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 أواًل : بيانات شخصية
 حنان محمد صفوت خليلاالسم :  ▪
 ـ المنيا 1/1/1972تاريخ وجهة الميالد :  ▪
ــة الم  ــي  الدرجــة الميميــة : اســااج انــا ا الاعــ  الم ــا د  ▪ كييــة الايةيــة لياعال

 جاامة المنيا . -ق م الميام الايةاية

 الايةايةرئيس ق م الميام قائم بمم  الاظيعة الحالية :  ▪
 13/8/2016تاريخ الاميين :  ▪
 ـ ق م الميام الايةاية ـ جاامة المنيا الايةية لياعالة الم  ي جهة المم  : كيية  ▪
 hanansafwathanansafwat@yahoo.comال ييد اإللكايوني :  ▪

 العلمية  الدرجاتثانيًا : 

 موضوع الرسالة والتقدير سنة المنح جهة المنح الدرجةاسم  م

1 
حضانة ال دوربكالوريوس 

 والتربية
كلية التربية ـ 
 جامعة المنيا

بتقدير  1993 مايو
جيد جدًا مع مرتبة 

 الشرف
 ــ

كلية التربية ـ  دبلوم خاص 2
 جامعة المنيا

 1995 نيةيو 
 ــ بتقدير جيد جداً  

3 
التربية ماجستير في 

 تخصص تربية الطفل
كلية التربية ـ 
 جامعة المنيا

28/7/1998    
بتقدير ممتاز مع 

التوصية بالتبادل مع 
 الجامعات األخرى 

 ةالبرامج التليفزيوني ورد
الموجهة لألسرة لتحقيق 
رعاية أفضل للطفل المصري 
 )دراسة تحليلية ميدانية( 

4 
دكتوراه الفلسفة في التربية 
 تخصص تربية الطفل

كلية التربية ـ 
 جامعة المنيا

29/10/ 2002 
التوصية بطبع الرسالة 
وتبادلها مع الجامعات 

 المصرية 

أثر استخدام بعض البرامج 
التليفزيونية المقدمة لطفل ما 
قبل المدرسة في تنمية الحس 

 الجمالي
 
 
 
 



 ثالثًا : التدرج الوظيفي :
 
 تاريخ النشاط الوظيفة م

1 
جامعة معيد بكلية التربية ـ قسم تربية الطفل ـ كلية التربية ـ 

 9/1998حتى   11/1993من  المنيا

 12/2002حتى   9/1998من  مدرس مساعد بكلية التربية قسم تربية الطفل 2

3 
 جامعة المنياكلية التربية مدرس بقسم تربية الطفل 

        
  25/2/2010حتى 30/12/2002من 
     

4 
جامعة  مدرس بقسم العلوم التربوية بكلية رياض األطفال

 25/7/2010حتى 2010/  2/ 26من  المنيا

5 
بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة ستاذ مساعد أ

 حتى تاريخه    27/7/2010من  جامعة المنيا-المبكرة

 : : القيام بالمهام واألنشطة اإلداريةرابعا
 

 بكلية رياض األطفال جامعة المنيا: -أ

بكليااااة رياااااض األطفااااال جامعااااة رعاااايل مقلاااال قماااام العلاااا   ال  ب يااااة قاااااعم بعماااا   ▪

 (2010/2011المنيا)

 2010/2012مدي  وحدة الق دة  بالكلية ▪

  2011/2016وكي  كلية رياض األطفال جامعة المنيا لشئ ن ال عليم والطالب)قاعم بعم   ▪

 (2016/2017 -2015/2016عض  مقلل كلية رياض األطفال - ▪

 (2016/2017-2015/2016  بالكلية شئ ن الطالبرعيل لقنة   ▪

رعاااايل مقلاااال قماااام العلاااا   ال  ب يااااة بكليااااة رياااااض األطفااااال جامعااااة قاااااعم بعماااا   ▪

 2016/2017المنيا)

 عض  مقلل إدارة وحدة ضمان الق دة بكلية رياض األطفال ▪

الماااا ام  العلمااال  الاااادولل األول لكليااااة ريااااض األطفااااال جامعااااة المنيااااا  مانااااةأعضااا   ▪

2013/2014، 

نل لكلياااة ريااااض األطفاااال جامعاااة المنياااا المااا ام  العلمااال  الااادولل ال اااا ماناااةأعضااا   ▪

2014/2015، 

بكليااااااة رياااااااض  مقلاااااال إدارة م كااااااا اللدمااااااة العامااااااة ل عايااااااة الطف لااااااة عضاااااا  ▪

 . 2011/2012األطفال



 - 2014/ 2013اح ي  المقلة العلمية بالكلية)مقلة ال  بية وثقافة الطفا ( )  هيئة  عض  ▪

2014/2015 - 2015/2016.2016/2017،2017/2018.) 

