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 2022تحدٌث السٌره الذاتٌه/

 صبره حسن أبوسريع زينب االسم

 األطفال رياض بقسم مدرس الوظٌفه الحالٌه

 

 رٌاض األطفال  المسم العلمى

 09922546115محمول: بٌانات التواصل

  sabraaboseree@yhoo.comبرٌد الكترونى:
 

 النشاط م

 العربى/األفرٌمى/المحلىمهام على المستوى الدولى/ أوال"

9  

2  

 مهام على مستوى الجامعه: ثانٌا"

9  

2  

 :الكلٌهمهام على مستوى  ثالثا"

 التدرٌس

 الفرله الشعبه اسم الممرر م

 االولى رٌاض اطفال  تهٌئة الطفل للمراءة والكتابة  

 الثالثة رٌاض اطفال  مفاهٌم علمٌة ورٌاضٌة 

 الثالثة رٌاض اطفال  مفاهٌم لغوٌة 

 الثانٌة رٌاض اطفال  طرق علمٌة لدراسة الطفل  

    

    

    

 األنشطه الطالبٌه

9  

2  

 :والعلمٌه األخرى األنشطه البحثٌه رابعا"

 الرسائل العلمٌه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  الباحثاسم  الدكتوراه

9    

2    

3    

4    

5    

6    

 )     (عدد الرسائلاجمالى 
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 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الماجستٌر

  √ غادة أحمد حسنٌن حسٌن  9

  √ سمر أمٌن أحمد أمٌن  2

  √ وسام ابراهٌم احمد 3

4    

5    

6    

 (    2) الرسائلعدد اجمالى 

 البحث العلمى

 تارٌخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

فاعلٌة برنامج إرشادي لائم على اللعب فً تنمٌة بعض  9
مهارات عملٌات العلم والمٌول العلمٌة لدى طفل الروضة 

 وأثره على السلون اإلٌثاري لدٌهم

كلٌة التربٌة 
ج عٌن –

 شمس 

2092 

2    

3    

4    

الجهه  المؤتمرات: م
 المنظمه

 المشاركه

 ستتتمبل الدراستتات البٌنٌتتة فتتى العلتتوم االنستتانٌة واالجتماعٌتتةم 9
2096  

كلٌتتتتتتة االداب 
 ج حلوان  –

 حضور

كلٌتتتة التربٌتتتة  2095التربٌة ودعم الشخصٌة المصرٌة  2
 ج حلوان –

 حضور

الهٌئتتة العامتتة   2092أدب االطفال فى مصر والعالم العربى عبر العصور 3
لتتتتدار الكتتتتتب 
والوثتتتتتتتتتتتتتتائك 

 المومٌة 

 حضور 

علتتتتم التتتتنفس التربتتتتوى فتتتتى مواجهتتتتة المشتتتتكالت التعلٌمٌتتتتة  4
 2092المعاصرة  

 
 
 
 
 
 
 

مدٌرٌتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
التربٌتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 –والتعلتتتتتتتتتٌم 
ادارة 

المعصتتتتتتتتتتتترة 
 –التربوٌتتتتتتتتة 

مجموعتتتتتتتتتتتتتة 
مستشتتتتتتتتتفٌات 
جمتتتتتتال ابتتتتتتو 

 العزائم

 حضور

االدارة العامتة  2092أدب االطفال ودوره فى التنمٌة المستدامة  5
–للمكتبتتتتتتتات 

 جامعة حلوان 

 حضور

 –المتتتؤتمر العلمتتتى التاستتتي عشتتتر لكلٌةالتربٌةجامعتتتةحلوان  6
الثتتتامن للجمعٌةالمصتتترٌة للكمبٌتتتوتر التعلٌمتتتى )معلتتتم المتتترن 

-كلٌةالتربٌتتتتتتة
 جامعة حلوان 

 حضور
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 2091الواحد والعشرٌن ( 

المتتؤتمر التتدولى الثتتانى لكلٌتتة التربٌةجامعتتةحلوان  )المجتمتتي  2
  2020الرلمى (

