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 أ.د/ سحر توفيق نسيى
 املنصورة جامعة – الرتبية للطفولة املبلرة كلية – الطفل تعليم وطرق املناهج قسماألستاذ ب

 

 : انوظيفيت اندرجاث
 .11/11/1997حتى  77/5/1997من تاريخ  معيد -1
 .78/11/7111حتى  15/11/1997من تاريخ  مساعد مدرس -7
 .77/1/7117حتى 79/11/7111من تاريخ  مدرس -3
 .79/1/7117حتى  73/1/7117 من تاريخ مساعد أستاذ -1
 .اآلنحتى  31/1/7117 تاريخمن  أستاذ -5

 
 :ادلؤهالث انعهًيت

 .1991مع مرتبة الشرف عام  بدرجة جيد جداً  بكالوريوس -1
 .1997 عام ممتاز بدرجة ماجستير -7
الجامعىة والتىداول بىين الجامعىات  مع التوصية بالطبع عمىى فقةىة 7111 عام ممتاز بدرجة دكتوراه -3

 .المصرية 
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       انتدريس:  أعًال
 .تصميم برامج الطقل -1

 برامج طقل الروضة. -7

 حةوق الطقل. -3

 .األطقالمفاهج رياض  -1

 أفشطة المقاهيم البيئية. -5

 التدريب الميدافى)مرحمة البكالوريوس( -6

 تفمية المقاهيم العممية لدى الطقل. -7

 تفمية المقاهيم الرياضية لدى الطقل. -8

 تفمية المقاهيم المغوية لدى الطقل. -9

فتاج الوسائل التعميمية لمطقل. -11  تصميم وا 

 مةدمة في الكمبيوتر التعميمي. -11

 طرق تعمم الطقل. -17

 العممية والرياضية. المقاهيم -13
 الميدافي )دراسات عميا(. التدريب -11
 أفشطة المقاهيم االجتماعية )دراسات عميا(. -15
 دكتوراه(.–مةرر قراءات في مجال مفاهج وطرق تعميم الطقل )دراسات عميا  -16

 
         انبحوث: 

فعالية برفامج مةترح لتحسين اتجاه طقل الروضة فحو العمماء المخترعين وتفمية بعض المقىاهيم المتعمةىة  -1
 م.7117(، أبريل 7(، العدد )33باختراعاتهم ،مجمة كمية التربية، جامعة أسيوط، المجمد )

فعاليىىة برفىىامج مةتىىرح لتفميىىة سىىموكيات ترشىىيد اسىىتهطك الميىىاه لىىدى طقىىل الروضىىة، المجمىىة العمميىىة لكميىىة  -7
 .7115(، ديسمبر 7رياض األطقال، العدد )
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فعاليىىة برفىىامج مةتىىرح يبسىىط فكىىرة عمىىل بعىىض األجهىىزة الكهربيىىة لطقىىل الروضىىة ويفمىىي سىىموكيات األمىىان  -3
تةدير جهود العمماء عىن فكىرة عمىل بعىض األجهىزة الكهربيىة، المجمىة العمميىة والسطمة لديه واتجاهه فحو 
 .7111(، أكتوبر 7لكمية رياض األطقال، العدد )

فعالية برفامج مةترح لتفمية بعض المهارات االجتماعية لىدى أطقىال الريىاض تحةيةىًا لىدمجهم مىع األطقىال  -1
 .7111(، أكتوبر 7د )المكقوفين، المجمة العممية لكمية رياض األطقال، العد

فعالية قصص األطقال فىي تفميىة بعىض المقىاهيم والسىموكيات االقتصىادية لىدى طقىل الروضىة السىعودي،  -5
 م.7113(، فوفمبر 13مجمة دراسات عربية في التربية وعمم الفقس، العدد )

يىىة لىىدى طقىىل فعاليىىة اسىىتخدام األفشىىطة التعبيريىىة فىىي تفميىىة بعىىض السىىموكيات األمافيىىة واالتجاهىىات الوقائ -6
 م.7113(، أبريل 36الروضة، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم الفقس، العدد )

 الروضىىة طقىىل وسىىموكيات معىىارف تفميىىة فىىي الطقىىل، حىىول المتمركىىزة اإلعطميىىة، الفمىىاذج بعىىض فعاليىىة -7
 سىىىىبتمبر األول، الجىىىىزء 79 العىىىىدد الىىىىفقس، وعمىىىىم التربيىىىىة فىىىىي عربيىىىىة دراسىىىىات مجمىىىىة االتصىىىىالية، بحةوقىىىىه
 .م7117

8- Activating The Role of university In Revealing The culture of Human Right 

Education. Opportunities and Challenges: Implementing the UN Convention 

on the Rights of the Child, 1and2 June 2011, Queen’s University Belfast. 
طزمة لمشرفات رياض األطقال لتحسىين جىودة أدائهىن مىن وجهىة فظىر المعممىات، االحتياجات التدريبية ال -9

 م.7111(، مايو 8مجمة الطقولة، العدد )

 الطقولىة مجمة ، فظرهن ةوجه من تطبيةه ومعوقات لكتروفياإل التعميم في األطقال رياض معممات دوارأ -11
 .7111 سبتمبر ، الثافي الجزء( 5) العدد ، اإلسكفدرية جامعة ، األطقال رياض كمية ، والتربية

فعاليىىة برفىىامج مسىىرحي مةتىىرح لتفميىىة سىىموكيات الهويىىة العربيىىة لىىدى طقىىل الروضىىة فىىي عصىىر العولمىىة،  -11
 .7111(، يوليو 3، العدد )الفقس وعمم التربية في عربية دراسات مجمة

 دراسىات مجمىة تهىامواجه وسىموكيات التصىحر بمشىكمة الروضىة طقىل معىارف لتفميىة مةتىرح برفىامج فعاليىة -17
 .فاشرون الرشد 7111 يفاير( 1)العدد ، الفقس وعمم التربية في عربية

 الةىراءة مجمىة ، فحوهىا واتجاهىه بىطده بتىاريخ السىعودي الروضىة طقىل معىارف لتفمية مةترح برفامج فعالية -13
 .7117 ديسمبر(77) العدد والمعرفة
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 زمطئهىىىم مىىىع المىىىدمجين الروضىىىة أطقىىىال لىىىدى االجتماعيىىىة المهىىىارات بعىىىض لتفميىىىة مةتىىىرح برفىىىامج فعاليىىىة -11
 .7115 ابريل( 117) العدد التدريس، وطرق المفاهج في دراسات ، المكقوفين

بعىىض السىىموكيات المرتبطىىة بىىالةيم الخمةيىىة لىىدى طقىىل الريىىاض فىىي ضىىوء مواقىىف مىىن حيىىاة الرسىىول  تفميىىة -15
 .7115، مارس 13)ص( وصحابته، مجمة الةراءة والمعرفة، العدد 

مجمىة دراسىات فىي مفىاهج وطىرق  ، المعىاقين فحو الرياض طقل واتجاهات معارف لتحسين مةترح برفامج -16
 .7111أبريل  ،93التدريس، العدد 

 

 )حمكى داخهى(جايعت ادلنصورة -بكهيت انرتبيت نهطفونت ادلبكرة حتكيى حبوث اجملهت انعهًيت

، مجمىة اإللكتروفي لدى معممىات ريىاض األطقىالأثر تطبيةات الهواتف الذكية في تفمية مهارات التواصل  -1
 7171ابريل  كمية التربية لمطقولة المبكرة، جامعة المفصورة،

، مجمىىىة كميىىىة التربيىىىة لمطقولىىىة المبكىىىرة، اإليةىىىاع الحركىىىي كمىىىدخل لتفميىىىة المقىىىاهيم المكافيىىىة لطقىىىل الروضىىىة -7
 7171ابريل  جامعة المفصورة،

، مجمىة كميىة التربيىة ة التسىويف األكىاديمي لىدى الطالىب المعمىمالخرائط الذهفية االلكتروفية فىي خقىض حىد -3
 7171 يفاير لمطقولة المبكرة، جامعة المفصورة،

برفىىامج مةتىىرح قىىائم عمىىى الىىتعمم التعىىاوفي فىىي تفميىىة مهىىارات االعتمىىاد عمىىى الىىذات لىىدى الطقىىل ضىىعيف  -1
 7171يفاير  ، مجمة كمية التربية لمطقولة المبكرة، جامعة المفصورة،السمع

فاعمية استخدام األلعاب التعميمية فى تفمية بعض المقاهيم الرياضية لدى األطقال المعاقين عةميا الةابمين  -5
 7171يفاير  ، مجمة كمية التربية لمطقولة المبكرة، جامعة المفصورة،لمتعمم