،جامعاة 2016/2017 بكلية رياض األطفاال مك ب ال دريب الميدانل  العا  علل المش ف ▪

 .المنيا

 .بقمم العل   ال  ب ية رعيل لقنة م ابعة أعمال أعضاء هيئة ال دريل ومعاونيهم ▪

   2011/2016منمق عا  األنشط الطالبية  ▪

 2011/2012رعيل كن  ول الف قة األولل  ▪

 2015/2016 يم المف  حلث لل علال االمم  ى رعيل كن  ول  ▪

 2015/2016، 2014/2015رعيل كن  ول الدراسات العليا ▪

 2017الصيفل لب نامج ال عليم المف  ح  الفص رعيل كن  ول ا ▪

 2017 /2016مح  األمية بكلية رياض االطفال جامعة المنيا ع منمق مش و ▪

 : المقررات الدراسية التي قامت بتدريسها :خامسا
 قامت بتدريسها في مرحلة البكالوريوس :التي مقررات اال -1

درااا وا يح الاع  ـ طيق تمييم األطعال ـ الانشئة االجاما يـة ـ دد  األطعـال -تدريس اصغي 
ــ انـا ا وةـيااا األطعـال ـ اـنها األنشـاة ضـي ريـا  األطعـال ـ تنميـة المعـا يم اليغايـة ـ تنميـة المعـا يم 

ا ا يـة وااحعيـة لفطعـال ـ دسـاليا ر ايـة األطعـال ـ ت اـي  الميمية ـ قصص وح ايات األطعـال ـ تيةيـة 
دساليا الاماا  اع الاع   -تنمية المعا يم اليغاية والدينية لياع  -بيااا األطعال ـ تنعيذ بيااا األطعال

تنميـة المعـا يم اليياةـية  -تنمية المعا يم االجاما ية وال يقية. -تنشئة الاع  وحاجاته -اقير ثقاضي –
 بيااا طع  اا ق   المدرسة. -تدريا ايدانى اناقشة -ا طع  اليوةةبياا –
 التي قامت بتدريسها في مرحلة الدراسات العليا : المقررات -2

انــا ا  –انــا ا وةــيااا تيةيــة الاعــ  ـ دســاليا الامااــ  اــع األطعــال ـ الايةيــة ال قاضيــة لياعــ  
 -المـــدا  الـــى اـــحاضة االطعـــال-بنـــات وتصـــميم وحـــدات المـــنها ضـــى ريـــا  االطعـــال-ريـــا  االطعـــال

تحييـــي  -تنميـــة المعـــا يم لاعـــ  اليوةـــة -تصـــميم اااقـــم تمييميـــة لفطعـــال -الاســـائ  الميئيـــة لياعـــ 
طيق تميـيم  -لفطعال األغاني وااللما  الشم ية -يياعالة الم  ي الحقائا الامييمية ل -احاضة االطعال

 .تصميم بيااا تمييم طع  اليوةة –الاع  
 برنامج التعليم المفتوح)إعداد معلمات الطفولة المبكرة(:مت بتدريسها لاالتى ق المقررات-3

اـنها -المهـارات الحياتيـة-تنمية المعا يم اليياةية لاع  اليوةـة -طيق الامييم لاع  اليوةة
 االنشاة.

