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 أيبَٗ إثشاْٛى ػجذ انحًٛذ عؼفبٌ االعى

 صٕل تشثٛخأ -يذسط ثقغى انؼهٕو انتشثٕٚخ انؼهًٛخ ذسخّان

 خبيؼخ ديُٕٓس –كهٛخ سٚبض األطفبل  خٓخ انؼًم 

 amanysaafan @yahoo.com انجشٚذ اإلنكتشَٔٙ

 51223232215 انتهٛفٌٕ
 

 انًإْالد انؼهًيخ 
 

 انذرجخ انؼهًيخ                         جٓخ انحصٕل ػهيّ

 

األعكُذسٚخ خبيؼخ

 األطفبل  كهٛخ سٚبض 

جيذ جذا يغ  ثتقذٚش  - 1111ػبو ثكبنٕسٕٚط تشثٛخ )سٚبض أطفبل (  -

  يرتجخ انشرف

     خبيؼخ االعكُذسٚخ 

 كهٛخ انتشثٛخ 

  جيذ جذاثتقذٚش  - 2551ػبو ) أصٕل تشثٛخ (  دثهٕو خبص فٗ انتشثٛخ -

ُذسٚخ األعكخبيؼخ

 األطفبل  كهٛخ سٚبض 

  يًتبزثتقذٚش   - 2553ػبو يبخغتٛش فٗ انتشثٛخ )سٚبض أطفبل (  -

 –يؼبيير انجٕدح انشبيهخ فٗ يإضطبد ريبض األطفبل ٔيٕضٕػٓب : " 

 ". انٕاقغ ٔانًبيٕل

األعكُذسٚخ خبيؼخ

 األطفبل  كهٛخ سٚبض 

  2513 ػبو دكتٕساِ انفهغفخ فٗ انتشثٛخ )سٚبض أطفبل (  دسخخ  -

يُظٕيخ انتقٕيى انترثٕٖ انشبيم كًذخم نتحطيٍ ٔيٕضٕػٓب : " 

 " ريبض األطفبلثًرحهخ انؼًهيخ انترثٕيخ انتؼهيًيخ  

 
 

 انتذرج انٕظيفي
 

 انٕظٛفخ خٓخ انؼًم

كهٛخ سٚبض األطفبل  

 خبيؼخ األعكُذسٚخ  

 خبيؼخ األعكُذسٚخ . –انؼًم ثٕظٛفخ اخصبئٗ تؼهٛى  ثكهٛخ سٚبض االطفبل 

 ثقشاس تؼٍٛٛ انؼششح االٔائم . 2555اػتجبسا يٍ ػبو 

كهٛخ سٚبض األطفبل 

 خبيؼخ األعكُذسٚخ  

اَتذاة نهؼًم ثبنًشكض انتشثٕٖ نهطفٕنخ )ٔحذِ راد طبثغ خبص ( يٍ 

 2515حت2551ٗ

كهٛخ سٚبض األطفبل 

 خبيؼخ األعكُذسٚخ  

ساعٗ "  نهؼبو انذ يطئٕل انًركس انترثٕٖ نهطفٕنخانؼًم  ثٕظٛفخ " 

2551/2515. 

كهٛخ سٚبض األطفبل       

 خبيؼخ ديُٕٓس

 2515/2513يذسط يغبػذ ثقغى انؼهٕو انتشثٕٚخ 

      كهٛخ سٚبض األطفبل       

 خبيؼخ ديُٕٓس

 حتٗ اآلٌ-3102)أصٕل انترثيخ( يذرش ثقطى انؼهٕو انترثٕيخ

 
 

 

 

 انصٕسح
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 انًشبركبدٔكتطجخ انخجراد انً                                                 

 

 انًكبٌ

 
 ٔصفّ

 

كهٛخ سٚبض األطفبل 

 خبيؼخ األعكُذسٚخ  

 

األػًبل اإلداسٚخ ثقغى شئٌٕ انطالة ٔانذساعبد انؼهٛب ٔانتذسٚت انًٛذاَٗ 

 2515ٔحتٗ ػبو  2555يٍ ػبو

 

 

كهٛخ سٚبض األطفبل 

    خبيؼخ األعكُذسٚخ 

 

انتؼهًٛٛخ   انًقذيخ تُفٛز ٔيتبثؼخ تُفٛز انجشَبيح اانتشثٕٖ ٔانخجشاد 

 .2515ٔحتٗ ػبو  2555يٍ ػبو  نألطفبل ثبنشٔضخ انًُٕرخٛخ

 

 

