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 انزاتيت  انسيشة
 ّجالء دمحم روبً صىفً عبذ اىعبه. د االسم

 حلوانجامعة  -كلٌة التربٌة –بمسم رٌاض األطفال  مساعدالعلم النفس الطفل ستاذ أ الوظٌفه الحالٌه

 رٌاض األطفال المسم العلمى

  07007010010:جوال بٌانات التواصل

  nagla_roby@yahoo.com :ونًالكتربرٌد 
Dr.naglaa.sofy123@gmail.com  

              
 

 النشاط م
 :ةمهام على مستوى الجامع اوال

اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل  عضو باللجنة االستشارٌة لمراجعة الخطط والبرامج على مستوى جامعة 7
 .) الدمام سابما(

 

 :الكليةمهام على مستوى  ثانيا  

عضى بيجْت حٍَْت قذراث أعضبء هٍئت اىخذرٌش واألشراف عيً إعذاد حىصٍفبث وحقبرٌر اىَقرراث  7

 (2102جبٍعت حيىاُ ) –اىذراصٍت ىَرحيت اىبنبىىرٌىس بنيٍت اىخربٍت 

 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل ) الدمام  -ميٍت اىخربٍت  – ٍْضقت اىجىدة ىبرّبٍج رٌبض األطفبه 2
 وحتى األن. 2070سابما(.أبتداًءا من عام 

 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل  -ميٍت اىخربٍت  – عضى اىيجْت األصخشبرٌت ىبرّبٍج رٌبض األطفبه 0
 وحتى األن. 2076) الدمام سابما(.أبتداًءا من عام 

 

الرحمن بن فٌصل ) الدمام جامعة اإلمام عبد  -ميٍت اىخربٍت  – عضى ىجْت حطىٌر برّبٍج رٌبض األطفبه 7
 .2072وحتى  2076سابما(.أبتداًءا من عام 

 

أبتداًءا من عام جبٍعت اإلٍبً عبذ اىرحَِ بِ فٍصو ) اىذٍبً صببقب(  –اىخربٍت  نيٍت عضى بىحذة اىجىدة ب 0
 .وحتى األن 2076

 

اإلمام عبد الرحمن بن جامعة  -ميٍت اىخربٍت  – عضى بيجْت ٍراجعت االخخببراث بقضٌ رٌبض األطفبه 6
 وحتى األن. 2071فٌصل ) الدمام سابما(.أبتداًءا من عام 

 

أبتداًءا من عام  . اإلٍبً عبذ اىرحَِ بِ فٍصوجبٍعت  –صخراحٍجى بنيٍت اىخربٍت عضى بيجْت اىخخطٍظ اإل 1
 .وحتى األن 2071

 

اإلٍبً عبذ اىرحَِ بِ فٍصو ٍِ عبً جبٍعت  -عضى بيجْت إعذاد برّبٍج اىطفىىت اىَبنرة  بنيٍت اىخربٍت  2

 وحخى األُ. 2102
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جبٍعت األٍبً عبذ اىرحَِ بِ فٍصو ٍِ عبً  –عضى ىجْت إعذاد اىخطت اإلصخراحٍجٍت ىنيٍت اىخربٍت   3

2102 - 2120 

جبٍعت األٍبً عبذ اىرحَِ بِ  –عضى ىجْت  إعذاد وٍراجعت براٍج  اىذبيىٍبث اىَهٍْت  ىنيٍت اىخربٍت  70

 ً  2121/  02/  3 –فٍصو 

 التدريس

 الفرقة اسم المقرر م
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  انتىاصم انشفهً نهًعبقيٍ سًعيأ . 7

 

 دبلوم تربية خاصة

 دبلوم تربية خاصة جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . انتىاصم انيذوي وانكهً نهًعبقيٍ سًعيب . 2

 كهيت انتشبيت نهًعبقيٍ سًعيب . .انتًُيت انهغىيت وانتذسيب انكاليً  0

 جبيعت حهىاٌ - 

 دبلوم تربية خاصة

7 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . يذخم انً األعبقت انسًعيت .

 تربية خاصةالثانية  
 

0 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . سيكىنىجيت روي األحتيبجبث انخبصت .