 



 طبيقية : : األنشطة العلمية والتسادسا
 ت ومؤتمرات علمية محكمة :البحوث منشورة في مج

 مكان النشر تاريخ النشر نوعه عنوان البحث م

1 

موقــا الصــحافة مــن قضــايا الطفــل 
فــي تحقيــق رعايــة متتاملــة تتوافــق 
ــــة  ــــة الحديث مــــع االتجاهــــات العالمي

 دراسة تحليلية لجريدة األهرام

 أبريل فردي
2006 

لتليــة التربيــة ـ المــؤتمر العلمــي الثــاني 
ـــل والطفولـــة فـــي  ـــة المنيـــا ) الطف جامع

 مطلع األلفية الثالثة ( عدد خاص

2 

أثــر تــدريل معلمــات ريــاض األطفــال 
علــى بعــض قــيم التنشــسة السياســية 

ا داخـل هفي اكتسابهم واستخدامهم ل
 أنشطة الروضة

 يوليو فردي
2008 

المؤتمر العلمي العشرون مناهج التعليم 
ـــة ـــة المصـــرية  والهويـــة الثقافي ، الجمعي

لمناهج وطرق التدريس ـ المجلد الثـاني 
 جامعة عين شمس

3 
 
 
 

تهيســـــة األطفـــــال لالنتقـــــال الميســـــر 
للروضــــــــة ، وعالقتهــــــــا بــــــــالتوافق 
النفســي لــه فــي ضــور دليــل  رشــادي 

 مقترح

 أبريل مشترك
2009 

جامعـــة لتليـــة االدا  بالمـــؤتمر الـــدولي 
ـــازيق  العلـــوم االجتماعيـــة وصـــورة )الزق

ـ قسـم علـم االجتمـاع  (مستقبل المجتمع
 باآلدا 

4 

ــــرح باســــتخدام  ــــامج مقت ــــة برن فاعلي
األلعـــــا  التعليميـــــة لتنميـــــة ثقافـــــة 
ــــــال  ــــــدى أطف ــــــات المصــــــرية ل البيس

 يناير فردي الروضة.
2010 

مجلــة الطفولــة كليــة ريــاض األطفــال ـ 
 جامعة القاهرة

 
 
 
 

5 

ــــرح باســــتخدام  ــــامج مقت ــــة برن فاعلي
بعـض المفـاهيم  مسرح الطفل لتنمية

والعالقـــات التبولوجيــــة لـــدي أطفــــال 
 الرياض

 مايو مشترك
2010 

المـــؤتمر الـــدولى للطفولـــة كليـــة ريـــاض 
 جامعة القاهرة -األطفال

6 

ــــرح باســــتخدام  ــــامج مقت ــــة برن فاعلي
أنشـــطة أد  األطفـــال لتنميـــة بعـــض 
المفاهيم التاريخية لمصـر الفرعونيـة 

 الروضة عند أطفال

 2013ابريل فردى

المـــؤتمر الـــدولى للطفولـــة كليـــة ريـــاض 
  جامعة القاهرة -األطفال



7 

ــــرح باســــتخدام  ــــامج مقت ــــة برن فاعلي
االلعــا  الشــعبية الترويحيــة لتنميــة 
ـــاهيم االساســـية للنشـــاط  بعـــض المف
الحركى عند طفل الروضة فـى ضـور 

 المعايير القومية

 2014ابريل مشترك

فــى التربيــة وعلــم  عربيــةدراســات مجلــة 
 (4( الجزر) 48النفس العدد )

8 
تقويم فاعلية الصورة فـى االختبـارات 
والمقـــاييس المســـتخدمة فـــى بحـــوث 

 ودراسات الطفولة المبكرة
 2015اكتوبر  مشترك

مجلة التربية وثقافة الطفـل كليـة ريـاض 
 جامعة المنيا–االطفال 

9 

ــــى  ــــرر االلتترون ــــر اســــتخدام المق اث
المفـــــاهيم الرياضـــــية (فـــــى )تنميـــــة 

التحصـــــيل واالتجـــــاه نحـــــو التعلـــــيم 
االلتترونــى لــدى الطالبــات المعلمــات 

