
 

 

ةـــرة ذاتيــــسي  

 

 د.سلمى حمدى زكى غرابة
               المدرس بقسم العلوم التربوية     

جامعة المنيا              - كلية رياض األطفال

  



 

 
 أوال: البيانات الشخصية:

 

 االسم سلمى حمدى زكى غرابة
م31-5-1963  تاريخ الميالد 

قسم ثان -طنطا  -محافظة الغربية  يالدمحل الم   
 الحالة االجتماعية أرملة )وأعول ثالثة أبناء(

-أبراج الجامعة  -أرض سلطان  -المنيا   

(37شقة ) -الدور الثامن  -برج "أ"   
 محل اإلقامة

0106173324المحمول :   

0862346676المنزل :   

          0862324478  

 رقم التليفون

 ليسانس اآلداب والتربية بتقدير عام " ممتاز" مع
 م1985مرتبة الشرف)قسم اللغة العربية( مايو 

 من كلية التربية  جامعة طنطا 

 المؤهل الدراسى

م1985مايو تاريخ الحصول  
 عليه

م 1989-10-22( دبلوم خاص فى التربية 1)

جامعة المنيا-ةبتقدير " جيد جدا" من كلية التربي  

الدرجات العلمية 
 الحاصلة عليها



( ماجستير فى التربية " تربية الطفل" فى 2)

كلية التربية جامعة المنيام من 25-5-1993  

( دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص " تربية 3)

جامعة -م من كلية التربية1998-12-22الطفل" 

 المنيا
*معيدة بكلية التربية ) جامعة طنطا( قسم 

م 1986أصول التربية فى عام   

*معيدة بكلية التربية ) جامعة المنيا( قسم 

م 1986-10-21أصول التربية فى   

*معيدة بكلية التربية )جامعة المنيا( قسم 
م 1987-3-7تربية الطفل فى   

*مدرس مساعد بكلية التربية )جامعة المنيا( 
م 1993-6-22قسم تربية الطفل فى   

*مدرس بكلية التربية )جامعة المنيا( قسم 

م 1999-1-26تربية الطفل فى   

ال )جامعة * مدرس بكلية رياض األطف
م 2010-2-24المنيا( اعتباراً من  

 التدرج الوظيفى

 الرقم التأمينى 9696563

 الرقم القومى  26305311600161

-20منحت إجازة بمرتب لمدة شهر اعتباراً من 

م ألداء فريضة الحج ألول مرة3-1999  
 اإلجازات 

 الجزاءات  ال يوجد
ل بعثة داخلية للحصول على درجة الدكتوراه خال

م 1998-12-22م حتى 1996-4-23المدة من   
 البعثات 



مدرس بكلية رياض األطفال ) جامعة المنيا( قسم 
العلوم التربوية ) تخصص : أصول تربية 

م 2010-2-24الطفل( اعتباراً من   

الوظيفة الحالية 
 وتاريخها 

 

 

 ثانياً : الدرجات العلمية:

م(1985ة طنطا )*ليسانس آداب وتربية : كلية التربية. جامع  

م(1989*دبلوم خاص فى التربية : كلية التربية. جامعة المنيا )  

م(1993*ماجســتير فى التربية: كلية التربية. جامعة المنيا )  

م(1998*دكتوراه الفلسفة فى التربية:كلية التربية. جامعة المنيا)  

 

 ثالثاً:التدرج الوظيفى:

ول التربية( فى *معيدة بكلية التربية جامعة طنطا)قسم أص

م( 1986عام)  

معيدة بكلية التربية ) جامعة المنيا( قسم أصول التربية بتاريخ  *

م 21-10-1986  

*معيدة بكلية التربية )جامعة المنيا( قسم تربية الطفل بتاريخ  

م 7-3-1987  

*مدرس مساعد بكلية التربية )جامعة المنيا( قسم تربية الطفل 

م 1993-6-22بتاريخ   



كلية التربية )جامعة المنيا( قسم تربية الطفل بتاريخ *مدرس ب

م 26-1-1999  

قسم العلوم  جامعة المنيا(* مدرس بكلية رياض األطفال )

-2-24التربوية )تخصص:أصول تربية الطفل(اعتباراً من

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

دورات تدريبية تم    

اجتيــازها         

 

 
 

 



(i1) ارات العرض الفعال               (اسم الدورة: تنمية مه1) 

م(2005( سنة)4( شهر)17-20التاريخ: يوم)          

المكان: جامعة المنيا          

  

