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التذرج العلمي
 بكالوريوس تربية نوعية – تخصص رياض األطفال عام .7991بتقدير عام جيد جدا مع
مرتبة الشرف  .كمية التربية النوعية بدمياط – و ازرة التعميم العالي.

 تمهيدى ماجستتير – تخصتص ريتاض األطفتال عتام  .7999بتقتدير عتام ممتتاز -معهتد
الدراسات العميا لمطفولة  .جامعة عين شمس .

 ماجستتتير دتتي د ارستتات الطفولتتة – قستتم الد ارستتات النفستتية وا جتماعيتتة – .2002تقتتدير
ممتتتاز متتع توصتتية بتتالطبع والتبتتادل بتتين الجامعتتات والهينتتات العمميتتة .متتن معهتتد الد ارستتات

العميا لمطفولة– جامعة عين شمس .

 دكتوراه الفمسفة دي دراسات الطفولة– تخصص دراسات نفسية واجتماعية عام - 2070
معهد الدراسات العميا لمطفولة– جامعة عين شمس.

التذرج الىظيفي
 معيدة بكمية التربية النوعية بدمياط قسم رياض األطفتال– جامعتة المنصتورة دتي الفتترة متن
 7999/6/71إلى 2002/ 9 /22

 مدرس مساعد بكمية التربية النوعيتة بتدمياط قستم ريتاض األطفتال – جامعتة المنصتورة دتي
الفترة من  2002 / 9 /22إلى 2002 /7/7

 مدرس مساعد بكمية التربية بدمياط قسم رياض األطفال – جامعة المنصورة دي الفترة من
 2002 /7/7الى 2070/9/22

 م تتدرس بكمي تتة التربي تتة ب تتدمياط قس تتم ري تتاض األطف تتال – جامع تتة المنص تتورة د تتي الفتت ترة م تتن
 2070/9/26وحتى 2072/1/70

 متتدرس بكميتتة التربيتتة بتتدمياط قستتم ريتتاض األطفتتال – جامعتتة دميتتاط متتن 2072/1/70
وحتى اآلن.

 مدرب معتمد لدى مركز تطوير األداء الجامعى جامعة دمياط متن ستبتمبر  2072وحتتى
األن .
المناصة اإلداريح
 يذير وحذة روى االحتياجاث انخاصت بًركس دراضاث انطفونت
بجايعت ديياط.
 يذرب يعتًذ نذى يركس تطوير األداء انجايعي جايعت ديياط يٍ
ضبتًبر  4102وحتي األٌ .
 يراجع خارجي نًؤضطاث انتعهيى قبم انجايعي
أنشطح خاصح تجىدج التعليم
العالي





يُطقت انجودة بقطى رياض األطفال كهيت انتربيت جايعت ديياط
عضو بهجُت توصيف انًقرراث بقطى رياض األطفال كهيت انتربيت
جايعت ديياط
يراجع خارجي نًؤضطاث انتعهيى قبم انجايعي
حاصهت عهي كافت دوراث انًراجعت انخارجيت نًرحهتي انتعهيى

انجايعي وانتعهيى يا قبم انجايعي .
الجىائز والتقذيراخ وتراءاخ
االختراع
 جائسة افضم رضانت ياجطتير في جايعت عيٍ شًص في عيذ
انعهى عاو 4112
االشتراك في ورش
العمل(مذرب)

(أ) كمدربة :
 شاركت في عدد من التدريبات لرفع كفاءة معلماات درر الضااا و ررياا
األطفال تضت اشراف مديريو الشئرن االجتماعيو .
 شااااركت فاااي عااادد مااان التااادريبات لرفاااع كفااااءة معلماااات رياااا
بمديريو التربيو رالتعليم بمضافظو دمياط .

