بسم اهلل الرحمن الرحيم
كمية التربية لمطفولة المبكرة
قسم العموم النفسية

السيرة الذاتية
لمسيدة االستاذ الدكتورة /ماجدة ىاشم بخيت
أستاذ الفئات الخاصة وعميد كمية التربية لمطفولة المبكرة  -جامعة أسيوط

أوال :البٌانات األساسٌة :
األســـــم  :ماجدة ىاشم بخيت.
تاريخ الميــالد 1691/4/32 :م .أسيوط
الجنســـــية  :مصرية.
الديـــانـــة  :مسممة.

الحالة اإلجتماعية  :متزوجة . 2 +
العـــــنوان  :كمية التربية لمطفولة المبكرة جامعة أسيوط .

ثانٌا :المؤهالت العلمٌة :
 ليسانس اآلداب والتربية عام  1692من جامعة أسيوط . الدبموم الخاصة فى التربيو عام  1661من جامعة أسيوط . -ماجستير فى التربية وعمم النفس ( صحة نفسية ) عام . 1664

 -دكتوراه الفمسفة فى التربية (عمم نفس – صحة نفسية) عام . 1661

ثالثا :التدرج الوظٌفً :
 مدرس لغة عربية بالتربية والتعميم بمحافظة أسيوط من . 1661-92 مــدرس الصــحة النفســية المســاعد بكميــة التربيــة لممعممــين والمعممــات بواليــة صــوربسمطنة عمان من 3111 -1661م .
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 إعارة لتدريس مقررات عمم النفس بكمية التربية بالوادى الجديـد – جامعـة أسـيوط .من 3113/1 / 39م .
 مــدرس فئــات خاصــة بقســم تربيــة الطفــب بكميــة التربيــة بــالوادى الجديــد -جامعــةأسيوط من  3112 /11/39حتى3119/1/ 1م .

 مدرس فئات خاصـة بقسـم تربيـة الطفـب بكميـة التربيـة أسـيوط -جامعـة أسـيوط مـن3119 / 1/3م.
 -أستاذ الفئات الخاصة المساعد بقسم تربية الطفب من 3119 / 11 /39

.

 أستاذ الفئات الخاصة بقسم تربية الطفب من  3112 / 13 / 36م . رئيس قسم تربية الطفب بكمية التربية جامعة أسيوط  .من  3114 / 9 / 13م -رئيس قسم العموم االساسية بكمية رياض األطفاب جامعة اسيوط .

 عميد مؤسس كمية رياض األطفاب بجامعة أسيوط من  3119 /1 / 19م وحتىاألن .
-

رابعا :البحوث العلمية المنشورة :
 - 1فاعمية برنامج إرشادي سموكى فى خفض السموك العدوانى لدى األطفاب الصم ،

المؤتمر السنوى الثـانى عشـر لشرشـاد النفسـى مـن أجـب التنميـة فـى مصـر المعمــومات فـى

االفترة من  31-32ديسمـبر  ،3112جامعة عين شمس  (.مفرد )

 - 3الخصــائا الســيكولوجية للطفــاب المعــاقين ســمعيا فــى أســيوط والـوادى الجديــد ،المــؤتمر العممـ

األوب " التعمــيم والتنميــة فــى المجتمعــات الجديــدة" فــى الفتــره  9-2مــارس 3119م .كميــة التريــة

بالوادى الجديد  .جامعة أسيوط  ( .مفرد )

 - 2الضــغوط النفســية لمطــالب المتفــوقين دراســيا والعــاديين بالصــ

االوب الثــانوي وعالقتيــا بــبعض

المتغيرات  ،المؤتمر العمم االوب لمتربية الخاصة بين الواقع والمأموب بكميـة التربيـة  ،جامعـة

بنيا 3111م  ( .مفرد )

 -4فاعميــة برنــامج تــدريب لمعممــة ريــاض االطفــاب ف ـ تنميــة ميــارة اكتشــا

االطفــاب الموىــوبين ،

المــؤتمر الســنوي الرابــع والعشــرون لعمــم الــنفس فــ مصروالســادس عشــر العربــ ،لمجمعيــة

المصرية لمدراسات النفسية بكمية التربية ،جامعـة الزقـازيف فـ الفتـرة مـن 3/ 9-3/4

 3119/م  ( .مفرد )
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 -2التنبؤ بالصحة النفسية لمطالبة المعممة بشعبة تربية الطفب فى ضوء بعض
المتغيرات الشخصية  ،المجمة العممية لكمية التربية – جامعة أسيوط  ،العدد
الثان  ،المجمد ( ) 34يوليو  3119م  ،ا ا  (. 2 – 219مشترك )
 -9التنبؤ باتجاىات معممات رياض األطفاب نحو الموىبة وعالقتيا بجودة الحياة وبعض المتغيرات

الديموجرافية  ،مؤتمر التميز الدول ف التربية  ،جامعة أولم بألمانيا  ،ف الفترة من 9 / 31 – 33

 3116/م  ،ا ا  ( . 193 -121مشترك )

 - 7ضغوط العمل وعالقته باالحتراق النفسي لــــــدى معلمات رياض األطفال  ،مجمة الطفولة  ،مجمة

عممية إقميمية متخصصة ف الطفولة المبكرة  ،كمية رياض األطفاب  - ،جامعة القاىرة  ،العدد السادس

سبتمبر  3111م ا ا  ( . 29 – 1مفرد )

 - 8السعادة وعالقتها بالتفاؤل وقلق المستقبل لدى معلمات رياض األطفال  ،مجمة الطفولة  ،مجمة
عممية إقميمية متخصصة ف الطفولة المبكرة  ،كمية رياض األطفاب  - ،جامعة اإلسكندرية  ،العدد

السادس  ،الجزء الثان  ،يناير  3111م ا ا  ( . 94 – 11مفرد )

 - 9االحتياجات الوالدية للطفاب الموىوبين  ،مجمة كمية التربية بأسيوط  ،جامعة أسيوط ،العدد األوب

المجمد ( ) 39يناير3113م  ،ا ا  ( . 239 –312مشترك ) .
 - 01فاعمية برنامج عالج سموك لخفض بعض المخاو

المرضية الشائعة لدي عينة من أطفاب

الحمقة األول من التعميم األساس بمدينة تعز  ،مجمة دراسات ف التعميم العال  ،مركز تطوير التعميم

الجامع بجامعة أسيوط  ،ا ا  ، 291 – 216العدد الثالث يوليو  3113،م ( مشترك )

 - 00اتجاه معممات رياض األطفاب نحو الدمج وأثره عم الميارات االجتماعية ألطفالين من وجية

نظرىن  ،مجمة الطفولة  ،مجمة عممية إقميمية متخصصة ف الطفولة المبكرة  ،كمية رياض األطفاب ،

جامعة القاىرة  ،العدد الثان عشر  ،سبتمبر  3113م ا ا  ( . 421 –266مفرد )

 -13تنمية التخيب األبتكاري ومفيوم الذات لدي بعض األطفاب المدمجين والعاديين
بالروضة باستخدام برنامج الكورت  ،مجمة الطفولة  ،مجمة عممية إقميمية متخصصة ف
الطفولة المبكرة  ،كمية رياض األطفاب  ،جامعة بورسعيد  ،العدد األوب  ،يونيو  3113م
ا ا  (.421 -291مشترك )

 -12فاعمية برنامج تدريب لمعممات رياض األطفاب ف تنمية اإلدراك المعرف وميارات
اكتشا

صعوبات التعمم النمائية لدي طفب الروضة  ،مجمة كمية التربية بأسيوط  ،جامعة

أسيوط ،العدد االثالث  ،المجمد ( ، ) 36يوليو3112م  ،ا ا . 292 – 219

( مفرد ) .

