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 بسم هللا الرحمن الرحيم                             

 التربية للطفولة المبكرةكلية 

 قسم العلوم النفسية

 سيرة ذاتية

 هاجر سعد عبد السالم حسن

 للطفولة التربيةكلية –بقسم العلوم النفسية  مدرس مساعد

 جامعة أسيوط-المبكرة 

 اوالً:البيانات األساسية 

  عبد السالم حسنهاجر سعد   :االسم 
 أسيوط. م 1994/  6/  15:  الميالد تاريخ

 .مصرية:  الجنسية

 .مسلمة:  الديانة

 : عزباء اإلجتماعية الحالة

 محافظة اسيوط –مركز منفلوط  - قريه الحواتكه :العنوان

 

  العلمية المؤهالت: ثانيا

من كلية التربية جامعة  2016والتربية عام بكالوريوس الطفولة  -

 أسيوط

   التقدير التراكمي للبكالوريوس ممتاز مع مرتبه الشرف

%)ترتيب االول علي قسم تربيه الطفل 91,4بنسبه 

 (2016والثالث علي كليه التربية للعام الدراسي
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من كلية 2018الدبلومة الخاصة تخصص تربية الطفل عام -

 أسيوطرياض األطفال جامعة 

  التقدير التراكمي للدبلومة الخاصة ممتاز )ترتيب

 طفل الثاني(تخصص تربيه 

 2020ماجستير في التربية تخصص رياض أطفال عام  -

 من كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة أسيوط

  تقدير الماجستير ممتاز مع التوصية بالنشر والتبادل بين

 المبكرة المراكز البحثية المتخصصة في مجال الطفولة

 

 :الوظيفي تدرجالثالثا 

 الفترةمن  جامعة اسيوط معيده بكليه رياض االطفال -

 19/1/2021 حتي 29/8/2017

مدرس مساعد بكلية التربيه للطفولة المبكرة جامعة أسيوط  -

 حتي اآلن 20/1/2021من الفترة 

 البحوث العلمية رابعاً: -

 اإليجابي النفس علم فنيات بعض علي قائم برنامج أثر   -
 رياض بكلية المعلمة الطالبة لدي المستقبل قلق خفض في

, كلية التربية دراسات في الطفولة والتربية, مجلة األطفال
 )مشترك(2021, ينايرأسيوط المبكرة, جامعة للطفولة
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 في األطفال رياض معلمة في توافرها الالزم الكفايات -
 الدولي المؤتمرورقة عمل ,  2.0 الجديد المنهج ضوء

 طفل بناء, أسيوط بجامعة األطفال رياض لكلية الثاني
-2030,17 التعليم رؤية ضوء في الرابع الجيل

 )مشترك(18/7/2019
 

 
 الخبرات التدريسية خامساً: -

 
بتدريس االجزاء العملية الخاصة ببعض المقرارات القيام  -

 كالتالي:
 المرحلة الفرقة المقرراسم 

 سوالبكالوري األولي نفس اللعبعلم 

 سوالبكالوري الثانية التعلمكولوجية سي

 سوالبكالوري الثانية تفكيرتنمية 

 سوالبكالوري الثانية النفسيةالمشكالت 

سيكولوجية 
 االتصال

 سوالبكالوري الثالثة

سيكولوجية 
 االبداع

 سوالبكالوري الثالثة

 سوالبكالوري الثالثة التعلمصعوبات 

والتقويم القياس 
 النفسي

 سوالبكالوري الرابعة

 
 المقرارت الخاصة بالقسم بعض إعداد-
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  العلمية األنشطة:  ادساً س -

