والتربية تخصص ( :طبيعة ـ كيمياء) كلية البنات ـ جامعة عين شمس.
 -2دبلوم خاص في التربية 3192م.

 -1ماجستير في التربية وعلم النفس ـ كلية البنات ـ جامعة عين شمس 3199م.

 -4دكتوراه في التربية وعلم النفس ـ تخصص علم النفس التعليمي ـ جامعة عين شمس 3191م.

أولا ً  :الخبرات المهنية :

 -3مستشــارة مــدير المركــم القــومي للببــو التربويــة والتنميــة بجمبوريــة مصــر العربيــة -3191
3111م.

 -2العمل في المنظمة الكشفية العربية التابعة لمنظمة العربية للعلوم والثقافة 3114-3113م.
 -1تأسيس قسم اإلعالم التربوي ـ كلية التربية النوعية ـ جامعة القاهرة 3119-3112م.
 -4أستاذ مساعد ـ كلية التربية األساسية ـ دولة الكويت 2112-3111م.

 -9مستشارة لمركم الطفولة العربية ـ جامعة الدول العربية 2114-2112م.

 -1مدرس علم النفس ـ كلية التربية النوعية ـ جامعة القاهرة 3111م بتى اآلن.
 -2عضو كنترول الدراسات العليا .2131-3111في كلية التربية النوعية.

 -9عضو اللجنة الجودة واألعضاء بالكلية (مراجعة التقرير السنوي للجامعة) .2131-3119
 -1رئيس لجنة البب

العلمي لجنة الجودة واالعتماد بالكلية  2131بتى اآلن.

ثانياً  :شهادات التقدير :

 -3شبادة "أفضل معلمة على مستوى جمبورية مصر العربية" من ومير التربية والتعليم .3191
 -2شبادة تقدير المنظمة العربية الكشفية التابعة للمنظمة العربية للعلوم والثقافة .3111
 -1شبادة تقدير من جبام مبو األمية وتعليم الكبار بجمبورية مصر العربية .3113
 -4شبادة تقدير البيئة الخيرية اإلسالمية العالمية بدولة الكويت .2112-2113

 -9ش ــبادة تق ــدير من(الـ ـديوان األمي ــري) للد ارس ــات االجتماعي ــة والنفس ــية بدول ــة الكوي ــت -2113
2112
 -1شبادة تقدير المركم العربي للببو التربوية بدولة الكويت .2111-2112
 -2شبادة تقدير من البيئة العامة للبيئة بدولة الكويت .2111-2112

 -9شبادة تقدير من كلية التربية األساسية ـ البيئة العامة للتعليم التطبيقي .2114-2111

 -1شبادة أفضل عضو هيئة تدريس مثالي على مستوى جامعة القاهرة ـ جامعة القـاهرة -2131
.2133

ثالثاً  :الخبرات العملية :

 -3مقــاييس للمنظمــة العربيــة الكشــفية التابعــة للمنظمــة العربيــة للعلــوم والثقافــة (القــيم ـ الميــول ـ
االتجاهات ـ المبارات).

 -2جبــام مبــو األميــة وتعلــيم الكبــار بجمبوريــة مصــر العربيــة د ارســات عــن خصــائص النفســية
لدارسين لمبو األمية للجنسين وأهم المشاكل التي يواجببا الدارس لمبو األمية.

 -1تط ـ ــوير المق ـ ــررات العل ـ ــوم التربوي ـ ــة والنفس ـ ــية "بمعب ـ ــدي الباليـ ـ ـ " الموس ـ ــيقى "الكونسـ ـ ـرفتوار"
(أكاديمية الفنون) و امرة الثقافة ـ جمبورية مصر العربية.

 -4إش ـرام مشــترى علــى طالبــة كويتيــة لرســالة ماجســتير ودكتــوراه معبــد البيئــة ـ قســم الد ارســات
اإلنسانية ـ جامعة عين شمس.

 -9إش ـرام مشــترى علــى طالبــة لرســالة ماجســتير فــي التربيــة الموســيقية ـ كليــة التربيــة النوعيــة ـ
جامعة القاهرة.

 -1عمل أببا

بالبيئة الخيرية اإلسالمية العالمية بدولة الكويت.

 -2االشتراى في جمعية اإلنماء االجتماعي (الديوان األميري) بدولة الكويت.
 -9االشتراى بأببا

 -1االشتراى في أببا

البيئة العامة للبيئة ـ دولة الكويت.