-كلٌةالتربٌتتتتتتة
 جامعة حلوان

 حضور

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

 التنمٌه المهنٌه)التدرٌب()متدرب( خامسا"

  2001متدربة فى ورشة عمل ) تموٌم االداء لبناءالتطوٌر االكادٌمى (  1

   2094متدربة فى ورشة عمل  مواصفات الورلة االمتحانٌة عام  2

 2096عام   Rubricsمتدربة فى ورشة عمل تصمٌم مهام االداء باستخدام مماٌٌس التمدٌر  3

بالتعاون مع شركة ميكروسوفت يوم تابعة لوزارة الشباب والرياضة TOTمتدربةفى دورة  4
13 /3 /6132- 66 /6 /6132 

" تابعة لمركز تنمية قدرات اعضاءهيئة التدريس كلية التربية  TOTدورة " متدربة فى  5

 66/9/6132-31جامعة حلوان 

 

متدربة فى ورشة عمل ) مراحل النمو االرتمائى فى مرحلة رٌاض االطفال وعاللته بأنماط  6
 2092سبتمبر  30السائدة والمناهج الدراسٌة ( التعلٌم 

متدربة فى ورشة عمل ) لواعد البٌانات العالمٌة المتاحة من خالل بنن المعرفة المصرى (  7
92,-93 /92/2092 

-93متدربة فى دورة تدرٌبٌة ) التخطٌط االستراتٌجى لكلٌات ومعاهد التعلٌم العالى  8
94/2/2092 

 24/90/2092االسئلة ) االختبارات التحصٌلٌة الممالٌة والموضوعٌة (  متدربة فى دورة بنون 9

   Moodle Training for University Staff Workshop 2020  متدربة فى دورة 10

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

 المشروعات المموله: سادسا"
  
  

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

 أنشطه خدمه المجتمي: سابعا"

 الندوات 

ماٌو الثانوٌة  95مدربة فى ندوة ) أسس توظٌف مهارات ولدرات الطالب ( فى مدرسة  1
 2092الصناعٌة بنات أبرٌل 

 2092بمعهدالوفاءاألزهرى بنٌن مدربة فى ندوة ) لغة الجسد (  2
 

 الصفه الجمعٌات العلمٌه)المحلٌه/الدولٌه( ثامنا"

 عضو رابطة االخصائٌٌن النفسٌٌن  9

2   

3   

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

 أخرى سابعا"

جامعة حلوان الموافك ٌوم  –كلٌة التربٌة  –المشاركة فى فعالٌات الٌوم العالمى لذوى االعالة  9
 3/92/2095الخمٌس 

 

المشاركة بالحضور فى فعالٌات االسبوع البٌئى لكلٌة التربٌة جامعة حلوان تحت شعار " افعل  - 2
 25/2/2096 – 29/2" , فى الفترة من 

 93/4/2096المشاركة فى فعالٌات ٌوم الطفل المتمٌز بكلٌة التربٌة جامعة حلوان ٌوم  - 3
 

ابرٌل  4المشاركة بالحضور فى الٌوم العالمى للتوحد كلٌة التربٌة جامعة حلوان الموافك  - 4
2096 
 

المشاركة بالحضور فى ندوة " التوعٌةباضطرابات الملك "  كلٌة التربٌة جامعة حلوان  5
 2096ابرٌل  22الموافك 

 

 20/99/2096جامعة حلوان –كلٌة التربٌة  –المشاركة فى فاعلٌات الٌوم العالمى للطفل  

جامعة حلوان الموافك ٌوم  –كلٌة التربٌة  –المشاركة فى فعالٌات الٌوم العالمى لذوى االعالة  6
4/92/2096 
 

 2096المشاركة فى النشاط الخاص بوحدة متابعة الخرٌجٌن  2

 2092المشاركة فى فعالٌات ملتمى التوظٌف والخرٌجٌن لطالب الكلٌة عن العام  2

 2091المشاركة فى فعالٌات ملتمى التوظٌف والخرٌجٌن لطالب كلٌة التربٌة  1

90  

  

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

 


