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 2710411-1300048 : الرقم القومي

  2010-08-22 صادر : – A02123580 : رقم جواز السفر

 22/08/2017 : في ينتيي
ــل  اســتا    : الوظيفــة   – التربيــة لل فولــة المبكــر بكليــة  المســاعد  علــم نفــط ال فـ
 .المنيا جامعة
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 مصرية   : الجنسية
   شلبي –محافظة المنيا   –ج.م.ع    : العنوان الدائم )السكن(

 ( 4شقة ) –الدور الثالث    –برج الزىراء                          
/ (002) 01068622182/  01061931309: المحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو          

01120687205 
 002(086)2094202  : المنـز         

e-mail           :evadody94@yahoo.com  

 it_unit@mu.edu.eg : )بديل(  عنوان بريد إلكتروني
 

 

 –بكــالوريوس العلــوم والتربيــة تطصــة " بفولــة " بتقــدير عــام " جيــد "  -1
 جامعة المنيا .  –كلية التربية   – 1993مايو  

بالواليـال  دبلومة " إدار  حضانة ال فــل " مـن كليـال المراسـلة الدوليـة   -2
بتقــدير عـــام "   بنســلفـانيا   –ســكرانتون    مدينــة –المتحــد  ارمريكيــة  

 م .1998أغس ط    –جيد جداً " 

  (04922299) الرقم اركاديمي الطاص بي      
مينيـــة )ريـــاض أبفــــا ( بتقـــدير عـــام " جيـــد جـــداً " مـــن كليـــة    دبلومـــو -3

 . 2005يوليو   –جامعة المنيا    –التربية  

كليـة التربيـة  مـن   بتقـدير عـام " جيـد جـداً "  التربيـة  الدبلوم الطاص فـي -4
 م .2006يوليو  تطصة رياض اربفـا    -جامعة المنيا  –

تطصــة تربيــة ال فـــل . )فصــال عاصــة(  بعنــوان   " ماجســتير فــي التربيــة   -5
دراسـة لمكونـال القـدر  االبتكاريـة لـدي عينـة مـن االبفــا  التوحيـدين  

  –. كليــة التربيــة  "ممتــازبتقــدير " .وعالقتيــا بــبعم المتتيــرال النفســية"
 .  م2009المنيا   جامعة  

 

 

mailto:evadody94@yahoo.com
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 " تحـ  عنـوان دكتوراه في التربية تطصة تربية ال فـل )فصـال عاصـة( -6
تنميــة الــةاكر    برنــامت تــدريبي مقتـرا فــي ارنشــ ة المتكاملـة علــىأثـر  

مــا قبــل المدرســة  ول صــعوبال   العاملـة والدافعيــة لانجــاز لــدل أبفـــا 
 .2011 عة المنيامجا  –" كلية رياض اربفـا     التعلم

 

 
والةكاء الوجداني وعالقتيما باالتجاه نحو المينـة    تفكير االيجابيال -1

" بحــــث   لـــدل ال البــــال المعلمـــال بكليــــة ريـــاض اربفـــــا  بالمنيـــا.
 ( .2014سبتمبر  18العدد    -) مجلة ال فولة   فردي"

ـــى الـــدما  فـــي تنميـــة    فعاليـــة -2 ـــى الـــتعلم المســـتند إل ـــائم عل برنـــامت قـ
بحــث  " .قبــل المدرســة "   مــاميــارال التفكيــر ارساســية لــدل بفـــل  

 .م2014( اكتوبر  3(   ج)20مجلة ال فولة المبكر   ع ) .فردي"

االعاقـة العقـليـة  الروضـة  وي    جود  الحيـا  مـن منظـور أسـر أبفــا  -3
ــــاء  الةاتيــــة المدركــــة ل ســــر البســــي ة   "  . كمــــدعل تنبــــ ي بالكفـ

 (. 2015ابريل    -لتربية وثقـافة ال فـل  امجلة  ) بحث مشترك"  

التظــاىري وعالقتــو بــالنمو المبكــر للتفكيــر التجريــدي لــدل  اللعــ    -4
ـــل  امجلـــة  ) " بحـــث مشـــترك"   .الروضـــة  بفــــل   -لتربيـــة وثقـافـــة ال فـ
 (. 2015ابريل  