بالمركم العربي للببو التربوية بدولة الكويت.

 -31المشاركة في مؤتمر تطوير مناهج تعليم الكبار في الجامعات العربية "لجنة آليات التنفيذ".
 -33عضو اللجنة العليا للجودة واالعتمادية ـ كلية التربية النوعية ـ جامعة القاهرة.

 -32إش ـرام مشــترى علــى طــالبتين لرســالتي دكتــوراه فــي قســم التربيــة الموســيقية ـ كليــة التربيــة
النوعية ـ جامعة القاهرة.

رابعاً  :المؤتمرات منها على سبيل المثال وليس الحصر :

 -3مؤتمر مبو األمية الدولي وتنمية المرأة لمنظمة مبو األمية العالمية 3111م.
 -2مؤتمر دراسات الطفولة ـ جامعة عين شمس من (3119-3113م).

 -1مؤتمر معبد الدراسات العليا للطفولة ـ جامعة عين شمس (3111-3112م).
 -4مؤتمر كلية التربية ـ جامعة عين شمس (3114-3112م).
 -9مؤتمر السكان الدولي بجمبورية مصر العربية 3111م.
 -1مؤتمر جمعية المعلمين الكويتية 3112م.

 -2مباضرات عن الطفل المبدع مركم الطفولة واألمومة اليونسكو ـ الكويت 3112م.
 -9مؤتمر الجمعية المصرية العلمية والنفسية من (3111-3119م).

 -1ابتياجات الطفولة مركم الطفولة واألمومة اليونسكو ـ الكويت 3119م.
 -31ندوة الطفل الموهوب ـ الكويت 3119م.

 -33مــؤتمر لطفــل الروضــة لكليــة التربيــة األساســية ـ البيئــة العامــة للتعلــيم التطبيقــي والتــدريب ـ
الكويت 3119م.

 -32ورشــة عمــل بعن ـوان "الكشــم المبكــر للطفــل الموهــوب فــي مربلــة ريــا

األطفــال" التابعــة

للمؤتمر الدولي لطفل الروضة بدل الكويت 3119م.

 -31ندوة "الطالب المتفوق" للبيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ الكويت 3111م.

 -34ندوة "الطفل العربي وتبديات العصر" لمركم التقدم للطفولة العربية ـ الكويت 2111م.
 -39التلو النفسي نتيجة العدوان العراقي علـى الكويـت ـ لمدرسـات المربلـة االبتدائيـة بالمنطقـة
التعليمية (الجبراء) الكويت 2111م.

 -31ندوة "طفل الشوارع" في مصر ـ المعبد العالي للخدمة االجتماعية القاهرة 2113م.
 -32مؤتمر معبد الدراسات العليا للطفولة ـ جمبورية مصر العربية 2113م.

 -39مؤتمر المرور لدول الخليج العربي التابعة لديوان األميري بدولة الكويت 2113م.
 -31مؤتمر علم النفس كلية التربية ـ جامعة الكويت 2113م.

 -21مؤتمر جمعية اإلنماء االجتماعي الكويتية 2112-2113م.
 -23ندوة العنم في المدارس ـ المركم القومي للببو االجتماعية والجنائية ـ القاهرة 2112م.
 -22تنمية قدرات طفل الروضة "ورشة عمل" ـ متبم الطفل ـ تورنتو ـ كندا 2113م.
 -21مؤتمر الطفولة "تبديات الطفل المستقبلية" جمعية أبباء الطفولة 2111م.

األطفال 2114م.

 -24مؤتمر الطفل واإلعالم ـ كلية ريا

 -29مؤتمر الجمعية المصرية للدراسات النفسية ـ جمبورية مصر العربية 2119م.
 -21مؤتمر الدولي للبب

العلمي لجامعة القاهرة .2131-2119

 -22مؤتمر األخصائيين النفسيين .2133-2131

 -29عضو في جمعية (بناء المعاق) المتخلفين عقلياً ـ السيدة مينب من  2119بتى اآلن.

خامساً  :الأبحاث والمشاريع البحثية وجهاتها :

 -3أفــالم العنــم وعالقتبــا بالســلوى العــدواني لــدى الطفــل" د ارســة تجريبيــة" ـ مجلــة كليــة التربيــة ـ
منفرد".

