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 العربى/األفريقى/المحلىمهام على المستوى الدولى/ أوال"

1  

2  

 مهام على مستوى الجامعه: ثانيا"

 2018/2019عضو بمركز تربية الطفل بجامعة حلوان للعام الجامعى نائب و 1

2  
 :الكليهمهام على مستوى  ثالثا"

 

 2018/2019نائب الجودة بقسم رياض األطفال للعام الجامعي  1

 2018/2019عضو لجنة شئون تعليم وطالب بكلية التربية جامعة حلوان للعام الجامعى  2
 التدريس

 الفرقه الشعبه اسم المقرر م

 االولى رياض االطفال أدب األطفال 1

لغة عربية ودراسات  أدب األطفال 2
 إسالمية تعليم أساسي

 الثانية والثالثة

 الثالثة  رياض األطفال الطفلودراما مسرح  3

 الثالثة رياض االطفال مقرر قصص األطفال  4

 االولي رياض األطفال دور حضانة ورياض األطفال 5

 الثانية رياض األطفال ومكافحة الفساد حقوق اإلنسان 6

 الرابعة رياض اطفال مفاهيم دينية واخالقية 7

8 
 

 لطلبة الدبلوم المهني " تخصص تربية الطفل" أدب أطفال في مرحلة الدراسات العليا

 الثانية رياض أطفال تعليم مفتوح طرق علمية لدراسة الطفل 9

10 
 

شعبة طفولة للعام لطالبات  إعالم الطفل 
 م 2007/2008

 

 لغة عربية تعليم أساسي الطفلودراما  مسرح  11
 علوم تعليم أساسي

 رياضيات تعليم اساسي

 الثانية

12 
 

 مستوى اول رياض االطفال إسهامات علماء المسلمين

13 
 

مستوى ثانى والسنة  رياض االطفال توجيهات القرآن والسنة في تربية
 التأهيلية بالكلية

14 
 

 مستوى ثالث رياض االطفال مدخل إلي رياض األطفال 

15 
 

 مستوى ثالث رياض االطفال أدب وثقافة الطفل

16 
 
 

 مستوى ثالث رياض االطفال المهارات والمفاهيم اللغوية لطفل ما قبل المدرسة
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17 
 

 مستوى سادس رياض االطفال تنشئة اجتماعية للطفل

18 
 

 مستوى سادس االطفالرياض  األلعاب التربوية

19 
 

 مستوى سادس رياض االطفال األطفال  إدارة وتنظيم رياض

20 
 

 مستوى سابع رياض االطفال علم االجتماع التربوي

21 
 

 مستوى سابع رياض االطفال إنتاج الوسائل التعليمية

 
22 

 مستوى سابع رياض االطفال الصوت اللغوي لطفل ما قبل المدرسة

23 
 

 مستوى سابع رياض االطفال واإلسعافات أوليةصحة الطفل 

 
24 

 مستوى سابع رياض االطفال تنمية المفاهيم الدينية واالجتماعية لطفل الروضة

 الفرقة الثانية رياض االطفال منظمات وتشريعات الطفولة 25

 الفرقة الرابعة رياض االطفال أعالم الطفل 26

 الرابعةالفرقة  رياض االطفال مجالت األطفال 27

 تمهيدي دكتوراه رياض االطفال االتجاهات العالمية الحديثة في الطفولة المبكرة 28

 األنشطه الطالبيه

اإلشراف على طالبات الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة شعبة رياض األطفال في مادة التربية العملية منذ عام  1
 م2009وحتى نهاية عام  1996

2 
 

المشاركة في عقد االختبارات التطبيقية والعملية والشفوية لشعبة رياض األطفال في مادة دور حضانة ورياض 
 األطفال ، ومسرح الطفل ، والتربية الحركية لطفل ما قبل المدرسة

3 
 
 

عضو مجلس قسم رياض األطفال كلية التربية جامعة حلوان منذ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
 م2009وحتى نهاية عام  2006/2007

 م2009المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي لقسم رياض األطفال بكلية التربية جامعة حلوان حتى نهاية عام  4

5 
 

المشاركة في إعداد وتنفيذ معرض للوسائل والعرائس التعليمية المستخدمة في رياض األطفال المنعقد في ابريل 
 االحتفال باليوبيل الفضي لكلية التربية جامعة حلوانم في 2007عام 

 م2009م وحتى نهاية عام  2007رائدة ألسرة الواحة وهى أسرة طالبية بكلية التربية جامعة حلوان منذ عام  6

7 
 

المشاركة في تنظيم لجان السير ومتابعة امتحانات كادر المعلمين، والتي نظمتها وأشرفت عليها كلية التربية  
 م 2008/  8/  28إلى  2008/  8/  24جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في الفترة من 

8 
 
 

 –المشاركة في تنظيم لجان السير ومتابعة امتحانات كادر المعلمين، والتي نظمتها وأشرفت عليها كلية التربية 
 م 2009/  5/  29الجمعة الموافق    جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في يوم
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9 
 
 

المشاركة والعمل في أعمال االمتحانات والكنترول الخاص بمرحلة البكالوريوس، والكنترول الخاص بتأهيل 
م وحتى عام 1996المعلمين الغير متخصصين للغة اإلنجليزية  ، وكنترول الدراسات العليا بالكلية منذ عام 

 م2009

10 
 

م 2010باإلرشاد األكاديمي لدفعة من طالبات قسم رياض األطفال بكلية التربية جامعة الطائف منذ عامالقيام 
 هـ وحتى اآلن 1430الموافق 

11 
 
 
 

والمسئولة عن التعميمات في قسم رياض األطفال بكلية التربية بجامعة  رئيسة لجنة سير االختبارات النهائية ،
 ه وحتى اآلن والمشاركة في لجنة كتابة الجداول بالقسم 1430م الموافق 2010الطائف منذ عام 

12 
 
 

إدارة وتنظيم رياض األطفال ، صحة الطفل واإلسعافات  منسقة لملفات المقررات التالية: األلعاب التربوية ،
األولية ، علم االجتماع التربوي ، الصوت اللغوي عند الطفل ، التنشئة االجتماعية للطفل ، مدخل إلي رياض 

 ، أدب وثقافة الطفل األطفال

13 
 
 
 

شكر وتقدير من كلية التربية جامعة الطائف لإلشراف علي الطالبات في محور البحث العلمي ، ومحور الخدمة 
المجتمعية بفاعلية في المؤتمر العلمي السادس لطالب وطالبات التعليم العالي المملكة العربية السعودية والمنعقد 

