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  بجوار الثانوية العسكرية  –كلية رياض األطفال   –دمنهور  :العملعنوان جھـة 
  جمهورية مصر العربية –القاهرة 

 يـوان عـام وزارة التربيـة والتعلـيمبد مسئول وحدة تحسين الجودة بالطفولة المبكرة :السابقة الوظیفـــــــة
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  الدرجات العلمیة: ثانیاً 
  جامعـة  ،ريـاض األطفـالكليـة   ،بويـةالتر  العلـومقسـم  ،)تخصـص تربيـة الطفـل( التربيـة في فلسفةالدكتوراه

ضـوء بعـض التنمية المهنيـة المسـتدامة لمعلمـة ريـاض األطفـال فـي مصـر فـي : "، بعنوان٢٠٠٨ ،القاهرة
 ".الخبرات الدولية

 جامعــة المنصــورة ،يــة التربيــةكل   ،قســم أصــول التربيــة ،)تخصــص تربيــة الطفــل(فــي التربيــة  رالماجســتي، 
نظـــم تكـــوين معلـــم ريـــاض األطفـــال فـــي مصـــر فـــي ضـــوء بعـــض االتجاهـــات التربويـــة : "، بعنـــوان٢٠٠٤

 ".المعاصرة، دراسة تحليلية مقارنة
  ــــادبلــــوم ــــد"، جامعــــة "والمدرســــة وإدارة الصــــف حقــــوق الطفــــل": )١( الدراســــات العلي بالســــويد، " لون

٢٠١٢. 
 ٢٠١٣بالسويد، " لوند"، جامعة "دعم وترقية حقوق الطفل: ")٢( دبلوم الدراسات العليا. 
 ١٩٩٨، جامعة المنصورة ،كلية التربية  ،خاص في التربيةالدبلوم ال. 
 ١٩٩٧ ، صورةجامعة المن، كلية التربية،  مهني في التربيةالدبلوم ال. 
  ١٩٩٥ ،جامعة المنصورة ،كلية التربية  ،تربيةالعلوم و البكالوريوس. 

  



 ]

  :المهارات الوظیفیة :ثالثاً 
  جداً  بطريقة جيدة) تحدثًا وكتابة(القدرة على التواصل باللغة اإلنجليزية . 
 القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي بطريقة ممتازة. 
  بواسطة االنترنت بطريقة ممتازةالقدرة على التواصل االلكتروني. 
 القدرة على جمع وتحليل البيانات بطريقة ممتازة.  

  
  الخبرات العلمیة : رابعاً 

  :عضویة اللجان 
 ٢٠٠٦ ،"في مصر المعايير القومية لرياض األطفال وثيقة" عضو اللجنة القومية المعنية بإعداد.  
 االجتمـاعي فيمـا يتعلـق بتطـوير م ووزارة التضـامن لـيعضو اللجنـة المعنيـة بالتنسـيق بـين وزارة التربيـة والتع

 .٢٠٠٧ مؤسسات رياض األطفال في مصر،
 ٢٠٠٨ ،عضو اللجنة العلمية لمراجعة وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال. 

  ٢٠٠٩ ،"في مصر رياض األطفالالقومي لمنهج ال"عضو اللجنة القومية إلعداد. 
 فــي مرحلــة ريــاض  لمتابعــة وضــمان الجــودة) الــوزارةعلــى مســتوى ( الفريــق الفنــي للمتابعــة والتقــويم عضـو

 .٢٠٠٩ ،األطفال
  عضو فريق االتصـال بريـاض األطفـال فـي مصـر والمعنـي بتطـوير منظومـة االتصـال والتواصـل بمؤسسـات

 .٢٠٠٩رياض األطفال، وكذا بناء استراتيجية قومية لالتصال والتواصل برياض األطفال، 
 مهنيـة عضو مجتمع الممارسـة الCOP  منظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة  –التـابع لمكتـب التربيـة الـدولي

 .٢٠٠٩م والثقافة و والعل
 عضــو فريــق التغييــر الــدولي التــابع للوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة SIDA   حقــوق الطفــل "بشــأن

 .٢٠١٠ "وقيادة التغيير بمؤسسات التعليم
  ٢٠١٣اعتبارًا من أغسطس عضو مجلس كلية رياض األطفال جامعة دمنهور. 
  ٢٠١٣أكتوبر  ١أمين مجلس قسم العلوم التربوية جامعة دمنهور اعتبارًا من. 
  ٢٠١٣نوفمبر  ١٢أمين مجلس كلية رياض األطفال جامعة دمنهور اعتبارًا من. 

 
  :الخبرات الدولیة

   كفايــات معلمــات ريــاض تنميــة  "تمثيــل مصــر فــي الورشــة التدريبيــة اإلقليميــة بالجماهيريــة الليبيــة بعنــوان
-٢٣الذي أعدته المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم فـي الفتـرة مـن " األطفال حول المنهج العربي

 .٢٠٠٧يونيو  ٢٨
  بكنــدا لتطـــوير ) فيكتوريــا –فـــانكوفر  –تورنتــو  –أتــاوا (تمثيــل مصــر فــي البعثـــة الدراســية إلــى واليـــات

  . ٢٠٠٨نوفمبر  ٥أكتوبر إلى  ١٩كندية في الفترة من منظومة رياض األطفال في ضوء الخبرة ال



 ]

  تمثيـل مصـر فـي الورشـة التدريبيـة اإلقليميـة حـول التعلـيم الجـامع الشـمولي والتطبيقـات العمليـة للتحــول
بمكتـــب اليونســـكو  ٢٠٠٩يوليـــو   ١٥ –١٣إلـــى مدرســـة جامعـــة وشـــمولية وذلـــك خـــالل الفتـــرة مـــن 

 .لبنان -ببيروت  اإلقليمي
 وذلـك خـالل "إدارة الصـف والمدرسـة –حقـوق الطفـل "ي البرنامج التـدريبي الـدولي حـول تمثيل مصر ف

 ).مرحلة أولى(بالسويد " لوند"بمدينة  ٤/٦/٢٠١٠وحتى  ٩/٥/٢٠١٠الفترة من 
  وذلـك خـالل "إدارة الصـف والمدرسـة –حقـوق الطفـل "تمثيل مصر في البرنامج التـدريبي الـدولي حـول

