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التربية للطفولة كلية  - النفسيةالعلوم بقسم  أستاذ مساعد الحالية: الوظيفة

 .جامعة المنيا – المبكرة
  

 .علميةالثانياً: الدرجات 

 جيةد جةدا"  عةام بتقةدير"  طفولةة"  تخصص والتربية لةوالطف بكالوريوس  -1

 .المنيا جامعة – التربية كلية – 2000 مايو –"  الشرف مرتبة مع

 – التربيةةة كليةةة مةة /  "   جيةةد"  عةةام بتقةةدير التربيةةة فةةي الخةةا  الةةدبلوم -2

 . م2002 يوليو األطفال رياض تخصص -المنيا جامعة

"    بعنةوان(  الطفةل نفةس علم. ) الطفل تربية تخصص لتربيةا في ماجستير -3

 المشةةكالت بعةة  خفةة  فةةي اليدويةةة الفنيةةة األنشةةطة فةةي برنةةام  فاعليةةة

 جامعةةة – التربيةةة كليةةة". ممتةةا " بتقةةدير".  الصةةم األطفةةال لةةد  السةةلوكية

 . م2006 ، المنيا

"  انعنةو تحة ( الطفةل نفس علم) الطفل تربية تخصص التربية في دكتوراه -4

 لةد  الناقةد التفكيةر مهةارات بعة  تنميةة فةي اللعب علي قائم برنام  فاعلية

 .م2012 المنيا جامعة – األطفال رياض كلية"  الروضة طفل

mailto:soheer.touni@mu.edu.eg


 2 

l 

 .الوظيفيالتدرج ثالثاً: 

 (.2006 /11 /19إلى 2000 /10 /29جامعة المنيا ) م  –معيد بكلية التربية  -1

 2012 /11 /4 إلى 2006 /20/11 المنيا ) م جامعة  –مدرس مساعد بكلية التربية  -2

 /2 /26حتةةى  2012 /11 /5جامعةةة المنيةةا ) – التربيةةة للطفولةةة المبكةةرةمةةدرس بكليةةة   -3
2018.) 

حتةةي  2018 /2 /27جامعةةة المنيةةا ) – للطفولةةة المبكةةرة اسةةتاذ مسةةاعد بكليةةة التربيةةة -4
 (.األن

 

 رابعاً: اإلنتاج العلمي والمؤلفات.
النشر انمك عنوان البحث م  المساهمة تاريخ النشر 

النطق لد  أطفال اضطرابات  1

)دراسة  بمحافظة المنياالروضة 

 مسحية(

كليةةة   -مجلةةة التربيةةة وثقافةةة الطفةةل

جامعةةة المنيةةا،  –ريةةاض األطفةةال 

  3العدد 

 أكتوبر 

2014 

 

 فرد 

السمات المزاجية وعالقتها  2

بالكفاءة االجتماعية لد  طفل 

  الروضة

كليةةةةة ريةةةةاض  -فولةةةةة مجلةةةةة الط

جامعةةة القةةاهرة، العةةدد  –األطفةةال 

19 

 يناير

2015 

 

 فرد 

الضغوط النفسية وعالقتها  3

بمستو  طموح طالبات التعليم 

المفتوح بكلية رياض األطفال 

 جامعة المنيا

عدد  –مجلة التربية وثقافة الطفل 

خا  ببحوث المؤتمر الدولي 

الثاني لكلية رياض األطفال 

 اجامعة المني

  أبريل

2015 

 فرد 

 بالدافعية وعالقته اإلنترن  إدمان 4

 كلية طالبات لد  الذاتية األكاديمية

 األطفال رياض

مجلة التربية وثقافة الطفل كلية 

جامعة المنيا،  –رياض األطفال 

 4ج  5العدد 

 يناير

2016 

 مشترك

 األنشطة باستخدام برنام  فعالية 5

 مهارات تنمية في المتكاملة

 لد  والبصر   السمعي راكاالد

 اضطرابات ذو  الروضة أطفال

 النطق

مجلة التربية وثقافة الطفل كلية 

 جامعة المنيا، –رياض األطفال 

 (.1(، الجزء )7العدد )