 تربية خاصة الثالثة
 

6 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . انشوضتانًفبهيى انعهًيت نطفم 

 الثالثة
 

1 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . انًفبهيى انهغىيت نطفم انشوضت .

 الثانية
 

2 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . تهيئت انطفم نهقشاءة و انكتببت .

 الثانية
 

3 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . عهى َفس ًَى انطفم .

 األولى
 

70 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . انُفس األجتًبعً .عهى 

 الثانية
 

77 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . تًُيت انتفكيش .

 الثانية
 

72 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . انطشق انعهًيت نذساست انطفم .

 الثانية
 

70 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . يُبهج انبحث.

 الثالثة
 

77 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . األجتًبعيت نهطفم .انتُشئت 

 الثانية
 

70 
 جبيعت حهىاٌ-كهيت انتشبيت  . عهى انُفس انًُى.

 الثانية
 

76 
 جبيعت انذيبو –كهيت انتشبيت  انًُى انجسًي واإلجتًبعي وانعبطفي.

 لثانيةا
 

71 
 جبيعت انذيبو –انتىاصم يع األطفبل وتىجيت سهىكهى. كهيت انتشبيت 

 انثبنثت
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 انثبنثت جبيعت انذيبو –انقيبس وانتقىيى في سيبض األطفبل. كهيت انتشبيت  72

 انثبنثت جبيعت انذيبو. –إداسة دوس حضبَت وسيبض االطفبل 73

 انثبنثت جبيعت انذيبو. –كهيت انتشبيت -انتُشئت األجتًبعيت نهطفم 20

 

 انشابعت جبيعت انذيبو – كهيت انتشبيت –تًُيت االبتكبس وسعبيت انًىهىبيٍ  27

 

 الثالثة جامعة الدمام –كلية التربية  –الصحة النفسية للطفل  22
 

 الخامس للطفل. النمو اللغوى والعقلى 20
 

 تربية خاصة دبلوم األعبقت انسًعيت ) نذبهىو انتشبيت انخبصت( جبيعت حهىاٌ. 27
 

 صعوبات تعلم دبلوم جبيعت انذيبو –كهيت انتشبيت  –تذسيب ييذاًَ  20
 

 الثالثة سُىاث 5-3تعهيى انشيبضيبث نهطفم يٍ  26
 

 الثالثة ( سُىاث 5-3تعهيى انعهىو نهطفم يٍ )  
 

 األنشطة الطالبية
عمل نشاط طالبى تطوعى حول إعداد حمائب تعلٌمٌة لتنمٌة النمو اللغوى والعملى للطفل وتم إرسال  7

 الحمائب إلى مركز المعلمات بالدمام .

لمت بعمل نشاط منهجً فً ممرر التواصل مع األطفال وتوجٌه سلوكهم ,وذلن بأستخدام أستراتٌجٌة  2
 المشروع فً عرض المشكالت السلوكٌة والنفسٌة للطفل وأستعراض برامج الولاٌة والعالج

 7701/ 6 ورشة عمل حول أعداد أدوات المٌاس والتموٌم للطالبات 0

 :والعلمية األخرىة البحثي ةاألنشط رابعا  

 :ةالرسائل العلمياالشراف على 
 ةخارج الجامع  ةداخل الجامع اسم الباحث الدكتوراه

 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد 7

 )     (عدد الرسائلاجمالى 

 ةخارج الجامع  ةداخل الجامع اسم الباحث الماجستٌر

 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد 7

 )     (عدد الرسائلاجمالى 

 يالبحث العلم
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان البحث م

مدتؾى الظسؾح وعالقتو بجافعية اإلنجاز لجى طالبات  7
 .جامعة حمؾان  -كمية التخبية شعبة رياض األطفال 

–ظفؾلة ال مجمة
 جامعة القاىخة

2077 

 2072العمؾم والجراسات  مجمة –)شخرية إندانية  ي الستحخكأثخ نسط الؾكيل التخبؾ  2
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داخل بيئات التعمؼ اإللكتخونية فى  شخرية كختؾنية(
 7 - 5المجمجة لجى األطفال مؽ  اضظخابخفض 

