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 أ.م.د.فاطمه شحته عايد على

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 03/03/1974 : تاريخ الميالد

 ةقسم العلوم األساسي-ةكلية التربية للطفوله المبكر -ةجامعة المنصور

 6األبحاث 

 المؤهالت العلمية

 في   في تخصص رياض األطفال  2012في   بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف  حاصل على الدكتوراه

   مصر

 من   في تخصص علوم أساسية  2012في   بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف  حاصل على الدكتوراه

   جامعة القاهرة

 في مصر  في تخصص رياض أطفال  2008في   بدرجة ممتاز  حاصل على ماجستير   

 في مصر  في تخصص رياض أطفال  1999في   بدرجة جيد  حاصل على دبلوم خاص   

 في مصر  في تخصص رياض أطفال  1996في   بدرجة جيد جدا    حاصل على بكالوريوس   

 الدرجات الوظيفية

 01-07-2020في   أستاذ مساعد   

 19-05-2020في   أستاذ مساعد   

 19-05-2020في   استاذ مساعد لقب علمى   

 28-05-2012في   مدرس   

 03-05-2008في   مدرس مساعد   

 08-03-1998في   معيد   

 01-09-1997في   مدرس مادة ثالث   

 األبحاث العلمية

أثر مشاهدة المسلسل الكرتوني )علمنى كيف( المعروض على شبكة اإلنترنت في تنمية بعض المفاهيم  .1

 ( 2019العلمية لدى طفل الروضة. )

 فاطمة شحته عايد على 

فعالية برنامج قائم على استخدام اللوحة اإلعالمية اإلخبارية لتنمية بعض مفاهيم الوعي السياسي لدى  .2

 ( 2018طفل الروضة )

 فاطمة شحته عايد على 



برنامج تدريبي للطالبة المعلمة لتصميم المجلة المصورة الالزمة لتقديم مهارات التعايش لألطفال  .3

 ( 2018لي ا )القابلين للتعلم( )المعاقين عق

 فاطمة شحته عايد علي 

القيم المتضمنة في بعض المسلسالت الكرتونية الرمضانية في التلفزيون على القناة األولى المصرية  .4

 ( 2016وتأثير مشاهدتها علي طفل الروضةــ دراسة تحليلية مقارنة ــ )

 فاطمة شحته عايد على 

اإلعالمية المعاصرة لمعلمة رياض األطفال وأثره على تنمية بعض  برنامج تدريبي لتلقى البرامج .5

 ( 2015مهارات التعامل االجتماعي لدى طفل الروضة )

 فاطمة شحته عايد على 

فعالية الخطاب اإلخباري في تنمية بعض اآلداب الدينية لدى طفل الروضة في ضوء األحداث الجارية  .6

(2014 ) 

 فاطمة شحته عايد على 

 المكافآتالجوائز و

 من جامعة المنصورة  01-06-2010في   جائزة أحسن رسالة ماجستير   

 الندوات والمؤتمرات

 )إلى   16-08-2019من   رؤى مستقبلية لتطوير تربية وتعليم طفل الروضة )كموجهات للتميز

   في المنصورة / الدقهلية / مصر  2019-08-16

 إلى   20-04-2013من   رؤى مستقبلية إلعداد طفل الروضة في ضوء المستجدات المعاصرة

   في مصر/القاهرة  2013-04-20

  المؤتمر الدولي األول رؤية استشرافية لمستقبل التعليم في مصر والعالم العربي في ضوء التغيرات

   رة / الدقهلية / مصرفي المنصو  21-08-2019إلى   20-02-2013من   المجتمعية المعاضرة

  المؤتمر العلمى السنوى )العربى الخامس ،الدولى الثانى(اإلتجاهات الحديثة فى تطوير األداء المؤسسى

إلى   14-04-2010من   واألكاديمى فى مؤسسات التعليم العالى النوعى فى مصر والعالم العربى

   في المنصورة / الدقهلية / مصر  2010-04-15

 في   19-10-2009إلى   19-10-2009من   وان "التخطيط اإلستراتيجى "ورشة عمل بعن

   المنصورة / الدقهلية / مصر

 في المنصورة /   08-11-2008إلى   08-11-2008من   ورشة عمل بعنوان نشر ثقافة الجودة

   الدقهلية / مصر

 نصورة / في الم  04-11-2008إلى   04-11-2008من   ورشة عمل بعنوان الرؤية والرسالة

   الدقهلية / مصر

 04-2008إلى   29-04-2008من   تطوير كليات التربية النوعية فى ضوء معاييرالجودة واالعتماد-

