
 السيرة العلمية                                                  
 

 البيانات الشخصية :
 

 االسم                          : كاميليا سعد عبد الحميد غنيم 

 الجنسية                       : مصرية 

 4/7/4694:                تاريخ الميالد 

 تزوجة وأم لفتي وفتاة الحالة االجتماعية         : م

 جامعة القاهرة –كلية االداب  –قسم علم نفس  –الوظيفة                      : مدرس 

 التخصص العلمي          : علم النفس 

 التخصص الدقيق          : علم النفس االرتقائي 

 األنجليزية  –اللغات                       : العربية 

 الهرم  –ب ش ناصر متفرع من ش فاطمة رشدي 44:          العنوان            

  44476437 – 47766974هاتف المنزل              : 

 4447699414موبيل                       : 

 

 المؤهالت العلمية : 

 4671عام  –الليسانس الممتازه من قسم علم النفس بتقدير جيد جدا  -

 .4679 –جيد جدا دبلوم علم النفس التطبيقي بتقدير  -

 .  4677عام  –للماجستيرمن قسم علم النفس السنة التمهيدي  -

من قسم علم النفس بتقدير ممتاز مع التوصية بالطبع والتبادل الماجستير . 

في موضوع " االستجابات المبكرة لالطفال حديثي  4664عام  –بين الجامعات 

 الوالدة من لحظة الميالد وحتي اربعةاسابيع " . 

جامعة القاهرة ومشاركة أ  –راف أ. د / عبد الحليم محمود السيد كلية االداب اش

 جامعة القاهرة .  –كلية الطب  –.د/ صالح نصار 

في  3441النفس بمرتبة الشرف االولي عام من قسم علم  الدكتوراه

موضوع " تأثير اليرقان الوالدي علي بعض االستجابات السلوكية ومستوي 

 الطفال حديثي الوالدة " . االستثارة لدي ا

جامعة القاهرة ومشاركة  –أشراف أ .د / عبد الحليم محمود السيد كلية االداب 

جامعة القاهرة و أ.د/ زينب حامد كلية  –كلية االداب  –فادية علوان كل من أ.د/ 

 جامعة القاهرة .  –الطب 

 الخبرات التدريسية: 
 أوال : داخل القسم : 

 النمو واالرتقاء . مقدمة في علم نفسي  -4

 علم نفس الطفل . -3

 التدريب العلمي في مادة علم النفس التجريبي -4



 التدريب العلمي في مادة تجارب الشخصية.  -4

 التدريب العلمي في مادة القياس النفسي .  -1

التدريب العلمي في مادة علم النفس األكلينيكيفي مرحلتي الليسلنس  -9

 والدبلوم .

 

 ثانيا : خارج القسم : 
 جامعة القاهرة .  –كلية االداب  –ة في علم النفس لطلبة قسم األجتماع مقدم -4

جامعة  –كلية العالج الطبيعي  –تمهيدي ماجستير  –مادة التطور والنمو  -3

 القاهرة . 

 أقسام انتساب موجة .  –جامعة القاهرة  –مادة التفكير العلمي بكلية االداب  -4

ي في جامعة مصر للعلوم تدريس مادة علم النفس كمتطلب جامعثالثا : 

 والتكنولوجيا . 

 الدورات التدريبية : 
 4667دورة أعداد المعلم الجامعي  -4

 3441دورة الحاسب االلي عام  -3

 3441دورة التويفل عام  -4

 –دورة " مدخل الي جودة البرامج وتطوير األداء الجامعي بكلية األداب  -4

 3441جامعة القاهرة عام 

مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة  3449عتماد " دورة " توكيد الجودة واال -1

 التدريس والقيادات بجامعة القاهرة . 

دورة" تصميم مقرر " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -9

 . 3449بجامعة القاهرة 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  –دورة األدارة الفعالة لالجتماعات  -7

 . 3449رة التدريس والقيادات بجامعة القاه

 . 3447دورة العالج السلوكي  -7

 . 3447دورة تنمية مهارات األطفال التوحديين  -6

 

 المؤتمرات والندوات العلمية : 

ندوة تدريب األخصائيين النفسيين بالمدارس الثانوية . إشراف أ.د/ زين  -4

 . 4669العابديين درويش عام 

مد حسين عام ف أ.د/ محي الدين أحندوة األعراف والقيم الجامعية إشرا -3

4666 . 

الذي نظمتة الجمعية المصرية للدراسات النفسية  سمؤتمر علم النف -4

 3444جامعة القاهرة عام  –مع كلية االداب باالشتراك 



مؤتمر الشباب والمطلبات سوق العمل والذي نظمتة كلية األداب باشتراك  -4

و ماي 6-7مع مؤسسة كونراد اديناور اديناور األلمانية في الفترة من 

3447 

مؤتمر اداب القاهرة في مئويتها الثانية : رؤية مستقبلية الذي نظمتة كلية  -1

األداب جامعة القاهرة باألشتراك مع مؤسسة كونراد أديناور األلمانية في 

 .  3447مايو  9-4الفترة من 

 الجمعيات العلمية المشتركة فيها : 

 ية للدراسات النفسية . ية المصرعالجم -4

  

 نشطة العلمية العامة : االبحاث واأل
غشراف أ.د/ عبد الحليم محمود  –االشتراك في بحث مشكالت طلبة الجامعة  -4

 .  4664السيد عام 

" صمن مشروع  ةمشروع اختيار النهندسين وفق محكمات ومعايير نفسي -3

 .  4664درويش عام زين العابدين التشييد والبناء " إشراف أ.د/ 

جتماعية والتنمية في مصر " . والذي عضو منظم في مؤتمر " العلوم اال -4

جامعة  –تة أقسام علم النفس ، واالجتماع والجغرافيا بكلية األداب عق

 . 3449القاهرة ابريل 

 اإلشراف علي الرسائل العلمية : 

 المشاركة في اإلشراف علي رسالة دكتوراه بعنوان : . 
" hyperbaric oxgen therapy versus cognitive training  

On hand function in hemiparetic cerebral palsied children 

قسم اضطرابات  –جامعة القاهرة  –والتي تم مناقشاتها في كلية العالج الطبيعي  - 

  3446النمو والتطور وجراحتها في األطفال عام 

 . المشاركة في اإلشراف علي رسالة دكتوراه بعنوان : 
" cognitive training in relation to kinematics of the upper 

limb in spastic hemiplegic cgildren" 

والتييي تييم مناقشييتها فييي كلييية العييالج الطبيعييي قسييم اضييطرابات النمييو والتطييور  -

 .3446وجراحتها في األطفال عام 