 بكلية رياض االطفال

 2016يناير  فردى

مجلة التربية وثقافة الطفـل كليـة ريـاض 
 جامعة المنيا–االطفال 

10 

اثر برنامج باستخدام اللعل التمثيلى 
فى تنميـة مفـاهيم وسـلوكيات ترشـيد 

لدى اطفال الروضـة ذوى  االستهالك
 صعوبات التعلم

 2017يناير  فردى 

مجلة دراسات فى الطفولة والتربية كليـة 
 جامعة اسيوط-رياض االطفال 

11 

تقويم برنامج  عداد معلمات الطفولة 
المبكرة بنظام التعليم المفتوح بكلية 

رياض األطفال من وجهة نظر 
الطالبات المعلمات وأعضار 

 هيسةالتدريس
 

 2017يناير فردى

مجلة التربية وثقافة الطفـل كليـة ريـاض 
 جامعة المنيا–االطفال 

12 

برنامج باستخدام التعلم  فاعلية
واالتجاه الذاتى لتنمية ثقافة النزاهة 

نحو توظيفها لدى معلمات رياض 
 األطفال

 2017سبتمبر فردى

ـــة  ـــة للطفول ـــة التربي ـــة كلي ـــة الطفول مجل
 جامعة القاهرة -المبكرة

التربيـة مجلة التربية وثقافة الطفل كليـة  2018يناير فردىاألدار اإلشرافى ألعضار هيسة تقويم  13



الرسائل العلمية فى  علىالتدريس 
 ضور معايير جودة اإلشراف العلمى

بأقسام  طلبة الدراسات العلياعلى 
 رياض األطفالوكليات 

 جامعة المنيا–للطفولة المبكرة

 

 : الرسائل العلمية : بعاسا
 )أ( الرسائل التي تقوم باالشتراك في اإلشراف عليها :

 لجنة اإلشراف الدرجة العلمية اسم الطالبة م

 ناهد عبد الراضىا.د/ دكتوراه نعيمة صفوت عمران 1
 أ.م.د/ حنان محمد صفوت

 عاطف عدلى فهمىا.د/  دكتوراه محمد ازهار البدرى  2
 ا.م.د / حنان محمد صفوت

 عاطف عدلى فهمىأ.د /  دكتوراه احالم عبد الحفيظ 3
 ا.م.د / حنان محمد صفوت

  ماهر صبرى ا.د/ دكتوراه وهبه مارى ثابت 4
 ا.م.د / حنان محمد صفوت

 ابراهيم ا.د/ محسن محمد دكتوراه  اسالم عبد النعيم 5
 أ.م.د / حنان محمد صفوت

 ماجستير محمدصالح  ابتسام  6
 

 محمد صفوتأ.م.د / حنان 
 

 ا.م.د/حنان محمد صفوت ماجستير محمد نجوى عبد العزيز 7

 ا.د/حسام مازن  ماجستير مروه اسامة محمد 8
 ا.م.د/حنان محمد صفوت



 دكتوراه كوثر الشاذلى 9
 ا.د/ سعاد محمد مغربى

 أ.م.د / حنان محمد صفوت
 

 ) ( الرسائل التي شاركت في اإلشراف عليها وتمت مناقشتها :
 لجنة اإلشراف الدرجة العلمية االسم م

 دكتوراه ماجدة فتحي سليم 1
 أ.د / أحمد سيد محمد
 د / عثمان مصطفى
 د / حنان محمد صفوت

 أ.د / نبيل السيد حسن ماجستير ابتسام سعد أمين 2
 د / حنان محمد صفوت

 أ.د /  براهيم علي  براهيم ماجستير محمد شيمار طلعت 3
 د / حنان محمد صفوت

 أ.د / نبيل السيد حسن ماجستير  يمان سمير مهران 4
 د / حنان محمد صفوت

 ماجستير أزهار البدري محمد 5
 أ.د / محمود الشريا
 أ.م.د / زينل أمين

 د / حنان محمد صفوت

 أ.د / تمام  سماعيل تمام ماجستير عمران نعيمة صفوت 6
 د / حنان محمد صفوت

 سهير عبد الحميد /أم.د  دكتوراه  يمان سمير مهران 7
 ا.م.د / حنان محمد صفوت

 أ.د / محمود على محمود دكتوراه اسمار على محمد 8
 ا.م.د / حنان محمد صفوت

 أ.د / فايز عبد الحميد ماجستير وهبه مارى ثابت 9
 ا.م.د / حنان محمد صفوت

 محمد مغربىأ.د / سعاد  ماجستير كوثر الشاذلى 10
 ا.م.د / حنان محمد صفوت

 