التربيىىة ، مجمىىة كميىىة أثىىر اسىىتراتيجية المشىىروعات فىىى تفميىىة بعىىض المقىىاهيم الرياضىىية لىىدى طقىىل الروضىىة -6
 7119يوليو  لمطقولة المبكرة، جامعة المفصورة،

، مجمة كمية التربية لمطقولة برفامج قائم عمى األفشطة القفية لتفمية بعض الةيم االقتصادية لطقل الروضة -7
 7119يفاير  المبكرة، جامعة المفصورة،

كيىر اإلبىداعي لىدى طقىل فاعميىة أفشىطة قائمىة عمىى فظريىة تريىز فىى تفميىة بعىض المقىاهيم الرياضىية والتق -8
 7118يوليو  ، مجمة كمية التربية لمطقولة المبكرة، جامعة المفصورة،الروضة
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، مجمىىىة كميىىىة اسىىىتخدام الخىىىرائط المعرفيىىىة المصىىىورة لتفميىىىة مهىىىارات االسىىىتعداد لمةىىىراءة لىىىدى طقىىىل الروضىىىة -9
 7118يوليو  التربية لمطقولة المبكرة، جامعة المفصورة،

، مجمىة كميىة عض المقىاهيم التكفولوجيىة لطقىل الروضىة فىى ضىوء متطمبىات العصىربرفامج أثرائي لتفمية ب -11
 7118ابريل  التربية لمطقولة المبكرة، جامعة المفصورة،

فاعميىىىة اسىىىتخدام الىىىتعمم البصىىىرى فىىىى تفميىىىة مهىىىارات التقكيىىىر التىىى ممي وبعىىىض المقىىىاهيم الرياضىىىية لطقىىىل  -11
 7117يوليو  ة المفصورة،، مجمة كمية التربية لمطقولة المبكرة، جامعالروضة

فعاليىىة برفىىامج مةتىىرح لتفميىىة مهىىارات التعبيىىر الشىىقهي باسىىتخدام بعىىض اسىىاليب الىىتعمم الفشىىط لىىدى طقىىل  -17
ابريىىىىل  ، مجمىىىة كميىىىة التربيىىىة لمطقولىىىة المبكىىىرة، جامعىىىة المفصىىىورة،الروضىىىة فىىىى ضىىىوء االحىىىداث الجاريىىىة

7117. 

 
 ادلنصورةجايعت  -حتكيى حبوث جمهت رعايت وتنًيت انطفونت

لسىفة  15برفامج قائم عمى فموذج األيدى والعةول لتفمية مهارات التقكيىر العميىا لىدى طقىل الروضىة )العىدد  -1
7117). 

 
 انفيووجايعت   -حتكيى حبوث اجملهت انعهًيت بكهيت انرتبيت نهطفونت ادلبكرة

 تفمية بعض المقاهيم الجغرافية لدى طقل الروضة لية إستخدام الرؤوس المرقمة فىفعا 1

 إفحراف المفهج فى برامج الطقوة المبكرة )ورقة بحثية( 7

 فاعمية أفشطة الرسم البيافى فى تفمية بعض مهارات فهم الخريطة الجغرافية 3

ضىىوء بعىىىض  مشىىكطت التىىدريب الميىىدافى مىىن وجهىىة فظىىر الطالبىىىة المعممىىة ومعممىىة ريىىاض األطقىىال فىىى 1
 الةضايا المجتمعية
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 متطمبات تقعيل دور مؤسسات المجتمع المدفى لدعم مؤسسات رياض األطقال رؤية مستةبمية 5

 اثر أساليب دعم األداء فى الحوسبة الحسابية عمى تفمية مهارات الصوت لطقل الروضة 6

 ة عمى األطقالاألضرار الصحية المضاعقة لبعض ألعاب وخامات التعبير القفى المستحدث 7

لدى معممىات ريىاض  دراسة مةارفة لجودة الحياة الوظيقية وسموك المواطن فى ضوء العمر الزمفى والخبرة 8
 األطقال فى مصر والسعودية

فموذج مةترح لتطوير واقع التفمية المهفية لمعممات رياض األطقال فى جمهورية مصر العربيىة فىى ضىوء  9
 مدخل الجودة الشاممة

11 Models Of Artificial Intelliqence Application For Perschool 
 

 
         انكتب: 

 ،7111 األولىىىى ،الطبعىىىة ،الةىىىاهرة العربىىىي القكىىىر دار ، األطقىىىال ريىىىاض لمعممىىىة والقفيىىىة اليدويىىىة المهىىىارات -1
 م.7117 الثافية الطبعة

 ، الةىىاهرة العربىىي، القكىىر دار زيىىد أبىىو سىىميرة الىىدكتورة مىىع باالشىىتراك األطقىىال ريىىاضألفشىىطة  لمعممىىةا دليىىل -7
 م.7117 الثافية ،الطبعة 7111 األولى الطبعة

 م.7117 الةاهرة العربي، القكر دار ،( المدرسة قبل ما لطقل برفامج) والمفاسبات األعياد طقمك عممي -3
 ، الةىاهرة ، العربىي القكر دار ، زيد أبو سميرة/د مع باالشتراك الخاصة الحاجات لذوى الطقولة في قراءات -1

 م.7111
 م.7111، الةاهرة ، العربي القكر دار ، األفشودة باستخدام طقمك عممي -5
 الةىاهرة، العربىي، القكىر دار ، الحميىد عبىد سىمية /د مىع باالشىتراك والغىرب الشىرق عممىاء عن طقمك حدثي -6

 م.7111
 م.7111 الةاهرة، ، العربي القكر دار الثورة بعد ما ألطقال المعاصرة جدتي حكايات -7
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 م.7117 ، األردن ، المسيرة دار ، تطبيةي برفامج ، لمطقل الرياضيات تعميم -8
 م.7113 ،األردن المسيرة دار ،لطقي جيهان /د مع باالشتراك الطقل ةتربي في المسممين عمماء إسهامات -9

 م.7113 ،األردن ، المسيرة دار ، لطقي جيهان /د مع باالشتراك لطقل الروضة، التربوية األلعاب -11
 م.7111، ،الرياض الرشد دار ، المدرسة قبل ما طقل لدى الرياضية المقاهيم تفمية -11
 الرشىد، دار العيىون، أبو سمير /د مع باالشتراك األولى، الصقوف لتطميذ العممية والمهارات المقاهيم عميمت -17

 م.7111 الرياض،
 م.7115الرياض، الرشد، دار ،األطقال بين الت صيل والمهفية رياض ةمعمم -13
 م.7116 ، الرياض الرشد دار ، المستةبل وعموم الروضة طقل– العممية المقاهيم -11
 السعودية. الطائف– المصيف مكتبهلمطباعة،  مودحم دار، فةمها ووسائط األطقال قصص -15

 

       انعهًي:  اإلشراف
 هى.1179متابعة سير دراسة المبتعثة أ. أمل فيصل الطوير  -1

 هى. 1136عمى المبتعثة والء مةبول بركي المسعودي  اإلشراف -7

فعاليىىىة إسىىتراتيجية لعىىب األدوار فىىىي تفميىىة بعىىض مهىىىارات " المسىىجمة بعفىىوان رسىىىالةالعمىىى  مشىىرف رئيسىىى -3
ماجسىىتير )طقىىل -لمباحثىىة/ أسىىماء أحمىىد عبىىدالحافظ "الحيىىاة لمواجهىىة الضىىغوط الحياتيىىة لىىدى طقىىل الروضىىة

 .جامعة المفصورة -لمبكرةبكمية التربية لمطقولة ا عادى(

فاعميىىة مىىدخل تحميىىل المهىىام فىىي تفميىىة الىىوعي الوقىىائي لىىدى  مشىىرف رئيسىىى عمىىى الرسىىالة المسىىجمة بعفىىوان" -1
 ماجستير )فئات خاصة( -شيماء امين مصطقى الطفاحى " لمباحثة/األطقال المعاقين عةمياً 

فعاليىىة برفىىامج قىىائم عمىىى األفشىىطة المتكاممىىة لتفميىىة مهىىارات  مشىىرف رئيسىىى عمىىى الرسىىالة المسىىجمة بعفىىوان" -5
 ماجسىىتير )فئىىات خاصىىة( -سىىمر فريىىد امىىين الخىىولى لمباحثىىة/ التعبيىىر المغىىوى لىىدى األطقىىال زارعىىى الةوقعىىة

