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 السيرة الذاتية

 

 أوالً بيــــانات عامــــة:
 

 عبد الحميد عثماند. سهير : االسم

 م11/11/1951تاريخ الميالد: 

 لمنيابقسم العلوم التربوية بكلية رياض األطفال جامعة ا أستاذ مساعد: الحالية الوظيفة

 ة: متزوجالحالة االجتماعية

 انأرض سلط –بندر المنيا  –المنيا : محل اإلقامة

  0113571313الهاتف المحمول: 

 086 / 2360770ت منزل: 
 

 : العلميةالمؤهالت ثانياً 

 .م1976جامعة عين شمس  –دراسات الطفولة كلية البنات بكالوريوس  -

 جامعة عين شمس. –م كلية البنات 1980دبلوم دراسات عليا )خاص(  -

 جامعة عين شمس. –م كلية البنات 1989ماجستير  -

 جامعة المنيا. –كلية التربية م 1993دكتوراه  -

 م.2010جامعة المنيا  –كلية رياض األطفال أستاذ مساعد  -
 

 الدورات التدريبية التى قام عضو هيئة التدريس بتنفيذها.: ثالثاً 
فااع  Videw Conferenceالبرناااما التاادريبع لمعلمااات رياااض األطفااال عاان طرياا   -1

 م.1997عام  6 – 3الفترة من 

ام الخااص بمااديرن ون اار ووكاتع التعلاايم األساساع لعاااما التادريبع المشااركة فاع البرناا -2

 م.1999/2000

انون  / المدارس فع المراحل التعليمية المختلفة )الثالمشاركة فع تقويم معلمع ومعلمات  -3

 اإلعدادن / االبتدائع / رياض األطفال(.

 م.12/5/2002-9الزمنية من الدورة التدريبية لمديرات الروضات فع الفترة  -4

-21ماااان  الاااادورة التدريبيااااة لمااااديرات ومشااااروعات الروضااااات فااااع الفتاااارة الزمنيااااة -5

 م.29/1/2003

عااان باااراما تنمياااة الطفولاااة المبكااارة لمشااارفات ريااااض األطفاااال تنفياااذ برنااااما تااادريبع  -6

 م.22/1993-16بجمعيات تنمية المجتمع المحلع بالمنيا فع الفترة الزمنية من 

فاااع الااادورات التدريبياااة لمعلماااات ريااااض تطبيقياااة المشااااركة بالمحاضااارات الن رياااة وال -7

 األطفال التابعة لهيئة إنقاذ الطفولة.

 دورات تدريبية لمشرفات الحضانة والروضة فع التواريخ التالية:  -8

 – 7م[، ]1/6/1998 – 23/5]م[، 29/12/1997 – 22]م[، 2/10/1997 – 27/9]

 – 25/5] م[،7/4/2001 – 2/4][، 4/4/2000 – 25/3]م[، 16/12/1998

[، 10/7/2002 – 30/6م[، ]1/1/2002 – 22/12/2001]م[، 5/6/2001

 م[.28/1/2004 – 24[، ]17/12/2003 – 13م[، ]18/1/2003 –م 28/12/2002]

 م.25/6/2000التدريبية للرائدات الريفيات الدورة  -9
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ات رفالعلمية الخاصة بتنمية مهارات األطفاال ماا لبال المدرساة وذلا  لمشانشطة تقديم األ -10

 الحضانات والروضات فع مراكز ولرن محاف ة المنيا.
 

 مقررات دراسية قامت بتدريسها عضو هيئة التدريس: رابعاً 
 

 : أوال مقررات متعلقة بمرحلة البكالوريوس

 المهارات اليدوية والفنية لألطفال للفرق األربعة كلية التربية. -

 بية. تكوين المفاهيم اللغوية والدينية لألطفال كلية التر -

 التربية األسرية للفرلة األولع والثانية كلية التربية. -

 ( كلية التربية النوعية.1مدخل إلع علوم المسرح ) -

 ( كلية التربية النوعية.2مدخل إلع علوم المسرح ) -

 دور الحضانة ورياض األطفال كلية التربية. -

 المشكتت السلوكية لألطفال كلية التربية. -

 كلية التربية. أساليب التعامل مع الطفل -

 علم نفس تعليم الطفل كلية التربية. -

 تخطيط براما األطفال كلية التربية. -

 تربية أسرية كلية التربية النوعية. -

 تنفيذ براما األطفال كلية التربية. -

 التنشئة االجتماعية كلية التربية. -

 بحث نفسع تعليمع كلية التربية. -

 كلية التربية.  –أدب األطفال  -

 لية التربية.لصص األطفال ك -

 مسرح األطفال كلية التربية. -
 

 : وديةالمملكة العربية السع –الرياض  –مقررات تم تدريسها بكلية إعداد المعلمات 

 (1أسس البحث العلمع ) -    ثقافة الطفل  -

 (2أسس البحث العلمع ) -   مكتبات األطفال -

 تطبيقات علع علم النفس -    أدب الطفل -

 علم النفس العيادن والمرضع -  مشكتت الطفل السلوكية -

 القياس والتقويم لطفل الروضة -  مناها المدرسة االبتدائية -

 (1طرق تدريس خاصة) -  المفاهيم الرياضية والعملية لطفل الروضة  -

 مقدمة فع التربية الخاصة -   طفل بطيئ التعلمالسيكولوجيا  -

 يت والروضة.االتصال والعتلة بين الب -
 

 مقررات مرحلة دبلوم الدراسات العليا )الخاص والمهنى(:

