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مسمم  :      الديـانـــــــــــة  
 أستاذ مناىج الطفل المساعد:      الـوظيــــــــفة  

 جامعة حموان                – كمية التربية :      جيـة العـمــل  
 dr.saedeg96@hotmail.com   :  بريد اليكترونى 

said_mossoua@edu.helwan.edu.eg                       
( 00202    )27615291: تميفون المنزل 

( 002 )01009126237: محمول  
  :المؤهالت العممية

  التقدير العام  – 1989كمية التربية جامعة حموان – بكالوريوس العموم والتربية شعبة رياض األطفال
 .جيد جدا مع مرتبة الشرف 

  التقدير جيد جدا  – 1992جامعة حموان – دبموم خاص في التربية ، كمية التربية. 
  كمية التربية جامعة حموان – ماجستير في التربية تخصص مناىج وطرق تدريس رياض األطفال

فاعمية برنامج لتدريب المعمم عمى اختيار القصص وأساليب تقديميا لطفل  ) تحت عنوان 1999
  .(الروضة 

  دراسة بينية تجمع بين تخصص المناىج وطرق التدريس ، وأدب األطفال : رسالة الماجستير. 
  جامعة – كمية التربية – دكتوراه الفمسفة في التربية تخصص مناىج وطرق تدريس رياض األطفال

تنمية المفاىيم الحياتية لطفل الروضة من خالل أنشطة تعميمية قائمة  ) تحت عنوان 2005حموان 
  . (عمى دراما الطفل 

  دراسة بينية تجمع بين تخصص المناىج وطرق التدريس، وأدب األطفال : رسالة الدكتوراه . 
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  حتي 2014 /9/ 23بحوث الترقية لدرجة أستاذ مساعد و قد عين عمي ىذه الدرجة اعتبارا من 
  .تاريخو
 : التدرج الوظيفى

          1993 حتى عام 1989مدرس بوزارة التربية و التعميم في مرحمة رياض األطفال من عام - 
 حتى عام 1993باحث معاون بالمركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي قسم التدريب واألعالم من عام - 

1996  
  1999 حتى عام 1996معيد بكمية التربية جامعة حموان من عام - 
  2005 حتى عام 1999مدرس مساعد بكمية التربية جامعة حموان من عام - 
  2014 حتي عام 2005مدرس بكمية التربية جامعة حموان من عام -  
  حتي تاريخو2014 /9/ 23أستاذ مناىج الطفل المساعد بكمية التربية جامعة حموان من -  
  28/2/2018 إلي 2016/ 8/ 1قائم بعمل رئيس قسم رياض األطفال كمية التربية جامعة حموان من -  
 / 2008عمان األردن عام - أستاذ تربية الطفل المساعد بكمية العموم التربوية جامعة اإلسراء الخاصة - 

2009  
    2013 / 2012 وعام 2012 / 2011ليبيا عام – جامعة عمر المختار   (القبة  )مدرس بكمية التربية - 
  2013 / 2012ليبيا عام – جامعة عمر المختار  (تعاون – درنة  )مدرس بكمية التربية - 
  2013 / 2012ليبيا عام – رئيس قسم رياض األطفال بكمية التربية ، جامعة عمر المختار - 

  :المهام اإلدارية والفنية
 .  2008 حتي 2005عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكمية التربية ، جامعة حموان من - 
 . 2009 /2008عضو لجنة البيئة والصحة بكمية العموم التربوية ، جامعة اإلسراء ، األردن - 
.               2009 / 2008عضو لجنة حقوق األنسان بكمية العموم التربوية ، جامعة اإلسراء ، األردن - 

.  حتي اآلن 2010مراجع بالييئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد مرحمة التعميم قبل الجامعي من عام - 
القبة ، جامعة عمر المختار ليبيا / منسق لوحدة الجودة وتقييم اآلداء في قسم رياض األطفال بكمية التربية - 

 . 2013 / 2012 وعام 2012 / 2011عام – 
 . 2013 / 2012ليبيا عام – رئيس قسم رياض األطفال بكمية التربية ، جامعة عمر المختار - 
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 / 2015 وعام 2015 / 2014عضو لجنة شئون التعميم والطالب بكمية التربية ، جامعة حموان عام  - 
2016                      .

 2015مدرب معتمد لدي مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة حموان من عام - 
. حتي اآلن 

 . 2016 / 2015منسق برنامج معممة رياض األطفال بكمية التربية جامعة حموان -  

 . 2016 / 2015 (التعميم المفتوح  )منسق برنامج معممة رياض األطفال -  

 . 2016 / 2015قائم بعمل مدير مركز تربية الطفل بكمية التربية جامعة حموان عام -  

بتاريخ  (452)المدير التنفيذي لبرنامج إعداد معممة الروضة ، بموجب موافقة مجمس الكمية بجمستو رقم - 
4/4/2016 . 