 جامعة المفصورة. -بكمية التربية لمطقولة المبكرة

مفهجيىىة مفتسىىوري لتفميىىه بعىىض  فاعميىىه برفىىامج قىىائم عمىىي مشىىرف رئيسىىى عمىىى الرسىىالة المسىىجمة بعفىىوان" -6
غاده محي الدين  لمباحثة/ عمميات العمم األساسية والمهارات االجتماعية لدى األطقال ذوى اضطراب التوحد

 .جامعة المفصورة -بكمية التربية لمطقولة المبكرة ماجستير )فئات خاصة( -حامد أحمد المفجد



8 

 

المسىرح التقىاعمي فىي مواجهىه سىموكيات التفمىر لىدي إسىتخدام  مشرف رئيسى عمى الرسالة المسجمة بعفوان" -7
بكميىة  ماجسىتير )فئىات خاصىة( -ميسىاء محمىد ابىراهيم محمىد عبىد الوهىاب " لمباحثىة/األطقال المعاقين عةميىا
 .جامعة المفصورة -التربية لمطقولة المبكرة

اممة في تفمية مهارات فاعمية برفامج قائم عمى األفشطة المتك مشرف رئيسى عمى الرسالة المسجمة بعفوان" -8
 -اميىىره صىىطح الىىدين رزق صىىبره الطفطىىاوى " لمباحثىىة/التقكيىىر البصىىري لىىدى األطقىىال ذوي صىىعوبات الىىتعمم

 .جامعة المفصورة -بكمية التربية لمطقولة المبكرة ماجستير )طقل عادى(

يىىىة بعىىىض برفىىىامج مةتىىىرح قىىىائم عمىىىى مىىىفهج مفتسىىىورى لتفم مشىىىرف رئيسىىىى عمىىىى الرسىىىالة المسىىىجمة بعفىىىوان" -9
ماجسىىتير  -سىىحر سىىمير الشىىربيفى احمىىد الشىىربيفى شىىريف " لمباحثىىة/المقىىاهيم الجغرافيىىة لىىدى طقىىل الروضىىة

 .جامعة المفصورة -بكمية التربية لمطقولة المبكرة )طقل عادى(

لتفميىىة بعىىض المقىىاهيم  STEMبرفىىامج قىىائم عمىىى توجهىىات  مشىىرف رئيسىىى عمىىى الرسىىالة المسىىجمة بعفىىوان" -11
 دكتوراه )طقل عادى( -فسيبه جمال عبد العاطى محمد " لمباحثة/واالتجاه فحو متعة التعمم لدى طقل الروضة

 .جامعة المفصورة -بكمية التربية لمطقولة المبكرة

 فاعميىىة برفىىامج مةتىىرح قىىائم عمىىى تةفيىىات الواقىىع المعىىزز فىىي مشىىرف رئيسىىى عمىىى الرسىىالة المسىىجمة بعفىىوان" -11
 -ابىىراهيم محمىىد ابوزيىىد حسىىن " لمباحىىث/تفميىىة المهىىارات المغويىىة لىىدى األطقىىال المعىىاقين عةميىىا الةىىابمين لمىىتعمم

 .جامعة المفصورة -بكمية التربية لمطقولة المبكرة دكتوراه )فئات خاصة(

فاعميىىىة برفىىىامج مةتىىىرح لمتربيىىىة الحركيىىىة فىىىي تفميىىىة بعىىىض  مشىىىرف رئيسىىىى عمىىىى الرسىىىالة المسىىىجمة بعفىىىوان" -17
جامعىىىة  –المهىىىارات الحركيىىىة األساسىىىية ومكوفىىىات المياقىىىة البدفيىىىة لىىىدى طالبىىىات كميىىىة التربيىىىة لمطقولىىىة المبكىىىرة 

بكميىىة  دكتىىوراه )طقىىل عىىادى( -عمىىى عمىىى محمىىد البرجيسىىى " لمباحىىث/7131فىىى ضىىوء رؤيىىة مصىىر المفصىىورة
 .جامعة المفصورة -التربية لمطقولة المبكرة

فعاليىة اسىتخدام اسىتراتيجية التىدريب بالمشىروعات اإللكترويفىة  عمى الرسالة المسجمة بعفوان" مشرف رئيسى -13
دالل  " لمباحثىىة/فىىي تفميىىة مهىىارات إفتىىاج األفشىىطة اإللكتروفيىىة لىىدى معممىىات ريىىاض األطقىىال فىىي دولىىة الكويىىت

 .جامعة المفصورة -مبكرةبكمية التربية لمطقولة ال دكتوراه )طقل عادى( -عبداهلل عبدالمطيف صالح الرجيب

فاعميىىة برفىىامج لةفشىىطة المتكاممىىة قىىائم عمىىى مىىفهج هىىاى  مشىىرف مشىىارك عمىىى الرسىىالة المسىىجمة بعفىىوان" -11
اميىره صىبرى عبىد الىر  " لمباحثىة/سكوب لتفمية بعض المهارات الحياتية والمقاهيم الحةوقية لىدى طقىل الروضىة

 .جامعة المفصورة -قولة المبكرةبكمية التربية لمط دكتوراه )طقل عادى( - حمن محمد
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برفىىامج قىىائم عمىىى اسىىتراتيجية حىىل المشىىكطت لتفميىىة بعىىض  مشىىرف مشىىارك عمىىى الرسىىالة المسىىجمة بعفىىوان" -15
يىىزن محمىىود معىىط  " لمباحىىث/مهىىارات التقكيىىر الفاقىىد لىىدى طقىىل الروضىىة بىىاألردن فىىى ضىىوء االتجاهىىات الحديثىىة

 .جامعة المفصورة -مطقولة المبكرةبكمية التربية ل دكتوراه )طقل عادى( - الزيود

أثىىر اسىىتخدام اسىىتراتيجية الىىتعمم التعىىاوفى فىىى تفميىىة بعىىض مقىىاهيم عمىىوم  رسىىالة الممفوحىىة بعفىىوان"لمعضىىوا  -16
ماجسىتير )طقىل  -الشيماء عبداهلل محمد عبداهلل محمد " لمباحثة/الحياة واالتجاه فحو العموم لدى طقل الروضة

 .جامعة المفصورة -التربية لمطقولة المبكرةبكمية  م3/1/7119عادى( بتاريخ 

فعالية اسىتخدام األلعىاب التعميميىة فىي تفميىة الىوعي الصىحي لىدى  رسالة الممفوحة بعفوان"لممفاقشا وعضوا  -17
ماجستير )فئات خاصىة( بتىاريخ -فاطمه راضى رمضان محمد " لمباحثة/األطقال المعاقين عةميًا الةابمين لمتعمم

 .جامعة المفصورة -ربية لمطقولة المبكرةبكمية الت م76/7/7171

فاعميىىة برفىىامج مةتىىرح قىىائم عمىىى فظريىىة الىىذكاءات المتعىىددة فىىي  رسىىالة الممفوحىىة بعفىىوان"لممحكىىم وعضىىوا  -18
إكسىىىاب الطالبىىىات المعممىىىات بكميىىىة ريىىىاض األطقىىىال مهىىىارات تفميىىىة االسىىىتعداد لمةىىىراءة لىىىدى األطقىىىال ضىىىعاف 

بكميىىة التربيىىة  م17/7/7118ماجسىتير )فئىىات خاصىىة( بتىىاريخ  -حسىىنابىىراهيم محمىىد ابوزيىىد  " لمباحىىث/البصىر
 .جامعة المفصورة -لمطقولة المبكرة

استخدام أفشطة القفون التعبيرية لتفمية بعض المهاات الحياتية لدى أطقال رئيسا لمرسالة الممفوحة بعفوان"  -19
ماجسىىىتير )فئىىىات  -سىىىالي عبىىد البىىىاري عبىىد القتىىىاح احمىىد " لمباحثىىىة/التهيئىىة الممتحةىىىين بمىىدارس التربيىىىة القكريىىة

 .جامعة المفصورة -بكمية التربية لمطقولة المبكرة م16/7/7171خاصة( بتاريخ 

فعاليىىىىة اسىىىىتخدام مسىىىىرح الطقىىىىل فىىىىى تفميىىىىة بعىىىىض المقىىىىاهيم البيولوجيىىىىة  رئيسىىىىا لمرسىىىىالة الممفوحىىىىة بعفىىىىوان" -71
 -مفىىى محمىىد أحمىىد محمىىد روميىىه " لمباحثىىة/الةىىابمين لمىىتعمم والسىىموكيات االيجابيىىة لىىدى االطقىىال المعىىاقين عةميىىا