   في دمياط / مصر  30

  التربية وحقوق الطفل فى الوطن العربى بين التشريع والتطبيق ـدولة مصرـ المنصورة ـ المؤتمر الثالث

في   23-03-2006إلى   22-03-2006من   لمركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة

   المنصورة / الدقهلية / مصر

 إلى   24-03-2004من   قع والمستقبلتربية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة فى الوطن العربى الوا

   في المنصورة / الدقهلية / مصر  2004-03-25



 04-2003إلى   21-04-2003من   تنمية التفكير العلمي والقضاء على الفكر الخرافي لدى األطفال-

   في المنصورة / الدقهلية / مصر  22

 اإلشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه

 ض المسلسالت الكرتونية المدبلجة فى تنمية السلوكيات اإليجابيه لدى طفل الروضة فى اثر مشاهدة بع

كلية التربية  -في جامعة المنصورة   ، الدور مشرف ومحكم  ضوء األتجاهات اإلعالمية المعاصرة

   للطفولة المبكرة

  برنامج تدريبي قائم علي تطبيقات الهواتف الذكية لتنمية مهارات التواصل اإللكتروني لدي معلمات

   كلية التربية للطفولة المبكرة -في جامعة المنصورة   ، الدور محكم  رياض األطفال

 تبرنامج مقترح قائم على اإليقاع الحركي لتنمية بعض الوظائف اإلدراكية الحركية لدى طفل صعوبا 

   كلية التربية للطفولة المبكرة -في جامعة المنصورة   ، الدور محكم  التعلم .

  تصميم كتاب تفاعلي يدوي لتنمية بعض المهارات اليدوية والفنية لدى الطالبة المعلمة بكلية رياض

كلية التربية للطفولة  -في جامعة المنصورة   ، الدور محكم  ”في ضوء منهج منتسوري” األطفال 

   مبكرةال

 الدور مشرف   فاعلية استخدام مراكز التعلم في تنمية بعض مهارات االتصال لدى طفل الروضة ،

   كلية التربية للطفولة المبكرة -في جامعة المنصورة   ومحكم

  فاعلية برنامج إعالمي مقترح باستخدام المجلة اإللكترونية في تنمية بعض المفاهيم االقتصادية لدي

   كلية التربية للطفولة المبكرة -في جامعة المنصورة   الدور مشرف ،  طفل الروضة

  فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التعبير الشفهي بإستخدام بعض أساليب التعلم النشط لدي طفل

كلية التربية للطفولة  -في جامعة المنصورة   ، الدور مشرف  الروضة في ضوء األحداث الجارية

   المبكرة

 تقنية الكوالج ببقايا الخامات المصنعة كمدخل لتنمية& فاعليةlt;br&gt اإلبداع الفني لدى طفل;

   كلية التربية للطفولة المبكرة -في جامعة المنصورة   ، الدور محكم  الروضة

  فعالية إستراتيجية لعب األدوار في تنمية بعض مهارات الحياة لمواجهة الضغوط الحياتية لدى طفل

   كلية التربية للطفولة المبكرة -في جامعة المنصورة   لدور مشرف ومحكم، ا  الروضة.

 الدور   فعالية برنامج لإليقاع الحركى على اكساب بعض المفاهيم التبولوجية والهندسية لطفل الروضة ،

   كلية التربية للطفولة المبكرة -في جامعة المنصورة   محكم

  ”نمية المفاهيم العلمية لدى طفل الروضة في ضوء المعايير أثر مشاهدة المسلسالت الكرتونية في ت

   كلية التربية للطفولة المبكرة -في جامعة المنصورة   ، الدور مشرف ومحكم  ”.العالمية 

 ”&فعالية برنامج قائم على الزيارات المتحفيةlt;br&gt فى تنمية المهارات الحياتية االجتماعية لدى;

ية كلية الترب -في جامعة المنصورة   ، الدور مشرف  ”تعلم االجتماعىطفل الروضة فى ضوء نظرية ال

   للطفولة المبكرة

 الخبرات التدريسية

 )2019من   في كلية التربية للطفولة المبكرة  تدريس المستحدثات التقنية في التعليم )تعليم مفتوح   

 2019من   في كلية التربية للطفولة المبكرة  تدريس أغاني وأناشيد األطفال   

 )2019من   في كلية التربية للطفولة المبكرة  تدريس تكنولوجيا إعالم الطفل )تعليم مفتوح   