 ).مرحلة ثانية( ابأوغند" كمباال"بمدينة  ٢٧/١١/٢٠١٠وحتى  ١٢/١١/٢٠١٠الفترة من 
  تمثيل مصر ضمن الوفد الرسمي لوزارة التربيـة والتعلـيم المصـرية إلـى المملكـة األردنيـة الهاشـمية لتبـادل

 .٢٠١٢فبراير  ٩-٧الخبرات في مجال الطفولة المبكرة، وذلك خالل الفترة من 
  الخيــارات االســتراتيجية "الــذي نظمــه البنــك الــدولي حــول تمثيــل مصــر فــي البرنــامج التــدريبي االقليمــي

يونيـــو  ٢٠-١١، وذلـــك بفنـــدق بـــر الجصـــة بمســـقط، ســـلطنة عُمـــان، فـــي الفتـــرة مـــن "لتطـــوير التعلـــيم
٢٠١٢. 

  والـــذي نظمتـــه "إدارة الصـــف والمدرســـة –حقـــوق الطفـــل "الـــدولي حـــول  الســـيمينارتمثيـــل مصـــر فـــي ،
وحتـى  ٧/٦/٢٠١٣وذلـك خـالل الفتـرة مـن السـويدية، " لوند"معة الوكالة السويدية للتنمية الدولية وجا

 .بتايالند"بانكوك"بمدينة  ١٦/٦/٢٠١٣

  
 :العلمياإلنتاج 
  شارك في إعداد الدليل اإلرشادي لمشروع الطفولة المبكرة الذي يعكـس اسـتراتيجية المشـروع وأهدافـه

 .٢٠٠٥وخطوات تنفيذه، 
  المــؤتمر الخــامس )ومســتقبل... حاضــر : (فــي مصــرريــاض األطفــال "شــارك فــي إعــداد دراســة حــول ،

ـــوزراء التعلـــيم العـــرب  ـــي فـــي عـــالم متغيـــر، القـــاهرة، "ل ســـبتمبر  ١١-١٠التربيـــة المبكـــرة للطفـــل العرب
٢٠٠٦. 

 ٢٠٠٨ ،شارك في إعداد وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال. 
 ٢٠٠٨ ،شارك في إعداد دليل المنح المجتمعية للجمعيات األهلية في مصر. 
  شــارك فــي إعــداد أدوات التقيــيم الــذاتي المســتمر المتــدرج لنــواتج الــتعلم لطفــل الروضــة والقائمــة علــى

 .٢٠٠٨المعايير، فبراير 
  ٢٠٠٨شارك في إعداد مدرجات األداء وأداة التقويم الذاتي لمعلمة رياض األطفال، يونيه. 
 لمعايير القوميـة لريـاض األطفـال، ينـاير شارك في إعداد الدليل المرشد لمعلمة رياض األطفال في ضوء ا

٢٠٠٩. 
  لــدعم وإرشــاد معلمــة الروضــة، فبرايــر " التوجيــه التربــوي الفعــال بريــاض األطفــال"شـارك فــي إعــداد دليــل

٢٠٠٩. 
 ٢٠٠٩ ، مارسشارك في إعداد دليل األسرة للمشاركة والتواصل مع الروضة. 
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  ٢٠٠٩، مارس )في ضوء المعايير القومية دليل إرشادي لبيئة الروضة(شارك في إعداد دليل روضتي. 
 ،٢٠٠٩ إبريل شارك في إعداد دليل القائد التربوي في مجال رياض األطفال. 
  ٢٠٠٩شارك في إعداد المادة التدريبية لرفع الوعي بمعايير التوجيه، مايو. 
  ،٢٠٠٩ يونيوشارك في إعادة مراجعة وصياغة المادة التدريبية لقيادة التغيير. 
 قائمــة إرشــادية للمشــاركة المجتمعيــة فــي ريــاض األطفــال(إعــداد دليــل الروضــة والمجتمــع  شــارك فــي( ،

 .٢٠٠٩ يوليو
  شــارك فــي إعــداد امتحانــات المعلـــم المســاعد بريــاض األطفــال ضـــمن كــادر المعلمــين فــي األكاديميـــة

أغســطس  ١٩-١٧المهنيــة للمعلمــين والمركــز القــومي لالمتحانــات والتقــويم التربــوي، فــي الفتــرة مــن 
٢٠٠٩. 

  التابعة لـوزارة التضـامن االجتمـاعي" سنوات ٤ –شهور  ٣"شارك في إعداد وثيقة معايير دور الحضانة ،
 .٢٠١٠ يناير

 معهــد  ،البحــوث اإلجرائيــة كاســتراتيجية مقترحــة للتنميــة المهنيــة لمعلمــة ريــاض األطفــال :بعنــوان دراســة
 .٢٠١٠عشر، العدد األول، الجزء الثاني، يناير ، المجلد الثامن جامعة القاهرة الدراسات التربوية،

 تقــويم أداء معلمــات ريــاض األطفــال والمرحلــة االبتدائيــة فيمــا يتعلــق : "شــارك فــي بحــث دولــي بعنــوان
 .٢٠١٠، جامعة لوند، السويد، "باتفاقية حقوق الطفل

 مجلــة  "األطفــالمتطلبـات تطــوير أداء مـدير الروضــة فـي ضــوء المعـايير القوميــة لريـاض " :دراسـة بعنــوان ،
 .٢٠١١، الجزء الثاني، يناير )٦١(كلية التربية، جامعة بني سويف، العدد 

  المشــاركة فــي إعــداد المــنهج القــومي لريــاض األطفــال فــي ضــوء المعــايير القوميــة لريــاض األطفــال فــي
 .٢٢/٥/٢٠١١مصر، الذي اعتمده معالي وزير التربية والتعليم في 

 متابعة والتقـويم لمؤسسـات ريـاض األطفـال فـي ضـوء الخطـة االسـتراتيجية في إعداد منظومة ال المشاركة
 .-2011 ٢٠٠٩لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، 