 )ج( الرسائل التي شاركت في مناقشتها :
 الدرجة العلمية االسم م
 دكتوراه اميرة حجازى محمد 1
 ماجستير هيام مصطفى 2
 دكتوراه على نجوى جمعة 3
 ماجستير ابراهيم محمدهدير  4
 ماجستير عفاف محمد عبد المنعم 5

 
 : أنشطة وأعمال الجودة والتطوير بكلية رياض األطفال جامعة المنيا ثامنا:

 

 بلقنة الق دة بكلية رياض األطفال جامعة المنيا الطالب والل يق ن رعيل ف يق معيار  •

 بلقنة الق دة بكلية رياض األطفال جامعة المنيا الب امج والمعايي رعيل ف يق معيار  •

 لدعم معايي  الق دة –وحدة ال دريب بالكلية اقديم ندوات ومحاض ات ضمن ب نامج  •

 اط ي  ا صيفات المق رات بقمم العل   ال  ب ية •

لقناة وضاال العحاة ب ناامج ال علايم المف  ح)إعاداد معلماات الطف لاة المبكا ة( بن اا   عض ا •

 الماعات المع مدة)صدرت بق ار وزارى(.

 )صدرت بق ار وزارى(.عض  لقنة وضال العحة البكال ري س بن ا  الماعات المع مدة.  •

 العحة البكال ري س بن ا  الماعات المع مدة.ب نامج عض  لقنة وضال  •

 عض  لقنة صياغة  رؤية ورسالة الكلية  •

 عض  لقنة اط ي  صياغة رؤية ورسالة الكلية •

 عض  لقنة إعداد اللطة االس  ايقية للكلية واط ي ها •

 عض  لقنة إعداد اللطة ال نفيذية للكلية واط ي ها •

   لقنة إعداد العحة وحدة ا كيد الق دة بالكليةعض •

 عض  مقلل إدارة وحدة ضمان الق دة بكلية رياض األطفال •

 عض  لقنة ال دريب ب حدة ضمان الق دة بالكلية •

 عض  لقنة اعداد العحة ال دريب الميدانل بالكلية. •



 فيها : تلتي شاركا: الدورات التدريبية  تاسعا
 تم اجتيازها : )أ( الدورات التدريبية التي

 .بميكز تنمية قدرات ا ضات  يئة الادريس بجاامة المنيا2005دور  تنمية اهارات االتصال العمال  -1
 .T2 2005دور  االتجا ات الحدي ة ضي الادريس  -2
 .I1 2005دور  تنمية اهارات المي  العمال  -3
 .2006دور  الايةية المميية  -4
 .2005دور  الاميم العمال  -5
 .2005دور  تعمي  وحدات الادريا  -6
 .2005دور  اسا دام الاكنالاجيا ضي الامييم  -7
 .windows 95 1998دور   -8
 .1997دور  ش  ة المميااات  -9

ورشة  م  إ داد المدرةين بمناان تنعيذ ال يااا الادري ية لي ـاد  الممنيـين بييـا  األطعـال اـار   -10
2009. 

القااية اال اماد الايةـا  لييـا  األطعـال ةـمن اشـيوي تح ـين الاميـيم ورشة  م   ن المماييي  -11
ضــي ايحيــة الاعالــة الم  ــي  بالامــاون بــين و ار  الايةيــة والاميــيم وكييــات الايةيــة وريــا  األطعــال نــاضم ي 

2009. 
 2010ورشة  م  لمشيو ات بينااا الااـايي الم ـامي والاي يـ  واال امـاد بجاامـة المنيـا اـار   -12
. 