 – 14دراسة تقويمية لبعض أدوار المنظومة التربوية ف ضوء مستحدثات رياض األطفاب ،
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مجمة كمية التربية بأسيوط  ،جامعة أسيوط ،العدد األوب  ،المجمد (، ) 36
يناير3114م  ،ا ا  ( . 112 – 112مشترك )
- 12

إعداد معممة رياض األطفاب ف ضوء بحوث الفعب  ,الموتمر الدول كميات التربية

وأعادة بناء التعميم ف الفترة من  , 3114 / 2/ 11 – 11المجمة العممية -كمية التربية
 -جامعة اسيوط ,المجمد  21العدد الثان  ,جامعة اسيوط( .مشترك ) ،ا

 - 19الحاجات النفسية لطفب الروضة وعالقتيا ببعض المتغيرات الشخصية ,الموتمر
الدول لمطفولة المبكرة تحدي ،آماب ،وتوجيات مستقبمية) ,كمية التربية جامعة السمطان
قابوس سمطنة عمان3114 ,م (.مفرد )

 – 11برنامج قائم عم العالج المتعدد المحاور لتحسين بعض مظاىر السموك االكتئاب لدي ذوي

االحتياجات الخاصة  ،مجمة دراسات ف التعميم العال  ،مركز تطوير التعميم الجامع بجامعة أسيوط ،

العدد الثامن يناير  3112،م ا ا  ( . 192 – 121مشترك )

 - 19فاعمية برنامج تدريبى لمعممات رياض األطفاب قائم عمى أنشطة التييئة فى تحقيف سالسة انتقاب
الطفب من المنزب إلى الروضة  ،مجمة دراسات ف التعميم العال  ،مركز تطوير التعميم الجامع
بجامعة أسيوط  ،العدد التاسع يوليو  3112،م ا ا ( . 149 -131مشترك )

 - 16إعداد معممة رياض األطفاب ف ضوء بحوث الفعب  ،المؤتمر العمم الرابع لكمية التربية

باسيوط  ،كتاب المؤتمر – جامعة أسيوط  ،العدد الثان  ،المجمد () 34

 – 31فعالية برنامج تدريب لموالدين ولمعممات رياض األطفاب لتعديب األساليب الالسوية ف تنشئة

الطفب الموىوب  ،المؤتمر العمم الخامس لكمية التربية بأسيوط ،رؤي تربوية لتطوير منظومة

التعميم قبب الجامع بفندف ماريتم جول فيب بشرم الشيخ من 3119 / 2/ 12 – 13م  ،كتاب

المؤتمر ا ا  ( . 929 – 911مشترك )

 – 31استخدام حاسب آل متعدد الوسائط ف تحسين ميارات التواصب غير المفظ لدي األطفاب
الصم  ،مجمة دراسات ف التعميم العال  ،مركز تطوير التعميم الجامع

بجامعة أسيوط  ،العدد ( ) 11يوليو  3119،م ا ا  ( . 312 -193مشترك )

 -33أثر التربية المدنية ف تنمية اإلنتماء والمواطنة والمسؤلية اإلجتماعية لدى طفب الروضة  ،مجمة

دراسات ف الطفولة والتربية ،كمية رياض األطفاب  ،جامعة أسيوط  ،العدد الثانى يوليو  3111ا ا

( 362-329مشترك)

 -32أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاونى ف تنمية الميارات النفسية لدى طفب الروضة  ،مجمة

دراسات ف الطفولة والتربية  ،كمية رياض األطفاب  ،جامعة أسيوط العدد األوب يناير  ،3111ا ا

( .313- 316مشترك)
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 -34فاعمية حقيبة تدريبية قائمة عمى برنامجى بكس  PECSو ليب  LEAPالكساب معممة الروضة
الدامجة لمذاتويين بعض المغات التعميمية  ،مجمة دراسات ف الطفولة والتربية  ،كمية رياض األطفاب ،
جامعة أسيوط العدد األوب يناير  ،3111ا ا (324- 112مشترك)

 -32أبرز مشكالت األطفاب الصم ف المرحمة العمرية من ( )1-4سنوات بمدينة أسيوط من وجية نظر

معممييم  ،المؤتمر الدولى األوب لكمية رياض األطفاب بجامعة أسيوط بعنوان بناء طفب لمجتمع أفضب ف
ظب المتغيرات المعاصرة ف الفترة من  1 -9فبراير  3119م ا ا ( . 412 – 224مشترك)

 -39استخدام التربية المتحفية لتدريب معممة الروضة عمى تنفيذ بعض األنشطة المتحفية.

مجمة دراسات ف الطفولة والتربية ،كمية رياض األطفاب  ،جامعة أسيوط العدد الخامس  -3119الجزء
األوب ا ا ( .222 -362مشترك)

 - 31فاعلية استخدام فن األوريجاهي في تنوية بعض الوفاهين الهندسية وبعض ههارات التفكير األبتكاري لطفل

الروضة  ،مجمة دراسات ف الطفولة والتربية بكمية رياض األطفاب  ،جامعة أسيوط العدد السابع اكتوبر
 3119م ا ا ( . 444 – 411مشترك)

خامسا  :الخبرات التدرٌسٌة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

اسم المقرر
مبادئ علم النفس
عمم نفس نمو األطفاب
الفروف الفردية
بحث نفس تعليمي
سيكولوجية الفئات الخاصة
التربية الخاصة لغير العاديين
سيكموجية الفئات الخاصة
مشكالت االطفال اليومية
علم نفس اجتماعى وصحة نفسية
صحة نفسية ومدرسية