  األسـاس النظـري لمـنهج ريـاض "حقوق الطفل كإطـار مرجعـي لمـنهج ريـاض األطفـال"ورقة عمل بعنوان ،
 .٢٠١١ طسأغس ألعب وأتعلم وأبتكر، وزارة التربية والتعليم،: األطفال حقي

  األســاس النظــري لمــنهج ريــاض "األدوار المهنيــة والوظيفيــة لمعلمــة ريــاض األطفــال"ورقــة عمــل بعنــوان ،
 .٢٠١١ أغسطس ألعب وأتعلم وأبتكر، وزارة التربية والتعليم،: األطفال حقي

 ة برنـامج رعايـة وتنميـة الطفولـة المبكـر سـنوات فـي  ٦-٤أثـر مشـاركة األطفـال مـن " تقييميـة حـول دراسة
 .٢٠١١، هيئة إنقاذ الطفولة األمريكية، ديسمبر "بنوادي الطفل

 كليـة التربيـة، )مخاطر الواقـع وتحـديات المسـتقبل(النمو اللغوي لطفل ما قبل المدرسة : دراسة بعنوان ،
 .٢٠١٢جامعة بنها، يناير 

  ام الدراســي للفرقــة األولــى، الفصــل الدراســي الثــاني للعــ" مــنهج النشــاط بريــاض األطفــال"تــأليف كتــاب
 .، كلية رياض األطفال، جامعة دمنهور٢٠١١/٢٠١٢
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  ٢٠١١/٢٠١٢للفرقـة الرابعـة، الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام الدراسـي " معلمـة الروضـة"تـأليف كتـاب  ،
 .كلية رياض األطفال، جامعة دمنهور

  ــــــاب ــــــأليف كت ــــــاض األطفــــــال"ت ــــــة الرابعــــــة، الفصــــــل الدراســــــي األول للعــــــام الدراســــــ" إدارة ري ي للفرق
 .، كلية رياض األطفال، جامعة دمنهور٢٠١٣/٢٠١٢

  للعـام الدراسـي ، الدبلوم الخاص بالدراسات العليا، "" تاريخ التربية واالتجاهات المعاصرة"تأليف كتاب
 .، كلية رياض األطفال، جامعة دمنهور٢٠١٣/٢٠١٢

  للعـام راسـات العليـاالـدبلوم الخـاص بالد ،"قـراءات فـي مجـال التخصـص باللغـة األجنبيـة"تأليف كتاب ،
 .، كلية رياض األطفال، جامعة دمنهور٢٠١٣/٢٠١٢الدراسي 

  للعــام التطبيقــي بالدراسـات العليــاالــدبلوم و  للفرقــة الثانيـة، ،"أسـاليب تربيــة طفــل الروضـة"تـأليف كتــاب ،
 .، كلية رياض األطفال، جامعة دمنهور٢٠١٣/٢٠١٢الدراسي 

  ــاالــدبلوم ا ،"ريــاض األطفــال"تــأليف كتــاب ،  ٢٠١٣/٢٠١٢، للعــام الدراســي لخــاص بالدراســات العلي
 .كلية رياض األطفال، جامعة دمنهور

 كليــة "متطلبــات تطــوير أداء مــدير الروضــة فــي ضــوء المعــايير القوميــة لريــاض األطفــال: "دراســة بعنــوان ،
 .٢٠١٢يناير ........................... ، التربية، جامعة بني سويف

  وزارة التربيــة والتعلــيم بالتعــاون مــع برنــامج  ،"ريــاض األطفــالالتربيــة الغذائيــة ب"شــارك فــي إعــداد دليــل
 .٢٠١٣ مارس الغذاء العالمي،

 التدريب على بعض مجاالت الطالقة النفسية لمعلمـات ريـاض األطفـال فـي : "ورقة عمل مشتركة بعنوان
العلمـي الـدولي األول لكليـة ، ضمن فعاليات المـؤتمر "برنامج تدريبي مقترح –مواجهة تحديات المهنة 

إبريـل  ٢٨-٢٧" رؤية مستقبلية لرياض األطفال في مصر والعـالم العربـي"رياض األطفال جامعة دمنهور 
٢٠١٣. 

  الـتعلم : "بعنـوانمع البروفيسورة الكندية جريتشن رينولدز جامعة ألجنكـوين الكنديـة، ورقة عمل مشتركة
، ضمن فعاليات المؤتمر العلمـي الـدولي "هل تنجح؟: ةالقائم على اللعب في مؤسسات ما قبل المدرس

" رؤيــة مســتقبلية لريــاض األطفــال فــي مصــر والعــالم العربــي"األول لكليــة ريــاض األطفــال جامعــة دمنهــور 
 .٢٠١٣إبريل  ٢٨-٢٧

 ـــوان ـــة حقـــوق : بحـــث بعن ـــادىء اتفاقي ـــاض األطفـــال فيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق مب معـــايير تقيـــيم أداء معلمـــة ري
إبريــل  ٦عاليــات المــؤتمر العلمــي الــدولي األول لكليــة ريــاض األطفــال جامعــة المنيــا، ، ضــمن ف"الطفــل

٢٠١٤. 
  

  :الجوائز والتكریم
 يســري الجمــل وزيــر التربيــة والتعلــيم، للحاصــلين علــى / الحصــول علــى وســام ودرع مــن األســتاذ الــدكتور

 .٢٠٠٩الدكتوراه، دار األوبرا المصرية، القاهرة، 



 ]

  زينــب عـالم رئــيس المــؤتمر العلمـي الــدولي األول لكليــة / د.ورقــة عمــل مـن أالحصـول علــى درع أفضـل
 ٢٨-٢٧" رؤيــة مســتقبلية لريــاض األطفــال فــي مصــر والعــالم العربــي"ريــاض األطفــال جامعــة دمنهــور، 

 .٢٠١٣إبريل 
 

  :اإلشراف العلمي
 نميــة بعــض القـــيم فاعليـــة برنــامج لت: "، بعنــوان)دكتــوراه(علــى الباحثــة زهــراء علـــى بــدير قــورة  اإلشــراف

، موافقــة مجلــس "األخالقيــة لــدى طفــل الروضــة فــي ضــوء المعــايير القوميــة لريــاض األطفــال فــي مصــر
 .٢٠١٣ ديسمير ٣١جامعة دمنهور في 

