
 

    

 

 : بيانات شخصية: أوال 

 د/ ناصـر فــؤاد علــى غُـبـيــش .      م.: أ.   االسـم 

بقسةة   .مأتةةذا ،لشةةن ا الاساتةةاع ال ليةةا ثالب    الكليةة  وكيةة :  الحاليةةة الوظيفةةة

رعايةة  الخامةة  ال امةة  لمركةة   ثمةةاير (ثطةةرت رةةاسي مناهج الذرب يةة   ال لةة م

 .م   المنيابكلي  سياض األطفال ،جا الطف ل 

 16/12/1963:  تاريخ الميالد

 : مذ ثج + ثالث  أبناء    الحالة االجتماعيـة

 nasser.f@mu.edu.eg       : البريد االلكترونى

                         nghobish@hotmal.com   

 01007479957   الهاتف المحمول:

  0862318438       هاتف منزلى:

 

 :الدرجات العلمية    و األلقابثانيا : 

 

  2007 /29/5 المنيا كلي  الذربي  جام  ،الطفل( مناهج  .مأتذا  اللقب ال لمى -1

 م ة  المنيةاجا كليةة التربيةة( ،رةاسي ثطرت مناهج ـ    رربي  الطفلدكذ ساة الفلسف  في الذربي   -2

15/1/ 1996. 

جام ةة  المنيةةا  كليةةة التربيةةة( ، رةةاسي ثطةةرت منةةاهج ـ   رربيةة  الطفةةلالماجسةةذير فةةى الذربيةة   -3

26/5/1991 . 

باإلتةماعيلي   كليةة التربيةةدبل م خاص في الذربي   منةاهج ثطةرت رةاسي ( بذقةاير عةام جيةا ،  -4

 .1988 ،جام   قناة الس ي 

، ممتةا  مةم مرتبةة ال ةر  صص اللغ  ال ربي ( بذقةاير عةام الليسان  فى اآلداب ثالذربي   رخ -5

  .1986ماي  كلي  الذربي  ، جام   ال قازيق

 ثالثا : التدرج الوظيفي :

 بكلي  سياض األطفال،جام   المنيا -مناهج  -.م بقس  ال ل م الذرب ي أتذا  -1

 بكلي  الذربي  ، جام   المنيا - مناهج – بقس  رربي  الطفل .مأتذا   -2

 بقسةة  الاساتةةاع الذرب يةة   ثمةةاة المنةةاهج ثطةةرت الذةةاسي ( المنةةاهج ثطةةرت الذةةاسي  .ما أتةةذ -3

 بكلي  ال ل م الذطبيقي  بص س ، تلطن  عماا

  بقسةة  الاساتةةاع الذرب يةة   ثمةةاة المنةةاهج ثطةةرت الذةةاسي ( المنةةاهج ثطةةرت الذةةاسي  .مأتةةذا  -4

 ، تلطن  عماابكلي  الذربي  بص س

 بكلي  الذربي  جام   المنيا - راسي ثطرت اهج من - رربي  الطفلبقس  ماسس  -5

 بكلي  الذربي  جام   المنيا - راسي ثطرت مناهج  - رربي  الطفلبقس  ماسس مساعا  -6

  بكلي  الذربي  جام   المنيا م يا بقس  رربي  الطفل -7

    .م ل  لغ  عربي  ثرربي  إتالمي  ب زاسة الذربي  ثالذ لي  المصري  -8

  طة اإلدارية: رابعا : المهام واألن
 )أ( بكلية رياض األطفال ، جامعة المنيا          

   الاساتاع ال ليا ثالب   لشن ا  سياض األطفال جام   المنيا كليةوكي . 

 

mailto:nasser.f@mu.edu.eg
mailto:nghobish@hotmal.com
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 سياض األطفال جام   المنيا عميد كلية 

   لشن ا الذ لي  ثالطالب . سياض األطفال جام   المنيا كليةوكي 

 بكلي  سياض األطفال  رعاي  الطف ل ل ام  لالخام  امرك   رئيس مجلس إدارة. 

  بكلي  سياض األطفال رعاي  الطف ل ل الخام  ال ام   لمرك  التنفيذيالمدير. 

  طفال الجم ي  ال لمي  للذربي  ثثقاف  الطفل بكلي  سياض األنائب رئيس مجلس إدارة

 .جام   المنيا

   يا   المني  سياض األطفال ،جامبكل الجم ي  ال لمي  للذربي  ثثقاف  الطفل مؤسسيوكي. 

 .المنيا 

 لمكذب الذاسيب المياانى  . الذنفيذي الماير 

   المشرف ال ام على ثماةM.I.S  .) نظ  الم ل ماع اإلداسي  

  لم قعاعلى ماير ر رير الب اب  االلكذرثني   سابط م قع الكلي  بم قع جام   المنيا 

  (لمجل  األعلى للجام اع المصريااللكذرثني ل

 مذاب   أعمال أعضاء هين  الذاسي  ثم اثنيه . رئيس لجنة 

 قس  ال ل م الذرب ي . عضو مجلس 

     منسق عام األنشط الطالبي 

 2009/2010 نذرثل الفرق  األثلىسئي  ك 

 2010/2011نذرثل الفرق  الثاني  سئي  ك 

 2011/2012سئي  كنذرثل الاساتاع ال ليا 

  سائا أترة المسذقبل بالكلي 

 

 )ب( بكلية التربية ، جامعة المنيا          

 رربي  الطفل قسم رئيس مجلس -

 الكلي  مجلسعضو  -

 .لمنياالذربي  جام   ابكلي   رعاي  الطف ل ل الخام  ال ام   لمرك  التنفيذيالمدير  -

 المنبثق  عن مجل  الكلي   شن ا الذ لي  ثالطالب عضو لجنة -

  .الذربي  جام   المنيا بكلي  عضو لجنة متابعة الخريجين -

 الكلي  لمرمل  البكال سي س ثالليسان  .جداول  رئيس لجنة -

 الكلي  لمرمل  البكال سي س ثالليسان  . مراجعة جداول عضو لجنة -

  كونترول الفرقة الثالثة عضو -

  دبل م عام نظام ال ام ال اما ( كونترول الدراسات العليا عضو -

 لمذكراع الطالبي  بقس  رربي  الطفل.ف ص الكذب ثا عضو لجنة -

 قس  رربي  الطفل. ب أعضاء هين  الذاسي  ثم اثنيه   مذاب   أعمال رئيس لجنة -

 الثقافي  بكلي  الذربي  ، جام   المنيا رائد اللجنة -

 .بكلي  الذربي  ، جام   المنيااألتر  رائد لجنة -

  .عض  مجل  إداسة صناثت الذكافل االجذماعي بالكلي -

  األمين ثاألمين المساعا للجن  ار اد الطلب   عضو لجنة اختيار -

 ي  بالكلي  .جام المذكراع الالكذب ث عضو لجنة فحص -

     

 في و ارة التعليم العالي بسلطنة عمان: )ج(       

               ثماة المناهج ثطرت الذاسي  بكلي  ال ل م الذطبيقي  بص س           رئيس مجلس -

 الذربي  بص س مجلس كليةعض  ثمقرس  -              

 ال ل م الذطبيقي  بص س                       مجلس كليةعض  ثمقرس  -

 الذرب ي  بكلي  الذربي  بص س.  مجلس قسم الدراساتعض  ثمقرس  -

 بكلي  الذربي  بص س . مجلس وحدة المناهجعض  ثمقرس  -

                    ال لمي  بكلي  ال ل م الذطبيقي  بص س       راساتلجنة البحوث والدعض  ثمقرس  -

    بكلي  ال ل م الذطبيقي  بص س                وحدة التنمية المهنيةعض  ثمقرس  -
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                    ي  بص س.   لملذقى الثقافى األثل لكلي  ال ل م الذطبيقاإلعااد  اللجنة الرئيسةعض  ثمقرس -

-TEDS(علةةى رنفيةةذ الاساتةة  الاثليةة  إلعةةااد م لةة  الريا ةةياع مراقةةب م ةةر    عضةة -

( كلي  ال ل م الذطبيقي  بصة س،ثالذي طبقذهةا اللجنة  ال طنية  لضةماا الجة دة بالكلية   2008

 بالذ اثا مع ثزاسة الذربي  ثالذ لي  ثثزاسة الذ لي  ال الى ثجام   السلطاا قاب س.

 بكلي  الذربي  بص س .م مل الذاسي  المصغر مدير  -

           اإلعالمي  بكليذى الذربي  ،ثال ل م الذطبيقي  بص س.             رئيس اللجنة -

 الخط ال ربي بكلي  الذربي  بص س.          رئيس لجنة -

 بكلي  الذربي  بص س. اللجنة الفنيةعض   -

 بكلي  الذربي  بص س . منسق برنامج التربية العملية -

 بكلي  الذربي  بص س لجنة المعام  عض  -

 مايثي الذخرج بكلي  الذربي  بص س. لجنة تقييم المعلمينعض   -

 بقس  الاساتاع الذرب ي  بكلي  الذربي  بص س اللجنة االجتماعيةعض   -

 بكلي  الذربي  بص س. لجنة األن طة الطالبيةعض   -

  بكلية  الذربية تةاع الذرب ية الصةادسة عةن قسة  الاسا هيئة تحريةر ن ةرة تربويةاتعض   -

 .بص س

تاتةى اإلسشةاد األكةاديمى لطةالب شة ب  اللغة  ال ربية  ، ثطالبةاع الذ لةي  األ عضو لجنةة -

 .بكلي  الذربي  بص س

 اإلشةةةراف علةةةى الذةةةاسيب المياانى الذربيةةة  ال مليةةة ( لطلبةةة  شةةة ب: الذ لةةةي  عضةةةو لجنةةةة -

    .الذربي  بص س األتاتى ثاللغ  ال ربي  ثالذربي  اإلتالمي  بكلي 

 

 األن طة التطبيقية:

 دورات تدربية وورش عم  فى مصر: حضور  – 1-أ 

 ( FLDP  مشةرث هينة  الذاسي رنمية  قةاساع أعضةاء  ركة الذالية  مةن م الثمانية  از الاثساعياجذ -   

ع مشةةرث  رةاسيب أعضةةاء هينة  الذةةاسي  ثم ةةاثنيه  ثال ةاملين علةةي نظة  ثركن ل جيةةا الم ل مةةا  ةمن