 ه25/2/1436في 

14 
 

األنشطة الطالبية وفعاليات مقرر مسرح الطفل والذي عقد في كلية المشاركة بالحضور في احتفال ختامي 
 ـه15/7/1436التربية جامعة الطائف بتاريخ 

15 
 

وتقدير من كلية التربية جامعة الطائف لإلشراف علي الطالبات في محور البحث العلمي ومحور الخدمة  شكر
المجتمعية ومحور األعمال الفنية ومحور أشرحها بفاعلية في المؤتمر العلمي السابع لطالب وطالبات التعليم 

 م23/3/2016ه الموافق 6/1437/  14العالي المملكة العربية السعودية والمنعقد في يوم األربعاء الموافق 

شكر وتقدير من كلية التربية جامعة حلوان للمشاركة الفعالة في فعاليات اليوم العالمي للطفل والذي عقد يوم  16
 2016-11- 20االحد الموافق 

وحده متابعة المشاركة الفعالة في ملتقي التوظيف والخريجين لطالب كلية التربية جامعة حلوان والذي عقدته  17
 2018الخريجين للعام 

المشاركة الفعالة في ملتقي التوظيف والخريجين لطالب كلية التربية جامعة حلوان والذي عقدته وحده متابعة  18
 2019الخريجين بكلية التربية للعام 

الرقمي للتأثيرات النفسية واالجتماعية لجائحة كورونا والذي نظمه مركز  مشاركة الفعالة في حضور السيمنارال 19
 أون الين من خالل تطبيق زووم 2020يوليو 2دعم البحث العلمي بجامعة حلوان والذي عقد في 

خ  حضور امسية ) البرامج واألنشطة وتطويرها بالطفل( إدارة الخدمات االجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل بتاري 20
 م اون الين من خالل تطبيق زووم18/7/2020هالموافق 27/11/1441

 :والعلميه األخرى األنشطه البحثيه رابعا"

 الرسائل العلميه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الدكتوراه

1    

2    

3    
 )     (عدد الرسائلاجمالى 

 خارج الجامعه الجامعه داخل  اسم الباحث الماجستير

   )تم منح الباحثة( رانيا رجب إبراهيم 1

   الشيماء السيد عطيه 2

3    
 )     (عدد الرسائلاجمالى 
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 البحث العلمى:

 تاريخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

"معايير مقترحة لجودة أداء معلمة الروضة ومدى توافرها لديها  1
 التدريبية في ضوء هذه المعايير"وتحديد احتياجاتها 

المؤتمر الدولي 
األول لكلية التربية 
)الخامس عشر 
العلمي( بعنوان 
"إعداد المعلم 
وتنميته أفاق 
التعاون الدولي 

واستراتيجيات 
 التطوير"

21-22/4 /
2008 

للطفل لمواجهة تحديات العصر التي تعكسها  " المضامين المهيئة 2
قصص األطفال المقدمة في مجالت األطفال وفي شكل كتاب 

 )دراسة تحليلية مقارنة( "

مجلة " دراسات 
الطفولة "  والتي 
يصدرها معهد 
الدراسات العليا 

جامعة  –للطفولة 
 عين شمس

 2010سبتمبر 

تطوير رياض األطفال في مصر بين المحلية  " أبعاد إستراتيجية 3
 والعالمية "

مجلة جامعة أم 
القري للعلوم 

 التربوية والنفسية

 م2012يناير 

4 
 
 
 
 

" تفعيل دور المؤسسات االجتماعية كوسائط تربوية لتنمية اإلبداع 
 الفني لدى طفل ما قبل المدرسة بمحافظة الطائف"

 -كلية التربية 
 جامعة كفر الشيخ

2011 

5 
 
 
 

" تصور مقترح لتفعيل القيم التربوية لدي طالبات جامعة الطائف " 
كوسائط تربوية لتنمية اإلبداع الفني لدى طفل ما قبل المدرسة 

 بمحافظة الطائف"

مجلة بحوث في 
التربية النوعية 

 جامعة القاهرة .

 2013يناير 

6 
 
 
 

طفل  " تنمية بعض سلوكيات األمان واالتجاه نحو ممارستها لدى
 الروضة )تصور مقترح("

مجلة الطفولة 
والتربية كلية 
رياض األطفال 

 جامعة اإلسكندرية

 2015يناير 

7 
 

" دور الوالدين في التنشئة التكنولوجية لطفل الروضة ومعوقات 
 تطبيقها من وجهة نظرهما"

 

مجلة الطفولة كلية 
رياض األطفال 

 جامعة القاهرة  

 م2015مايو 

المتطلبات التربوية لطفل ما قبل المدرسة بالمؤسسات اإليوائية  " 8
  في ضوء مجتمع المعرفة "آليات مقترحة

التربية وثقافة  مجلة
التربية كلية  الطفل

 للطفولة المبكرة
 جامعة المنيا 

 م2016أكتوبر 

معوقات تطبيق نظام الدمج في روضات إدارة حلوان التعليمية  " 9
  "دراسة ميدانية

دراسات في مجلة 
الطفولة والتربية 

التربية للطفولة كلية 
جامعة  المبكرة
  أسيوط

 م2017يوليو 
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التنمية المهنية لمعلمة رياض األطفال لالرتقاء بحث فردي بعنوان "  10
بالثقافة الغذائية لدى طفل الروضة في ضوء أهداف التنمية 

 " المستدامة ) تصور مقترح (

التربية وثقافة  مجلة
التربية كلية  الطفل

 المبكرة للطفولة
 جامعة المنيا

 م2018أكتوبر 

 الوعيتنمية  دور معلمة رياض األطفال في بحث فردي بعنوان " 11
 "الروضةطفل دى لالسياحي 

دراسات في مجلة 
-الطفولة والتربية

التربية للطفولة  كلية
جامعة  المبكرة
  أسيوط

 م2019 أبريل

رؤية مقترحة لمواجهة التنمر في ضوء حقوقه من وجهة نظر أولياء   12
 األمور "

مجلة الطفولة 
كلية  –والتربية 

التربية للطفولة 
المبكرة جامعة 

العدد  –اإلسكندرية 
 5ج-41

2020 

تصور مقترح للمتطلبات التكنولوجية لطفل الروضة في ضوء الثورة  13
 الصناعية الرابعة"

مجلة الطفولة 
كلية  –والتربية 

التربية للطفولة 
المبكرة جامعة 

العدد  ,اإلسكندرية 
الرابع واالربعون 

 2ج

2020 

متطلبات التكامل بين الروضة وجامعة الطفل لتنمية مهارات التحول  14
 الرقمى لطفل الروضة

المجلة العلمية لكلية 
التربية للطفولة 

جامعة  –المبكرة 
العدد  –بورسعيد 

21 

2021 

تحليل بعض برامج االطفال التليفزيونية واثرها على تنمية بعض  15
 المهارات الحياتية لألطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم

مجلة دراسات 
تربوية واجتماعية 

 )جامعة حلوان(.

