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 2222  تحدٌثالذاتٌه/ السٌره

 فاتن زكريا دمحم على النمر    االسم

 استاذ قسم رياض االطفال  الوظٌفه الحالٌه

 رياض االطفال  المسم العلمى

 21221416366محمول: بٌانات التواصل
 dr.f.elnemer@hotmail.com برٌد الكترونى:

 

 النشاط

 العربى/األفرٌمى/المحلىمهام على المستوى الدولى/:أوال"

 

 مهام على مستوى الجامعه::ثانٌا"

 

 :الكلٌهمهام على مستوى :ثالثا"

 التدرٌس

 الفرله الشعبه اسم الممرر م

دراسات اجتماعٌة وانجلٌزى  مهارات حركٌة 1
 اساسى 

 اولى 

 ثانٌة رٌاض اطفال 2حركٌة تربٌة 2

علوم اساسى وانجٌلزى  مهارات حركٌة 3
 ودراسات اجتماعٌة

 اولى 

 ماجستٌر  رٌاض اطفال ممرر تكمٌلى  4

    

    

    

 األنشطه الطالبٌه

 

 : والعلمٌه األخرى البحثٌه رابعا"األنشطه

 الرسائل العلمٌه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  الرسالة/عنوان اسم الباحث الدكتوراه

   

   

   

 خارج الجامعه داخل الجامعه  /عنوان الرسالةاسم الباحث الماجستٌر

  √ دمحم سعدالدٌن دمحم  مرٌم

  √ طارق عبدالمنعم دمحم امنٌة

   

 البحث العلمى

 تارٌخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

اإللكترونٌه فً إكساب دور التصمٌم الجرافٌكً للمصه  1
 أطفال الروضه بعض المهارات اإلجتماعٌه والحركٌه

المؤتمر األول 
لفنون الجرافٌن 

2216 
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وخدمة المجتمع 
 بأسوان 

 –مشروع لوزارة التعلٌم العالً برعاٌة عمادة البحث العلمً  2
لجامعة طٌبه بعنوان )برنامج إرشادي عمالنً انفعالً 

رٌاض األطفال  واألمهات سلوكً لتنمٌة وعى معلمات 
  السعودٌات نحو مخاطر إساءة المعاملة لدى أطفالهن

مجلة المراءة و 
المعرفة ,العدد 

(,الجزء 11)
الثانى  ,تصدرعن 
الجمعٌة الدولٌة  

للمراءة و 
المعرفة,الجزء 

 الثانى.

2211  

مجلة  استخدام إستراتٌجٌة االكتشاف الموجه إلكساب 3
( 4الطفولة,العدد )

رٌاض كلٌة 
األطفال,جامعة 

 الماهرة

2222 

فاعلٌة حمٌبة تعلٌمٌة ممترحه لتنمٌة بعض المهارات  4
 االجتماعٌه لالطفال ذوى صعوبات التعلم

) مجلة دراسات  -
تربوٌه ( جامعة 

 الزلازٌك

2222 

تصور ممترح لبرنامج تمرٌنات حركٌة عالجٌة لتصحٌح  5
وإنعكاسها على بعض إنحرافات  العمود الفمرى لألطفال 

 وضع إستراتٌجٌة تصمٌمٌة ممترحة لألثاثات المعدنٌة

) مجلة دراسات  
تربوٌه ( جامعة 

 الزلازٌك

2222 

فاعلٌة برنامج أنشطة لصصٌة تربوٌة ممترح لتنمٌة تمبل  6
 الذات لدي الطفل التوحدي

الجمعٌه الدولٌه 
 للمرأه والمعرفه

2225 

دافعٌة اإلنجاز لدي طفل دور  االلعاب التروٌحٌة فً تنمٌة  2
 الروضة

مجلة بحوث  -
تربوٌه فً التربٌه 

 وعلم النفس

2223 

اثر برنامج ممترح لتنمٌة الطاللة الحركٌه لدى طفل ما لبل  1
 المدرسه

مجلة دراسات  -
تربوٌة واجتماعٌة 

 جامعة حلوان –

2223 

فاعلٌة برنامج أنشطة تروٌحٌة ممترح لتنمٌة حب االستطالع  2
ببعض متغٌرات البٌئة األسرٌة ألطفال ما لبل  وعاللته
 المدرسة

نشر  -1222
بمجلة دراسات 

 تربوٌة واجتماعٌة

1222 

فاعلٌة برنامج لتنمٌة الوعً الصحً وتوفٌر عوامل األمان  12
 لطفل الروضة لائم على األنشطة

المؤتمر العلمً 
المومً " تطوٌر 
نظم إعداد المعلم 
العربً وتدرٌبه 

األلفٌة مع مطلع 
 ثالثة

1222  

مفهوم الذات وعاللته باللٌالة الحركٌة ألطفال ما لبل  11
 المدرسة

بالمجلة العلمٌة   -
لكلٌة التربٌة 
 جامعة حلوان

1221 
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فاعلٌة برنامج متكامل لتنمٌة الوعً المكانً لدي طفل  12
 الروضة الكفٌف

المؤتمر العلمً 
ذوى االحتٌاجات 
الخاصة والمرن 

 والعشرٌنالحادي 

1221 

استخدام األنشطة لتنمٌة األداء الحركً لألطفال المعالٌن  13
 ذهنٌا  

المؤتمر العلمً  -
الخامس التعلٌم 
من اجل مستمبل 

 عربً أفضل

 
1222 

اتجاهات طالبات شعبة الطفولة بكلٌة التربٌة جامعة حلوان   14
 نحو مهنة التدرٌس

المؤتمر العلمً 
الرابع )مستمبل 

فً الوطن التعلٌم 
العربً بٌن 

 األلالٌم والعالمٌة

1226 

 المشاركه الجهه المنظمه المؤتمرات: م

المؤؤؤؤتمر الؤؤؤدولى الثؤؤؤانى للمؤسسؤؤؤة العربٌؤؤؤة للتربٌؤؤؤة والعلؤؤؤوم  1
 2222واالداب 