لـــدل    إدمـــان ارنترنـــ  وعالقتـــو بالدافعيـــة اركاديميـــة الةاتيـــة  -5
ــــا  لتربيــــة  امجلــــة  ) " بحــــث مشــــترك"  .بالبــــال كليــــة ريــــاض اربفـ

 . 2016يناير     (4  مجلد)( 6) العدد    -وثقـافة ال فـل( 

المسـاند  االجتماعيــة وعالقتيــا بتنظــيم الــةال لــدل بالبــال برنــامت   -6
 " بحـــث فـــردي"    .التعلـــيم المفتـــوا بكليـــة التربيـــة لل فولـــة المبكـــر 

 م.2017(  يوليو  2(   ج)31ال فولة والتربية  ع )مجلة  
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المعرفــة للنشــر  دار    . ال بعــة ارولــىواالبتكــار    ارعاقــةالــةاتوي بــين   -1

 .2009 .ال بعة ارولى  والتوزيع 

ــــين االعاقــــة واالبتكــــار  -2 ــــةاتوي ب ال بعــــة الثانيــــة. دار الطــــوارزمي     ال
 .2010  ارردن –عمان  لل باعة والنشر, 

دار صـــفـاء  ) مشـــترك(   صــعوبال الـــتعلم النمائيـــة ومقترحـــال عالجيـــة    -3
 .2012ارردن للنشر والتوزيع  عّمان  

دار صــــفـاء  ) مشـــترك(  وي ارحتياجـــال الطاصــــة. علـــم نفـــط أبفـالنــــا   -4
 .2012ارردن للنشر والتوزيع  عّمان  

دار صــفـاء  ) مشـترك( التربيـة ارسـرية وم سســال التنشـصة االجتماعيــة.    -5
 .2012ارردن للنشر والتوزيع  عّمان  

ـــــا .  -6 دار صـــــفـاء ارردن للنشـــــر  ) مشـــــترك( مـــــدعل إلـــــى ريـــــاض اربفـ
 .2013والتوزيع  عّمان  

 

 
 

( ســاعة  60( ســاعة عملــي   )60) فــة بواقــعشــياد  تدريبيــة متطصصــة ومكث -1
ضــــــ رابال  وإ  ألتوحــــــدي( ســــــاعة فــــــي " ال فـــــــل  120بإجمــــــالي ) – نظــــــري

بــين مركــز التوجيــو واررشــاد  التواصــل " الــدور  التدريبيــة كانــ  بالتعــاون  
  لييصــال العاملــة فــيل  واالتحــاد العربــيبكليــة التربيــة بجامعــة المنيــا    النفســي

 . 2005أغس ط    بتقدير عام " ممتاز " في –اية الصم  رع

دراسـة اللتـة ارنجليزيـة كلتـة    ز اعتبارال وحضور دورال متقدمة فياجتيا -2
 بنســـلفـانيا أمريكـــا –بيتســـبرج   بمدينـــة –مـــن مقـابعـــة اليجينـــي  أجنبيـــة  

Allegheny Intermediate (AIU)   –   2003يناير. 
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 .TOEFL  2009إجتياز اعتبار   -3

إعداد المعلمين التابعـة لبرنـامت ت ـوير التعلـيم    فيل تدريبية  حضور دورا -4
ERP    ومعــايير    التعــاونيالطاصــة باســتطدام حقـائــ  الــتعلم النشــ  والــتعلم

 .رياض اربفـا 

 وكةلك ميارال التدريط الفعا . حضور ورش عمل فن التط ي  للدروس   -5

ـــى    حصـــوليمقـــررال بيمريكـــا أثنـــاء    اجتيـــاز -6 حضـــانة  " إدار     فـــي الـــدبلومعل
مرحلـــة ريـــاض اربفــــا    صـــحة ال فــــل     فـــيال فــــل " اســـتطدام الكمبيـــوتر  