 فرد  2016أكتوبر

فعالية برنامج قائم علي الخرائط  6
الذهنية في تنمية بعض مهارات 
التفكير التحليلي لدي طفل 

 الروضة

ة، كلية التربية فولمجلة الط

جامعة القاهرة،  –للطفولة المبكرة

 .(25العدد  )

 مشترك 2017 يناير

 علي االجتماعية المساندة أثر 7
 أمور أولياء لدي النفسية المرونة
 الخاصة االحتياجات ذوي  األطفال

مجلة دراسات في الطفولة ب
 –كلية رياض األطفال  –والتربية 

زء الج -(2العدد ) -جامعة أسيوط
(2) 

 فرد  2017يوليو 
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 .المؤتمرات والندواتخامساً: 

رؤ  مستقبلية إلعداد طفةل الروضةة فةي " الدولي الثالث )السنو  العاشر(المؤتمر  -1

 .2013أبريل،قاهرةالجامعة  – كلية رياض األطفال" ضوء المستجدات المعاصرة

األطفةال فةي مصةر والعةالم المؤتمر العلمي الةدولي األول " رؤيةة مسةتقبلية لريةاض  -2

 .2013أبريل28-27 ،دمنهورجامعة  – العربي" كلية رياض األطفال

المةةؤتمر العلمةةي الةةدولي األول : نحةةو دفةةا  جديةةدة فةةي تربيةةة الطفةةل" كليةةة ريةةاض  -3

 .2014أبريل،المنيا جامعة  – األطفال

سةبل "نمو الطفةل بةي  االحتياجةات و)السنو  الحاد  عشر( الرابع  الدوليالمؤتمر  -4

 .2014جامعة القاهرة نوفمبر  –اإلشباع" كلية رياض األطفال 

 -األول "نحةو دفةا  جديةدة فةى تربيةة الطفةل" كليةة ريةاض األطفةال  الدوليالمؤتمر  -5

 .2014جامعة المنيا ابريل 

"جةةودة مؤسسةةات ريةةاض األطفةةال فةةى العةةالم العربةةى بةةي   الثةةاني الةةدوليالمةةؤتمر  -6

 .2015جامعة المنيا ابريل  -األطفال الحاضر والمستقبل " كلية رياض 

المةةؤتمر الةةدولي األول لكليةةة ريةةاض األطفةةال جامعةةة أسةةيوط " بنةةاء طفةةل لمجتمةةع  -7

 2018فبراير  7-6أفضل في ظل المتغيرات المعاصرة 

 

 .الرسائل العلمية على شرافاإلسادساً: 

 لجنة اإلشراف الدرجة العلمية اسم الباحثة 

 ماهر صبره محمد رغدة  .1
جستيرما  

 أ.د / نبيل السيد حس 

 سهير كامل تونيد / 

 عبير فهمي إسماعيل  .2
 ماجستير

 حجا   عبد المولي صابرأ.د / 

 د / سهير كامل توني

3.  
 ماجستير أحمد أنور مختار 

 أ.د / نبيل السيد حس 

 د / سهير كامل توني

4.  
 وجد  فؤاددينا 

 ماجستير

 )تح  اإلعداد(

 حبيب رملة حناأ.د / 

 كامل تونيد / سهير 

5.  
 محمد نور الدي  عبد الموجود سمر

 دكتوراه

 )تح  اإلعداد(

 أ.د / نبيل السيد حس 

 علي عبدالواحدأ.د/ عيد 

 د / سهير كامل توني
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 .الرسائل العلمية على شرافاإلسادساً: 

 لجنة اإلشراف الدرجة العلمية اسم الباحثة 

6.  
 عبد الرحيم عبد العال لمياء

 ماجستير

 )تح  اإلعداد(

 هاشم بخي  ماجدةأ.د / 

 سهير كامل تونيد / 

7.  
 شيمي علي شيمي سمر

 ماجستير

عداد()تح  اإل  

 أ.د / نبيل السيد حس 

 د / سهير كامل توني

 
 

 .بتدريسها قم المقررات التي سابعاً: 