عضؤؤؤؤؤؤؤوومحكم  ؟؟؟
البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاث 

 المؤتمر 

المؤؤؤؤتمر الؤؤؤدولى االول للمؤسسؤؤؤة العربٌؤؤؤة للتربٌؤؤؤة والعلؤؤؤوم  2
 2211واالداب 

 حضور جامعةالماهرة

المؤؤؤؤؤؤؤؤتمر األول لفنؤؤؤؤؤؤؤون الجرافٌؤؤؤؤؤؤؤن وخدمؤؤؤؤؤؤؤة المجتمؤؤؤؤؤؤؤع  2
 2216بأسوان

 بحث جامعة اسوان

المؤتمر العلمؤً المؤومً " تطؤوٌر نظؤم إعؤداد المعلؤم العربؤً  3
 1222وتدرٌبه مع مطلع األلفٌة ثالثة

 ٌحث ؟؟؟

المؤؤؤتمر العلمؤؤً ذوى االحتٌاجؤؤات الخاصؤؤة والمؤؤرن الحؤؤادي  4
 1221والعشرٌن

 بحث ؟؟؟

المؤؤؤتمر العلمؤؤً الخؤؤامس التعلؤؤٌم مؤؤن اجؤؤل مسؤؤتمبل عربؤؤً  5
 1222 أفضل

 بحث ؟؟؟

المؤتمر العلمً الرابع )مستمبل التعلٌم فً الوطن العربً بٌن  6
 1226األلالٌم والعالمٌة

 بحث ؟؟؟؟

 مؤتمر.....(ٌذكر اسم المؤتمر والجهه المنظمه له وطبٌعه المشاركه)ببحث/حضور/رئٌس جلسه/رئٌس 
 

 متدرب(مدرب/المهنٌه)التدرٌب() التنمٌه خامسا"

المشاركة الفعالة فى حضور السٌمنارالرلمى للتأثٌرات النفسٌة واالجتماعٌة لجائحة كورونا بمركزدعم  -
 zoomعبر 2222ٌولٌو  2 البحث العلمى بجامعةحلوان 

حضور ندوة" توجٌهات االتحاد الدولى لكرة المدم فٌما بعدالكورونا وضوابط عودةالنشاط " تابع لمنتدى  -
 zoomعبر  2222ٌونٌو 5التمٌز للثمافةالرٌاضٌة 

المتاحة بمركزدعم  وفرص التموٌل الجهات المانحة الممولة حضور ورشةعمل "المشروعات البحثٌة -
 zoomعبر 2222  ٌولٌو 21 البحث العلمى بجامعةحلوان

 6-5 -مؤسسةعتاد الرلمٌة  –والشخصٌة لمعلم المرن الحادى والعشرٌن  حضور ندوة المهارات المهنٌة -
 zoomعبر 2222 اغسطس 

  - جامعةحلواندعم البحث العلمى مركزب  Arabic Citation Index Workshopحضور ورشة  -
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 zoomعبر 2222اغسطس  12
 

 
 

 المشروعات المموله: سادسا"
لجامعة طٌبه بعنوان )برنامج  –مشروع لوزارة التعلٌم العالً برعاٌة عمادة البحث العلمً  

إرشادي عمالنً انفعالً سلوكً لتنمٌة وعى معلمات رٌاض األطفال  واألمهات السعودٌات 
(,الجزء 11مجلة المراءة و المعرفة ,العدد )  -2211 نحو مخاطر إساءة المعاملة لدى أطفالهن

.د فاتن النمر + د نجالء  ,تصدرعن الجمعٌة الدولٌة  للمراءة و المعرفة,الجزء الثانى  الثانى
 الزهار

 
  

 تذكر المشروعات التى شارن فبها مع ذكر الصفه)باحث رئٌسى/عضو...( والجهه المموله
 

 أنشطه خدمه المجتمع: سابعا"

 

 

 الصفه الجمعٌات العلمٌه)المحلٌه/الدولٌه( ثامنا"

 عضو التربوٌٌن العرب ومحكم البحاث الطفولة رابطة

 مؤسس المؤسسة العربٌة للتربٌة والعلوم واالداب

 عضو الهٌئة العامة لرعاٌة وتوجٌة المكفوفٌن بالماهرة

 عضو بالماهرةمكتب الخبراء التربوٌٌن التابع لهٌئة الٌونٌسٌف 

 عضو نمابة المعلمٌن بالماهرة

 عضو بالماهرةنمابة المهن الرٌاضٌة 

لجنة الصحة النفسٌة بلجنة االستشارات العامة بالجمعٌة السعودٌة لطب األسرة 
 والمجتمع بالمدٌنة المنورة

 عضوومؤسس

تذكر العضوٌه والمنظمات المحلٌه والعربٌه واالللٌمٌه والدولٌه مع ذكر الصفه)عضو/رئٌس مجلس 
 اداره/سكرتٌر....(فى الجمعٌات والهٌئات 

 

 الخبرات فً مجال نظم الجودة واالعتماد "تاسعا

 

 أخرى عاشرا"

 

 تذكر أى أنشطه شارن فٌها ولم ترد فى االنشطه الوارده فى النموذج

 