توفير ارمان لل فـل   نمو ال فـل وت وره   العمـل مـع أوليـاء ارمـور   مفــاىيم  
 ال عام والتتةية .  فيأساسية  

 . ICDLاجتياز شياد  الرعصة الدولية لقياد  الكمبيوتر.  -7

 . (Word – P.P.P – Excel)دور  تدريبية متقدمة في    -8

 (.SPSS)  الحاسـ  ارلــيفـي    ارحصـاءت بيقــال   بعنـوان "دور  تدريبيـة    -9
 م.2013ديسمبر  

نـــامت البحـــث فـــي قواعـــد البيانـــال العالميـــة ) ر ب بعنـــوان "دور  تدريبيـــة    -10
Endnote .)    م . 2014ابريل 

التعلــــــيم  دور  تدريبــــــة معتمــــــد  مــــــن الييصــــــة القوميــــــة  لضــــــمان جــــــود     -11
 م. 2013ديسمبر   ) التقويم الةاتي(.  نبعنواواالعتماد  

ـــــيم  جـــــود تمـــــد  مـــــن الييصـــــة القوميـــــة  لضـــــمان  دور  تدريبيـــــة مع  -12   التعل
 .عـرائ  المـنيت(و   الدراسية  المقررالتوصيف البرامت و )  بعنوانواالعتماد  

 .2014مارس  

 2013 يوليو دور  تدريبية بعنوان " التط ي  االستراتيجي " .  -13

ــــــة بعنــــــوان " ا  -14 ــــــة والقـانونيــــــة  دور  تدريبي   " .بالجامعــــــاللجوانــــــ  المالي
 م, 2013أغس ط  

 2013يوليو   .دور  تدريبية بعنوان " إدار  الفريق البحثي"   -15
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ـــــيم    -16 دور  تدريبيـــــة معتمـــــد  مـــــن الييصـــــة القوميـــــة  لضـــــمان جـــــود  التعل
 ينـــــاير  واالعتمــــاد بعنـــــوان ) المراجعـــــة الطارجيـــــة لم سســـــال التعلـــــيم العالي(

2016. 

 م.2015 فبراير( في   الكترونية وشطصية  مواقع انشاءدور  )    -17

 

 
 .2014أبريل    الم تمر الدولي ارو  بكلية رياض االبفـا  -

  – الـــدولي الرابـــع ) الســـنوي الحـــادي عشـــر(  مـــ تمر كليـــة ريـــاض اربفــــا  -
جامعــــة القـــــاىر . تحــــ  عنــــوان " نمــــو ال فـــــل.. بــــين االحتياجــــال وســــبل  

 2014/ 11/ 1المنعقد بتاريخ  االشباع. "  
 .2015لم تمر الدولي الثاني بكلية رياض االبفـا  أبريل  ا -

 

 
    ملـويالعمل كمدرسة رياض أبفـا  بمدرسة النيـل االبتدائيـة بـإدار  

التــدريط تقـــار     فــيالتعليميــة التابعــة لمحافظــة المنيــا   ولــدل عبــر   
 عاًما كمدرسة .عمسة عشر  

 
 للسـفـار     العمل كمدرسة للمرحلـة االبتدائيـة بمدرسـة ارنـدلط التابعـة

بالواليــال المتحــد  ارمريكيــة    –ســبرج  تالســعودية ومقرىــا مدينــة بي
التــدريط    فــيوحاصــلة علــى العديــد مــن شــيادال التقــدير والتميــز  

و لــك عــال  فتــر  إقـــامتي بالواليــال  مــن إدار  المدرســة المــةكور    
 . (2001-1996) المتحد  ارمريكية من
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 اللتـة العربيـة كلتـة أجنبيـة    العمل كمعلمة مت وعة لتدريط بدائيال
  –ســبرج  تبمدينــة بي  تواجـديلـبعم الســيدال العـر  وارجانــ  أثنــاء  

 ( " برامت يوم ارحد ".2001-1996أمريكا من )
 

  " ورش عمــل عاصــة بــالتط ي     فــيالعمــل كميســر  أو " مــدر  مســاعد
ـــــدرس   ـــــتعلم النشـــــ     –لل ـــــتعلم النشـــــ     –االستقصـــــاء    –ال   –حقـائـــــ  ال

علـى شـيادال تقـدير مـن الجيـال المطتصـة    اصـلو  وح  الخالتقويم ...  
بـــــةلك   والجـــــدير بالـــــةكر أن ورش العمـــــل ىـــــةه كانـــــ  جميعيـــــا  

ــــيم   والمعونــــة    المصــــريمشــــروعال شــــراكة بــــين برنــــامت ت ــــوير التعل
 ارمريكية . 