 سشؾات مزظخبي الشظق والكالم
 

 –كمية التخبية  -التخبؾية 
 جامعة حمؾان 

أثخ األلعاب اإللكتخونية عمى زيادة مذكمتى العشاد   0
 والغزب عشج األطفال فى مخحمة الظفؾلة السبكخة 

 

مجمة التخبية وثقافة الظفل 
كمية التخبية لمظفؾلة  -

 جامعة السشيا –السبكخة

  2073 

فاعمية بخنامج العالج الدمؾكى لمحج مؽ مذكمة التشسخ  7
 سشؾات 8 -6عشج األطفال مؽ 
 

التخبية وثقافة الظفل  مجمة
كمية التخبية لمظفؾلة  -

 جامعة السشيا –السبكخة

  2073 

فاعمية بخنامج إرشاد بالمعب لخفض إضظخاب  0
(  6 -4الرست اإلختيارى عشج األطفال مؽ ) 

 سشؾات
 

–لظفؾلة السبكخةا مجمة
 جامعة القاىخة

2073 

فاعمية بخنامج قائؼ عمى المعب والديكؾدراما في  6
 -4خفض حجة السخاوف اإلجتساعية لألطفال مؽ ) 

 ( سشؾات 6

دراسات في مجمة  
كمية التخبية  – الظفؾلة

جامعة –لمظفؾلة السبكخة
 بشي سؾيف

2027 

إدراك أطفال الخوضة لجائحة كخونا وعالقتو بجؾدة  1
 الحياة

دراسات في مجمة  
كمية التخبية  – الظفؾلة

جامعة –لمظفؾلة السبكخة
 بشي سؾيف

2027 

2 Impact Of Anxiety Caused By The 
Covid-19 Pandemic On The Cognitive 
Activities Of Primary School Students 

Multicultural 
Education 

4384-1068 

2027 

 المشاركة الجهة المنظمة المؤتمرات: م

7   جامعةةةةة  –كلٌةةةةة التربٌةةةةة  شاركت فى تشغيؼ  واعجاد مؤتسخات كمية التخبية          بالعسل فى 
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  1023حتى  1002جامعة حمؾان مشح عام 

 
لجشتى االستقبال و  حلوان

 الزيافة
 جامعة –شاركت بالحزؾر فى مؤتسخات كمية التخبية         

 1024وحتى عام  1002حمؾان مشح عام         
جامعةةةةة  –كلٌةةةةة التربٌةةةةة 

 حلوان
 حزؾر 

 12جامعة القاىخة  –مؤتسخ كمية رياض األطفال  2
-11  /4  /1009 . 
 

 –كلٌةةةة رٌةةةاض األطفةةةال 
 جامعة الماهرة 

 حزؾر 

 جامعة حمؾان  –مؤتسخ كمية التخبية الدادس  0
 التخبية () مدتقبل إعجاد السعمؼ فى كميات 

18-19  /3/1020  . 

جامعةةةةة  –كلٌةةةةة التربٌةةةةة 
 حلوان

 حزؾر 

 جامعة حمؾان الدابع عذخ  –مؤتسخ كمية التخبية  7
 بعشؾان ) إستخاتيجيات تسكيؽ السعمسيؽ والستعمسيؽ

 العخب مؽ ججارات مجتسع السعخفة (  
15/6/1024 

جامعةةةةة  –كلٌةةةةة التربٌةةةةة 
 حلوان

 حزؾر 

 /7/  4-3لمدشة التحزيخية السؤتسخ الؾطشى االول  0
  ىـ2436 

 حزؾر  عسادة الدشة التحزيخية

 يقبء اىخحضٍري ىيَؤحَر اىعيًَ اىطالبً اى 6

 ّحى إبذاع ٍعرفً  ححج شعبر" اىضبدس

 "وجٍو قٍبدي ٍخٍَز
ـــــــة  ـــــــة التخبي جامعـــــــة  –كمي

األمـــــام عبـــــج الـــــخحسؽ بـــــؽ 
 فيرل

 حزؾر 

 اىَؤحَر اىخربىي اىذوىً اىثبًّ " اىخعيٌٍ عِ بعذ إصخجببت  1

 ً  2121/  02/  0 – 00/  31ىجبئحت مروّب "  
ـــــي لمبحـــــؾث  السخكـــــد العخب

 التخبؾية لجول الخميج 
               حزؾر 
          عبخ األترال 
        " السخئيZOOM" 