كهٛخ سٚبض األطفبل 

 خبيؼخ األعكُذسٚخ  

 

ٔحتٗ  2555يٍ ػبونهطفٕنخ  انخبصخ ثبنًشكض انتشثٕٖ  األػًبل اإلداسٚخ

 .2515ػبو 

 

 

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

   ديُٕٓس   خبيؼخ

 

 

"  مهرجان عيد الطفولة) لجنة التنظيم (" اعداد وتجهيزفى   انًشبسكخ

 72/11/7112والذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافى يوم 

 

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

  ديُٕٓس   خبيؼخ

بالكلية العام الدراسى  "لجنة المكتبات" عضو فى

7112/7112   

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

 ديُٕٓس   خبيؼخ

 

اندذٚذح نهكهٛخ )ثقغى  اضيخ"انالئحخ انذرفٗ تطٕٚش ٔتحذٚج"  انًشبسكخ

 . 2513/2514انؼهٕو انتشثٕٚخ ( خالل انؼبو انذساعٗ 

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

 سديُٕٓ   خبيؼخ

" نهؼبو انذساعٗ كُترٔل انفرقخ األٔنٗ"انًشبسكخ فٗ أػًبل 

2513/2514 

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

 سديُٕٓ   خبيؼخ

نهؼبو انذساعٗ   هٕو انتشثٕٚخنقغى انؼ"  انخطخ انجحثيخ" ػذادفٗ ٳ انًشبسكخ

2514/2515. 

 

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

   ديُٕٓس   خبيؼخ

 

 

لعام لبالكلية  " شئون التعليم والطالب لجنة "عضو فى
   7112/7112الدراسى 

 

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

   ديُٕٓس   خبيؼخ

 

 

ػٍ انكهٛخ   نهؼبو انذساعٗ  كًطئٕل نهتٕاصم انطالثٗانؼًم 

2514/2515 
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  كهٛخ سٚبض األطفبل 

   ديُٕٓس   خبيؼخ

 

 

 

)طالبات الفرقة بقسم العلوم التربوية بالكلية  بأنشطة طالبية  المشاركة
: تصميم لوحات ارشادية للطالبات تتضمن تمثلت فى الرابعة ( 

ملحوظات عن دورها وتعليمات مختصرة يجب أن تراعيها عند 
/ 4102راسى الثانى الفصل الدالتعامل مع االطفال وذلك خالل 

4102. 

 

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

   ديُٕٓس   خبيؼخ

 

 

نكال يٍ  تًيسًاناألداء نجُخ تحذيذ يؼبيير تقييى انًشبسكخ فٗ 

انشٔضخ( ٔانًصًًخ يٍ قغى انؼهٕو  –انًذٚشح  -انًٕخّٓ -)انًؼهًخ

انتشثٕٚخ ثبنكهٛخ ٔرنك فٗ إطبس يغبثقخ األداء انًتًٛض نشٚبض االطفبل 

 انتشثٛخ ٔانتؼهٛى ثًحبفظخ انجحٛشح. ثٕصاسح

 

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

 ديُٕٓس    خبيؼخ

 

 

انًذٚشح  -انًٕخّٓ -انًشبسكخ فٗ ندُخ تقٛٛى األداء انًتًٛض نكال يٍ )انًؼهًخ

يطبثقخ األداء انًتًيس نريبض االطفبل ثٕزارح انترثيخ انشٔضخ( فٗ  –

 ٔانتؼهيى ثًحبفظخ انجحيرح.

 

  ل كهٛخ سٚبض األطفب

 ديُٕٓس   خبيؼخ

 

" ٔانًقبو ثبنصبنخ انًغطبح ثئعتبد  يٓرجبٌ االو ٔانطفمفٗ "انًشبسكخ 

 .2515\3\21ديُٕٓس فٗ 

 

 

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

 ديُٕٓس    خبيؼخ

 

ثبنكهٛخ " يششٔع يكتجخ انطفم"  كًطتشبر نًشرٔع انتًيس انطالثٗانؼًم 

 2515اػتجبسا يٍ شٓش اثشٚم 

 

   كهٛخ سٚبض األطفبل

 ديُٕٓس   خبيؼخ

 

 2514/2515انؼبو انذساعٗ اػتجبسا يٍ "  ئيذ * ئيذانؼًم كشائذ ألعشح " 

 

  كهٛخ سٚبض األطفبل 

  ديُٕٓس   خبيؼخ

 

 ."  انراثؼخ- انثبَيخ–األٔنٗ انفرقخ "  كُترٔل انًشبسكخ فٗ أػًبل 
 
 

 