 
    جامعة المنيا.  -مدرس بكلية رياض اربفـا 

 
   في   معة المنيا.جا  –عضو بلجنة تقويم ال ال  الملحقة بمركز الت وير

2012- 2013 

 
   المشــرا الفنــي علــى مركــز رعايــة ارمومــة وال فولــة والملحــق بكليــة

 ولمد  عامين 2013من   .رياض اربفـا   

 
    2013مـــن   . بالكليـــةواالعتمـــاد  المـــدير التنفيـــةي لوحـــد  الجـــود  

 حتى اآلن.

 
   وحتى اآلن 2013من   .بالكليةمدير وحد  الطدمال التكنولوجية. 
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   ي إعـــداد المشـــروعال البحثيـــة ارقـليميـــة فـــي مجـــا  التربيـــة  عبـــر  فـــ
مــن عــال  المشــاركة كمستشــار     و لــك  وتقنيــال التعلــيم بصــفة عامــة  

لـــــبعم المشـــــروعال البحثيـــــة بجامعـــــة ارميـــــر  نـــــور  والملـــــك ســـــعود  
  الجــامعتينبالمملكـة العربيـة السـعودية مـع نطبـة مـن ارسـاتة  بـةال  

 -ر :على سبيل المثا  ال الحصومنيا  

واقع شبكال التواصل االجتماعي ودورىا في دعم وتعزيز القيم االجتماعية لدل   -
 2012 .بال  وبالبال الجامعة بالمملكة العربية السعودية

 دور المستشارين العاملين في الجامعال السعودية في ت وير العمل االداري.  -
2013. 

   الدوليـة  مشرا على مقـابلالل معلمال رياض االبفـا  بمـدارس النيـل
. بترشيح من الكلية وتكليـف  2016/ 2015الدولية للعام الدراسي  

 من رئاسة مجلط الوزراء .

   مشرا على مقــابلالل االبفــا  وأوليـاء أمـورىم للقبـو  بمـدارس النيـل
/ 2017  2017/ 2016  2016/ 2015 ل عــــــــــــــــــوام الدراســــــــــــــــــية

بترشــــيح مــــن الكليــــة وتكليــــف مــــن رئاســــة  . . علــــى التــــوالي  م  2018
 ط الوزراء .مجل

 

  ( محكـــم للمـــواد والحقــــا  التدريبيـــة لمعلمـــي وزار  التربيـــة والتعلـــيم
 في مجا  التطصة( من ِقبل اركاديمية المينية للمعلمين.

 

    جامعــــة    –لجــــود   ابمركـــز  التوثيــــق  و المعلومــــال  وحــــد  نظـــم  مســـصو
 م. 2017 المنيا.

 

 
 .عضو بنقـابة المعلميين المصرية -1
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 ل عربية في التربية وعلم النفط(.عضو بمجلة علمية ) دراسا -2

  –بكليـة ريـاض اربفــا    –عضو بالجمعية العلمية للتربية وثقـافة ال فـل   -3
 جامعة المنيا.