 (i2)(اسم الدورة: تنمية مهارات االتصال الفعال         2)

م(2005( سنة )5( شهر)3-7التاريخ: يوم)         المكان: جامعة المنيا         

 

 (  L3اذ القرار وحل المشكالت              )(اسم الدورة: اتخ3)

م(2005( سنة)5( شهر )16-19التاريخ: يوم)          

المكان: جامعة المنيا          

 

 (T2(اسم الدورة: االتجاهات الحديثة فى التدريس             )4)

م(2005( سنة  )6( شهر)13-16التاريخ: يوم)           

منياالمكان: جامعة ال            

 

(اسم الدورة: التدريس الجامعى5)  

م(2005( سنة )7( شهر)9-18التاريخ: يوم)         

المكان: جامعة المنيا          

 

 ( P4(اسم  الدورة: أخالقيات وآداب المهنة فى الجامعات    )6)



م(2005( سنة )10( شهر)25-27التاريخ: يوم)      

المكان: جامعة المنيا       

 

(     T4)        معايير الجودة فى العملية التدريسية   (اسم الدورة:7)

 م(2009( سنة )4( شهر )14،15التاريخ: يوم )

 المكان: جامعة المنيا

 ( R1) ورة: النشر العلمى                       لد(اسم ا8)

(6(  شهر)1( إلى يوم)5( شهر)31التاريخ: يوم)          

م(2010سنة )                   

المكان: جامعة المنيا           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

المؤتمــــرات      

العلميـــة   

 

 



 

      –أهدافه  –( اسم المؤتمر: تطوير كليات التربية )فلسفته 1)

مداخله( المؤتمر العلمى السابع                       

م(2004( سنة )4( شهر )27،28التاريخ: يوم )        

التربية . جامعة المنياالمكان: كلية         

نوع المشاركة: منظم        

 

( اسم المؤتمر: الطفل والطفولة فى مطلع األلفية الثالثة        2)

المؤتمر العلمى الثامن                      

م(2006( سنة )4( شهر )25،26التاريخ: يوم )       

المكان: كلية التربية . جامعة المنيا       

كة: منظمنوع المشار       

 

(اسم المؤتمر: المؤتمر الختامى لمشروع تطوير مركز        3)

رعاية الطفولة بجامعة المنيا                      

م(2006( سنة )9( شهر )10التاريخ: يوم )      

المكان: جامعة المنيا . كلية التربية      

نوع المشاركة: المسئول التنفيذى للمشروع      

 

 

 



 

مر: مؤتمر قوانين التعليم العالى بين الواقع          (اسم المؤت4)

والمأمول                     

م(2012( سنة )3( شهر )31التاريخ: يوم )       

طب قصر العينى   –المكان:قاعة المؤتمرات الكبرى        

نوع المشاركة: الحضور       

 

لعربي ( اسم المؤتمر: المؤتمر الدولي السنوي السابع للمركز ا5)

للتعليم والتنمية جامعة عين شمس                        

التخطيط االستراتيجي لجودة واعتماد                               

المؤسسات الجامعية والتعليمية والعربية                            

)نحو آفاق للتميز(                                   

م( 2012( سنة )12( شهر )22-24م )التاريخ: يو        

المركز         –جامعة عين شمس  –المكان: دار الضيافة       

               (ACED العربي للتعليم والتنمية                ( -أسد  

نوع المشاركة: الحضور         

 

(اسم المؤتمر: رؤى مستقبلية إلعداد طفل الروضة فى ضوء 6)

المستجدات المعاصرة                     

المؤتمر الدولى الثالث )السنوى العاشر( لكلية                     

جامعة القاهرة   –رياض األطفال                      



م(  2013( سنة )4( شهر )20التاريخ: يوم )     

جامعة       –كلية رياض األطفال  -المكان: قاعة المؤتمرات   

   القاهرة             

نوع المشاركة: الحضور والمشاركة فى الفعاليات      

 

 

                                       

 

 

 

 



 

 

 

 

اإلشــراف على    

الرسائل العلمية   
 

 



 

 

 

 

 

 أوالً : رسائل الماجستير:

"الدور التربوى للمجلس القومى للطفولة واألمومة، والمجلس  -1

فل ما قبل المدرسة فى مصر".العربى للطفولة والتنمية نحو ط     

الدرجة : ماجستير                               )تمت إجازتها(      

الباحثة : رضوى جمال الدين أمين قرامان     

 