2021 

"استراتيجية مقترحة إلدارة األزمات التعليمية بالروضات المصرية  
 كورونا نموذجًا(")أزمة 

منشور في مجلة الطفولة 
كلية التربية  –والتربية 

للطفولة المبكرة جامعة 
  ,اإلسكندرية

العدد السابع 
-1واالربعون ج

السنة الثالثة عشرة 

2021 
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 يوليو

 المشاركه الجهه المنظمه المؤتمرات: رابعا"

بعنؤؤوان المؤؤؤتمر العلمؤؤي الرابؤؤع عشؤؤر لكليؤؤة التربيؤؤة جامعؤؤه حلؤؤوان  1
"اكتشؤؤؤاف الموهؤؤؤوبين والمتفؤؤؤوقين ورعؤؤؤايتهم وتعلؤؤؤيمهم فؤؤؤي الؤؤؤوطن 

 مؤؤؤارس 20-19العربؤؤؤي بؤؤؤين الواقؤؤؤع والمؤؤؤأمول" والؤؤؤذي عقؤؤؤد فؤؤؤي 
 جامعة حلوان–.قاعه حسن حسنى 2006

 حضور جامعة حلوان

-26المؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤي الخؤؤؤامس عشؤؤؤر الؤؤؤذي عقؤؤؤد فؤؤؤي الفتؤؤؤرة مؤؤؤن  2
شؤؤمس بالتعؤؤاون مؤؤع م بؤؤدار الضؤؤيافة بجامعؤؤة عؤؤين 2008فبرايؤؤر28

كليؤؤؤة التربيؤؤؤة النوعيؤؤؤة بالجامعؤؤؤة والتؤؤؤابع الجمعيؤؤؤة المصؤؤؤرية لؤؤؤنظم 
 المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات

 حضور جامعة عين شمس

3 
 
 
 

المشؤؤاركة فؤؤي اللجؤؤان المنظمؤؤة للمؤؤؤتمر الؤؤدولي األول لكليؤؤة التربيؤؤة 
)الخامس عشر العلمي( بعنوان "إعؤداد المعلؤم وتنميتؤه أفؤاق التعؤاون 

م 4/2008/ 22 -21الؤؤدولي واسؤؤتراتيجيات التطؤؤوير" والمنعقؤؤد فؤؤى
 كلية التربية جامعة حلوان

 حضور جامعة حلوان

4 
 
 
 
 
 

المشاركة ببحث بعنوان "معايير مقترحة لجودة أداء معلمة الروضؤة 
ومؤؤدى توافرهؤؤا لؤؤديها وتحديؤؤد احتياجاتهؤؤا التدريبيؤؤة فؤؤي ضؤؤوء هؤؤذه 

األول لكليؤؤة التربيؤؤة )الخؤؤامس عشؤؤر المعؤؤايير" فؤؤي المؤؤؤتمر الؤؤدولي 
العلمؤؤؤؤي( بعنؤؤؤؤوان "إعؤؤؤؤداد المعلؤؤؤؤم وتنميتؤؤؤؤه أفؤؤؤؤاق التعؤؤؤؤاون الؤؤؤؤدولي 

م قاعؤؤؤة 2008/ 22/4-21واسؤؤؤتراتيجيات التطؤؤؤوير"  والمنعقؤؤؤد فؤؤؤى
 جامعة حلوان -حسن حسني

 حضور جامعة حلوان

5 
 
 

المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث "آفؤاق جديؤدة 
تقويم التعليم قبل الجؤامعي واقؤع ورؤى" والؤذي عقؤد فؤي المركؤز في 

/ 27/7-26القؤؤؤومي لالمتحانؤؤؤات والتقؤؤؤويم التربؤؤؤوي فؤؤؤي الفتؤؤؤرة مؤؤؤن
 م 2009

المركز القومى 
لالمتحانات والتقويم 

 التربوى

 حضور

6 
 

المشاركة المتميزة بالحضور في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي  
التاسع عشر للجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية 
بعنوان  "التعليم والتنمية البشرية في دول قارة أفريقيا "الذي عقد 

 9/7جامعة عين شمس، في  -بقاعة المؤتمرات بدار الضيافة 
م 2011/  

 حضور ن شمسجامعة عي

 
7 

 

المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر العلمي السابع للجمعية 
العربية لتكنولوجيا التربية بعنوان " التعلم اإللكتروني وتحديات 

جامعة القاهرة في -الشعوب العربية " الذي عقد بمركز المؤتمرات 
م  2011/ 7/ 28-27الفترة من   

 حضور جامعة القاهره

 
8 

 

بالحضور في فعاليات المؤتمر العلمي السنوي العشرين  المشاركة
للجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية بعنوان "التعليم 

والتقدم في دول آسيا واستراليا "الذي عقد بقاعة المؤتمرات بدار 
 م2012/ 7/7جامعة عين شمس، في  -الضيافة 

 حضور جامعة عين شمس

9 
 

المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر العلمي التاسع للجمعية 
العربية لتكنولوجيا التربية بعنوان"التعليم من بعد والتعليم المستمر" 

-11جامعة القاهرة في الفترة من–الذي عقد بمركز المؤتمرات 
م 12/7/2012  

 حضور جامعة القاهره



 

  
 كلية التربية  

10 
 
 

المشاركة بالحضور في فعاليات المؤتمر العلمي السابع عشر لكلية 
التربية جامعة حلوان بعنوان"استراتيجيات تمكين المعلمين والمتعلمين 

–العرب من جدارات مجتمع المعرفة " الذي عقد بقاعة حسن حسني 
م25/6/2014جامعة حلوان في   

 حضور جامعة حلوان

 التعليم وطالبات لطالب السادس العلمي المؤتمر فعاليات في المشاركة 11
 وايضا والتجهيزات االعداد لجنة في السعودية العربية بالمملكة العالي

في محور البحث العلمي والمشاركة  الطالبات عليباإلشراف 
25/2/1436 بتاريخ المقام المجتمعية  

 حضور جامعة الطائف

لكلية التربية جامعة المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي الثالث  12
عين شمس بعنوان رؤي مستقبلية لتطوير التعليم وأعداد المعلم والذي 