عام ) 2017/ 25/12 حتي 2016 / 11 / 3مدير مركز تربية الطفل بكمية التربية جامعة حموان من -  
. (عام ثاني) 2018/ 12/ 25 حتي 26/12/2017، و من  (أول

 إلي 2016 / 8 / 1عضو لجنة الدراسات العميا والبحوث بكمية التربية ، جامعة حموان من - 
31/7/2018 .

. 28/2/2018 حتي 2016 / 8 / 1عضو مجمس كمية التربية ، جامعة حموان من - 

 . 28/2/2018 إلي 2016/ 8/ 1قائم بعمل رئيس قسم رياض األطفال كمية التربية جامعة حموان من -  

.  حتي اآلن 12/9/2017مدرب معتمد لدي األكاديمية المينية لممعممين من - 

.  حتي اآلن 1/10/2017عضو لجنة اعتماد السادة المدربين لدي األكاديمية المينية لممعممين من - 
المستشار التربوي لمرحمة رياض األطفال في بعض المدارس الخاصة ، واألشراف عمى معممات رياض -  

. األطفال بتمك المدارس 
.  عضو عامل بجمعية تنمية المجتمع المحمي بالقطامية ، ورئيس لجنة الحضانة بيا  -
 .       (سابقًا  )القاىرة الجديدة / التجمع الثالث / األمين العام لجمعية تنمية المجتمع المحمي بالقطامية - 
 .  (سابقًا  )القاىرة الجديدة / التجمع الثالث / رئيس مجمس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحمي بالقطامية - 
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:  األبحاث 

مشترك العنوان  م 
فردي  / 

العدد والسنة  المجمة  

 
1 

فاعمية برنامج قائم عمي الوسائط المتعددة 
 في تنمية التربية البيئية لطفل الروضة

 
مشترك  

 
 دورية الثقافة والتنمية

السنة السابعة ، 
العدد الثامن عشر ، 

 2006يوليو 
 
2 

فاعمية برنامج قائم عمي القصة ولعب 
الدور في تنمية التربية الوجدانية لطفل 

 الروضة

 
مشترك 

 
 دورية الثقافة والتنمية

السنة الثامنة ، 
العدد الحادي 

والعشرون ، المجمد 
الثاني ، 
 2007ابريل 

 
3 
 
 

فاعمية برنامج قائم عمي المعب لتنمية 
 اإلدراك الحسي لدي طفل الروضة

 
مشترك 

 )المؤتمر الدولي األول 
) بعنوان  (السنوي الثامن 

حقوق الطفل من منظور 
 (تربوي 

 أبريل 22 إلي 21
كمية ،   2009

رياض األطفال ، 
 جامعة القاىرة

فاعمية برنامج قائم عمي األنشطة  4
الرياضية في تنمية الحس العددي 

والمكاني لطفل الروضة 

المؤتمر العممي الحادي مشترك 
تطوير  )والعشرون ، بعنوان 

المناىج الدراسية بين 
 (األصالة والمعاصرة 

 يوليو 29 إلي 28
 ، الجمعية 2009

المصرية لممناىج 
وطرق التدريس 

دراسة تحميمية ورؤية مستقبمية لمناىج  5
وبرامج رياض األطفال لبعض الدول 
العربية في ضوء التوجيات المستقبمية 

كمية رياض  ، مجمة الطفولةفردي 
األطفال ، جامعة القاىرة 

العدد التاسع ، 
 2011سبتمبر 

فاعمية استراتيجيتي التعمم بالمعب          6
و األكتشاف لتنمية بعض عمميات العمم 

مجمة دراسات تربوية فردي 
واجتماعية ، كمية التربية ، 

المجمد الثامن عشر 
، العدد الثاني ، 
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 2012ابريل جامعة حموان    األساسية لطفل الروضة 
 

 
 
7 

فاعمية استراتيجية التعمم القائم عمي 
المشكمة في تنمية بعض مفاىيم المواطنة 

 لدي طفل الروضة

 
فردي 

مجمة دراسات عربية في 
 التربية وعمم النفس

العدد الثالث 
والثالثون ، الجزء 

  2013األول ، يناير
مقترح لتنمية بعض المفاىيم برنامج  8

التاريخية لدي طفل الروضة وقياس 
فعاليتو 

مجمة دراسات تربوية فردي 
واجتماعية ، كمية التربية ، 

جامعة حموان    

المجمد العشرون ، 
العدد األول ،  يناير 

2014 
 
9 

فاعمية برنامج مقترح قائم عمى القصص 
لتنمية بعض القيم الخمقية لدى طفل 

الروضة 

 
 فردي 

مجمة الطفولة والتربية ، كمية 
رياض األطفال ،  جامعة 

األسكندرية  

العدد السابع عشر ، 
السنة السادسة ،  

 2014يناير 
فاعمية القصص التفاعمية اإللكترونية   10

في تنمية حب االستطالع  والميارات                    
االجتماعية لدي أطفال الروضة 

مجمة الطفولة والتربية ، كمية   فردي  
رياض األطفال ،  جامعة 

األسكندرية 

العدد الحادي  
والعشرون ،                                       

السنة السابعة ، 
 2015يناير 

11 
 
 