 تنميــة بعــض المفــاهيم الكيميائيــة : "، بعنــوان)دكتــوراه(علــى الباحثــة دعــاء إمــام غباشــي الفقــي  اإلشــراف
 ، موافقــة مجلـس جامعــة دمنهــور فــي"علــى المختبـر االستقصــائيألطفـال الروضــة فــي ضـوء برنــامج قــائم 

 .٢٠١٣ديسمير  ٣١
 

 
  :التعاون مع الھیئات والمنظمات الدولیة

  ــ(المشــاركة فــي لجنــة تقيــيم المقــدم مــن قبــل منظمــة اليونيســيف بالقــاهرة ) المبكــرة ةدليــل مــوارد الطفول
 .٢٠٠٦يونيو  ٢١بتاريخ 

 ريبي لتأهيـــل فريـــق المــدربات المشــاركة فـــي إعـــداد وتنفيـــذ برنــامج تـــدTOT  مـــن معلمـــات هيئـــة إنقـــاذ
ــــة والتعلــــيم بالمنيــــا فــــي الفتــــرة مــــن  ــــوبر   ٢٩الطفولــــة األمريكيــــة والتربي ــــوفمبر  ٣وحتــــى  ٢٠٠٦أكت ن

٢٠٠٦. 
  ٢٥إعــداد وتنفيــذ برنــامج تــدريبي لمعلمــات جمعيــة الصــعيد للتنميــة والمشــاركة وذلــك فــي الفتــرة مــن– 

 .بالمنيا ٢٠٠٧أغسطس  ٢٨
 لمشــاركة فــي إعــداد برنــامج تــدريبي لمعلمــات هيئــة إنقــاذ الطفولــة األمريكيــة والتربيــة والتعلــيم بأســيوط ا

  ٢٠٠٧ســبتمبر  ٢٧ –٢٣والمشــاركة فــي تنفيــذه فــي الفتــرة مــن ) نحــو تعلــم أفضــل ومــتعلم إيجــابي(
 .كدعم للهيئة في انطالق برامجها في محافظة أسيوط

  ية فـي مجـال رعايـة وتنميـة الطفولـة المبكـرة علـى الوفـد الســوري تمثيـل الـوزارة فـي عـرض التجربـة المصـر
 .٢٠٠٩سبتمبر  ٨ – ٦التابع لمكتب اليونسكو بلبنان في الفترة من 

  المشاركة في مراجعة وإعداد النسـخة النهائيـة لحقيبـة األنشـطة المتكاملـة لهيئـة إنقـاذ الطفولـة األمريكيـة
 .بالمنيا ٢٠٠٩أكتوبر   ١١-٩في الفترة من 

 أوضـــاع الطفولـــة فـــي جمهوريـــة مصـــر " ستشـــار لمنظمـــة اليونســـكو لجمـــع البيانـــات والمعلومـــات حـــولم
 .٢٠١٠خالل الفترة من مارس وحتى سبتمبر " العربية

  الطفولـة المبكـرة  ةسـنوات فـي برنـامج رعايـة وتنميـ ٦-٤إعداد دراسة تقييميه ألثر مشاركة األطفـال مـن
 .  ٢٠١١لهيئة إنقاذ الطفولة األمريكية، ديسمبر بنوادي الطفل بالمنيا وأسيوط التابعة 

  
  



 ]

  :القرارات الوزاریة
  التضـــــامن وزارة بيــــة والتعلــــيم و إعــــداد وصــــياغة مــــذكرة التفــــاهم الموقعــــة بــــين وزارة التر  فــــيالمشــــاركة

  .١٥/٣/٢٠٠٧بتاريخ  االجتماعى
 التربيــــة والتعلــــيم  المشــــاركة فــــي إعــــداد وصــــياغة العقــــد الــــالزم توقيعــــه بــــين الجمعيــــات األهليــــة ووزارة

 .٢٠٠٨ والتضامن االجتماعى بخصوص فتح فصول رياض األطفال
  بشـــأن التـــرخيص للجمعيـــات  ٢٠٠٨لعـــام ) ٣٣٥(المشـــاركة فـــي إعـــداد وصـــياغة القـــرار الـــوزاري رقـــم

 .األهلية والمنشآت الخاصة بفتح قاعات رياض األطفال
  بشــأن التـرخيص للجمعيــات ) ٣٣٥( رقـمللقـرار الــوزاري  الكتـاب الــدوريالمشـاركة فــي إعـداد وصــياغة

 .٢٠١٠ األهلية والمنشآت الخاصة بفتح قاعات رياض األطفال
  

  :یةالریادة العلم
  ٢٠١٢/٢٠١٣لعام الجامعي بداية من ا بكلية رياض األطفال جامعة دمنهور،" روابط"رائد أسرة.  

  
  :الدورات التدریبیة

  ــرقيــاس ا"نظمــه البنــك الــدولي عــن  تــدريبيحضــور برنــامج الفتــرة مــن  فــيبفنــدق كــونراد القــاهرة  "ألث
  .٢٠٠٨يناير  ١٧ -١٣

  فـي بفنـدق سـوفوتيل المعـادي فريـق الـدعم الكنـدي مـع  "اإلدارة بالنتـائج"حضـور برنـامج تـدريبي عـن
 .٢٠٠٨فبراير  ٢٨-٢٤الفترة من 

  ــة المبكــرة"حضــور ورشــة تدريبيــة حــول مــع فريــق الــدعم  "النــوع االجتمــاعى فــي الــتعلم والطفول
 .٢٠٠٨إبريل  ٢٣-٢٠الكندي التابع للوكالة الكندية الدولية للتنمية في الفترة من 

  ـــامج التـــدريبي ـــة" حـــولحضـــور واجتيـــاز البرن حتـــى المســـتوى  "مهـــارات التواصـــل باللغـــة اإلنجليزي
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧الحادي عشر بكلية التعليم المستمر بالجامعة األمريكية خالل عامي 