م2018ديسمبر  19-17عقد بتاريخ   

 حضور جامعة عين شمس

المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي األول للمؤسسة العربية  13
للتربية والعلوم واآلداب بعنوان التعليم الرقمي في الوطن العربي 

تحديات الحاضر ورؤي المستقبل والذي أقيم في مركز المؤتمرات 
م2018ديسمبر  26-25بجامعة القاهرة في الفترة من   

 حضور جامعة القاهرة

المشاركة بالحضور ومتابعة الجلسات في المؤتمر العلمي التاسع  14
عشر لكلية التربية جامعة حلوان الثامن للجمعية المصرية للكمبيوتر 

بعنوان "معلم القرن الواحد والعشرين" والذي عقد في الفترة  التعليمي
م2019أغسطس  19أغسطس إلي اإلثنين  18من االحد   

 حضور جامعة حلوان

بالحضور في المؤتمر العلمي التاسع عشر للجمعية  المشاركة 15
المصرية للقراءة والمعرفة بعنوان "مختارات أدبية وعلمية )خيالية 
وواقعية( لبناء كتب القراءة في مرحلة التعليم األساسي" والذي عقد 

إلي 21بدار الضيافة جامعة عين شمس في الفترة من أغسطس إلي 
م2019أغسطس  22  

 حضور جامعة عين شمس

المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي بعنوان "التربية وتحديات  16
-الثورة الصناعية الرابعة" والذي نظمته كلية الدراسات العليا للتربية 

م2019نوفمبر  10إلي 9جامعة القاهرة في الفترة من أغسطس إلي   

 حضور جامعة القاهرة

  المشاركه)ببحث/حضور/رئيس جلسه/رئيس مؤتمر.....(يذكر اسم المؤتمر والجهه المنظمه له وطبيعه 

 التنميه المهنيه)التدريب()متدرب( خامسا"

 م مشروع تطوير كليات التربية26/5/2005-23دورة مهارات البحث العلمي في الفترة من 1

2 
 

 م مشروع تطوير كليات التربية3/7/2005-2دورة اإلدارة المدرسية الفعالة في الفترة من 

3 
 

 م مشروع تطوير كليات التربية9/7/2005-5دورة تقويم أداء الطالب المعلم في الفترة من 

4 
 
 

م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 7/11/2006-5دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس في الفترة من 
 جامعة حلوان -التدريس

5 
 

 -م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس13/2/2007-11دورة توكيد الجودة واالعتماد في الفترة من 
 جامعة حلوان

م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 27/3/2007-25دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس في الفترة من  6
 جامعة حلوان -التدريس

7 
 

جامعة  -أعضاء هيئة التدريسم بمركز تنمية قدرات 3/7/2007-1دورة تصميم المقرر الجامعي في الفترة من 
 حلوان

 
8 

 

م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 10/7/2007-8دورة اقتصاديات وتسويق وتمويل البحوث في الفترة من 
 جامعة حلوان -التدريس



 

  
 كلية التربية  

9 
 

م  بكلية التربية 2007دورة الثقافة الرقمية من شركة مايكرو سوفت في الفترة من شهر سبتمبر إلي أكتوبر 
 حلوانجامعة 

10 
 
 

جامعة  -م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس23/10/2007-21دورة النشر العلمي في الفترة من 
 حلوان

11 
 
 

م  20/11/2007-18دورة نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة حلوان في الفترة من 
 بمركز ضمان الجودة بإدارة جامعة حلوان

12 
 

 -م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس7/5/2008-6تنظيم المؤتمرات العلمية في الفترة من دورة 
 جامعة حلوان

13 
 
 

م  2008/  7/  6إلى  2008/  6/  15( في الفترة من   E - contentدورة إعداد المحتــوى اإللكتروني )
 ووزارة االتصاالت( Microsoft  )  جامعة حلوان بالتعاون مع شـــركة  –بكلية التربية 

14 
 
 

"إعداد مدربات لمعلمات رياض األطفال" بكلية التربية جامعة حلوان بالتعاون مع TOTالمشاركة في برنامج 
 م.18/11/2008وزارة التربية والتعليم، والمشاركة في ورشة عمل بعنوان" تصميم وإدارة األنشطة التدريبية" 

15 
 
 
 

 
 –م بكلية التربية  2009/  1/  15( وذلك في يوم الخميس الموافق  Animationدورة الرسوم المتحركة ) 

 ووزارة االتصاالت( Microsoft ) جامعة حلوان بالتعاون مع شركة 

 
16 

والذي م 2009مايو 7إلي 5برنامج تدريبي في مجال " القيم السياسية في منهج التربية العربية " في الفترة من 
 عقد في مقر المنظمة العربية لحقوق اإلنسان بمصر الجديدة بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية

17 
 
 

من الهيئة القومية 15/7/2009-14دورة " التخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات للتعليم العالي " في الفترة من 
 NAQAAE) لضمان جودة التعليم واالعتماد) 

18 
 
 

م  من الهيئة القومية لضمان 11/8/2009-9دورة " تقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي" في الفترة من 
 NAQAAE)جودة التعليم واالعتماد) 

19 
 

Cairo University, Community Service Center, Certificate of Completion , 
Complete the course of " Training  Of  Trainer TOT" From 25/7/2011 To 

30/7/2011. 

20 
 
 
 

American Board of Unlimited Thinking, Certificate of Completion , Complete 
the course of" Training  Of  Trainers Program" As Certified Trainer held on 18-
23 of  Jun 2013 

21 
 
 

ه والتي عقدت في 1433/1434دورة تدريبية بعنوان "ارفع مقاييسك من أجل بناء وتنمية الثقة بالنفس " عام
 كلية التربية جامعة الطائف 

22 
 

ه والتي عقدت في وحدة 2/4/1434ه إلي 1/4/1434عن اإلرشاد األكاديمي وأبرز مهامه في الفترة من  دورة 
 ضمان الجودة بكلية التربية جامعة الطائف

 

23 
 
 

ه والتي عقدت في 1434/ 27/4-20الدورة التدريبية " كيف تكوني قائدة فعالة وأنت في مكانك " في الفترة من 
 كلية التربية بجامعة الطائف 



 

  
 كلية التربية  

 
24 
 
 

ه 14/6/1434ه إلي 15/4/1434تدريبية بعنوان " نشر ثقافة الجودة " في الفترة من  دورة
 والتي عقدت في وحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة الطائف

25 
 
 

-Docklands Academy London , Certificate of Completion , the  
course of " Effective Leadership" on  Jan,16- 2014. 