األطفاااال

 شااركت بالتاادريي فااي البر اااما التاادريبذ الا ب عكااد بمركاال الةدمااو العامااو
بكليو التربيو ضرل (م ها ريا األطفاال الجدياد ب بالتعاارن ماع رلارة التربياو
رالتعليم ( مشررع تضسين التعليم فذ مرضلو الطفرلو المبكرة ب فاذ الفتارة مان
 1166/7/65ضتذ .1166/ 12
 شااركت بالتاادريي فااي البر اااما التاادريبذ الا ب عكااد بمركاال الةدمااو العامااو
بكليو التربيو ضرل (م ها ريا األطفاال الجدياد ب بالتعاارن ماع رلارة التربياو
رالتعليم ( مشررع تضسين التعليم فذ مرضلو الطفرلو المبكرة ب فاذ الفتارة مان
 1161/1/4ضتذ .1116/1/65
 شاركت بالتدريب فى برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياادات
فى البرامج التدريبة التالية:
 يهبراث انعرض انفعبل بخبريخ 2102/ 9/2
 انخخخطيظ االسخراحيجً بخبريخ 2102/2/21

 انخخطيظ االسخراحيجً بخبريخ 2102/9/8
 يهبراث االحصبل وانخىاصم بخبريخ 2102/00/08
 سهىكيبث انًهُت بخبريخ 2102/2/4
 ادارة انىقج واالجخًبعبث بخبريخ2102/2/21
 سهىكيبث انًهُت بخبريخ 2102/02/8
 ادارة انىقج واالجخًبعبث 2102/4/22

الذوراخ(متذرب)

 بر اااما اعااداد المعلاام الجااامعذ رالتااذ ظمتهااا جامعااو الم
 1112/7/4الذ 1112/2/4

ااررة فااذ الفتاارة ماان

 دررة إتكااااان اللإلااااو ا جليليااااو (toeflب ماااان مركاااال الةدمااااو العامااااو رالت ميااااو
االجتماعيو– جامعو عين شمس 1111بتكدير )(Total 627
 بر اما أساليي البضث العلمذ ت ظيم مشررع ت ميو قدرات أعااء هيئو التدريس
رالكيادات بجامعو الم ررة في الفترة من  1114/3/67رضتذ 1114/3/11
 بر اااما مهااارات االت ااال الفعااال ت ظاايم مشااررع ت ميااو قاادرات أعااااء هيئااو
التاااادريس رالكيااااادات بجامعااااو الم ااااررة فااااي الفتاااارة ماااان  1114/3/21رضتااااذ
1114/4/4
 بر اااما مهااارات العاار الفعااال ت ظاايم مشااررع ت ميااو قاادرات أعااااء هيئااو
التااادريس رالكياااادات بجامعاااو الم اااررة فاااي الفتااارة مااان  1114/66/62رضتاااذ
1114/66/65
 بر ااااما أةالقياااات ربداي المه اااو ت ظااايم مشاااررع ت مياااو قااادرات أعاااااء هيئاااو
التاااادريس رالكيااااادات بجامعااااو الم ااااررة فااااي الفتاااارة ماااان  1114/61/4رضتااااذ
1114/61/7

 بر اااما اللإلااو اال جليليااو ت ظاايم مشااررع ت ميااو قاادرات أعااااء هيئااو التاادريس
رالكيادات بجامعو الم ررة في الفترة من  1115/3/66رضتذ1115/3/11
 بر اااما مشااررع التاادريي علااذ الضاسااي ا لااذ ) (ICTPت ظاايم مشااررع ت ميااو
قدرات أعااء هيئو التدريس رالكيادات بجامعو الم ررة .
 دررة اتكان اللإلو اال جليليو  toeflرالتذ ظمتها جامعاو عاين شامس فاذ الفتارة
من  1111/ 9/66رضتذ1111/66/62
 ررشااو عماال التعاماال مااع الماارردل ك ظااام الدارة المكااررات االلكترر يااو رالتااذ
ظمتهااااا رضاااادة التعلاااايم االلكترر ااااذ بكليااااو التربيااااو جامعااااو الم ااااررة بتاااااري
1161/61/61
 دررة التكااريم ال ا اتذ المسسسااذ لمسسسااات العلاايم العااالذ ت ظاايم الهيئااو الكرميااو
لامان جردة التعليم راالعتماد فذ الفترة من  1166/2/17الذ . 1166/2/26
 دررة راتا العلم رةارائط الما ها –تعلايم عاالذ ت ظايم الهيئاو الكرمياو لاامان
جردة التعليم راالعتماد فذ الفترة من  1166/3/61الذ . 1166/3/63
 دررة التةطاايط االسااتراتيجذ لمسسسااات التعلاايم العااالذ ت ظاايم الهيئااو الكرمياااو
لامان جردة التعليم راالعتماد فذ الفترة من  1166/3/17الذ . 1166/3/12
 دررة المراجعو الةارجيو لمسسسات التعليم العالذ ت ظيم الهيئاو الكرمياو لاامان
جردة التعليم راالعتماد فذ الفترة من  1166/2/2الذ . 1166/4/61
 دررة التكااريم الا اتذ رةطااط التضسااين – مسسسااات التعلاايم قباال الجااامعذ ت ظاايم
الهيئااو الكرميااو لااامان جااردة التعلاايم راالعتماااد فااذ الفتاارة ماان  1166/ 4/11الااذ
. 1166/4/15
 دررة راتا التعلم رةرائط الم ها  -التعليم قبل الجاامعذ ت ظايم الهيئاو الكرمياو
لامان جردة التعليم راالعتماد فذ الفترة من  1166/ 4/19الذ . 1166/5/1
 دررة المراجعو الةارجيو  -التعليم قبال الجاامعذ ت ظايم الهيئاو الكرمياو لاامان
جردة التعليم راالعتماد فذ الفترة من  1166/ 5/61الذ . 1166/5/65
 دررة اعااداد المراجااع الةااارجذ لمرضلااو ريااا األطفااال ت ظاايم الهيئااو الكرميااو
لامان جردة التعليم راالعتماد فذ الفترة من  1166/7/61الذ 1166/ 7/63