"دور رياض األطفال فى التنشئة االجتماعية لطفل ما قبل     -2

المدرسة بمحافظة المنيا"                  ) دراسة تقويمية(      

الدرجة : ماجستير       

الباحثة : نورا فاروق فراج سيد      

 

"البرامج التدريبية لمعلمات رياض األطفال ومعوقاتها  " -3  

)دراسة تقويمية بمحافظة المنيا(                         

الدرجة : ماجستير        

الباحثة : مزهجرة عبد الحفيظ محمد سليمان        

 



طفال لمتطلبات حقوق الطفل فى      "مدي تحقيق رياض األ -4

التشريع المصري                 

الدرجة : ماجستير                         )تمت إجازتها(       

الباحثة : إيمان عبد الحكيم رفاعى                 

  

"تطوير االتصال اإلدارى بين معلمات وموجهات رياض     -5

اسة ميدانية بمحافظة المنيا(األطفال"              )در      

الدرجة : ماجستير      

الباحثة : إيناس رجب عبد الكريم محمد      

 

" تطوير إدارة رياض األطفال بمصر في ضوء المعايير      -6

القومية لرياض األطفال ــ دراسة ميدانية بمحافظة المنيا ــ "        

الدرجة : ماجستير      

براهيم محمد  الباحثة : شيماء خلف إ      

 

 ثانياً : رسائل الدكتوراه:

 

"تصور مقترح لمعايير جودة مرحلة رياض األطفال فى ضوء    -7

االتجاهات العالمية الحديثة"      

الدرجة : دكتوراه                           )تمت إجازتها(      

الباحثة : رضوى جمال الدين أمين قرامان      



 

رامج تدريب قيادات رياض األطفال عن "تصور مقترح لتطوير ب-8

بعد فى ضوء بعض االتجاهات اإلدارية المعاصرة"      

الدرجة : دكتوراه                               )تمت إجازتها(      

الباحثة : سمية على أحمد سليمان      

 

 

"تطوير الخدمة التربوية برياض األطفال فى ضوء أسلوب        -9

الفجوة"       

الدرجة : دكتوراه                             

الباحثة : شيماء محمد طلعت محمد شوقى حامد      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات الدراسية



 

  
 

 )أ( مقررات تم تدريسها

تربية دينية : - 1  

م( 2004م إلى عام 1999لمدة خمسة أعوام )من عام   

قسم تربية الطفل -لطالبات كلية التربية   

 )ب( مقررات يتم تدريسها:

تشريعات ومنظمات الطفولة - 2  

م 2010-2009)من العام الدراسى  كلية رياض األطفال -الفرقة األولى 

  م (2013-2012إلى العام الدراسى 

تاريخ تربية الطفل  - 3  

م 2010-2009)من العام الدراسى  كلية رياض األطفال –الفرقة الثانية 

م (1220-2011إلى العام الدراسى   



تربية الطفل - 4  

رياض أطفال –الدبلوم المهنى   

2011 - 2010العام الدراسي :   

أساليب رعاية الطفل - 5  

رياض أطفال –الدبلوم المهنى   

ثقافة الطفل )آدابه( - 6  

رياض أطفال –الدبلوم المهنى   

2011 - 2010العام الدراسي :   

األطفالدور الحضانة ورياض  - 7  

لفرقة الثانيةا –الدبلوم الخاص   

حقوق الطفل والمواطنة - 8  

رياض أطفال  –الدبلوم المهني   

م 2012 – 2011العام الدراسي   

ثقافة الجودة فى إدارة رياض األطفال وتطبيقاتها  - 9  

الفرقة األولى -الدبلوم الخاص   

م2012-2011العام الدراسى :   

( المشاركة المجتمعية برياض األطفال )في تربية الطفل -10  



تخصص: تربية الطفل      –الفرقة الثانية  –الدبلوم الخاص   

م2013-2012العام الدراسى :   

التربية األخالقية للطفل -11  

تخصص: تربية الطفل –الفرقة الثانية  –الدبلوم الخاص   

م2013-2012العام الدراسى   

ثقافة الطفل -12  

عليم الطفلتخصص: تكنولوجيا ت –الفرقة الثانية  –الدبلوم الخاص   

م2013-2012العام الدراسى   

المدرسة والمجتمع  -13  

كلية التربية –قسم تربية الطفل  –الئحة قديمة  –الفرقة الرابعة   

م2013-2012العام الدراسى   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أنشطة أخرى

 
 أنشطة أخرى:

 *إعداد قائمة المفردات اللغوية ألطفال ما قبل المدرسة المصورة

 والمستحدثة على قوائم المفردات اللغوية فى الدراسات السابقة

م 2005فى عام   

مركز رعاية  –قسم تربية الطفل  –كلية التربية  –جامعة المنيا 

 الطفولة

 بالمشاركة مع : د. نجالء أمين

*عضو الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية التابعة 

وحتى اآلن. 2011-7-11عين شمس منذ جامعة  –لكلية التربية   

*عضو الجمعية العلمية للتربية وثقافة الطفل التابعة لكلية رياض 

جامعة المنيا. –األطفال   

 *عضو رابطة التربية الحديثة )القاهرة(.