 .جامعة المفصورة -بكمية التربية لمطقولة المبكرة م75/8/7171ماجستير )فئات خاصة( بتاريخ 

فعاليىة اسىتخدام األفشىطة القفيىة لتفميىة الىذكاء المكىافي البصىري لىدى طقىل  رئيسا لمرسىالة الممفوحىة بعفىوان" -71
بكميىىىة  م77/11/7171عىىىادى( بتىىىاريخ  ماجسىىىتير )طقىىىل -اء عىىىوض محمىىىد المظمىىىوماسىىىم " لمباحثىىىة/الروضىىىة

 .جامعة المفصورة -التربية لمطقولة المبكرة

استخدام التعميم المتمايز لتفمية المقاهيم العمميىة والتقكيىر البصىري  مشرفا وعضوا لمرسالة الممفوحة بعفوان" -77
ماجسىىىتير )فئىىىات خاصىىىة( بتىىىاريخ  -طىىىه السىىىيد العىىىوادلىاالء اسىىىامه  " لمباحثىىىة/لىىىدى األطقىىىال المعىىىاقين سىىىمعيا

 .جامعة المفصورة -بكمية التربية لمطقولة المبكرة م17/11/7171
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برفامج الكترفى مةترح لتدريس أصوات المغة لطالبات كميات التربية  مشرفا ورئيسا لمرسالة الممفوحة بعفوان" -73
بكميىة  م7/9/7171ماجستير )طقل عادى( بتىاريخ  -اروى احمد عباس محمد خميل " لمباحثة/لمطقولة المبكرة

 .جامعة المفصورة -التربية لمطقولة المبكرة

 " لمباحىث/فعالية اسىتخدام الةصىة فىى تعىرف الطقىل المعىاق بحةوقىه مشرفا ورئيسا لمرسالة الممفوحة بعفوان" -71
يىة التربيىة لمطقولىة بكم م5/11/7171ماجسىتير )فئىات خاصىة( بتىاريخ  -عبد المفعم السيد محمود السىيد سىميم

 .جامعة المفصورة–المبكرة 

استخدام الفمذجة االلكتروفية فىي تفميىة المهىارات الحياتيىة وخقىض  مشرفا وعضوا لمرسالة الممفوحة بعفوان" -75
مىىىروه عىىىوض السىىىيد محمىىىد  " لمباحثىىىة/عيىىىوب الفطىىىق والكىىىطم لىىىدى أطقىىىال متطزمىىىة داون فىىىي مرحمىىىة التهيئىىىة

جامعىىىىىة  -بكميىىىىىة التربيىىىىىة لمطقولىىىىىة المبكىىىىىرة م31/11/7119بتىىىىىاريخ  ماجسىىىىىتير )فئىىىىىات خاصىىىىىة( -مصىىىىىطقى
 .المفصورة

فعاليىىىة برفىىامج إفتىىل الةىىىائم عمىىى المشىىروعات فىىىى تفميىىة بعىىىض  مفاقشىىا وعضىىوا لمرسىىىالة الممفوحىىة بعفىىوان" -76
والء عبىىىد السىىىميع عبىىىد اهلل محمىىىد  " لمباحثىىىة/العطقىىىات الجبريىىىة واالتجىىىاه فحىىىو الرياضىىىيات لىىىدى طقىىىل الروضىىىة

 .جامعة المفصورة -بكمية التربية لمطقولة المبكرة م75/11/7171دكتوراه )طقل عادى( بتاريخ  -قرقش

فاعمية برفامج مةترح قائم عمى األفشطة الغفائية فىى تفميىة بعىض  مفاقشا وعضوا لمرسالة الممفوحة بعفوان" -77
عبىىىداهلل فىىىطح  " لمباحىىىث/يىىىة اإلجتماعيىىىة لىىىدى طقىىىل الروضىىىة بىىىاألردنالةىىىيم األخطقيىىىة فىىىى ضىىىوء الفظريىىىة البفائ

جامعىىىة  -بكميىىىة التربيىىة لمطقولىىىة المبكىىىرة م11/11/7119دكتىىىوراه )طقىىل عىىىادى( بتىىىاريخ  -اسىىماعيل المجىىىالي
 .المفصورة

برفىامج مةتىىرح لتفميىة مهىارات معممىة الروضىىة بىاألردن فىي افتىىاج  مفاقشىا وعضىوا لمرسىالة الممفوحىىة بعفىوان" -78
دكتىىوراه )طقىىل عىىادى( بتىىاريخ  -فضىىال عىىواد كسىىاب شىىديقات " لمباحىىث/المجىىطت االلكتروفيىىة لطقىىل الروضىىة

 . جامعة المفصورة -بكمية التربية لمطقولة المبكرة م13/11/7119

مفاقشىا وعضىوا لمرسىالة الممفوحىة بعفىىوان" فعاليىة برفىامج قىائم عمىى الىىدمج بىين األفشىطة ومحقىزات األلعىىاب  -79
مية المهارات الحياتية وحب اإلستططع المعرفى لدى أطقال الروضة" لمباحثة/ زيفب سميح رمضان الرقمية لتف
 جامعة كقر الشيخ. -دكتوراه )مفاهج وطرق تدريس رياض أطقال( بكمية التربية –إبراهيم 

يىىر مفاقشىىا وعضىىوا لمرسىىالة الممفوحىىة بعفىىوان" برفىىامج قىىائم عمىىى بعىىض عىىادات العةىىل لتفميىىة مهىىارات التقك -31
دكتىىوراه )ريىىاض األطقىىال( كميىىة التربيىىة لمطقولىىة  -العميىىا لىىدى طقىىل الروضىىة" لمباحثىىة/ فيقىىين فسىىيم فجيىىب فسىىيم

 جامعة الةاهرة. -المبكرة
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  : اإلداريت األعًال
 وحتى تاريخه. 13/9/7118سابةا( من  رياض األطقال التربية لمطقولة المبكرة ) عميد كمية -1

 .(7118/7171الطقولة ورياض األطقال )دورة عضو لجفة قطاع دراسات  -7

 محكم فى المجفة الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين فى الطقولة المبكرة عضو -3

 م.17/9/7118م. وحتى 75/11/7117من لشئون التعميم والططب سابةا التربية لمطقولة المبكرة كمية وكيل -1

 م.1/8/7118 سابةا من التربية لمطقولة المبكرة كميةبرئيس مجمس قسم مفاهج وطرق تعميم الطقل  -5
   م.17/9/7118وحتى

عضو مجمس إدارة الصفدوق القرعى لمتكافل  -6
 اإلجتماعى لططب الجامعة 

  7171/7171لمعام الجامعى 

رئيس المجفة القرعية لإلشراف عمى برفامج بكالوريوس  -7
 رياض األطقال ودور الحضافة بفظام التعميم المدمج

71/1/7171  

عضو لجفة تةييم الفشاط العممى الخاص بالسيدة  -8
 بةسم العموم الفقسية-الدكتورة/سها عبدالوهاب بكر

75/7/7171  

عضو محكم بمجمة الدراسات التربوية التى تصدرها  -9
   التربويين العرب

جامعة –عضو محكم بمجمة التربية لمطقولة المبكرة  -11
 بورسعيد

  

 أولاالشراف العام عمي االمتحافات فصل دراسي  -11
)مرحمة البكالوريوس .م7171/7171لمعام الجامعي 

 والدراسات العميا(
77/7/7171  

عضوا بالمجفة القرعية لدراسة الطئحة الداخمية  -17
  77/17/7171لمرحمة الدراسات العميا بكمية التربية لمطقولة المبكرة 
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 جامعة مديفة السادات
المجفه القرعيه لطشراف عمي البرفامج الفوعي رئيس  -13

الت هيل المهفى لةطقال ذوى )اعداد معممات 
 بالكميه لمده عامين اإلحتياجات الخاصة(

  م.31/11/7171

رئيس المجفة القرعية لبرفامج إعداد معممات األفشطة  -11
 المتكاممة بفظام مفتسورى

31/11/7171  

  7/11/7171 لوحدة األزمات والكوارث بالكمية رئيس المجمس اإلدارى -51

رئيس لجفة مفاقشة السياسات التى تتبعها كمية  -16
التربية لمطقولة المبكرة فى مجال التعميم والتعمم بالبرامج 

 المختمقة
75/11/7171  

رئيس لجفة إتخاذ ومتابعة اإلجراءات اإلحترازية  -17
  75/11/7171 والوقائية بكمية التربية لمطقولة المبكرة

  75/11/7171 رئيس لجفة إدارة األزمات التعميمية بالكمية -18

عضو لجفة تةييم الفشاط العممى بالسيدة  -19
بةسم أصول تربية -الدكتور/سماح رمضان خميس