(  FLDPاجايــا  الــدورات ال مانيــة الااليــة اــن ايكــز تنميــة قــدرات د ضــات  يئــة الادريس اشــيوي  -13
ةـــمن اشـــيوي تـــدريا د ضـــات  يئـــة الاـــدريس وامـــاونيهم والمـــاايين  يـــي ن ـــم وتكنالاجيـــا المميااـــات 

 واالتصاالت بجاامة المنيا،و ى: 
 ااريخال                              اسم الدور  كاد الدور 

109 Maintenance                    4 / 3       2012/4/4إلي 

108 Internet                    4/1        2012/4/2إلي    

107 Access                  3/27       2012/3/29إلي 

106 PowerPoint                     3/2      2012/3/26إلي 

105 Excel                     3/9      2012/3/21إلي 

104 Word                     3/1      2012/3/18إلي 

103 Windows                     3/1   2012/3/13إلي    



102    IT                                     3/7        2012/3/8إلي 

 
يــة الميدانيــة بييــا  األطعــال    ب ييــة ريــا  األطعــال حضــار ورشــة  مــ  تمييعيــة بمنــاان  الاية -14

 15/2/2012جاامة المنيا 
( اـــــن إدار  2013دي ـــــم ي  19 – 18تميـــــيم  ـــــال     –حضـــــار واجايـــــا  دور   الاقـــــايم الـــــذاتى  -15

 .الادريا بالهيئة القااية لضمان جاد  الامييم واال اماد
 . 5/5/2014الى  30/4( ضى العاي   Endnoteحضار واجايا  دور    -16
حضــــــار واجايــــــا  دور  تصــــــميم المااقــــــع االلكايونيــــــة اــــــن ايكــــــز تنميــــــة قــــــدرات د ضــــــات  يئــــــة  -17

( ةمن اشيوي تدريا د ضـات  يئـة الاـدريس وامـاونيهم والمـاايين  يـي ن ـم  FLDPالادريس اشيوي 
 2015تصاالت بجاامة المنيا،اار  وتكنالاجيا المميااات واال

ــيم المــالى     حضــار واجايــا  دور  –18 ( 2016ينــايي  18 – 16 المياجمــة ال ارجيــة لمتس ــات الامي
 دان إدار  الادريا بالهيئة القااية لضمان جاد  الامييم واال اما

حضار واجايا  دور  ضى  اإلدار  الجاامية    باحد  الااـايي بجاامـة المنيـا ، ةـمن اشـيوي تنميـة -19
 .2016 ليايا قدرات د ضات  يئة الادريس والقيادات 

 
 : المشاركه فيها مدربا اومحاضرا) ( الدورات التي تم 

 .2005ورشة  م  المااد الامييمية الم اند   حقائا الاميم النش ( ليميحية االبادائية ياليا  -1
 .2006الدور  الادري ية لمشيضات الحضانة ضي ااةاي  القصة وتنشئة الاع ( ناضم ي  -3 -2
ألانـــات الم ا ـــات ضـــي ااةـــاي  القصـــة والم ـــيح وتنميـــة قـــدرات األطعـــال( دي ـــم ي الـــدور  الادري يـــة  -4

2006. 
الــدور  الادري يــة ألاصــائي األســي  والاعالــة  ــن ااةــاي  اهــارات االتصــال ودســي األطعــال( اــار  -5

2006. 
 الدور  الادري يـة لمشـيضات دور الحضـانة ضـي ااةـاي  القصـة ود مياهـا ضـي تنشـئة الاعـ (    اـار  -6

2006. 
 
ـــة لمشـــيضات الحضـــانة ضـــي ااةـــاي  القصـــة ود مياهـــا ضـــي تنشـــئة الاعـــ (     اـــايا  -7 ـــدور  الادري ي ال

2007. 
شيضات الحضانة قااي الشئان االجاما ية ضـي ااةـاي  القصـة ود مياهـا( سـ ام ي مالدور  الادري ية ل-8

2008. 
 



عـــ  الحضـــانة(        اــــار  الـــدور  الادري يـــة لمشـــيضات دور الحضـــانة ضــــي ااةـــاي  اشـــ الت ط -9
2006. 

 .2006الدور  الادري ية ألانات الم ا ات بمناان  القصة ودساليا سيد ا( اايا  -10
 .2007الدور  الادري ية لمميمات ريا  األطعال ضي ادينة نصي اار   -11
يــيم ضـــي الــدور  الادري يــة  ــن نشــي ثقاضــة الممــاييي القاايــة لييــا  األطعــال ال ااــة باح ــين الام -12