 *المشاركة في أعمال الكنترول واالمتحانات .

*اإلشراف على مجموعات التربية العملية بمدارس رياض األطفال  

م وحتى اآلن.1986بمدينة المنيا منذ التعيين فى وظيفة معيد عام    

 *حضور سيمينارات الكلية لمناقشة الخطط البحثية .

 *تحكيم أدوات بحثية للطالبات والزمالء والزميالت .

 *المشاركة في ورش العمل الخاصة بالجودة بالكلية .

 

ت التربية *اإلعداد واإلشراف على الحفل الختامى بمشاركة طالبا

 –مسابقات  –ألعاب  –العملية بما يتضمنه ذلك من إعداد مسرحيات 

مسرح العرائس .. إلخ ببعض رياض األطفال  –أناشيد إيقاعية 

بمدينة المنيا ،ودعوة بعض مديرى وموجهات المرحلة )رياض 

 األطفال( لها، وذلك فى األعوام الدراسية التالية:

م )مسرحية : حيوانات الغابة(0200-2001 -                           

م )مسرحية : ندم وتوبة(2004-2005 -                           

م )مسرحية : نعمة العقل(2005-2006 -                           

 

م  2002-2001*تنظيم وإعداد مهرجان عيد الطفولة للعام الدراسى 

العديد من الفقرات وتقديم مسرحية بعنوان )آداب الطعام( فضال عن 



القصصية والموسيقية والترفيهية وذلك على مسرح جمعية الشبان 

 المسلمين بمدينة المنيا.

م  2004-2003*اإلشراف على حفل عيد األم للعام الدراسى 

بمشاركة معلمات بعض رياض األطفال بمدينة المنيا وبعض 

ودعوة  قسم تربية الطفل، -الطالبات المعلمات بكلية تربية المنيا

 موجهات المرحلة وبعض الشخصيات العامة لحضوره.

 *اإلشراف الفنى على مركز رعاية الطفولة بجامعة المنيا.

  

*عضو مجلس إدارة مركز رعاية الطفولة بجامعة المنيا فى العام    

م.2006- 2005الدراسى    

 

*اإلشراف على مجموعات التربية العملية بمركز رعاية الطفولة     

عة المنيا .بجام   

جامعة المنيا بمشاركة      –* تنظيم احتفالية بمركز رعاية الطفولة 

جامعة المنيا،ودعوة  –بعض طالبات قسم تربية الطفل بكلية التربية  

بعض القيادات اإلدارية بالجامعة لها.   

*زيارات تطوعية لبعض رياض األطفال بالمنيا بهدف إرشاد    

وأولياء األمور .وتوعية األطفال والمعلمات   



جامعة المنيا  –* المشاركة فى مشروع تطوير مركز رعاية الطفولة 

م.2006عام   

                        

*إعداد برنامج التنمية الخلقية والدينية لطفل الروضة بمركز رعاية  

الطفولة جامعة المنيا.   

 

ل        * اإلشراف على تطبيق برنامج التنمية  الخلقية والدينية لطف

جامعة المنيا لعدة سنوات. -الروضة بمركز رعاية الطفولة    

 

 -*إعداد برنامج التنمية اللغوية لطفل الروضة بمركز رعاية الطفولة

جامعة المنيا.    

 

*اإلشراف على تطبيق برنامج التنمية اللغوية لطفل الروضة بمركز 

جامعة المنيا. -رعاية الطفولة    

طالبات كلية التربية وطالبات كلية رياض       *اإلرشاد األكاديمى ل

األطفال بجامعة  المنيا.   

 *المشاركة في ندوات طالبية أسبوعية .

 *المشاركة بالمحاضرات العامة وندوات الرسائل العلمية بالقسم .



 *العمل جار في ثالثة أبحاث علمية .