 

 )التدريب()متدرب(ة المهني ةالتنمي خامسا  

 16/4/1003تجريبية متخررة بعشؾان)اضظخابات التخاطب والشظق والكالم( دورة   .1
 

 spss  28/5/1004دورة استخجام الحدمة االحرائية   .2
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 .9/6/1005-4البخنامج التجريبى ) ميارات التجريذ الفعال( فى الفتخة مؽ   .3
 

 20/7/1005-1البخنامج التج ريبى)التجريذ الجامعى( فى الفتخة مؽ   .4
 

 13/6/1005-10البخنامج التج ريبى)اساليب البحث العمسى( فى الفتخة مؽ   .5
 

 9/1006/ 5-3البخنامج التج ريبى  ) ميارات العخض الفعال ( فى الفتخة مؽ   .6
 

7.    21/1006/ 29 – 27البخنامج التجريبى ) االتجيات الحجيثة فى التجريذ ( فى الفتخة مؽ 
 

8.     1007/  6/  16-14الجؾدة واألعتساد ( فى الفتخة مؽ البخنامج التجريبى ) تؾكيج 
 

شاركت فى ورشة التعمؼ القائؼ عمى المعب بسذخوع تحديؽ التعميؼ فى مخحمة الظفؾلة السبكخة التابع لفخيق   .9
 .1008ديدسبخ  4نؾفسبخ الى  30الجعؼ الكشجى فى الفتخة مؽ 

11.   MICROSOFT E-CONTENT DEVELOPMENT  TRAINING , 2008 
 

 . 1020مارس  18/19شاركت فى ) نجوة غخف التجريذ االفتخاضية ( فى الفتخة مؽ   .11
 

12.   (Communication Skills) Workshop From 9th to 10th February , 2011 
 

13.   Conference Organization )Workshop From 13rd to 14th February , 2011) 
 

14.  International  Publishing of Research ) Workshop From 16th to 17th 
February,2011) 

 .1022فيجيؾ كؾنفخانذ حؾل تجريب معمسات رياض األطفال عمى السشيج الججيج لخياض األطفال يؾليؾ   .15
 

 قست بأجخاء نجوة فى الجسعية السرخية لألسخة حؾل سمؾك العشف السؾجية مؽ األميات تجاه أبشائيؼ   .16
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 (.1022فى نؾفسبخ )
 

 بسقخ جامعة الجمام  4/21/1024ورشة عسل حؾل التجريب السيجانى مؽ وجية نغمخ الجؾدة بتاريخ   .17
 الجمام . –بالخاكة 

 
 . 1024/  21/  25ورشة عسل بعشؾان ) التعخيف بجائدة التسيد فى التجريذ ( بتاريخ   .18

 
 بكمية التخبية  22/1024/ 6قست بحزؾر ورشة عسل بعشؾان ) السحاضخة التفاعمية ( السؾافق   .19

 جامعة الجمام
 السمتقي التخبؾي األول لمكمية بعشؾان :شبكات التؾاصل االجتساعي :الؾعي والؾقاية  .21

 19/2/2437األربعاء  
 ممتقى طالبات قدؼ رياض األطفال األثشيؽ الثانى مؽ بجاية الفرل الجراسى األول   .21

 26/22/2436السؾافق 
 جامعة االمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل  –ورشة عسل بعشؾان ) التعميؼ التكاممى ( عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعى   .22

16  /2  /1025 . 
 

 (Edusearch,Ecolink,Islamiclfo,AraBaseدورة تجريبية عمى قؾاعج معمؾمات دار السشغؾمة )   .23
 1025/ 1/  16 –شخكة دار السشغؾمة لخجمات السعمؾمات بالجمام  
 

 18/2/2437-عسادة خجمة السجتسع و التشسية السدتجامة -لقاء بشػ السدؤولية السجتسعية  .24
 

