االسم  :شيماء محمذ عبذ انىهاب
انجامعت.. :نجران

صورة

انكهيت.......:انخربيت..بناث
انقسم...رياض األطفال
انبياناث انشخصيت

 انٕظٍفح انحانٍح :أصتار
يضاعذ
 تاسٌخ انًٍالد :
9161/6/91
 يحم انًٍالد :انذْقهٍح /
انًُصٕسج /جًٕٓسٌح يصش
انعشتٍح
 انعُٕاٌ انحانً  :حً
انفٍصهٍح َ /جشاٌ

انثشٌذ اإلنكتشًَٔ :
shimaa.momammed1960@gmail.com
انخذرج انعهمي
 تكانٕسٌٕس دساصاخ طفٕنح جايعح عٍٍ شًش كهٍح انثُاخ ()9191
 ياجضتٍش عهٕو َفضٍح ٔاجتًاعٍح (دساصاخ طفٕنح) انًعٓذ االعهى
نذساصاخ انطفٕنح جايعّ عٍٍ شًش ()9111
 دكتٕساِ فهضفهح عهٕو َفضٍح ٔاجتًاعٍح (دساصاخ طفٕنح) انًعٓذ االعهى
نذساصاخ انطفٕنح جايعّ عٍٍ شًش ()1116
انخذرج انىظيفي







يٕجٓح يانٍّ ٔفٍُح ٔاداسٌح فً يصش نًذج  9صُٕاخ
يٕجٓح سٌاض اطفال فً االياساخ نًذج  91صُّ
يحاضشج تجايعح انعٍٍ نًذج  91صُّ
يحاضشج تجايعّ انًذٌُح انًُٕسج نًذج عايٍٍ
يحاضشج تجايعح انًهك خانذ  1صُٕاخ
اصتاتز يضاعذ تجايعح َجشاٌ نًذج  5صُٕاخ

أنشطت خاصت بجىدة انخعهيم انعاني





يقشس
يقشس
يقشس
يقشس

سصٕو االطفال ٔيشاحم ًَْٕا
انتشكٍم تانخاياخ انًضتٓهكح
انًٓاساخ انفٍُح ٔانحشكٍح
انًٓاساخ انعهًٍح

 يقشس انطفم فً االصالو
 انًشاسكح فً إعذاد خطح نثشَايج انًاجضتش تقضى سٌاض األطفال
انجىائز وانخقذيراث وبراءاث االخخراع





شٓادج
شٓادج
شٓادج
شٓادج

تقذٌش يٍ سئٍش قضى سٌاض االطفال
شكش ٔتقذٌش يٍ عًٍذ كهٍح انتشتٍح
شكش ٔتقذٌش يٍ إداسج يشكز تطٌٕش انًُاْج فً دتً
شكش ٔتقذٌش يٍ اداسج انعٍٍ تذٔنح االياساخ

االشخراك في ورش انعمم
(مذرب/مخذرب)
دوراث حذريبيت كمذربت
 نًٕجٓاخ ٔيعهًاخ سٌاض االطفال تُجشاٌ نًضشحح انًُاْج
 دٔسج تذسٌثٍح ٔٔسشح عًم نًٕجٓاخ ٔيعهًاخ سٌاض االطفال الصتخذاو
االنعاب انصفٍح ٔانالصفٍح ٔاالنعاب انشعثٍح نتٕصٍم انًعهٕيح تانهعة
ٔطشٌقح غٍش يثاششج

اإلششاف عهى األَشطح انالصفٍح
 -1عضِٕ فً نجُح انُشاط انًضشحً
انهغاث
 انهغح االَجهٍزٌحانمؤنفاث
 سصانح ياجضتٍش تعُٕاٌ ( تًٍُح االصتعذاد نهقشاءج يٍ خالل االَشطح انثصشٌحٔانضًعٍح ) 9111,
 سصانح دكتٕساج تعُٕاٌ (تًٍُح يٓاساخ انتفكٍش االتتكاسي يٍ خالل يضشحانعشائش ) 1116,
 يشاسكح فً ٔضع انًُٓج انخهٍجً نشٌاض االطفال نذٔنح االياساخ انعشتٍحانًتحذج
انمقرراث انخي قمج بخذريسها في قسم رياض األطفال جامعت نجران

انتشكٍم تانخاياخ انًضتٓهكح
تًٍُح انًٓاساخ انفٍُح ٔانحشكٍح ٔاإلصغائٍح
سصٕو األطفال ٔيشاحم ًَْٕا

تًٍُح انًفاٍْى ٔانًٓاساخ انعهًٍح نطفم يا قثم انًذسصح
انطفم فً اإلصالو
تذسٌة يٍذاًَ فً يجال سٌاض األطفال

