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 2022 تحدٌثالسٌره الذاتٌه/

 غادة أحمد حسانٌن حسٌن االسم

 جامعة حلوان -كلٌة التربٌة –معٌدة بقسم رٌاض األطفال  الوظٌفه الحالٌه

 رٌاض األطفال القسم العلمى

 05009249008 -05588244020 محمول: بٌانات التواصل

  ghadaahmed569@gmail.com برٌد الكترونى:
 

 النشاط

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

 

 مهام على مستوى الجامعه::ثانٌا"

 

 :الكلٌهمهام على مستوى :ثالثا"

 التدرٌس

 الفرقه الشعبه اسم المقرر م

 الثالثة رٌاض األطفال التدرٌب المٌدانً 5

    

    

    

    

    

    

 األنشطه الطالبٌه

 

 :والعلمٌه األخرى رابعا"األنشطه البحثٌه

 الرسائل العلمٌه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  /عنوان الرسالةاسم الباحث الدكتوراه

   

   

   

 خارج الجامعه داخل الجامعه  /عنوان الرسالةاسم الباحث الماجستٌر

   

   

   

  البحث العلمى

 تارٌخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

5    

2    

9    

 المشاركهالجهه  المؤتمرات: م

mailto:ghadaahmed569@gmail.com
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 المنظمه

جامعة حلوان  -التربٌة التاسع عشر لكلٌةالعلمى و الدولً الثانًالمؤتمر  5
من  22-28)بعنوان "اقتصاد المعرفة والتمكٌن الرقمً للتعلٌم" فً 

 (.2020فبراٌر

كلٌة التربٌة 
 جامعة حلوان

 حضور

والثامن  .جامعة حلوان - التربٌة التاسع عشر لكلٌةالمؤتمر العلمى  2
بعنوان "معلم القرن الواحد  للجمعٌة المصرٌة للكمبٌوتر التعلٌمً

 (.2050أغسطس 50-54)عشرون" فً وال

التربٌة كلٌة 
 جامعة حلوان

 حضور

جامعة حلوان  -المؤتمر العلمى الثالث لقسم رٌاض األطفال بكلٌة التربٌة 9
 (.2050)الخامس عشر من إبرٌل

قسم رٌاض 
كلٌة  -األطفال 

التربٌة جامعة 
 حلوان

 حضور

جامعة حلوان  -التربٌةالمؤتمر العلمى الثانى لقسم رٌاض األطفال بكلٌة  8
 (.2054)العاشر من دٌسمبر

قسم رٌاض 
كلٌة  -األطفال 

التربٌة جامعة 
 حلوان

حضور ومشاركة 
 فى اإلعداد.

جامعة حلووان  -المؤتمر العلمى األول لقسم رٌاض األطفال بكلٌة التربٌة 0
 (.2054)الرابع من إبرٌل

قسووووووم رٌوووووواض 
كلٌوووة  -األطفوووال 

التربٌوووة جامعووووة 
 حلوان

وعوورض حضووور 
مشوووووووكلة طووووووور  
تخصصوووووووووووووووووات 
للوووودبلوم الخووووا  

 بالقسم.

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

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

تنمٌة ( مركز 55/52/2052-50/52/2052دورة تنظٌم المؤتمرات الدولٌة فى الفترة من) 5
 قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة حلوان

 (كلٌة التربٌة جامعة حلوان2/2/2054 -8/2/2054دورة إعداد المعلم الجامعى فى الفترة من ) 2

-4/2/2054)فى الفترة من وتوصٌف وتقرٌر البرامج والمقررات تصمٌم المناهجدورة  9
 قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة حلوان  ( مركز تنمٌة0/2/2054

( مركز تنمٌة قدرات 5/2050/ 24-22/5/2050فى الفترة من) اإلرشاد األكادٌمً دورة 8
 أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة حلوان

( مركز تنمٌة 50/2/2050-58/2/2050فى الفترة من) مشروعات البحوث التنافسٌةدورة  0
 عة حلوانقدرات أعضاء هٌئة التدرٌس بجام

( مركز تنمية قدرات أعضبء هيئة التدريس 22/8/2019-22/8/2019فى الفترة مه) مهبرات االتصبلدورة  8

 بجبمعة حلىان

( مركز تنمية قدرات أعضبء هيئة 29/1/2020-28/1/2020فى الفترة مه) أسبليب التعليم والتعلمدورة  2

 التدريس بجبمعة حلىان

 التى شارك فٌها شامال"جهه التدرٌب/تارٌخ التدرٌبتذكر البرامج التدرٌبٌه 
 

 المشروعات المموله: سادسا"

  
  

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

 أنشطه خدمه المجتمع: سببعب"

 (28/55/2052حضورورشة الٌوم البٌئى )
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 (50/55/2052الطفولة )إعداد ورشة فنٌة لألطفال ٌوم 

 

 الصفه الجمعٌات العلمٌه)المحلٌه/الدولٌه( ثامنا"

  

  

  

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"

جامعة حلوان  –الحصول على دورة تأهٌل شباب الخرٌجٌن فى مجال ذوى االحتٌاجات الخاصة. كلٌة التربٌة 
 (.28/9/2055( إلى )2/5/2055فى الفترة من )

جامعة  –تات( مركز اإلرشاد النفسى  –كات  -الحصول على دورة إعداد أخصائى الوسائل اإلسقاطٌة )ساكس 
 (.29/8/2059( إلى )52/8/2059الفترة من )عٌن شمس فى 

 (2000المحاضر د /إبراهٌم الفقى عام  -دورة استراتٌجة القٌادة )المركز الكندى للتدرٌب والتنمٌة البشرٌة 
 جامعة عٌن شمس. –كلٌة  التربٌة  2059دبلومة خاصة فى التربٌة تخص  صحة نفسٌة عام 

 جامعة األزهر –كلٌة  الدراسات اإلنسانٌة  2050تمهٌدي ماجستٌر تخص  صحة نفسٌة عام 
 م2050الشهادة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً عام 

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

 