 ،ثهى:الرصاالع بجام   المنياثا

 

 

فةةال بكليةة  سيةةاض األط"   التربيةةة الميدانيةةة بريةةاض األطفةةال" ب نةة اا ر ريفيةة  مضةة س ثسشةة  عمةةل -

 15/2/2012جام   المنيا 

 التاريخ اسم الدورة كود الدورة

109 Maintenance 4/3    2012/4/4      إلي 

108 Internet 4/1   2012/4/2       إلي 

107 Access 3/27   2012/3/29   إلي 

106 PowerPoint 3/22    2012/3/26  إلي 

105 Excel 3/19   2012/3/21   إلي 

104 Word 3/15   2012/3/18   إلي 

103 Windows 3/11   2012/3/13إلي    

102 IT 3/7   2012/3/8     إلي 
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ا " بفنةات كةايرث خةا  ال فةى مصةرالمنهج الجديد لرياض األطففى " ر ريفي  مض س ثسش  عمل -

الم  نة   بالقاهرة ،  من مشرث  ر سةين الطف لة  المبكةرة بذ ةاثا ثزاسة الذربية  ثالذ لةي  ، ثهينة 

 (2010ماسس  4- 3الكناي   

من  ة( " ب مةاة الذطة ير بجام ة  المنيةا ، L1 التخطيط االستراتيجىمض س ثاجذياز دثسة فى " -

 (2009أكذ بر 22- 21الذاسي  ثالقياداع مشرث  رنمي  قاساع أعضاء هين  

 من  ،( " ب ماة الذط ير بجام   المنيا T2 نظام الساعات المعتمدةمض س ثاجذياز دثسة فى " -

 .2009ي نيه 8-7مشرث  رنمي  قاساع أعضاء هين  الذاسي  ثالقياداع

   ير بجام ة( " ب مةاة الذطةT1  اسةتخدام التكنولوجيةا فةى التةدريسمض س ثاجذياز دثسة فةى " -

  2009ي نيه 8-7المنيا ،  من مشرث  رنمي  قاساع أعضاء هين  الذاسي  ثالقياداع

  ( " ب مةاة الذطة ير بجام ةةC3  تنظةيم المةؤتمرات العلميةةمضة س ثاجذيةاز دثسة فةى " -

ي نيةةه  22 -21المنيةةا ،  ةةمن مشةةرث  رنميةة  قةةاساع أعضةةاء هينةة  الذةةاسي  ثالقيةةاداع 

2009. 

ر ( " ب مةةاة الذطةة يT4"   معةةايير الجةةودة فةةى العمليةةة التدريسةةيةثسة فةةى "مضةة س ثاجذيةةاز د -

أبريةةل  15 -14بجام ةة  المنيةةا ،  ةةمن مشةةرث  رنميةة  قةةاساع أعضةةاء هينةة  الذةةاسي  ثالقيةةاداع 

2009. 

" طفةالتنفيذ البرامج التدريبية للمعنيةين بريةاض األمض س ثاجذياز ثسش  راسيب الماسبين فى " -

 . 2009ماسس/ 19 – 17ربي  جام   المنيا،ثثزاسة الذربي  ثالذ لي ،، بذ اثا كلي  الذ

ذربيةة  ، ( " ب مةةاة الذطةة ير بكليةة  الI1"   تةةيليف الكتةةاب الجةةامعىمضةة س ثاجذيةةاز دثسة فةةى "  -     

 24- 21جام ةةة  المنيةةةا ،  ةةةمن مشةةةرث  رنميةةة  قةةةاساع أعضةةةاء هينةةة  الذةةةاسي  ثالقيةةةاداع  

 (..  2006أغسط 

يةا ، ( " ب مةاة الذطة ير بجام ة  المنD3  توكيةد الجةودة واالعتمةاددثسة فةى "مض س ثاجذياز  -

 (..  2006ي لي  27- 25 من مشرث  رنمي  قاساع أعضاء هين  الذاسي  ثالقياداع  

 ( " ب مةةاة الذطةة ير بجام ةة  المنيةةا ،  ةةمنI1"   العةةرض الفعةةالمضةة س ثاجذيةةاز دثسة فةةى " -

 (..  2006ي لي  27- 25سي  ثالقياداع  مشرث  رنمي  قاساع أعضاء هين  الذا

ن ( " ب ماة الذط ير بجام ة  المنيةا ،  ةمR3 إعداد م روع بحثىمض س ثاجذياز دثسة فى " -

 (.  2006ي لي  19- 17مشرث  رنمي  قاساع أعضاء هين  الذاسي  ثالقياداع  

يةةا ،  ةةمن ( " ب مةةاة الذطةة ير بجام ةة  المنT4  تصةةميم المقةةررمضةة س ثاجذيةةاز دثسة فةةى " -

 (..  2006ي لي  19- 17مشرث  رنمي  قاساع أعضاء هين  الذاسي  ثالقياداع  

 " فةى المركة  الكشةفى ال ربةى بفشةراف هينة  أصةول البحةا الميةدانىمض س ثاجذيةاز دثسة "  -

 نيا .الي نيسيف باالشذراك مع مؤتس  المشكاة للب ث ال لمى بالقاهرة ، ثكلي  الذربي  بالم
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" فةةى المركةة  الكشةةفى ال ربةةى بفشةةراف مهةةارات اسةةتخدام الحاسةةوباز دثسة " مضةة س ثاجذيةة -

 . بالمنيا هين  الي نيسيف باالشذراك مع مؤتس  المشكاة للب ث ال لمى بالقاهرة ، ثكلي  الذربي 

 بالجام   األمريكي  بالقاهرة.  ( TOEFL)مض س ثاجذياز دثسة فى اللغ  اإلنجلي ي   -

 نيا.المب" بمرك  الذ ل  اإلنسانى ، كلي  الذربي   أصول التدريس" مض س ثاجذياز دثسة فى -

نةاع " ، بفشةراف المركة  القة مى لالمذ االتقةويم التربةو مض س ثاجذيةاز دثسة راسيبية  فةى " -

 ثالذق ي  الذرب ى ثكلي  الذربي  جام   المنيا .

 

 دورات تدريبية وورش عم  )متدرب( فى سلطنة عمان:   - 2-أ

 

 بكلي  الذربي  بص س. التربية العمليةسش  عمل : ث مض س -

 بكلي  الذربي  بص س. اإلرشاد األكاديمىثسش  عمل :   مض س -

 بكلي  الذربي  بص س . (MS Excelاإلكس )مض س ثاجذياز دثسة راسيبي  فى  -

 بكلي  الذربي  بص س . ( MS Wordالوورد)مض س ثاجذياز دثسة راسيبي  فى  -

 بكلي   ( MS power pointالبوربوينت)دثسة راسيبي  فى مض س ثاجذياز  -

 الذربي  بص س .

 بكلي  الذربي  بص س . ( MS Wordالوورد)مض س ثاجذياز دثسة راسيبي  فى  -    

  

 دورات تدربية وورش عم  )مدرب أو م ارك فى التدريب( فى مصر:  -1ب ـ 

 

ثالفريةر  جم ي  الج ثية  بمقر( إباا  الطفلأثر الخطاب الاينى فى   تقديم ندوة المشاسك  في – 1

 .2012/ 2/4 ي مبالمنيا   للذنمي

الذ لةةي  ثبةةفداساع الذربيةة  لمعلمةةات ريةةاض األطفةةال  ف اليةةاع البرنةةامج الذةةاسيبى إعةةداد وإدارة  -2

فةى  (،  ةمن مشةرث  ر سةين الذ لةي ريةاض األطفةالبرطبيةق المةنهج الجايةا  بم افظ  المنيا على: 

ن مةى الفذةرة   المبكرة بذ اثا كلي  سيةاض األطفةال بالمنيةا ثثزاسة الذربية  ثالذ لةي  فةمرمل  الطف ل

29/1 – 9/2/2012 . 

 م يةةعةةن  أتةاليب الذقة ي  ثاالمذ انةاع( ألعضةةاء هينة  الذةاسي  ثم ةاثنيه   تقةديم ورشةة عمة  -3

 بمقر كلي  سياض األطفال. 18/12/2011األما 

ضةامن مايري  الذأللفي  الثالث ( بذ اثا  إداسة األترة ثالطف ل  ب  ر اياع األترة فى اإدارة ندوة -3

 بمقر الكلي . 30/11/2011االجذماعى بالمنيا ي م 

 بمقر الكلي . 25/9/2011عن   نظام الساعاع الم ذماة( ي م  إدارة ندوة تعريفية -4

ربيةة  فداساع الذبةةلمعلمةةات ريةةاض األطفةةال  ف اليةةاع البرنةةامج الذةةاسيبىفةةي  )مةةدربا(المشةةاسك   -5

ن (،  ةةمن مشةةرث  ر سةةيريةةاض األطفةةالبرطبيةةق المةةنهج الجايةةا  ثالذ لةةي  بم افظةة  المنيةةا علةةى: 

فةى  ثالذ لةي  الذ لي  فى مرمل  الطف ل  المبكرة بذ اثا كلية  سيةاض األطفةال بالمنيةا ثثزاسة الذربية 

 . 17/9/2011 – 6/9الفذرة من 

بةةفداساع الذربيةة  لمعلمةةات ريةةاض األطفةةال  الذاسيبيةة ف اليةةاع ال سشةة  فةةي  مةةدربا()المشةةاسك   -6

(،  ةةمن مشةةرث  رجريةةب رطبيةةق المةةنهج الجايةةا لريةةاض األطفةةال ثالذ لةةي  بم افظةة  المنيةةا علةةى: 
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ر سةةين الذ لةةي  فةةى مرملةة  الطف لةة  المبكةةرة بذ ةةاثا كليةة  سيةةاض األطفةةال بالمنيةةا ثثزاسة الذربيةة  

 . 31/7/2011 – 20/7ثالذ لي  فى الفذرة من 

 " بقاعةة  طةةه  المةةنهج الجديةةد لريةةاض األطفةةال فةةى مصةةرلقةةاء لجنةة  ر كةةي  "ال ضةة س م كما(   -7

ة بذ ةاثا مسين باي اا عام ثزاسة الذربي  ثالذ لي  بالقاهرة ،  من مشرث  ر سين الطف لة  المبكةر