جامعة المقاميق ـ " 3112بب

 -2الضــبى والعــدوان فــي أفــالم الرســوم المتبركــة لــدى األطفــال مــن الجنســين د ارســة تجريبيــة ـ
مجلة كلية التربية ـ جامعة المقاميق 3111م "بب

منفرد".

 -1اآلثــار المربوبــة وبيــر المربوبــة لوســائل اإلعــالم لبــدو المل ـمال ـ معبــد د ارســات الطفولــة ـ
جامعة عين شمس 3111م "بب

مشترى".

 -4القــيم التــي تعكســبا ب ـرامج األطفــال كمــا يــدركبا األطفــال مــن الجنســين مــن خــالل مســتويات
اجتماعيــة واقتصــادية مختلفــة ـ د ارســة تبليليــة ـ معبــد الد ارســات العليــا للطفولــة ـ جامعــة عــين

شمس ـ 3114م "بب

منفرد".

 -9ســمات الشخصــية التــي تعكســبا ب ـرامج األطفــال كمــا يــدركبا األطفــال "د ارســة أمبريقيــة" معبــد
الدراسات العليا للطفولة ـ جامعة عين شمس 3114م.

 -1بب ـ

منشــور بعن ـوان "ب ـرامج األطفــال التليفميونيــة علــى القن ـوات الفضــائية كمــا يــدركبا طفــل

 -2بب ـ

بعن ـوان اتجاهــات الشــباب المســلم نبــو الب ـرامج الدينيــة مقــدم للبيئــة الخيريــة اإلســالمية

الروضة الكويتي "دراسة استطالعية ميدانية"ـ كلية التربية األساسية ـ الكويت 3119م.

العالمية مجلة بيئتنا ـ البيئة العامة للبيئة ـ الكويت ـ 3111م "بب

منفرد".

 -9مشــروع االتجاهــات الشــباب المكتســبة لممارســة الشــباب للتربيــة البدنيــة فــي المجتم ـ الكــويتي
التاب للبيئة العامة للبيئة ـ الكويت ـ 2113م "بب

مشترى".

 -1دور التربية البيئية فـي المنـاهج الد ارسـية بـين الواقـ والطمـوا دورهـا فـي تنميـة الـوعي وتعـديل
الســلوى البيئــي للطــالب بم اربــل التعلــيم المختلفــة التــاب للمركــم العربــي للببــو التربيــة فــي

دولة الكويت 2111م "بب

مشترى".

 -31الضــطوط البياتيــة التــي تــؤثر فــي إبــدا

الب ـواد

المروريــة لــدى الشــباب بدولــة الكويــت ـ

د ارســة ميدانيــة مقارنــة للجنســين بلقــة نقاشــية ـ مكتــب اإلنمــاء االجتمــاعي ـ دولــة الكويــت

2112م "بب

منفرد".

 -33أثــر المفــاهيم البيئيــة مــن منــاهج كليــات التربيــة علــى تكــوين االتجاهــات البيئيــة للطــالب فــي
دولة الكويت البيئة العامة للبيئية 2112م.

 -32مشروع تنمية الوعي البيئي لدى األطفال بدولة الكويت التابعة للبيئة العامة للبيئة ـ الكويت
مشترى" 2111م.

ـ "بب

 -31الضبى وعالقت بأنماط السيادة النصفية لدى الشباب ـ مجلة علم النفس ـ 2111م ـ القاهرة
"بب

منفرد".

 -34الضــطوط البياتيــة المــؤثرة علــى المعلمــين وعالقتبــا بــالقلق لــدى الجنســين "د ارســة ميدانيــة
منفرد".

مقارنة" ـ مجلة كلية التربية النوعية بالدقي ـ 2114م "بب

 -39الوعي البيئي لدى مربلة التعليم األساسي "االبتدائية ـ اإلعدادية" وعالقتبا بكل من (المعلـم
ـ األسرة ـ وسائل اإلعالم) دراسة مقارنـة بـين الجنسـين ـ مجلـة كليـة التربيـة النوعيـة بالـدقي ـ

" 2114بب

منفرد".

 -31القــيم التــي يعكســبا العمــل الكشــفي لــدى األشــبال "المنظمــة العربيــة للكشــافة التابعــة للمنظمــة
العربية للعلوم والثقافة ـ 2114م "بب

منفرد".