 المقررات المرحلة

المقةةةةةررات النظريةةةةةةة فةةةةةةي  -1

 مرحلة البكالوريوس

 -علةةم نفةةس الف ةةات -النمةةو العقلةةي والمعرفةةي -المةةدخل إلةةي العلةةوم النفسةةية

 علم نفس اللغة -الصحة النفسية

فةةةةي  المقةةةةررات التطبيقيةةةةة -2

 مرحلة البكالوريوس 

 -صةةعوبات تعلةةم-اإلرشةةاد النفسةةي   -علةةم نفةةس الةةتعلمـ  علةةم الةةنفس اللعةةب

 سيكولوجية التعلم في الطفولة -صعوبات التعلم عند األطفال.

 

فةةةةةةي المقةةةةةررات النظريةةةةةةة  -3

 مرحلة الدراسات العليا 

 

 -لألطفةةال النفسةةية الصةةحة -لألطفةةال النفسةةي االرشةةاد -علةةم الةةنفس اللعةةب  

 لةةد  ومهاراتةةه التفكيةر أنمةةاط تعلةةيم -الةنفس وعلةةم التربيةةة فةي البحةةث نةاه م

 و التوجيةه  -الخاصةة التربيةة فةي مقدمةة -المبكر التدخل استراتيجيات -الطفل

 االكلينيكةي الةنفس علةم -الخاصةة االحتياجةات لذو  واألسر  النفسي االرشاد

 التشخيص الضطرابات واألمراض النفسية لألطفال. –

فةةةةةي  الدراسةةةةةيةررات المقةةةةة -4

 برنام  التعليم المفتوح

 الطفل نفس علم في مقدمة -الروضة لطفل اللعب سيكولوجية

 االحتياجةةةات ذو  لألطفةةةال التواصةةةل مهةةةارات -لألطفةةةال النفسةةةية الصةةةحة -

 الخاصة

  
 

 

 

 ً  .والجامعية العلمية واألكاديمية طةنشاأل: ثامنا

 

 .ة المبكرةالتربية للطفولبكلية وحدة التدريب مدير  .1

 .2016 /2015 الجامعي للعام بالكلية األعمال وريادة االبتكار لوحدة مدير -2
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 .2018 /2017 الجامعي للعامالكلية ب الدراسات العليارئيس لجنة جداول  -3

  2014/2015 مس ول التواصل الطالبي -4

  2015 للعام الجامعي اتحاد الطالب بالكليةلجنة اإلشراف على انتخاب  عضو-5

 .2015/2016متابعة أعمال أعضاء هي ة التدريس ومعاونيهم  عضو لجنة -6

 2016حتي   2012م  عام رئيس كنترول الفرقة الثالثة  -7

 .2016/2017عضو كنترول الفصل الصيفي للعام الجامعي  -8

  2013/2014كنترول الدراسات العليا  عضو -9

 عضو مجلس إدارة مركز الخدمة العامة لرعاية الطفولة بكلية رياض األطفال. -10

 الجمعية العلمية للتربية وثقافة الطفل بكلية رياض األطفال جامعة المنيا.بعضو  -11

 .2016إلي  2012الكلية لمرحلة البكالوريوس الفرقة الثالثة برئيس لجنة جداول  -12

 معة المنيا.عضو فريق الجودة بكلية رياض األطفال ـ جا -13

 2016عضو لجنة تسير أعمل  يارة فريق هي ة االعتماد  -14

عضو كنترول المستو  الثاني برنام  التعليم المفتوح بكلية رياض األطفال للفصل الدراسي األول  -15

 .2014/2015للعام الجامعي 

األول عضو كنترول المستو  الثالث برنام  التعليم المفتوح بكلية رياض األطفال للفصل الدراسي  -16

 .2016/2017للعام الجامعي 

عضو كنترول المستو  الرابع برنام  التعليم المفتوح بكلية رياض األطفال للفصل الدراسي الثاني  -17

 .2016/2017للعام الجامعي 

عضو كنترول المستو  الثالث برنام  التعليم المفتوح بكلية رياض األطفال للفصل الدراسي األول  -18