 (2011ماسس  17ثزاسة الذربي  ثالذ لي  ، ثهين  الم  ن  الكناي   

بةةفداساع لمعلمةةات وموجهةةات ريةةاض األطفةةال فةةي  ثسشةة  عمةةل دربا() محاضةةرا ومةةالمشةةاسك  -8

من (،  ةةرجريةةب رطبيةةق المةةنهج الجايةةا لريةةاض األطفةةال الذربيةة  ثالذ لةةي  بم افظةة  المنيةةا علةةى: 

زاسة مشةةرث  ر سةةين الذ لةةي  فةةى مرملةة  الطف لةة  المبكةةرة بذ ةةاثا كليةة  سيةةاض األطفةةال بالمنيةةا ثث

 . 1/12/2010 – 20/11الذربي  ثالذ لي  فى الفذرة من 

 

ري لذنفيةةذ رةةاسيب للم لمةةاع ثالمةة جهين الفنيةةين ثمةةايفةةي  ثسشةة  ) محاضةةرا ومةةدربا(المشةةاسك  -9

المشةةةاكل ) بم افظةةة  المنيةةةا علةةةى:  سث ةةةاع الجم يةةةاع الشةةةريك  بالمشةةةرث  ثاللجةةةاا المجذم يةةة 

رملة  ي  فةى م((،  من مشرث  ر سين الذ لة 6:  4السل كي  لاى األطفال فى المرمل  ال مري  من 

 – 21/10الطف لةةة  المبكةةةرة بفشةةةراف جم يةةة  الج ثيةةة  ثالفريةةةر للذميةةة  بالمنيةةةا فةةةى الفذةةةرة مةةةن 

28/10/2010 . 

 

رى األهلي  بقةلمعلمات رياض األطفال بالجمعياتفي  ثسش  عمل ) محاضرا ومدربا(المشاسك  -10

 (،  ةةمن  المناتةب نشةةطالذخطةيط ثسصةةا االمذياجةاع الذاسيسةةي  ثث ةع األ م افظة  المنيةا علةةى: 

بالمنيةا  مشرث  ر سين الذ لي  فى مرمل  الطف ل  المبكرة بفشراف جم ية  الج ثية  ثالفريةر للذمية 

 . 25/2/2010 – 24/2فى الفذرة من 

لمعلمةةةةات وموجهةةةةات ريةةةةاض األطفةةةةال فةةةةي  ثسشةةةة  عمةةةةل ) محاضةةةةرا ومةةةةدربا(المشةةةةاسك   -11

 مية (،  ةمنعلةى الل ةب ثاألسكةاا الذ لي األهلي  بم افظ  المنيةا علةى : الةذ ل  القةائ بالجمعيات

ميةة  مشةةرث  ر سةةين الذ لةةي  فةةى مرملةة  الطف لةة  المبكةةرة بذ ةةاثا جم يةة  الج ثيةة  ثالفريةةر للذ

 . 8/2/2010 – 6/2بالمنيا ثثزاسة الذربي  ثالذ لي  فى الفذرة من 

 األهلية  لمعلمةات ريةاض األطفةال بالجمعيةاتفةي  ثسشةذى عمةل ) محاضةرا ومةدربا(المشاسك   -12

سةةين بم افظةة  المنيةةا علةةى: الذ ل  القةةائ  علةةى الل ةةب ثاألسكةةاا الذ ليميةة (،  ةةمن مشةةرث  ر 

ثزاسة ثالذ لةةي  فةةى مرملةة  الطف لةة  المبكةةرة بذ ةةاثا جم يةة  الج ثيةة  ثالفريةةر للذميةة  بالمنيةةا 

 . 28/1/2010 – 26/1الذربي  ثالذ لي  فى الفذرة من 

ات ريةةاض األطفةةال ومسةةئولى الجةةودة موجهةة فةةي ثسشةة  عمةةل لذةةاسيب) مةةدربا (المشةةاسك   -13

االعذمةةاد بةةفداساع الذربيةة  ثالذ لةةي  بم افظةة  المنيةةا ـ  علةةى ""نشةةر ثقافةة  الم ةةايير الق ميةة  ث

لية  كالذرب ى لرياض األطفال"   من مشرث  ر سين الذ لةي  فةى الطف لة  المبكةرة( ، بذ ةاثا 

 – 16/12  فةةةى الفذةةةرة مةةةن الذربيةةة  ثكليةةة  سيةةةاض األطفةةةال بالمنيةةةا ثثزاسة الذربيةةة  ثالذ لةةةي

21/12/2009 ، 

علةى   بم افظة  المنيةا ـميسرات الجمعيات األهلية  في ثسش  عمل لذاسيب) مدربا (المشاسك   -14

،ثالةةامج  "" الم ةةايير الق ميةة  لريةةاض األطفةةال ، ثالمةةنهج الجايةةا ، ثالةةذ ل  القةةائ  علةةى الل ةةب

لذربية    المبكرة( ، بذ اثا كلية  اثمهاساع االرصال"   من مشرث  ر سين الذ لي  فى الطف ل

 . 12/12/2009 – 5/12ثكلي  سياض األطفال بالمنيا ثثزاسة الذربي  ثالذ لي  فى الفذرة من 

ايير على ""نشر ثقافة  الم ةمعلمات رياض األطفال  في ثسش  عمل لذاسيب) مدربا (المشاسك   -15

الذ لةةي  فةةى الطف لةة   الق ميةة  ثاالعذمةةاد الذربةة ى لريةةاض األطفةةال"   ةةمن مشةةرث  ر سةةين

لفذةرة  لةي  فةى االمبكرة( ، بذ اثا كلي  الذربي  ثكلي  سياض األطفال بالمنيا ثثزاسة الذربية  ثالذ

 . 2/12/2009 – 17/11من 

المدربين: أعضةا  هيئةة التةدريس بجةامعتى  (في ثسش  عمل لذاسيب مدربا خبيراالمشاسك     -16

بيةة وريةاض األطفةال بجامعةة الفيةوم، وموجهةات التربية بالمنيا ،والتربية ببنةى سةويف والتر

:"الم ايير الق مية  ثاالعذمةاد الذربة ى لريةاض األطفةال" رياض األطفال بالتربية والتعليم على
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  ةةمن مشةةرث  ر سةةين الذ لةةي  فةةى الطف لةة  المبكةةرة( ، بذ ةةاثا كليةة  الذربيةة  ثكليةة  سيةةاض 

 . 12/11/2009 – 10/11ن األطفال بالمنيا ثثزاسة الذربي  ثالذ لي  فى الفذرة م

لية  األه ألعضةا  الجةان المجتمعيةة للجمعيةاتفةي  دثسة راسيبية  ) محاضرا ومدربا(المشاسك   -17

،إداسة بم افظةة  المنيا أهميةة  الةةذ ل  فةةى مرملةة  الطف لةة  المبكةةرة ،الةةامج الذربةة ى ثمذطلبارةةه

ين الذ لةي  سياض األطفال( فى  ة ء الم ةايير الق مية  لريةاض األطفةال ،  ةمن مشةرث  ر سة

لذربيةة  افةةى امرملةة  الطف لةة  المبكةةرة بذ ةةاثا جم يةة  الج ثيةة  ثالفريةةر للذميةة  بالمنيةةا ثثزاسة 

 . 23/7/2009 – 21/7ثالذ لي  فى الفذرة من 

ظةة  األهليةة  بم افلمجةةالس إدارات الجمعيةةات فةةي دثسة راسيبيةة  ) محاضةةرا ومةةدربا(المشةةاسك   -18

يةةةاض مبكةةةرة ،الةةةامج الذربةةة ى ثمذطلبارةةةه،إداسة سالمنيا أهميةةة  الةةةذ ل  فةةةى مرملةةة  الطف لةةة  ال

رمل  األطفال( فى   ء الم ايير الق مي  لرياض األطفال،  من مشرث  ر سين الذ لي  فى ام

 لذ لةةي  فةةىالطف لةة  المبكةةرة بذ ةةاثا جم يةة  الج ثيةة  ثالفريةةر للذميةة  بالمنيةةا ثثزاسة الذربيةة  ثا

 . 29/6/2009 – 27/6الفذرة من 

   ةةمن لمعلمةةات الحضةةانة وريةةاض األطفةةالفةةي دثسة راسيبيةة  ا ومةةدربا() محاضةةرالمشةةاسك   -19

لذربيةة  امشةةرث  ر سةةين الذ لةةي  فةةى الطف لةة  المبكةةرة( ، بذ ةةاثا كليةة  الذربيةة  بالمنيةةا ثثزاسة 

 . 28/4/2009 – 15/4ثالذ لي  فى الفذرة من 

  ةةمن لمعلمةةات الحضةةانة وريةةاض األطفةةالالمشةةاسك    م ا ةةرا ثمةةاسبا(في دثسة راسيبيةة   -20

لذربيةة  امشةةرث  ر سةةين الذ لةةي  فةةى الطف لةة  المبكةةرة( ، بذ ةةاثا كليةة  الذربيةة  بالمنيةةا ثثزاسة 

 . 14/4/2009 – 4/4ثالذ لي  فى الفذرة من 

 رقةةاي  لمعلمةةات الحضةةانة وريةةاض األطفةةالفةةي دثساع راسيبيةة  ) محاضةةرا ومةةدربا(المشةةاسك   -21

  منيةا ثهينةتة ( ، بذ ةاثا كلية  الذربية  بالاألنشط  ال ملية  لذنمية  مهةاساع أطفةال مةا قبةل الماس

لة  ، ب ضةاناع ثسث ةاع:جم ي  ن  2/10/1997 – 27/9إنقا  الطف ل  بالمنيا فةى الفذةرة مةن 

م ية  عمرثببنى م اس،الجم ي  النس ي  بمطةاى ،جم ية  اإليمةاا ثال لة  اإلتةالمى بسةمال ط ،ج

 مجذمع بذل  ـ المنيا(ين،جم ي  رنمي  المجذمع ب هرة،جم ي  رنمي  المن ل  الفال

 بالذ ةاثا الحاضنات ومعلمات ريةاض األطفةالفي دثساع راسيب ) محاضرا ومدربا(المشاسك   -22

ر ( بمقةة29/12/1997- 20/12مةةع مايريةة  الشةةن ا االجذماعيةة   بم افظةة  المنيةةا  الفذةةرة مةةن 

 .(5/4/1997 -29/3جم ي  اإلمام الشاف ى ببنى م اس بالمنيا، ثالفذرة من 

المختصةةين فةةى مجةةال تعلةةيم الكبةةار ومحةةو فةةي دثساع رةةاسيب ) محاضةةرا ومةةدربا(المشةةاسك   -23

بنةةى  ،بالذ ةةاثا مةةع مركةة  النيةةل لاعةةالم بم افظةة  المنيةةا مل ى ، ديةةر مةة اس ، مغاغةة   األميةةة

 (( .1998م اس بالمنيا خالل شهرى أبريل ثماي 

لموجهةةات ريةةاض  الذ ةةاثا بةةين األتةةرة ثالرث ةة ( فةةي دثسة راسيبيةة   بالمحاضةةرة المشةةاسك  -24

جى على مسذ ى جمه سية  مصةر ال ربية  ،ثالمن قةاة بذ ةاثا مركة  الذطة ير الذكن لة  األطفال

الل الفيةاي  مةن خة 7/5/1997 -3/5ب زاسة الذربي  ثالذ لي  ثكلي  الذربي  بالمنيا فى الفذةرة مةن 

 ا .ك نفران  ، بمقر قاع  الذاسيب عن ب ا بمايري  الذربي  ثالذ لي  بم افظ  المني

  ال امة  بالذ ةاثا مةع الهينة لمعلمى محو األميةالمشاسك    م ا را ثماسبا( في دثسة راسيبي   -25

 لم   األمي  ثر لي  الكباس  بم افظ  المنيا .