الشعب
اول طفولة
اولى طفولة

المرحلة
البكالوريوس
البكالوريوس

ثانية طفولة

البكالوريوس

رابعة طفولة

البكالوريوس

أول طفولة

البكالوريوس

الدبموم المينية

دراسات العميا

اول طفولة

البكالوريوس

ثالثة طفولة

البكالوريوس

رابعة طفولة

البكالوريوس

رابعة تعميم اساس

البكالوريوس
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11

األرشاد النفس للطفاب

ثانية عام

البكالوريوس

12

عمم نفس نموالمرأة والطفب

ثانية

معيد التمريض

13

عمم نفس نموالمرأة والطفب

ثانية

معيد التمريض

14

االرشاد النفس والصحة النفسية

رابعة طفولة

البكالوريوس

15

سيكولوجية االطفاب ذوي االحتياجات الخاصة

رابعة طفولة

البكالوريوس

16

التربية الوالدية لمطفب

الدبموم المينية ف تربية الطفب

دراسات العميا

18

الرعاية التربوية لمرضع والفطماء

الدبموم المينية ف تربية الطفب

دراسات العميا

19

رعاية االطفاب ذوي االحتياجات الخاصة

الدبموم المينية ف تربية الطفب

دراسات العميا

21

قاعة بحث

الدبموم الخاصة ف تربية الطفب

دراسات العميا

21

عمم نفس الطفب العادي وغير العادي

ماجستير

دراسات العميا

22

البيئة اال ثرائية لطفب ماقبب المدرسة

دكتوراه

دراسات العميا

23

أساليب الكشف والعالج الضطرابات طفل ما
قبل المدرسة
قاعة بحث

دكتوراه

دراسات العميا

دكتوراه

دراسات العميا

25

مناهج البحث التربوي

الدبموم الخاصة ف تربية الطفب

دراسات العميا

26

اضطراب النمو لدي التوحديين

الدبموم الخاصة ف التربية الخاصة

دراسات العميا

27

الحاجات النفسية للطفل

أول رياض أطفاب

البكالوريوس

28

سيكولوجية اللعب

أول رياض األطفاب

البكالوريوس

24

سادسا  :األنشطة العلمٌة :

االشتراك فً فعالٌات بعض المؤتمرات التربوٌة والندوات العلمٌة فً جامعة أسٌوط
والجامعات األخري :
 مؤتمر اإلرشاد النفس التاسع بجامعة عين شمس عام 3112م .-

مؤتمر اإلرشاد النفس العاشر بجامعة عين شمس عام 3114م .

 مـؤتمر الجمعيـة النسـائية بجامعـة أسـيوط " المـؤتمر العربـ األوب لشعاقـة الذىنيـةبأسيوط"  3114م .

 المـؤتمر الخـامس لممـرأة والبحـث العممـ والتنميـة فـى جنـوب مصـر المقـام بــالمبناإلداري بجامعة أسيوط  1-2إبريب 3112م .

 المــؤتمر العمم ـ الثالــث لالعاقــة الذىنيــة بــين التجنــب والرعايــة "صــعوبات الــتعمم "الجمعية النسائية ن جامعة أسيوط ف  33-13نوفمبر  3119م
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 مؤتمر اإلرشاد النفس الحادى عشر بجامعة عين شمس 3112م . مؤتمر اإلرشاد النفس الحادي العاشر بجامعة عين شمس 3119م . المؤتمر االقميم لتطوير كميات التربية  ،المنعقد بكمية التربية –جامعة أسيوط . -المــؤتمر الســنوى الرابــع عشــر ،كميــة التربيــة جامعــة حم ـوان "أكتشــا

الموىــوبين

والمعوقين ورعايتيم وتعميميم فـى الـوطن العربـى بـين الواقـع والمـأموب " فـى الفتـره

من  31 -16مارس  3119م .
 المـؤتمر العممـ األوب " التعمــيم والتنميـة فـى المجتمعــات الجديـدة" فـى الفتــره 9-2مارس 3119م .كمية الترية بالوادى الجديد  .جامعة أسيوط
 المؤتمر العمم االوب لمتربية الخاصة بـين الواقـع والمـأموب بكميـة التربيـة  ،جامعـةبنيا 3111م .

 المــؤتمر الســنوي الرابــع والعشــرون لعمــم الــنفس فـ مصــر والســادس عشــر العربـ،لمجمعية المصرية لمدراسات النفسية بكمية التربية ،جامعة الزقازيف  3119م.

 -المؤتمر الثامن لممرآة المصرية ف مواقع القيادة  19مارس  3119م.

 -مؤتمر التميز الدول

فـ التربيـة  ،جامعـة أولـم بألمانيـا  ،فـ الفتـرة مـن – 33

 3116 / 9 / 31م .
-

المشاركة ف فعاليات ورشة عمب إعداد المـدربين لتنفيـذ البـرامج التدريبيـة لمسـادة

المعنيـــين بريـــاض األطفـــاب خـــالب الفتـــرة مـــن  19 – 14مـــارس  3116م بكميـــة
التربية جامعة المنيا .

 المـــؤتمر العممـــ الســـنوي االوب " التعمـــيم العـــال بـــين تحـــديات الواقـــع ورؤيالتطــوير " ف ـ الفتــرة  12- 13ديســمبر  3116م  .مركــز تطــوير التعمــيم ،
جامعة اسيوط .

 المـؤتمر الـدول الثالــث (السـنوي العاشــر) لكميـة ريـاض االطفــاب بجامعـة القــاىرةرؤي مســتقبمية العــداد طفــب الروضــة فــ ضــوء المســتجدات المعاصــرة 31
أبريب  3112م .
 المؤتمر العمم الدول الرابع لكمية التربية بأسيوط  ،كميـات التربيـة اواعـادة بنـاءالتعمـــيم فـــ الفتـــرة مـــن  3114 / 2 / 11 -11م،كميـــة التربيـــة – جامعـــة
أسيوط .
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 المؤتمر الدول األوب لكمية رياض األطفاب جامعـة المنيـا أفـاف جديـدة فـ تربيـةالطفب ف  3114 /4/ 9م .
 المـــؤتمر العممـــ الـــدول الثـــان لكميـــة ريـــاض األطفـــاب جامعـــة المنيـــا جـــودةمؤسسات رياض األطفاب ف العالم العرب ف  3112 /4/ 4م

المؤتمر العمم الخامس لكمية التربية بأسيوط  ،رؤي تربوية لتطوير منظومةالتعميم قبب الجامع بفندف ماريتم جول فيب بشرم الشيخ مـن / 2/ 12 – 13
3119م .
 مؤتمر دور األعالم ف التصـدي للرىـاب  ،يـوم الخمـيس الموافـف 3119/ 2 / 2بقاعة أ.د  /محمد رأفت محمود بمركز المؤتمرات بالمبن االداري بجامعة أسيوط .
 المؤتمر الدول الثامن لمتنمية والبيئة ف الوطن العربـ والـذي نظمـو قطـاع خدمـةالمجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ف الفترة من  3119 /2/ 34-33م
بمركز المؤتمرات بالمبن االداري بجامعة أسيوط .
 الندوة العممية األول لمركز تعميم الكبار " كبـار بـال أميـة "المقامـة بالقاعـة الثمانيـةبالمبن اإلدراي بجامعة أسيوط  ،الموافف األحد  3119 /11 / 32م

 النــدوة العمميــة التعمــيم االلكترون ـ بــين الواقــع والمــأموب  ،يــوم األثنــين الموافــف 3119/11/14بالقاعة الممحقة بقاعة المؤتمرات الدولية بكمية الزراعة .

