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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

     ةـــــرة ذاتيـــــسي
                                                                         

                                         بيانات شخصية

 االسم: ابتسام سعد أمين هاشم محمد.

 م . 1980جهة و تاريخ الميالد : ملوي / 

  . 2األوالد:الجتماعية : متزوجة ، الحالة ا

 سابقاً ـ شرق المحطة ـ ملوي ـ المنيا .  202ش  10محل اإلقامة : 

                   01152227191تليفون : 

 .جامعي الوظيفة: مدرس

 التخصص : علم نفس الطفل.

 . العلوم النفسيةالقسم : 

 ــ جامعة المنيا. رياض األطفالجهة العمل : كلية 

 

 والشهادات الحاصلة عليها. ؤهالت العلميةالم

رتبة مبتقدير جيد جداً مع  م . 2001البكالوريوس في الطفولة و التربية / (1

 جهة الحصول على الدرجة:ــ كلية التربية / جامعة المنيا.الشرف .

جهة % . 79,27بتقدير جيد بنسبة  م . 2004الدبلوم الخاص في التربية /  (2

 لية التربية / جامعة المنيا.الحصول على الدرجة:ــ ك

 م بتقدير 2008الماجستير في التربية تخصص ) تربية طفل / علم نفس ( / (3

 جهة الحصول على الدرجة:ــ كلية التربية / جامعة المنيا. )ممتاز( .    
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(  الطفل تخصص) تربية طفل / علم نفس (دكتوراه الفلسفة في التربية4

 درجة:ــ كلية التربية / جامعة المنيا.جهة الحصول على ال م.10/2011

 (.ICDL)  (الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر5

 

 الدرجات العلمية 

 م . 2002معيد بقسم تربية الطفل ـ كلية التربية ـ جامعة المنيا / ( 1

 م . 2008مدرس مساعد بقسم تربية الطفل ـ كلية التربية ـ جامعة المنيا / ( 2

 م.2011ا/مدرس بقسم العلوم النفسية /كلية رياض األطفال/جامعة المني( 3

 

 الدورات التدريبية

1) 

 دين ولمعياــ اسم الدورة :ــ الدورة التدريبية ) الرابعة و العشرين ( للسادة    

 المدرسين المساعدين في أصول التدريس .                        

 م .27/2/2003م  إلى  15/2/2003ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ا .المني ةامعــ مصدر الدورة :ــ مركز التعليم اإلنساني و تكنولوجيا التعليم / ج   

2) 

 ــ اسم الدورة :ــ مهارات التفكير .   

 م .19/5/2005م  إلى  16/5/2005ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 / اتة التدريس و القيادمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئــ مصدر الدورة :ــ    

 المنيا . ةجامع                           

3) 

 ــ اسم الدورة :ــ تنمية أساليب البحث العلمي .   

 م .16/6/2005م  إلى  13/6/2005ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ات /ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القياد   

 جامعة المنيا .                           



 3 

4) 

 ــ اسم الدورة :ــ اإلدارة المدرسية الفعالة .   

 م .29/6/2005م  إلى  28/6/2005ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تطوير كليات التربية / جامعة المنيا .   

5) 

 . المعلم /ــ اسم الدورة :ــ تقويم أداء الطالب   

 م .20/7/2005م  إلى  17/7/2005ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تطوير كليات التربية / جامعة المنيا .   

6) 

 ــ اسم الدورة :ــ التعلم الفعال .   

 م .6/9/2005م  إلى  5/9/2005ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 كليات التربية / جامعة المنيا .ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تطوير    

7) 

 ــ اسم الدورة :ــ تنمية مهارات االتصال الفعال .   

 م .15/9/2005م  إلى  12/9/2005ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ات /ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القياد   

 جامعة المنيا .                           

8)  

 ــ اسم الدورة :ــ اللغة االنجليزية .   

 م .27/7/2006ـ24م  إلى  5/6/2006ـ1ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تطوير كليات التربية / جامعة المنيا .   

9) 

 ــ اسم الدورة :ــ البحث التربوي .   

 م .5/7/2006م  إلى  2/7/2006ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تطوير كليات التربية / جامعة المنيا .   
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10) 

 ــ اسم الدورة :ــ التربية العملية .   

 م .5/8/2006م  إلى  3/8/2006ـ2ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تطوير كليات التربية / جامعة المنيا .   

 

11) 

 ــ اسم الدورة :ــ التدريس .   

