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 ابوهشٌمةسامح  نىم دكتورة:

 والمٌادات بجامعة حلوان. هٌئة التدرٌسلدرات اعضاء  تنمٌة ر مركزٌمد
 ، جامعة حلوانالتربٌةبمسم رٌاض األطفال، الكلٌة  برامج التربٌة الحركٌة للطفلأستاذ 

 66666411110الهاتف والواتساب: 
 gebbo.onahoeheuoeean.heahob.ean.eMالبرٌد اإللكترونً: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ًالدراس المؤهلاوالً: 

 جامعة حلوان –التربٌة البدنٌة )بنات(  :2002بكالورٌوس  -1

ماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة ببحث بعنوان " فعالٌة برنامج ممترح للعب الحركً على تنمٌة  :2006ماجستٌر  -2
 جامعة حلوان. –الكفاءة االجتماعٌة ألطفال ما لبل المدرسة. كلٌة التربٌة البدنٌة بنات بالجزٌرة 

تموٌم الكفاءات التدرٌسٌة للطالبة المعلمة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة بحث بعنوان"  :2010دكتوراه  -3
 جامعة حلوان –فً مادة التربٌة الحركٌة" كلٌة التربٌة البدنٌة بنات بالجزٌرة  لرٌاض االطفال

 :الوظٌفًالتدرج ثانٌاً: 

 كلٌة التربٌة، جامعة حلوان.لسم رٌاض األطفال، ، 16/3/2003معٌد  -1
 لسم رٌاض األطفال، كلٌة التربٌة، جامعة حلوان.، 24/9/2006مدرس مساعد  -2
 لسم رٌاض األطفال، كلٌة التربٌة، جامعة حلوان. ،31/8/2010مدرس  -3
 بمسم رٌاض األطفال، كلٌة التربٌة، جامعة حلوان. ،2015/ 25/10أستاذ مساعد بتارٌخ  -4
 بمسم رٌاض األطفال، كلٌة التربٌة، جامعة حلوان.  ،26/10/2021برامج التربٌة الحركٌة للطفل بتارٌخ أستاذ  -5

 المناصب االدارٌة:ثالثاً: 

( بتارٌخ 481مدٌر مركز تنمٌة لدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والمٌادات" بجامعة حلوان بمرار مجلس جامعة رلم ) -1

06/61/1662. 

 1616وحتى  4/1662مدٌر مركز تربٌة طفل ما لبل المدرسة  -2

 61/1616الى  6/1662عضو بوحدة التخطٌط االستراتٌجً بجامعة حلوان من  -3

 1664/1661عضو بوحدة متابعة الخرجٌن بكلٌة التربٌة بجامعة حلوان  -4

 ل العلمٌة:ئالرسارابعاً: 

 

 العلمٌة: المنالشات -أ  -1
(: بعنوان "التوزٌع السكانً بمصر وأثره على التنمٌة الشاملة" 1664) دى عطٌة إبراهٌمهمنالشة بحث ممدم من  -2 -1

 (، أكادٌمٌة ناصر العسكرٌة العلٌا.40للحصول على زمالة كلٌة الدفاع الوطنً رلم )
البطالة وأثرها على األمن (: بعنوان " مشكلة 1664) منالشة بحث ممدم من عمٌد أ.ح/محمود عبد الرحمن عابدٌن -3 -2

 (، أكادٌمٌة ناصر العسكرٌة العلٌا.40المومً" للحصول على زمالة كلٌة الدفاع الوطنً رلم )
(: بعنوان " الرؤٌة المستمبلٌة لتطوٌر التعلٌم األساسً فً جمهورٌة 1664)منالشة بحث ممدم من سحر علً هالل  -4 -3

(، أكادٌمٌة 40المصري" للحصول على زمالة كلٌة الدفاع الوطنً رلم )مصر العربٌة وأثره على األمن المومً 
 ناصر العسكرٌة العلٌا.

(: بعنوان " دور منظمات المجتمع المدنً لتنمٌة 1664) منالشة بحث ممدم من عمٌد أ.ح/ أحمد فتحً عٌد -1 -4
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(، أكادٌمٌة ناصر 40رلم ) المجتمع وأثره على األمن المومً المصري" للحصول على زمالة كلٌة الدفاع الوطنً
 العسكرٌة العلٌا.

رؤٌة مستمبلٌة"  -االشراف على بحث بعنوان" الثورات العربٌة وآثارها على األمن المصري والعربً  (:2015) -6 -5
 (، أكادٌمٌة ناصر العسكرٌة العلٌا.44للحصول على زمالة كلٌة الدفاع الوطنً رلم )

على األمن المومً المصري واسلوب  أثرها"المشكالت الصحٌة فً مصر و: منالشة بحث بعنوان (2015) -2 -6
 (، أكادٌمٌة ناصر العسكرٌة العلٌا.44مجابهتها" للحصول على زمالة كلٌة الدفاع الوطنً رلم )

 منالشة بحثٌة بعنوان " التحدٌات والتهدٌدات التً تواجه المملكة العربٌة السعودٌة فً المجال السٌاسً (:2015) -8 -7
(، أكادٌمٌة ناصر العسكرٌة 44واألمنً واستراتٌجٌة مواجهتها" للحصول على زمالة كلٌة الدفاع الوطنً رلم )

 العلٌا.
منالشة بحث بعنوان "مشكلة المخدرات وتأثٌرها على األمن المومً المصري وطرٌمة مواجهته"  (:2015) -8

 (، أكادٌمٌة ناصر العسكرٌة العلٌا.44للحصول على زمالة كلٌة الدفاع الوطنً رلم )
سلوب منالشة بحث بعنوان " المتغٌرات البٌئٌة وأثرها على األمن المومً للجمهورٌة اللبنانٌة وا (:2015 -9