 

 

 –* المشاركة فى اإلعداد لمشروع إنشاء كلية رياض األطفال 

م. 2007جامعة المنيا فى عام   

  عام فى المنيا جامعة – األطفال رياض كلية إنشاء مشروع*مراجعة 

  م.2007

م( لكلية     2009-2014*مدير فريق اإلعداد للخطة االستراتيجية )

جامعة المنيا. -رياض األطفال   

*عضو فريق اإلعداد للخطة التنفيذية )                   ( لكلية 

جامعة المنيا –طفال رياض األ  

*إعداد وتقديم ندوة بعنوان ) أساليب التعامل مع الطفل ( موجهة 

سنوات( التابعة  6:  3لمعلمات مدارس نور البيان لألطفال )من 

قسم نور البيان ( بمدينة  –لجمعية )تنمية المجتمع ورعاية الحفظة 

م.2012-2011المنيا فى عام الدراسى   

)معا لحماية أطفالنا( بالعديد من رياض األطفال *اإلعداد وتقديم ندوة 

بمحافظة المنيا والموجهة ألطفال الرياض ومعلماتهم وأسرهم ؛والتى 

تتضمن أفالما كرتونية وصورا لتمييز السلوكيات المقبولة 



والسلوكيات غير المقبولة لألطفال ،كما تتضمن محاضرة توعوية 

م2013-2012اسى ألسر األطفال ومعلماتهم؛ خالل العام الدر  

 

*المشاركة فى إعداد المشروع الطالبي إلنشاء وحدة )مركز( إدارة  

جامعة المنيا فى عام      -األزمات والكوارث بكلية رياض األطفال 

م. 2010  

*مراجعة مشروع إنشاء وحدة )مركز( إدارة األزمات والكوارث    

م. 2010جامعة المنيا فى عام  –بكلية رياض األطفال    

المشاركة فى توصيف مقررات مرحلة البكالوريوس بكلية رياض *

جامعة المنيا –األطفال   

*توصيف كافة مقررات أصول تربية الطفل والتربية المقارنة وإدارة 

رياض األطفال )بقسم العلوم التربوية( من الفرقة األولى إلى الفرقة 

جامعة المنيا. –الرابعة بكلية رياض األطفال   

 

الخدمات المجتمعية والمؤتمرات ) التابعة لوحدة الجودة  *رئيس لجنة

بالكلية( والتى تتضمن مهامها :   

إعداد المؤتمرات -                      

متابعة تنفيذ التوصيات -                      



االستفادة من المساهمة فى المؤتمرات فى تطوير  -                    

عمل بالكليةال                        

          

رياض    –*اإلشراف على طالبات الدراسات العليا )الدبلوم المهنى 

أطفال( فى إعداد بعض برامج التربية البيئية لطفل الروضة          

وحفظها فى أقراص مدمجة.   

 *المشاركة في إعداد برنامج الكلية .

 *المشاركة في التخطيط االستراتيجي والتنفيذي للكلية .

 *المشاركة في الخطة البحثية للقسم .

*المشاركة في لجان اختبارات القبول للطالبات الراغبات في         

االلتحاق بالكلية .   

*المشاركة فى اختبارات القبول للطالبات الراغبات فى االلتحاق      

 –الدبلوم الخاص  –بالدراسات العليا بالكلية )الدبلوم المهني   

الدكتوراه(. -الماجستير   

رياض   –*اإلشراف على طالبات الدراسات العليا ) الدبلوم المهنى 

أطفال ( فى إعداد العديد من المسرحيات لتنمية بعض المفاهيم       

والسلوكيات والقيم لدى طفل الروضة وحفظها فى أقراص مدمجة.   

 



رياض    –*اإلشراف على طالبات الدراسات العليا )الدبلوم المهنى 

أطفال( فى إعداد العديد من األلعاب والوسائل التعليمية المناسبة      

جامعة المنيا بها. -لطفل الروضة وتزويد مركز رعاية الطفولة    

 TEMPUS * حضور ورشة عمل للتعريف ببرنامج      

للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بسائر كليات                  

م.2010-12-6يوم االثنين الموافق جامعة المنيا،وذلك فى     

*منسق الدورة التدريبية )البرنامج التدريبي على منهج رياض 

األطفال الجديد للسادة المعنيين برياض األطفال ــــ معلمات ، 

موجهون ، ميسرون ــــ ( والواردة من وزارة التربية والتعليم 

نعقدة بكلية )مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة( والم

-9-16م وحتى  2011-9-6جامعة المنيا من  -رياض األطفال 

م .2011  

أيام  10مدة البرنامج :  -    

ميسرات  8موجهة ،  1معلمة متدربة ،  244عدد المتدربات :  -    

*رئيس اللجنة االجتماعية بقسم العلوم التربوية بدءا من الفصل 

م وحتى اآلن 0122-2011الدراسى الثانى من العام الدراسى 

مجامالت الزمالء والزميالت وكافة العاملين بكلية  -والمسئولة عن: 

جامعة المنيا.  –رياض األطفال                        



تقديم الدعم المادى والمساعدات المالية للطالبات     -                 

ذوات الحاجة بالكلية.                       