 24/2/2437 -وحجة الجؾدة  -لمجؾدة تييئة أعزاء ىيئة التجريذ   .25
  

26.   "OPAC&SUMMON" 2437/ 18/2عسادة شؤون السكتبات 
  

 21/1/2437 -عسادة التظؾيخ الجامعي -ميارات القخن الحادي والعذخيؽ وحاجتيا لدؾق العسل   .27
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 .13/21/2436-عسادة التظؾيخ الجامعي  –دمج ميارات األترال بالسشيج   .28
 

 13/22/2436 -عسادة التظؾيخ الجامعي -لمتسخكد حؾل الستعمؼ  التعمؼ التعاوني طخيق  .29
 ىـ5/22/2436 -عسادة التظؾيخ الجامعي -ىؾية الظالب كسجخل لمشجاح   .31

 
 ىـ4/22/2436-عسادة التظؾيخ الجامعي -التجريذ بالتساييد  .31

 
 ىـ3/22/2436 –عسادة التظؾيخ الجامعي  -الفرؾل السقمؾبة   .32

 
 ىـ1/22/2436 –عسادة التظؾيخ الجامعي  -السذاريع التجريذ مؽ خالل   .33

 
جامعة  –كمية التخبية  24/1/1027 –عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعى  –ورشة عسل بعشؾان ) قيؾة تخبؾية (   .34

 االمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل.
 

جامعة االمام  – ورشة عسل بعشؾان ) استخجام السرادر البجيمة فى التجريذ( عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعى  .35
 .1027/ 1/ 6 –عبج الخحسؽ بؽ فيرل 

 
 8/ 14 –جامعة االمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل  –كمية التخبية  –دورة تجريبية بعشؾان ) الجراسة الحاتية (   .36

/2437 
 

ورشة عسل بعشؾان ) إستخجام التقؾيؼ فى عسمية التجريذ وكيفية بشاء ججول السؾاصفات ( عسادة تظؾيخ   .37
 1026/  20/ 28جامعة االمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل  –التعميؼ الجامعى 

 
جامعة االمام عبج  -كمية التخبية  –ورشة عسل بعشؾان ) إعادة صياغة رؤية ورسالة قدؼ رياض األطفال (   .38

 .2438/  1/  14الخحسؽ بؽ فيرل 
جامعة االمام عبج الخحسؽ  –السجتسع  دورة تجريبية بعشؾان ) استخاتيجيات التجريذ ( مخكد التجريب وخجمة  .39

 .2436/  8/  12 – 10مؽ  –بؽ فيرل 
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جامعة االمام عبج الخحسؽ بؽ  –عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعى  -ورشة عسل بعشؾان ) االدارة الرفية (   .41
 . 1025/  2/  17فيرل 

41.  A Workshop on " Creating Media &Interactive Content " The Deanship of 
Education Development at the University of Dammam certifies that  18th2016 

 
جامعة االمام عبج  –عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعى  -ورشة عسل بعشؾان ) إستخاتيجية االستقراء السؾجو(   .42

 .1026/ 2/ 10الخحسؽ بؽ فيرل 
 

عسادة  – APETإعجاد مخخجات التعمؼ لمبخامج والسقخرات حدب االطار الؾطشى لمسؤىالت وورشة عسل   .43
 .2437/  6/  2 – 18 –الجؾدة واإلعتساد االكاديسى 

 7/  27-26 –جامعة حمؾان –مخكد تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ –ورشة بعشؾان ) التقؾيؼ الحاتى (   .44
 /1027. 
 

جامعة اإلمام عبج  –بعسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعى  –تظؾيخ االداء السيشى  دور عزؾ ىيئة التجريذ فى  .45
 . 10/21/2439السؾافق  – 22/9/1027الخحسؽ بؽ الفيرل

 
دورة بعشؾان ) ترسيؼ السشاىج وتؾصيف وتقخيخ البخامج والسقخرات ( مخكد تشسية قجرات أعزاء ىيئة   .46

 . 1028 /7/  9-8جامعة حمؾان فى الفتخة مؽ  –التجريذ 
 4-3جامعة حمؾان فى الفتخة مؽ  –دورة بعشؾان ) الشذخ العمسى ( مخكد تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ   .47

 /7  /1028 . 
ورشة عسل بعشؾان ) استخجام التقؾيؼ فى عسمية التجريذ وكيفية بشاء ججول السؾاصفات ( عسادة تظؾيخ   .48