 تصميم برنامج قائم عمى األنشطة   
القصصية لممعممات لتنمية بعض      
الميارات الحياتية لدى األطفال المعاقين 

بمرحمة الروضة 

 
مشترك 

مجمة الطفولة ، كمية التربية 
لمطفولة المبكرة ، جامعة 

القاىرة 

العدد الرابع  
والعشرون ،                                       

 2016سبتمبر 

فاعمية األلعاب التعميمية اإللكترونية في  12
تنمية التفكير الميني ودوافع ممارستيا 

لدي طفل الروضة 

مجمة التربية وثقافة الطفل، فردي 
كمية التربية لمطفولة المبكرة ، 

جامعة المنيا 

(  3)ج  (9)العدد 
 2017أكتوبر 
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فعالية برنامج قائم عمي نظرية الذكاءات  13
المتعدده لمعالجة بعض صعوبات التعمم 

لدى أطفال  (التعميمية)النمائية واألكاديمية
الروضة العاديين 

مجمة دراسات تربوية مشترك 
واجتماعية،   كمية التربية ، 

جامعة حموان  

المجمد الرابع 
والعشرون،       

العدد األول، يناير،     
2018    

برنامج تدريبي لتنمية الميارات الناعمة  14
لمعممات رياض األطفال 

مجمة دراسات في الطفولة     فردي 
والتربية، كمية رياض األطفال 

، جامعة أسيوط   

العدد الثامن،                                       
 2019يناير 

تصميم برنامج قائم عمي المدخل  15
الوظيفي لتنمية سموكيات األمان والسالمو 
والمفاىيم المغوية المرتبطة بيا لدي طفل 

الروضة  

مجمة الطفولة والتربية ، كمية    فردي 
رياض األطفال ،  جامعة  

األسكندرية  

 ، السنة    38العدد 
الثاني عشر ، ابريل 

2019 

 :مؤلفات الباحث 
 . 2006القصة وأثرىا في تربية الطفل ، الطبعة األولى ، القاىرة ، مكتبة عالم الكتب ،  .1
دراما الطفل وأثرىا في تنمية المفاىيم الحياتية لطفل الروضة ، القاىرة ، مكتبة عالم الكتب   .2

2009. 
  . 2014التربية البيئية لألطفال ، الطبعة األولى ، القاىرة ، صرح لمنشر والتوزيع ،  .3
  . 2017المفاىيم التاريخية والجغرافية لمرحمتي رياض األطفال واإلبتدائية ، دار الكتب ،  .4
  .2017مدخل إلي رياض األطفال ، دار الكتب ،  .5
 .  2019البناء الوجداني لألطفال ، القاىرة ، دار النخبة لمنشر والتوزيع ،  .6

: الرسائل العممية التي تم اإلشراف عميها
السنة  الجهة الدرجة  الباحث  عنوان الرسالة  م 

جامعة حموان 
 كمية التربية- 

 ماجستير 2011
 (نوقشت)
إيمان رفعت محمد 

 طو
فاعمية استراتيجية التعمم القائم عمي المشكمة 
في اكتساب أطفال الروضة بعض المفاىيم 
 العممية وتنمية الميارات االجتماعية لدييم

1 

جامعة حموان  إيمان محمد عبد  ماجستير 2018 أثر نمط الشخصية بالرسوم المتحركة في  2 
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تنمية المفاىيم العممية المجردة ألطفال ما  المطيف (نوقشت) كمية التربية- 
 قبل المدرسة

جامعة حموان 
 كمية التربية- 

 ماجستير 
لم )

 (تناقش

سمر سعيد عبد 
 الحميد

تعممية قائمة عمي / فاعمية مواقف تعميمية 
استراتيجيتي القصة ولعب الدور لتنمية 

ميارات التفكير والثقافة المينية لدي أطفال 
 الروضة

3 

جامعة حموان 
 كمية التربية- 

 ماجستير 
لم )

