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 النشاط

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

 

 مهام على مستوى الجامعه::ثانيا"

 

 :الكليهمهام على مستوى :ثالثا"

 التدريس

 الفرقه الشعبه اسم المقرر م

 األولى رياضيات أساسى المهارات الحركية -1

 األولى انجليزى أساسى المهارات الحركية  -2

 -الثالثة -األولى رياض األطفال التربية العملية -3
 الرابعة

    

    

    

    

 األنشطه الطالبيه

 

 :والعلميه األخرى رابعا"األنشطه البحثيه

 الرسائل العلميه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  /عنوان الرسالةاسم الباحث الدكتوراه

   

   

   

 خارج الجامعه داخل الجامعه  /عنوان الرسالةالباحثاسم  الماجستير

   

   

   

  البحث العلمى

 تاريخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

وحدة قائمة على تطبيقات الواقع االفتراضى لتنمية الثقافة  1
 العلمية لدى أطفال الروضة.

مجلة 
الدراسات 
 التربوية 

11/1/2011 
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2    

3    

الجهه  المؤتمرات: م
 المنظمه

 المشاركه

جامعةةةةةةة عةةةةةةين  تكنولوجيا القرن الحادى والعشرين  1
 شمس

 حضور

جامعةةةةةةة عةةةةةةين  مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة والتعليم الذكى 2
 شمس

 حضور

جامعةةةةةةة عةةةةةةين  المؤتمر الدولى للطفولة المبكرة تحديات وآمال  3
شةةمس بالتعةةاون 
مةةةةةةع الجمعيةةةةةةة 
المصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية 
البريطانيةةةةةةةةةةةةةةةة 

بالمملكةةة للتعلةةيم 
 المتحدة

 حضور

جامعة حلوان  -المؤتمر العلمى الثالث لقسم رياض األطفال بكلية التربية 4
 (.2011)الخامس عشر من إبريل

قسةةةةةةم ريةةةةةةاض 
كليةةةة  -األطفةةةال 

التربيةةةة جامعةةةةة 
 حلوان

 حضور

جامعة حلةوان  -المؤتمر العلمى الثانى لقسم رياض األطفال بكلية التربية 5
 (.2017ديسمبر)العاشر من 

قسةةةةةةم ريةةةةةةاض 
كليةةةة  -األطفةةةال 

التربيةةةة جامعةةةةة 
 حلوان

حضور ومشةاركة 
 في التنظيم

جامعة حلةوان  -المؤتمر العلمى األول لقسم رياض األطفال بكلية التربية 6
 (.2017)الرابع من إبريل

قسةةةةةةم ريةةةةةةاض 
كليةةةة  -األطفةةةال 

التربيةةةة جامعةةةةة 
 حلوان

حضور ومشةاركة 
 في التنظيم

التمكةيه -الدولى الثاوى و العلمى التاسع عشر لكلية التربيةة المؤتمر  8

 22/2/2222-22الرقمى في الفترة مه 

-كليةةةةة التربيةةةةة

 جامعة حلوان

 إدارة و تىظيم 

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

 متدرب(مدرب/التنميه المهنيه)التدريب() خامسا"

-20جامعة حلوان)-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ،تنظيم المؤتمرات العلمية-1
21/7/2018) 
-15جامعة حلوان)-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، ادارة الوقت واالجتماعات -2

16/8/2017) 
 جامعة حلوان-تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  مركز، الجوانب المالية فى األعمال الجامعية-3
 (21-22/1/2017) 
 (23/1/2011-22) جامعة حلوان-مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، بنوك األسئلة-4
 (8/2011-31جامعة حلوان) –كلية التربية ، األخطاء اللغوية الشائعة فى كتابة األبحاث العلمية-5
 (8/2/2017-4)، جامعة حلوان –كلية التربية ، داد المعلم  الجامعيإع -6
 (12/3/2018-11جامعة حلوان)–كلية التربية ، SPSSبرنامج -8
-3فى الفترة )-مركز التعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، ++ (html- cلغات البرمجة ) -7

15/8/2017) 
 (13/4/2011ة عين شمسجامع،استخدامات الواقع المعزز فى التعليم -1
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 (14/4/2011جامعة عين شمس)، استخدام الهوليجرام فى العملية التعليمية -10
 (23/3/2020-22، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والجامعات )البحوث التنافسية -11
 (16/8/2020-15مكافحة لفساد والتعريف به ) -12
 (10/7/2020-7)تصميم المقررات االلكترونية  -13
14- Digital Citizen Certification Issued by Computony –April 2021 
 1/6/2021-7في الفترة من  spssاجتياز البرنامج التدريبي اإلحصاء التحليلي  -15
 

 تذكر البرامج التدريبيه التى شارك فيها شامال"جهه التدريب/تاريخ التدريب
 

 المشروعات المموله: سادسا"
  
  

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

 أنشطه خدمه المجتمع: سابعا"

 القافلة التنموية لقرى الصف وأطفيح.

 

 الصفه الجمعيات العلميه)المحليه/الدوليه( ثامنا"

  

  

  

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

 

 الخبرات في مجال نظم الجودة واالعتماد "تاسعا

 2021عضو معيار الطالب والخريجين  -1
 2022البرامج والمعايير عضو معيار  -2
 وحتى اآلن 2020الرقمى من عضولجنة التحول  -3

 أخرى عاشرا"

 

 تذكر أى أنشطه شارك فيها ولم ترد فى االنشطه الوارده فى النموذج
وإنشاء البريد  Microsoft Teamsالمشاركة في بناء فصول المقررات الدراسية على منصة  -1

االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس والطالب في إطار خطة التحول الرقمي للعملية التعليمية بمرحلتي 
 البكالريوس والدراسات العليا.

 النشر واإلعالن على موقع القسم. -2

 