 بهيئـــة االعتمـــاد التربـــوي وضـــمان جـــودة  "للمراجعـــة الخارجيـــة"يـــاز البرنـــامج التـــدريبي حضـــور واجت
 .ولمدة ثالثة أسابيع، بدار ضباط النقل بالقاهرة ٢٠١٠التعليم، وذلك خالل شهري سبتمبر وأكتوبر 

 يم حضــور واجتيــاز الــدورة التدريبيــة التــي نظمتهــا الهيئــة القوميــة لالعتمــاد التربــوي وضــمان جــودة التعلــ
ديســـمبر  ١٤-١٢فـــي الفتـــرة مـــن " إعـــداد المراجـــع الخـــارجي لمرحلـــة ريـــاض األطفـــال"حـــول 

 .بدار ضباط النقل بالقاهرة ٢٠١٠

  مهارات التعامل مع الحاسب اآللـي والرخصـة الدوليـة"حضور واجتياز البرنامج التدريبي حـول" ،
 .٢٠١١أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، نوفمبر 

  بمركز تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة "أخالقيات البحث العلمي: "رة تدريبية بعنوانحضور واجتياز  دو ،
 .٢٠١٣مارس  ٢٨-٢٧التدريس بجامعة دمنهور، خالل الفترة من 



 ]

 بمركـز تنميـة "الذاتيـة لمؤسسـات التعلـيم الجـامعي الدراسة: "حضور واجتياز دورة تدريبية بعنـوان ،
  .٢٠١٣مايو  ١٩-١٨خالل الفترة من   قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور،

 
  :ورش العملو والندوات المؤتمرات

  :المؤتمرات -١
 الـذي نظمـه مركـز ) تربية الطفل من أجل مصر المستقبل الواقع والطمـوح(األول  العلمي حضور المؤتمر

بر ديســم ٢٦-٢٥جامعــة المنصــورة فــي الفتــرة مــن  –رعايــة وتنميــة الطفولــة بالتعــاون مــع كليــة التربيــة 
٢٠٠٢. 

  تربيـــة األطفـــال ذوى االحتياجـــات الخاصـــة فـــي الـــوطن العربـــي الواقـــع (حضـــور المـــؤتمر العلمـــي الثـــاني
ــة بالتعــاون مــع كليــة التربيــة ) والمســتقبل جامعــة المنصــورة فــي  –الــذي نظمــه مركــز رعايــة وتنميــة الطفول
 .٢٠٠٥مارس  ٢٥-٢٤الفترة من 

  الـذي ) طبيـقبين التشريع والت –الطفل في الوطن العربي  التربية وحقوق(حضور المؤتمر العلمي الثالث
 ٢٣-٢٢جامعــة المنصـورة فـي الفتـرة مــن  –نظمـه مركـز رعايـة وتنميـة الطفولــة بالتعـاون مـع كليـة التربيـة 

 .٢٠٠٦مارس 
  الواقـع واستشـراف المسـتقبل بـينذوى االحتياجـات الخاصـة  تأهيـل(حضور المـؤتمر الـدولي السـادس (

 .٢٠٠٨يوليو  ١٧-١٦في الفترة من  -جامعة القاهرة -الدراسات التربوية الذي نظمه معهد 
  الــذي نظمتــه الجمعيــة العربيــة ) تكنولوجيــا التربيــة وتعلــيم الطفــل العربــي(حضــور المــؤتمر العلمــي بعنــوان

 ١٤ -١٣جامعــة القــاهرة فــي الفتــرة مــن  –لتكنولوجيــا التربيــة باالشــتراك مــع معهــد الدراســات التربويــة 
 .٢٠٠٨ أغسطس

  المشاركة في المؤتمر الدولي السنوي لكلية رياض األطفال جامعة القاهرة والمنعقد بالتعـاون مـع المركـز
 .٦/٥/٢٠١٠وحتى  ٤/٥/٢٠١٠القومي لثقافة الطفل في الفترة من 

 تعلــيم متميــز "المــؤتمر الختــامي لفريــق الــدعم الكنــدي لمشــروع الطفولــة المبكــرة بعنــوان  فــي المشــاركة
ــا: ألطفــالبريــاض ا ــة بالقــاهرة، فنــدق "حــق بناتنــا وأوالدن ، برعايــة وزارة التربيــة والتعلــيم والســفارة الكندي

 .٢٠١١ديسمبر  ١٩ماريوت بالزمالك، 
   رؤيـة استشرافيةلمسـتقبل التعلـيم "حضور المـؤتمر العلمـي الـدولي األول لكليـة التربيـة جامعـة المنصـورة

 .٢٠١٣فبراير  ٢١-٢٠" المجتمعية المعاصرةفي مصر والعالم العربي في ضوء التغيرات 
  رؤيـــة مســـتقبلية إلعـــداد طفـــل "المـــؤتمر الـــدولي الثالـــث لكليـــة ريـــاض األطفـــال جامعـــة القـــاهرة  حضـــور

 .٢٠١٣إبريل  ٢٠" الروضة في ضوء المستجدات المعاصرة
   تقبلية رؤيـــة مســـ"المشـــاركة فـــي المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي األول لكليـــة ريـــاض األطفـــال جامعـــة دمنهـــور

 .٢٠١٣إبريل  ٢٨-٢٧" لرياض األطفال في مصر والعالم العربي

 :الندوات -٢



 ]

  حضــور النــدوة العلميــة المشــتركة بــين مركــز رعايــة وتنميــة الطفولــة بجامعــة المنصــورة ومركــز الدراســات
تـرة فـي الف )تنمية التفكير العلمـي والقضـاء علـى الفكـر الخرافـي لـدى األطفـال(المعرفية بالقاهرة بعنوان 

 .٢٠٠٣إبريل  ٢٢-٢١من 
  ول الرسـ(أقامهـا مركـز رعايـة وتنميـة الطفولـة بجامعـة المنصـورة بعنـوان  التـيحضور الندوة التربوية األولى

 .٢٠٠٢مارس  ٢٧) تربية األبناء فيقدوة اآلباء  )ص(محمد 
  ٢٠٠٢إبريل  ٢٤) صحة الطفل بين الطب وعلم النفس(الندوة التربوية الثانية بعنوان حضور. 
 ـــوان حضـــور ا ـــة الثالثـــة بعن ـــدوة التربوي ـــين الغـــذاء الصـــحي والنمـــو (لن ـــة الطفـــل ب مـــايو  ٢٩) الســـويتربي

