
   

 

 

 

                                                              (أعضاء هيئة التدريس  -2)نموذج                                            
 

 لعضو هيئة التدريس (مختصرة)سيرة ذاتية
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 
 

 أحالم قطب فرج هنداوى  االسم

 استاذ مساعد المرتبة العلمية

 رياض األطفال القسم التربية  الكلية جهة العمل

 مناهج رياض االطفال  التخصص

  الفاكس  العمل الهاتف

 Ahlam.KoTb.Edu@o6u.edu.eg البريد االلكتروني

  الرمز البريدي الجيزة المدينة  . ب. ص العنوان البريدي
 

 

 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 تربية طفل مصر جامعة عين شمس –كلية البنات  5991 البكالوريـوس

 رياض االطفال مصر جامعة عين شمس –كلية البنات  0222 الماجســــتيـر

 مناهج رياض االطفال  مصر  جامعة طنطا –كلية التربية  0222 الدكـتــــوراه

 

 

 السجل الوظيفي :ثـالـثـاً 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 2222-7991 جامعة عين شمس  –كلية البنات  طالبة بحث 

 8/2222الى  9/2222 جامعة القاهرة فرع الفيوم –كلية التربية النوعية  مدرس 

 8/2228الى  8/2222 جامعة الفيوم –كلية التربية النوعية  مدرس 

 2/2229الى  8/2228 جامعة الفيوم  –ال كلية رياض االطف مدرس 

جامعة االميرة نورة بنت  –كلية رياض االطفال  مدرس 

 (الرياض)عبد الرحمن 

 9/2277الى  9/2229



 

 

 2272/ 8الى  9/2277 (الرياض)بكليات الشرق العربي للدراسات العليا  مدرس

 خه الى تاري 72/2272 اكتوبر  6جامعة  –كلية التربية  استاذ مساعد 

 

 واالستشارية الـخـبـرات الـعـمـلـيـة: رابـعـاً    
 

 اكتوبر  6جامعة  –كلية التربية  –قائم بعمل رئيس قسم رياض االطفال  7

 81/8/7182اكتوبر  6مديرة وحدة ضمان الجودة بكلية تربية جامعة  2

ة التدريب و التوعية و الدعم أكتوبر ،ومقرر لجن 6نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة  3
 82/8/7182حتى  9/7186الفنى ،و عضو لجان الدراسة الذاتية و المراجعة الداخلية 

 .ه 82/81/8346الى  2/88/8347من  –كلية الشرق العربي للدراسات العليا  –مديرة مكتب الجودة  2

 77/7/7119الى 7116\87م مساعد مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجى جامعة الفيو  2
 77/7/7119الى 7116\81نائب مدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة الفيوم  6

 .4/88/7111حتى  7/7112مدير وحدة دراسات األمومة والطفولة كلية رياض األطفال جامعة الفيوم  1

 2/7112تأسيس وانشاء مركز خدمة المجتمع بكلية رياض االطفال جامعة الفيوم  8
الممول من مشروع " تطوير المقررات المهارية ببرنامج تأهيل وتدريب معلمة الروضه" مدير مشروع   9

 7112/  8/2إلى  HEEPF 73/1/7112تطوير التعليم العالى 

الى 73/88/7112جامعة الفيوم    -مدير مشروع إنشاء نظام داخلى لضمان الجودة لكلية التربية النوعية 72
8/81/7112  QAAP 

 عضوية لجان التطوير   
عضوية لجنة اعداد الممارسات المتميزة لمؤسسات رياض االطفال بالهيئة القومية لضمان جودة  7

 7119/ 7 -87/7111التعليم والالعتماد بمصر 

بالهيئة  7119عضوية لجنة اعداد دليل ادوات المراجعة الخارجية لمؤسسات رياض االطفال ابريل  2
 دة التعليم و الالعتماد بمصرالقومية لضمان جو 

مراجع خارجى لمؤسسات التعليم قبل الجامعى بالهيئة القومية لضمان الجودة          و االعتماد  3
 .بمصر 

  7116عضو الفريق االدارى والتنفيذى بمشروع الخطة االستراتيجية لضمان الجودة بجامعة الفيوم مايو 2
 .  7111مايو 

نى لمؤسسات التعليم قبل الجامعى بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم و عضو فريق الدعم الف 2
 .1/9/7111االعتماد 



 

 