 2019من   في كلية التربية للطفولة المبكرة  تدريس الوسائط اإلعالمية للطفل   

 )2018من   في كلية رياض االطفال  تدريس األداب الدينية )برنامج اللغة اإلنجليزية   

 )2018من   في كلية رياض االطفال  تدريس أدب الطفل )فئات خاصة   

 2018من   في كلية رياض االطفال  تدريس انتاج الوسائل التعليمية   

 )2018من   في كلية رياض االطفال  تدريس تكنولوجيا اإلعالم )برنامج الفئات الخاصة   

 2017من   في كلية رياض االطفال  تدريس إعالم الطفل   

 )2017من   في كلية رياض االطفال  تدريس وسائط أدب الطفل )دراسات عليا   

 )2016من   في كلية رياض االطفال  تدريس أغاني وأناشيد األطفال )دراسات عليا   

 2016من   في كلية رياض االطفال  تدريس متحف الطفل   

 2016من   في كلية رياض االطفال  تدريس تنمية المفاهيم اللغوية   

 2015من   في كلية رياض االطفال  تدريس اللغة العربية وآدابها   

 إلى   2015من   في كلية رياض األطفال  تدريس مدخل إلى تكنولوجيا التعليم فى رياض األطفال

2015   

 2015من   في كلية رياض االطفال  تدريس أغاني وأناشيد الطفل   



  2015من   في كلية رياض االطفال  )دراسات عليا(تدريس االتجاهات الحديثة في اإلعالم   

 )2015إلى   2014من   في كلية رياض األطفال  تدريس إعالم الطفل )متقدم   

 2014من   في كلية رياض االطفال  تدريس التعبير الفني للطفل   

 2014إلى   2013من   في كلية رياض األطفال  تدريس اللغة العربية وآدابها   

 )2014إلى   2013من   في كلية رياض األطفال  تدريس التعبير الفنى للطفل )عملى   

 2014إلى   2013من   في كلية رياض األطفال  تدريس ادب الطفل   

 المساهمات للجامعة

 07-02-2019في   المساهمة في أسبوع شباب الجامعات التاسع   

 المناصب اإلدارية

 01-08-2021من   وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   

 12-01-2021من   وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه   

 ) 16-07-2020من   مدير البرنامج النوعي ) اعداد معلمات التأهيل المهني للفئات الخاصه   

 ( للعام الجامعي  عضو لجنه خدمه المجتمع وتنميه البيئه بالكليه ) لجان منبثقه من مجلس الكليه

   23-08-2019من   2019/2020

 26-05-2019من   نائبا لمدير وحده ضمان الجوده وتقييم االداء بالكليه   

 11-05-2019من   رئيس لجنه التوعيه واالعالم والتطوير لوحدات االزمات والكوارث بالكليه   

 11-05-2019من   (2013/2008ئحه )رئيس كنترول المستوى الرابع ال   

 05-2019من   عضو كنترول المستوى الرابع برنامج اعداد معلمات التاهيل المهني للفئات الخاصه-

11   

  04-04-2019من   2030رئيس فريق رؤيه مصر   

 12-12-2018من   رئيس كنترول المستوي الرابع   

 لعلميه الخاصه بالكليه من معرض جامعه عضو فني في لجنه شراء وفحص الكتب والمجالت ا

   24-11-2018من   (2018المنصوره للكتاب )

  08-2018من   2018/2019عضو لجنه المكتبات )لجان منبثقه من مجلس الكليه ( للعام الجامعي-

19   

  19-08-2018من   2018/2019عضو لجنه العالقات الثقافيه بالكليه للعام الجامعي   

 19-03-2018من   قبات البحث العلميعضو لجنه اخال   

 12-02-2018من   رئيس كنترول المستوي الرابع   

  06-2017من   31/8/2017الي  1/6/2017مدير مركز رعايه وتنميه الطفوله خالل الفتره من-

01   

  04-2017من   2016/2017عضو كنترول المستوى االول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي-

26   

 01-02-2017من   عضو لجنه اخالقيات البحث العلمي   

 22-01-2017من   عضو اللجنه التحضيريه الخاصه بالمؤتمر السنوي الثاني لكليه رياض االطفال   

  عضو اللجنه الفرعيه لالشراف علي البرنامج النوعي )اعدد معلمات التاهيل المهني للفئات

   04-01-2017من   الخاصه(

 المستوى االول لمرحله البكالريوس بالكليه للفصل الدراسي االول للعام الجامعي  عضو كنترول

   04-12-2016من   2016/2017

  عضو اللجنة الفرعية لالشراف على البرنامج النوعى ) إعداد معلمات التأهيل المهني للفئات الخاصة

   29-11-2018إلى   30-11-2016من   (

 11-2016من   رنامج اعداد معلمات التأهيل المهني للفئات الخاصهعضو كنترول المستوى االول لب-

23   

  عضو فني في لجنه شراء الكتب والمجالت العلميه الخاصه بالكليه من معرض جامعه المنصوره