 -32وضـ ـ مش ــروع للخص ــائص النفس ــية الت ــي يج ــب توفيره ــا ألع ــاب األطف ــال مرك ــم الطفول ــة
جامعة الدول العربية "بب

مشترى" 2119م.

 -39الــذكاء االجتمــاعي لــدى طــالب الجامعــة وعالقت ـ بــالطموا وبع ـ

المتطي ـرات الشخصــية

د ارس ــة مقارن ــة ب ــين الجنس ــين الجمع ــة المصـ ـرية للد ارس ــات النفس ــية الع ــدد " 2111ببـ ـ

منفرد".

درسـة مقارنـة بـين
متطيـرات الشخصـية ا

 -31التشوهات المعرفية لدى المراهقين وعالقتبـا بـبع

2111م "بب

منفرد".

الجنسين الجمعية المصرية للدراسات النفسية العدد

مختلفة دراسة مقارنة مجلة العلوم االجتماعية الكويت 2119م "بب

منفرد".

 -21تبليل النكت لدى الشباب المصري من الجنسين من خالل مسـتويات اجتماعيـة واقتصـادية
 -23التفكيــر اإليجــابي وعالقت ـ بــبع

متطي ـرات الشخصــية لــدى طــالب الجامعــة بب ـ

رابطة األخصائيين النفسيين .2133-2131

 -22أنماط السيادة المخية النصفية وعالقتبا ببع

المتطيرات المعرفية و بعـ

معرفيــة د ارســة مقارنــة بــين الجنســين مجلــة التربيــة جامعــة المنصــورة بب ـ

.2131

سادساً  :تصميم المقاييس الآتي ذكرها :

 -3الوعي البيئي لألطفال صورة (أ) لفظي صورة (ب) صور.
 -2مفبوم الذات لدى األطفال.

 -1استمارة للمستوى االقتصادي واالجتماعي للمجتم المصري.

منفــرد

المتطيـرات الـال

منفــرد _2132

 -4الضبى.

 -9االتجاهات البيئية لدى الشباب الرياضي.
 -1الضطوط النفسية لدى المعلمات.
 -2األع ار

السيكوسوماتية.

 -9الضطوط البياتية.

 -1اتجاه الطفل نبو البرامج التليفميونية.
-31

القيم.

-33

النكت.

-31

المفاهيم البيئية.

-39

وعي للمعلم نبو البيئة.

-32
-34

ابتياجات بيئة الروضة.
اختبار تبصيلي للبيئة.

-31

استبيان مشاهدة الطفل للتليفميون.

-39

اختبار سمات الشخصية في برامج األطفال.

-21

مقياس التطير االجتماعي.

-32
-31

اختبار اآلثار المربوبة وبير المربوبة لوسائل اإلعالم.

اختبار العدوان في برامج األطفال.

-23

استمارة المالبظة لمشاهدة التليفميون.

-21

مقياس الذكاء االجتماعي.

-22
-24

مقياس الطموا.

مقياس التشوهات المعرفية.

سابعاً  :الكتب :

 -3ب ــدأ مش ــروع بتك ــوين  Abstractباللط ــة العربي ــة للببـ ـو ل ــدرجتي الماجس ــتير وال ــدكتوراه ف ــي
مجالي علم النفس والتربية.

 -2أدب الطفل وثقافت "تبت الطب ".
 -1الطفل واإلعالم "تبت الطب ".
 -4التعليم والتعلم.

 -9القياس والتقويم.
 -1سيكولوجية النمو لمربلتي (الطفولة ـ والمراهقة).
 -2اإلبصاء التربوي.

المواد التي قمت بتدريسها :
علم النفس التربوي ـ النمو ـ مـدخل علـم الـنفس ـ علـم الـنفس المعرفـي ـ علـم الـنفس العصـبي ـ علـم
الــنفس البيئــي ـ أدب وثقافــة الطفــل ـ القيــاس والتقــويم ـ اإلبصــاء التربــوي ـ منــاهج ببـ

ـ الصــبة

النفســية ـ ســيكولوجية االبتكــار ـ ســيكولوجية ذوي االبتياجــات الخاصــة (المعــوقين) ـ علــم الــنفس

الفئات الخاصة (المتفوقين ـ المعوقين) ـ علم النفس االجتماعي ـ سـيكولوجية الـرأي العـام وقياسـ ـ
سيكولوجية الجماهير ـ سيكولوجية اإلعالم والتنمية.