26 
 
 

Docklands Academy London, Certificate of Completion .the 
course of" Six Thinking Hats" on  Jan,19- 2014 

27 
 
 

Docklands Academy London , Certificate of Completion , the course of " 
Strategic Planning" on  Jan,21- 2014 

28 
 

Docklands Academy London , Certificate of Completion .the course of" Mental 
Maps" on  Jan,19- 2014 . 

29 
 
 

م والذي عقدته كلية خدمة 12/3/2014ه  الموافق 11/5/1435دورة " كن مبادراً"  وذلك يوم األربعاء 
 المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف 

 ه والذي عقد في كلية التربية 8/6/1435دورة " البالك بورد"  وذلك يوم الثالثاء الموافق  30

 
31 
 

دورة التعريفية الستخدام قاعدة البيانات " معرفة" الرقمية والتي عقدت في جامعة الطائف وذلك يوم الثالثاء 
 ه27/4/1436الموافق 

32 
 

Elsevier Science Direct & Scopus Training held on 8/3/2015 participation in 

33 
 

 هـ 1436/ 7/ 9-8دورة لغة اإلشارة والتي عقدت في جامعة الطائف وذلك من 

 ه  25/12/1436دورة " الصف المقلوب"  والذي عقدته عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد وذلك بتاريخ 34

35 
 

وتقنياتها"  والذي عقدته المكتبة الرقمية السعودية وذلك بتاريخ دورة " دار المنظومة لخدمات المعلومات 
 م  4/11/2015

36 
 

ه ولمدة ثالث أيام بواقع تسع ساعات تدريبية 1437محرم 7إلي 5دورة " طفولتي من حقي " في الفترة من 
 والذي عقد في مركز التنمية االجتماعية بمحافظة الطائف 

 
37 
 

التواصل االجتماعي في التعلم االلكتروني " بواقع ثالث ساعات والذي عقدته عمادة دورة " استخدام شبكات 
 ه8/1/1436التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الطائف وذلك بتاريخ 

 
38 
 

دورة " نحو بناء بيئة تعليمية مميزة وبناء مقرر دراسي باستخدام مصادر مجانية " بواقع ثالث ساعات والذي 
 ه  22/1/1436عقدته عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الطائف وذلك بتاريخ 

 
39 
 
 

دورة " كيف تكتب بحث علمي باستخدام التقنيات الحديثة: تطبيق عملي في نظام إدارة التعلم "البالك بورد" 
بواقع ثالث ساعات والذي عقدته عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الطائف وذلك بتاريخ 

 ه  6/2/1436

40 
 
 

دورة " مفاهيم حديثة حول التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد وفرص إلكمال تعليمك عن بعد " بواقع ثالث 
 ه  20/2/1436ساعات والذي عقدته عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الطائف وذلك بتاريخ 



 

  
 كلية التربية  

41 
 

 

دورة " كيفية التفاعل مع الطالبات إلكترونياً" والذي عقدته عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في معامل 
 م 3/2016/ 8 –ه 28/5/1436العمادة بجامعة الطائف وذلك يوم الثالثاء الموافق 

ضمان الجودة بجامعة حلوان  دورة تدريبية بعنوان فنيات اجراء المراجعة الداخلية للوثائق والذي عقد بمركز 42
 2/2017/ 20-19بتاريخ 

دورة تدريبية بعنوان توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لكليات ومعاهد التعليم العالي من الهيئة  43
 2017-3-2الي  2-28القومية لضمان الجودة واالعتماد بتاريخ 

ومعاهد التعليم العالي من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد دورة تدريبية بعنوان التقويم الذاتي لكليات  44
 م 2017-4-4الي 4-2بجمهورية مصر العربية بتاريخ 

دورة تدريبية بعنوان المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  45
 م 2017-8-17الي  8-15بجمهورية مصر العربية بتاريخ 

لمؤسسات التعليم العالي من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد  التخطيط االستراتيجيدورة تدريبية بعنوان  46
 م 2018-2-14الي  2-13بجمهورية مصر العربية بتاريخ 

 -والقيادات م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس11/7/2018-10في الفترة من  سلوكيات المهنةدورة  47
 جامعة حلوان

دورة تدريبية في بنوك األسئلة بعنوان االختبارات التحصيلية )المقالية والموضوعية( من مركز القياس والتقويم  48
 م 2018-10-24الطالبي بجامعة حلوان يوم األربعاء الموافق 

بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة م 21/2/2019-20في الفترة من  استخدام التكنولوجيا في التدريسدورة  49
 جامعة حلوان -والقيادات التدريس

 م بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس8/7/2019-7في الفترة من  إدارة الوقت واالجتماعاتدورة  50
 جامعة حلوان -والقيادات

التعليم العالي وزارة التعليم من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير  دورة "بنوك األسئلة" 51
 م3/2/2020-2في الفترة من  العالي جمهورية مصر العربية

م 17/4/2020-16في الفترة من  (University Exams and Digital Questions Banks)دورة  52
 حلوان جامعة-والقيادات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

والتحليل اإلحصائي، أون الين علي برنامج زووم ، والتي أقيمت عن بعد يوم دورة إعداد وبناء االستبيان  53
عمادة الدراسات العليا جامعة الملك خالد بالمملكة –بواقع ساعتين تدريبيتين  ه3/11/1441األربعاء الموافق 
 العربية السعودية

ين عبر منصة زووم لمدة ساعتين أون ال اختيار المجالت المصنفة للتخصصات اإلنسانية واالجتماعية ،دورة  54
م والذي نظمته عمادة البحث العلمي جامعة الملك 2020يوليو  2ه الموافق 1441ذو القعدة 11يوم الخميس 

 خالد ، المملكة العربية السعودية

 تذكر البرامج التدريبيه التى شارك فيها كمتدرب  شامال":جهه التدريب/تاريخ التدريب

 

 المموله:المشروعات  سادسا"

  

  

 تذكر المشروعات التى شارك فبها مع ذكر الصفه)باحث رئيسى/عضو...( والجهه المموله

 

 أنشطه خدمه المجتمع: سابعا"



 

  
 كلية التربية  

 الندوات 1

المشاركة في تنظيم وإعداد وحضور ندوة " اإلرشاد األكاديمي " التي نظمتها لجنة التنمية المهنية بوحدة ضمان  1
 م9/9/2008الجودة واالعتماد بكلية التربية جامعة حلوان ، والتي عقدت في 

2 
 

ة المهنية بوحدة ضمان المشاركة في تنظيم وإعداد وحضور ندوة " الساعات  المعتمدة " التي نظمتها لجنة التنمي
 م  2008/ 14/9الجودة واالعتماد بكلية التربية جامعة حلوان ، والتي عقدت في 