 النـــدوة العمميـــة إعـــداد األطفـــاب لممســـتقبب لجنـــة قطـــاع دراســـات الطفولـــة وريـــاضاألطفاب بالتنسيف مع المجمس العرب لمطفولة والتنمية الموافف يـوم الخمـيس 34
 3119 / 11 /م بقاعة المؤتمرات – دار ضيافة جامعة عين شمس .
 المـــؤتمر العممـــى الســـابع عشـــر دور البحـــث العممـــى فـــى تنميـــة الثـــروة الحيوانيـــةوســــالمة الغــــذاء يــــوم  3119/13/9بالقاعــــة الثمانيــــة بــــالمبنى اإلدارى بجامعــــة
أسيوط .

 حضور ندوة التغذية وأمراض القمب يوم األربعاء الموافف .3111 /13/ 12 حضور ندوة تعريفية ببرامج ومشروعات تطوير التعميم العالى يوم األربعـاء الموافـف 3111/ 11/ 36بقاعة المتح

بالمبنى اإلدارى لجامعة أسيوط.

 حضور فعاليات اليوم العالمى لمغة العربية بالقاعة الثمانية بالمبنى اإلدارى بجامعـةأسيوط يوم األحد .3119/13/21
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 المشــاركة بحضــور المــؤتمر القــومى األوب لبرنــامج جامعــة الطفــب باكاديميــة البحــثالعمم بقاعة المؤتمرات بجامعة األزىر بالقاىرة من الفترة .3116/1/39-31
 حضـــور نـــدوة بعنـــوان "دور الدولـــة فـــ حمايـــة المســـتيمك" يـــوم االثنـــين الموافـــف 3116/3/11بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى االدارى بجامعة أسيوط.

 حضـــور ممتقـــى التعـــاون الـــدولى األوب لجامعـــة أســـيوط بقاعـــة المـــؤتمرات الكبـــرىبالمبنى االدارى جامعة أسيوط بتاريخ .3116/3/14
 رئــيس المــؤتمر الــدول األوب لكميــة ريــاض األطفــاب بجامعــة أســيوط بعن ـوان " بنــاءطفب لمجتمع أفضب ف ظب المتغيرات المعاصرة من  1 – 9فبراير  3119م .
 -رئيس المؤتمر الدول الثـان

لكميـة ريـاض األطفـاب بجامعـة أسـيوط بعنـوان " بنـاء

طفب الجيب الرابع ف ضوء رؤية التعميم  "3121من  3116/ 1 / 19 – 11م

 عضو المجنة المنظمـة ورئـيس جمسـة لمـؤتمر مصـر تسـتطيع بطالبيـا مـن - 12 14اكتوبر  3116م .
 حضور ندوة االتجاىات الحديثة ف النشر العمم ومعاييره وتقييمو "معامب التأثيرالعرب نموذجا " بالقاعة الثمانية بالمبن االداري بالجامعـة يـوم الثالثـاء الموافـف

بتاريخ  3116 / 11 /33م .

سابعا:الدورات والندوات العلمٌة التً شاركت كمدربة بها :
 ندوة عن دور المجتمع لخدمة المعوقين بكمية التربية بالوادى الجيد . تدريب االخصائين النفسيين لرعاية الفائقين والموىـوبين وذوي صـعوبات الـتعمم مـن 3119 3/ 31- 3/32ومن  2/2حتى  3119 2/1م.
 تــــدريب معممــــات ريــــاض األطفــــاب والموجيــــات ومشــــرفات التضــــامن االجتمــــاعبمحافظة أسيوط عم المعايير القومية لمرحمـة ريـاض األطفـاب فـ مرحمـة الطفولـة

المبكرة التابع لوزارة التربية والتعميم فـ الفتـرة مـن  3116 – 9 / 11 – 4 / 2م
بكمية التربية – جامعة أسيوط .
 تـــدريب الســـادة أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس بمحافظـــات قنـــا وســـوىاج والبحـــر األحمـــرواألقصر والوادي الجديد المشاركين فـ فعاليـات ورشـة عمـب إعـداد المـدربين عمـ

تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالمعايير القومية لمرحمة رياض األطفاب ف مرحمـة
6

الطفولــة المبكــرة التــابع لــوزارة التربيــة والتعمــيم فــ الفتــرة مــن  13- 11نــوفمبر
 3116م بكمية التربية – جامعة أسيوط .
 تدريب معممات رياض األطفاب والمدراء والموجيات ومشـرفات التضـامن االجتمـاعبمحافظة أسيوط عمـ المعـايير القوميـة لمرحمـة ريـاض األطفـاب واالعتمـاد التربـوي

ضــمن مشــروع تحســين التعمــيم ف ـ

مرحمــة الطفولــة المبكــرة التــابع لــوزارة التربيــة

والتعمـــيم فـــ الفتـــرة مـــن  3116 – 11 / 13حتـــ  3111 / 3/ 11م بكميـــة
التربية – جامعة أسيوط .
 حضــور برنــامج ورشــة عمــب " لقــاء القيــادات لمتابعــة وتقيــيم مشــروعات برنــامجالتطـوير المسـتمر والتأىيـب لالعتمـاد " ضـمن أعضـاء الفريـف الممثـب لكميـة التربيــة
يوم األربعاء الموافف  34فبراير  3111م بالمبن اإلداري بجامعة أسيوط .

 المشاركة ف فعاليات ورشة عمب إعداد المـدربين لتجريـب المـنيج الجديـد لمرحمـةريــاض األطفــاب " حق ـ ألعــب وأتعمــم وابتكــر " ممثمــة كعضــو ىيئــة تــدريس لكميــة
التربية – جامعة أسيوط ليوم األربعـاء والخمـيس الموافـف
 3111م بفندف كايرو خان بالقاىرة .

