
 
 
 

 كلية التربية            

 (2222تحديث)السيره الذاتيه/

 رشا دمحم دمحم عبد الدايم  االسم

 ومدرب معتمد وخبير تنمية الموارد البشرية مدرس بمسم رياض األطفال الوظيفه الحاليه

 رياض األطفال المسم العلمى
 

 النشاط م

 العربى/األفريمى/المحلىمهام على المستوى الدولى/ أوال"

1  

2  

 مهام على مستوى الجامعه: ثانيا"

 2216/2017حلوان للعام الجامعى عضو بمركز تربية الطفل بجامعة  1

2  

 :الكليهمهام على مستوى  ثالثا"

 2212/2212عضو لجنة المكتبة بكلية التربية جامعة حلوان للعام الجامعى  1

 2212/2212عضو لجنة العاللات الثمافية بكلية التربية جامعة حلوان للعام الجامعى  2

 التدريس

 الفرله الشعبه اسم الممرر م

 الثالثة رياض األطفال مسرح ودراما الطفل 1

 الثانية رياضة اساسى دراما ومسرح الطفل 2

 الثانية علوم اساسى دراما ومسرح الطفل 3

 الثانية رياض األطفال حموق االنسان 4

 األولى رياض األطفال مدخل إلى دور الحضانة ورياض األطفال 5

 الثالثة رياض األطفال المفاهيم العلمية والرياضية 6

 الرابعة رياض األطفال المفاهيم الدينية واألخاللية لطفل الروضة 2

 الثانية رياض األطفال مناهج وبرامج طفل الروضة 2

 الثانية رياضة اساسى ادب الطفل 2

 الثانية علوم اساسى ادب الطفل 12

 األنشطه الطالبيه

وحتى  2224اإلشراف على طالبات الفرلة الثالثة والرابعة شعبة رياض األطفال فى التربية العملية منذ عام  1
 2222نهاية عام 

 معرض لألنشطة الطالبية 2

 :والعلميه األخرى األنشطه البحثيه رابعا"

 الرسائل العلميه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الدكتوراه

1    

2    

3    

 )   (عدد الرسائلاجمالى 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث 

   رحاب صوفى أحمد  ) تم منح الباحثة( 1

   الشيماء السيد عطية 2

3    

 (  2)   عدد الرسائلاجمالى 

 البحث العلمى:

 تاريخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

 بجامعةكلية التربية  تنمية ليم المواطنة فى ضوء الحد من األغتراب لدى طفل الروضة 1
 حلوان

 2216ابريل

2    



 
 
 

 كلية التربية            

3    

4    

 المشاركه الجهه المنظمه المؤتمرات: رابعا"

ثبلهيئرخ الؼبهرخ لرذاس ال زرت والىصرب    7102ػجرش الؼصرىس ًرىفوجش هؤروش أدة األطفبل فً هصش والؼبلن الؼشثً  1

 الوشبسكخ ثبلحضىس 70/00/7102-71القىهيخ هي 

 الوشبسكخ كوزحذس فً هؤروش الزشثيخ ودػن الشخصيخ الوصشيخ ث ليخ الزشثيخ جبهؼخ حلىاى. 2

 

رحرذ ػٌرىاىم هغرزقج   7101هربسط  01-01فؼبليبد الوؤروش الذولً الضبلش ل ليخ األداة الوٌؼقذ فً الفزرشح هري  3

 الذساعبد الجيئيخ فً الؼلىم اإلًغبًيخ واإلجزوبػيخم

جبهؼخ حلىاى الضبهي للجوؼيخ الوصشيخ لل وجيىرش الزؼليوً الفزشح هري األحرذ  –الوؤروش الؼلوً الزبعغ ل ليخ الزشثيخ  

 والؼششييمم هؼلن القشى الىاحذ وػٌىاًه 7101أغغطظ  01أغغطظ إلً األصٌيي  01

)خياليح وواقعيح( لثناء كتة القراءج فى مرحلح  "مختاراخ أدتيح وعلميحالوؤروش الؼلوً الزبعغ ػشش ثؼٌىاى  

 الجوؼيخ الوصشيخ للقشاءح والوؼشفخ. 7101أغغطظ  77إلً  70فً الفزشح هي التعليم األساسى"