 (، أكادٌمٌة ناصر العسكرٌة العلٌا.44مجابهتها" للحصول على زمالة كلٌة الدفاع الوطنً رلم )
منالشة بحث بعنوان "المشكلة الدٌموغرافٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً وتأثٌرها على األمن  (:2015) -10

 (، أكادٌمٌة ناصر العسكرٌة العلٌا.44)المومً واسلوب مجابهتها" للحصول على زمالة كلٌة الدفاع الوطنً رلم 
مستوى وعً معلمً رٌاض األطفال وعاللتهم بأسالٌب تعاملهم مع األطفال الذٌن  (:2021سهى معٌن دمحم )  -11

 جامعة حلوان. -كلٌة التربٌة لسم الصحة النفسٌة،  رسالة ماجستٌر، ٌعانون من مشاكل سلوكٌة،
 :العلمًاالشراف  -ب 
إعداد برنامج ممترح إلكساب مهارات المصاحبة على آلة البٌانو لمعلمً رٌاض  (:2021) طفىمص نبوي عالء -1

 األطفال، رسالة ماجستٌر، كلٌة التربٌة الموسٌمٌة، جامعة حلوان.
 فاعلٌة برنامج لائم على األنشطة التروٌحٌة لتنمٌة بعض مهارات المٌادة (:2021أمنٌة طارق عبد المنعم دمحم زاٌد ) -2

 لدي مرحلة الطفولة المبكرة، رسالة ماجستٌر، لسم رٌاض األطفال، كلٌة التربٌة، جامعة حلوان.
فاعلٌة برنامج لائم على اللعب االٌهامى لتنمٌة بعض المفاهٌم االلتصادٌة لطفل  اسراء محمود عبد العزٌز دمحم: -3

رسالة ماجستٌر، لسم ، 1616/ 2/2الكلٌة علً/ تارٌخ موافمة مجلس  المستدامة،الروضة فً ضوء مبادئ التنمٌة 
 رٌاض األطفال، كلٌة التربٌة، جامعة حلوان.

فاعلٌة برنامج لائم علً االنشطة التروٌحٌة لتنمٌة بعض مهارات المٌادة لدي طفل  الرازق علً: هدٌر محسن عبد -4
رٌاض األطفال، كلٌة التربٌة، رسالة ماجستٌر، لسم ،  1616/ 1/2علً تارٌخ موافمة مجلس الكلٌة  الروضة،

 جامعة حلوان.

 حاث العلمٌة:االبخامساً: 

تصمٌم وبناء ممٌاس الخصائص الشخصٌة لمعلمة رٌاض  (:2012) منى سامح ابوهشٌمة ،مصطفى حسٌن باهى -1
كلٌة  األول،الجزء  1661ٌونٌو  -المجلد الخامس والعشرٌن محكمة، -علمٌة -مجلة علوم الرٌاضة دورٌة ،األطفال
 .جامعة المنٌا الرٌاضٌة،التربٌة 

فعالٌة المصة الحركٌة واللعب الحركً على تعلم بعض المفاهٌم  :(2013) ابوهشٌمةجٌهان عمارة، منى سامح  -2
 -162 ص ،االول ٌولٌو، الجزء، العدد الثالث، 62المجلد ، دراسات تربوٌة واجتماعٌة، مجلة لطفل الروضةاللغوٌة 

 التربٌة، جامعة حلوان. ، كلٌة111
3 Mena Sameh Abohashema (2013): Building a scale to identify the extent of 

comprehension of pre-school children for the basic elements and requirements for 
the Revolution of January 25th, Journal of Arabic Studies in Education& Psychology 
(ASEP) , Number38, Part 4, June. 

، الكرتونٌة التلفزٌونٌة على للة الحركة عند اطفال ما لبل المدرسة األفالم عاللة :(2015) ابوهشٌمةمنى سامح  -4
الدراسات  ، معهد02- 01ص  ،مارس -ٌناٌر، 11الطبعة ،68المجلداعالمٌة،  -نفسٌة -مجلة دراسات الطفولة طبٌة

 جامعة عٌن شمس.العلٌا للطفولة، 
شعبة التربٌة المٌدانٌة  فًالطالبة المعلمة تواجه  التًالضغوط المهنٌة  :(2013السعٌد )، عمرو ابوهشٌمة سامح منى -5

، الجزء الثالث، دٌسمبر، 11المجلد ، محكمة –علمٌة  –دورٌة  علوم الرٌاضة رٌاض األطفال، مجلةرٌاض االطفال 
  .جامعة المنٌا ،الرٌاضٌةكلٌة التربٌة ، 21 – 42ص  -ص



3 
 

فعالٌة برنامج ممترح على لصة حركٌة لتنمٌة بعض المفاهٌم  :(2014) ، ٌاسر عبد الهاديابوهشٌمةمنى سامح  -6
ص -صالثانً، ، الجزء 10دراسات عربٌة وتربوٌة فً التربٌة وعلم النفس، العدد  ،الجغرافٌة ألطفال ما لبل المدرسة

026- 461. 
7-  Mena Sameh Abohashema, Heba EL Ashkar (2019): Aquatic Game 

Effectiveness in controlling attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)in 
children, Scientific journal (international journal of sport science & art (IJSSA) in its 
online edition, January . 