٢٠٠٢. 
 فبرايـــر  ١٦) رعايـــة الطفـــل بـــين طـــب األســـنان وطـــب العيـــون( حضـــور النـــدوة التربويـــة الرابعـــة بعنـــوان

٢٠٠٣. 
  ل نمــاذج مشـرفة مــن التــراث مكانـة األم ودورهــا فــي تربيـة الطفــ(بعنــوان حضـور النــدوة التربويـة الخامســة

 . ٢٠٠٣مارس  ٢٦الخميس ) األصيل
 ٢٠٠٣مايو  ١٧ )تربية الطفل فياإلسعافات األولية ودورها ( حضور الندوة التربوية السادسة بعنوان. 
 إبريــــل  ٢٨) مـــن أجــــل وقايـــة ناجحــــة - صــــحة األم والطفــــل( حضـــور النــــدوة التربويـــة الســــابعة بعنـــوان

٢٠٠٤. 
 مــايو  ٢٦) التشــخيص والعــالج - المشــكالت النفســية لألطفــال(الثامنــة بعنــوان  حضـور النــدوة التربويــة

٢٠٠٤ . 
  تخطــيط ومتابعــة تنفيــذ النــدوة العلميــة األولــى لبنــاء القــدرات المؤسســية لريــاض األطفــال التــي حضــرها

المعنيــــين بريــــاض األطفــــال للتعــــرف علــــى الواقــــع اإلداري ومــــا يعــــوق العمــــل داخــــل مؤسســــات ريــــاض 
 .باتحاد الطالب بالعجوزة ٢٠٠٦يناير  ١٤في األطفال، 

 :ورش العمل -٣
  عقــدتها منظمــة األمــم المتحــدة والتــي " دليــل مــوارد الطفولــة المبكــرة"مراجعــة حضــور ورشــة عمــل حــول

، للمسـئولين عـن تصـميم وتنفيـذ بـرامج التـدريب فـي مجـال ريـاض األطفـال للطفولة اليونيسـيف بالقـاهرة
 .٢٠٠٦ونيو ي ٢١يوم األربعاء الموافق 

  حضــور ورشــة العمــل المشــتركة بــين منظمــة اليونيســيف بالقــاهرة ووفــد باكســتان لعــرض التجربــة المصــرية
يوليـو  ٢٥ -٢٤والباكستانية في مجال تنمية الطفولة المبكرة وتبادل الخبرات، بالقاهرة فـي الفتـرة مـن 

٢٠٠٦. 
  التـي) العربـيالوطن  فيولة المبكرة الدراسة التحليلية عن أوضاع الطف(مراجعة حضور ورشة عمل حول 

  .٢٠٠٧مارس  ٢٩-٢٨الفترة من  فيبالقاهرة  ،للطفولة والتنمية العربيأعدها المجلس 
  أعــدها فريــق الــدعم   التــي" )النقــد البنــاء(التربــوي مهــارات التوجيــه واإلرشــاد "حضــور ورشــة عمــل حــول

 .٢٠٠٨ يناير ٦ -٥في الفترة منبمحافظة الفيوم الكندي 



 ]

  ـــيم المســـتمر المتـــدرج ر ورشـــة عمـــل حـــول حضـــو ـــرة مـــن  فـــيإعـــداد أدوات التقي فبرايـــر  ١٨-١٥الفت
٢٠٠٨. 

  التــي أعــدها فريــق " نشــر ثقافــة المعــايير القوميــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة"حضــور ورشــة عمــل حــول
 .٢٠٠٨مارس  ٢٤ -٢٣الدعم الكندي في الفترة من

 ٢٠٠٨مايو  ١١-٧رة من حضور ورشة عمل حول دليل بيئة الروضة في الفت . 
  حضور ورشة عمل حـول إعـداد مـدرجات األداء وأداة التقـويم الـذاتي لمعلمـة ريـاض األطفـال فـي الفتـرة

 .٢٠٠٨يونيه  ٢٣-١٠من 
  التـي أعـدها فريـق " قيادة التغيير وسياسات الجودة في مرحلة الطفولـة المبكـرة"حضور ورشة عمل حول

 .٢٠٠٨نوفمبر  ١٣-٩ترة من الدعم الكندي بمحافظة سوهاج في الف
  الفتـرة مــن فـينصـر بالقـاهرة  مدينـةبمركـز تـدريب ) الـتعلم القـائم علـى اللعـب(حضـور ورشـة عمـل حـول 

  ٢٠٠٨نوفمبر  ٢٧-٢٣
  ٢٠٠٩إبريل  ٢٠-١٨ الفترة من فيبمحافظة المنيا ) نشر ثقافة المعايير(حضور ورشة عمل حول. 
  التــي ) أضــواء علــى جهــود الشــراكة المؤسســية -وضــة الجــودة واإلتاحــة بالر (حضــور ورشــة عمــل حــول

 .٢٠٠٩نظمها المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالتعاون مع اليونيسيف بالقاهرة في إبريل 
 محضــور ورشــة عمــل حــول إعــداد المــادة التدريبيــة لرفــع الــوعي بمعــايير التوجيــه التــي أعــدها فريــق الــدع 

   .٢٠٠٩مايو  ٣١-٣٠الكندي في الفترة من 
 بالتعــاون مــع فريــق الــدعم ) تحــديث نظــم المتابعــة والتقــويم بريــاض األطفــال(حــول  عمــل حضــور ورش

 .٢٠١٠و ٢٠٠٩ عاميخالل ، الكندي لمشروع الطفولة المبكرة
  والتــي نظمهــا فريــق " المهــارات المتكاملــة إلدارة الوقــت واالجتماعــات والتفــويض"حضــور ورشــة عمــل

 .٢٠١٠يونيو  ٣٠-٢٧ركة تاج للتنمية البشرية بالمنيا في الفترة من الدعم الكندي بالتعاون مع ش
  إعـــداد المـــادة التدريبيـــة عـــن مهـــارات التوجيـــه واإلرشـــاد فيمـــا يتعلـــق بـــدعم "حضـــور ورشـــة عمـــل حـــول

، والتــي نظمهــا فريــق الــدعم الكنــدي فــي الفتــرة مــن "مهــارات التفكيــر العليــا لمعلمــات ريــاض األطفــال
 .قاهرةبال ٢٠١٠أغسطس  ٣١-٢٩

  
  :مهام وظیفیة على مستوى التخطیط: ساً خام

  :فیما یتعلق  بخطط مشروع الطفولة
  مرحلــة الطفولــة المبكــرة بنظــام اإلدارة بالنتــائج  فــيإعــداد خطــة مشــروع تحســين التعلــيم  فــيالمشــاركة

 :ألعوام
- ٢٠٠٧/٢٠٠٨.  
- ٢٠٠٨/٢٠٠٩. 
- ٢٠٠٩/٢٠١٠.  
- ٢٠١٠/٢٠١١.  