تقديم الدعم المادى والمساعدات المالية للعامالت    -                 

والعاملين من ذوى الحاجة بالكلية                        

اإلسهام مع العديد من الجمعيات األهلية والخيرية   -                  

 –فى أوجه الخير المتعددة مثل : مساعدة المرضى                     

تفريج الكروب ..إلخ.   -قضاء الديون                      

*المشاركة في مشغل تدريبي عن التربية الميدانية ومشكالتها    

م  2012-2-15والمنعقد يوم األربعاء الموافق   

*المشاركة فى ندوة )الوالدان فى حياة اإلنسان( والمنعقدة بكلية 

جامعة المنيا فى يوم االثنين الموافق –رياض األطفال   

م26-3-2012   

*المشاركة فى الندوة الثقافية بعنوان: )سماحة األديان( والمنعقدة 

فى يوم األربعاء الموافق  –جامعة المنيا  –بكلية رياض األطفال   

م3-10-2012  

*حضور ورشة العمل الخاصة باستخدام قواعد البيانات العالمية 

معة جا –وخدمات المكتبة الرقمية والمنعقدة بكلية رياض األطفال 

م والمقامة تحت إشراف وحدة 2012-12-5المنيا فى يوم األربعاء 



جامعة  –مشروع ميكنة المكتبات الجامعية  -إدارة المشروعات 

 المنيا.

*المشاركة في إعداد تصور مقترح لتوصيف وتقديم بعض المواد 

 التربوية بالكلية .

 *المشاركة في تقديم تصور مقترح لالئحة الداراسات العليا .

 *المشاركة في إعداد برنامج إعداد الطالبات والمعايير األكاديمية .

 *عضو بجمعيتين علميتين على المستوى المحلي .

م2012-2011*حضور الحفل الختامى للعام الدراسى   

*أحد مؤسسى دار الهدى لرعاية األيتام التابعة لوزارة التضامن      

    –م بمدينة طنطا 1998-6-16 االجتماعى،والتى تم إشهارها فى 

محافظة الغربية.   

*عضو مجلس أمناء مؤسسة دار الهدى لرعاية األيتام بمدينة طنطا  

محافظة الغربية. –   

 *عضو المجلس المصري الدولي لحقوق اإلنسان والتنمية. 

*عضو بهيئة تحرير المجلة العلمية )              ( على المستوى    

المحلي.      

ام الدراسة بمستوى التالوة بمدرسة القرآن الكريم التابعة لجمعية *إتم

الشبان المسلمين بالمنيا، والحصول على المركز األول والمتميز فى  



م    2006-2005األعوام الدراسية الخمسة بها )من العام الدراسى  

م (.2010-2009إلى العام الدراسى    

 

ظ بمدرسة القرآن الكريم     مستوى الحف –*الدراسة بالفرقة األولى 

التابعة لجمعية الشبان المسلمين بالمنيا.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األبحاث العلمية
 

 

 

 



 

 

 

تفعيل متطلبات حقوق الطفل الواردة بالتشريع المصرى كما تراه  -1

 معلمات وموجهات مرحلة رياض األطفال

 بالمشاركة مع أ.د. أحمد عبد العزيز

أ.إيمان عبد الحكيم رفاعى                  

 –المجلد الخامس والعشرون  –مجلة البحث فى التربية وعلم النفس 

جامعة  –كلية التربية  – 2012أبريل  –الجزء الثالث  -العدد األول 

 المنيا

واقع منظومة تدريب قيادات رياض األطفال عن بعد فى ضوء  -2

 بعض االتجاهات اإلدارية المعاصرة

: أ.د. محمد عبد الحميد محمد الشين بالمشاركة مع  

د. سمية على أحمد على سليمان                    

 –المجلد الخامس والعشرون  -مجلة البحث فى التربية وعلم النفس 

جامعة  –كلية التربية  – 2012أبريل  –الجزء الثالث  –العدد األول 

 المنيا

 



 


