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   2007دكتوراه الفلسفة فى  التربيىة تخصىص تربيىة طفىل جمنىاهج 

مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات ومراكز البحوث 

 العلمية ذات الصلة.

  بتقىدير ممتىام مىع  2001ماجستير ف  التربية تخصص تربية طفىل

التوصىىية بطبىىع الرسىىالة وتبادلهىىا بىىين الجامعىىات ومراكىىز البحىىوث 

 العلمية

 بتقدير جيد 1996لوم خاص ف  التربية دب. 
   بتقىىىدير جيىىد جىىدات مىىع مرتبىىىة  1994بكىىالوريوس تربيىىة وطفولىىة

 الشرف

 العلمية الشهادات

 العمل كباحث بقسم تربية الطفل بكلية التربية ـ جامعة المنيا -

العمل بمشروع تطوير مركز رعاية الطفولىة ـ كليىة التربيىة ـ جامعىة  -

 F O E Pالمنيا

جامعىىة –العمىىل كمىىدرس بقسىىم العلىىوم التربويىىة بكليىىة ريىىا  ا طفىىال -

 . 2011-8-28حتي  2008 -2-27الفيوم من

ة جامعى –العمل كمدرس بقسم العلوم التربويىة بكليىة ريىا  ا طفىال  -

  2012-8-30حتي  2011-8-29المنيا من 

 1جامعة الطىافف  مىن –العمل كأستاذ مساعد  بقسم  ريا  ا طفال  - 

 حتي اآلن  2012 -9 –

التدرج الوظيفي 

)الخبرات 

 الوظيفية ( :

 

أنماط التفاعل اللفظي وغير اللفظي بين المعلمات وا طفال في ضوء 

 المؤهل والخبرة 

 

اعلية برنامج مقترح باستخدام الحاسوب لتعديل السلوك البيئي الخطأ ف

 في إكساب أطفال ما قبل المدرسة المفاهيم العلمية ومهارات

 عمليات العلم ا ساسية.

 

 رسافل علمية -1

 :ماجستير 
 

 :دكتوراه
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فاعلية برنامج لتنمية بعض المفىاهيم والعالقىات التوبولوجيىة لىد   .1 

المؤتمر الدولي الثاني لكلية ،أطفال الريا  بإستخدام مسرح الطفل

 م.2010مايو   6-4ريا  ا طفال جامعة القاهرة  

أبحاث  -2

ومؤلفات علمية 

mailto:naglaama2007@yahoo.com


فاعليىىة برمجيىىة تدريبيىىة مقترحىىة فىىي إكسىىاب الطالبىىات المعلمىىات  .2

تعليميىة  هال بعض مهارات إنتاج عرو  تقديميبكلية ريا  ا طف

لألطفىىال وتحسىىين دافعيىىتهن للىىتعلم  ، مجلىىة دراسىىات عربيىىة فىىي 

 . 2013، أغسطس  40التربية وعلم النفس، عدد

تنمية وعي طفل مقترح باستخدام الوسافط المتعددة ل برنامجفعالية  .3

، مجلىىىىة التربيىىىىة، جامعىىىىة ا مهىىىىر الروضىىىىة السىىىىعود  بحقوقىىىىه

 هـ.1434 –م 2013، الجزء ا ول ، أكتوبر 155،العدد

تصىىور مقتىىرح لعىىالج صىىعوبات تطبيىى  المعلمىىات  لمىىنهج ريىىا   .4

ا طفىىال جحقىىي العىىب وأتعلىىم وابتكىىر    دراسىىة ميدانيىىة ، المىىؤتمر 

طفىىال جامعىىة المنيىىا تحىى  العلمىىي الىىدولي ا ول للكليىىة ريىىا  ا 

-4-6عنوان نحو أفاق جديدة في تربية الطفل ، يوم ا حد المواف  

 هـ1435-6-6م، 2014

 منشورة :
 



 الكتب المنشورة : 

إعىىداد وتىىأليف كتىىابج سلسىىلة حكايىىات حروفىىي   لريىىا  ا طفىىال  -

 لتهيئة الطفل للقراءة والكتابة.

 

رسالة ماجستير بعنوان برنامج مقترح باستخدام القصىة االشراف علي 

 الرقمية في اكساب أطفال ما قبىل المدرسىة بعىض المفىاهيم التاريخيىة ،

جامعىىة  –تخصىىص منىىاهج وتكنولوجيىىا التعلىىيم ، كليىىة ريىىا  ا طفىىال 

 المنيا

  الكتب المنشورة-3

 

 

 

 

 

اإلشراف عل   4

 الرسافل الجامعية

المشىىاركة بالحرىىور فىىي المىىؤتمر الىىدولي ا ول لكليىىة ريىىا        - المشاركة  -ثالثا



 .2009ابريل  22-21جامعة القاهرة   -ا طفال

المشىىاركة بالحرىىىور فىىىي المىىىؤتمر العلمىىي الىىىدولي الثالىىىث  لكليىىىة  -

مىارس   29-27ريا  ا طفال جامعة ا سىكندرية  فىي الفتىرة مىن 

2010  . 