 .1027/  21/  5بؽ فيرل. بتاريخ جامعة اإلمام عبج الخحسؽ  –التعميؼ الجامعى 
ورشة عسل بعشؾان ) صياغة أسئمة اإلختيار مؽ متعجد لقياس ميارات التفكيخ العميا ( عسادة تظؾيخ التعميؼ   .49

 .1027/  22/  7جامعة اإلمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل. بتاريخ  –الجامعى 
 –كمية التخبية  –(  Black Boardورشة عسل بعشؾان ) ميارات التعامل مع نغام التعميؼ اإللكتخونى   .51

 .2439/  5/  10جامعة اإلمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل . بتاريخ 
ىـ بسقخ وزارة  2440/  7/  27ورشة عسل حؾل بشاء بخامج إعجاد السعمؼ فى الجامعات الدعؾدية  بتاريخ   .51
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 بالخياض.التعميؼ 
 –دورة بعشؾان ) اإلختبارات اإللكتخونية والترحيح اإللكتخونى ( مخكد تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ   .52

 . 1029/  6/  27-26جامعة حمؾان فى الفتخة مؽ 
جامعة  –عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعي ورشة عسل بعشؾان ) نسؾذج أركذ " الترسيؼ التحفيدي لمتعميؼ " (   .53

  ىـ2440/  21/  12 –األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل 
 –( عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعي   السيارات السدتقبمية والتعميؼ القائؼ عمى الكفاياتورشة عسل بعشؾان )   .54

 ىـ2440/  21/  16 –جامعة األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل 
 –( عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعي   تؾعيف التغحية الخاجعة لتحديؽ مخخجات التعمؼورشة عسل بعشؾان )   .55

 ىـ2440/  21/  18 –جامعة األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل 
 –( وكالة كمية التخبية لمجراسات العميا والبحث العمسي  الشذخ العمسي في القؾائؼ الججيجةورشة عسل بعشؾان )   .56

 ىـ2441/  2/  18 –جامعة األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل 
 –( ىيئة تقؾيؼ التعميؼ والتجريب  ورشة عسل بعشؾان )بيئات التعميؼ والتجريب في نغخ السسارسيؽ التخبؾييؽ  .57

 ىـ2442/  21/  19 –السسمكة العخبية الدعؾدية 
جامعة  – عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعي ( ميارات الحكاء الؾججاني لألستاذ الجامعي ورشة عسل بعشؾان )  .58

 ىـ2441/  2/  21 –األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل 
جامعة  –ورشة عسل بعشؾان )نساذج ترسيؼ التعميؼ لبيئات التعمؼ اإلفتخاضية( عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعي   .59

 ىـ2441/  1/  21 –األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل 
عسادة التعميؼ اإللكتخوني والتعميؼ  م إدارة التعميؼ اإللكتخوني والتعمؼ عؽ بعج(ورشة عسل بعشؾان )استخجام نغا  .61

 م1010/  9/  24 –جامعة األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل  –عؽ بعج 
جامعة  –ورشة عسل بعشؾان )تعديد التعميؼ والتعمؼ بإستخجام التكشؾلؾجيا( عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعي   .61

 م 1010/  9/  30 –األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل 
62.  "Tips for Scientific Publishing" Webinar – Research Support Center – Helwan 

University – 3 / 10 / 2020 
عسادة خجمة السجتسع والتشسية (  تجشيؽ حداب الجامعة في مشرة العسل التظؾعيورشة عسل بعشؾان )   .63

 م 1010/  20/  6 –جامعة األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل  – السدتجامة
جامعة األمام عبج  –( وكالة الجامعة لإلبتكار وريادة األعسال  ميارات سؾق العسلورشة عسل بعشؾان )   .64

 م 1010/  20/  7 –فيرل  الخحسؽ بؽ
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65.  Training " Providing Constructive Feedback"  
 م1010/  20/  21 –جامعة األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل  –عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعي 

جامعة األمام عبج  –( وكالة الجامعة لإلبتكار وريادة األعسال  الحكاء الرشاعيورشة عسل بعشؾان )   .66
 م 1010/  20/  23 –الخحسؽ بؽ فيرل 