 .2017/2018للعام الجامعي 

 .2017/2018رئيس كنترول تخلفات للعام الجامعي  -19

 .2017/2018للعام الجامعي رئيس كنترول الفرقة الثالثة  -20

 .النفسية العلوم بقسم الدراسية للمقررات الجامعية الكتب تأليف بلجنة عضوا -21

 .2016 /2015 الجامعي للعام بالكلية الخارجية والثقافية العلمية العالقات بلجنة عضوا -22

 .2016 /2015 الجامعي للعام بالكلية العلمية واألجهزة المختبرات لجنةب عضوا -23

 .2016 /2014 م  الجامعي للعام بالكلية واالخالقيات المصداقية الرابع المعيار متابعة بلجنة عضوا -24
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 بالكلية. للطالبات النفسية الشكاو  لبحث النفسي الدعم بلجنة عضوا -25

 .2016 /2015 لجامعيا للعام بالكلية  التقويم بوحدة عضوا -26

 .2016 /2015 الجامعي للعام بالكلية والطالب التعليم ش ون عضوا بلجنة -27

 .2015 /2014 الجامعي للعام بالكلية المفتوح للتعليم العملية التربية بمكتب عضوا -28

 .بالكلية النفسية العلوم لقسم االستراتيجية الخطة إعداد بفريق عضوا -29

 .بالكلية النفسية العلوم لقسم و السن التقرير إعداد بفريق عضوا -30

 .بالكلية النفسية العلوم قسم جودة بفريق عضوا -31

 .بالكلية النفسية العلوم لقسم الذاتية الدراسة إعداد بفريق عضوا -32

 .بالكلية الطالب شكاو  تلقي بلجنة عضوا -33

 .م2016 حتي م2012 الجامعي العام م  بالكلية النفس علم معامل علي مشرفة -34

 .2014 /2013 الجامعي العام في بالكلية العليا الدراسات لمرحلة جديدة الئحة عدادإ بلجنة عضوا -35

 .2014 /2013 الجامعي العام في بالكلية العليا الدراسات مرحلة الئحة مراجعة بلجنة عضوا -36

 .2014 /2013 الجامعي العام في بالكلية والنشر الفكرية الملكية بحقو  االلتزام مد  لمتابعة عضوا -37

 الجامعي العام م  بالكلية( المعاونة والهي ة التدريس هي ة أعضاء) الرابع المعيار متابعة بلجنة عضوا -38

 .األن حتي 2016

 .2016 /2015 الجامعي العام في النفسية العلوم قسم امتحانات نتائ  مراجعة بلجنة عضوا -39

 .2015 /2014 الجامعي العام في بالكلية الذاتية الدراسة إعداد بلجنة عضوا -40

 .2015 /2012 م  الجامعي العام في وتحليلها واالستبيانات التقييم إعداد بوحدة عضوا -41

 .2016 /2015 الجامعي العام في النفسية العلوم بقسم والمقترحات الشكاو  بلجنة عضوا -42

 .2015 /2014 الجامعي العام في وذلك بالكلية الجامعي الكتاب منفذ مشرفة علي -43

 

 .)كمدرب(عمال الميدانية و األ بيةالدورات التدريتاسعاً: 

 التربية بإدارات األطفال رياض لمعلمات التدريبي البرنام  فعاليات  في( مدربا) المشاركة -1

 وأتعلم ألعب حقي األطفال لرياض المطور المنه :) عنوان تح  المنيا بمحافظة والتعليم

 رياض كلية بتعاون المبكرة الطفولة مرحلة فى التعليم تحسي  مشروع ضم  ،(وأبتكر

 .20/6/2013 – 10/6 م  الفترة فى والتعليم التربية وو ارة بالمنيا األطفال
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  (كمتدرب)الدورات التدريبية وورش العمل عاشراً: 