   20-11-2016من   2015للكتاب 

 17-11-2016من   نائبا لمدير وحده ضمان الجوده وتقييم االداء بالكليه   

  08-09-2016من   2015/2016عضو كنترول الفرقه االولي للفصل الصيفي للعام الجامعي   

  من   2016/2017عضو لجنه العالقات العامه والثقافيه لجان منبثقه عن مجلس الكليه للعام الجامعي

2016-08-31   



 من   2016/2017امعي عضو لجنه المقابله الشخصيه الجمالي عدد الطالب المقبولين بالكليه للعام الج

2016-08-30   

  ( 2016رئيس لجنه الرصد والمراجعه واعداد نتائج مرحله الدراسات العليا فصل ربيع)   2016من-

04-26   

  04-2016من   2015/2016عضو كنترول الفرقه االولي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي-

26   

 19-04-2016من   ه لمده سنتينعضو محلس اداره مركز رعايه وتنميه الطفول   

 01-02-2016من   عضو لجنه الساده المرشديين االكادميين بالكليه   

  01-02-2016من   2013رئيس كنترول الفرقه االولي الئحه   

  مستشار لجنه النشاط العلمي والتكونولوجي للجان االنشطه الطالبيه علي مستوى الرواد للعام الجامعي

   04-01-2016من   2015/2016

 20-12-2015من   عضو اللجنه التحضيريه الخاصه بالمؤتمر السنوي الثاني لكليه رياض االطفال   

  ( 2015رئيس لجنه الرصد والمراجعه واعداد نتائج مرحله الدراسات العليا فصل خريف)   من

2015-11-22   

 22-11-2015من   عضو كنترول الفرقه االولى   

 11-2015من   2015/2016قه االولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي عضو كنترول الفر-

22   

  22-11-2015من   2015رئيس الكنترول المركزي لمرحله الدراسات العليا فصل خريف   

  من   2015/2016عضو لجنه االشراف علي انتخابات اتحاد طالب الكليه خالل العام الجامعي

2015-10-24   

  13-08-2015من   2015/2016عضو لجنه صندوق التكافل االجتماعي للعام الجامعي   

  عضو لجنه خدمه المجتمع وتنميه البيئه بالكليه ) لجان منبثقه من مجلس الكليه ( للعام الجامعي

   13-08-2015من   2015/2016

  25-06-2015من   2014/2015عضو كنترول الفرقه الثانيه للفصل الدراسي الثاني   

  10-05-2015من   2014/2015عضو كنترول الفرقه الثانيه للعام الجامعي   

 ( 2014رئيس لجان الرصد والمراجعه واعداد نتائج الدراسات العليا فصل الخريف)   12-2014من-

09   

  09-12-2014من   2015رئيس كنترول العام لمرحله الدراسات العليا فصل خريف   

 21-09-2014من   حضيريه للمؤتمر السنوي االول لكليه رياض االطفالعض اللجنه الت   

 21-09-2014من   عضو لجنه المقابله الشخصيه للطالب المقبولين بالكليه   

  من   2014/2015عضو لجنه المقابله الشخصيه لطالب الدبلوم المهني والدبلوم الخاص للعام الجامعي

2014-09-21   

 21-09-2014من   2014/2015كافل االجتماعي للعام الجامعي عضو لجنه صندوق الت   

 ( لمرحله الدراسات العليا2014رئيس كنترول الفصل الدراسي الصيفي )   04-09-2014من   

  01-06-2014من   2014رئيس الكنترول العام لمرحله الدراسات العليا فصل الربيع   

 01-06-2014من   2014دراسات العليا فصل ربيع رئيس لجان الرصد والمراجعه واعداد نتائج ال   

 26-05-2013من   نائبا لمدير وحدة ضمان الجودة وتقييم األداء بالكلية   

 المؤلفات العلمية

 المنشور   ، الدور مؤلف  معلمة رياض األطفال وكفاياتها التربوية في ضوء معايير الجودة الشاملة

   16846برقم   01-12-2014في   بواسطة دار الكتب المصرية

 المنشور بواسطة   ، الدور مؤلف  االتجاهات اإلعالمية الحديثة آلداب الطفل الدينية ومهاراته الحياتية

   19847برقم   01-12-2014في   دار الكتب المصرية

 الخبرات العامة

 19-05-2020من   من كليه التربيه للطفوله المبكره  استاذ مساعد   

 28-05-2012من   من جامعه القاهره  مدرس   

 05-2008من   في /المنصوره  كلية التربية بالمنصورة -من قسم رياض األطفال   مدرس مساعد-