 الطقل بالكمية
76/9/7171  

رئيس لجفة صفدوق التكافل اإلجتماعى )لجان  -71
 مفبثةة عن مجمس الكمية( لمعام الجامعى

 م7171/7171
71/8/7171  

عضوا بالمجفة المشكمة لتحديد مدى جاهزية الكمية  -71
لبدء الدراسة ببرفامج إعداد معممات األفشطة المتكاممة 

 م.7171/7171بفظام مفتسورى لمعام الجامعى 
  

عضوا بالمجفة المشكمة لتحديد مدى جاهزية الكمية  -77
لبدء الدراسة ببرفامج إعداد معممات دور الحضافة لمعام 

 م.7171/7171الجامعى 
  

رئيس لجفة صفدوق الخدمات التعميمية )لجان مفبثةة  -73
  71/8/7171 م.7171/7171عن مجمس الكمية( لمعام الجامعى 

  71/8/7171رئيس لجفة المختبرات واألجهزة العممية )لجان مفبثةة  -71



13 

 

 م.7171/7171عن مجمس الكمية( لمعام الجامعى 
رئيس لجفة العطقات العممية والثةافية )لجان مفبثةة  -75

 م.7171/7171عن مجمس الكمية( لمعام الجامعى 
71/8/7171  

لجفة شئون التعميم والططب )لجان مفبثةة عن  -76
  71/8/7171 م.7171/7171مجمس الكمية( لمعام الجامعى 

رئيس لجفة حساب مكاف ت الوافدين الخاصة  -77
  71/8/7171 بالتدريس والكفتروالت لمدراسات العميا والبكالوريوس

رئيس المجفه القرعيه لطشراف عمي البرفامج الفوعي  -78
 (ياض االطقال بالمغه االفجميزيه)اعداد معممات ر 
 بالكميه لمده عامين

11/7/7171 
 

عضو محكم بمجمة كمية التربية لمطقولة المبكرة  -79
   جامعة القيوم

   عضو محكم بمجمة كمية التربية القفية جامعة حموان -31

عضو المجفة القرعية المشكمة بإعتماد الطئحة  -31
مرحمة  الداخمية لمرحمة البكالوريوس إلعداد معممى

الطقولة المبكرة بكمية التربية لمطقولة المبكرة جامعة 
 القيوم

  

عضو المجفة القرعية لدراسة الطئحة الداخمية  -37
لبرفامج " إعداد معممى مرحمة الطقولة المبكرة لفظام 

بكمية التربية 7171التعميم المدمج" مرحمة البكالوريوس
 لمطقولة المبكرة جامعة بفى سويف

  

 9/3/7171 يروس كوروفا بالكميهفرئيس لجفه مكافحه  -33
 

رئيس لجفه تشكيل الئحه برفامج اعداد مساعد معمم  -31
 االطقال ذوي االحتياجات الخاصه

17/17/7119 
 

 1/17/7119 رئيس لجفه تشكيل الئحه برفامج اعداد مساعد معمم -35
 

االشراف العام عمي االمتحافات لمعام الجامعي  -36
7119/7171 

1/17/7119 
 

 73/8/7119عضو لجفه الدراسات العميا والبحوث ) لجان مفبثةه  -37
 



11 

 

 7119/7171من مجمس الكميه لمعام الجامعي

رئيس لجفه شئون تعميم وططب ) لجان مفبثةه عن  -38
 7119/7171مجمس الكميه ( 

73/8/7119 
 

رئيس لجفه صفدوق الخدمات التعميميه ) لجان  -39
 7119/7171(  مفبثةه عن مجمس الكميه

73/8/7119 
 

االشراف العام عمي االختبارات الشخصيه لمططب  -11
 ن بالكميهيالمةبول

73/8/7119 
 

عضو لجفه الدراسات العميا والبحوث ) لجان مفبثةه  -11
 7118/7119من مجمس الكميه لمعام الجامعي

19/8/7119 
 

رئيس هيئه تحرير المجمه العمميه لكميه رياض  -17
 االطقال لمده عامين

71/5/7119 
 

رئيس المجمس االداري والتفقيذي لوحده االزمات  -13
 والكوارث

11/5/7119 
 

االشراف عمي لجان االعداد والتفظيم مرحمه  -11
 7119الدراسات العميا فصل ربيع 

11/5/7119 
 

االشراف العام عمي االمتحافات فصل دراسي ثافي  -15
 7118/7119لمعام الجامعي 

11/5/7119 
 

 16/1/7119 رئيس لجفه اعداد برفامج معممات دور الحضافه  -16
 

القصل  سالبكالوريرئيس لجفه الطباعه بمرحمه  -17
 7118/7119الدراسي الثافي 

16/1/7119 
 

رئيس مجمس إدارة مركز الخدمة العامة لمخدمات  -18
  8/7/7119 التربوية لرياض األطقال بكمية التربية لمطقولة المبكرة

مواجهه الشائعات وتوضيح  رئيس لجفه توعيه -19
 الحةائق

1/1/7119 
 

 1/1/7119 رئيس لجفه التوعيه باالستحةاق الدستوري بالكميه -51
 

رئيس لجفه متابعه افتظام الساده اعضاء هيئه  -51
التدريس في الحضور لمكميه وااللتزام بجداول 

 الموكمه اليهم عمالالمحاضرات ومباشره اال

9/3/7119 
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لطشراف عمي البرفامج الفوعي رئيس المجفه القرعيه  -57
) اعداد معممات التاهيل المهفي لططقال ذوي 

 (لمدة عاميناالحتياجات الخاصه

15/11/7118 
 

رئيس المجفه القرعيه لطشراف عمي البرفامج الفوعي  -53
 () اعداد معممات رياض االطقال بالمغه االفجميزيه

 بالكميه لمده عامين

13/9/7118 
 

 13/9/7118 عضو لجفه قطاع دراسات الطقوله ورياض االطقال -51
 

 31/8/7118 عضو لجفه اعداد كشوف برامج الفاجحين لمخرجين -55
 

عضو لجفه تةييم الفشاط العممي الخاص بالسيد  -56
 الدكتور سعد عبد المطمب

31/8/7118 
 

ديب ططب مرحمه  عضو في تشكيل لجفه مجمس ت -57
 7117/7118 وريوسالبكال

1/7/7118 
 

 –عضو مجمس إدارة مركز رعاية وتفمية الطقولة  -58
 جامعة المفصورة 

19/1/7118 19/1/7171 

عضو في هيئه تحرير المجمه العمميه لكميه رياض  -59
 االطقال

11/1/7118 
 

رئيس لجفه االشراف العام عمي االختبارات  -61
 مهفي والدبموم الخاصلالشخصيه لططب الدبموم ا

16/11/7117 
 

بعمل رئيس مجمس قسم المفاهج وطرق تعميم قائم  -61
 الطقل

16/8/7117 71/11/7117 

 75/1/7117 عضو رابطه التربويين العرب -67
 

   U.CMATHعضو لجفة المةابمة الشخصية لدورة  -63
 

 

 وهي: اإلداريشهادات شكر لمتميز في العمل 

السىىفوى لكميىىة التربيىىىة مىىن السىىيد أ.د/ أشىىىرف محمىىد عبدالباسىىط عمىىى تةريىىىر الفشىىاط  وتةىىدير شىىكر -1
 م. 7119/7171لمطقولة المبكرة عن العام الجامعى 
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 لةعىىىىىىىوام الطىىىىىىىائف جامعىىىىىىىة التربيىىىىىىىة لكميىىىىىىىة الت هيميىىىىىىىة السىىىىىىىفة برفىىىىىىىامج عمىىىىىىىى التفقيذيىىىىىىىة المشىىىىىىىرفة -7
 هى.1131/1137هى، 1179/1131

 هى.71/7/1138هى إلى القترة 75/1/1177من القترة  الطائف بجامعة األطقال رياض قسم رئيسة -3

ات بفىىىات بالمفصىىىورة عىىىن إفجىىىاح فاعميىىىات بىىىرامج المىىىدارس غىىىشىىىكر وتةىىىدير مىىىن مىىىدارس الىىىوادى لم -1
 (COVID 19التوعوية لمتثةيف المستمر والتفمية المستدامة فى ظل مواجهة فيروس كوروفا)

شىىكر وتةىىدير مىىن مىىن فريىىق " جىىائزة مصىىر لمتميىىز الحكىىومى" عمىىى المشىىاركة بالجىىائزة )اإلصىىدار  -5
 (.7119األول 