المجلة فعالٌة البرنامج الممترح للعب لتنمٌة العادات الصحٌة الجٌدة لرٌاض األطفال،  (:2022) ابوهشٌمةمنى سامح  -8
 العلمٌة لعلوم وفنون الرٌاضة فً طبعتها االلكترونٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات، بالجزٌرة، فبراٌر

فاعلٌة برنامج للعروض الرٌاضٌة الحركٌة فً تنمٌة السرعة  (:1920عبد البالً )منى سامح ابوهشٌمة، هبة رحٌم  -9
مجلة نظرٌات وتطبٌمات التربٌة البدنٌة وعلوم األطفال،  ( لرٌاض1.6االدراكٌة وبعض المهارات الحٌاتٌة لمنهج )

 ISSN2636-3860( اونالٌن، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، جامعة السادات، 1الرٌاضة العدد )
فاعلٌة برنامج للعروض الحركٌة فً تنمٌة لٌم المواطنة لدى  (:2020البالً )منى سامح ابوهشٌمة، هبة رحٌم عبد  -10

( الجزء الثانً، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، 11العدد )أطفال ما لبل المدرسة، مجلة أسٌوط لعلوم وفنون التربٌة الرٌاضٌة 
 ISSN2682-3950 أسٌوط،جامعة 

فاعلٌة المصص الحركٌة للتعرف على المهن ألطفال  (:2020ابوهشٌمة، هبة إبراهٌم دمحم االشمر ) منى سامح -11
 ص –ص  الجزء الرابع، ،(26العدد ) ،( سنوات، المجلة العلمٌة للتربٌة وعلوم الرٌاضة1-4مرحلة الطفولة المبكرة )

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن بالهرم، جامعة حلوان. ،146-159
بناء ممٌاس المحددات التربوٌة واالبداعٌة واالجتماعٌة  (:2020مصطفى حسٌن باهى، منى سامح ابوهشٌمة ) -12

والبدنٌة والنفسٌة للطالبة المعلمة فً مرحلة الطفولة المبكرة، المجلة العلمٌة لعلوم وفنون الرٌاضة باللغة العربٌة العدد 
 (، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات بالجزٌرة.616)

فً تدرٌس  لأللرانفاعلٌة استخدام استراتٌجٌة التدرٌس  (:2021)، منى سامح ابوهشٌمة حنان عبد الرؤوف حسنٌن -13
ون والعلوم اإلنسانٌة الفنومجلة العمارة  ،1616ابرٌل  ،سالساد، المجلد على الطالب وتأثٌرهاممرر تصمٌم الكتاب 

 اإلسالمٌة.تصدرها الجمعٌة العربٌة للحضارة والفنون التً 
مستوى الوعً المهنً لدى الطالبة لمعلمة لمرحلة الطفولة المبكرة، المجلة العلمٌة  (:2021منى سامح ابوهشٌمة ) -14

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، 581-567 ص - ، ماٌو، ص6العدد   ( الجزء األول،21للتربٌة وعلوم الرٌاضة، فً العدد )
   للبنٌن بالهرم، جامعة حلوان.  

تنمٌة بعض مهارات رٌادة االعمال باستخدام برنامج  (:2021منى سامح ابوهشٌمة، هبة إبراهٌم دمحم االشمر ) -15
 –، ص 1616، الصٌف 0، العدد 21المجلد المجلة العلمٌة للتربٌة وعلوم الرٌاضة،  لأللعاب المائٌة للطفولة المبكرة،

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن بالهرم، جامعة حلوان. ،584-568ص
16- Mena Sameh Abohashema (2021): The effectiveness of movement playing 

program on developing movement intelligence (one type of multiple intelligences) 
for children at early childhood stage, The International Scientific Journal of 
Physical Education and Sport Sciences,  Volume 9, Issue 2, Spring 2021, 
Page 120-131 

منٌن ممٌاس الكفاءة ت (:2021)فاتن ذكرٌا النمر ،منى احمد األزهري، منى سامح ابوهشٌمة ،أمنٌة طارق عبدالمنعم  -17
ً فً مرحلة الطفولة المبکرة ص  –، سبتمبر، ص 6، العدد 20المجلد ، االجتماعٌة المصور لألطفال المعالٌن سمعٌا

   ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن بالهرم، جامعة حلوان.   220-228
 

 

 

 

 

 

https://jsbsh.journals.ekb.eg/issue_24704_24705_.html
https://jsbsh.journals.ekb.eg/issue_24704_24707_.html
https://isjpes.journals.ekb.eg/issue_25912_25914_.html
https://jsbsh.journals.ekb.eg/?_action=article&au=421373&_au=%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9++%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89
https://jsbsh.journals.ekb.eg/?_action=article&au=421373&_au=%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9++%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89
https://jsbsh.journals.ekb.eg/?_action=article&au=269077&_au=%D9%85%D9%86%D9%89+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://jsbsh.journals.ekb.eg/?_action=article&au=422405&_au=%D9%85%D9%86%D9%89+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%89
https://jsbsh.journals.ekb.eg/?_action=article&au=422407&_au=%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%86+%D8%B0%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D8%A7++%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1
https://jsbsh.journals.ekb.eg/issue_27490_27491_.html
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 ات:مؤلفوالكتب دساً: السا

 

 الماهرة. (: مكتبة االنجلو المصرٌة،2010االحتٌاجات الخاصة ) لذويالتربٌة البدنٌة واالعالات الحركٌة  -1
 (: مكتبة االنجلو المصرٌة، الماهرة. 2012ما لبل المدرسة ) ألطفالالتربٌة الحركٌة   -2
 (: مكتبة االنجلو المصرٌة، الماهرة.1661معجم العلوم المرتبطة بالتربٌة الرٌاضٌة ) -3
 الماهرة. (: مكتبة االنجلو المصرٌة،1616التربٌة البدنٌة واالعالات الحركٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة ) -4
 (: مكتبة االنجلو المصرٌة، الماهرة. 1616ما لبل المدرسة ) ألطفالالتربٌة الحركٌة  -5

 سابعاً: الدورات التدرٌبٌة التً حصلت علٌها:

 الدورات التدرٌبٌة من مركز تنمٌة لدرات اعضاء هٌئة التدرٌس: -أ 
( بمركز تنمٌة المدرات ألعضاء هٌئة 1/1662/ 61-64من ) إدارة الولت واالجتماعاجتٌاز البرنامج التدرٌبً فً  -1 -1