 م.28/4/2009إلى   4/4ايحية الاعالة الم  ي  ان 
الــــدور  الادري يــــة ةــــمن اشــــيوي تح ــــين الاميــــيم ضــــي ايحيــــة الاعالــــة الم  ــــي                اــــن  -13
 م.28/4/2009حاى   15/4/2009
  الدور  الادري ية لمميمات ريا  األطعال ةمن اشيوي تح ـين الاميـيم ضـي ايحيـة الاعالـة الم  ـي  -14
 م.14/4/2009حاى   4/4ان 
الـــدور  الادري يـــة حـــال نشــــي ثقاضـــة الممـــاييي القاايـــة لييــــا  األطعـــال اال امـــاد الايةـــا  لييــــا   -16

حاــــى   17/11األطعــــال ةــــمن اشــــيوي تح ــــين الاميــــيم ضــــي ايحيــــة الاعالــــة الم  ــــي  ضــــي العاــــي   اــــن 
 م.2/12/2009

م اهدضات ان اشيوي تح ـين الاميـيم لميحيـة تدريا لمميمات ريا  االطعال وادييى اليوةات ال-17
 الاعالة الم  ي  والممال ان الممانة الكندية بالشياكة اع جممية الجزويت

تدديب د ي ددط ال اددعا ان وددعي   دا ا ددض ايابض بدطددض ب ددعة ال اددعا دا   ددض انتو دد    -

  6/2010حتى  5/2010ن بح ض ب عة ال اعا فى اناتبض 

يدداداف فددى  6-4ندديا ال اددعا فددى ان بح ددض انو ب ددض  دد   ضتدديب د ان كددعاا انيدد دا  -

  11/2010حتى  10/2010اناتبض 

  5/2011حتى  4/2011تيب د انتا  ض ان ها ض ن و  ض ب عة ال اعا فى اناتبض  -

  4/2011حتى  4/2011تيب د   ف الاجعز ن  اا دان و  ض    اناتبض  -

 5/2011حتى  5/2011اتبض تيب د ان الحظض انصا ض ن و  ض ب عة ال اعا    ان -

ورشـــة  مـــ  ال ضـــات  يئـــة الاـــدريس بالكييـــة  ـــن تعميـــ  االرشـــاد االكـــاديمى ودور  اـــع الاال ـــات  -18
 م. 2012

الدور  الادري ية لمميمات ريا  األطعال ةمن اشيوي تح ين الامييم ضي ايحية الاعالـة الم  ـي   - 19
 م.2012/ 28/2حاى  18/2واباكي ان  حال المنها الجديد بييا  االطعال حقى الما واتميم

الدور  الادري ية لمميمات ريا  األطعال ةمن اشيوي تح ـين الاميـيم ضـي ايحيـة الاعالـة الم  ـي   -20
 م.2013/ 20/6حاى  10/6حال المنها الجديد بييا  االطعال حقى الما واتميم واباكي ان 

 م9/2013/ 10-9ضى العاي   ورشة  م   ن الادريا الميدانى وكيعية تعمييةتقديم  -21



ورشة  م  لمميمات ريـا  االطعـال  ـن تعميـ  الاـدريا الميـدانى وا ـداد الاسـائ  الامييميـة تقديم  -22
 م 30/9/2013يام 
 .2015/2016تقديم ورشة  م   ن كيعية ا داد ال ينااا ال ضات  يئة الادريس-23
 .2015/2016لاال ات الكيية ضى تقديم ورشة  م   ن طيق الاميم الطعال اليوةة وجلك  -24
بمــا المشــ الت ال ااــة تقــديم نــدو  الوليــات ااــار اطعــال اليوةــة دااــ  روةــة الاجيي يــة لحــ   -25

 . 2016باع  اليوةة
 

 :المؤتمرات والندوات التي شاركت فيها : عاشرا 
 

 1996المتتمي ال نا  لجاامة  ين شمس  آضاق جديد  لاعالة سميد ( دبيي  -1
المتتمي الميمي ال ـاان لكييـة الايةيـة ـ جاامـة المنيـا تحـت  نـاان الاعـ  والاعالـة ضـي اايـع األلعيـة  -2

 .2006ال ال ة دبيي  
المتتمي الميمي المشيون انا ا الامييم والهاية ال قاضية ـ الجممية المصيية ليمنا ا وطيق الاـدريس  -3