شىىكر وتةىىدير مىىن مىىدارس المفصىىورة المتميىىزه عمىىى الجهىىد المتميىىز والتعىىاون مىىع إدارة المدرسىىة مىىن  -6
أجىىل تةىىدم المسىىتوى المهفىىى واألكىىاديمى لمطالبىىات المعممىىات بالتىىدريب الميىىدافى بالروضىىات خىىطل 

 .7118/7119القصل الدراسى األول لمعام الدراسى 

صىورة عمىى التعىاون المتميىز مىع إدارة المدرسىة فىى شكر وتةىدير مىن مىدارس الفىور لممكقىوفين بالمف -7
 . 7118/7119مجال تدريب معممات الت هيل المهفى لمقئات الخاصة لمعام الدراسى

مىى الجهىد المتميىز والتعىاون مىع إدارة المدرسىة مىن دير من مدارس الشىهيد أحمىد حسىين عشكر وتة -8
لتىىدريب الميىىدافى بالروضىىات خىىطل أجىىل تةىىدم المسىىتوى المهفىىى واألكىىاديمى لمطالبىىات المعممىىات با

 .7119/7171القصل الدراسى األول لمعام الدراسى 

شىىهادة تةىىدير مىىن مجمىىس إدارة المعهىىد القفىىى لمتمىىريض فىىى دعىىم العمميىىة التعميميىىة بالمعهىىد القفىىى  -9
 لمتمريض.

جامعة المفصورة وذلك لدعم جهود رئيس  –شهادة تةدير من السيد أ.د/ أشرف محمد عبد الباسط  -11
 .(19-الجامعة فى مواجه فيروس كورفا المستجد )كوفيد 

شىىىهادة تةىىىدير مىىىن إدارة مدرسىىىة االمىىىام محمىىىد عبىىىدة االبتدائيىىىة مىىىن مسىىىاهمة فعالىىىة فىىىى المشىىىاركة  -11
 . المجتمعية بالعمل داخل المدرسة

جامعىة  –بية لمطقولىة المبكىرة شكر وتةدير من السيد أ.د/رئيس الجامعة عمى تةرير فشاط كمية التر  -17
 . 7118/7119المفصورة لمعام الجامعى 

جامعىة المفصىورة عمىى التعىاون مىع  –شكر وتةدير من السىيد . د/ مىدير وحىدة التعمىيم اإللكتروفىى  -13
الوحدة الرئيسية فى تفقيذ ورش العمل الخاصة بفظام الموديل واالفتاج الذاتى لممةررات االلكتروفية 

 . 7119/7171راسى خطل العام الد
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       اجلوائز انعهًيت: 
 جامعة الطائفهى.1133جائزة أفضل بحث عممي في التربية عام  -1

 جامعة الطائف هى.1131جائزة أفضل بحث عممي في التربية عام  -7

 

 
     احلًالث انتوعويت وادلناسباث: 

 هى.1177المساهمة في فشاط  -1

 هى.1177المةاء التعريقي بطالبات الةسم المستجدات لمعام الدراسي  إقامة -7

 هى.1179 األفشطةالمشاركة في فشاط أسبوع الشجرة ببرفامجًا متفوعًا من  -3

 هى.1131 األطقالالمفهجية بكمية التربية قسم رياض  األفشطةالمساهمة في  -1

 هى.1131لعام  لاألو خطل القصل الدراسي  األطقالقسم رياض  أفشطةعمى  اإلشراف -5

 هى.8/1/1131عمى تفقيذ فدوة اليوم العالمي لمطقل بتاريخ  اإلشراف -6

 هى.1135المشاركة في حقل اليوم العربي لميتيم عام  -7

 هى.1136-1135الخدمة المجتمعية( بكمية التربية  -الططبية )الطصقية األفشطةعمى  اإلشراف -8

 هى.19/1/1136المشاركة في االحتقال باليوم العالمي لمطقل  -9

 هى15/7/1136المشاركة في االحتقال الختامي لةفشطة الططبية وفعاليات مةرر مسرح الطقل  -11

 هى.79/11/1136إعداد وتفظيم حممة توعوية عن فيروس الكوروفا  -11

 هى.31/1/1137-76المشاركة في حممة الوعي المالي "ريالي" في القترة من  -17

 هى.17/7/1137العالمي لمطقل اإلعداد والتفظيم في االحتقال باليوم  -13

 هى.13/7/1137مستةبل وطفا(  أطقالفاالمشاركة في البرفامج التوعوي )صحة  -11

 هى.17/5/1137المشاركة في إعداد وتفظيم يوم الفزاهة  -15

 هى.13/5/1137في حممة المةبمين عمى الزواج في ضوء الةرآن والسفة المشارك  -16
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 هى.6/7/1137المشاركة في اليوم العالمي لمتوحد  -17

 هى.13/7/1137اإلعداد والتفظيم لمحقل الختامي لةفشطة الططبية  -18

 .7171/7171إستعدادات الكمية الستةبال العام الدراسي الجديد -19

 .7119/7171إستعدادات الكمية الستةبال العام الدراسي الجديد -71

 .فدوة بالكمية )لتفظيم فعاليات لطحتقال بافتصارات أكتوبر المجيدة اقامة  -71

إعداد معممات الت هيل المهفى لةطقال ذوى اإلحتياجات  ) برفامج الكمية قوج من طالباتبمشاركة ال -77
 ( في يوم ترفيهي في المركز الدولي لمرعاية المتكاممة بالمفصورة .الخاصة

فشر ثةافة السطمة ل بين الجامعة ووزارة الةوى العاممة  تم عةد فدوة بالكمية عمي اثر فعاليات بروتوكول -73
 والصحة المهفية.

عمل فدوة بخصوص عرض لةاءات دائمة بين العاممين لتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الدولة تم  -71
وتداعياتها عمى األمن الةومي المصري) إبراز حجم العمل بالمشروعات الةومية التي تةوم بتفقيذها الدولة 

مشروعات الةومية التي تمت خطل تجميع وتوثيق ال –وت ثرها المباشر وغير المباشر عمى المواطن 
 الخمس سفوات الماضية (.

كمية االداب بمحو أمية  –ية فوعية بتر  –تم عمل فدوة لتكميف طالبات كمية التربية لمطقولة المبكرة  -75
 المواطفين .

 .تم عمل فدوة تثةيقية عن ) الةيم األخطقية ( عن الطقل المعاق -76

شتراك مع صفدوق عمل فدوة بخصوص مبادرة )عيشها صح ( ابداعاك أقوي من المخدرات باإل -77
 دمان  والتعاطى التابع لمحافظة الدقهمية.مكافحة وعطج اإل

 تم عمل فدوة )مبادرة مودة ( لممةبمين عمي الزواج  -78

 تم عمل فدوة عن التوعية األسرية والمجتمعية -79

 وفا بحضور فريق طبي.تم عمل فدوة لمتوعية من فيروس كور  -31
( covid 19العمل بخطة الجامعة لتطهير الكمية بالمواد المعةمة لمواجهه فيروس كوروفا المستجد )  -31

 ت االحترازية داخل الحرم الجامعي .اوالعمل عمي متابعة االجراء
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        اندوراث: 
 هى.73/17/1177التدريس الجامعي" بتاريخ  دورة تدريبية بعفوان: "طرق واستراتجيات -1

 هى.1/1/1178دورة تدريبية بعفوان: "مهارات االتصال القعال" بتاريخ  -7

 هى.8/1/1178دورة تدريبية بعفوان: "مهارات البحث العممي في ظل مستجدات العصر" بتاريخ  -3

 ى.ه15/1/1178واستراتجيات تةويم الططب" بتاريخ  أساليبدور تدريبية بعفوان: " -1

 هى.77/1/1178بفاء وتطوير المةرر الجامعي" بتاريخ  أسسدورة تدريبية بعفوان: " -5

 79-75هيئة التدريس بالجامعات السعودية" بتاريخ  ألعضاءدورة تدريبية بعفوان: "الت هيل التكفولوجي  -6
 هى.1178 اآلخرربيع 

 هى.77/3/1179-16بتاريخ  األطقالمعممات رياض  ت هيلدورة في  -7

 هى.3/5/1178في فدوة التعمم التعاوفي بتاريخ المشاركة  -8

 هى.73/8/1178-71الوقت( بتاريخ  إدارةبرفامج تدريبي في )فن  -9

 هى.8/5/1179المشاركة في المحاضرة الثةافية المشتركة بعفوان: "أدب وثةافة الطقل" بتاريخ  -11