خاص  باللغة  عمل: رقيي  تلسل  كذب : أر ل  ، أرن س ، ثأدلذها  الفى ثسش  ق ما ( م المشاسك   -26

  ةة  األميةة بةةى بالقةةاهرة ،برعايةة  المركةة  الةةرئي  للهينةة  ال امةة  لمال ربيةة ( ، بةةالمرك  الكشةةفى ال ر

 ( .22/2/1998-21ثر لي  الكباس فى الفذرة من 

اه مسةئولية المسةلم تجة" ث " حب الوطن مةن اإليمةانالمشاسك  بم ا ررين فى ناثرين عن "  -27

 نيا .ى ببناس الم" بالذ اثا مع مايري  أثقاف المنيا  شن ا الاع ة( بمسجا الف ل وطنه وأمته

ى فةةةى دثسة إعةةةااد طةةةالب كليةةة  الذربيةةة  بالمنيةةةا للمشةةةاسك  فةةة ) محاضةةةرا ومةةةدربا(المشةةةاسك   -28

 -27/6ن ثمة  1997 /7/8 – 18/7، كلي  الذربي  بالمنيا الفذرة من  الم روع الصيفى لمحو األمية

16/7/1998.) 

فةةة  فةةةى مرامةةل الذ لةةةي  المخذل تقةةويم  معلمةةةى اللعةةةة العربيةةةفةةى برنةةةامج )مقومةةةا(المشةةاسك   -29

 ( .1997أبريل  -باالشذراك مع المرك  الق مى لالمذ اناع ثالذق ي  الذرب ى  ماسس 
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اللعةة  اإلبةداع فةي تعلةيمفةي دثسة رةاسيب م لمةى اللغة  ال ربية   ) محاضرا ومةدربا(المشاسك   -30

 ( بالذ اثا مع مايري  الذربي  ثالذ لي  بم افظ  المنيا .العربية

معلمةةى المرحلةةة االبتدائيةةة علةةى فةةى ثسشةة  عمةةل لذةةاسيب  ) محاضةةرا ومةةدربا(المشةةاسك  فةةى -31

 - 27/1المن قةةةاة بماستةةة  ال هةةةراء الشةةةمالي  بالمنيةةةا فةةةى الفذةةةرة مةةةن  مهةةةارات تقةةةديم األن ةةةطة

31/1/1996. 

 

 لجان نوعية  فى مصر: -2 –ب 

 

  2012/2013العذمادلضماا الج دة ثا عض  فريق كلي  سياض األطفال جام   المنيا  -

 2012إداسة انذخاباع نادى أعضاء هين  الذاسي  بجام   المنيا اكذ بر  عضو لجنة -

 إعااد مشرث  الجم ي  ال لمي  للذربي  ثثقاف  الطفل بكلي  سياض األطفال.عضو لجنة  -

 إعااد مشرث  المجل  ال لمي  للذربي  ثثقاف  الطفل بكلي  سياض األطفال.عضو لجنة  - 

دساتةةاع الطف لةة  المبكةةرة ثسيةةاض األطفةةال المنبثقةة  عةةن المجلةة  األعلةةى  عضةةو لجنةةة قطةةاع - 

  2011/2012للجام اع المصري 

ع مرملة  البكال سي س رخصةةص ال لة م الذرب يةة  ( لكليةةا ضةو لجنةةة  مراجعةة أسةةئلة امتحانةةاتع -

منبثقة  ض األطفةال الثش ب ثأقسام سياض األطفال ـ  الذاب   لقطا  دساتاع الطف لة  المبكةرة ثسيةا

 2011/2012عن المجل  األعلى للجام اع المصري 

 2012 ني (لذقيي  السادة المذقامين لل ظائف اإلداسي  بالجام    القان جام   المنيا لجن عض   -

 2011/2012المنيا عضو مجلس جامعة -

 2012/2013شن ا الاساتاع ال ليا المنبثق عن مجل  جام   المنيا عضو مجلس -

 2011/2012شن ا الاساتاع ال ليا المنبثق عن مجل  جام   المنيا عضو مجلس -

 2010/2011شن ا الذ لي  ثالطالب المنبثق عن مجل  جام   المنيا عضو مجلس -

 2010/2011شن ا خام  المجذمع ثرنمي  البين  المنبثق عن مجل  جام   المنيا عضو مجلس -

جام ة  ل سياض األطفةابكلي    بنظام الساعاع الم ذماة لياالاساتاع ال الئ    راجعةم عضو لجنة -

 لجن  قطا  دساتاع الطف ل  المبكرة ثسياض األطفال ، من أعمال2012 اإلتكناسي 

فةال سيةاض األطبكلية   بكال سي س رخصص "الذاخل المبكر"  الئ    مس دة راجعةم عضو لجنة -     

 الطف ل  المبكرة ثسياض األطفال  من لجن  قطا  دساتاع ،2012 جام   اإلتكناسي 

 2011/2012.مرك  سعاي  الطف ل  بكلي  سياض األطفال ،جام   المنيا رئيس مجلس إدارة -     

ى مشةةرث  الذ لةةي  المفذةة   فةة الئحةةةإلعةةداد  –عضةة  فريةةق كليةة  سيةةاض األطفةةال جام ةة  المنيةةا  -

  2010/2011رخصص سياض األطفال 

  –يةا لذربية  جام ة  المنابكلية   ي  المفذة   فةى رخصةص الطف لة الذ لة عضو فريق إعداد م ةروع - 

2009/2010  

منيةةا لكليةة  سيةةاض األطفةةال جام ةة  ال عضةةو فريةةق إعةةداد الخطةةة االسةةترتيجية والخطةةة التنفيذيةةة - 

2009/2010  

فذة   فةى مشةرث  الئ ة  الذ لةي  الم راجعةةلم –عض  لجن  شن ا الذ لي  ثالطالب بجام   المنيا  - 

  2010/2011سياض األطفال  رخصص

ذة   فةى مشةرث  الئ ة  الذ لةي  المف راجعةةلم –عض  لجن  شن ا الذ لي  ثالطالب بجام ة  المنيةا  -

  2011/2012 إعااد م لماع مرمل  الطف ل  المبكرةرخصص 

 

 

دورات تدربيةة وورش عمة ، ومحاضةرات )محاضةر أومةدرب أو م ةارك و لجةان -3 –ب 

 ان: فى التدريب( فى سلطنة عم

    

 الالئحةةة األساسةةية ل ةةعبة ريةةاض األطفةةالعضةة ي  اللجنةة  المشةةكل  لاساتةة  ثث ةةع مقذةةر   -

 بجام   ن ثى  .     
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اتةي ، لشة ب  الذ لةي  األت لتطوير مقةرر طةرت تةدريس اللعةة العربيةةعض ي  اللجن  الرئيس   -

 بمقر المايري  ال ام  لكلياع الذربي  ، دائرة المناهج بمسقط .

ربيةة  " الذ لتطةةوير مقةةرر الفنةةون التعبيريةةةاللجنةة  الفرعيةة  بكليةة  الذربيةة  بصةة س    عضةة ي  -

 ال ركي ".

غةة  فةةى الل لوضةةم المهةةارات اللعويةةة الال مةةة لتحسةةين أدا  الطةةالبعضةة ي  اللجنةة  الرئيسةة   -

 ال ربي ،بمقر كلي  الذربي  بص اس.

 .بطاقات تقويم المهارات اللعويةعض ي  لجن  اقذرا   -

  ربي .الذي يمكن إ افذها لمقرس مهاساع اللغ  ال المهارات الحياتيةي  لجن  اقذرا  عض  -

 المةيمولوالختةامى لنةدوة التربيةة العمليةة بةين الواقةم عض ي  لجن  الذ صياع ثكذاب  البياا  -

 بالكلي  بالذ اثا مع المايري  ال ام  للذربي  ثالذ لي  بمنطق  جن ب الشرقي .

 االمتحاناتالتقريرات الختامية والتوصيات لم علْي : التربية العملية وب   عض ي  لجن  كذا - 

 بكلي  الذربي  بص س.

لذ لي  فةةةى ال سشةةة  الذ ريفيةةة  بةةةا ) أهةةةدا  التعلةةةيم األساسةةةى(المشةةةاسك  بذقةةةاي  ثسقةةة  عةةةن  -         

زاسة ثثالمن قاة بذ اثا الكلية   "اتجاهات التطوير وخصائص منهج التعليم األساسىاألتاتى"

 الذربي  ثالذ لي  ، ثعض  لجن  صياغ  الذقرير الخذامي ثالذ صياع..

ن بمحاضةةرة عةةالمشةةاسك   م ا ةةرا( فةةى الملذقةةى المسةةرمى األثل ألنايةة  المنطقةة  الشةةرقي    -

 بدايات المسرح العمانى.