   08-10-2008إلى   03

 2008إلى   03-05-2008من   كلية التربية بالمنصورة -من قسم رياض األطفال   مدرس مساعد-

10-08   



 02-05-2008إلى   01-06-2003من   كلية التربية بالمنصورة - من قسم رياض األطفال  معيد   

 إلى   01-06-2003من   في /المنصوره  كلية التربية بالمنصورة -من قسم رياض األطفال   معيد

2008-05-02   

 03-1998من   في /المنصوره  كلية التربية النوعيه بالمنصورة -من قسم رياض األطفال   معيد-

   31-05-2003إلى   08

 05-2003إلى   08-03-1998من   كلية التربية النوعيه بالمنصورة -من قسم رياض األطفال   معيد-

31   

 إلى   01-09-1997من   في /المنصوره  من وزارة التربية والتعليم  مرس رياض اطفال ثالث

1998-03-07   

 07-03-1998إلى   01-09-1997من   من وزارة التربية والتعليم  مرس رياض اطفال ثالث   

 البرامج التدريبية

 في مركز تطوير   10-02-2020إلى   09-02-2020من   اعداد وتصميم االختبارات االلكترونيه

   األداء الجامعى بجامعة المنصورة

 في مركز تطوير األداء الجامعى   10-02-2020إلى   09-02-2020من   اداره الوقت واالجتماعات

   بجامعة المنصورة

 في مركز تطوير األداء   03-02-2020إلى   02-02-2020من   اداره المراجع وفهرستها الكترونيا

   الجامعى بجامعة المنصورة

 في مركز تطوير األداء الجامعى   03-02-2020إلى   02-02-2020من   اداره الفريق البحثي

   بجامعة المنصورة

 إلى   27-01-2020من   لهم خاصه في التعليم مفاهيم وطبيعه االعاقه وسبل التيسيرات المختلفه

   في مركز تطوير األداء الجامعى بجامعة المنصورة  2020-01-28

 في مركز تطوير األداء   28-01-2020إلى   27-01-2020من   استخدام التكونولجيا في التدريس

   الجامعى بجامعة المنصورة

 2018إلى   20-12-2018من   ح اإللكترونيالتدريب على إعداد االختبارات الموضوعية والتصحي-

   ---في   12-20

  في مصر  19-12-2013إلى   18-12-2013من   تعليم عالي -المراجعة الخارجية   

  في مصر  17-12-2013إلى   16-12-2013من   تعليم عالى -نواتج التعلم وخرائط المنهج   

 في   14-12-2013إلى   14-12-2013من   التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي---   

  أبتكر والذي نظمته الكلية  -أتعلم  -البرنامج التدريبي على منهج رياض االطفال الجديد حقي ألعب

-06-2013 من  بالتعاون مع مشروع تحسين التعليم في مرحل الطفولة المبكرة بوزارة التربية والتعليم

   ---في   09-07-2013إلى   16

 في   19-07-2011إلى   17-07-2011من   العلمي أخالقيات البحث---   

 في   19-07-2011إلى   17-07-2011من   نظام الساعات المعتمدة---   

 في   12-07-2011إلى   10-07-2011من   معايير الجودة في العملية التدريسية---   

 في   12-07-2011إلى   10-07-2011من   مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية---   

 في   05-07-2011إلى   03-07-2011من   النشر العلمي---   

 في   05-07-2011إلى   03-07-2011من   العرض الفعال---   

 TOEFL PREPARATION COURSE   في مصر  21-06-2011من   

 11-2009إلى   23-11-2009من   تفعيل المكتبات الرقمية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم-

   في اإلدارة العامة للمكتبات بالجامعة  24

 في   19-10-2009إلى   19-10-2009من   التخطيط االستراتيجي---   

 في مركز تطوير االداء الجامعى   30-10-2006إلى   28-10-2006من   مهارات االتصال الغعال

   بجامعه المنصوره

 في مركز تطويو االداء الجامعى بجامعه   19-04-2006إلى   09-04-2006من   اللغه االنجليزيه

   المنصوره

 في مركز تطوير االداء الجامعى بجامعه   22-02-2006إلى   19-02-2006من   التدريس الغعال

   المنصوره

 في مركز تطوير االداء الجامعى بجامعه   20-12-2005إلى   18-12-2005من   مهارات التفكير

   المنصوره



 في   05-02-2003إلى   12-12-2002من   األنجليزية مستوى متقدم اللغة---   

 في مصر  13-11-2002إلى   07-10-2002من   اللغة األنجليزية مستوى متقدم   

  لغة إنجليزية مستوىB2   في مصر  20-10-1993إلى   20-09-1993من   