لتنميىىة بعىىض المفىىاهيم فاعليىىة برنىىامج المشىىاركة ببحىىث بعنىىوان  -

 والعالقات التوبولوجية لد  أطفال الريا  بإستخدام مسرح الطفل

، في المؤتمر الىدولي الثىاني لكليىة ريىا  ا طفىال جامعىة القىاهرة  

 م.2010مايو   4-6

المشاركة في مىؤتمر المىدارس بمدرسىة مهىراء ا نىدلس بمحافظىة  -

 . 2010-7-30الفيوم 

فف ام العلمىي للقىىرون والسىنة بالطىىاحرىور المىؤتمر العلمىىي ل عجى -

 هـ1434خالل شهر جماد  الثاني 

المشىىاركة ببحىىث بعنىىوان تصىىور مقتىىرح لعىىالج صىىعوبات تطبيىى   -

جحقىىي ألعىىب ، وأتعلىىم ، وابتكىىر   المعلمىىات لمىىنهج ريىىا  ا طفىىال 

ميدانيىىة، فىىي المىىؤتمر العلمىىي الىىدولي ا ول للكليىىة ريىىا   دراسىىة

ان نحو أفاق جديدة في تربية الطفىل ا طفال جامعة المنيا تح  عنو

 هـ1435-6-6م، 2014-4-6، يوم ا حد المواف  

   
 

في المؤتمرات 

 العلمية

محكم في المؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبىات التعلىيم العىالي علىي  -

هىـ مىن 1434-2-16إلىي11مستو  جامعة الطافف في الفترة من 

لمحىور الفىىيلم الوثىافقي ، المجىال الفنىىي ، م 2012-12-29إلىي24

 المشاركة المجتمعية ، البحث العلمي .

محكىىم فىىي المىىؤتمر العلمىىي الرابىىع لطىىالب وطالبىىات التعلىىيم العىىالي  -

 هـ علي مستو  المملكة في محور البحث العلمي .1434

محكىىم فىىي المىىؤتمر العلمىىي الخىىامس لطىىالب وطالبىىات التعلىىيم العىىالي  -

 مستو  المملكة في محور البحث العلمي.هـ علي 1435

محكىىم فىىي المىىؤتمر العلمىىي الخىىامس لطىىالب وطالبىىات التعلىىيم العىىالي  -

 هـ علي مستو  المملكة في محور الفيلم الوثافقي .1435
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 خامسا : الدورات التدريبية 

 داخل مصر : 

 بجامعة الفيوممجموعة دورات تنمية قدرات اعراء هيئة التدريس  -

2008-2009 . 

دورات نظم المعلومات واالتصاالت لتنمية قدرات أعراء  مجموعة -

 هيئة التدريس وهي : 

 Adv.Windows .25-28/6/2012دورة  -

 Adv.word .8-11/4/2012دورة  -

 Adv.Excel .22-26/4/2012 دورة -

 Adv .Access  .6-9/5/2012دورة  -

 3/5/2012حتي-Adv.Powerpoint 29/4/2012دورة  -

 

 

 

 

 

 



 Photoshop .Prof 13-16/5/2012دورة  -

 Flash .Prof 27-30/5/2012دورة  -

 Spss   .3-6/6/2012دورة -

 خارج مصر-

 
هىىىـ بجامعىىىة 1434-4-2ورشىىىة عمىىىل عىىىن اإلرشىىىاد ا كىىىاديمي  -

 الطافف .

ورشىىه عمىىل عىىن اإلرشىىاد الطالبىىي بقسىىم ريىىا  ا طفىىال يىىوم  -

 هـ.1434-10-21ا ربعاء المواف  

-1-8يىىوم الثالثىىاء الموافىى  ورشىىه عمىىل عىىن المكتبىىة الرقميىىة  -

 هـ.1435

 هـ1435-2-9ندوة عنج ال إليذاء الطفل  بتاريخ  -

هىىىىىىىـ،  1435-5-11دورة ج كىىىىىىىن مبىىىىىىىادرا  يىىىىىىىوم ا ربعىىىىىىىاء   -

 م2014-3-12المواف 

-4- 11إلىىىي 10مىىىن  black boardدورة نظىىىم إدارة الىىىتعلم  -

عمىىادة الىىتعلم اإللكترونىىي بجامعىىة م ب2014-2-11، 10ه،1435

 الطافف.