 م .9/8/2006م  إلى  6/8/2006ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تطوير كليات التربية / جامعة المنيا .   

12) 

 ( . Internetــ اسم الدورة :ــ الدورة التدريبية في شبكة المعلومات االنترنت )    

 م .26/9/2006م  إلى  24/9/2006:ــ من  ــ الفترة الزمنية   

 ــ مصدر الدورة :ــ مركز الحاسب اآللي / جامعة المنيا .   

13) 

 . استخدام التكنولوجا في التدريســ اسم الدورة :ــ    

 م .23/11/2006م  إلى  21/11/2006ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ات /ء هيئة التدريس و القيادــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضا   

 جامعة المنيا .                           

14) 

 . أخالقيات و آداب المهنةــ اسم الدورة :ــ    

 م .21/12/2006م  إلى  19/12/2006ــ الفترة الزمنية :ــ من    

 ات /ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القياد   

 جامعة المنيا .                           

15) 

 ــ اسم الدورة :ــ مهارات العرض الفعال .   
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 . م22/3/2007إلى   م20/3/2007ــ الفترة الزمنية :ــ من   

 ات /ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القياد   

 جامعة المنيا .                           

 

16) 

 ــ اسم الدورة :ــ معايير الجودة في العملية التدريسية .   

 .م22/11/2007م  إلى 20/11/2007منــ الفترة الزمنية :ــ    

 ات /ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القياد   

 جامعة المنيا .                           

17) 

 . التخطيط االستراتيجي ـــ اسم الدورة :ـ   

 م.18/7/2010م  إلى 17/7/2010ــ الفترة الزمنية :ــ من   

 ات /ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القياد   

 جامعة المنيا .                           

18) 

 . إعداد فريق بحثيــ اسم الدورة :ــ    

 .م27/7/2010م  إلى 26/7/2010من:ــ  ــ الفترة الزمنية   

 ات /ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القياد   

 جامعة المنيا .                           

19) 

 . النشر العلميــ اسم الدورة :ــ    

 .م1/6/2010م  إلى 31/5/2010منــ الفترة الزمنية :ــ    

 ات /دورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادــ مصدر ال   

 جامعة المنيا .                           

20) 
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 . نظام الساعات المعتمدةــ اسم الدورة :ــ    

 .م8/6/2010م  إلى 7/6/2010منــ الفترة الزمنية :ــ    

 ات /تدريس و القيادــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة ال   

 جامعة المنيا .                           

21) 

 . وتقويم الطالب ــ اسم الدورة :ــ نظم االمتحان   

 م.25/5/2010م  إلى 24/5/2010ــ الفترة الزمنية :ــ من   

 ات /ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القياد   

 جامعة المنيا .                           

22) 

 . ادارة الوقت واالجتماعاتــ اسم الدورة :ــ    

 م.30/5/2010م  إلى 29/5/2010ــ الفترة الزمنية :ــ من   

 ات /ــ مصدر الدورة :ــ مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القياد   

 جامعة المنيا .                           

 

 تدريسها.اسية تم مواد در

 الفرقة األولى./النمو النفسي .1

 النمو العقلي والمعرفي/الفرقة الثانية. .2

 الفرقة الثانية. علم نفس اللغة/ .3

 االرشاد النفسي/ الفرقة الثالثة. .4

 الفرقة الرابعة. صحة النفسية واالرشاد النفسي/ال .5

 الفرقة الرابعة. علم النفس الفسيولوجي/ .6

 ابعة.الفرقة الر /القياس النفسي .7

 الفرقة الرابعة. /صعوبات التعلم .8

 الفرقة الرابعة. سيكولوجية الفئات الخاصة/ .9
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 .الفروق الفردية والتقويم/ الفرقة الرابعة.10

 الصحة النفسية للطفل/الدبلوم المهني..11

 االرشاد النفسي للطفل/الدبلوم المهني..12

 .التخاطب واظطرابات النطق والكالم/ الدبلوم الخاص.13

 الدبلوم الخاص. يكولوجية التواصل /.س14

 .التقويم والتشخيص في التربية الخاصة/15

 الدبلوم الخاص. .طرق اكتشاف وتقييم الموهبة/16

 الدبلوم الخاص. .النظريات الحديثة فى الشخصية/17

 .تدريب ميداني.18

 .علم نفس التعلم.19

 

 


