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 2022 تحدٌثالسٌره الذاتٌه/

 أ.د/ محمود أحمد محمود مزٌد االسم

 أستاذ إعالم وثقافة الطفل المتفرغ  الوظٌفه الحالٌه

 جامعة حلوان –كلٌة التربٌة  –قسم رٌاض األطفال  القسم العلمى

 01116511114 محمول: التواصلبٌانات 
 Mahmoudmaziad953@gmail.com برٌد الكترونى:

 

 النشاط م

 العربى/األفرٌقى/المحلىمهام على المستوى الدولى/ أوال"

طدزد ثبلموبييزيدخ  –جبهعخ الزحدد   –ثكليخ اآلداة والززثيخ  –أعيز للزدريض ثقظن اإلعالم  1

 م.2012-2011م وحزى العبم المبهعى2004/2005الليجيخ في العبم المبهعي 

هدددي )اًزددددة للعودددً عويدددداا لوعةدددد المشيدددزح العدددبلى لفعدددالم وعلددد م ا ر دددب  فدددى ال زدددزح  2

 (م31/8/2012م حزى 1/9/2014

 مهام على مستوى الجامعه: ثانٌا"

1  

2  

 :الكلٌهمهام على مستوى  ثالثا"

 التدرٌس

 الفرقه الشعبه اسم المقرر م

 الرابعة رٌاض أطفال مجالت أطفال 1

 ماجستٌر رٌاض أطفال برامج اإلعالم لطفل الروضة )متقدم( 2

 الرابعة رٌاض أطفال إعالم الطفل 3

 األولى رٌاضة أساسً أدب أطفال 4

دراسات اجتماعٌة، ولغة  دراما ومسرح الطفل 5
 عربٌة أساسً

 الثانٌة

    

    

 األنشطه الطالبٌه

1  

2  

 :والعلمٌه األخرى األنشطه البحثٌه رابعا"

 الرسائل العلمٌه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الدكتوراه

    أحمد حمدي راشد  1

    إٌناس أحمد عبد العزٌز 2

    رشا دمحم دمحم عبد الداٌم 3

4    

5    

6    

 الجامعهخارج  داخل الجامعه  اسم الباحث الماجستٌر
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    غادة أحمد حسانٌن 1

2    

3    

4    

5    

6    

  البحث العلمى

 تارٌخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

"تعرض األطفال للتلٌفزٌون المصري وعالقته بمستوى  1
 معرفتهم لبعض الموضوعات البٌئٌة" 

مجلة 
دراسات 
 الطفولة

 م1111أكتوبر 

قضددبيب الوددزايقيي يوددب يعكظددةب الزل شيدد ى الو ددز  )دراطددخ  2

 رطجيقيخ على ثزًبهج ح ار هع الكجبر( 

 

الوملخ 

الو زيخ 

لجح س 

 اإلعالم

 م2001

  الزدي  الجزاهج الزعليويخ الزي رقددهةب قٌدبح الٌيدً للزعلدين ال دبً" 3

 رظزقجلةب الودارص وعالقزةب ثزالهيذ ال بً يخ العبهخ "

هملخ دراطبد 

رزث يخ 

 واجزوبعيخ

 م2001

دوافدددع اطدددزلدام الودددزايقيي للقٌددد اد ال ضدددب يخ وا  دددجبعبد " 4

  "الوزحققخ لةن 

هملخ دراطبد 

 الط  لخ
2002 

دور ثزًبهج عبلن طوظدن فدي رٌويدخ ثعدج الم اًدت الوعزفيدخ " 5

  "والقيويخ لدى ط ً هب قجً الودرطخ 

هملخ دراطبد 

رزث يخ 

 واجزوبعيخ

 م2002

دور الزل شي ى في رشويد األط ب  ثبلوعل هدبد عدي األحدداس "  6

  "المبريخ 

هملخ دراطبد 

 الط  لخ
 م2002

ا رمبيدددبد الحدي دددخ فدددي ثحددد س عالقدددخ الط دددً ثبإلعالًدددبد " 1

  "الزل شي ًيخ
 م.2003ي لي   

الوملخ   جبعبد الوزحققخ لةن م األط ب  لقٌ ارةن ال ضب يخ واإلاطزلدا" 8

الو زيخ 

 الزأ لجح س 

 م2004

اعزوبد الوزايقيي على القٌ اد اإلخجبريخ في هزبثعخ األحداس " 1

  "والقضبيب الظيبطيخ

الوملخ 

الو زيخ 

لجح س الزأ  

 العبم

 م2005

هملخ دراطبد  ارمبيبد  جبة المبهعبد الليجيخ ًح   جكخ ا ًززًذ" " 10

 الط  لخ
 م2006

ال ضدب يخ ثز قيدا األط دب  عالقخ الجزاهج الديٌيخ فدي القٌد اد " 11

  ب"ديٌيا 

هملخ دراطبد 

 الط  لخ
 .م2006

فصددداراد الوقدهددخ ملدديةن وعالقزةددب ثزلجيددخ لقددزا ح األط ددب  "  12

  "ثعج احزيبجبرةن هٌةب

هملخ دراطبد 

رزث يخ 

 م2006
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 واجزوبعيخ

رعدددزل الوددددزايقيي للزل شيدددد ى الليجددددي وعالقزدددد  ثوظددددز ى "  13

 هعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزفزةن ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحيخ 