 والندوات التربوية المؤتمرات بعض فعاليات في االشتراك -

 : األخري والجامعات أسيوط جامعة في العلمية

المؤتمر العلمي األول  لكلية رياض األطفال جامعة أسيوط  -

 2018عام 

المؤتمر العلمي الثاني  لكلية رياض األطفال جامعة أسيوط  -

 2019عام 

المؤتمر العلمي  الثالث لكلية التربية للطفولة المبكرة  -

 2019جامعة المنيا عام 

تدريب مشرفات وجليسات األطفال جمعية عطاء بال حدود  -

 2018عام 

 سنه جامعة الطفل 14-13مشرف علي األطفال من سن  -

 2019حضور المؤتمر القومي األول لجامعة الطفل عام  -

 9/2019/ 11-7حضور ورش عمل جامعة الطفل من  -
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من  تنظيم كرنفاالت وحفالت ختام األنشطة بالكلية -

 حتي األن 2018عام

تدريب كيفية استخدام منصة ميكروسوفت تيم حضور  -

  2020بالمبني االداري بجامعة أسيوط

 يةكلالعلمية بال المناقشاتو راتيمناالسحضور  -

 بالكلية في اعمال التصحيح والمراقباتاالشتراك  -

علي طالبات الفرقة الرابعة  بالتدريب الميداني االشراف  -

للعام التالي علي نتصار الرسمية لاات باسيوط البروضة ا

 2019/2021التوالي من 

 الدورات سابعاً:

 

 دبلومبعنوان ) البشرية التنميةمجال  فيدوره تدريبيه  .1

 2013\11\26حتي11\24من  الفترة فيالوظيفي( التأهيل

من  الفترة في  level 1.2.3  اإلنجليزية اللاة فيدوره  .2

 2015\12\1حتي11\1
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محو خمسه من االميين المسجلين بالقوائم بالدورة  .3

البرتوكول الموقع بين ) ايماء الى 2014االمتحانية يوليو 

 جامعه اسيوط وفرع هيئه تعليم الكبار بأسيوط(

 فيدوره  .4

Kinetic programming for autism and healthy 

(    children(P M C2015\3\13حتي3\11من الفترة في 

 international computer drivingوره فيد .5

Licenece icdl v5(2016) 

 8/8/2018-7في االعمال الجامعية القانونية الجوانب  .6

 20/8/2018-19الفعال العرض  .7

 6/8/2018-5االتصال في انماط التعليم المختلفة مهارات  .8

 11/7/2018-10االمتحانات وتقويم الطالب نظم  .9

 18/7/2018-17.التعليم االلكتروني المتقدم 10

 30/7/2018-29تمويل البحوث العلمية والمنح .11

 2018.اعداد المعلم الجامعي 12

13.Elpt           2018 ر جيد جدايبتقد 

 بتقدير جيد جدا 2021مستوي اول لاة انجليزية .14

 2020مقرر االلكتروني . اعداد ال15
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 2020.القياس والتقويم 16

 بتقدير امتياز 2021يادة االعمال .االبداع ور17

  

 التقديرشهادات  ثامناً:

  والعلوم لما  للتربيةسن رايز  أكاديميةشهاده تقدير من مجلس اداره

الكاديمي خالل العام بذلته من الجهد والعمل الجاد بوحدة ا

 2017\2016الدراسي 

  تقدير من كلية التربية للطفولة المبكرة لما بذلته من شهادة

 بالكليةالجهد والعمل في كرنفاالت وحفالت ختام األنشطة 

  عطاء بال حدود جامعة اسيوط لما تقدير من جمعية شهادة

بذلته من الجهد والعمل الجاد في تدريب مشرفات وجليسات 

 االطفال

 :ًالسابقةاالعمال  تاسعا 

 

  والعلوم في  للتربيةسن رايز مصر  بأكاديمية  تربويةمرشده

 2017\6\15حتي2016\9\3من الفترة

  الفترة فيوالعلوم  للتربيةسن رايز مصر  بأكاديميةمدرسه علوم 

 2017\8\28حتى 2017\6\16من 
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  والعلوم لما  للتربيةسن رايز  أكاديميةشهاده تقدير من مجلس اداره

الكاديمي خالل العام بذلته من الجهد والعمل الجاد بوحدة ا

 2017\2016الدراسي 

 