ع " الوؤروش الؼلوً الضبلش ػشش ثؼٌىاى  فرً " أدب األطفال ودوره فى التنميةح المتةتذامحم ميليةاع وعرتيةاع وعالميةا

 الو زجخ الوشكضيخ ثجبهؼخ حلىاى 7101فجشايش  70إلً  71الفزشح هي 

كليخ  7101ًىفوجش  01-1فً الفزشح هي " الترتيح وتيذياخ الثورج الصناعيح الراتعح"الوؤروش الذولً ثؼٌىاى 

 القبهشح الذساعبد الؼشثيخ ثجبهؼخ

فً الفزشح هي "اقتصاد المعرفح والتمكين الرقمى للتعليم" الوؤروش الذولً الضبًً والؼلوً الزبعغ ػشش ثؼٌىاى  

 كليخ الزشثيخ ثجبهؼخ حلىاى. 7171فجشايش   71-72

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

 التنميه المهنيه)التدريب()متدرب( خامسا"

 22/2/2216-12" تابعة لمركز تنمية لدرات أعضاء هيئة التدريس كلية التربية بجامعة حلوان  totبرنامج " 1

الجشًبهج الزذسيجً رىصيف الجشاهج و الوقشاساد ورقىين ًىارج الزؼلن لوؤعغبد الزؼلين الؼبلً فً الفزشح هي  دوسح 2

 هي الهيئخ القىهيخ لضوبى الزؼلين واالػزوبد.71/7-7/3/7102

الوشبسكخ ثفبػليخ فً وسشخ دػن فًٌ لقغن سيبض األطفبل فً وحذح ضوبى الجىدح ثؼٌىاى )ًىصيف الجشاهج  

 70/0/7101قشساد( ورلك يىم األسثؼبء الوىاف  والو

هرري الهيئررخ القىهيررخ لضرروبى  72/2/7102-73دوسح الزقررىين الررزارً ل ليرربد وهؼبهررذ الزؼلررين الؼرربلً فررً الفزررشح هرري 3

 الزؼلين واالػزوبد.

4 
 

هرري الهيئررخ القىهيررخ  02/1/7102-01فررً الفزررشح هرري  دوسح الوشاجؼررخ الخبسجيررخ لل ليرربد وهؼبهررذ الزؼلررين الؼرربلً

 لضوبى الجىدح واالػزوبد

هرري الهيئررخ القىهيررخ  02/7/7101-03فررً الفزررشح    الزؼلررين الؼرربلً ل ليرربد وهؼبهررذدوسح الزخطرريظ اإلعررزشاريجً  5

  واالػزوبد جىدح الزؼلينلضوبى 

والزررً  هرري وحررذح إداسح هشررشوػبد رطررىيش الزؼلررين الؼرربلً م SPSSم دوسح رذسيجيررخ ػرري األعرربليت اإلحصررب يخ  6

 0/7/7101 -30/0ػقذد ثوشكض القيبط والزقىين خالل الفزشح هي 

والزررً  دوسح رذسيجيررخ ػرري أعرربليت الزقررىين وإػررذاد االخزجرربساد هرري وحررذح إداسح هشررشوػبد رطررىيش الزؼلررين الؼرربلً 2

  72/0/7101-73ػقذد ثوشكض القيبط والزقىين خالل الفزشح هي 

ثوشكضالقيبط والزقىين خرالل  هي وحذح إداسح هششوػبد رطىيش الزؼلين الؼبلًالزف يش اإلثز بسي  دوسح رذسيجيخ ػي 2

 إ03/1/7101-07الفزشح هي 

هي هشكض رٌويخ  01/1/7101-01فً الفزشح هي  مالؼو  رحذ الضغىط الٌفغيخمالجشًبهج الزذسيجً اجزيبص   2

 قذساد أػضبء هيئخ الزذسيظ والقيبداد ثجبهؼخ حلىاى

هي هشكض رٌويخ قذساد أػضبء هيئخ الزذسيظ  1/7/7101-3دوسح مإػذاد الوؼلن الجبهؼًم فً الفزشح هي  12

 والقيبداد ثجبهؼخ حلىاى

هي هشكض رٌويخ قذساد أػضبء هيئخ  03/7/7101-07الفزشح هي اجزيبص الجشًبهج الزذسيجً مالؼشض الفؼبلم فً  11