 التدرٌس والمٌادات بجامعة حلوان.
( بمركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة 1/1662/ 10-16من ) تنظٌم المؤتمرات العلمٌة اجتٌاز البرنامج التدرٌبً فً -2 -2

 التدرٌس والمٌادات بجامعة حلوان.
( بمركز تنمٌة لدرات أعضاء 4/1666/ 61-64من ) مشروعات البحوث التنافسٌةولد اجتاز البرنامج التدرٌبً  -3 -3

 هٌئة التدرٌس والمٌادات بجامعة حلوان.
( بمركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 1/1666/ 62-61من ) العلمً النشراجتٌاز البرنامج التدرٌبً  -4 -4

 والمٌادات بجامعة حلوان.
( بمركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 1/1666/ 16-16من ) دارة فرٌك البحثًأاجتٌاز البرنامج التدرٌبً  -5 -5

 والمادة بجامعة حلوان.
( بمركز تنمٌة لدرات أعضاء 1/1666/ 14-10من ) نظم االمتحانات والتمٌٌم للطالباجتٌاز البرنامج التدرٌبً  -6 -6

 هٌئة التدرٌس والمادة بجامعة حلوان.
( بمركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة 66/1666/ 66-2من ) نظم الساعات الدراسٌةتدرٌبً اجتٌاز البرنامج ال -7 -7

 التدرٌس والمٌادات بجامعة حلوان.
( بمركز تنمٌة المدرات 6/1664/ 12-18من ) معاٌٌر الجودة فً العملٌة التعلٌمٌةاجتاز البرنامج التدرٌبً  -8 -8

 ألعضاء هٌئة التدرٌس والمادة بجامعة حلوان.
( بمركز تنمٌة لدرات والمٌادات بجامعة 8/1664/  16-62من ) سلوكٌات المهنةاجتٌاز برنامج التدرٌب على  -9 -9

 حلوان.
( بمركز تنمٌة المدرات ألعضاء هٌئة 0/1661/  1-6من ) التخطٌط االستراتٌجًاجتٌاز برنامج التدرٌب على  -10

 التدرٌس والمٌادات بجامعة حلوان.
( بمركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة 0/1661/ 4-0من ) الجوانب المالٌة والمانونٌةاجتٌاز البرنامج التدرٌبً  -11

 التدرٌس والمٌادات بجامعة حلوان.
( إلى مركز تنمٌة لدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 0/1661/ 2-8من ) للتواصل الفعالاجتٌاز البرنامج التدرٌبً  -12

 والمٌادات بجامعة حلوان.
( بمركز تطوٌر الكلٌة والمٌادة بجامعة 2/1662/  8-2) إدارة الولت واالجتماعاتاجتٌاز البرنامج التدرٌبً فً  -13

 حلوان.
بمركز تنمٌة لدرات اعضاء هٌئة  (12/6/1616-18) البحوث التنافسٌة مشروعاتاجتٌاز البرنامج التدرٌبً فً  -14

 التدرٌس والمٌادات بالجامعة
( بمركز تنمٌة 4/1616/ 62-61) االمتحانات الجامعٌة وبنون األسئلة االلكترونٌة البرنامج التدرٌبً فًاجتٌاز  -15

 لدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والمٌادات بالجامعة
( بمركز تنمٌة لدرات اعضاء 1616/ 66/ 62-68) حل المشكالت بطرق ابداعٌةاجتٌاز البرنامج التدرٌبً فً  -16

 هٌئة التدرٌس والمٌادات بالجامعة
( بمركز تنمٌة لدرات اعضاء هٌئة 1/1616/ 61-64) الجاذبٌة الشخصٌة لألستاذ جامعًاجتٌاز برنامج التدرٌبً  -17

 التدرٌس والمٌادات بالجامعة.
( بمركز تنمٌة لدرات اعضاء هٌئة التدرٌس والمٌادات 1/1616/ 1-8) التحلٌل اإلحصائًاجتٌاز برنامج التدرٌبً  -18
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 بالجامعة.
( بمركز تنمٌة لدرات اعضاء هٌئة التدرٌس 1/1616/ 11-16) المٌادات الجامعٌةاجتٌاز برنامج التدرٌبً اعداد  -19

 والمٌادات بالجامعة.

 الدورات التدرٌبٌة: -ب 

التابعة للرابطة الرٌاضٌة للمراء العربٌة وكلٌة التربٌة  للمرأة العربٌة )الدورة الثانٌة(ة الرٌاضٌة االداراجتٌاز دورة  -1
 .1664دٌسمبر  6نوفمبر الى  11الرٌاضٌة بنات جامعة االسكندرٌة فً الفترة من 

من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم  العالًالمناهج لمؤسسات التعلٌم توصٌف البرامج وخرائط اجتٌاز دورة  -2
 .1664 دٌسمبر 62الى  61الفترة من  فًواالعتماد 

الفترة من  فًمن الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد  العالًلمؤسسات التعلٌم  الذاتًالتموٌم اجتٌاز دورة  -3
 .1664دٌسمبر 1الى  نوفمبر 06

من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد فً  الخارجٌة لمؤسسات التعلٌم العالىالمراجعة اجتٌاز دورة  -4
 .1661 ابرٌل 60الى  61الفترة من 

الى  62فً الفترة من  مركز ضمان الجودة بجامعة حلوانمن  فنٌات اجراء المراجعة الداخلٌة للوثائكاجتٌاز دورة  -5
 .1662 فبراٌر 16

 .1662 مارس 60 جامعة حلوان بتارٌخ كلٌة التربٌةمن  راب التوحد والحمٌة الغذائٌةطاضاجتٌاز دورة  -6
االكادٌمٌة الوطنٌة من  هنشر اجراءات لٌم النزاهة والشفافٌة والتوعٌة بمخاطر الفساد وسبل منعاجتٌاز دورة  -7

 .1668 دٌسمبر 62الى  62الفترة من  االدارٌة فًلمكافحة الفساد بهٌئة الرلابة 
مع  بالتعاونالزواج الشباب الممبلٌن على  لتأهٌل المومًالمشروع  (مودة) لبرنامج تدرٌب المدربٌناجتٌاز دورة  -8

فً    االجتماعًووزارة التضامن  العلمًوالبحث  العالًووزارة التعلٌم بجامعة حلوان  الوظٌفًمركز التطوٌر 
 .1662 ابرٌل 1الى  6الفترة من 

 ابرٌل 61 بتارٌخ ( الدولٌةDAADمنظمة )من  االمتحانات الجامعٌة وبنون االسئلة االلكترونٌةاجتٌاز دورة  -9
1616. 