/ 2 / 4 – 2/ 2

 المشــاركة ف ـ فعاليــات ورشــة عــرض المــادة التدريبيــة الخاصــة بمــنيج ريــاضاألطفاب الجديد " حق ألعب وأتعمم وابتكر " بمدينة مبارك بالسـادس مـن اكتـوبر
ف الفترة من  3111 / 11 / 1ال  3111 /11 / 6م

 تدريب معممات رياض االطفاب عم تجريب المـنيج الجديـد " حقـ ألعـب وأتعمـموابتكر بمدرسة سـوزان مبـارك التجريبيـة المتميـزة باسـيوط فـ الفتـرة مـن / 31
 3111 / 11م ال  3111/ 11 / 21م
 تدريب معممات رياض االطفاب والموجيـات ومشـرفات التضـامن االجتمـاع عمـتطبيف المنيج الجديد " حق ألعب وأتعمم وابتكر" بكميـة التربيـة جامعـة اسـيوط
ف الفترة من  3111 / 1 / 39م ال  3111/ 6 / 12م .

 تدريب معممات رياض االطفاب عم تطبيف المنيج الجديد " حقـ ألعـب وأتعمـموابتكر" بكمية التربية جامعة اسيوط ف الفترة مـن  3113/ 2 / 32الـ 4 / 3

 3113 /م .
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 رئيس تحرير مجمة دراسات الطفولـة والتربيـة التـ تصـدرىا كميـة ريـاض االطفـاببجامعة اسيوط من  3111وحت االن .
 رئيس المؤتمر الدول األوب لكميـة ريـاض االطفـاب بجامعـة اسـيوط بعنـوان " بنـاءطفــب لمجتمــع أفضــب ف ـ ظــب المتغي ـرات المعاصــرة ف ـ الفتــرة مــن  1 – 9فبرايــر

 3119م .

 المــدير التنفيــذي لمشــروع تــدريب مشـــرفات وجميســات االطفــاب بكميــة ريـــاضاالطفاب بجامعة اسيوط  3116 / 3119م .
 رئــيس مجمــس ادارة مركــز الخدمــة العامــة بكميــة ريــاض االطفــاب جامعــة اســيوط 3116 / 3119م .

ثامنا :عضوٌة الجمعٌات العلمٌة
 عضو ف الجمعية العلمٌة للتربٌة وثقافة الطفل بكلٌة رٌاض األطفالبالمنٌا
 عضو فى الجمعية المصرية لمدراسات النفسية. عضو فى جمعية المستقبب لرعاية المعوقين حركياً بالوادى الجديد . -عضو فى الجمعية المصرية لعمم المراىقو .

 عضو ف جمعية إنسان المستقبب الجديد . عضو بنقابة المعممين بأسيوط . عضو ف مجمس أدارة مركز الخدمة العامة بكمية التربية بأسيوط .-

عضو مجمس قسم تربية الطفب بكمية التربية بأسيوط .

 عضو الفريف التنفيذي لمشـروع التطـوير المسـتمر والتأىيـب لالعتمـاد بكميـة التربيـةبجامعة أسيوط .

 عضو ف لجنة الدراسات العميا بكمية التربية بأسيوط . أمين لجنة الدراسات العميا بكمية التربية بأسيوط -عضو ف لجنة العالقات الثقافية بكمية التربية بأسيوط .

 عضو مجمس أدارة الحضانة التابعة لكمية التربية بجامعة أسيوط . عضو ف لجنة تعديب الئحة كمية التربية بأسيوط .11

 عضو ف لجنة تعديب مسودة قانون الجامعات عم مستوي جامعة أسيوط. عضو ف لجنة خدمة شئون البيئة وتنمية المجتمع بكمية التربية بأسيوط. عضو ف مجمس كمية التربية بجامعة أسيوط . عضــو فــ لجنــة قطــاع دراســات الطفولــة وريــاض األطفــاب فــ المجمــس األعمــلمجامعات .

 عضو ف لجنة الدراسات العميا والبحوث بجامعة أسيوط . عضو ف لجنة شئون التعميم والطالب بجامعة أسيوط . عضو مجمس الجامعة بجامعة أسيوط . منسف جامعة الطفب عن جامعة أسيوط باكاديمية البحث العمم والتكنولوجيا . -عضو مجمس ادارة نادى جامعة أسيوط بتاريخ 3119/11/39ولمدة عامين .

 رئيس تحرير المجمة العممية " دراسات ف الطفولة والتربيـة " لكميـة ريـاض االطفـاببجامعة أسيوط .
 -رئيس مجمس أدارة الحضانة لكمية التربية لمطفولة المبكرة بجامعة أسيوط .

 المدير التنفيذى لمشروع تدريب مشرفات و جميسات األطفـاب بكميـة ريـاض األطفـاببجامعة أسيوط .3116
 -عضو لجنة قطاع دراسات الطفولة بالمجمس األعمى لمجامعات .3116-3119

 عضــو المجنــة الفرعيــة لمجنــة قطــاع دراســات الطفولــة وريــاض االطفــاب بــالمجمساألعمى لمجامعات السـتيفاء معـايير انشـاء كميـة التربيـة لمطفولـة المبكـرة بالجامعـات
المصرية .
 محكـم فـ المجنــة العمميـة الدائمــة لترقيـة االسـاتذة واالســاتذة المسـاعدين لمدراســاتالتربوية ف الطفولة المبكرة.

 تاسعا  :أنشطة خدمة الجامعة عضو بعض لجان مقابمة الطالب الجدد بمرحمة الميسانس والبكالوريوس عضو بعض لجان مقابمة الطالب الجدد بمرحمة الدراسات العميا . عضو لجنة وضع وتصحيح امتحانات بمرحمة بمرحمة البكالوريوس. عضو لجنة وضع وتصحيح امتحانات بمرحمة الدراسات العميا.13

 عضو كنتروالت رصد نتائج الطالب بمرحمة البكالوريوس . عضو كنتروالت رصد نتائج الطالب بمرحمة الدراسات العميا . -مستشار لحنة األسر الطالبية بكمية التربية – جامعة أسيوط .

 االشتراك في جميع أعمال االمتحانات والمراقبات بكمية التربية أسيوط . حضور جميع السيمنارات العممية بالقسم . -االشراف عمي رسائل الماجستير والدكتوراه داخل جامعة اسيوط وخارجها .