 الرابع لكلياع الذربي . صياغة التقرير النهائى  لألسبوع الثقافيعض ي  لجن   -

 . تنفيذ الم روعات التكامليةف على سمالع علمي   من خط  اإلشرا -

مجةةةاالت وموضةةةوعات بحثيةةةة لطلبةةةة الماجسةةةتير المسةةةاهم  بذقةةةاي  مقذرمةةةاع بخصةةة ص  -

 .الذاسي من خالل ثماة المناهج ثطرت والدكتوراة 

ة المسةةاهم  بذقةةاي  مقذرمةةاع بخصةة ص األدثاس المسةةذقبلي  لكليةةاع الذربيةة  مةةن خةةالل ثمةةا -

 . الذاسي ثطرت  المناهج

 بكليةةاع الذربيةة  الذةةاسي سئاتةة  جلسةة  ثسشةة  اللغةة  ال ربيةة  بمشةةغل ر ريةةف أعضةةاء هينةة   -

 بالذ لي  األتاتى.

نةدوة السئات  الجلس  ال لمي  الثالث ، ثعضة ي  لجنة  الصةياغ ، ثعضة ي  لجنة  إعةااد كذةاب  -

 14 - 13ذةةةرة مةةةن" المن قةةةاة فةةةى الف العلميةةةةح نحةةةو سةةةياحة بيئيةةةة متميةةةزة بسةةةلطنة عمةةةان

 .م بالكلي  .2/2007/

   

 :مؤتمرات وندوات فى مصر  - 1 –ج  

األثل  الةاثلى- المنيةابجام ة   المةؤرمر ال لمةى ال اشةر لكلية  الذربيةهالمشاسك  بال ضة س فةى  -1

 فمبرنة  23ـ 22فى الفذرة من ر   عن اا "مسذقبل كلياع الذربيه فى مصر ث ال ال  ال ربى 

2011.. 

ا مةع لكلية  سيةاض األطفةال بجام ة  القةاهرة بالذ ةاث فى المؤرمر الةاثلى ضوربالحالمشاسك   -2

 ..2010ماي   6ـ  4المرك  الق مى لثقاف  الطفل فى الفذرة من 

لمنيا الكلي  الذربي  جام    فى المؤرمر ال لمى بالحضور وعضوية لجنة التوصياتالمشاسك   -3

 ال ربى(..   ر اياع الذ لي  فى ال ال  2009ن فمبر  11ـ 10

الذاتةةةع للجم يةةة  المصةةةري  للقةةةراءة  المشةةةاسك  بال ضةةة س ثالمناقشةةة  فةةةى المةةةؤرمر ال لمةةةى -4

 16 - 15ثالم رفةة  كذب ر لةةي  القةةراءة فةةى الةة طن ال ربةةى بةةين االنقرائيةة  ثاإلخةةراج( مةةن 

 . بجام   عين شم .2009ي لي 

الثةةةامن للجم يةةة  المصةةةري  للقةةةراءة  لمةةةىفةةةى المةةةؤرمر ال  بالحضةةةور والمناق ةةةةالمشةةةاسك   -5

 10 - 9ثالم رفةةة  ما ا يقةةةرأ األطفةةةال ثالشةةةباب وثلمةةةا ا يقةةةرأثا و ثلمةةةن يقةةةرأثاو  ( مةةةن 

 . بجام   عين شم .2008ي لي 

اهج فى المؤرمر ال لمةى الذاتةع عشةر للجم ية  المصةري  للمنة بالحضور والمناق ةالمشاسك   -6

.م  رطةة ير منةاهج الذ لةةي  فةةى 26/7/2007ـةةـ25ثطةرت رقةةاي  األنشةط  بجام ةة  عةةين شةم  

   ء م ايير الج دة(.
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فـةةةةةـى المةةةةؤرمر ال لةةةةةـمى السةةةةةابع للجم يةةةةة  المصةةةةةري   بالحضةةةةةور والمناق ةةةةةةالمشةةةةاسك   -7

 11 - 10للقراءةثالم رفةةـ   صةة  باع ر لةة  القةةراءة بةةين ال قايةة  ثالذشةةخيص ثال ةةالج (مةةن 

 . بجام   عين شم .2007ي لي 

اهج فى المؤرمر ال لمةى الثةامن عشةر للجم ية  المصةري  للمنة ناق ةبالحضور والمالمشاسك   -8

 .م27/7/2006ــ26ثطرت الذاسي  بجام   عين شم  

مةق  فى المؤرمر ال لمى  السادس للجم ية  المصةري  للقةراءة ثالم رفة   مةنببحا المشاسك   -9

 . بجام   عين شم .2006ي لي  14-13كل طفل أا يك ا قاسئا(

فةةى المةةؤرمر ال لمةةى السةةابع عشةةر للجم يةة  المصةةري   لمناق ةةةبالحضةةور واالمشةةاسك   -10

.م  منةةاهج الذ لةةي  27/7/2005ـةةـ26للمنةةاهج ثطةةرت رقةةاي  األنشةةط  بجام ةة  عةةين شةةم  

 ثالمسذ ياع الم ياسي (

فةى المةؤرمر ال لمةى السةادس عشةر للجم ية  المصةري   بالحضور والمناق ةةالمشاسك   -11

 .م  رك ين الم ل (.22/7/2004ــ21ن شم  للمناهج ثطرت رقاي  األنشط  بجام   عي

  المشاسك   مذ اثا(  في ناثة القاس عربي  إتالمي  بأنشط  ج ال  جام   المنيا -12

  ربية  جام ةالمشاسك   مذ اثا( فى ناثة الذربي  ال ملي  بةين ال اقةع  ثالمةأم ل بكلية  الذ -13

 المنيا .

لغةة  ال ربيةة  ، بكليةة  المشةةاسك    مذ ةةاثا( فةةي نةةاثة عةةن أتةةباب  ةة ف الطةةالب فةةى ال -14

 الذربي  بالمنيا

لذربية   ال ض س ثالمشاسك  فى لجن  اإلعاش  ثالذسكين بةالمؤرمر ال لمةى الرابةع لكلية  ا -15

 جام   المنيا

ال ضةة س ثالمشاسك  عضةة ا( فةةى لجنةة  النشةةر ثاإلعالنةةاع بةةالمؤرمر ال لمةةى الثالةةث   -16

 لكلي  الذربي  جام   المنيا.

 لمنياافى المؤرمر ال لمى الثانى لكلي  الذربي  جام   المشاسك  بال ض س ثالمناقش   -17

  مؤتمرات وندوات ومحاضرات عامة فى سلطنة عمان:  - 2 –ج 

 ية للطةالت علةىاآلثةار السةلبنةاثة" اآلثةاس السةلبي  للطةالت" ب سقة  ب نة اا : " رقاي   االشذراك في -    

 الشن ا الايني  ب الي  ص س." ، بالذ اثا  مع ثزاسة األثقاف ثالجوانب التربوية للطف 

ء م ا ةراع فى ف الياع الهين  ال امة  ألنشةط  الشةباب الريا ةي  ثالثقافية  بفلقةا م ا را(المشاسك   -

  مةةن بنةةادى الطلي ةة  ، نمةةا ج ررب يةةالبطالةةة والتسةةول وأثرهمةةا علةةى الفةةرد والمجتمةةم سمضةةاني  عةةن: 

 أخالت المرتلين بنادى ال رثب .

  ذقةى اإلبةاافةى ف اليةاع نةاثة مل )اإلبداع فةي تعلةيم وتعلةم اللعةة العربيةة(عن:  المشاسك  بالم ا رة -

ن ،  يةة  للبنةةيالطالبةةى الةةذى رقيمةةه ثزاسة الذربيةة  ثالذ لةةي  بالسةةلطن  ـ  بماستةةذى:  أممةةا بةةن ماجةةا الثان

 ن ب( .جقي  الشر ثالمرثة الثان ي  للبناع بص س، ثالذاب ذين للمايري  ال ام  للذربي  ثالذ لي   المنطق 

د صة س اإلعاادية  بماستة  بةالأثر الم كالت االجتماعية  على تحصي  الطالب ناثة  رقاي  االشذراك في -                   

 بناع .

لثقةافى ابماستة  بةالد صة س للذ لةي  األتاتةى بنةاع  ةمن األتةب   أدب الطف  ناثة  رقاي  المشاسك  فى -

 للماست .

افى بماستةة  البةةر للذ لةةي  األتاتةةى  ةةمن األتةةب   الثقةة ة الضةةعف القرائةةىنةةدو رقةةاي  المشةةاسك  فةةى - 

 للماست .

ة بكلية  الذربية  بصة س المن قةا ندوة إعداد المعلم وتدريبه  بين النظرية والتطبيةق تقديم المشاسك  فى -                 

 لةةي  بيةة  ثالذال امة  للذر بذ ةاثا لجنةة  الذربية  ال مليةة  المشةذرك  بةةين كلية  الذربيةة  بصة س ، ثالمايريةة 

، ثعضة  (بالمنطق  الشرقي  جن ب ـ بذقةاي  ثسقة  عمةل عةن  أهةااف الذربية  ال ملية  بكليةاع الذربية  

 لجن  صياغ  الذقرير الخذامي ثالذ صياع . 

ليةاع األتةب   ،  من ف ا آداب التعليم والتعلماإلعااد ثاإلشراف على رقاي  ناثة ثقافي  فكري  عن:    -                   

 الثقافي السادس للكلي .

د صةة س للذ لةةي  بماستةة  بةةال عةةن أدب الطفةة  وأهميتةةه فةةى التعلةةيم األساسةةيالمشةةاسك  فةةى رقةةاي  نةةاثة  -                  

 األتاتي.م
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لثقةافي ع األتةب   ا،  ةمن ف اليةاآداب الحةواراإلعااد ثاإلشراف علةى رقةاي  نةاثة ثقافية  فكرية  عةن:  -                  

 الثامن للكلي . 