والعنف من خالل التعلم على االنترنت التربٌة التحوٌلٌة من اجل السالم والمرونة ومنع التطرف اجتٌاز دورة  -10
(TOT )1616 ٌونٌو 1 ماٌو الى 11فً الفترة من  الدولٌة ومنظمة الٌونسك من. 

بجامعة الملن  العلمًعمادة البحث من  اختٌار المجالت المصنفة للتخصصات االنسانٌة واالجتماعٌةاجتٌاز دورة  -11
 1616ٌولٌو  1 السعودٌة بتارٌخالعربٌة  بالمملكةخالد 

ومؤسسة  المصريوبنن المعرفة  العالًبٌن وزارة التعلٌم  بالتعاون التخصصاتمتعدد  البحثًالتمٌز اجتٌاز دورة  -12
E 1616سبتمبر الى دٌسمبرالفترة من  اسبوع فً 61 ةللمعرفة لمد 

عبر من اجل السالم والمرونة ومنع التطرف والعتف من خالل التعلٌم  التحوٌلًالتعلٌم المتمدمة فً  دورةالاجتٌاز  -13
 .1616فبراٌر  66الى  8فً الفترة من  سكو الدولٌةمنظمة الٌون من (TOTاالنترنت )

 الدورات التدرٌبٌة كمدرب: -ج 
 .1661/ 1/ 62بمركز تنمٌة المدرات والمٌادات بجامعة حلوان ٌوم  التموٌم الذاتًدورة  -1
 .1661/ 0/ 66بمركز تنمٌة المدرات والمٌادات بجامعة حلوان ٌوم  األسالٌب الحدٌثة فً البحث العلمًدورة  -2
المجلس ( TOTالتعلم المائم على الحركة لتحسٌن االستعداد المدرسً لدى أطفال الروضة )البرنامج التدرٌبً  -3

 .1668ابرٌل  6العربً للطفولة والتنمٌة ٌوم االحد الموافك 
ارات تدرٌب المعلمات على استخدام التعلم المائم على الحركة لتحسٌن االستعداد المدرسً ومهالبرنامج التدرٌبً  -4

 61ابرٌل والخمٌس  8" المجلس العربً للطفولة والتنمٌة لمدة ٌومٌن االحد الموافك الحٌاة لدى أطفال الروضة
 .1668ابرٌل 

مشروع تنمٌة الطفولة المبكرة بالتعاون بٌن الجمعٌة المركزٌة لرابطة مشرفات دور ( TOT)البرنامج التدرٌبً  -5
 .. بالماهرة1662/  2/ 14الحضانة والٌونٌسف بتارٌخ 
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 العلمٌة: المؤتمراتثامناً: 

 
استراتٌجٌات تمكٌن المعلمٌن المشاركة فً المؤتمر العلمً السابع عشر لكلٌة التربٌة بجامعة حلوان بعنوان  -1

 .1664/ 1/ 11بتارٌخ  والمتعلمٌن العرب من جدارات مجتمع المعرفة
التربٌة والدعم المشاركة فً تنظٌم المؤتمر العلمً السنوي الثامن عشر لكلٌة التربٌة جامعة حلوان فً بعنوان  -2

 .1661/ 66/ 62الى 68من الفترة  فً المصرٌةللشخصٌة 
الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة  الذهبً لعلم النفس الرٌاضً الٌوبٌل 62المشاركة فً فعالٌات المؤتمر العلمً الدولً ال  -3

 .1661نوفمبر  16-68للبنٌن بالهرم خالل الترة 
التربٌة  بمسموالمنافسة والع الرٌاضة العربٌة بٌن الممارسة المشاركة فً فعالٌات المؤتمر العلمً الدولً الثانً  -4

 06-12 ترةفالبدنٌة والرٌاضٌة بكلٌة التربٌة األساسٌة بالهٌئة العامة للتعلٌم التطبٌمً والتدرٌب خالل ال
 ت.ٌبالكو 1662اكتوبر

بالمنتدى العربً للتنمٌة التكنولوجٌة والبشرٌة  الصناعٌة الرابعة والتعلم الذكً للثورةالرابع المشاركة فً المؤتمر   -5
 .1662سبتمبر  12-11بتارٌخ 

 1-4خالل الفترة  والطموح""علم النفس الرٌاضً التطبٌمً الوالع المشاركة فً فعالٌات المؤتمر الدولً األول   -6
 .1662دٌسمبر 

التابع لوزارة الشباب والرٌاضة بالتعاون  التحدٌات والفرص -رٌاضة المرأة العربٌةالمشاركة فً المؤتمر االول  -7
 الماهرة. 1662مارس  12 – 18مع الجمعٌة المصرٌة لالجتماع الرٌاضً 

المصري للثمافة  باالتحادالعالم المسار من اجل رٌاضة آمنة فً  تعدٌلبعنوان المشاركة فً المؤتمر الدولً الثالث   -8
( خالل الفترة ZOOMالرٌاضٌة وتحت رعاٌة الدكتور أشرف صبحً وزٌر الشباب والرٌاضة عن طرٌك تطبٌك )

1-4/1/1616 . 
خالل الفترة من  بالجامعاتالعودة االمنة للنشاط الرٌاضً المشاركة فً المؤتمر الدولً األول بنظام الهجٌن بعنوان  -9

 .1616سبتمبر  12- 11

 الندوات وورش العمل والفعالٌات المختلفة: تاسعاً:

 12-10التً تمٌمها اللجنة البارالمبٌة الدولٌة واالتحاد األفرٌمً لرٌاضة المعالٌن فً الفترة من  ندوة التعلٌم الدولٌة -1
 .1661سبتمبر 

باالتحاد المصري للجمباز بتارٌخ  الطفل والباٌومكانٌكٌة لالختبارات البدنٌةسٌكولوجٌا ورشة عمل بعنوان  -2
62/66/1662. 

بوحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة جامعة حلوان ٌوم االثنٌن  مواصفات الورلة االمتحانورشة عمل بعنوان  -3
61/61/1660. 

ة مكتب العاللات الدولٌة بجامع(  PlusErasmusالتمدم لمشروعات االتحاد األوروبً )ورشة عمل بعنوان  -4
 .1661نوفمبر  61ٌوم االثنٌن الموافك  وذلنحلوان 

للدعم الفنً لمسم رٌاض األطفال بوحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة جامعة  توصف البرامج والممرراتورشة عمل  -5
 .16/6/1661حلوان بعنوان وذلن ٌوم األربعاء 

بوحدة المٌاس والتموٌم بكلٌة التربٌة  االختبارات الموضوعٌة والممالٌة وسلم التمدٌر اعدادبعنوان ورشة عمل  -6
 .1661فبراٌر  12جامعة حلوان ٌوم االثنٌن 

والتً الٌمت فً الفترة من  تحسٌن مهارات الكتابة االكادٌمٌة للبحوث االجتماعٌة والتربوٌةورشة عمل بعنوان  -7
 فً جامعة الماهرة بتنظٌم من بنن المعرفة المصري. 1662سبتمبر  68-62

 10مكتب العاللات الدولٌة، جامعة حلوان، بتارٌخ  كتابة نموذج التمدم لمنح للمشروعات الدولٌةندوة بعنوان  -8
 .1662أكتوبر 

للجودة واالعتماد  البدنٌة والرٌاضٌة والتروٌح للصحة والتربٌة الدولًمعاٌٌر المجلس شة تدرٌبٌة بعنوان ور -9
 العلمً، التً ألٌمت على هامش المؤتمر لكلٌات والسام وبرامج التربٌة الرٌاضٌة فً الجامعات العربٌة االكادٌمً

  بدولة الكوٌت. 1662أكتوبر  12ٌوم الرٌاضة والع الرٌاضة العربٌة بٌن الممارسة والمنافسة لعلوم  الثانً الدولً
النموذج الٌابانً للتنمٌة الشاملة للطفل وانشطة التوكاتسو )األنشطة الالصفٌة(: كٌفٌة تنمٌة المدرات ندوة بعنوان  -10

 .1668ابرٌل  0والتً انعمدت بممر الجامعة العربٌة المفتوحة فً ٌوم الثالثاء الموافك  غٌر المعرفٌة لدى الطفل
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التً نظمها مركز تطوٌر التعلٌم الجامعً بكلٌة التربٌة جامعة عٌن شمس  التخطٌط االستراتٌجًورشة عمل بعنوان  -11
 .1662/  2/  1وذلن ٌوم الجمعة الموافك 

 سنة 12الى  6دور األلعاب الحركٌة فً تحسٌن االدران الحركً والبصري لألطفال من  بعنوان ورشة عمل -12
 جامعة حفر الباطن المملكة العربٌة السعودٌة. 1662دٌسمبر  1 – 4 بتارٌخ

دور مشرفً ومعلمً التربٌة البدنٌة فً تعزٌز االتجاهات اإلٌجابٌة نحو األلعاب الرٌاضٌة  ورشة عمل بعنوان -13
 جامعة حفر الباطن المملكة العربٌة السعودٌة. 1662دٌسمبر  1 – 4 بتارٌخ      النفسًالمختلفة من المنظور 

الدولٌة بعض هٌئات االعتماد برامج علم النفس الرٌاضً من منظور  معاٌٌر جودة واعتماد بعنوان ورشة عمل -14
 جامعة حفر الباطن المملكة العربٌة السعودٌة. 1662دٌسمبر  1 – 4 بتارٌخ

ٌونٌو  12التمٌز لالستشارات الرٌاضٌة بدولة الكوٌت  الرٌاضة بٌن الوالع والمأمول التصادٌاتبعنوان ندوة  -15
1616. 

التمٌز  بمنتدى اندثارومستمبل التربٌة البدنٌة والرٌاضة بالوطن العربً ازدهار ام  19دروس كولٌد ندوة بعنوان  -16
 .1616ٌونٌو  62للثمافة الرٌاضٌة ٌوم 

التمٌز للثمافة  بمنتدى كوروناكٌفٌة البدء فً التدرٌب بعد التولف اثناء فترة جائحة  - تغذٌة الرٌاضٌٌنندوة بعنوان  -17
 .1616ٌولٌو  1الرٌاضٌة ٌوم 

بمركز دعم  شرح الئحة الدورة الثالثة عشر لترلٌة أعضاء هٌئة التدرٌس )الجزء األول( ورشة العمل بعنوان -18
 .1616اكتوبر  62 البحث العلمً بجامعة حلوان ٌوم

 آفاق البحث العلمً فً ضوء متغٌرات الثورة الصناعٌة الرابع فً المنطمة العربٌة واإلللٌمٌة ورشة العمل بعنوان -19
 .1616/ 14/66بمركز جودة التعلٌم واالعتماد األكادٌمً فً المجتمع العلمً بتارٌخ 