 المشرف العام عمي امتحانات طالبات كمية رياض االطفال بجامعة اسيوط . عضو صندوق التكافل االجتماعي لمطالب بجامعة أسيوط .عاشرا  :أنشطة خدمة الجتمع :
-

تـــدريب معممـــات ريـــاض األطفـــاب والموجيـــات ومشـــرفات التضـــامن االجتمـــاع
بمحافظة أسيوط عم المعايير القومية لمرحمـة ريـاض األطفـاب فـ مرحمـة الطفولـة

المبكرة التابع لوزارة التربية والتعميم فـ الفتـرة مـن  3116 – 9 / 11 – 4 / 2م

بكمية التربية – جامعة أسيوط .
 تـــدريب الســـادة أعضـــاء ىيئـــة التـــدريس بمحافظـــات قنـــا وســـوىاج والبحـــر األحمـــرواألقصر والوادي الجديد المشاركين فـ فعاليـات ورشـة عمـب إعـداد المـدربين عمـ

تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالمعايير القومية لمرحمة رياض األطفاب ف مرحمـة
الطفولــة المبكــرة التــابع لــوزارة التربيــة والتعمــيم فــ الفتــرة مــن  13- 11نــوفمبر
 3116م بكمية التربية – جامعة أسيوط .
 تدريب معممات رياض األطفاب والمدراء والموجيات ومشـرفات التضـامن االجتمـاعبمحافظة أسيوط عمـ المعـايير القوميـة لمرحمـة ريـاض األطفـاب واالعتمـاد التربـوي

ضــمن مشــروع تحســين التعمــيم ف ـ

مرحمــة الطفولــة المبكــرة التــابع لــوزارة التربيــة

والتعمـــيم فـــ الفتـــرة مـــن  3116 – 11 / 13حتـــ  3111 / 3/ 11م بكميـــة
التربية – جامعة أسيوط .
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 تدريب معممات رياض األطفاب عم تجريب المـنيج الجديـد " حقـ ألعـب وأتعمـموابتكر بمدرسة سـوزان مبـارك التجريبيـة المتميـزة بأسـيوط فـ الفتـرة مـن / 31
 3111 / 11م ال  3111/ 11 / 21م
 -تدريب معممات رياض األطفاب والموجيـات ومشـرفات التضـامن االجتمـاع عمـ

تطبيف المنيج الجديد " حق ألعب وأتعمم وابتكر" بكميـة التربيـة جامعـة اسـيوط
ف الفترة من  3111 / 1 / 39م إل  3111/ 6 / 12م .

 تدريب معممات رياض االطفاب عم تطبيف المنيج الجديد " حقـ ألعـب وأتعمـموابتكر" بكمية التربية جامعة أسيوط ف الفترة مـن  3113/ 2 / 32إلـ 4 / 3
 3113 /م  .المشاركة ف دورة التأىيب التربوي لممعممين 3112م

 المشاركة في دورات إعداد المعمم الجامعي عميي مسيتوك كمييات الجامعيةمن  8002حتي  8002م.

 رئيس فريف العمب التنفيذي لجامعة الطفب بجامعة أسيوط لمشروع مبادرة عممـاءالمستقبب المعنون بجامعة الطفب من 3116 – 3119م .
-

حادي عاشر  :التنمٌة المستدامة (مشروع تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادة
 ،جامعة أسٌوط  ،باالضافة لدورات أخري خاصة :
-1إعداد كتابة البحـوث العمميـة ونشـرىا دوليـاً فـ الفتـرة مـن  19-19ديسـمبر
3119م .

-3التدريس باستخدام التكنولوجيا ف الفترة من  4-3ديسمبر 3119م .
-2تصميم المقررات ف الفترة من  39-34يوليو 3119م .
-4تقيييم التدريس ف الفترة من  11-12يوليو 3119م.
-2إدارة الوقت وضغوط العمب ف الفترة من  13-11يوليو 3119م .
-9توكيد الجودة واالعتماد ف الفترة من  31-39أبريب 3119م .

– 7ادارة الفريف البحث ف الفترة من  16 – 11أكتوبر  3116م .
 – 9التخطيط االستراتيج ف الفترة من  3 – 1يونيو  3111م .

 – 6دورة التقويم الذات وخطط التحسين – مؤسسات التعميم قبب الجامع
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ف الفترة من  11 -12يونيو  3111م .
 – 11دورة نواتج التعمم وخرائط المنيج  -التعميم قبب الجامع
ف الفترة من  34 -31يونيو  3111م .
 – 11دورة المراجعة الخارجية  -التعميم قبب الجامع
ف الفترة من  21 -39يونيو  3111م .

 - 13دورة التقويم الذات وخطط التحسين –التعميم الجامع
ف الفترة من  12 -11يوليو  3111م .
 - 12دورة المراجعة الخارجية  -التعميم الجامع

ف الفترة من – 19

 33يوليو  3111م .
 - 14دورة نواتج التعمم وخرائط المنيج  -التعميم الجامع
ف الفترة من  39 -34اكتوبر  3111م .

 - 12دورة ميارات العرض والتقديم بالمبن االداري بجامعة اسيوط ف الفترة
من  14 -13اكتوبر  3111م .

 - 19دورة تدريبة عن تعميم التفكير باستخدام القبعات الستة الدوارد ديبونو
ف الفترة من  2 – 3مايو  3113م .
 -11ميارات األنصاب ف أنماط التعميم المختمفة ف الفترة من 31 -16
يناير 3112م .

 -19أخالقيات البحث العمم ف الفترة من 32 -32
فبراير 3112م .
 – 16كي

تكتب مشروعا بحثيا تنافسيا ف الفترة من  34 – 33يونيو

 3112م .

ثانً عشر :شهادات التقدٌر :
 شــيادة تفــدير وأمتيــاز وأختيارىــا المعممــة المثاليــة عمــى مســتوى الحميوريــة عــنمحافظة أسيوط عام 3113م .
 شيادة تقدير لمشاركتيا بالمحاضرات والندوات بسمطنة عمان .12

 شيادة تقدير لممشاركة الفعالة والأداء المتميز فى أنشطة الكميـة عـام 3114م مـنكمية التربية بالوادى.
 الشيادة الدولية لقيادة الكمبيوتر  ICDLعام 3114م شــيادة تقــدير مــن إذاعــة ال ـوادى الجديــد لمتعــاون معيــا مــن خــالب المشــاركة فــىبرامجيا المختمفة  3111م .

 شـــيادة تقـــدير الختيارىـــا المعممـــة المثاليـــة عمـــى مســـتوى محافظـــة أســـيوط عـــام3113م .
-

شــيادة تقــدير مــن اكاديميــة البحــث العممـ والتكنولوجيــا عمـ الجيــد المبــذوب فـ
انجاح برنامج جامعة الطفب .3116