 (تناقش

مريم محمد سعد 
 الدين

فاعمية القصص االجتماعية في تنمية 
بعض قيم المواطنة لدي أطفال الروضة 

 المعاقين عقميا القابمين لمتعمم

4 

 
 :الرسائل العممية التي تم مناقشتها

 
السنة  الجهة الدرجة  الباحث  عنوان الرسالة  م 

– جامعة حموان 
 الخدمة كمية

 األجتماعية

 ماجستير 2016
 

محمد حسن 
 حفني

دور مقترح لألخصائي األجتماعي مع 
جماعة مجمس األمناء في نشر ثقافة 

الجودة دراسة وصفية تحميمية مطبقة عمي 
مرحمة التعميم قبل الجامعي بإدارة بمبيس 

 التعميمية

1 

- جامعة حموان 
 الخدمة كمية

 األجتماعية

 ماجستير 2017
 

زينات حسين 
 محمد محمود

تقويم االداء الميني لألخصائي االجتماعي 
في االنشطة الطالبية لتنمية القيادات 

 الطبيعية بين الشباب الجامعي

2 

- جامعة حموان 
 الخدمة كمية

 األجتماعية

 ماجستير 2017
 

فاطمة محمود 
أبو السعود 
 محمد العادلي

تقويم دور االخصائي االجتماعي في تنمية 
دافعية اإلنجاز لدي جماعات النشاط 

 بالتعميم الفني

3 
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  : (كمتدرب  )الدورات التدريبية 

 :دورات مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حموان: أوال

تاريخ األنعقاد الدورة م 
 2015 / 9 / 10 – 6من   ( T O T1)البرنامج التدريبي  1
 2015 / 9 / 16 – 15من معايير الجودة في العممية التدريسية  2
 2016 / 5 / 16 – 15من العمل تحت الضغوط النفسية  3
 2018 / 7 / 11 – 10من سموكيات المينة  4

 2018 / 9 / 19 – 18من دراسة جدوي المشروعات البحثية  5

 2019 / 5 / 15 – 14من نظم األمتحانات وتقويم الطالب   6

: دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد: ثانيا

تاريخ االنعقاد الدورة م 

مؤسسات التعميم قبل – دورة التقويم الذاتي وخطط التحسين  1
الجامعي 

 2010/ 15/4 إلي 11/4من 

 2010/ 4 /22 إلي 4 /18من تعميم قبل جامعي – دورة نواتج التعمم وخرائط المنيج  2
 2010/ 29/4 إلي 4 /25من تعميم قبل جامعي – دورة المراجعة الخارجية  3

اعداد المراجع الخارجي لمرحمة رياض األطفال  4
 / 9 / 28 إلي 9 / 26من 

2010 
 / 1 / 30 إلي 1 / 28من الميارات والممارسات الجيدة لممراجعة الخارجية بمؤسسات التعميم  5
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 2017 2016إصدار – دورة متقدمة – قبل الجامعي 

 التقويم الذاتي لمؤسسات التعميم العالي 6
 / 4 / 13 إلي 4 / 12من 

2014 

تعميم عالي – نواتج التعمم وخرائط المنيج  7
 / 4 / 24 إلي 4 / 23من 

2014 

دورة المراجعة الخارجية لكميات ومعاىد التعميم العالي  8
 / 8 / 17 إلي 8 / 15من 

2017 

التخطيط اإلستراتيجي لكميات ومعاىد التعميم العالي  9
 / 2 / 14 إلي 2 / 13من 

2018 
 

فادات أخري في مجال الجودة: ثالثا : شهادات وا 

جهة التدريب تاريخة عنوان التدريب م 

أعمال لجان وحدة " ورشة عمل بعنوان  1
 " ضمان الجودة

– كمية التربية – وحدة ضمان الجودة  2014 / 1 / 6
 جامعة حموان

جراءات الطواريء  2 جامعة حموان – مركز ضمان الجودة  2014 / 5  / 14األمن الصناعي وا 

3 
ورشة دعم فني لقسم رياض األطفال 

 (توصيف البرامج والمقرارات  )بعنوان 
21 / 1 / 2015 

– كمية التربية – وحدة ضمان الجودة 
جامعة حموان 

 

: أنشطة ومهام أخري في مجال الجودة: رابعاًا 
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 ، كمدير برنامج إعداد معممة 17/7/2016شكر وتقدير من عميد كمية التربية جامعة حموان بتاريخ  -
الروضة، عمي الجيد المتميز في مجال تعديل خطة الدراسة بالبرنامج وفقا لمواصفات الخريجين 

 .المعتمدة من الييئة القومية لضمان الجودة وأىداف الكمية
 .المشاركة فى توصيف برنامج اعداد معممة رياض األطفال والمصفوفات التسع لمبرنامج -
 .المشاركة فى توصيف المقرارات التابعة لبرنامج اعداد معممة رياض األطفال  -
: دورات أخري متنوعة: خامسا

جهة التدريب تاريخ االنعقاد الدورة م 

1 
الدورة التدريبية لمباحثين الشبان في 

مجاالت الطفولة بجميورية مصر العربية 
 25 إلي 20من 

 1999نوفمبر 
المجمس العربي لمطفولة والتنمية 

مناىج البحث التربوي في الدراسات العميا  2
 إلي 23/7من 
27/7/2000 

مركز الدراسات المعرفية والمعيد العالمي 
لمفكر اإلسالمي 

3 ICT Skills  2006أكتوبر Central Unit of ICT Training 

استخدام قواعد البيانات العالمية  4
 18 إلي 17من 
مشروع المكتبة الرقمية – جامعة حموان  2009 / 11/