 .  7112جامعة الفيوم  –عضو المكتب التنفيذى  إلنشاء كلية رياض األطفال  6
االشتراك فى من خالل باالشتراك مع محافظة القاهرة  GTZ العمل بالوكالة االلمانية للدعم الفنى 1

تطوير الحضانات فى المناطق العشوائية من خالل افكار ابتكارية و التعاون مع اصحاب  مشروع
 .7117الحضانات 

جامعة االميرة نورة بنت عبد  –عضوية لجنة اعداد تقرير التقويم الذاتى االولى لكلية رياض االطفال  8
 7181يونيه –الرحمن 

جامعة االميرة نورة  –حاضرة بكلية رياض االطفال عضوية لجنة مقابلة المتقدمات لوظائف معيدة و م 9
 7181بنت عبد الرحمن يونيه 

 88/8348عضوية لجنة تحكيم قصص االطفال بمركز رعاية و تنمية الطفولة بجامعة االميرة نورة  72
 الى تاريخه 

عبد الرحمن رئيسة لجنة مراجعة وتطوير خطة الدراسة بكلية رياض االطفال جامعة االميرة نورة بنت  77
 الى تاريخه 88/8348

 88/8348عضوية لجنة االرشاد االكاديمى بكلية رياض االطفال جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن  72
 الى تاريخه

 8437/8346كلية الشرق العربي للدراسات العليا  –امين اللجنة العليا للجودة والتخطيط االستراتيجي  73
 ه

 ه 8432/8346مناهج كلية الشرق العربي للدراسات العليا امين لجنة تطوير ال 72

 .الخبرات اإلستشارية و التقييم  
استشارى التدريب والمتابعة بمشروع التخطيط االستراتيجى للمؤسسات التعليمية بوزارة التعليم  7

 .الى تاريخه 81/7111العالى

سات من مشروع التخطيط االستراتيجي خطة تنفيذية لتصميم خطة إستراتيجية للمؤس(81)تحكيم عدد 2
 .وزارة التعليم العالى مصر  –بوحدات ادارة المشروعات  7111اكتوبر   ISPPللمؤسسات 

 .QAAP2جامعة الفيوم لمشروع  –مستشار الدعم الفنى لكلية الطب  3

 جامعة الفيوم  –مستشار وحدة ضمان الجودة وعضو فريق االدارة بكلية التربية النوعية  2
االثار منذ كتابة مقترح مشروع انشاء  –دار العلوم  –السياحة والفنادق  –تقديم االستشارة لكليات الطب  2

  QAAP2 7111/7119نظام داخلى لضمان الجودة بالكلية 

 QAAP2تقييم مقترحات مشاريع كليات الطب والسياحة و دار العلوم واالداب قبل تقديمه لمشروع  6

متابعة ومراجعة الخطط االستراتيجية لمعظم كليات جامعة الفيوم من خالل الزيارات الميدانية  1
7112/7119 



 

 

 

 

 

 ةـيـمـلـعـال البحوث واألنشطة: خـامـسـاً 
 

 : المؤلفات العلمية  
7 Physics and Chemistry  for Kindergarten Teacher 2010:دار الزهراء 

 الرياض 

 Curriculum guidance for theعملى لمنهج مرحلة الطفولة المبكرة  ترجمة الدليل ال 2

foundation stage  تاليفMargaret Hodge MBE MP and Nick Tate  
 االبحاث  

االشتراك بورقة عمل  فى فعاليات المؤتمر االقليمى األول الطفل العربى فى ظل المتغيرات المعاصرة الذى  7
بورقة عمل عن برنامج تدريبى لرفع الكفاءات  72/8/7114-73لية البناتنظمه قسم تربية الطفل بك

 .العلمية و التربوية لمشرفات الحضانات فى ضوء محاور إعداد معلمة رياض األطفال 

-2االشتراك فى فعاليات المؤتمر االقليمى الثانى الطفل العربى الذات  و الفاعلية فى ظل مجتمع متغير  2
فاعلية طرق استخدام بعض الوسائط التعليمية فى تنمية مفهوم الذات لدى طفل  ببحث بعنوان 6/7112

 . الروضة فى ضوء النظرية المعرفية 

ببحث  7116/ 87/4االشتراك فى فعاليات المؤتمر االقليمى الثالث الطفل العربى ومالمح المستقبل  3
نشطة االبتكارية فى تنمية المهارات اللغوية بعنوان فاعلية منهج قائم على التكامل بين التدريب الحسى و األ