االشراف علي الرسائل العلمية
أوال  :املسجلني واملقيدين لدرجة الدكتوراه يف كلية الرتبية .
َٓ - 1ي عجذ انحًيذ يحًٕد
عُٕاٌ انشصبنخ :فعبنيخ ثشَبيح لبئى عهي انعالج انضهٕكي انًزعذد في رحضيٍ ثعط يظبْش
انضهٕن االكزئبثي نذي األغفبل انًحشٔييٍ يٍ انشعبيخ األصشيخ ثبنًؤصضبد اإليٕائيخ .
َٓ - 2ي يشرعي سيبض
ثانيا  :املسجلني لدرجيت املاجستري والدكتوراه يف تربية الطفل :
ٔ - 1الء احًذ يحًذ
عُٕاٌ انشصبنخ :دٔس ثعط األَشطخ انًمزشحخ نًشكزي انًزحف ٔاألصشح في رعزيز االَزًبء
ٔاثشِ عهي انضهٕن أالَضحبثي نذي غفم انشٔظخ .
 – 2ششيٍ يحًٕد عجذ انحًيذ
عُٕاٌ انشصبنخ :فبعهيخ ثشَبيح يمزشذ لبئى عهي انزعهى انزعبَٔي في رًُيخ ثعط انًٓبساد انفُيخ
نذي أغفبل انشٔظخ .
ْ – 3ذي عهي عجذ انحهيى
عُٕاٌ انشصبنخ :دساصخ رمٕيًيخ نجعط ادٔاس انًُظٕيخ انزشثٕيخ في ظٕء يضزحذثبد سيبض
األغفبل .
 – 4خًالد غيطي
 – 5صفبء يحًذ حضٍ
ْ – 6بنخ أثٕ انمبصى
 – 7رضُيى يحًذ انخعيشي
 – 8دانيب عجذ انًٕخٕد
 – 9سشب عجذ انٓبدي
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 – 11اصًبء دسٔيش
 – 11أييشح يصطفي
 - 12صًبذ صيذ
 – 13أصشاء صيذ

االشراف علي الرسائل العلمية في جامعة بنها :
 – 0تيسير عبد الفتاح عبد الحميد
عُٕاٌ انشصبنخ :فبعهيخ ثشَبيح يمزشذ لبئى عهي تكامل مراكز التعلم لطفلل الروضلة فلي
تنمية الفيزياء الكونية في ضوء منهج ( حقي العب واتعلم وابتكر ) .
االشزشان في االششاف ٔ انًُبلشخ عهي انشصبئم انزبنيخ في رشثيخ انٕادي اندذيذ
ٔرشثيخ خبيعبد اصيٕغ ٔ انًُيب ٔصْٕبج ٔثُٓب ٔانمبْشح :
 - 1أصًبء يحًذ عيذ صيذ
عُٕاٌ انشصبنخ  " :فعبنيخ ثشَبيح صيكٕدسايي في رعذيم ٔخٓخ انعجػ نذي األغفبل انًعبليٍ
صًعيب ٔاألغفبل انعبدييٍ .
 / - 2فبغًخ فبسٔق يحًٕد خهيم

يششفب ٔ يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ أصيٕغ

عُٕاٌ انشصبنخ" :فبعهيخ اصزخذاو أغبَي ٔأَبشيذ األغفبل في رًُيخ ثعط االخزًبعيخ نذي
أغفبل يشحهخ انشيبض يٍ (  ) 6 – 5صُٕاد
َٓ - 3ي يشرعي سيبض عجبس

يششفب ٔ يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ أصيٕغ

عُٕاٌ انشصبنخ  " :فعبنيخ ثشَبيح يمزشذ نزًُيخ ثعط يفبْيى انزشثيخ األيبَيخ نذي يعهًبد
سيبض األغفبل "
 - 4خجشيم عزي حًيذ انجشيٓي

يششفب ٔ يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ أصيٕغ

عُٕاٌ انشصبنخ :فبعهيخ ثشَبيح عالخي صهٕكي نخفط ثعط انًخبٔف انًشظيخ انشبئعخ نذي
عيُخ يٍ أغفبل انحهمخ األٔني يٍ انزعهيى األصبصي ثًذيُخ رعز يٍ (  ) 12 – 7صُخ
 - 5أصًبء يحًذ عهي عجذ انجصيش

يششفب ٔ يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ أصيٕغ

عُٕاٌ انشصبنخ " :فبعهيخ ثشَبيح يمزشذ لبئى عهي اصزخذاو انًزحف االفزشاظي في
خفط حذح انزهعثى نذي األغفبل انًزخهفيٍ عمهيب "
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 - 6أصًبء حضيٍ عهي أحًذ انزُدي

يُبلشب فمػ ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ أصيٕغ

عُٕاٌ انشصبنخ  " :فعبنيخ ثشَبيح لبئى عهي ًَٕرج ثبيجي في رًُيخ انًعشفخ ٔانًيم
انعهًي نذي يعهًبد سيبض األغفبل "
يششفب ٔ يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ أصيٕغ
ْ - 7ذي عهي عجذ انحهيى
عُٕاٌ انشصبنخ :دساصخ رمٕيًيخ نجعط ادٔاس انًُظٕيخ انزشثٕيخ في ظٕء يضزحذثبد سيبض
األغفبل .
 -8خيٓبٌ كًبل صبنى

يُبلشب فمػ ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ ثُٓب

عُٕاٌ انشصبنخ :فعبنيخ ثشَبيح ٔصبئػ فبئمخ نزًُيخ ثعط يفبْيى انشيبظيبد نذي غفم انشٔظخ .
 - 9صحش عُزش يضٍ يحًذ

يُبلشب فمػ ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ ثُٓب

عُٕاٌ انشصبنخ  " :اردبْبد يعهًبد سيبض األغفبل َحٕ انذيح ٔعاللزٓب
ثجعط صًبرٍٓ انشخصيخ "
 - 11خيٓبٌ أحًذ يحًٕد سشٕاٌ

يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ صْٕبج

عُٕاٌ انشصبنخ  " :أثش اصزخذاو يذخم األنعبة انشعجيخ في رًُيخ ثعط انًٓبساد
انحشكيخ األصبصيخ ٔانٕعي انزشاثي نذي غفم انشٔظخ "
ْ - 11جخ يحًذ عًش يحًذ

يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ صْٕبج

عُٕاٌ انشصبنخ  " :فبعهيخ ثشَبيح يمزشذ لبئى عهي َظشيخ انزكبءاد انًزعذدح في
رًُيخ انزفكيش اإلثذاعي نذي أغفبل .
 - 12أصًبء ْبرٕس ًْبو يٓشاٌ

يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ صْٕبج

عُٕاٌ انشصبنخ  " :رمٕيى أداء انًعهًبد في رُفيز يُٓح حمي أنعت ٔأرعهى ٔأثزكش
في ظٕء انًعبييش انمٕييخ نشيبض األغفبل في يصش "
 / - 13ديُب انضيذ أحًذ عجذ انعبل

يُبلشب كهيخ انزشثيخ خبيعخ صْٕبج

عُٕاٌ انشصبنخ  " :فبعهيخ ثشَبيح يمزشذ في يدبل انعهٕو لبئى عهي لجعبد انزفكيش انضذ
في رًُيخ ثعط يٓبساد انزف ٔفبء يحًذ صيذ عثًبٌ كيش ٔانًفبْيى انعهًيخ نذي
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أغفبل انشٔظخ "
ٔ - 14فبء يحًذ صيذ عثًبٌ

يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ صْٕبج

عُٕاٌ انشصبنخ  " :فبعهيخ اصزخذاو يضشذ انعشائش في رُفيز يُٓح حمي أنعت ٔأرعهى
ٔأثزكش عهي رًُيخ ثعط انًفبْيى االخزًبعيخ ٔانميى األخالليخ نذي أغفبل انشٔظخ"