أساسيات منيجية بناء المفاىيم من منظور  5
إسالمي 

 6 – 2من 
 2014فبراير 

مركز الدراسات المعرفية والمعيد العالمي 
لمفكر اإلسالمي 

 فبراير 3 – 1أطمس الحضارة اإلسالمية  6
2015 

مركز الدراسات المعرفية والمعيد العالمي 
لمفكر اإلسالمي 

 :  (كمدرب  )الدورات التدريبية 

: مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حموان: أوالًا 

تاريخ االنعقاد الدورة م 
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تصميم المقرر الجامعي  1

 5/10/2015     

 7/10/2015  

 22/5/2016  

 23/5/2016 
  18/11/2015أخالقيات البحث العممي  2
  23/12/2015ادارة الوقت واالجتماعات  3

نظم األمتحانات و تقويم الطالب  4
 28/1/2016  

 29/1/2016  
  6/4/2016الساعات المعتمدة  5

 األرشاد األكاديمي 6

 28/3/2016  

 2/6/2016  

 18/9/2016  
  27/4/2016العرض الفعال  7
   24-25/6 /2018معايير جودة العممية التدريسية  8
  13-14/3 /2019أساليب التدريس والتعمم   9

: ندوات ودورات أخري متنوعة : ثانياًا 

جهة التدريب تاريخة عنوان التدريب م 
 إلي 18/2أساليب التقويم المطور  1

23/2/1995 
إدارة مصر الجديدة التعميمية  

 (إدارة التدريب)
ىيئة كير الدولية / 16/8 إلي 10من تدريب ميسرات رياض األطفال  2
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 2002بسوىاج 

3 
مشرفة حضانة " الدورة التدريبية األولي 
 "

 إلي 1/7من 
30/9/2005 

/ جامعة حموان – كمية التربية 
وزارة اإلنتاج الحربي 

4 
مشرفة حضانة " الدورة التدريبية الثانية 
 "

/ 14/4 إلي 14/1من 
2006 

/ جامعة حموان – كمية التربية 
وزارة اإلنتاج الحربي 

5 
إعداد معممات الروضو بقرية طفنيس 

بقنا 
 إبريل 26 إلي 23من 

جمعية مصر المحروسة بمدي  2006

6 
تحقيق الجودة في مجال رعاية الطفل 

 الحضين
 8/ 23 إلي 8/ 19من 

 /2007 
مركز تربية طفل ما قبل المدرسة 

كمية التربية جامعة حموان – 

رعاية وتعميم وتأىيل األطفال ذوي  7
االحتياجات الخاصة 

 إلي 2007/ 1/11من 
31/1 /2008 

بالتعاون بين مركز تنمية وتأىيل 
ونادي  (جامعة حموان  )الطفولة 

روتاري القاىرة الجديدة 

8 
ورشة تطوير األداء الميني ألعضاء " 

 9/10/2008" ىيئة التدريس 
جامعة - كمية العموم التربوية 
عمان ، – اإلسراء الخاصة 
األردن 

9 
ورش عمل نشر ثقافة المعايير القومية 
و األعتماد التربوي لرياض األطفال 

 2009 / 11 / 17من 
 2010 / 1 / 30إلي 

- كمية التربية جامعة حموان 
مشروع تحسين التعميم في مرحمة 
الطفولة المبكرة بوزارة التربية 

والتعميم 

" المعايير القومية لرياض األطفال "  10
 / 6 / 12في الفترة من 

 / 8 / 5 إلي 2010
2010 

إدارة - مدارس األورمان الخاصة 
المعادي التعميمية 

" األعتماد التربوي لرياض األطفال "  11
 1 / 11 إلي 1 / 9من 

 /2011 

قسم التدريب بمدرسة القاىرة 
إدارة القاىرة – التجريبية لمغات 

الجديدة التعميمية 
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12 
دورات تنمية ميارات  معممات 

وموجيات وميسرات الروضة بمديريتي 
أكتوبر و حموان 

 2011يوليو 
/ جامعة حموان – كمية التربية 

وزارة التربية والتعميم 

رؤية مستقبمية لمنيج رياض األطفال "  13
 "

مدارس زىراء األندلس الخاصة  2012 / 2 / 22
بفيصل 

مدارس رواد المستقبل  2014 / 2013" نحو معمم متميز " محاضرة بعنوان  14
مدرسة الرؤية الحديثة لمغات  2016 / 1 / 19األنشطة التعميمية لرياض األطفال   15