 .لدى طفل الروضة 

لالشتراك فى فاعليات المؤتمر العلمى الثامن للتربية  بعنوان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العام فى  2
م بحث بعنوان تطوير التدريب الميداني فى ضوء مهام معلمة 7112مايو  73 -74الوطن العربى 

 .جامعة الفيوم  -ية بقسم رياض االطفال  كلية التربية النوعيةالروضة تجربة عمل
قضايا الطفولة فى العقد الثانى لحماية الطفل العربى و " المؤتمر السنوى السابع لكلية رياض االطفال  2

رعايته ببحث بعنوان برنامج مقترح لتدريب معلمات رياض األطفال على طرق إكساب طفل الروضة 
 .7111/ 3/ 78-71و التواصل مهارات التعبير 

فاعلية برنامج مقترح لتنمية بعض المهارات االجتماعية والسلوكيات االخالقية في ضوء النظرية البنائية  6
 .جامعة جنوب الوادى  –كلية التربية  –مجلة العلوم التربوية .7187االجتماعية

بالروضة مجلة البحث العلمى  الشاملة الجودة معايير لتحقيق األطفال كليات رياض لطالبات تدريبي برنامج 1
 7187جامعة عين شمس  –كلية البنات (مجلة علمية محكمة )فى التربية 



 

 

بالمملكة العربية  –واقع تطبيق المهارات الفنية في المنهج المطور  من وجهة نظر معلمات الرياض  8

 .7187جامعة القاهرة  –كلية رياض االطفال  –مجلة الطفولة .السعودية 

بمدينة الرياض   –معوقات تحقيق معايير الجودة الشاملة في رياض األطفال من وجهة نظر المديرات  9
7187جامعة عين شمس  –مجلة كلية التربية   

72 NARS واقع تحقق المعايير القومية األكاديمية المرجعية لكليات التربية     
مؤتمر الكلية 7182.أكتوبر 6جامعة  بكلية التربية  

 Effectiveness of performance evaluation quality "بحث جارى نشره  بعنوان -81 77

management system in achieving learning outcomes and enhancing learning 

motivation of kindergarten student teachers 

 8102يناير  –جامعة حلوان –مجلة كلية التربية 
72 

والتفاعل ج قائم علي الدراما االبداعية في تنمية ذكاء الطفل الشخصي ومهارات تجنب الحوادث فاعلية برنام
 بها 

 3/9/7189 –جامعة االسكندرية  -مجلس كلية التربية
 

 

 

 

 الدورات التدريبية: اً سادس
 

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية  7
 والرسالة

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة  32/01 /3102  

أعضاء هيئة التدريسالتوعية بمعيار  2 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/01/3102  
كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بالهيكل التنظيمي 3  6/00/3102  
كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بمعيار الموارد المالية المادية 2  02/00/3102  
التدريس والتعليم التوعية بمعيار 5 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   37/00/3102  
كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التعامل مع برنامج معالجة النصوص 6  02/03/3102  

.إنتاج المقررات اإللكترونية واستخدامتها  7 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/03/3102  
.إعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية  2 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/03/3102  
.النشر الدولي للبحوث العلمية  9 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   2/3/3109  
كلية التربية -وحدة ضمان الجودة تسويق البحوث العلمية 01  2/3/3109  
كلية التربية -وحدة ضمان الجودة الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي 00  6/3/3109  
.تحديد أنماط الطالب والتعامل معهم  03 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   7/3/3109  



 

 

ورشة عمل للتدريب علي نموذج ممارسات  02

 التدريس والتقويم

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة  5/2/3109  

الطالب والخريجون التوعية بمعيار 02 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   09/2/3109  
البحث العلمي واالنشطة  التوعية بمعيار 05

 العلمية

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة  36/2/3109  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة توعية بحقوق الملكية الفكرية  06  2/2/3109  
كلية التربية -وحدة ضمان الجودة توعية بكيفية التعامل فى االزمات والكوارث 07  01/2/3109  
كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بمهارات االسعافات االولية 02  07/2/3109  
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 09

 واالعتماد
32-35/9/3109  

 

 

 

 التاريخ احالم  التوقيع احالم قطب فرج  االسم
7/72/2279 

 

 

 