3 
 

المشاركة في تنظيم وإعداد وحضور ندوة " التربية العملية " التي نظمتها لجنة التنمية المهنية بوحدة ضمان 
 م 22/9/2008والتي عقدت في الجودة واالعتماد بكلية التربية جامعة حلوان ،

المشاركة في تنظيم وإعداد وحضور ندوة " التنمية المهنية واإلرشاد األكاديمي " التي نظمتها لجنة التنمية  4
 م 13/10/2008المهنية بوحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية جامعة حلوان ، والتي عقدت في 

المشاركة في تنظيم وإعداد وحضور ندوة " جودة األداء األكاديمي " التي نظمتها لجنة التنمية المهنية بوحدة  5
 م 20/10/2008ضمان الجودة واالعتماد بكلية التربية جامعة حلوان ، والتي عقدت في 

المشاركة بالحضور في الحلقة العلمية الخامسة بعنوان "أدب األطفال وبناء اإلنسان" والتي نظمها معمل توثيق  6
 م 2009/ 2/ 19إلى  18بحوث أدب األطفال بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان في الفترة من 

7 
 
 

م  2/2009/ 23المشاركة بالحضور في ندوة " بناء الفريق وجودة التعليم " التي عقدت يوم االثنين الموافق 
 والتابعة لوحدة ضمان الجودة بكلية التمريض بجامعة حلوان

8 
 

 جامعة اإلسكندرية بعنوان "نحو حياة أفضل–المشاركة الفعالة في الندوة العلمية األولي لكلية رياض األطفال 
جامعة اإلسكندرية –مبني األنشطة الطالبية –لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة "والذي عقد بقاعة المؤتمرات 

 م28/6/2012-27في الفترة 

9 
 

 ه9/2/1435المشاركة بالحضور في ندوة )ال إليذاء الطفل( والذي عقد في كلية التربية جامعة الطائف بتاريخ 

بالحضور في ندوة إعداد األطفال للمستقبل والذي عقدته لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض  المشاركة 10
في قاعة المؤتمرات بدار  2016-11 -24األطفال مع المجلس العربي للطفولة والتنمية يوم الخميس الموافق 

 ضيافة جامعة عين شمس

11 Research Support Center Helwan University Certificate Attended Proposal 
Writing. Grant Submission. And available Local and International Funding 
Opportunities Awarded on 14 th January , 2020 

12 ProQuest Education, Certificate of Attendance. For Attended a training on 
ProQuest  Dissertations and Theses Global Database on May 17,2020 in 
partnership with Egyptian Knowledge Bank 

المشاركة بالحضور في ندوة تطوير التعليم اإللكتروني " والذي نظمته مؤسسة عتاد الرقمية لتقنيات التعليم  13
 م اون الين من خالل تطبيق زووم2020/ 11/7ه الموافق 20/11/1441والتي عقدت يوم السبت 

لمشاركة بالحضور في ورشة عمل تدريبية بعنوان الحكومة اإللكترونية الذكية والتميز المؤسسي واستشراف ا 14
والذي عقدته المؤسسة القومية للبحوث واالستشارات والتدريب في يوم  2030المستقبل رؤية الدول العربية 

 أون الين من خالل تطبيق زووم 26/7/2020األحد الموافق 

المشروعات البحثية الممولة الجهات المانحة وفرص التمويل ورشة عمل بعنوان " في لحضورباركة المشا 15
م أون الين  2020يوليو  28الثالثاء يوم والذي نظمه مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان وعقد  "المتاحة

 زووم تطبيقمن خالل 

والشخصية لمعلم القرن الحادي والعشرين " والذي نظمته المشاركة بالحضور في ندوة المهارات المهنية  16
 م اون الين من خالل تطبيق زووم2020/ 8/ 6-5مؤسسة عتاد الرقمية لتقنيات التعليم والتي عقدت في  

المشاركة بالحضور في ندوة تقنيات التعليم عن بعد بالجوال ) المتنقل( " والذي نظمته مؤسسة عتاد الرقمية  17
 م اون الين من خالل تطبيق زووم2020/ 8/ 8-7التعليم والتي عقدت في  لتقنيات 

المشاركة بالحضور في ندوة المواطنة الرقمية " والذي نظمته مؤسسة عتاد الرقمية لتقنيات التعليم والتي عقدت  18
 م اون الين من خالل تطبيق زووم2020/ 8/ 11-10في  

والذي نظمه مركز دعم  ان "الكشاف العربي لالستشهادات المرجعية"ورشة عمل بعنو في لحضورباالمشاركة  19
 زووم تطبيقمن خالل م أون الين  2020أغسطس  10يوم االثنين البحث العلمي بجامعة حلوان وعقد 

 التدريب)مدرب( 2

 : )كمدرب(:2007-2009 1



 

  
 كلية التربية  

برامج تدريبية تابعة للمشروع القومي لتأهيل شباب الخريجين بالتعاون بين جامعة حلوان ووزارة اإلنتاج 
/ ومركز تنمية  جامعة حلوان –كلية التربية  - / ومركز تربية طفل ما قبل المدرسة  الحربي للحد من البطالة

 / ووزارة التربية والتعليم وتأهيل الطفولة )جامعة حلوان (

إلى  9/2007/ 10م ، ومن 10/5/2007إلى  11/2/2007دورة "مشرفات حضانة تربوية في الفترة من 2
 م والمنعقدة في مقر كلية التربية جامعة حلوان10/12/2007

3 
 

الدورة التدريبية المكثفة لمعلمات رياض األطفال )رعاية الطفل وأساليب التعامل معه في األلفية الثالثة ( مركز 
 م .2007أغسطس  23-19كلية التربية جامعة حلوان في الفترة من –تربية طفل ما قبل المدرسة 

4 
 

م 29/2/2008م إلؤؤى 1/12/2007"التؤؤدريب علؤؤى رعايؤؤة األطفؤؤال المعرضؤؤين للخطؤؤر" فؤؤي الفتؤؤرة مؤؤن  دورة
 والمنعقدة بمركز تنمية وتأهيل الطفولة )جامعة حلوان ( 

5 
 

م والمنعقدة  30/4/2008إلى 1/2/2008 دورة "التدريب على رعاية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة " من
 بمركز تنمية وتأهيل الطفولة )جامعة حلوان (.