يُبلشب ثكهيخ رشثيخ أصيٕغ خبيعخ أصيٕغ

 - 15صفبء صفٕد يحًذ

عُٕاٌ انشصبنخ  :انذٔس انزشثٕي – انُفضي ٔاألشجبعبد انًزحممخ يٍ انزعشض نجعط
ٔصبئم اإلعالو ٔرأثيشِ عهي انُضك انميًي نهطفم انًصشي "

يُبلشب ثكهيخ رشثيخ أصيٕغ خبيعخ أصيٕغ

 - 16أييشح يحشٔس يحًٕد يحشٔس

عُٕاٌ انشصبنخ  " :فبعهيخ ثشَبيح رشثيخ حشكيخ يمزشذ ثبصزخذاو انزعهى
ثبنًُزخخ إلكضبة ثعط انًفبْيى ٔانًًبسصبد انمٕاييخ نطفم انشٔظخ "
 / - 17صبسح خهف خعفش

يُبلشب ثكهيخ رشثيخ انًُيب خبيعخ انًُيب

عُٕاٌ انشصبنخ  " :فبعهيخ ثشَبيح اسشبدي صهٕكي في رًُيخ ثعط انًٓبساد انحيبريخ
ٔرمذيش انزاد نذي االغفبل انًعبليٍ عمهيب انمبثهيٍ نهزعهى ثًحبفظخ انًُيب "
 - 18يشٔح يشاد حضُي يشاد

يُبلشب ثكهيخ رشثيخ انًُيب خبيعخ انًُيب

عُٕاٌ انشصبنخ  " :فبعهيخ ثشَبيح يمزشذ لبئى عهي انًُزخخ في رًُيخ انكفبءح
االخزًبعيخ نذي ثعط أغفبل انشٔظخ رٔي انًشكالد انضهٕكيخ "
َ - 19شٕي عثًبٌ عشفّ

يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ صْٕبج

عُٕاٌ انشصبنخ  " :فبعهيخ ثشَبيح يمزشذ في انزشثيخ انجيئيخ في رًُيخ ثعط
انًٓبساد انحيبريخ ٔانًفبْيى انجيئيخ نذي أغفبل انشٔظخ نهًضزٕي انثبَي "
 – 21شيًبء حضيٍ يزٕني

يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ خبيعخ صْٕبج

عُٕاٌ انشصبنخ  " :فبعهيخ أصزخذاو ثشيديخ في انزشثيخ انًشٔسيخ عهي رًُيخ ثعط
انًفبْيى ٔانٕعي انًشٔسي نطفم انشٔظخ "
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 - 21إيًبٌ يحًذ أحًذ

يُبلشب ثكهيخ رشثيخ أصيٕغ خبيعخ أصيٕغ

عُٕاٌ انشصبنخ :
يششفب ثكهيخ رشثيخ أصيٕغ خبيعخ أصيٕغ
 - 22صفبء يحًذ حضٍ
 – 23فبغًخ يحي انذيٍ عجذ انًحضٍ يُبلشب ثكهيخ انزشثيخ نهطفٕنخ انًجكشح خبيعخ انمبْشح
عُٕاٌ انشصبنخ  " :رًُيخ انًٓبساد انًُٓيخ نًعهى انظم Shadow
ٔTeatherأثشْب عهي رحضيٍ انزٕاصم نذي األغفبل انزارٕييٍ
انًذيديٍ "
عضو لجنة تحكيم بالمجالت الدولية والمحمية :
 – 1يشكالد انزشخيص نهطهجخ رٔي صعٕثبد انزعهى يٍ ٔخٓخ َظش اخزصبصي صعٕثبد
انزعهى  ،يدهخ خبيعخ انحذٔد انشًبنيخ  ،ثبنًًهكخ انعشثيخ انضعٕديخ .

 - 2مدخل منتسوري وأثره فً اكتساب مهارات الحٌاة العلمٌة لدى طفل ما قبل
المدرسة  ،المجلة العلمية لكلية التربية ،
جامعة أسيوط  ،العدد الرابع ٌولٌو  5102الجزء األول ص ص 396-363
 أثر استخدام احدى استراتٌجٌات ما وراء المعرفة فً تدعٌم بعض مهاراتالتفكٌر الناقد لدى طفل الروضة  ،المجلة العلمية لكلية التربية  ،بجامعة
أسيوط  ،العدد العدد الثانً ابرٌل .5106
 المهارات االدائٌة الالزمة لمعلمات رٌاض األطفال لتطبٌق التعلٌم االلكترونًومعوقاته من وجهة نظرهن ،المجلة العلمية لكلية التربية  ،بجامعة أسيوط
،
العدد الثالث ٌولٌو . 5106
 برنامج قائم على الكمبٌوتر فً تصوٌب الفهم الخاطئ لبعض مفاهٌم الرٌاضٌاتلدى طفل الروضة،مجلة دراسات فً التعلٌم العالً ،عن مركز التطوٌر بالتعلٌم
العالً ،العدد السابع ٌولٌو  5102ص ص 566-526
 تطوٌر برنامج اعداد معلمة رٌاض األطفال فً ضوء الكفاٌات االزمة لتدرٌساللغة االنجلٌزٌة فً دولة الكوٌت (رؤٌة مستقبلٌة )،
العدد الثامن ٌناٌر  5102ص ص 021-90
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 أثر برنامج تربٌة حركٌة قائم على استراتٌجٌة القبعات الست لتنمٌة بعضمهارات القٌادة لدى طفل ما قبل المدرسة
العدد العاشر ٌناٌر  5106ص ص 091-012
 فاعلٌة برنامج قائم على نظرٌة القبعات الست فً تنمٌة بعض قدرات التفكٌراالبتكاري وحل المشكالت لطفل الروضة
العدد العاشر ٌناٌر  5106ص . 36-0
 الضغوط النفسٌة لدى طلبة المرحلة الثانوٌة فً لواء البادٌة الشمالٌة الغربٌة فًاألردن  ،العدد العاشر ٌناٌر  5106ص . 17-61
 فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة القدرات الحسٌة مبنً علً نظرٌة التكامل الحسًفً خفض السلوك االنعزالً لدي األطفال التوحدٌٌن  .المجلة العلمية لكلية
التربية – جامعة أسٌوط .

 عضو لجنة تحكٌم فً بعض الجامعات العربٌة. عضو لجنة تحكٌم اإلنتاج العلمى للترقٌة باألردن. عضو لجنة تحكٌم فً بعض الجامعات المصرٌة . محكم ف المجنة العممية الدائمة لترقية االساتذة واالساتذة المساعدين لمدراسـات التربويـةف الطفولة المبكرة.
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