جامعة األمام عبج  –( وكالة الجامعة لإلبتكار وريادة األعسال  التفكيخ الترسيسيورشة عسل بعشؾان )   .67
 م 1010/  20/  27 –الخحسؽ بؽ فيرل 

" مخكد دعؼ البحث  األولنجوة حؾل " شخح الئحة الجورة الثالثة عذخ لتخقية أعزاء ىيئة التجريذ " " الجدء   .68
 م 1010/  20/  14 –جامعة حمؾان  –العمسي 

نجوة حؾل " شخح الئحة الجورة الثالثة عذخ لتخقية أعزاء ىيئة التجريذ " " الجدء الثاني " مخكد دعؼ    .69
 م 1010/  20/  14 –جامعة حمؾان  –البحث العمسي 

جامعة األمام  –( وكالة الجامعة لإلبتكار وريادة األعسال  كيف أكؾن مبتكخًا ناجحاً ورشة عسل بعشؾان )   .71
 م 1010/  20/  16 –عبج الخحسؽ بؽ فيرل 

71.  Training" Development Through Peer Observation of Teaching "  
 م1010/  20/  19 –جامعة األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل  –عسادة تظؾيخ التعميؼ الجامعي 

جامعة األمام عبج  – الجامعة لإلبتكار وريادة األعسال( وكالة  اخالقيات السيشةورشة عسل بعشؾان )   .72
 م 1010/  22/  3 –الخحسؽ بؽ فيرل 

73.  "Introduction to interdisciplinary research" "  Part 1 " Webinar – Research Support 
Center – Helwan University – 7 / 11 / 2020 

( وكالة الجامعة لإلبتكار وريادة  االستجامة واالستثسار السدؤول " لقاء ساعة معخفة" ورشة عسل بعشؾان )  .74
 م 1010/  22/  8 –جامعة األمام عبج الخحسؽ بؽ فيرل  –األعسال 

جامعة األمام عبج الخحسؽ  –( وكالة الجامعة لإلبتكار وريادة األعسال  إدارة السؾاىبورشة عسل بعشؾان )   .75
 م 1010/  22/  22 –بؽ فيرل 

76.  "Introduction to interdisciplinary research" "  Part 2 " Webinar – Research Support 
Center – Helwan University – 14 / 11 / 2020 

( السخكد اإلقميسي  أفزل السسارسات والتؾجيات السدتقبمية:  والتعميؼ رعاية الظفؾلةنجوة دولية حؾل )   .77
/  22/  28–لمجؾدة والتسيد في التعميؼ ومشغسة العمؼ االسالمي لمتخبية والعمؾم والثقافة ) اإليددكؾ( 

 م 1010
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78.  " Funded Projectes ( Themes and Management) " Webinar – Research Support 
Center – Helwan University – 21 / 11 / 2020  

نجوة دولية حؾل ) جؾدة التعميؼ : قيسة استباقية مجى الحياة ( السخكد اإلقميسي لمجؾدة والتسيد في التعميؼ   .79
 م  1010/  21/  21–ومشغسة العمؼ االسالمي لمتخبية والعمؾم والثقافة ) اإليددكؾ( 

81.  "How to Design a Scientific Poster" Webinar – Research Support Center – 
Helwan University – 5 / 12 / 2020 

 
 

 المجتمع: ةأنشطه خدم صببعب  

قَج بأجراء ّذوة بَذرصت دار اىحْبُ اىخبصت ىيغبث حىه اىضيىك اىعذواّى ىألطفبه وحأثٍر رىل عيى  7

 (2100)اىخحصٍو اىذراصى فى صبخَبر 

بمركز تدرٌب معلمات رٌاض األطفال حول ) االطفال ذوى اإلحتٌاجات  ورشتٌن عمللمت بتمدٌم  2
 7702/  2/  3ق الحدٌثة لدمج االطفال ذوى التوحد ( بتارٌخ الطر –الخاصة من حٌث خصائص النمو 

 هـ 7702/  0/  2 -هـ  

العالج ( وزارة العمل والتنمٌة  –ورشة عمل حول ) المشكالت النفسٌة والسلوكٌة لالطفال التشخٌص  0
 هـ . 7702/  1/ 26اإلجتماعٌة 