 
6 

 

م 6/2008/ 15إلى  15/3/2008دورة "التدريب على رعاية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة " من 
 والمنعقدة بمركز تنمية وتأهيل الطفولة )جامعة حلوان (  

7 
 

م والمنعقدة بمركز تنمية وتأهيل الطفولة )جامعة 15/6/2008إلى  15/3/2008 دورة "صديقة الطفل" من
 حلوان (

 
8 

الدورة التدريبية مع وزارة التربية والتعليم لموجهات ومعلمات رياض األطفال في اإلدارات التعليمية المختلفة 
والتدريب علي المعايير القومية لرياض بمحافظة القاهرة ، وحلوان ، والقليوبية بعنوان" نشر ثقافة المعايير 

 م2009األطفال"  في الفترة من ابريل / مايو 

9 
 

القيام بالتدريب في ورشة العمل عن كيفية تفريغ وتحليل بيانات تقويم المقرر والبرنامج والتي عقدت في قسم 
 ه1433/1434رياض األطفال بكلية التربية جامعة الطائف عام 

قسم رياض األطفال كلية التربية جامعة الطائف لتقديم الحملة التوعوية المقبلين علي الزواج شكر وتقدير من  10
 ـه5/1437/  13في ضوء القرآن والسنة والمنعقد في يوم االثنين الموافق 

شكر وتقدير من كلية التربية جامعة حلوان مع إدارة التبين التعليمية لدعم التنمية المهنية لمعلمات رياض  11
 م2017-2-12األطفال وخدمة المجتمع بإدارة التبين التعليمية بتاريخ 

 م2/10/2017مدرب عام تربوي معتمد في االكاديمية المهنية للمعلمين بجمهورية مصر العربية من  12

 

 الصفه الجمعيات العلميه)المحليه/الدوليه( ثامنا"

 عضو عضو عامل في الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية 1

 عضو عضو عامل في الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية 2

 عضو عضو عامل في رابطة التربويين العرب 3

 عضو عضو عامل في الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي 4
 مجلس اداره/سكرتير....(فى الجمعيات والهيئات تذكر العضويه والمنظمات المحليه والعربيه واالقليميه والدوليه مع ذكر الصفه)عضو/رئيس 

 

 أخرى سابعا"

لمشروع التطوير لالعتماد المستمر والتأهيل  CI Q AP المشاركة في ورشة العمل حول "االستعداد لمرحلة 1
 21/5/2008المرحلة الثانية والذي عقد بدار الضيافة بجامعة القاهرة في 

معايير ضمان الجودة واالعتماد في التعليم قبل الجامعي" ضمن برنامج  المشاركة في ورشة عمل حول" وثيقة 2
 م7/8/2008تدريب المدربين لوزارة التربية والتعليم، مع كلية التربية جامعة حلوان 

المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان التخطيط االستراتيجي في إطار التقدم للدورة الثالثة لمشروع التطوير  3
جامعة عين شمس  –التأهيل لالعتماد والتي عقدت بمركز التدريب وتطوير التعليم بكلية الطب المستمر و

 م 26/2/2009

4 
 

في تنظيم وإعداد وحضور ورشة العمل التي نظمتها لجنة التنمية المهنية بوحدة ضمان الجودة  المشاركة
واالعتماد بكلية التربية جامعة حلوان، بعنوان "توصيف المقررات الجامعية " التي عقدت يوم الثالثاء 

 م 24/3/2009الموافق

5 
 

ستراتيجي أساس للتطوير المؤسسي " والمنعقدة المشاركة بالحضور في ندوة وورشة عمل بعنوان " التخطيط اال
 جامعة حلوان –بكلية التمريض 2009/ 6/ 7يوم األحد الموافق 

المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان " تقويم األداء لبناء التطوير األكاديمي " والمنعقدة يوم األربعاء  6



 

  
 كلية التربية  

 جامعة حلوان –بكلية التمريض 2009/ 6/ 10الموافق 

7 
 

المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان " آليات حماية حقوق الملكية الفكرية في منظومة التعليم " والمنعقدة 
 جامعة حلوان –بكلية التمريض 2009/ 6/ 15يوم االثنين الموافق 

السعودية عن المشاركة بالحضور في ورشة العمل المقدمة من الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي بالمملكة العربية  8
 ه29/3/1431التقييم البرامجي بتاريخ 

المشاركة الفعالة في ورشة العمل بالتعاون بين وكالة جامعة الطائف مع الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي   9
بعنوان " مشروع التقويم التطويري والتقويم المؤسسي والبرامجي " والذي عقد يومي الثالثاء واألربعاء الموافق 

 فه في فندق االنتركنتننتال بالطائ1432ذو القعدة  14 -13

10 
 

-4المشاركة الفعالة باالستشارات األسرية في مهرجان االحتفال باليوم العالمي للطفل والذي أقيم في الفترة من
هـ والحصول علي شهادة شكر وتقدير من مدير إدارة رياض األطفال التعليمية بالطائف5/1/1433  

تحت شعار معا من  2012-2011ذوي اإلعاقة لعام المشاركة الفعالة في إنجاح فعاليات اليوم العالمي لألشخاص  11
 أجل عالم أفضل للجميع من مركز التأهيل الشامل لإلناث بالطائف

المشاركة بالحضور وإعداد االحتفالية بيوم الطفل العالمي تحت شعار معا لنوقف العنف ضد األطفال وذلك يوم  12
 التربية جامعة الطائفهـ والذي أقيم في كلية 1/1434/ 17السبت الموافق 

المشاركة بالحضور في ورشة عمل عن "كيفية تعبئة معايير الجودة " والتي قامت بها رئيسة قسم رياض األطفال  13
ه1433/1434كلية التربية جامعة الطائف عام   

األطفال كلية المشاركة بالحضور في ورشة عمل عن "اإلرشاد الطالبي " والتي قامت بها رئيسة قسم رياض  14
ه21/10/1434التربية جامعة الطائف وعقدت يوم األربعاء الموافق   

15 
 

المشاركة بالحضور ورشة عمل عن ما يجب استيفاؤه بملفات المادة والتي عقدت في قسم رياض األطفال بكلية 
ه1433/1434التربية جامعة الطائف عام   

تفعيل لجنة األنشطة الطالبية" والتي عقدت في قسم رياض األطفال المشاركة بالحضور في ورشة عمل عن "كيفية  16
ه27/11/1434بكلية التربية جامعة الطائف بتاريخ   

17 
 

المشاركة المجتمعية ، األعمال الفنية ، فن الرسم  المشاركة بالحضور في ورش عمل عن " البحث العلمي ،
ه1433/1434والتصوير" لإلعداد للمؤتمر العلمي الرابع بكلية التربية جامعة الطائف عام   

18 
 

المشاركة بالحضور في ورشة عمل عن "الريادة"  لإلعداد للمؤتمر العلمي الرابع بكلية التربية جامعة الطائف عام 
ه1433/1434  