بعمىىادة الىىتعلم  م2014-3-19ه، 1435-5-18يىىوم   echoدورة  -

 اإللكتروني بجامعة الطافف.

 

  -سادسا : أعمال اللجان والمجالس :

 2010عرو في مجلس كلية ريا  ا طفال بالفيوم -

بوية بكلية ريا  عرو بمجلس قسم العلوم التر -

 .2012-2011اطفال المنيا 
 -كليىىة التربيىىة  -عرىىو فىىي لجنىىة ا نشىىطة بقسىىم ريىىا  ا طفىىال  - 

 هـ. 1434،1435جامعة الطافف 

 –كليىة التربيىة  -عرو لجنة تطوير المناهج بقسم ريىا  ا طفىال  -

 جامعة الطافف 

 عرو في جمعية اإلعجام العلمي للقرون والسنة بالطافف. -

 جامعة الطافف  –لتربية عرو في وحدة التعلم االلكتروني بكلية ا -

رفيس لجنة توصيف مقررات الخطة الجديدة بقسم ريىا  ا طفىال  -

 هـ.1435بكلية التربية جامعة الطافف عام 
 

 ا عمال ا كاديمية ج التدريس 
،مقدمة في نمو المفاهيم لد  الطفل، استخدام الكمبيوتر التعليمي 

، دور ا سرة في الكمبيوتر التعليمي ،  تعليم الرياضيات لطفل الروضة 

 .تربية الطفل
 

 -ا نشطة  العلمية :
وتقديم ورشة العمل التحرىيرية ا ولىي للمىؤتمر العلمىي  إعداد -

  



الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي علي مستو  كلية التربية 

عىىن الخدمىىة المجتمعىىة لطالبىىات الكليىىة يىىوم ا ربعىىاء الموافىى    

 م  .21-11-2012، 7-1-1434

اعىىىداد وتقىىىديم ورشىىىة عمىىىل ل عىىىداد للمىىىؤتمر العلمىىىي الرابىىىع  -

ت التعليم العىالي علىي مسىتو  كليىة التربيىة عىن لطالب وطالبا

الفىىيلم الوثىىافقي ، وكيفيىىة انتاجىىه لطالبىىات الكليىىة يىىوم الثالثىىاء 

 بالكلية  .2012 -12-4هـ ،  1434-1-20المواف    

المشاركة باالشراف علي بعض مشاركات طالبات قسىم ريىا   -

ا طفال بكلية التربية بالردف بجامعة الطافف  بالمحاور التالية 

: البحىىىىث العلمىىىىي، والفىىىىيلم الوثىىىىافقي ، الخدمىىىىة المجتمعيىىىىة 

المشىاركة فىىي المىؤتمر العلمىىي الرابىع لطىىالب وطالبىات التعلىىيم 

 هـ  1434-1433العالي للعام الجامعي 

داد وتقىىديم ورشىىة عمىىل تفعيىىل المشىىاركة المجتمعيىىة يىىوم إعىى -

، فىي إطىار 2013-3-11هىـ، يىوم 1434-4-29الثالثاء المواف 

 نشر ثقافة الجودة .