ورش عمل تدريب معممات الروضة  16
 إلي 30/6/2016من 

إدارة المعصرة التعميمية  21/4/2016

تخطيط النشاط لمطفل / ادارة الوقت  17
 / 23 إلي 8 / 22من 

8 / 2016 
إدارة البساتين ودار السالم 

التعميمية 

18 
الدورة التأسيسية األولي لمعممات 

رياض األطفال بأدارة التبين التعميمية 
/ 9/2 إلي 6/2من 

2017 

بالتعاون بين مركز تربية الطفل 
بكمية التربية جامعة حموان ، و 

إدارة التبين التعميمية 

19 
المشكالت السموكية " ورشة عمل 

فعاليات األسبوع ضمن  "لألطفال 
البيئي باإلدارات التعميمية 

 / 2 / 23 – 19من 
2017 

– كمية التربية ، جامعة حموان 
 ، إدارة مدرسة فؤاد عزيز غالي

المعصرة التعميمية 

 ، مدرسة القاىرة الرسمية لمغات 2017 / 3 / 14" العنف المدرسي " ندوة  20
 إدارة القاىرة الجديدة التعميمية

21 
تطبيق سياسة لمناىضة " ورشة عمل 

التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعات 
" المصرية 

 2017 ابريل 20 و 19
وحدة مناىضة التحرش والعنف 
ضد المرأة بجامعة القاىرة 
ومؤسسة خريطة التحرش 

22 
األدب القصصي والمناىج رؤي " ندوة 

 2018 أبريل 16"  مستقبمية 
- قسم المناىج وطرق التدريس 
كمية التربية جامعة حموان 

إدارة التبين التعميمية  2018أبريل  "المشكالت السموكية لألطفال "ندوة  23
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 :  المؤتمرات

التاريخ جية اإلصدار عنوان الموتمر م 

– رؤية تربوية لإلنطالق في األلفية الجديدة التمميذ  1
المجتمع - المعمم 

جمعية مصر المحروسة 
بمدي 

 إلي 30/7
1/8/2001 

التعميم لمجميع التربية وأفاق جديدة في تعميم الفئات  2
الميمشة في الوطن العربي 

تربية حموان 
  مارس 29- 28

2004   

3 
التربية وأفاق جديدة في تعميم ورعاية ذوي 

في – المعاقون والموىوبون – االحتياجات الخاصة 
الوطن العربي 

تربية حموان 
 مارس 14- 13

2005 

إكتشاف الموىبين والمتفوقين ورعايتيم وتعميميم في  4
تربية حموان الوطن العربي بين الواقع والمأمول 

 مارس 20- 19
2006 

  المؤتمر الدولي األول لكمية التربية جامعة حموان  5
إعداد المعمم وتنميتو  (الخامس عشر العممي  )

 إبريل 22- 21تربية حموان 
2008 

6 
التقويم الشامل وضمان " المؤتمر العممي الثاني 

الجودة واالعتماد في التعميم قبل الجامعي الحاضر 
" والمستقبل 

المركز القومي 
لألمتحانات 

2008 

التعميم في العالم " المؤتمر السنوي السابع عشر  7
" األسالمي المؤتمف والمختمف 

الجمعية المصرية 
لمتربية المقارنة 

 / 1/2 إلي 31/1
2009 

تحت  (السنوي الثامن  ) المؤتمر الدولي األول 8
 (حقوق الطفل من منظور تربوي )عنوان 

كمية رياض األطفال 
 جامعة القاىرة

 إبريل 22- 21
2009 

تطوير المناىج " المؤتمر العممي الحادي والعشرين   9
 " الدراسية بين األصالة والمعاصرة

الجمعية المصرية 
 2009يوليو  لممناىج وطرق التدريس
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رؤية لتطوير التعميم في مصر  10
المجمس األعمي لمثقافة 

لجنة التربية - 
 2015 مايو 7 و 6

التربية ودعم الشخصية المصرية  11
جامعة – كمية التربية 

حموان 
 2015نوفمبر 

12 
: المؤتمر العممي الرابع عشر ألدب األطفال بعنوان

أدب األطفال العالمي ودوره في النيضة الحضارية 
 (محميا وعربيا وعالميا)

اإلدارة العامة لممكتبات، 
قسم العالقات العامة، 

جامعة حموان 

 فبراير 21 – 20
2019 

 

 : أنشطة شئون البيئة وخدمة المجتمع

مكان االنعقاد تاريخة النشاط م 

جامعة – كمية التربية  19/4/2015المشاركة فى تنظيم حفل الطفل اليتيم  1
حموان 

جامعة – كمية التربية  3/12/2015المشاركة فى تنظيم فعاليات اليوم العالمى لذوى األعاقة  2
حموان 

جامعة – كمية التربية  2016/ 13/4المشاركة الفعالو في فعاليات يوم الطفل المتميز  3
حموان 

جامعة – كمية التربية  20/11/2016 لمطفلالمشاركة الفعالة فى فعاليات اليوم العالمى  4
حموان 