 14 -13  فةى الفذةرة مةن المن قةاة بكلية  الذربية  بصةالل التنميةة والبيئةةنةاثة  ب ث فىذقاي  المشاسك  ب -                  

 2005ديسمبر 

 

 د. برامج إعالمية فى مصر :

  7/8/2012بذاسيخ  بقناة الص يا" صبا  جاياالمشاسك     يفا مذ اثا( فى برنامج "-

 30/4/2012بذاسيخ  بقناة الص يامشاسك     يفا مذ اثا( فى برنامج "ثلا ثبن " ال-

 6/4/2010بذاسيخ  بقناة الص يا" ن ا النس ةالمشاسك     يفا مذ اثا( فى برنامج "-

 21/2/2010ـ المشاسك     يفا مذ اثا( فى برنامج "ثلا ثبن " بالقناة الساب   بذاسيخ 

 2/2/2010فى برنامج "ثلا ثبن " بالقناة الساب   بذاسيخ ـ المشاسك     يفا مذ اثا( 

 13/12/2009ـ المشاسك    يفا مذ اثا( فى برنامج "ثلا ثبن " بالقناة الساب   بذاسيخ   

 2/6/2009ـ المشاسك    يفا مذ اثا( فى برنامج "أصل الكالم" بالقناة الساب   بذاسيخ   

 17/2/2009ثلا ثبن " بالقناة الساب   بذاسيخ ـ المشاسك    يفا مذ اثا( فى برنامج "   

 ـ المشاسك    يفا م اثسا( فى ناثة عن أدب الطفل بالقناة الساب  .     

 ـ المشاسك    يفا م اثسا( فى ناثة مشكالع الشباب بالقناة الساب  .    

 المشاسك    يفا م اثسا( فى ناثة الشباب ثال ثاج بالقناة الساب  . -   

 

 األن طة العلمية:سادسا : 

 : الطفولةالخبرات التدريسية في مجال   -أ        

 مرحلة الليسانس والبكالوريوس : -1           

 رخطيط برامج األطفال -              

 الطفل. أتاليب الذ امل مع -   قصص األطفال                                  -              

 الذربي  األتري   -نفيذ برامج سياض األطفال               طرت ر -              

 ي الرث   ـ منهج األنشط  ف     رربي  ديني  لألطفال                           -              

  ي  للطفلـ مفاهي  ثأنشط  لغ      أدب الطفل                                  -              

 (1طفل ـ طرت ر لي  ال        مفاهي  اجذماعي  ثخلقي  لألطفال               ـ              

 طفالـ قصص ثمكاياع األ      (                         2ـ طرت ر لي  الطفل               

 لرث  اـ برامج ثمناهج طفل     ـ رربي  أخالقي  للطفل                                      

 .الطفالماخل الى سياض اـ        ـ الذربي  الميااني  لرياض األطفال                         

  األطفال                                         عل  نف  ر لي  -                          الذربي  ال الاي  لألطفال. -              

                               عل  نف  نم  األطفال      -              

 مرحلة الدراسات العليا :  -2 -أ              

 ال .ر ليل م ذ ى مناهج سياض األطف -           ـ رخصص دكذ ساة رربي  الطفل               

  دكذ ساة(ق اعا النشر الاثلى للب    ثرطبيقارها  -              

 راسي  طفل ما قبل الماست مناهج ثأتاليب  -              

 أتاليب راسي  سياض األطفال . -            ـ رخصص ماجسذيررربي  الطفل              
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 إعااد برامج لطفل الرث  . -رط ير مناهج ثطرت ر لي  الطفل         -              

 ساع الذ اصل ثمها االبذكاس–طرت ر لي  الطفل.                          -              
 

 في مجال المناهج وطرت تدريس اللعة العربية:الخبرات التدريسية  -ب    

 (مرحلة الليسانس والبكالوريوس :1) 

 ربي طرت راسي  اللغ  ال ربي                             ساب   / ش ب  لغ  ع -    

  ب  لغ  عربي ثالث  / ش            طرت راسي  اللغ  ال ربي                   -                   

 ذاائى عربى(طرت راسي  اللغ  ال ربي                  ثالث  / ش ب  ر لي  اب -                   

  ب  لغ  عربي شثاني  /                                           مبادئ راسي   -                   

 / ش ب  ر لي  ابذاائى لقراءة                                           أثلىر لي  ا -                    

   / ش ب  ر لي  ابذاائىر لي  القراءة                                           ثاني -                    

 / ش ب  ر لي  ابذاائى أثلى   ر لي  الكذاب                                           -                    

   رربي  م تيقي قراءاع باللغ  ال ربي                              أثلى / ش ب -                    

 لي  ابذاائى عربى(قراءة ر ليلي                                 ساب   / ش ب  ر  -                    

 ي  ابذاائى  عربى(راءة ثكذاب                           ثالث  / ش ب  ر لر لي  ق -                    

 لي  ابذاائى  عربى(قراءة ر ليلي                                ثالث  / ش ب  ر   -                    

 (بذاائى  عربىا ر ليل أخطاء لغ ي                         ثالث  / ش ب  ر لي   -                    

 ج.ارجاهاع م اصرة فى رط ير المناه -مناهج عام  -مناهج ال لق  األثلى  -           

 المهاساع اللغ ي . -األتاتيبش ب  الذ لي    4، 3، 2، 1طرت راسي   -         

 طرت راسي  اللغ  ال ربي  عام ثر لي  أتاتى( -         

 لمصغر،، ثالذاسي  االميااني  عملي  ثرشمل: الذاسيب رربي -مشرثعاع ركاملي     -         

   ذةة ى الذخطةةيط للذةةاسي  ،المهةةاساع اللغ يةة  ،اتةةذراريجياع رةةاسي  ثأنشةةط ،إرقاا م          

 المنهج ، الذق ي . 

 

 ( مرحلة الدراسات العليا : 2)                 

 اص عربى( أثلى / دبل م خ            طرت راسي  اللغ  ال ربي             -                    

 اص عربى(خثاني  / دبل م         طرت راسي  اللغ  ال ربي                 -                    

 ام   عربى (أثلى / دبل م ع      طرت راسي  اللغ  ال ربي                   -                    

 ام    عربى(عثاني  / دبل م       لغ  ال ربي                  طرت راسي  ال -                    

 ( برنامج التيهي  التربو  لمعلمى اللعة العربية:3)               

 ى عربى(طرت راسي  اللغ  ال ربي            المسذ ى الثالث/ رأهيل ررب  -                    

 ل ررب ى  عربى(ال ربي           المسذ ى الرابع/ رأهيطرت راسي  اللغ   -                       

 :في مجال تدريس التربية الدينية اإلسالمية –ب      

  ب  ر لي  ابذاائىشأثلى /        رربي  ديني  إتالمي                                -                  

 ثلى / ش ب  طف ل أ                              رربي  ديني  إتالمي               -                  

 اني  / ش ب  طف ل ث رربي  ديني  إتالمي                                             -                  

 الث  / ش ب  طف ل ث رربي  ديني  إتالمي                                             -                  

 اب   / ش ب  طف ل سرربي  ديني  إتالمي                                             -                  

 (. ررب ى ثرأهيل،ثعام ، أتاتيطرت راسي  الذربي  اإلتالمي     -        

 

 اإلنتاج العلمى والمساهمات البحثية :   -ب      

 ت من ورة ...(إنتاج علمى  : )  كتب ومقاال -1 -ب         

 مكذب  بس  برن ، سق  إياا ، 2012رهين  طفل ما قبل الماست  للقراءة ثالكذاب ، -1

مةةةاا ، داس المسةةةرة ،ع 2011رنميةةة  المفةةةاهي  الاينيةةة  ثالخلقيةةة  ثاالجذماعيةةة  لةةةاى االطفةةةال -2

 ،األسدا. باالشذراك مع أ.د/ ثناء ي تف الضبع(



 13 

، سقةة  إيةةاا  (منةةاا م مةةا صةةف ع د/م.قصةةص أطفةةال مةةا قبةةل الماست . باالشةةذراك مةةع أ. -3

2011 

 2008المفاهي  اللغ ي  عنا الطفل  رك نها، نم ها ، رنميذها(. كذاب جام ى( -4

 2008الذربي  األخالقي  للطفل.  كذاب جام ى( -5

 2009المفاهي  الخلقي  ثاالجذماعي  عنا طفل ماقبل الماست .  كذاب جام ى( -6

قة  س 1997يا.كرة، المنيا ، مطب   ال هراء بالمنإعااد البرامج الذرب ي  لمرمل  الطف ل  المب -7

 إياا 

اء الذربيةةة  الاينيةةة  فةةةي سيةةةاض األطفةةةال بةةةين النظريةةة  ثالذطبيةةةق ، المنيةةةا ، مطب ةةة  ال هةةةر -8

 سق  إياا  1997بالمنيا.

 .نما ج ررب ي  من أخالت المرتلين ، اللجن  الثقافي  بكلي  الذربي  جام   المنيا -9

 افي  بكلي  الذربي  جام   المنيا.تمام  اإلتالم ، اللجن  الثق -10

 ر ة  1م ج  المفاهي  ثالمصطل اع المسذخام  فى ب    ثدساتةاع رربية  الطفةل،ج -11

 الطبع(

 رطبيقاع فى راسي  أدب الطفل ر   الطبع( -12

 . ر   الطبع(دساتاع ررب ي  في الطف ل  ثاللغ  ال ربي  -13

 لشةةةةبيب  ال مانيةةةة  القةةةةراءة عمليةةةة  عقليةةةة  انف اليةةةة  ، مقةةةةال رةةةة  نشةةةةر  ، فةةةةي صةةةة يف  ا -14

 .م7/1/2002بذاسيخ

 

 مساهمات بحثية : - 2 -ب     

لمصةرى ، اعض  فريق كلي  الذربي  بالمنيا في رطبيق ب ث عن : ثاقةع ر لةي  الفذةاة فةي الريةف  -   

 بفشراف هين  الي نيسيف ، ثر اثا كلياع الذربي  ثمؤتس  المشكاة للب ث ال لمى ، مصر.

 

       . التى أنجزها ، والرسائل في المجالت العلمية المحكمةالبحوث المنشورة  -ج    

تاريخ  وسيلة الن ـــــــــــــر

 الن ر

نوع 

 المساهمة

 م عنـــــــوان البحــــــــــــــا

مجل  الطف ل ، كلي  سياض األطفال ، 

 جام   القاهرة.

 يناير

2010 

رقةةة ي  كذيبةةةاع أنشةةةط  الرث ةةة  بمصةةةر  فردى

 ء م ةايير انقرائية  ثتلطن  عماا في  ة

 الص سة

11 

المؤرمر ال لمى السادس: من مق كل 

 13 - 12طفل أا يك ا قاسئا مذمي ا ،

، الجم ي  المصري  للقراءة 2006ي لي 

 ثالم رف  ، جام   عين شم .