 بر اااما الم ا ها الجديااد لريااا األطفااال ت ظاايم مركاال التاادريي عاان بعااد رلارة
التربيو رالتعليم بتاري .1166/7/66
 دررة اعااداد الماادربين المسااترب التمهياادب ) (T.O.Tت ظاايم مركاال تطاارير األداء
الجامعذ بجامعو دمياطفذ الفترة من (13:12ب أغسطس .1163
 ررشو عمل عن التعامل مع المرردل ك ظاام الدارة المكاررات االلكترر ياو.ت ظيم
رضدة التعليم االلكترر ذ بكليو التربيو جامعو دمياط بتاري .1161/61/61
 ررشاو عمال عاان " تر ايف البااراما فاذ اارء المعااايير األكاديمياو المرجعيااو"
ت ظيم رضدة امان الجردة رتكييم األداء بكليو التربيو بتاري .1164/3/2
 ررشو عمل عن " ظام الفارابي الجديد" ت ظيم رضدة امان الجردة رتكيايم األداء
بكليو التربيو . 1164
 دررة تااادريي المتااادربين  TOTت ظااايم الهيئاااو الكرمياااو لاااامان جاااردة التعلااايم
راالعتماد .فذ الفترة من  64:67فبراير 1163م
اإلشراف على األنشطح
الالصفيح

 ا شراف االدارب علذ التدريي الميدا ذ بكسم ريا
جامعو دمياط
 ا شااراف الف ااذ راألكاااديمذ علااذ التاادريي المياادا ذ بكساام ريااا األطفااال
بكليو التربيو جامعو دمياط
 شاااركت بالضااارر فااي المااستمر العلمااي السااادس لمعهااد الدراسااات العليااا
للطفرلو رمركل دراسات الطفرلو بجامعاو عاين شامس بع اران " طفال الإلاد ....
ت شئته" الم عكد فذ الفترة من  21-12مارس .6992
 شاركت بالضارر في المستمر العلمي األرل لمركل رعاياو رت مياو الطفرلاو
بجامعو الم ررة بع ران " تربيو الطفال مان أجال م ار المساتكبل – الراقاع ر
الطمرح" الم عكد فذ الفترة من  21-12ديسمبر .1111
 شاااركت بالضااارر فااي المااستمر العلمااي التاسااع عشاار بكليااو التربيااو فاارع
دمياط جامعو الم ررة بع ران "تطرير الجامعات الم ريو رالعربياو رعالقتاه
بالهريو الثكافيو " الم عكد فذ الفترة من  64-63ديسمبر 1161
األطفال بكليو التربيو

 شاركت بالضارر في المستمر العلمي الثا ي لمركل رعايو رت ميو الطفرلاو
– جامعااو الم ااررة بع ااران " :تربيااو األطفااال رت االضتياجااات الةا ااو فااي