 بمركز NetworkSocial Academic  Citation Manager & Mendeleyبعنوان ورشة عمل  -20
 .1616مارس  20دعم البحث العلمً بجامعة حلوان ٌوم 

دعم البحث  بمركز WordManuscript Formatting Using MS  Scientific بعنوانورشة عمل  -21
 .1616مارس  12العلمً بجامعة حلوان ٌوم 

 :والجامعة الكلٌةداخل األنشطة عاشراً: 

نشاط لجنة الجوالة والخدمة العامة بإدارة رعاٌة الشباب بكلٌة التربٌة جامعة حلوان فً العام االشراف على  1
 1664/1661الجامعً 

 .1661المشاركة فً االنشطة الطالبٌة بمعهد اعداد المادة بحلوان عام  2
التربٌة جامعة حلوان فً االشراف على نشاط لجنة الجوالة والخدمة العامة بالعرٌش بإدارة رعاٌة الشباب بكلٌة  3

 .1661/1661العام الجامعً 
 . 1661 – 1666ة للعام الجامعً الكلٌطالب على انتخابات اتحاد االشراف  4
المشاركة فً االشراف على انتخاب اتحاد الطالب بإدارة رعاٌة الشباب بالكلٌة التربٌة جامعة حلوان فً العام  5

 .1666/1661الدراسً 
 .66/66/1664المشاركة فً فاعلٌات ٌوم الخرٌجٌن والتوظٌف بكلٌة التربٌة بجامعة حلوان  6
نائب منسك لجنة المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة بوحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة جامعة حلوان بمرار مجلس  -1 7

 .2/1664وحتى  1/1664( من 412كلٌة رلم )

وتنمٌة البٌئة بوحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة جامعة حلوان بمرار مجلس كلٌة  منسك لجنة المشاركة المجتمعٌة -2 8

 .1661وحتى  2/1664( من 406رلم )

نائب لوكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة بوحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة جامعة حلوان بمرار مجلس  -0 9
 .1661وحتى  1664( من 406كلٌة رلم)

 .1661/ 4/ 12المشاركة فً تنظٌم الٌوم البٌئً بكلٌة التربٌة جامعة حلوان ٌوم  10
المشاركة فً األنشطة االجتماعٌة بإدارة رعاٌة الشباب بكلٌة التربٌة جامعة حلوان فً العام الدراسً  11

1664/1661. 
حلوان فً العام الدراسً المشاركة فً أنشطة االنتخابات بإدارة رعاٌة الشباب بكلٌة التربٌة جامعة  12

1664/1661. 
 .14/0/1661المشاركة فً تنظٌم ندوة فً كلٌة التربٌة بعنوان "حموق وواجبات الطالب الجامعً"  13
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/ 61/ 0المشاركة فً فاعلٌات "الٌوم العالمً لذوي اإلعالة" بكلٌة التربٌة جامعة حلوان ٌوم الخمٌس الموافك  14
 بجامعة حلوان.بماعة المؤتمرات  1661

( 408عضو بلجنة المراجعٌن الداخلٌٌن بوحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة جامعة حلوان بمرار مجلس كلٌة رلم) -4 15

 وحتى تارٌخه. 1661/  0/ 1بتارٌخ 

/ 1661عضو مجلس ادارة صندوق التكافل االجتماعً للطالب بكلٌة التربٌة للعام الجامعً للعام الجامعً  16
1661. 

-1661عضو من اعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطالب بكلٌة التربٌة جامعة حلوان للعام الجامعً  17
1661. 

 .1661/  1661مستشار اللجنة الرٌاضٌة التحاد الطالب بكلٌة التربٌة جامعة حلوان للعام الجامعً  18
 .1661/ 1661عضو لجنة اعتماد البرامج االكادٌمٌة للعام الدراسً  -5 19

  1661/ 1661 الجامعًٌئة فً العام وتنمٌة الب المشاركة الفعالة فً أنشطة خدمة المجتمع -1 20
تحت شعار " افعل"  1661/ 1/ 11الى  1661/  1/ 16األسبوع البٌئً فً الفترة من المشاركة فً فعالٌات تنظٌم  -2 21

 بٌئٌة لجودة الحٌاة. ابداعات
للتنسٌك مع األلسام العلمٌة بكلٌة التربٌة لتحدٌد مواعٌد منسك مفوض من عمٌد الكلٌة فً مجال رٌاض األطفال  -8 22

 1662/  1661 الدراسًاألول للعام  الدراسًالتخصصٌة واماكنها فً الفصل المحاضرات 
 1662العمل كمراجع داخلً للخطة االستراتٌجٌة لكلٌة التربٌة جامعة حلوان لعام  23
 1616الى  1668العمل كعضو فً معٌار التخطٌط االستراتٌجً فً الفترة من  -24
االشراف على اللجنة الرٌاضٌة للطالب بإدارة رعاٌة الشباب بكلٌة التربٌة جامعة حلوان للعام الجامعً  25

1668/1662 . 
 .1662العام المشاركة فً فعالٌات ملتمى التوظٌف والخرجٌن لطالب كلٌة التربٌة عن  26
/ 1662االشراف على اللجنة العلمٌة للطالب بإدارة رعاٌة الشباب بكلٌة التربٌة جامعة حلوان للعام الجامعً  27

1616  
/  1616للطالب بإدارة رعاٌة الشباب بكلٌة التربٌة جامعة حلوان للعام الجامعً الرٌاضٌة  االشراف على اللجنة  -28

1616 
زٌارة االعتماد للكلٌة من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد بتارٌخ العمل كمنسك لماء المٌادات اثناء  29

61/1616. 
العمل كمنسك لماء أعضاء هٌئة التدرٌس اثناء زٌارة االعتماد للكلٌة من الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم  30

 .61/1616واالعتماد بتارٌخ 
االشراف على اللجنة الرٌاضٌة للطالب بإدارة رعاٌة الشباب بكلٌة التربٌة جامعة حلوان للعام الجامعً  31

1616/1616. 