 

دراطبد هملخ 

رزث يخ 

 واجزوبعيخ

 م2002

الجهه  المؤتمرات: م
 المنظمه

 المشاركه

الوؤروز العلودي العب دز لكليدخ اإلعدالم الوٌعقددح فدي ال زدزح هدي  1

م رحدددذ  دددعبر اإلعدددالم الوعبصدددز والة يدددخ 2004هدددبي  4-6

 العزثيخ 

يليدددخ األعدددالم 

جبهعدددددددددددددددددددخ 

 القبيزح

ملقدددددددب  ثحدددددددش 

الكددددددددددددددبرر ى )

الو ددددز  فددددي 

الزلي شيدددددددددددددد ى 

وعالقز  ثزدعين 

الة يددددددخ لدددددددى 

 – (األط دددددددددددب 

دراطددخ رطجيقيددخ 

علددددى هظلظددددً 

 "ثكبر"

جويددع هددؤروزاد يليددخ الززثيددخ جبهعددخ حلدد اى هٌددذ عددبم  2

 وحزى اآلى. 1996

 

ثبلحضدددددددددددددد ر  

 والوٌبقشخ

الوددؤروز العلوددي الظددبدص لكليددخ اإلعددالم جبهعددخ القددبيزح فددي   3

م رحذ  عبر "اإلعدالم العزثدي فدي 2000هبي  4-3ال ززح هي 

 القزى الحبد  والعشزيي" وجويع الوؤروزاد وحزى اآلى.

 

يليدددخ األعدددالم 

جبهعدددددددددددددددددددخ 

 القبيزح

 إلقاء بحث

والجيئخ" الوٌعقد فدي ال زدزح  ًالوؤروز العلوي رحذ  عبر "الط  4

 م 2001هبرص25-24هي 

 

هعةددددددددددددددددددددددد 

الدراطدددددددددددبد 

العليدب للط  لددخ 

وهزيدددددددددددددددددش 

دراطددددددددددددددبد 

الط  لددددددددددددددددخ 

ثمبهعدددخ عددديي 

  وض

 ددددددددبر  فددددددددي 

 رٌظددددين أعوددددب 
 المؤتمر

الوٌعقدد فدي ال زدزح  "الط ً العزثدي والزحدد "  الوؤروز العلوي 5

 م 2002هبرص  10-8هي 

 

هعةددددددددددددددددددددددد 

الدراطدددددددددددبد 

العليدب للط  لددخ 

 وهزيدددددددددددددددددش

دراطددددددددددددددبد 

الط  لددددددددددددددددخ 

ثمبهعدددخ عددديي 

  وض

 ددددددددبر  فددددددددي 

 رٌظددددين أعوددددب 
 المؤتمر

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



 
 كلية التربية

 قسم/ رياض األطفال
 

4 

 

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

 م.1996اجزيبس دورح معداد الوعلن المبهعي يٌبيز  1

 م2004أيز ثز14-12ل ززح هي فى ااجزيبس الجزًبهج الزدريجي "هةبراد مداريخ"  2

 م2006ي لي 18 -16اجزيبس الجزًبهج الزدريجي "ر وين الوقزر المبهعي" لل ززح هي  3

 م2006ي لي 20-19اجزيبس الجزًبهج الزدريجي "مدارح ا جزوبعبد" لل ززح هي  4

 م2006ي لي 26-24الزدريض" صجبحي لل ززح هي  اجزيبس الجزًبهج الزدريجي "رقيين 5

-24اجزيددددبس الجزًددددبهج الزدددددريجي "الزدددددريض ثبطددددزلدام الزكٌ ل جيددددب" هظددددب ي لل زددددزح هددددي  6

 م2006ي لي 26

 تذكر البرامج التدرٌبٌه التى شارك فٌها كمتدرب  شامال":جهه التدرٌب/تارٌخ التدرٌب
 

 المشروعات المموله: سادسا"
1  
2  

 المشروعات التى شارك فبها مع ذكر الصفه)باحث رئٌسى/عضو...( والجهه الممولهتذكر 
 

 أنشطه خدمه المجتمع: طبثعب"

 الندوات م

  

  

 التدرٌب)مدرب( م

  

  

  
 

 الصفه الجمعٌات العلمٌه)المحلٌه/الدولٌه( ثامنا"

 جوعيخ أحجب  الط  لخ 1

 
 عض 

2   

3   

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

 

 الخبرات فً مجال نظم الجودة واالعتماد تاسعا"

 

 أخرى عاشرا"

 

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

 