الرطن العربيو الراقع رالمستكبل"في الفترة من  14-13مارس .1113
 شاركت بالضارر رالم اقشو رالت ظيم في المستمر العلمي العشرين رالدرلذ
المكام بكليو التربيو جامعو دميااط بع اران "تطارير سياساات رباراما مسسساات
التعلاايم العااالذ فااذ ااارء متطلبااات الت ميااو المسااتدامو" فااذ الفتاارة ماان 62-67
أكتربر 1165
اللغاخ
 اللغح االنجليزيح
المؤلفاخ






رضانت ياجطتير بعُواٌ االتجاهاث انًتبادنت بيٍ األطفال
انًكفوفيٍ واألطفال انًبصريٍ دراضت ييذاَيت يقارَت عاو 4112
بتقذير يًتاز يع انتوصيت بانطبع وانتذاول بيٍ انجايعاث وانبحوث
انعهًيت .
رضانت دكتوراة بعُواٌ فعانيت برَايج تعويضي الكطاب بعط
انًفاهيى نألطفال انًعاقيٍ بصريا في يرحهت يا قبم انًذرضت
عاو 4101
بحج بعُواٌ انذيج وعالقته بانقبول االجتًاعي ألطفال يا قبم
انًذرضت روى االحتياجاث انخاصت  ,يُشور بًجهت انثقافت
وانتًُيت انعذد ( )97انطُت( )02ابريم .4102
بحج بعُواٌ فاعهيت برَايج قائى عهي األَشطت في تًُيت
انًفاهيى االجتًاعيت وانخهقيت نألطفال انًكفوفيٍ في يرحهت يا
قبم انًذرضت يُشور بًجهت انثقافت وانتًُيت انعذد ()014
انطُت()062يارش.4106

عضىيح اللجان






عضى نجُت انًخخبراث بكهيت انخربيت جبيعت دييبط.
عضى نجُت انًكخببث بكهيت انخربيت جبيعت دييبط.
عضى بىحذة اإلرشبد بكهيت انخربيت جبيعت َجراٌ .
يُسقت األَشطت انطالبيت بقسى ريبض األطفبل جبيعت َجراٌ نهعبو
2102

ملخص الخثراخ الىظيفيح

 يعيذة في انفترة يٍ 0999/ 2/2حخً2112/ 9/22
 يذرش يطاعذ في انفترة يٍ 2112/ 9/24حتي 2101/ 9/22
 يذرش اعتبارا يٍ  2101/ 9/22حتي األٌ .
 يذرب يعتًذ بًركس تطوير األداء انجايعي بجايعت ديياط .

تدريس مقررات بقسم رياض األطفال بكلية الرتبيةجامعة دمياط
 قمت بتدريس لعدرسدر دل لعمدالت لعتية ب دث بباد يسدال لكليداا برب دث لعت ب دث
لعناع ث بر ال أثناء عمبى د رت باعرب ث .
 قمت بتدريس
بر ال.

لعدرسدر دل لعمدالت لعتية ب دث بباد يسدال لكليداا برب دث لعت ب دث

 قماات بتاادريس ال ديااد م ا المااواد الن ريااة وال مليااة بقساار رياااط ال ااا
بكليتى التربية النوعية والتربية بدميا وهى :
 انصحت انُفسيت واإلرشبد انُفسً نألطفبل .
 انخربيت األخالقيت نألطفبل .
 سيكىنىجيت روي االحخيبجبث انخبصت وطرق حعهيًهى .
 سيكىنىجيت انهعب .
 صعىببث انخعهى فً انطفىنت .
 انفروق انفرديت وانقيبس انُفسً نألطفبل .
 انًفبهيى االجخًبعيت وانخهقيت .
 عهى َفس انًُى نألطفبل.
 انخُشئت االجخًبعيت وانضبظ االجخًبعً.
 يكخببث ويخبحف األطفبل.
 إعذاد انطفم نهقراءة وانكخببت.
 عهى َفس انًُى
 يُبهج انبحث .

المقرراخ التي قمد تتذريسها في قسم رياض األطفال جامعح نجران






يُبهج ريبض األطفبل
إرشبد انطفم وحىجيهه
يشكالث انطفىنت
حذريب ييذاَي في يجبل ريبض األطفبل