 

 
-  

 تستكمل -

-  

لرعايـة  وي االحتياجـال    المصـريشياد  تقدير من المركز   -
الطاصـــة للمســـاىمة فـــي فعاليـــال اليـــوم العـــالمي للتوحـــد لعـــام  

 م.2017
 

 
  جميورية مصر العربية

والمـــدير الســـابق  أســـتا  بجامعـــة المنيـــا     -دكتـــور / عيـــد عبـــد الواحـــد علـــى   -1
ــــــــة المينيــــــــة للمعلمــــــــين بمصــــــــر :  e-mail 0122438992ل :  . لالكاديمي

outstandingeid@yahoo.com  
ـــمأســـتا    -أنـــور ريـــاض عبـــد الـــرحيم    ارســـتا  الـــدكتور / -2 نفـــط التربـــوي    عل

 – جامعة المنيا  –وعميد كلية التربية السابق  
 (002) 0101833922ل :       
وبـر     المنـاىت  أسـتا   –ارستا  الدكتور / محمد عبد الواحد على درويـ     -3

  الــواديفــرع   –جامعــة أســيوط    –التربيــة    عميــد كليــةو  تــدريط اللتــة االنجليزيــة
 ( 002) 086-2-634155ل :     –الجديد  

e-mail  :   mohaadarwish@yahoo.com  
 أسماء يمكن الرجوع إلييا بالمملكة العربية السعودية:

mailto:outstandingeid@yahoo.com
mailto:outstandingeid@yahoo.com
mailto:mohaadarwish@yahoo.com
mailto:mohaadarwish@yahoo.com
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أسـتا  المعلومـال بجامعـة الملـك  ارستا  الدكتور/ جبريل بـن حسـن العريشـي.   -
 .وعضو مجلط الشورل السعودي –سعود  

 00966503664640ل: 
jarishee@yahoo.commail: -e 

 

أسماء يمكن الرجوع إلييا بالواليال المتحد  ارمريكية   حيث  
 مقر الحصو  على دبلومة " إدار  حضانة ال فـل " : 

 بنسلفـانيا   –سبرج  تبي – (Chris Thompson)أ. كريط ثمبسون    -1
 عنوان المراسلة :    
               (Customer Services) 925 oak st. 

 Scranton Pennsylvania                        
                       (717) 342-7701 :# Tell   

2-Dr. Connie Dempsey,    Director, Education,  TSR  

JWHEL 

Address: 925 oak st., Scranton, PA, 18515 
                                                                            

18884271000 Tell .# : 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:jarishee@yahoo.com
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Name: Wafaa Rashad Rawi Abd El-Gawwaad 

Gender: Female 

Religion: Muslim 

Social Status: Married 

Place of Birth: Shorkiah- Zagazeeg 

Date of Birth: 04/11/1971 

Nationality: Egyptian 

I.D. # 27/0411/1300048 

Pass Part # 1401778 (expiry date, 03-09-2012) 

Current Position: Dr- Child Psychology, Faculty of 

kindergarten - Minia University.. 

Permanent Address: Egypt-Minia, Shalaby District-El-Zahraa  

                                     Tower3
rd

. Floor, Appt. #4                    

Home Phone # 086-2-376094  

Mobile # 0020161931309 

Alternate Mobile # 0020163682488 

e-mail address: evadody94@yahoo.com 

Alternate e-mail: Eid_67@hotmail.com 
 

 

 

 

 
 

- B.Sc. in Childhood Education From - Minia University, 

Faculty of Education-May, 1993 with on Accumulative 

General Grade “Good” 

 

- A Diploma in “Day Care-Management” From the International 

Correspondence Schools Located in Scranton, Pennsylvania, 

U.S.A with a General Grade “Very Good” on August, 1998. 

My Academic # was 04922299.  

 

mailto:evadody94@yahoo.com
mailto:Eid_67@hotmail.com
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- A Professional Diploma ( one year)in Childhood Education 

From Minia University, Faculty of Education in 2005, with a 

General Grade “Very Good”. 

 

- Special Diploma ( for two years)in Education From, Minia 

University, Faculty of Education 2006 with a general 

grade “ Very Good”. 

 

- A diploma ( For six-months) in how to communicate with 

Children with learning difficulties from Minia university 

with a general grade “ Excellent”. 

 

 

- A diploma ( for two months) in how to identify Austistic 

Children from Minia university with a general grade “ 

Excellent”. 

 

-  M.A. in Education(Childhood Education) in 2009 . The 

title of my thesis is “ Identifying Autistic Children’s 

Creative Abilities  And Their Relations to Some 

Psychological Variables”. Minia university, Faculty of 

Education. with a general grade “ Excellent”. 