 هى.3/1/1131 إلىهى 1/1/1131دورة التخطيط االستراتيجي في القترة من  -11

 هى.17/1/1131 إلىهى 8/1/1131دورة البرفامج المتكامل في إعداد المدربين في القترة من  -17

 هى.7/1/1131المشاركة في ممتةى طقمي كيف أتعامل معه بتاريخ  -13

 م.75/8/7111هيئة التدريس والةيادات بجامعة المفصورة أعضاءاجتياز مجموعة برامج تفمية قدرات  -11

 هى.11/6/1133-11والمةارفة المرجعية" بتاريخ  األداءدورة تدريبية بعفوان: "ورشة عمل مؤشرات  -15

عىىداد التةىىارير" بتىىاريخ  -16 محىىرم  19-18دورة تدريبيىىة بعفىىوان: "ورشىىة عمىىل توصىىيف البىىرامج والمةىىررات وا 
 هى.1133

 ى.ه71/1/1131-71دورة تدريبية بعفوان: "التخطيط االستراتيجي لمجودة" بتاريخ  -17

 هى.1/7/1131دورة الفجاح في الحياة بتاريخ  -18

 هى.6/7/1131-5دورة تدريبية بعفوان: "فواتج التعمم لمبرامج والمةررات" بتاريخ  -19

 هى.71/6/1131االجتماعات" بتاريخ  إدارةدورة تدريبية بعفوان: " -71

 .هى1131ذي الةعدة  71دورة تعريقية الستخدام قاعدة بيافات "معرفة" الرقمية بتاريخ  -71

 هى.11/5/1135زفادة بتاريخ  أبودورة )كن مبادرًا( لمدكتور/ زياد  -77

 هى.7/3/1136دورة المجالس اإللكتروفية بتاريخ  -73
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 هى.5/1/1137دورة تدريبية )استخدام السبورة الذكية( بتاريخ  -71
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 ير االداء الجامعى و مركز تط 11/11/7111 9/11/7111 تفميه مهارات رعايه الشباب -79
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 مركز تطوير االداء الجامعى  76/17/7111 75/17/7111 اخطقيات واداب المهفه -33
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     انهجاٌ واجلًعياث انعهًيت: 

 اللجان العلمية: -أ

 هى.1179بجامعة الطائف  األطقالرئيسة لجفة إعداد جداول قسم رياض  -1

 هى.1179عضوة في لجفة أعذار الطالبات المتغيبات عن االختبار الفهائي  -7

لمطالبىىىىىىىىات جامعىىىىىىىىة الطىىىىىىىىائف لمعىىىىىىىىام الدراسىىىىىىىىي رئيسىىىىىىىة لجفىىىىىىىىة امتحافىىىىىىىىات الطالبىىىىىىىىات بكميىىىىىىىىة التربيىىىىىىىىة  -3
 هى.1178/1179

 هى.1179/1131رئيسة لجفة امتحافات كمية التربية لمطالبات جامعة الطائف لمعام الدراسي  -1

رئيسىىىىىىىىة لجفىىىىىىىىة معىىىىىىىىادالت الطالبىىىىىىىىات بكميىىىىىىىىة التربيىىىىىىىىة لمطالبىىىىىىىىات جامعىىىىىىىىة الطىىىىىىىىائف لمعىىىىىىىىام الدراسىىىىىىىىي  -5
 هى.1131/1131

التربيىىىىىىىىة لمطالبىىىىىىىىات جامعىىىىىىىىة الطىىىىىىىىائف لمعىىىىىىىىام الدراسىىىىىىىىي  رئيسىىىىىىىة لجفىىىىىىىىة امتحافىىىىىىىىات الطالبىىىىىىىىات بكميىىىىىىىىة -6
 هى.1131/1131

رئيسىىىىىىىة لجفىىىىىىىة معىىىىىىىادالت الطالبىىىىىىىات بكميىىىىىىىة التربيىىىىىىىة لمطالبىىىىىىىات جامعىىىىىىىة الطىىىىىىىائف لمعىىىىىىىام الدراسىىىىىىىي   -7
 هى.1131/1137

 هى.8/1/1137عضوة في لجفة الجداول   -8

 هى.73/7/1131بكمية التربية  األكاديمي األداءعضوة بمجفة تةويم   -9

لكميىىىىىىىىة التربيىىىىىىىىة جامعىىىىىىىىة الطىىىىىىىىائف مفىىىىىىىىذ  اإلسىىىىىىىىتراتيجيةفىىىىىىىىة الدائمىىىىىىىىة لوضىىىىىىىىع الخطىىىىىىىىة عضىىىىىىىىوة بالمج -11
 هى.71/17/1131

عضوة بمجفة دراسة الجافب الفقسي لمطالبات بتعديل سموك الطالبات واحتوائهن بخصوص المخالقات  -11
 هى.18/1/1135)المشاجرة والمضاربة في الحرم الجامعي( 

 المشاركة في لجفة االمتحافات  -17

 هى.1137حتى  1131بكمية التربية جامعة الطائف مفذ  األداءة تةويم عضوة بمجف -13

 هى.1131عضوة بمكتب التربية العممية مفذ عام  -11
 

 اجلمعيات العلمية: -ب

 م.7111/7111عضوة بالجمعية العربية لتكفولوجيا التربية عن العام الجامعي  -1

 عضوة في لجفة تحكيم الكتب والمةررات بدار المسيرة باألردن. -7
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 م.75/1/7117برابطة التربويين العرب مفذ  عضوة -3

 هى.1131/1135الجودة بكمية التربية خطل العام  أعمالالمشاركة في  -1

  .عضوة بمكتب التربية العممية -5

 (.1161عضوة بجمعية المفاهج وطرق التدريس رقم العضوية ) -6

 م.7111/7111عضوة الجمعية العربية لتكفولوجيا التربية عن العام الجامعي  -7

 م. 7117وة بالهيئة االستشارية ولجان التحكيم لمجمة إبداعات تربوية مفذ يفاير عض -8

 

 

       :جايعت انطائف– انبحثيت ادلشاريع
 تفميىة فىي المموفىة بالعجىائن والتشىكيل الةصىة اسىتخدام البحثىي المشىروع في حاليا مشارك كباحث المشاركة -1

 هى.1137عام  لروضةا طقل لدى والقفية االجتماعية المهارات بعض

 إكسىىاب فىىي اإلسىىطمية بالقضىىائيات الىىداعيات بىىرامج دور البحثىىي المشىىروع فىىي مشىىارك كباحىىث المشىىاركة -7
  هى.1131 االعتماد فظرية ضوء في الديفية المعمومات والمصريات السعوديات الجامعة طالبات

 لمعممة تعميمية حةيبة)التدريسي األداء لتحسين األطقال رياض معممات احتياجات ضوء في تدريبي برفامج -3
 هى.1178( عام األطقال رياض
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        ادلؤمتراث: 
 . 7117يوليو  11-11المؤتمر السابع لمجمعية المصرية لمةراءة والمعرفة من  -1

المؤتمر التاسىع عشىر لمجمعيىة المصىرية لممفىاهج بعفىوان تطىوير مفىاهج التعمىيم فىي ضىوء معىايير الجىودة  -7
 .7117يوليو  76-75في القترة من 

المىىىىؤتمر العممىىىىي السىىىىفوي الخىىىىامس لجمعيىىىىة العمىىىىوم القسىىىىيولوجية وتطبيةاتهىىىىا بعفىىىىوان "البيئىىىىة واالسىىىىتجابة  -3
 م.7117يوليو  78-75القسيولوجية في اإلفسان والحيوان" في القترة من 

 م.7118يوليو  11-9المؤتمر الثامن لمجمعية المصرية لمةراءة المعرفة في القترة من  -1

 م.7119يوليو  16-15ؤتمر التاسع لمجمعية المصرية لمةراءة والمعرفة من الم -5

المشىىاركة فىىي فعاليىىات االجتمىىاع السىىادس عشىىر لمجفىىة عمىىداء كميىىات وعمىىادات ومراكىىز خدمىىة المجتمىىع  -6
 م.7111مايو  17-11والتعميم المستمر بدول مجمس التعاون لدول الخميج العربية خطل القترة من 

 بىاألردن اإلسىراء بجامعىة والمفعةىد وقىافوفي تربىوي مفظىور مىن الطقىل لحةىوق الىدولي مىؤتمر في المشاركة -7
 م.7111مايو( 76-71) من القترة في

المىىؤتمر العممىىي السىىابع لمجمعيىىة العربيىىة لتكفولوجيىىا التربيىىة بعفىىوان "الىىتعمم اإللكتروفىىي وتحىىديات الشىىعوب  -8
 م.7111يوليو  78-77العربية" في القترة من 

 هى.1133ربيع الثافي  7-6ةى العممي لططب وطالبات الجامعة بتاريخ الممت -9

م لمجمعيىة العربيىة 7117يوليو  17-11المؤتمر العممي التاسع "التعميم من بعد والتعميم المستمر" يومي  -11
 لتكفولوجيا التربية.

