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 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 البكالوريـوس
شعبة طفولة -التربية المنيا جامعة المنيا 1993  

 الدبلوم الخاص 
 تخطيط تربوى  المنيا جامعة المنيا 1995

 الماجســــتيـر
 أصول التربية المنيا جامعة المنيا 2004

 أصول التربية بنى سويف جامعة بنى سويف 2015 الدكـتــــوراه

 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مدرس أصول تربية
 6جامعة  –كلية التربية  –قسم رياض األطفال 

 أكتوبر

وحتى تاريخه 6106  

رياض األطفال مرحلةمدير   
محافظة  –ديوان المديرية  –وزارة التربية والتعليم 

 المنيا 

2012-2015 

لفريق الدعم فنى المستشار ال

طفولة المبكرة الكندى لمرحلة ال  

كندا -شركة أجريتيم  –الوكالة الكندية للتنمية   2007- 2012 

برنامج  -مدير التعليم الرسمى

 تطوير التعليم
مركز تطوير التعليم  –الوكالة األمريكية للتنمية   

2006-2007 

 

منسق مكون المهارات الحياتية 

برنامج  -والطفولة المبكرة 

 تطوير التعليم

 مركز تطوير التعليم –الوكالة األمريكية للتنمية 
2004-2006 

 2004-2000 هيئة كير الدولية مسئول التعليم المجتمعى

ورياض  –معلم الصفوف األولى 

 أطفال 

 2000-1993 وزارة التربية والتعليم

 واالستشارية الـخـبـرات الـعـمـلـيـة: رابـعـاً 

.مدرب رياض أطفال  –للمعلمين  مدرب معتمد من األكاديمية المهنية  9  

.حتى  تاريخه 6106من أسوان  –برنامج تنمية الطفولة  –" أغاخان"مستشار تربوى حر لمؤسسة أم حبيبة  0  

 

 

 الصورة الشخصية



دليل "طفال رياض األ -القومية لوزارة التربية والتعليم  سترشادية القائمة على المعاييرالمشاركة فى وضع األدلة اإل 3

 ".دليل التوجيه الفنى - دليل معلمة الروضة  –طفال ياض األدليل القائد التربوى فى ر –روضتى 

. طفال بوزارة التربية والتعليماألالمتابعة والتقويم لقطاع رياض المشاركة فى وضع منظومة  4  

تش يتوثيقا لتجربة النماذج الحية فى ضوء خبرة الكندية مقاطعة بر" إدارة التغيير فى رياض األطفال "وضع دليل  5

 ".فريق الدعم الكندى –لتحقيق معايير الجودة و التى تم تنفيذها بمشروع تحسين التعليم " كولومبيا

. ة المتابعة والتقويم لقطاع رياض االطفال بوزارة التربية والتعليمالمشاركة فى وضع منظوم 6  

.المشاركة فى وضع الخطط التنفيذية السنوية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية لقطاع رياض األطفال بوزارة التربية والتعليم   7  

 .مصر المشاركة فى وضع وثيقة المعايير القومية إلعتماد مؤسسات التعليم المجتمعى فى 0
 .المشاركة فى وضع ملف التقدم للحصول على اإلعتماد التربوى لمؤسسات التعليم المجتمعى فى مصر 1

 .التجريب الميدانى لوثيقة المعايير القومية لإلعتماد التربوى لمؤسسات التعليم المجتمعى فى مصر  90
 .لمؤسسات التعليم المجتمعى فى مصرالتجريب الميدانى لملف التقدم للحصول على اإلعتماد التربوى  99
 .علمينمكاديمية المهنية للاالطفال وتسليمها لأل وضع المادة التدريبية للتوجيه التربوى لتفعيل مراكز التعلم برياض 90

 "حقى العب واتعلم وأبتكر"طفال لوزارة التربية والتعليم المشاركة فى مراجعة وتحكيم منهج رياض األ 93

 .أغاخان  –بمحافظة أسوانلتحاق برياض األطفال لرفع نسبة اإلتطوير دليل اجرائى  94

 أكتوبر 6جامعة  –كلية التربية –منسق معيار التخطيط االستراتيجى  95

 

 

 

  (فقط مجال الواو المنشورات  عدد االبحاث  بشكل اجمالى اذكر) والمنشورات  ةـيـمـلـعـال البحوث واألنشطة: خـامـسـاً 

المنشورات  / عدد االبحاث   المجال 

تاحة فى رياض األطفال اإل قيد النشر حثب(9)  

 

 

  الدورات التدريبية: سادسا

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  .التخطيط اإلستراتيجى لمعاهد وكليات التعليم العالى 9