 الزذسيظ والقيبداد ثجبهؼخ حلىاى

هي هشكض رٌويخ قذساد أػضبء هيئخ الزذسيظ  77/2/7101-70الجبهؼيخ م فً الفزشح هي  اإلداسحدوسحم  12

 والقيبداد ثجبهؼخ حلىاى
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للزخصصبد اإلًغبًيخ واالجزوبػيخم ػوبدح الجحش الؼلوً دوسح رذسيجيخ ػي ماخزجبساد الوجالد الوصٌفخ  13

 2020يىليى 2ثجبهؼخ الوللك خبلذ ثبلوول خ الؼشثيخ الغؼىديخ

 zoom  ػجش ثشًبهجOn - line 

14 ProQuest Dissertations and Theses Global Databas    Partnership  with 

Egyptian Knowledge Bank    May 17,2020 
                       

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

 

 المشروعات المموله: سادسا"

  
  

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

 المجتمع: خدمهأنشطه  عبثؼبم

 الندوات 1

 الزً رن رٌظيوهب ثبل ليخ "cفيرس "الولاية من األلتهاب الكبدى الفيروسى   

ومهىاصرررفبد الىسقرررخ ثؼٌىاىمإػرررذاد األعرررئلخ الوىضرررىػيخ والزصرررحي  اإلل زشوًًم ػوررر  فرررً وسشرررخ هزرررذسة 

 7102أثشي   07االهزحبًيخ ورطىيشهبم يىم األسثؼبء 
 

 التدريب)مدرب( 2

ضمن فعاليات  خامات البيئة وإعادة تدويرها مع معلمات رياض األطفالمدرب بورشة فنية عن استخدام  
 رحذ شؼبس مأفؼ م إثذاػبد لجىدح الحيبح. 71/7/7101إلً  70/7/7101فً الفزشح هي  األسبوع البيئى

 24/2/2216تدريب معلمات رياض األطفال على التعلم النشط فى ادارة البساتين ودار السالم 

إلً  70/7/7101عؼذ صػلىل الضبًىيخ ثٌبد ضوي فؼبليبد األعجىع الجيئً فً الفزشح هي لىسشخ ػو  ثوذسعخ  

 رحذ شؼبس مأفؼ م إثذاػبد لجىدح الحيبح. 71/7/7101

هذسثخ فً وسشخ ػو  مأًب ضذ الزٌوشم ضوي فؼبليبد الوؤروش الؼلوً الضبًً لقغن سيبض األطفبل ث ليخ الزشثيخ  

 7101ثجبهؼخ حلىاى اثشاي  

 

 الصفه الجمعيات العلميه)المحليه/الدوليه( امنا"ث

1   

2   

3   
 تذكر العضويه والمنظمات المحليه والعربيه وااللليميه والدوليه مع ذكر الصفه)عضو/رئيس مجلس اداره/سكرتير....(فى الجمعيات والهيئات 

 

 أخرى سابعا"

 2212كلية التربية جامعة حلوان عام المشاركة فى فعاليات ملتمى التوظيف والخريجين لطالب  1

 ثقبػخ الوؤروشاد ثجبهؼخ حلىاى.  3/07/7101الوشبسكخ فً فؼبليبد اليىم الؼبلوً لزوي اإلػبقخ الوىاف   2

 01/2/7101الوشبسكخ فً رٌظين حف  الطف  اليزين ثبل ليخ يىم األحذ  3

 2212/2212الجامعى منسك برنامج الدبلوم الخاص  لمسم "رياض األطفال" للعام  4

 2212/2212منسك برنامج الماجستير  لمسم "رياض األطفال" للعام الجامعى  5

 2212/2212أمين المجلس لمسم رياض األطفال كلية التربية جامعة حلوان للعام الجامعى  6

 المشاركة فى توصيف برنامج إعداد معلمة رياض األطفال والمصفوفات 2

التربية جامعة حلوان للمشاركة الفعالة فى فعاليات االحتفال بعيد الطفولة والذى عمد فى شكر وتمدير من كلية  2
 26/11/2212مدرسة لصر الدوبارة يوم الثالثاء الموافك 

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

 