 

- Registered for Ph.D in Child Education at Minia, Faculty 

of Education on "Giftedness in low&high achievers of 

Minia pre-scholers. 

 

 
 

- Participated in a Two-month Intensive Training Program for 

120 hours on “Identifiable Child and Communication 

Disorders”, on August, 2005. This Workshop was Held in 

Minia University, Center of Psychological Counseling. My 

Overall Grade on this Workshop Exams was “Excellent”. 

 

- Participated and Successfully Passed Many English Language 

Exams Upon Completion of Several EFL Programs Held in 
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Allegheny Intermediate Unit (AIU), Pitts Burgh, 

Pennsylvania, 2001. 

 

- Actively Participated & Successfully Passed Several 

Workshops and Training Programs Organized by Education 

Reform Program in Egypt From 2002-2005, these Workshops 

and Training Programs were on these Topics: 

 

 Lesson-Planning Through Inquiry-Based Methods 

& Educational Standards. 

 Co-operative Learning. 

 Active Learning. 

 Active-Learning Kits. 

 Effective Teaching. 

 Teaching Skills. 

 Child-Health. 

 Softy-Education. 

 Child Development. 

 Working With Parents Through Day-Care 

Institutes. 

 Child Mother Nutrition. 

 Helping Kinder Garden Kids Use Computers. 

 

 

 

 

 
 

A- Locally: 

 

- Having a Wide and Long Experience as a Kinder Garden 

Teacher for More than twelve years in Mallawi, Minia, Egypt. 

(from, 1993, Up till Now) 

- Having a Wide and Long Experience as a Kinder Garden 

Teacher for more than two years in children at language 

schools at Minia, Egypt. (from, 2005,  till now) 
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B- Internationally: 

 

- I Worked as a Primary Education Teacher from 1996-2001 

in Al-Andals International Schools for International 

Students Located in Pittsburgh, PA, U.S.A. This was 

During My Stay in Pitts. With My Husband. I got Several 

Certificates of Hon our on this regard.  

- I have a wonderful experience in teaching international 

children( in  U.S., Saudi-Arabia , Oman& Egypt)through 

private schools.   

 

 
- Good experience in using computer programs such 

as word, excel, power-point…etc. as I got ICDL 

(International Computer driving License). 

- Good experience in how to communicate &establish 

professional relationships with parents. 

- Good experience in dealing with children with 

special needs. 

- Good experience in dealing with “Autistic Child” 

- Very good communication skills& presentation  

Skills in Arabic & English. 

 

 

 

 
 

- I Worked as a Volunteer Arabic Teacher for non-Arabic 

Speakers who Attempted to Learn Arabic as a Foreign 

Language. This was Held in Pitts Burgh, School of 

Education. The Program’s name was “Sunday Program”. 

 

- I Worked as a Volunteer Facilitator in Some Workshops 

Held in Egypt & Sponsored by “USAID” Education 
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Reform Program. I Got Several A know Lodgment 

Certificates for Such Work. 

 

 
 

1- Professor\ Eid Abd El-Wahed Ali, Associate Professor in 

Minia University & Former Education Professional 

Development Technical Advisor in ERP.  

     His Mobile in Egypt# 0020163682488.  

     e-mail: eid_67@hotmail.com. 

 

2- Prof.Anwar Ryad Abd El-Raheem, professor of 

Educational psychology & dean of Minia, College of 

Education.Tel.#0101833922 . 

3-Prof. Nabil El Said Hassan Al-Gabass, professor of  

Childhood Ed.& Vice-dean of student-Affairs At Minia 

Univ.,Faculty of Ed.Tel.#0122440903 

 

 

4- Dr. Connie Dempsey, director Education TSR 2 JWHEL 

     Address: 925 oak st., Scranton, PA, 18515 (U.S.A.) 

      Tall free # 18884271000 

5-Chris Thompson, Student affairs & Customer Service,  

    Director.Address is: 925 oak st., Scranton, Pennsylvania  

    18515 (U.S.A.)   Tel. # (717) 342-7701  

  
     

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e-mail=eid_67@hotmail.com
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                Thank You. 
 

 

 