 واإلعتماد
2019 

كلية التربية –أكتوبر  6جامعة  .الدراسة الذاتية  فنيات كتابة 0  2018 

كلية التربية –أكتوبر  6جامعة  .أساليب تقويم األداء  3  2018 

كلية التربية –أكتوبر  6جامعة  كتابة ومراجعة توصيف المقرر والبرنامج  4  2018 

كلية التربية –أكتوبر  6جامعة  (6)، (0)استراتيجيات التعليم والتعلم   5  2018 

كلية التربية –أكتوبر  6جامعة  .التعامل مع الضغوط واألزمات  6  2017 

كلية التربية –أكتوبر  6جامعة  .المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية 7  2017 

كلية التربية –أكتوبر  6جامعة  .فنيات المراجعة الداخلية والخارجية  0  2017 



كلية التربية –أكتوبر  6جامعة  .الخاصةقانون الجامعات  1  2017 

كلية التربية –أكتوبر  6جامعة  فنيات كتابة ومراجعة توصيف وتقارير المقررات  90  2016 

توظيف استراتيجيات التعليم والتعلم فى العملية  99

 التعليمية 

كلية التربية –أكتوبر  6جامعة   
2016 

مجالس األمناء تدريب مديري المدارس و رؤساء  90

 .الفعالة على مهارات اإلدارة والقيادة

الوكالة  –برنامج تطوير التعليم 

 االمريكية للتنمية
2006 

تدريب العاملين برياض االطفال على وثيقة المعايير  93

القومية واألدلة القائمة عليها وتهيئة الروضات 

 .لالعتماد التربوى

الوكالة الكندية  -فريق الدعم الكندى

 للتنمية
2008 

تدريب العاملين برياض األطفال على وضع خطط  94

تحسين األداء قائمة على التقويم الذاتى فى ضوء 

 .معايير الجودة

الوكالة الكندية  -فريق الدعم الكندى

 للتنمية
2009 

تدريب مديرى المدارس وتوجيه رياض األطفال على  95

 .وضع الخطط السنوية فى ضوء اإلدارة بالنتائج 

الوكالة الكندية  -فريق الدعم الكندى

 للتنمية
2011 

تدريب القيادات برياض األطفال على مهارات القيادة  96

 .والتخطيط االستراتيجى 

الوكالة الكندية  –فريق الدعم الكندى 

 للتنمية
2012 

تكوين وتدريب فريق اإلتصال بمديرية تعليم المنيا  97

األطراف  على وضع خطط لإلتصال والتواصل مع

 .المعنية لتحقيق الجودة بمرحلة رياض األطفال

الوكالة الكندية  –فريق الدعم الكندى 

 للتنمية
2011 

المشاركة فى وضع استراتيجية اإلتصال لوزارة  90

 .قطاع رياض األطفال –التربية والتعليم 

الوكالة الكندية  –فريق الدعم الكندى 

 للتنمية
2011 

حقى "برياض االطفال على المنهج اتدريب العاملين  91

وجميع الحزم التدريبية التى قام ".العب واتعلم وابتكر

التعلم القائم  –مراكز التعلم "الفريق باعدادها منها 

مجتمعات التعلم  –مهارات التيسير  –على اللعب 

 ...القيادة التربوية  –المهنية 

الوكالة الكندية  –فريق الدعم الكندى 

 للتنمية
2012 

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية والرسالة 00  62/01 /6102  

أعضاء هيئة التدريسالتوعية بمعيار  09 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   62/01/6102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بالهيكل التنظيمي 00  6/00/6102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بمعيار الموارد المالية المادية 03  02/00/6102  

التدريس والتعليم التوعية بمعيار 04 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   62/00/6102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التعامل مع برنامج معالجة النصوص 05  02/06/6102  

.إنتاج المقررات اإللكترونية واستخدامتها  06 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   62/06/6102  

.إعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية  07 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   62/06/6102  

.النشر الدولي للبحوث العلمية  00 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   2/6/6102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة تسويق البحوث العلمية 01  2/6/6102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي 30  6/6/6102  

.تحديد أنماط الطالب والتعامل معهم  39 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   2/6/6102  



ورشة عمل للتدريب علي نموذج ممارسات التدريس  30

 والتقويم

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة  5/2/6102  

الطالب والخريجون التوعية بمعيار 33 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   02/2/6102  

البحث العلمي واالنشطة العلمية التوعية بمعيار 34 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   66/2/6102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة توعية بحقوق الملكية الفكرية  35  2/2/6102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة توعية بكيفية التعامل فى االزمات والكوارث 36  01/2/6102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بمهارات االسعافات االولية 37  02/2/6102  

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 30

 واالعتماد

62-65/2/6102  
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