 19/11/2017  في التنظيم واإلشراف لفعاليات يوم الطفلالمشاركة 5
جامعة – كمية التربية 

حموان 

 26/11/2017 في التنظيم واإلشراف لفعاليات اليوم البيئيالمشاركة  6
جامعة – كمية التربية 

حموان 
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القاىرة الجديدة ، من – المساىمة في جميع أنشطة جمعية تنمية المجتمع المحمي بالقطامية  -
 . حتي تاريخو30/11/1999

 شيادة تقدير من وكيل كمية التربية ، جامعة حموان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عمى المشاركة  -
 .2006 / 2005الفعالة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة خالل العام الجـامعـي 

ييدف إلي خدمة األطفال الفقراء  (صيف سعيد ألوالدنا مع خير بمدنا  )المشاركة في تنفيذ مشروع الصيف  -
  .8/9/2007 حتي 7/7/2007و المحرومين في المناطق الفقيرة في الفترة من 

وذلك تقديرا لمجيد المتميز في األنشطة " رعاية الشباب " شيادة تقدير من جامعة حموان كمية تربية - 
  .الطالبية

 (رائد فوج وتحكيم ثقافي  )شيادة تقدير من معيد إعداد القادة بحموان فرع العريش عن المشاركة المتميزة  -
 .13/8/2008-8/8في الفوج السادس بمعسكر إعداد القادة بمدينة العريش وذلك في الدورة المنعقدة من 

إفادة من معيد إعداد القادة بحموان عن المشاركة في فعاليات الممتقي القومي ألعضاء ىيئة التدريس  -
بالمدينة  (أدوار ورؤي جديدة الستشراق المستقبل  )ومعاونييم بالجامعات والمعاىد المصرية تحت عنوان 

 . م 2014 / 7 / 9 إلي 7 / 4الشبابية باألسكندرية خالل الفترة من 
لممشاركة الفعالة في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية – جامعة حموان – شيادة شكر وتقدير من كمية التربية  -

  .2016 / 2015البيئة في العام الجامعي 
  .2016 / 3 / 22 ، 15لطالبات التعميم المفتوح يومي " ادارة الوقت " التخطيط والتنفيذ لورشة عمل   -
  .10/4/2016شيادة تقدير من إدارة المعصرة التعميمية تقديرًا لجيوده في المشاركة المجتمعية بتاريخ  -
شيادة تقدير من إدارة مدرسة القاىرة الرسمية لمغات تقديرًا لجيوده في دعم ممف التنمية المجتمعية   -

  .2016 / 11 / 20اليوم العالمي لمطفل في " العنف المدرسي " بالمدرسة ، وذلك بندوة بعنوان 
تقديرا لدعم التنمية وكيل كمية التربية ، جامعة حموان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  شيادة تقدير من  -

 .  2017المينية المستدامة لمعممات رياض األطفال وخدمة المجتمع بإدارة التبين التعميمية عام 
 شيادة تقدير من إدارة التبين التعميمية تقديرا لدعم التنمية المينية المستدامة لمعممات رياض األطفال  -

 .  2017 / 2 / 12وخدمة المجتمع بتاريخ 
  30/3/2017 شيادة تقدير من إدارة التبين التعميمية تقديرا لمجيد المبذول لإلرتقاء بالعممية التعميمية بتاريخ  -
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 شيادة تقدير من إدارة التبين التعميمية تقديرا لمجيد المبذول في تفعيل التعاون المشترك لصالح التعميم   -
  . 2017 / 9 / 15بتاريخ 

وثيقة تعاون مع إدارة رياض األطفال بجمعية كفالة اليتيم وتنمية المجتمع بكودية االسالم  - 

. (مشروع تحسين التعميم في مرحمة الطفولة المبكرة)   
 

 : أنشطة مركز تربية الطفل
 / 2015 اإلشراف والمتابعة عمي جميع الدورات وورش العمل التي تمت من خالل المركز من عام  -

2016 . 
 . 2016 / 3 / 22 ، 15لطالبات التعميم المفتوح يومي " ادارة الوقت " التخطيط والتنفيذ لورشة عمل   -
لممعممين والطالب بإدارة المعصرة التعميمية العام الدراسي " ادارة الوقت " التخطيط والتنفيذ لورشة عمل  - 

2015 / 2016.  
لمعممات رياض األطفال بإدارة البساتين ودار السالم " ادارة الوقت "  التخطيط والتنفيذ لورشة عمل   -

  بواقع خمس ساعات تدريبية 2016 / 8 / 22التعميمية  يوم 
لمعممات رياض األطفال بإدارة البساتين ودار " تخطيط النشاط لمطفل "  التخطيط والتنفيذ لورشة عمل   -