 ]

- ٢٠١٢/ ٢٠١١. 
- 2012 /2013. 

  :فیما یتعلق بالبرامج التدریبیة
  ميســـرة مـــن الجمعيـــات األهليـــة التابعـــة لـــوزارة ) ٥٠٠(تخطـــيط ومتابعـــة تنفيـــذ البرنـــامج التـــدريبي لعـــدد

بمدينـــة مبــــارك  ٢٠٠٧يونيـــه  ٢٩-٩التضـــامن االجتمـــاعي علـــى مســـتوى الجمهوريـــة فــــي الفتـــرة مـــن 
 .للتعليم

  معلمــة ريــاض أطفــال علــى مســتوى الجمهوريــة ) ٦٣٩(تخطــيط ومتابعــة تنفيــذ البرنــامج التــدريبي لعــدد
 .باتحاد الطالب بالعجوزة ٢٠٠٨يونيه  ٢٩-٨في الفترة من  TOTالختيار فريق المدربين 

 مدرســة علــى ) ١٢٧١(مــن  متــدرب) ٧٦٢٦(عــدد تخطــيط ومتابعــة تنفيــذ برنــامج تــدريبي لبنــاء قــدرات
علم ودمــج األطفــال ذوى االحتياجــات أهميــة ريــاض األطفــال ودعــم بيئــة الــت "حــول مســتوى الجمهوريــة 

 .٢٠٠٨أغسطس  ٣٠-٢في الفترة من  "الخاصة
  معلمـــة مدربـــة ) ٢٠٠(تخطــيط ومتابعـــة تنفيــذ البرنـــامج التـــدريبي لعــددTOT  علــى مهـــارات التـــدريب

 – ١٦/١١فـــــي الفتـــــرة مـــــن علـــــى مـــــرحلتين  جامعـــــة حلـــــوان –الفعـــــال بالتعـــــاون مـــــع كليـــــة التربيـــــة 
  .٣/١/٢٠٠٩ – ٢٣/١٢/٢٠٠٨والفترة من  ٣٠/١١/٢٠٠٨

 ألـف ) ١٢(القوميـة لريـاض األطفـال لعـدد  تخطيط ومتابعة تنفيـذ البرنـامج التـدريبي لنشـر ثقافـة المعـايير
ــــة و  ــــات التربي ــــة بالتنســــيق مــــع كلي ــــدرب علــــى مســــتوى المــــديريات التعليمي ــــات مت ــــاض األطفــــال كلي ري

 .٢٠٠٩يونيو  ٣٠مارس وحتى  ١٥في الفترة من بالجامعات المصرية 
 بالتنسـيق مـع   درب علـى مسـتوى الجمهوريـةألـف متـ) ٢٤(لعـدد البرامج التدريبية  تنفيذ تخطيط ومتابعة

عـــام الفصـــل الدراســـي األول مـــن كليـــات التربيـــة وكليـــات ريـــاض األطفـــال بالجامعـــات المصـــرية خـــالل 
 :البرامج التاليةحول ، ٢٠٠٩/٢٠١٠

  .نشر ثقافة المعايير القومية لرياض األطفال -
 .ج رياض األطفال الجديدمنه -
 .مهارات االتصال -
 .في رياض األطفال االجتماعيالنوع و  الدمج -
 .األطفالاالعتماد التربوي لمؤسسات رياض  -

  علـى مسـتوى الجمهوريـة بالتنسـيق مـع   اً ألـف متـدرب) ١٥(تخطـيط ومتابعـة تنفيـذ البـرامج التدريبيـة لعـدد
، ٢٠١١أكتــوبر  –عـات المصـرية خـالل الفتـرة مـن يوليـو كليـات التربيـة وكليـات ريـاض األطفـال بالجام

 ".ألعب وأتعلم وأبتكر: حقي" حول منهج رياض األطفال
  متــدربًا علــى مســتوى الجمهوريــة بالتنســيق مــع  ) ٨٠٠٠(تخطــيط ومتابعــة تنفيــذ البــرامج التدريبيــة لعــدد

، ٢٠١٢مــارس  –رايـر كليـات التربيـة وكليــات ريـاض األطفـال بالجامعــات المصـرية خـالل الفتــرة مـن فب
 ".ألعب وأتعلم وأبتكر: حقي"حول منهج رياض األطفال 

  
  :فیما یتعلق بالمؤتمرات



 ]

  تخطـيط ومتابعـة تنفيـذ مـؤتمر بالفيـديوكونفرانس مـع العــاملين بريـاض األطفـال للتعـرف علـى مـا يــواجههم
  .٢١/٩/٢٠٠٥من مشكالت وتبادل الحوار معهم لتطوير رياض األطفال، 

 ــــاض األطفــــال "األول  العلمــــيتنفيــــذ المــــؤتمر  تخطــــيط ومتابعــــة ــــة  فــــيري مصــــر بــــين الجهــــود الحكومي
ـــة  ـــرة مـــن  فـــي، "الواقـــع والمســـتقبل –والمشـــاركة المجتمعي ـــة مبـــارك  ٢٠٠٥ديســـمبر  ٦-٥الفت بمدين

 .للتعليم
  ــــة لمعلمــــات نتخطــــيط ومتابعــــة تنفيــــذ مــــؤتمر بالفيــــديو كــــو فرانس للتعــــرف علــــى االحتياجــــات التدريبي

 .٢٠٠٦مارس  ٨-٧الفترة من  فيض األطفال، وموجهات ريا
  تخطيط ومتابعة تنفيذ مؤتمر بالفيـديو كـونفرانس لتفعيـل العمـل اإلداري بالروضـات مـع مـديري المـدارس

ــــة،  ــــاض األطفــــال كمؤسســــة تربوي ــــة ري ــــادل الحــــوار معهــــم لنشــــر الفكــــر حــــول أهمي  فــــياالبتدائيــــة وتب
٣٠/٨/٢٠٠٦. 