 هى.1131رة فورة مستةبل واعد( المفعةدة بجامعة األمي -المؤتمر الدولي لمطقولة المبكرة )طقولة آمفة -11

 هى.1131تحكيم مشاركات الجامعة المؤهمة لممؤتمر العممي الرابع لططب وطالبات التعميم العالي لمعام  -17

 هى.1131المؤتمر العممي الرابع لططب وطالبات التعميم العالي بالمممكة  -13

السىفة( فىي القتىرة مىن الممتةى الرابع لإلعجاز العممي فىي الةىرآن والسىفة بعفىوان )كفىوز مشىرقة مىن الةىرآن و  -11
 م.7113أبريل  11-16

ممتةىىى كميىىة التربيىىة اسىىتعدادًا لممىىؤتمر العممىىي الخىىامس لطىىطب وطالبىىات التعمىىيم العىىالي بالمممكىىة العربيىىة  -15
 هى.1135السعودية 

 هى.1135الممتةى القكري الثافي لمطالبات بجامعة الطائف بتاريخ  -16
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العىىىالي بالمممكىىىة العربيىىىة السىىىعودية لإلشىىىراف عمىىىى  المىىىؤتمر العممىىىي السىىىادس لطىىىطب وطالبىىىات التعمىىىيم -17
 هى.1136الطالبات بتاريخ 

 

 : باخلارج انعهًيت األنشطت
 هى.1137/1133رئيسة لجفة معادالت الطالبات بكمية التربية لمطالبات جامعة الطائف لمعام الدراسة  -1

 هى.1131تخطيط روضة جامعة الطائف وفةًا لممعايير الدولية  -7

 هى.1131 األطقالتصميم شعار قسم رياض  -3

-1136عىىىىن العىىىىام الجىىىىامعي  األطقىىىىالالمشىىىىاركة فىىىىي إعىىىىداد برفىىىىامج تطىىىىوير المعيىىىىدات بةسىىىىم ريىىىىاض  -1
 هى.1137

 هى.1136-1135السفوي عن العام الجامعي  األطقالالمشاركة في إعداد تةرير برفامج قسم رياض  -5

 هى.1137-1136السفوي عن العام الجامعي  األطقالالمشاركة في إعداد تةرير برفامج قسم رياض  -6

 هى.1137/1138-هى1135/1136خطل عامي  األطقالإعداد اختبار تحريري لممعيدات بةسم رياض  -7

-هىىىىىى1135/1136لمقىىىىىروع خىىىىىطل عىىىىىامي  األطقىىىىىالإعىىىىىداد اختبىىىىىار تحريىىىىىري لممعيىىىىىدات بةسىىىىىم ريىىىىىاض  -8
 هى.1137/1138

 هى.1136واالعتماد االستعداد لمجفة المراجعة الخارجية لمجودة  -9

 هى.71/7/1137بتاريخ  األطقالالمشاركة في معرض قسم رياض  -11

 هى.1/7/1137تصميم دليل طالبة التربية العممية  -11

 هى.1137المشاركة في المؤتمر الططبي السابع بكمية التربية جامعة الطائف،  -17

مىىن  األولالدراسىىي خىىطل القصىل  األطقىىالالمشىاركة فىىي لجفىة مراجعىىة توصىىيف المةىررات بةسىىم ريىاض  -13
 هى1138-1137العام الجامعي 

المشىىىاركة فىىىي لجفىىىة المةابمىىىة الشخصىىىية الختيىىىار طالبىىىات الىىىدبموم التربىىىوي بكميىىىة التربيىىىة خىىىطل القصىىىل  -11
 هى.1138-1137من العام الجامعي  األولالدراسي 

بيىىىة خىىىطل المشىىىاركة فىىىي لجفىىىة المةابمىىىة الشخصىىىية الختيىىىار المعيىىىدات بةسىىىم ريىىىاض األطقىىىال بكميىىىة التر  -15
 هى.1138-1137من العام الجامعي  األولالقصل الدراسي 
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مىىىن العىىىام  األولالمشىىىاركة فىىىي لجفىىىة سىىىير اختبىىىارات المعيىىىدات بكميىىىة التربيىىىة خىىىطل القصىىىل الدراسىىىي  -16
 هى.1138-1137الجامعي 

 هى.1/3/1138استمارة تةييم طالبة التربية العممية -17

 

 :ورش انعًم
تقريىىىىىل وتحميىىىىىىل بيافىىىىىات تةىىىىىويم المةىىىىىىرر وتةىىىىىويم البرفىىىىىامج بتىىىىىىاريخ المشىىىىىاركة فىىىىىي ورشىىىىىة عمىىىىىىل كيقيىىىىىة  -1

 هى.16/7/1131

 هى.77/11/1131المشاركة في ورشة عمل بعفوان )توصيف البرامج والمةررات( في يوم  -7

 هى.77/11/1131الططبية بتاريخ  األفشطةالمشاركة في ورشة عمل عن تقعيل  -3

 هى.77/11/1131ريخ المشاركة في ورشة عمل تعبئة معايير الجودة بتا -1

المشىاركة فىي ورشىة عمىل )فمىوذج تةريىر المةىىرر الدراسىي واسىتبافة تةىويم المةىرر اسىتمارة تةىويم برفىىامج(  -5
 هى.79/11/1131بتاريخ 

الموافق  األربعاء( في يوم SWOTالمشاركة في ورشة عمل بعفوان )تةييم الوضع الحالي لكمية التربية  -6
 هى.1/17/1131

 هى.75/17/1131ل بعفوان )الرؤيا والرسالة والةيم( في المشاركة في ورشة عم -7

والتىىىىدريب عمىىىىى المفظومىىىىة الجامعيىىىىة( بتىىىىاريخ  األكىىىىاديميالمشىىىىاركة فىىىىي ورشىىىىة عمىىىىل بعفىىىىوان )اإلرشىىىىاد  -8
 هى.16/5/1135

 هى.75/5/1137المشاركة في ورشة عمل بعفوان )فواتج التعمم وممف االفجاز( بتاريخ  -9

بتاريخ  واألدلة واألهدافالرسالة والغايات  األولمراجعة بفود المعيار المشاركة في ورشة عمل لمتابعة و  -11
 هى.71/6/1135

البرفىىىىىامج بتىىىىىىاريخ  إدارةالمشىىىىىاركة فىىىىىي ورشىىىىىىة عمىىىىىل لمتابعىىىىىة ومراجعىىىىىىة بفىىىىىود وأدلىىىىىة المعيىىىىىىار الثىىىىىافي:  -11
 هى.71/6/1135

فىىىامج بتىىىاريخ جىىىودة البر  إدارةمشىىىاركة فىىىي ورشىىىة عمىىىل لمتابعىىىة ومراجعىىىة بفىىىود وأدلىىىة المعيىىىار الثالىىىث:  -17
 هى.77/6/1135
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مشىىىىىىاركة فىىىىىىي ورشىىىىىىة عمىىىىىىل لمتابعىىىىىىة ومراجعىىىىىىة بفىىىىىىود وأدلىىىىىىة المعيىىىىىىار الرابىىىىىىع: الىىىىىىتعمم والتعمىىىىىىيم بتىىىىىىاريخ  -13
 هى.73/6/1135

 هى. 71/6/1135شئون الططب بتاريخ  إدارةمشاركة في ورشة عمل المعيار الخامس:  -11

 هى.77/6/1135مشاركة في ورشة عمل المعيار السادس: مصادر التعميم بتاريخ  -15

 هى.78/6/1135مشاركة في ورشة عمل المعيار السابع: المرفةات والتجهيزات بتاريخ  -16

 هى.79/6/1135مشاركة في ورشة عمل المعيار التاسع: عمميات التوظيف بتاريخ  -17

 هى.1/7/1135مشاركة في ورشة عمل المعيار العاشر: البحث العممي بتاريخ  -18

 هى.7/7/1135دي عشر: عطقة المؤسسة بالمجتمع بتاريخ مشاركة في ورشة عمل المعيار الحا -19

 هى.11/7/1135-13في القترة  اإلستراتيجية األهدافالمشاركة في ورشة عمل  -71

 

 ،،،يعتمد                               

 عميد الكلية                                                                                                                                                  

 أ.د/ سحر توفيق نسيم                                                                                                                          