 . بواقع خمس ساعات تدريبية 2016 / 8 / 23السالم  التعميمية يوم 
لمعممات رياض األطفال بإدارة البساتين ودار السالم " التعمم النشط "  اإلشراف والمتابعة لورشة عمل  -

  بواقع خمس ساعات تدريبية 2016 / 8 / 24التعميمية يوم 
لمعممات رياض األطفال بإدارة البساتين ودار " الكتاب اإللكتروني لمطفل "  اإلشراف والمتابعة لورشة عمل  -

 . بواقع خمس ساعات تدريبية 2016 / 8 / 24السالم التعميمية يوم 
لطالبات رياض األطفال كمية التربية جامعة حموان  يومي " ادارة الوقت "  التخطيط والتنفيذ لورشتي عمل   -
 .  بواقع خمس ساعات تدريبية لكل ورشة 2016 / 9 / 29 ، 22
 / 6 التخطيط والتنفيذ لمدورة التأسيسية األولي لمعممات رياض األطفال بإدارة التبين التعميمية في الفترة من  -
 . ساعة تدريبية  ( 20 ) بواقع 2017 / 2 / 9 إلي 2
 



 

  

        
 

 إيهاب محمد حمزة             / د.                                                                                   يعتمد عميد الكلية أ

 

 

 

:  الخبرات التدريسية 
جامعة حموان – كمية التربية : أوالًا 

المقرر م المقرر م 
 مناىج وبرامج طفل الروضة 7 قصص األطفال 1
 طرق تدريس طفل الروضة 8 أدب األطفال 2
 ميارات تدريس طفل الروضة 9 مسرح ودراما الطفل 3
 المفاىيم الدينية واألخالقية 10 مكتبة الطفل 4
التربية الميدانية لطالبات رياض األطفال   11 مدخل إلي دور الحضانة ورياض األطفال  5
رياض - دبموم خاص )مناىج بحث متخصصة  6

 (أطفال 
 - قصص األطفال لذوى األحتياجات الخاصة 12

ماجستير  - مقرر تكميمي
  (التعميم المفتوح  )جامعة حموان – كمية التربية : ثانياًا                         

المقرر م المقرر م 
 مناىج وبرامج طفل الروضة 2 مدخل إلي دور الحضانة ورياض األطفال 1
 ميارات تدريس طفل الروضة 4 أدب األطفال 3
 حقوق األنسان 6 قصص األطفال 5
مسرح ودراما الطفل  8 ( 1 )طرق تدريس  7

األردن / جامعة اإلسراء / كمية العموم التربوية : ثالثاًا 
المقرر م المقرر م 
 (عمم نفس األسرة  )التربية الوالدية  2 المسرح والدراما في التعميم 1
 التربية الدينية لألطفال 4 سيكموجية المعب 3
 عمم نفس الطفولة 5

ليبيا / جامعة عمر المختار/ كمية التربية : رابعاًا 
المقرر م المقرر م 
 مناىج وبرامج رياض األطفال 9 مسرح الطفل 1
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 ميارات تدريس طفل الروضة 10 أدب األطفال 2
 (عمم نفس األسرة  )التربية الوالدية  11 قصص األطفال 3
مكتبة الطفل  12عمم نفس المعب  4
رعاية طفولة  13منظمات وتشريعات الطفولة  5
إدارة رياض األطفال  14التربية البيئية لمطفل  6
تغذية الطفل  15تقنيات تربوية لمطفل  7
طرق تدريس خاصة  8

: تعديل وتطوير الموائح ومشروعات القوانين
جامعة عمر المختار ، بالتعاون   مع رؤساء األقسام - تعديل الئحة قسم رياض األطفال بكميات التربية * 

 . 2013 / 2012في األفرع األخري لمجامعة عام 
م ، لتطوير برنامج إعداد معممة 2017 / 2016المشاركة فى لجان تطوير ألئحة الكمية وذلك فى الفترة * 

 .الروضة 

: االشتراك فى الجمعيات العممية والهيئات القومية
   (عضو)الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس              -1
   (عضو عامل  )رابطة خريجى كميات التربية                  -2
   (عضو عامل  )نقابة المين التعميمية          -3
   (عضو عامل  )              (جمعية أىمية )جمعية تنمية المجتمع المحمى  -4
   (عضو عامل  )       (جمعية أىمية )جمعية شباب مبارك  -5
عضو في فريق  )مراجع معتمد بالييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد ، التعميم قبل الجامعي  -6

 .  (اعتماد مؤسسات التعميم قبل الجامعي 
  .عضو لجنة اعتماد السادة المدربين لدي األكاديمية المينية لممعممين -7

 :الجوائز
 (التنشئة عمى المواطنة)جائزة الممك عبد العزيز  لمبحوث العممية في قضايا الطفولة والتنمية الدورة األولى - 

 .  (بحث مشترك  ) 2019 ابريل 7، المجمس العربي لمطفولة والتنمية ، 