19 
 

"  فؤؤي يؤؤوم األربعؤؤاء الموافؤؤق swotالمشؤؤاركة بالحضؤؤور فؤؤي ورشؤؤة عمؤؤل بعنؤؤوان "تقيؤؤيم الوضؤؤع الحؤؤالي للكليؤؤة 
 ه 4/12/1434

 ه25/12/1434المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان " الرؤية والرسالة والقيم" في يوم األربعاء الموافق 20

الطالبؤات للتعؤاون البنؤاء أثنؤاء انعقؤاد االختبؤار التخصصؤي لطالبؤات شكر وتقدير من عمادة الدراسؤات العليؤا شؤطر  21
 ه3/7/1434الماجستير والذي عقد بجامعة الطائف يوم االثنين 

المشاركة بالحضور في ورشة عمل عن المكتبة الرقمية السعودية والذي عقد في الكلية التربية بجامعة الطائف  22
ه1435/  1/  9بتاريخ   

23 
 

بالحضور وإعداد االحتفالية بيوم الطفل العالمي تحت شعار )أطفالنا اهتمامنا( وذلك يوم الثالثاء الموافق المشاركة 
هـ والذي أقيم في كلية التربية جامعة الطائف1/1435/ 23  

24 
 

الخاص بقسم رياض األطفال بكلية التربية جامعة الطائف بتاريخ  المشاركة الفعالة في إعداد وتنظيم  المعرض
ه6/2/1435  

 ه 9/2/1435المشاركة بالحضور في ندوة )ال إليذاء الطفل( والذي عقد في كلية التربية جامعة الطائف بتاريخ  25

26 
 

بالحضور في ورشة عمل بعنوان" التدريب علي كيفية التصحيح اآللي والذي عقد في كلية التربية جامعة  المشاركة
ه16/2/1435الطائف بتاريخ   

27 
 
 

المشاركة الفعالة  في االحتفال" اليوم العالمي للطفل " والذي عقد في كلية التربية جامعة الطائف بتاريخ 
ه19/1/1436  

28 
 

في ورشة عمل بعنوان" سلوكي عنواني " والذي عقد في كلية التربية جامعة الطائف بتاريخ المشاركة بالحضور 
ه10/5/1436  



 

  
 كلية التربية  

المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان" السيرة الذاتية " والذي عقد في كلية التربية جامعة الطائف بتاريخ  29
ه18/5/1436  

الجذابة " والذي عقد في كلية التربية جامعة الطائف بتاريخ المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان" الروضة  30
ه19/5/1436  

31 
 

المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان" اإللقاء العربي " والذي عقد في كلية التربية جامعة الطائف بتاريخ 
ه22/5/1436  

33 
 

كلية التربية جامعة الطائف بتاريخ المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان" إدارة األزمات " والذي عقد في 
ه25/5/1436  

المشاركة بالحضور في برنامج" طريقي إلي اإلبداع البحثي " والذي عقدته عمادة البحث العلمي  جامعة الطائف  33
ه .1/1/1437بتاريخ   

34 
 
 

المشاركة بالحضور في ورشة عمل عن المكتبة الرقمية السعودية والذي عقد في الكلية التربية بجامعة الطائف 
ه .1437/  1/  7بتاريخ   

35 
 

المشاركة الفعالة في احتفالية الطفل العالمي تحت شعار" االحتواء األسري " والذي عقد في كلية التربية جامعة 
ه12/2/1437الموافق الطائف يوم الثالثاء   

36 
 

المشاركة بالحضور في ورشة العمل " كوني مبادرة " والذي عقد في كلية التربية بجامعة الطائف يوم الثالثاء 
ه1437/  2/  19الموافق   

37 
 

/  5/  12المشاركة بالحضور في احتفالية كلية التربية بيوم النزاهة والذي عقد بجامعة الطائف يوم األحد الموافق 
ه1437  

38 
 

/  20المشاركة بالحضور في حملة الصحة االلكترونية  والذي عقد بكلية التربية جامعة الطائف يوم األحد الموافق 
ه1437/  5  

المشاركة بالحضور في ورشتي عمل نواتج التعلم وملف اإلنجاز والذي عقد في كلية التربية بجامعة الطائف بتاريخ  39
ه6/1437/ 26ه و1437/  5/  25  

40 
 
 

المشاركة بالحضور في سلسلة دورات نشر ثقافة الجودة والتي عقدت في كلية التربية بجامعة الطائف خالل الفترة 
ه1437/  7/ 24ه إلي 22/6/1437من   

 شكر وتقدير للمشاركة في ورشة العمل " القانون اإللكتروني" والذي عقد في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات خالل 41
ه1437/  6/  26حملة توعية المرأة بالجرائم اإللكترونية بجامعة الطائف والموافق   

المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان " تطبيقات برنامج التحليل اإلحصائي والذي عقدته وحده متابعة  42
2016-8-3الخريجين كلية التربية جامعة حلوان في يوم األربعاء الموافق   

في التدد ريس الذي عقدته وحده متابعة  2بالحضور في ورشة عمل بعنوان استخدام تطبيقات ويبالمشاركة  43
2016-8-10الخريجين كلية التربية جامعة حلوان في يوم األربعاء الموافق   

المشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان أخطاء اللغة العربية في البحوث وطرق عالجها والذي عقدته وحده  44
2016-8-17ة الخريجين كلية التربية جامعة حلوان في يوم األربعاء الموافق متابع  

المشاركة بالحضور في ندوة إعداد األطفال للمستقبل والذي عقدته لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض األطفال مع  45
بدار ضيافة جامعة عين في قاعة المؤتمرات  2016-11 -24المجلس العربي للطفولة والتنمية يوم الخميس الموافق 

 شمس

شكر وتقدير من كلية التربية جامعة حلوان مع إدارة التبين التعليمية لدعم التنمية المهنية لمعلمات رياض األطفال  46
م2017-2-12وخدمة المجتمع بإدارة التبين التعليمية بتاريخ   

للمشاركة في إعداد وتنظيم المعرض السنوي للقسم شكر وتقدير من قسم رياض األطفال بكلية التربية جامعة حلوان  47
م2017-4-30يوم األحد الموافق   

شكر وتقدير من كلية التربية جامعة حلوان للمشاركة الفعالة في فعاليات االحتفال بعيد الطفولة والذي عقد في  48
26/11/2018مدرسة قصر الدوبارة يوم الثالثاء الموافق   

 أنشطه شارك فيها ولم ترد فى االنشطه الوارده فى النموذج تذكر أى

 