 :والجامعة الكلٌة خارجاألنشطة عاشر: الحادي 

  1662/1668 الجامعًالتدرٌس بالجامعة العربٌة المفتوحة بالدبلومة المهنٌة لرٌاض األطفال ببرنامج التربٌة بالعام  -1
المشاركة فً اعداد الحمائب التدرٌبٌة لمعلمً رٌاض األطفال والصف األول االبتدائً على المناهج الجدٌد  -2

/  11-14تطوٌر المناهج والمواد التعلٌمٌة بوزارة التربٌة والتعلٌم، والمنعمدة فً الفترة من  بمركز 1668/1662
1 /1668. 

المجتمع المدنً العربً للطفولة الخامس" تحت شعار التنشئة فً عالم متغٌر.. عمل جدٌد المشاركة فً " منتدى  -3
 .1668أكتوبر  64-60ألنسان جدٌد لمجتمع جدٌد" خالل الفترة 

حضور كضٌف شرف فً المؤتمر الثانً لرٌاضة المرأة العربٌة " معاً لمكافحة العنف ضد المرأة" باالتحاد العربً   -4
 .1616نوفمبر  11-11ضٌة ٌومً للثمافة الرٌا

السعودٌة لعلم النفس الرٌاضً  مجموعةللالتابعة ( IJEC)عضو هٌئة تحرٌر المجلة الدولٌة للتعلٌم والطفولة   -5
 1616الهادي بتارٌخ  والمحٌطالجمعٌة الدولٌة لعلم النفس الرٌاضً لجنوب اسٌا  التطبٌمً،

  األمٌن العام للمؤتمر الدولً الرابع عشر حول "التمكٌن الرلمً والذكاء االصطناعً فً التعلٌم" الذي عمده المنتدى     -6 -6
 .1616دٌسمبر  2إلى  1العربً للتنمٌة التكنولوجٌة والبشرٌة فً الفترة من         -1
جامعة الفٌوم ضمن المبكرة  ةوالتموٌم بكلٌة الطفولومتابعة مشروع انشاء وحدة المٌاس المشاركة فى زٌارة دعم فنى     -0 -7
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 .1616اكتوبر  العالًتطوٌر التعلٌم  مشروعات بمركز المٌاس والتموٌم بوحدة ادارة مشروعات الدورة السادسة

 

 المشاركة فً المشروعات:الثانً عشر: 

المشاركة فً إعداد برنامج "التعلم المائم على الحركة" ضمن مكونات الحمٌبة التدرٌبٌة لبناء لدرات معلمات رٌاض  -1
األطفال على لتنمٌة االستعداد المدرسً ومهارات الحٌاة لدى األطفال فً ضوء متطلبات المرن الحادي والعشرٌن" 

لة المبكرة "االرتماء بمركز تنمٌة الطفولة المبكرة مشروع نموذج لتطوٌر التعلٌم فً مرحلة الطفوفً إطار 
 .2017وتحسٌن االستعداد المدرسً" ، المجلس العربى للطفولة والتنمٌة،

مشروع تنمٌة الطفولة المبكرة بالجمعٌة المركزٌة لرابطة مشرفات دور بالماهرة فً  Totالمشاركة فً تدرٌب  -2
 .2019/ 9 / 24الحضانة بالتعاون مع الٌونٌسف بتارٌخ 

مشروع نموذج لتطوٌر التعلٌم فً مرحلة المشاركة فً اعداد دلٌل عمل روضة/ مدرسة التنمٌة المهنٌة، فً أطار  -3
المجلس العربً للطفولة  "،الطفولة المبكرة" االرتماء بمركز تنمٌة الطفولة المبكرة وتحسٌن االستعداد المدرسً

 .2017 والتنمٌة،
 

 العلمٌة: والمجالت الجمعٌات والروابط الثالث عشر:

 .1662/ 62/8( بتارٌخ 166216666202تحت الرلم ) للجمعٌة الدولٌة للباحث العلمًعضو األمانة العامة  -1
 .1616مارس  61بتارٌخ ، 1611عضوٌة رلم  ،بالمنتدى العربً للتنمٌة التكنولوجٌة والبشرٌةعضو عامل  -2
 .1616مارس  61بتارٌخ  العربً للتنمٌة التكنولوجٌة والبشرٌة عضو مجلس امناء بالمنتدى -3
 1616ماٌو  66بتارٌخ مدٌرة التحرٌر للمجلة الدولٌة للذكاء االصطناعى والتعلٌم  -4
  .1616/ 14/0بتارٌخ  مدٌراً تنفٌذٌا لمؤسسة تربٌة الطفولة المبكرة   -4 -5
    لجمعٌة التنمٌة التكنولوجٌة  التابعةEducationInternet Journal of  International محكم بمجلة   -1 -6

 ةوالبشرٌ      -1
 التابعة لجمعٌة التنمٌة التكنولوجٌة والبشرٌة فً التعلٌم والتدرٌب االصطناعًالمجلة الدولٌة للذكاء  محكم بمجلة   -7 -7
   لجمعٌة التنمٌة  التابعةEducation ationalInternational Journal of Intern محكم بمجلة    -8 -8

 والبشرٌةنولوجٌة التك    -2

 الرابع عشر: المشاركة فً تطوٌر اللوائح وانشاء المعامل:

 المشاركة فً تطوٌر لوائح الدراسات العلٌا لمسم رٌاض األطفال كلٌة التربٌة جامعة حلوان -1
االستراتٌجٌة لجامعة حلوان تتضمن تطوٌر اللوائح المشاركة فً متابعة مجموعة من المشروعات التنفٌذٌة للخطة  -2

 .1616وحتى  1662وانشاء بعض المعامل الجدٌدة بالجامعة كعضو فً وحدة التخطٌط االستراتٌجً فً الفترة من 

 