 أولع دبلوم خاص. مادة التخصص -

 أولع دبلوم خاص.  تمهيد المادة -

 ثانية دبلوم خاص دور الحضانة ورياض األطفال -

 دبلومة مهنية   تربية الطفل -

 دبلومة مهنية  أساليب رعاية الطفل -

 دبلومة مهنية  ثقافة الطفل وفنونه -
 

 تابع السيرة الذاتية: 
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حلتااع المشاااركة فااع أعمااال االمتحانااات والكنتاارول بكليااة التربيااة والتربيااة النوعيااة لمر -

 البكالوريوس والدراسات العليا.

 –معلماع المرحلاة االبتدائياة للمساتون الجاامعع )محاضار  المشاركة فع برنااما تههيال -

 أعمال كنترول(.

 الحفتت التابعة للكلية فع أعياد الطفولة والمرأة.اإلعداد واإلشراف علع  -

 اإلشراف علع الرحتت العلمية لقسم تربية الطفل بالكلية. -

 اإلشراف علع المعارض الخاصة بالكلية والقسم. -

 يا.المشاركة فع الدورات التدريبية التابعة لجمعيات المجتمع المحلع بمحاف ة المن -

 لعلمية والندوات. المشاركة فع العديد من المؤتمرات ا -

 اإلشراف علع العديد من الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه(. -

الحصااول علااع العديااد ماان شااهادات الشااكر والتقاادير للجهااود المبذولااة فااع المجاااالت  -

 المختلفة.

 عضو لجنة تطوير مناها مرحلة البكالوريوس. -

 عضو لجنة تطوير مناها الدراسات العليا. -
 

 ض(: الريا –طبيقية خارج الوطن )المملكة العربية السعودية األنشطة العلمية والت

 رئيسة النشاط الثقافع واالجتماعع بقسم رياض األطفال. -

 إعداد وتقديم ندوات علمية فع موضوعات متنوعة. -

عا  لجنااة مكونااة ماان )ثتثااة أعضاااع( لوضااع االمتحانااات وتصااحيحها للمعياادات علااع  -

 مستون محاف ة الرياض.

 مقررات الدراسية وتوظيفها.عضو لجنة وضع ال -

 إعداد وتقديم العديد من المسرحيات التربوية. -

  اإلشراف العام علع االحتفاالت الوطنية بالمملكة.  -

 المشاركة فع أعمال السير والرصد. -

 تدريس العديد من المواد فع مختلف التخصصات. -
 

 -:العلمية األبحاث 
 –لبنات الطفل العالمع )رسالة ماجستير، كلية دراسة تحليلية لمضمون ما لدم للطفل فع عام ا -

 جامعة عين شنس(.

دراسااة تحليليااة لمضاامون مساارحيات األطفااال ولياااس ماادن فاعليااة برناااما مساارحع مقتاارح   -

ليااة كلطفاال مرحلااة مااا لباال المدرسااة )رسااالة دكتااوراه، لتنميااة بعاا  القاايم األختليااة والدينيااة 

 جامعة المنيا(. –التربية 

مدرساة لبرناما فع التدريب وإعادة التدريب التربون لمعلمات مرحلة ماا لبال التصور مقترح  -

 غير المتخصصات بمحاف ة المنيا. 

 واألغنياة فاع خفا  السالوع العادوانع القصاةمدن فاعلياة برنااما عتجاع مقتارح باساتخدام  -

 لدن أطفال ما لبل المدرسة.

 ود لانون الطفل. لإلعتنات التليفزيونية فع إطار بندراسة تحليلية  -

ن "دراساة تحليليااة نالادة فاع ضااوع متطلباات القاارأغنياة الطفال المصاارن فاع وساائل اإلعااتم  -

 الحادن والعشرين".

 ين.بعنوان "االستراتيجيات المستحدثة فع الكشف المبكر لدن األطفال المعالبحث مرجعع  -

لادن  نمياة القايم الجمالياةبحث تم لبوله وتحات النشار بعناوان "دور المجاتت الساعودية فاع ت -

 طفل ما لبل المدرسة".
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ة لطفال "دور القصص اإللكترونية فاع تنمياة القايم األختلياة والدينيا بحث تحت النشر بعنوان -

 الروضة. 