 .ICDL .الكمبيوتر لقيادة الدولية الرخصة شهادة اجتيا  -1

 .2005 مايو(  19 -16) م  الفترة في        P1 التفكير مهارات -2

 .2005 يونيو( 29-28) م  الفترة في الفعالة المدرسية اإلدارة -3

 .2005 يوليو( 20-17) م  الفترة في المعلم الطالب أداء تقويم -4

 .2006 يوليو( 5-2) م  الفترة في التربو  البحث -5

 .2006 يوليو( 27-24) م  الفترة في األنجليزية اللغة -6

 .2006 أغسطس( 9-6) م  الفترة في التدريس مهارات  -7

 .2010 مايو( 25-24) م  الفترة في(T3) الطالب وتقويم متحاناتاال نظم -8

 .2010 مايو( 30-29) م  الفترة في (L4) االجتماعات الوق  إدارة -9

 .2010 يونيه( 6-5) م  الفترة في (C1) المختلفة التعليم أنماط في االتصال مهارات -10

 .2010 يونيه( 8-7) م  الفترة في (C2) الفعال العرض -11

 .2010 يونيه( 10-9) م  الفترة في (C3) مراتالمؤت تنظيم -12

الهي ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمةاد فةي  –تعليم عالي  -دورة التقويم الذاتي -13

 .2013ديسمبر  19 -18الفترة م  

 .29/12/2013-24في الفترة م   Statistical Analysis using SPSSدورة  -14

 5/3سةات التعلةيم العةالي فةي الفتةرة مة  دورة توصيف البرام  وخرائط المةنه  لمؤس -15

 2014 /6/3إلي 

 2014 /5/5إلي  30/4في الفترة م   Endnoteدورة  -16

 2015 /2 /12إلي  11/2دورة انشاء مواقع الكترونية شخصية م   -17
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الهي ةةة القوميةةة لضةةمان جةةودة  -دورة المراجعةةة الخارجيةةة لمؤسسةةات التعلةةيم العةةالي  -18

 2016 /28/1إلي  26/1م   التعليم واالعتماد في الفترة

 2017 /10/10إلي  10/  9دورة التخطيط االستراتيجي م    -19

 2017 /26/10إلي  10 /25دورة أخالقيات البحث العلمي والنشر العلمي م   -20

 1/2018 /30إلي  29/1دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس م   -21

 

 . شهادات التقديرد  عشر: اح

 

ض األطفال للجهد الملموس فى إنجاح فعاليات المؤتمر شهادة تقدير م  كلية ريا -1

 .2014بريل إللكلية  األول الدولي

شهادة تقدير م  كلية رياض األطفال للجهد الملموس فى إنجاح فعاليات المؤتمر  -2

 .2015بريل إللكلية  الثاني الدولي

متابعة للجهد الملموس فى اإلدارة العامة لرعاية الطالب بالجامعة شهادة تقدير م   -3

 .م2015 -2014وتنفيذ األنشطة الطالبية بالكلية والجامعة خالل العام الجامعي 

أنشطة شهادة تقدير م  كلية رياض األطفال للجهد الملموس للجهد الملموس فى  -4

 .م2016 -2015لعام الجامعي الجودة لدعم الكلية للحصول علي االعتماد ل

اجات الخاصة للجهد الوفير في شهادة تقدير م  المركز المصر  لذو  االحتي -5

 فعاليات اليوم العالمي للتوحد.

شهادة تقدير م  المركز المصر  لذو  االحتياجات الخاصة للجهد الوفير في  -6

 .2017أبريل  5فعاليات اليوم العالمي للتوحد 
 

 .مجتمعية أنشطة ثاني عشر: 

ل بإدارات التربية المشاركة في فعاليات البرنام  التدريبي لمعلمات رياض األطفا  -1

 .20/6/2013 -10/6والتعليم بمحافظة المنيا في الفترة م  

المشاركة في إعداد المادة التدريبية الخاصة بمشروع رفع كفاءة وتنمية مهارات  -2

معلمات رياض األطفال لتحسي  االستعداد المدرسي لد  أطفال الروضة التابع 
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 للمجلس العربي للطفولة )اليونسيف(

 جمعية مع باالشتراك دوان لمتال مة العالمي اليوم احتفالية تنظيم في المشاركة -3

 21/3/2018 يوم المصر  المركز و الجزوي 

 المعيله للمرأة نفرتيتي جمعية مع باالشتراك اليتيم يوم احتفالية تنظيم في المشاركة - -4

16/ 4/2018. 

 

 