 .2008جاامة  ين شمس ياليا 
ـــةالمـــتتمي الدولي -4 ـــ  ب االدا  يكيي ـــة واـــار ا ـــاق   المجامـــع دبيي ـــام االجاما ي ـــا يو المي جاامـــة الزق

2009. 
المــتتمي الــدولي ال ــاني لجاامــة المنيــا تحــت  نــاان الحــاار الميةــي الغيةــي ااــاال  دم اــال  إلــى  -5

 2010وضاق ضي اار  
 . 2010ندو  بمناان تنعيذ ال اة اإلساياتجية لكيية الميام وجلك ضي اار   -6
 م.2010جاامة القا ي  -المتتمي الدولى لياعالة كيية ريا  األطعال -7

الــدولى األول تحــت -المشــاركة بالحضــار ضــى المــتتمي الميمــى الماشــي لكييــة الايةيــة بجاامــة المنيــا -8
 ..2011ناضم ي  23ـ 22 ناان  ا اق   كييات الايةيه ضى اصي و المالم الميةى ضى العاي  ان 

 25/4/2013لكيية ريا  األطعال بجاامة دانهار  ضى المتتمي الدولى األولالمشاركة بالحضار -9

لكييــة ريــا  األطعــال بجاامــة القــا ي  يــام ال ــ ت  المشــاركة بالحضــار ضــى المــتتمي الــدولى ال الــ -10
 20/4/2013المااضو 

 6/4/2014المتتمي الدولى األول لكيية ريا  األطعال جاامة المنيا ب اشارك-11



لكييــة ريــا  األطعــال بجاامــة القــا ي  يــام ال ــ ت  ة بالحضــار ضــى المــتتمي الــدولى اليابــعالمشــارك-12
 1/11/2014المااضو 

الــدولى األول لكييــة ريــا  األطعــال جاامــة المنصــار   -المشــاركة بالحضــار ضــى المــتتمي الميمــى -13
16/8/2014 

 4/4/2015منيا لمتتمي الدولى ال انى لكيية ريا  األطعال جاامة البا ةمشاركال-14

المشاركة بالحضار والمناقشة ضى المتتميالميمى الدولى ال الـ ( اليابـع والمشـيين ليجمميـة المصـيية -15
.م بيااا إ داد المميمين 13/8/2015-12جاامة  ين شمس  -ليمنا ا وطيق الادريس بدار الضياضة 

 ضى الجاامات ان دج  الاميز(.

لكييـة ريـا  األطعـال جاامـة المنصـار   ال ـانىالـدولى  -ميمـى المشاركة بالحضار ضى المـتتمي ال -16
2017. 

ـــدولى  -17 ـــة المصـــيية  ال ـــاد ( ال ـــااسالمشـــاركة بالحضـــار ضـــى المتتميالميمى ال والمشـــيين ليجممي
 (. 2017-8-2جاامة  ين شمس  -ليمنا ا وطيق الادريس بدار الضياضة 

 م 2017دكااةي ابيي   6كيية الايةية جاامة المشاركة بالحضار وااانة جي ة  يمية بمتتمي  -18

 األنشطة العلمية : الحادى عشر
  م  اتلعات بمناان : -1

 .م 2005 ـ ال حاث الجاامية ضي اإل الم والاع  ، 
 .م2007ـ اجما ة قصصية لفطعال بمناان  ح ايات حيوضي( ، 

يي ايكـز ر ايـة الاعالـة ـ تنمية المهارات المناقية اليياةية الم ـااى األول ةـمن اشـيوي تاـا 
 ب يية الايةية جاامة المنيا وضقًا لالتجا ات الحدي ة.

ـ تنمية المهارات اليغاية الم ااى األول ةمن اشيوي تاايي ايكز ر اية الاعالة ب يية الايةية 
 جاامة المنيا وضقًا لالتجا ات الحدي ة.

 م2011ا داد كاا  قصص وح ايات االطعال  -

إ ــداد كاــا  تنميــة المالقــات والمعــا يم الااةالاجيــة لاعــ  اليوةــة باســا دام ا ــيح الاعــ   -
 م 2016



 ضا ضييو  مـ  اشـيوي تاـايي ايكـز ر ايـة الاعالـة ب ييـة الايةيـة جاامـة المنيـا وضقـًا لالتجا ـات  -2
 .2004الحدي ة 
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