إعداد وتقديم ورشة العمل التحرىيرية ا ولىي للمىؤتمر العلمىي  -

الخىىامس لطىىالب وطالبىىات التعلىىيم العىىالي علىىي مسىىتو  كليىىة 

طالبىىات الكليىىة يىىوم الخمىىيس التربيىىة عىىن الخدمىىة المجتمعيىىة ل

 ه .1434-11-27المواف    

القيام بعدة أنشطة ال منهجية من خىالل عرىوية لجنىة ا نشىطة  -

ومنهىىا االحتفىىال بىىاليوم الىىوطني ،  عيىىد ا ضىىح  ، يىىوم الطفىىل 

العالمي، مناصرة الرسىول ، الجنادريىة ، يىوم الشىجرة ، الىورد 

 هـ.1434الطاففي وغيرها من مناسبات عام 

 1431د أكاديمي لدفعة مرش -

إعداد وتقديم ورشة عن الفيلم الوثافقي وكيفية إنتاجه لطالبات  -

العلمىىىي الخىىىامس لطىىىالب للمؤؤؤؤتمر الكليىىىة ل عىىىداد والتحرىىىير 

ية التربية  يوم الخميس وطالبات التعليم العالي علي مستو  كل

 .  هـ بالكلية1434-12-26 المواف  

طالبات قسىم ريىا   المشاركة باإلشراف علي مشاركات بعض -

ا طفال بكلية التربية بالردف بجامعة الطافف  بالمحاور التالية 

: البحث العلمي، والفيلم الوثافقي  في المؤتمر العلمي الخامس 

 هـ.1435 -1434لطالب وطالبات التعليم العالي للعام الجامعي 

القيام بعدة أنشطة ال منهجية من خىالل عرىوية لجنىة ا نشىطة  -

الحتفىىال بىىاليوم الىىوطني ،  عيىىد ا ضىىح  ، يىىوم الطفىىل ومنهىىا ا

العالمي،الجنادرية ، يوم الشجرة ، الورد الطىاففي وغيرهىا مىن 

 هـ.1435مناسبات عام 

كليىىة التربيىىة جامعىىة الطىىافف  لعىىر  ل التحرىىير  ملتقىىيالتنظىىيم  -

لطىىىالب خىىىامس لمىىىؤتمر العلمىىىي المشىىىاركات طالبىىىات الكليىىىة فىىىي ا

، وذلىى   هىىـ1435للعىىام الجىىامعي بالمملكىىة وطالبىات التعلىىيم العىىالي 

  هـ1435-2-5يوم ا حد المواف  

رفيس جلسة البحوث العلمية لمناقشة بعىض البحىوث المشىتركة فىي  -



بالمملكىة وطالبىات التعلىيم العىالي لطىالب خىامس لمؤتمر العلمىي الا

 التربيىة جامعىةكليىة ل التحرىير  ملتقيبىال هىـ1435للعام الجامعي 

 . هـ1435-2-5، وذل  يوم ا حد المواف   الطافف 

خامس لمؤتمر العلمي الارفيس جلسة ا فالم الوثافقية المشتركة في  -

 هىىـ1435للعىىام الجىىامعي بالمملكىىة وطالبىىات التعلىىيم العىىالي لطىىالب 

، وذلىى  يىىوم  الطىىافف  كليىىة التربيىىة جامعىىةل التحرىىير  ملتقيبىىال

 . هـ1435-2-5ا حد المواف  

 

إعداد وتقىديم ورشىة عىن كيفيىة كتابىة السىيرة الذاتيىة لطالبىات  -

 هـ بالكلية  .1435-6-13الكلية  يوم االثنين المواف    

إعداد وتقديم ورشة عن كيفية التعامل مع إدارة نظم التعلم  -

لعروات هيئة التدريس  blackboardباستخدام برنامج 

 بقسم ريا  ا طفال بالكلية  .

 ثامنا : الوظافف اإلدارية 
  

  -تاسعا : ا عمال ا كاديمية :
  -التدريس لطالبات مرحلة البكالوريوس للمواد التالية : -أ

 تنمية المفاهيم العلمية لدى الطفل  -1

 تنمية المفاهيم الرياضية لدى الطفل  -2

 استخدام الكمبيوتر التعليمي -3

 مقدمة في استخدام الكمبيوتر التعليمي  -4

 عاشرا شهادات التقدير : 
شىىىهادة تقىىىدير للجهىىىود المبذولىىىة فىىىي التحرىىىير وإعىىىداد مشىىىاركات  -

الطالبات  للمؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي للعىام 

هىىـ، 1434 3-24هىـ ، يىوم الثالثىاء الموافى  1434 -1433الجىامعي 

  -جامعة الطافف  –بكلية التربية 

لمبذولة في ا نشطة الطالبية جاليوم الىوطني شهادة تقدير للجهود ا - -

،االحتفىىال بعيىىد ا ضىىحي ، يىىوم الطفىىل ،مناصىىرة الرسىىول   الفصىىل 

 جامعة الطافف . -كلية التربية  –1434-1433الدراسي ا ول للعام

 -حاد  عشر عرويه الجمعيات العلمية :
 عرو مؤسس لجمعية أدب ا طفال المصرية . -

 العلمي للقرون والسنة بالطافف. عرو في جمعية اإلعجام -

 عرو في الجمعية العلمية للتربية وثقافة الطفل  -

 

 
خدمىىة المجتمىىع وتنميىىة البيئىىة بالمملكىىة العربيىىة ثىىاني عشىىر 

 السعودية



ولي والرابعة والعاشىرة ميارة بعض الروضات مثل الروضة ا  -

بمحافظىىة الطىىافف لتطبيىى  برنىىامج وعىىي الطفىىل بحقوقىىه خىىالل 

في اطار المشاركة المجتمعيىة  2-2-2012.، 27،28-1-2012

 بين الجامعة الطافف وادارة التربية والتعليم .

 ميارات لدار فتاة ثقيف.  -

ه بجمعيىة 1434االشتراك باالحتفال بيوم الطفل العربىي اليتىيم   -

 فتاة ثقيف.

فقرات في االحتفال بيىوم الطفىل العربىي اليتىيم  بإعداداالشتراك  -

  .هـ  بجمعية فتاة ثقيف 1435- 6-10يس المواف  يوم الخم

 

 