ي لي 

2006  

إعااد ثماة فى راسي  مقرس أدب الطفل  فردى

 powerباتذخاام برنامج ال رض

point  ها في الذ صيل ، ثقياس ف اليذ

ثاالرجا  ن   دسات  المقرس لاى 

بش ب  الذ لي  الم لماع الطالباع 

 األتاتي

10 

 قاةالناثة ال لمي  "الذنمي  ثالبين "المن 

بكلي  الذربي  بصالل  تلطن  عماا( في 

 م14/12/2005-12الفذرة من 

 /مشذرك 2005

د. خلف 

مسن 

  م ما     

ي  في ثماة مقذرم  لذضمين الثقاف  البين

كذب اللغ  ال ربي  المقرسة على طلب  

 الذ لي  ال ام في تلطن  عماا

9 

مجل  القراءة ثالم رف ، الجم ي  

المصري  للقراءة ثالم رف  ، كلي  

 الذربي  ، جام   عين شم .

تبذمبر

2005 

 /مشذرك

 محمودد. 

 ميالد

ف الي  اإلسشاد الطالبي ثفق ارجا  طالب 

بسلطن   ثطالباع كلي  الذربي  بص س

 عماا

8 

مجل  القراءة ثالم رف ، الجم ي  

المصري  للقراءة ثالم رف  ، كلي  

 الذربي  ، جام   عين شم .

فبراير

2004 

رص س مقذر  لذط ير برنامج المهاساع  فردى   

اللغ ي  برياض األطفال فى   ء 

 االرجاهاع الذرب ي  ال ايث  

7 
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 مجلــــــ  اآلداب ثال ل م اإلنساني  ،

 لي  اآلداب ، جام   المنيا.ك

أبريل 

1999 

 /مشذرك

أ.د. زين 

  ش ار 

ف الي  مقرس اللغ  ال ربي  فى رمكين 

الطالباع الم لماع بش ب  الطف ل  بكلي  

  ي الذربي  جام   المنيا  من الكفاياع اللغ

 الالزم  لهن. 

6 

مجل  الب ث فى الذربي  ثعل  النف  ، 

 كلي  الذربي  جام   المنيا.

بريل  أ

1998 

 /مشذرك

 د. م ما

 كامل

م  قاع الاسات  لاى الطالباع الم لماع 

بش ب  الطف ل  بكلي  الذربي  جام   

 دراسة ميدانية ت خيصية (.المنيا 

5 

مجل  دساتاع فى المناهج ثطرت رقاي  

األنشط  ، الجم ي  المصري  للمناهج 

ثطرت رقاي  األنشط  ، كلي  الذربي  ، 

 جام   عين شم .

أكذ بر  

1997 

 /مشذرك

أ.د. ثناء 

 الضبع

ف الي  اتذخاام برنامج أنشط  ررب ي  

مقذر  فى رنمي  األداء االبذكاسى لاى 

 أطفال ما قبل الماست  .

4 

مجل  الب ث فى الذربي  ثعل  النف  ، 

 كلي  الذربي  ، جام   المنيا.

 أبريل

1997 

 مشذرك/ 

 د. م ما

 كامل

صف الرابع الذ ثر القرائى لاى رلميذ ال

االبذاائى كنارج للسل ك القرائى لم لمه 

ومستو  مساندة أسرته فى مجال 

 القرا ة

3 

غير منش سة ، كلي   الذربي  جام    

 المنيا

 يناير

1996  

ستال  

 دكذ ساة

دسات  رجريبي  لماى ف الي  برنامج 

مقذر  في رنمي  ب ض مفاهي  الذربي  

  الايني  اإلتالمي  لاى أطفال الرث  "

2 

غير منش سة ، كلي   الذربي  جام   

 المنيا 

ماي 

1991 

ستال   

 ماجسذير

المفاهي  الخلقي  ثرنميذها لاى طفل ما  

 قبل الماست 

1 

 

 :عليهاى اإلشرا  فك رارسائ  الدكتوراة التى أشر  أو ي  –د  

رةةةةةةةةةةةةةةةةةاسيخ  عنوان الرسالة ت التسجي  االسم

 المناقش 

أسما  

سيد 

 جمعة

عليةةة برنةةامج مقتةةرح باسةةتخدام قةةوائم الكلمةةات فةةى إكسةةاب فا 10/11/2008

طفةةة  الروضةةةة مهةةةارات الهجةةةا  الصةةةوتى والمرئةةةى وبنةةةا  

 المفردات اللعوية

 

هيام 

مصطفى 

 عبد هللا

لذ قيق تالت  االنذقال من فاعلي  برنامج مقذر   10/11/2008

 سياض األطفال إلى الماست  االبذاائي "

9/8/2011 

نجو  

جمعة 

 أحمد

   12/10/2009قيد

 

 :التى أشر  أو ي ارك فى اإلشرا  عليهارسائل الماجستير  - هـ

راسيخ  عنوان الرسالة ت التسجي  ات  الطالب 

 المناقش 

أسما   ين 

 محمد شحاتة

تصور مقترح لمعايير تصميم مجلةة ألطفةال مةا قبة  المدرسةة  11/1/2010

 فى ضو  معايير القومية لرياض األطفال فى مصر
 

ر حمدي هاج

 محمد محمود 

 برنامج مقترح باستخدام األن طة التربوية المتكاملةة وقيةاس 8/6/2009

مةةد  فعاليتةةه فةةى تنميةةة مهةةارات القيةةادة لةةد  طفةة  مةةا قبةة  

 المدرسة

 

شيما  حمدي 

 السيد محمد

 برنامج مقترح لتنمية الثقافة افلكترونية لد  معلمات ريةاض 9/12/2009

 األطفال
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رانيا محمد 

السالم عبد 

 محمود

فاعليةةة برنةةامج األن ةةطة الرياضةةية باسةةتخدام الكمبيةةوتر فةةى  14/9/2009

 تنمية المفاهيم التبولوجية لد  طف  ما قب  المدرسة
 

أسما  

مصطفى 

 إسماعي 

فاعليةةة برنةةةامج مقتةةةرح فةةةى األن ةةةطة الفنيةةةة لتنميةةةة الحةةةس  9/6/2009

ى الجمةالى ومهةارات االسةتعداد الكتةةابى لةد  طفة  الروضةة فةة

 ضو  مدخ  الخبرات المتكاملة

 ر  المنح

وال  محمد 

 عبد الحميد

 فعالية ما تقدمة بعة  القنةوات الفضةائية فةي تنميةة المفةاهيم 13/4/2009

 األخالقية لد  طف  مرحلة ما قب  المدرسة .
 

 

 

 :أو فحصها التى ناق ها العلميةرسائ  ال - و

 

األطفةةال  / إيمةةاا تةةمير مهةةراا ،الم يةةاة بكليةة  سيةةاض ستةةال  الماجسةةذير المقامةة  مةةن الطالبةة مناقشةة   -

ث بجام ةة  المنيةةا ،لل صةة ل علةةى دسجةة  الماجسةةذير فةةي الذربيةة  ،رخصةةص رربيةة  الطفل"منةةاهج طف لةة "

 فةل مةا قبةلعن اا الرتال : " أثر اتذخاام القصص االلكذرثني  في رنمية  ب ةض المفةاهي  االجذماعية  لط

 2009   المنيا ديسمبر ، كلي  سياض األطفال جام."الماست 

 

علةى دسجة   ستال  الماجسذير المقام  من الطالب  / أزهاس الباسى م ما عبا الكري  ،لل ص لمناقش   -

 ليمية  رالماجسذير في الذربي  ،رخصةص رربية  الطفل"منةاهج الطفةل" ثعنة اا الرتةال : " ف الية  ثمةاة 

لمنيةا   جام ة  اض ال تائط الذ ليمي  كلي  الذربيةفى الذنشن  الص ي  ألطفال ما قبل الماست  باتذخاام ب 

 2010أبريل 

 

ى قسة  فةستال  الاكذ ساة المقام  من الطالب  / أميرة مجازى م ما مافظ ،الماسس المساعا  صـف  -

  : " فاعليةال ل م الذرب ي  بكلي  سياض األطفال ـ جام   المنيا  رخصص مناهج الطفةل(ثعن اا الرتةال 

ذربيةة  فةةى   علةةى م ةةايير الجةة دة فةةى رنميةة  أداء طالبةةاع شةة ب  رربيةة  الطفةةل بكليةة  البرنةةامج مقذةةر  قةةائ

 .م2010ديسمبرراسي  األنشط  الم تيقي  ألطفال مرمل  ما قبل الماست "
 

  ألطفال بجام ة،الم ياة بكلي  سياض اتال   ستال  الماجسذير المقام  من الطالب  / أتماء علىمناقش   -

دسجةة  الماجسةةذير فةةي الذربيةة  ،رخصةةص رربيةة  الطفل"منةةاهج طف لةة "ثعن اا المنيةةا ،لل صةة ل علةةى 

بةةةل قالرتةةال : " أثةةر اتةةذخاام القصةةص االلكذرثنيةة  فةةي رنميةة  ب ةةض المفةةاهي  االجذماعيةة  لطفةةل مةةا 

 2011فبرايرالماست "

 فةةى قسةة  ،المةةاسس المسةةاعا هيةةام مصةةطفى عبةةد هللا /ستةال  الةةاكذ ساة المقامةة  مةةن الطالبةة   مناقشةة  -

عليةة   رخصةةص منةةاهج الطفةةل(ثعن اا الرتةةال : " فا بنةةى تةة يفـ جام ةة   الذربيةة  بكليةة   رربيةة  الطفةةل

 2011أغسط لذ قيق تالت  االنذقال من سياض األطفال إلى الماست  االبذاائي " برنامج مقذر  
  ذربية  قسةلمناقش  ستال  الماجسذير المقام  من الطالب  / أتماء مصةطفى إتةماعيل ،المسةجل  بكلية  ا -

منةاهج رربي  الطفل بجام   المنيا ،لل ص ل على دسجة  الماجسةذير فةي الذربية  ،رخصةص رربية  الطفل"

مهةةاساع ثطف لة "ثعن اا الرتةال : " فاعليةة  برنةامج مقذةةر  فةى األنشةط  الفنيةة  لذنمية  ال ةة  الجمةالى 