لمت بتمدٌم ورشة عمل بعنوان )اإلرشاد باللعب لألطفال العادٌٌن وذوى اإلحتٌاج ( التى عمدت بمركز  7
 هـ. 7770/  2 / 73تدرٌب معلمات رٌاض األطفال وذلن ٌوم 

إعداد معرض الحمائب التعلٌمٌة ضمن متطلبات ممرر النمو اللغوى والعملى للطفل, وذلن فى ٌوم  0
 هـ.7703/  0/  70الثالثاء الموافك 

كلٌة  –لمت بتمدٌم ورشة عمل بعنوان ) مهارات التفكٌر اإلبداعى ( بوحدة الخرٌجٌن والتنمٌة المهنٌة  6
 .2072/  70/ 2جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فٌصل بتارٌخ  –العلوم 

الخرٌجٌن والتنمٌة ( مركز مهارات التفكٌر اإلبداعً كأحد خصائص الخرٌجٌن لمت بتمدٌم ورشة عمل ) 1
 م  2020/  6/  2 –جامعة األمام عبد الرحمن بن فٌصل  – المهنٌة

 –لمت بتمدٌم ورشة عمل )  مهارات المائد الناجح فً سوق العمل ( مركز الخرٌجٌن والتنمٌة المهنٌة  2
 م 2020/  6/  70 –جامعة األمام عبد الرحمن بن فٌصل 

مهارات بناء الفرق والعمل الجماعً كأحد خصائص الخرٌجٌن( مركز تمدٌم ورشة عمل )لمت ب 3
 م 2020/  6/  22 –عة األمام عبد الرحمن بن فٌصل جام –الخرٌجٌن والتنمٌة المهنٌة 

كلٌة  –الخرٌجٌن والتنمٌة المهنٌة  وحدة( مهارات تسوٌك الذات فً سوق العمللمت بتمدٌم ورشة عمل ) 70
 م 2020/  77/  26 –جامعة األمام عبد الرحمن بن فٌصل  -التربٌة 

 

 

 ةالصف (ة/الدولية )المحلية الجمعيات العلمي ثامنا  

جبٍعت اإلٍبً عبذ  –عضى بَرمز اىخرٌجٍِ واىخٍَْت اىَهخٍت  7

 2102/  3/  6 اىرحَِ بِ فٍصو
 عضو
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 تذكر  أخرى تاسعا

حضور ورش خاصة بمراجعة التوصٌفات والخطط فى ضوء عضوٌة اللجنة اإلستشارٌة العلٌا  7
جامعة االمام عبد الرحمن بن  –بممر عمادة التطوٌر  7703لمراجعة الخطط والبرامج لعام 

 فٌصل.

حضور عدد من الورش الخاصة بوحدة الجودة واإلعتماد االكادٌمى حول إعداد تمرٌر الممرر  2
 الدراسة الذاتٌة ونواتج التعلم. –وتمرٌر البرنامج 

جامعة حلوان  –المشاركة فى تدرٌب طالبات التربٌة العملٌة بشعبة رٌاض األطفال بكلٌة التربٌة  0
 .2070 – 2007للفرلتٌن الثالثة والرابعة من عام 

جامعة االمام  –المشاركة فى تدرٌب طالبات التربٌة العملٌة بمسم رٌاض األطفال بكلٌة التربٌة  7
 .2071 – 2077عبد الرحمن بن فٌصل من عام 

جاز أعمال الكنترول جامعة حلوان على إن –شهادة شكر وتمدٌر من سعادة وكٌل كلٌة التربٌة  0
22/7/2077. 

لمت بعمد ورشتٌن لعضوات لسم رٌاض األطفال لشرح توصٌف الممرر وإعداد مصفوفة  6
 اإلختبار.

 

فزت بالمركز الثانً  فً ) تحدي ابتكار الحلول الرٌادٌة المجتمعٌة لجمعٌة أرتماء( وكالة   1
 م  2020أكتوبر  –جامعة األمام عبد الرحمن بن فٌصل  –الجامعة لإلبتكار ورٌادة األعمال 

 
 

 عمٌد كلٌة التربٌة                                      
 

 أ.د/ اٌهاب حمزة                             
 


