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العنوان :قريه الحواتكه  -مركز منفلوط – محافظة اسيوط
ثانيا :المؤهالت العلمية
 بكالوريوس الطفولة والتربية عام  2016من كلية التربية جامعةأسيوط

 التقدير التراكمي للبكالوريوس ممتاز مع مرتبه الشرف
بنسبه (%91,4ترتيب االول علي قسم تربيه الطفل
والثالث علي كليه التربية للعام الدراسي)2016
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 الدبلومة الخاصة تخصص تربية الطفل عام2018من كليةرياض األطفال جامعة أسيوط
التقدير التراكمي للدبلومة الخاصة ممتاز (ترتيب
الثاني)تخصص تربيه طفل
 ماجستير في التربية تخصص رياض أطفال عام 2020من كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة أسيوط
تقدير الماجستير ممتاز مع التوصية بالنشر والتبادل بين
المراكز البحثية المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة
 ثالثا:التدرج الوظيفي
 معيده بكليه رياض االطفال جامعة اسيوط من الفترة 2017/8/29حتي 2021/1/19
 مدرس مساعد بكلية التربيه للطفولة المبكرة جامعة أسيوطمن الفترة  2021/1/20حتي اآلن

 رابعاً :البحوث العلمية أثر برنامج قائم علي بعض فنيات علم النفس اإليجابيفي خفض قلق المستقبل لدي الطالبة المعلمة بكلية رياض
األطفال ,مجلة دراسات في الطفولة والتربية ,كلية التربية
للطفولة المبكرة ,جامعة أسيوط ,يناير(2021مشترك)
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 الكفايات الالزم توافرها في معلمة رياض األطفال فيضوء المنهج الجديد  , 2.0ورقة عمل المؤتمر الدولي
الثاني لكلية رياض األطفال بجامعة أسيوط ,بناء طفل
الجيل الرابع في ضوء رؤية التعليم -17,2030
(2019/7/18مشترك)
 خامساً :الخبرات التدريسية القيام بتدريس االجزاء العملية الخاصة ببعض المقراراتكالتالي:
المرحلة
الفرقة
اسم المقرر
البكالوريوس
علم نفس اللعب األولي
البكالوريوس
سيكولوجية التعلم الثانية
البكالوريوس
الثانية
تنمية تفكير
البكالوريوس
المشكالت النفسية الثانية
البكالوريوس
الثالثة
سيكولوجية
االتصال
البكالوريوس
الثالثة
سيكولوجية
االبداع
البكالوريوس
الثالثة
صعوبات التعلم
البكالوريوس
القياس والتقويم الرابعة
النفسي
-إعداد بعض المقرارت الخاصة بالقسم
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 سادسا ً  :األنشطة العلمية االشتراك في فعاليات بعض المؤتمرات التربوية والندواتالعلمية في جامعة أسيوط والجامعات األخري :
 المؤتمر العلمي األول لكلية رياض األطفال جامعة أسيوطعام 2018
 المؤتمر العلمي الثاني لكلية رياض األطفال جامعة أسيوطعام 2019
 المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية للطفولة المبكرةجامعة المنيا عام 2019
 تدريب مشرفات وجليسات األطفال جمعية عطاء بال حدودعام 2018
 مشرف علي األطفال من سن  14-13سنه جامعة الطفل حضور المؤتمر القومي األول لجامعة الطفل عام 2019 -حضور ورش عمل جامعة الطفل من 2019/9/ 11-7
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 تنظيم كرنفاالت وحفالت ختام األنشطة بالكلية منعام 2018حتي األن
 حضور تدريب كيفية استخدام منصة ميكروسوفت تيمبالمبني االداري بجامعة أسيوط2020
 حضور السيمنارات والمناقشات العلمية بالكلية االشتراك في اعمال التصحيح والمراقبات بالكلية االشراف علي طالبات الفرقة الرابعة بالتدريب الميدانيبروضة االنتصار الرسمية لاات باسيوط للعام التالي علي
التوالي من 2021/2019
سابعاً :الدورات
 .1دوره تدريبيه في مجال التنمية البشرية بعنوان (دبلوم
التأهيل الوظيفي)في الفترة من 11\24حتي2013\11\26
 .2دوره في اللاة اإلنجليزية  level 1.2.3في الفترة من
11\1حتي2015\12\1
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 .3محو خمسه من االميين المسجلين بالقوائم بالدورة
االمتحانية يوليو  (2014ايماء الى البرتوكول الموقع بين
جامعه اسيوط وفرع هيئه تعليم الكبار بأسيوط)
 .4دوره في
Kinetic programming for autism and healthy
(  children(P M Cفي الفترة من3\11حتي2015\3\13
 .5دوره فيinternational computer driving
)2016(Licenece icdl v5
 .6الجوانب القانونية في االعمال الجامعية 2018/8/8-7
 .7العرض الفعال 2018/8/20-19
 .8مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفة 2018/8/6-5
 .9نظم االمتحانات وتقويم الطالب 2018/7/11-10
.10التعليم االلكتروني المتقدم 2018/7/18-17
.11تمويل البحوث العلمية والمنح 2018/7/30-29
.12اعداد المعلم الجامعي 2018
.13

 2018 Elptبتقدير جيد جدا

.14مستوي اول لاة انجليزية  2021بتقدير جيد جدا
 .15اعداد المقرر االلكتروني 2020
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.16القياس والتقويم 2020
.17االبداع وريادة االعمال  2021بتقدير امتياز
ثامناً :شهادات التقدير
 شهاده تقدير من مجلس اداره أكاديمية سن رايز للتربية والعلوم لما
بذلته من الجهد والعمل الجاد بوحدة االكاديمي خالل العام
الدراسي 2017\2016

 شهادة تقدير من كلية التربية للطفولة المبكرة لما بذلته من
الجهد والعمل في كرنفاالت وحفالت ختام األنشطة بالكلية
 شهادة تقدير من جمعية عطاء بال حدود جامعة اسيوط لما
بذلته من الجهد والعمل الجاد في تدريب مشرفات وجليسات
االطفال
 تاسعاً :االعمال السابقة
 مرشده تربوية بأكاديمية سن رايز مصر للتربية والعلوم في
الفترة من2016\9\3حتي2017\6\15
 مدرسه علوم بأكاديمية سن رايز مصر للتربية والعلوم في الفترة
من 2017\6\16حتى 2017\8\28
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 شهاده تقدير من مجلس اداره أكاديمية سن رايز للتربية والعلوم لما
بذلته من الجهد والعمل الجاد بوحدة االكاديمي خالل العام
الدراسي 2017\2016

8