 2012هي نياالتذ ااد الكذابى لاى طفل الرث   فى   ء ماخل الخبراع المذكامل  "

 ال بجام ة مناقش  ستال  الماجسذير المقامة  مةن الطالبة  / أميةرة عقيةل ،المسةجل  بكلية  سيةاض األطفة -

القةةاهرة ،لل صةة ل علةةى دسجةة  الماجسةةذير فةةي سيةةاض األطفةةال "ثعنةة اا الرتةةال :: " رصةة س مقذةةر  

 لذطةةةة ير إداسة مؤتسةةةةاع سيةةةةاض األطفةةةةال بالجمه سيةةةة  اليمنيةةةة  فةةةةى  ةةةة ء مةةةةاخل إداسة الجةةةة دة

 2012ي نيه .الشامل "

دسج   ،لل ص ل على ن يم  صف ع م ما تيا عمرااستال  الماجسذير المقام  من الطالب  / مناقش   -

ج مقذةر  برنةامعالية  االماجسذير في الذربي  ،رخصص رربي  الطفل"مناهج الطفل" ثعن اا الرتال : " ف

ل مةةا قبةةل أطفةةا المهةةاساع االجذماعيةة  لةةاىفةةى األل ةةاب الذ ليميةة  باتةةذخاام الةةذ ل  الذ ةةاثنى فةةى رنميةة  

 2012 أغسط كلي  الذربي  جام   المنيا "الماست  
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رياض  فحص رسائ  وبيانات السادة المتقدمين ل ع  درجة مدرس بقسم العلوم التربوية بكلية -

 ،وهم م2012 األطفال جامعة المنيا  بإعالن الجامعة
 

  م

 االتـــــــــ 

 

 عن اا الرتال 

 المان  الكلي  

 أث القس 

رط ير إداسة مؤتساع سياض األطفال في مصر في  هاني السيا م ما ال ذب 1

   ء إداسة الج دة الشامل 

سياض األطفال القاهرة ال ل م 

 2009الذرب ي  

عمرث م ما شم  الاين  2

 زين

 

رط ير مقذر  للذخطيط االتذراريجي إلعااد م ل  

ض سياض األطفال بمصر في   ء خبراع ب 

 الاثل األجنبي 

 الذربي  المنيا أص ل الذربي 

2012 

 نش ة م ما مسن إبراهي  3

 

دسات  رق يمي  ألهااف الذربي  البيني  برياض 

 األطفال في   ء ب ض الخبراع األجنبي 

 رربي  المنيا

 أص ل الذربي 

2009 

فاطم  نذاج سياض  4

 مصطفي

 مسذقبل الجام   في

 م اجه  الذ اياع الذكن ل جي 

 الذربي  المنيا أص ل الذربي 

2009 

 الذربي  الفي م أص ل الذربي  المضامين الذرب ي  في أدب نجيب م ف ظ عمر ص في م ما ممياة 5

2010 

أمما إتماعيل عبا  6

 الم ج د رامر

 

دسات  رق يمي  لجه د المنظم  ال ربي  للذربي  

 ثالثقاف  ثال ل م في ر لي  الكباس

   الذرب ي  م ها الاساتاع ثالب 

 القاهرة ر لي  الكباس

2011 

ت مي  إبراهي  علي م ما  7

 أمما

 

 البناع عين شم  أص ل الذربي  م يال  لم  الثقافي  ثعالقذها باغذراب الشباب الجا

2009 

 عبير م ما م ما قنبر 8

 

 

رأثير برنامج ال اب صغيرة علي ب ض مظاهر 

ن السل ك الص ي ثالذ ايش مع اإلعاق  للم اقي

 فكريا  

 رربي  سيا ي 

 2004طنطا الص   اإلداسي  

 هيث   ناجي عبا ال كي  9

 

دثس أنشط  اإلعالم الذرب ي في إشبا  امذياجاع 

الطالب في ب ض مااسس  ثي االمذياجاع 

الخاص  دسات  مقاسن  بين الم اقين تم يا  

 ثالم اقين بصريا  

 م ها الاساتاع ال ليا للطف ل 

 جام   عين شم 

الم ثثقاف              الطفل  اإلع

2004 

أتام  عبا الغفاس م ما  10

 علي

 

   سيرط ير أداء الهين  ال ام  لذ لي  الكباس في جمه

 2007مصر ال ربي  

م ها الاساتاع الذربي  القاهرة 

 قس  ر لي  الكباس

خالا عمر عبا ال  ي   11 

 م ما

 

س  فكير الفاعلي  برنامج م ا ثفق فني   ي ب ن  لذب اع الذ

 لذاسي  ال ل م في رنمي  المفاهي  ال لمي  ثب ض مهاساع

 الذفكير ال ليا لاي رالميذ الصف الثالث اإلعاادي

 الذربي  المنيا

المناهج ثطرت      الذاسي      

2010 

سيهام مسن م ما  12

 طلب 

        

 رصمي  م قع ثيب بأنماط رفاعل مخذلف  ثقياس فاعليذه في

ثني اتذخاام أدثاع االرصال الذ ليمي االلكذررنمي  مهاساع 

 ثالذفكير اإلبااعي لاي أخصائي ركن ل جيا الذ لي 

 الذربي  المنيا

 2012المناهج ثطرت الذاسي  

 أمالم قطب فرج 13

        

اط فاعلي  اتذراريجياع النشاط خاسج الفصل في ر ايل األنم

ض في الم رفي  ثرنمي  المهاساع االجذماعي  لطفل الريا

   ء البنائي  االجذماعي 

الذربي  طنطا سياض األطفال 

2004 

مروة محمد ال ناوي  14

 محمود

        

برنامج تعليمي إلكساب طف  الروضة بع  المفاهيم  

التاريخية المتضمنة بالحضارة المصرية قديماً وحديثاً 

 باستخدام الوسائط المتعددة

 رياض األطفال اإلسكندرية

2010 
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15 

 

 

 حماده علي عبد المعطي

تطوير مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية 

ي للتالميذ المكفوفين وفعاليته في تنمية الوع

 األماني

البنات عين شمس المناهج وطرت 

 2008التدريس 

16 

 

 

 أحمد نبوي عبده عيسي

       

فاعلية األلعاب التعليمية في إكساب بع  

لمملكة المفاهيم العلمية لألطفال الصم في ا

 العربية السعودية

معهد الدراسات والبحوث التربوية 

 2006جامعة القاهرة 

 رياض األطفال والتعليم االبتدائي

 

 خامسا: الهيئات األكاديمية ،واالجتماعية الم ترك فيها : 

 سابط  الذربي  ال ايث  بمصر. -1

 الجم ي  المصري  للمناهج ثطرت الذاسي  بمصر. -2

 ة ثالم رف  بمصر.الجم ي  المصري  للقراء -3

 .ي  للذربي  ثثقاف  الطفللمالجم ي  ال  -4

  جم ي  الر  اا الخيري  بماين  المنيا. -5

 نادى أعضاء هين  الذاسي  بجام   المنيا بمصر.    -6

 

 أن طة طالبية: 

ثإخةةةراج فقةةةراع مهرجةةةاا أنشةةةط  األتةةةر بالكليةةة  يةةة م األسب ةةةاء  اإلشةةةراف ال ةةةام .1

 الكلي ب األنشط "بقاع  21/11/2012الم افق

"بقاعةةة   اإلنسةةةاانةةةاثة ب نةةة اا "ال الةةةااا فةةةى ميةةةاة  26/3/2012االثنةةةين الم افةةةق  .2

 بالكلي  األنشط 

 2011- 2009منسق عام األنشط  الطالبي  بكلي  سياض األطفال. .3

  2012 - 2011 اإلعااد ثاإلشراف ال ام على األنشط  الش ري  لطالباع الكلي  .4

  9/4/2011"أخالقياع الث سة ي م اإلعااد ثاإلشراف ال ام ثرقاي  ناثة  .5

   2012 -2011 اإلعااد ثاإلشراف ال ام على المسابقاع الايني  لطالباع الكلي  .6

 21/11/2011 المشاسك  فى ر كي  مسابق  مفظ القرآا الكري  لطالباع الكلي  .7

 اإلعةةةااد ثإلشةةةراف ال ةةةام علةةةى برنةةةامج مفةةةل خذةةةام األنشةةةط  الطالبيةةة  بالكليةةة  يةةة م .8

22/5/2011  

  5/5/2011إلعااد ثاإلشراف ال ام على عقا ناثة ال ري  ثماثد المسن لي  ي م ا .9

  31/3/2011اإلعااد ثاإلشراف ال ام على برنامج مهرجاا ي م اليذي  ي م .10

  13/3/2011  لطالباع الكلي  ي م اإلشراف ال ام على مهرجاا الخام  ال ام .11

صةي  بية  ( فةى الةاثسة الذخصثالذر ،طفةالألسيةاض ا ذةىسئات  ثفا جام   المنيةا  كلي .12

ى فةةلكليةاع سيةةاض األطفةال بالجام ةةاع المصةةري  المن قةاة فةةى كليةة  الذربية  بسةة هاج 

 .4/2010/ 12ـ  9الفذرة من 

ام ةاع إلقاء كلم  ال ف د المشاسك  فى الاثسة الذخصصي  لكلياع سياض األطفال بالج .13

 .4/2010/ 12 ـ 9المصري  المن قاة فى كلي  الذربي  بس هاج فى الفذرة من 

يةاع المشاسك  فى ر كي  مسابق  القرآا الكري   ةمن ف اليةاع الةاثسة الذخصصةي  لكل .14

رة مةن سياض األطفال بالجام اع المصري  المن قاة فى كلي  الذربي  بسة هاج فةى الفذة

 .4/2010/ 12ـ  9

 المشاسك  فى ر كي  مسابق  الش ر  من ف الياع الةاثسة الذخصصةي  لكليةاع سيةاض .15

 12ـ  9 ل بالجام اع المصري  المن قاة فى كلي  الذربي  بس هاج فى الفذةرة مةناألطفا

/4/2010. 

ذةا  سئي  ثفا كلية  سيةاض األطفةال ثكلية  الذربية  مةن الطالبةاع المشةاسكاع فةى افذ  .16

      3/2010/ 21 – 29المؤرمر الاثلى الثانى لجام   المنيا فى الفذرة من 

 

 وهللا الموفق
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