 و كــونفرانس مــع المعنيــين بريــاض األطفــال وهيئــة األبنيــة التعليميــة تخطــيط ومتابعــة تنفيــذ مــؤتمر بالفيــدي
ـــات األهليـــة وممثلـــين لمكاتـــب الســـادة المحـــافظين فـــي المحافظـــات وذلـــك بهـــدف عـــرض : والجمعي

أهداف المشـروع ومـا تـم مـن إنجـازات، عـرض اإلجـراءات التنفيذيـة لعمليـة بنـاء فصـول ريـاض األطفـال 
مـــن بـــرامج التغذيـــة، عـــرض اإلجـــراءات التنفيذيـــة لتأهيـــل وتـــرخيص  وكــذا إجـــراءات إدراجهـــا لالســـتفادة

 .٢٢/١٢/٢٠٠٨ فيفصول الجمعيات األهلية التي ترغب في التعاون مع المشروع، 
  ـــذ ـــة ريـــاض األطفـــال جامعـــة دمنهـــور  تخطـــيط ومتابعـــة تنفي رؤيـــة "المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي األول لكلي

 .٢٠١٣إبريل  ٢٨-٢٧" بيمستقبلية لرياض األطفال في مصر والعالم العر 
  

  :فیما یتعلق بورش العمل
  تخطــيط ومتابعــة تنفيــذ ورشــة عمـــل للســادة مــوجهي عمــوم ريـــاض األطفــال والمــوجهين األوائــل وبعـــض

 ٢١ فــيالمعلمــات للتعــرف علــى مشــكلة المصــروفات بريــاض األطفــال ووضــع الحلــول المناســبة لهــا، 
  .٢٠٠٦يوليو 

 فـي، المعـايير القوميـة لريـاض األطفـال طالع رأى المعنيـين حـولالسـت عمـلورشـة  تخطيط ومتابعة تنفيـذ 
 .بمدينة مبارك ٢٠٠٧مايو  ١٣-١٢الفترة من 

 لطـرح مسـودة المعـايير علـى عـدد  الكنـدي الـدعم  تخطيط ومتابعة تنفيـذ ورشـة عمـل بالتعـاون مـع فريـق
ــــاض األطفــــال مــــن عــــدد ) ٦٠( ــــاطق الجغ) ١٢(مــــن معلمــــات ومــــوجهي ري ــــل المن رافيــــة محافظــــة تمث

 .٢٠٠٧نوفمبر  ١٥-١٢الفترة من  في، المختلفة
 الستطالع رأى المعنيـين بريـاض األطفـال لبنـاء المـنهج القـومي لريـاض  تخطيط ومتابعة تنفيذ ورشة عمل

موجهــات ومعلمـــات ريــاض األطفــال، التضــامن االجتمــاعى، الجهـــات : األطفــال، وحضــرها العديــد مــن
في مجال الطفولة، أساتذة الجامعـات، قيـادات الـوزارة، والجهـات المانحة والممولة، المنظمات العاملة 

 .٢٠٠٨يناير  ٣١-٢٨ذات الصلة بالوزارة، في الفترة من 



 ]

  ورش قطاعيــة علــى مســتوى الجمهوريــة لعــرض المــادة التدريبيــة علــى عـــدد ) ٨(تخطــيط ومتابعــة تنفيــذ
، TOTتدربـة مـن فريـق الــ م) ١٩٩(عضو هيئة تدريس بكليات التربية ورياض األطفال وعدد ) ٢٠٥(

 . ٢٠٠٨يناير 
 علــى  وريــاض األطفــال بالجامعــات المصــرية تخطــيط ومتابعــة تنفيــذ ورشــتين عمــل لعمــداء كليــات التربيــة

للبرنــــــامج التـــــدريبي لنشـــــر ثقافـــــة المعــــــايير القوميـــــة لريـــــاض األطفــــــال مســـــتوى الجمهوريـــــة للتنســـــيق 
٢٠٠٩/٢٠١٠ – ٢٠٠٨/٢٠٠٩. 

  ١٤ ، فـيمصـر فـيعمـل لمراجعـة مسـودة المعـايير القوميـة لريـاض األطفـال تخطيط ومتابعة تنفيذ ورشـة 
 .باتحاد الطالب بالعجوزة ٢٠٠٨مايو 

  تخطــيط ومتابعــة تنفيــذ ورشــة عمــل حــول صــياغة ممارســات وأنشــطة مــنهج ريــاض األطفــال الجديــد فــي
 .٢٠٠٩يونيو  ٢٥-٢٢الفترة من 

 د مـنهج ريـاض األطفـال فـي مصـر لعـرض جهـود تخطيط ومتابعة تنفيذ الملتقى العلمـي األول حـول إعـدا
وخبـرات الهيئـات المنظمـة ذات الصـلة بمـنهج ريـاض األطفــال ودراسـة االسـتفادة منهـا فـي بنـاء المــنهج 

.                                                                 القاهرة –بدار المشاة  ٢٠٠٩مايو  ١٠الجديد، وذك يوم األحد الموافق 
  ه عــام ريـــاض جـــتخطــيط ومتابعــة تنفيـــذ ورشــة علميـــة بالتعــاون مــع كليـــة البنــات جامعـــة عــين شــمس ومو

األطفــال وفريــق المــدربات بالقــاهرة لمراجعــة المــادة التدريبيــة فــي ضــوء نتــائج التقيــيم للبرنــامج التــدريبي 
 .٢٠٠٩أغسطس  ١٥-١١، في الفترة من التدريبيةرامج لتنقيحها قبل طباعتها للب