 يكتجخ االضكُذريخ
 

 يخانًشبركخ كؼضٕ فٗ جًؼيخ أصذقبء يكتجخ األضكُذر 
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 انخجراد فٗ يجبل انتذريص انجبيؼٗ

 

 

 

  كهٛخ سٚبض األطفبل       

 خبيؼخ ديُٕٓس

 

  3102-3101تذريص انًٕاد انذراضيخ انتبنيخ يٍ ػبو 
 تكُٕنٕخٛب انتؼهٛى                             انفشقخ انثبَٛخ  -

 نثخ اػذاد انطفم نهقشاءح ٔانكتبثخ .             انفشقخ انثب -

 تبسٚخ تشثٛخ انطفم .                         انفشقخ انثبَٛخ -

 يؼهًخ سٔضخ .                               انفشقخ انشاثؼخ  -

 يُٓح األَشطخ .                              انفشقخ االٔنٗ -

 تذسٚت يٛذاَٗ.                               انفشقخ انثبَٛخ -

 األصٕل انفهغفٛخ ٔاإلختًبػٛخ نهتشثٛخ . انفشقخ انثبنثخ  - 

 انتشثٛخ انجٛئٛخ .                               انفشقخ انشاثؼخ -

دثهٕو ػبو فٗ األصٕل انفهغفٛخ ٔاإلختًبػٛخ نهتشثٛخ .   -     

 انتشثٛخ

 تًُٛخ انًفبْٛى انؼهًٛخ ٔانجٛئٛخ نهطفم.     انفشقخ انثبنثخ -     

 تًُٛخ انًفبْٛى انشٚبضٛخ  نهطفم.           انفشقخ انثبنثخ -     

 أعبنٛت تشثٛخ انطفم .                        انفشقخ انثبَٛخ -     

 َظى انًؼهٕيبد ٔانحبعت اٜنٗ.           انفشقخ انثبنثخ -     

 إداسح سٚبض االطفبل.                      انفشقخ انشاثؼخ -       

 انتشثٛخ انًقبسَخ .                             انفشقخ انشاثؼخ -     

تبسٚخ انتشثٛخ ٔاإلتدبْبد انًؼبصشح.    دثهٕو خبص فٗ  -     

 انتشثٛخ

 طفم غٛش ػبدٖ(–)طفم ػبدٖ  
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 (ٔيشبركخ) حضٕرانًإتًراد انذٔنيخ ٔاإلقهيًيخ                     
 

 انًكبٌ

 

 ٔصفّ                                   

 خبيؼخ حهٕاٌ

 كهٛخ انتشثٛخ

 ثؼُٕاٌ :انغُٕ٘ انحبد٘ ػشش حضٕس انًؤتًش 

-03ػذاد انًؼهمى ثمبنٕطٍ انؼرثمي ألنفيمخ جذيمذح " ئ انجٕدح انشبيهخ فٗ" 

 .3112يبرش  02

نًشكض انقٕيٙ ا

نهجحٕث انتشثٕٚخ 

 ٔانتًُٛخ

 ثؼُٕاٌ :انخبيظ  انؼهًٗ ًؤتًشانحضٕس 

-01انٕاقغ ٔطًٕحبد انًطتقجم " -طفم يب قجم انًذرضخثيخ " تر

  .3112ئثريم  30

 

كهٛخ سٚبض األطفبل 

 االعكُذسٚخخبيؼخ

 انؼهًٗ  انذٔنٗ األٔل ثؼُٕاٌ :ًؤتًش انحضٕس 

 .3118فجراير  2-3َحٕ صُبػبد آيُخ نهطفم " " 

 

 

كهٛخ سٚبض األطفبل 

 خبيؼخ االعكُذسٚخ

 ثؼُٕاٌ : انثبَٗانؼهًٗ  انذٔنٗ ًؤتًش انحضٕس 

 .3111ئثريم  38-32"  ثقبفخ انطفم ...انٕاقغ ٔانًأيٕل " 

 

كهٛخ سٚبض األطفبل 

 خبيؼخ االعكُذسٚخ

 ثؼُٕاٌ : انؼهًٗ انذٔنٗ انثبنج ًؤتًشانحضٕس   

  3101يبرش  31-32قضبيب انطفم فٗ انقرٌ انحبدٖ ٔانؼشريٍ " "   

ٔسشخ ػًم حٕل إقبيخ  ثبإلضبفخ إنٗ انًشبسكخ فٗ فؼبنٛبد انًؤتًش فٗ 

 نطفم انشٔضخ .األنؼبة انتشثٕٚخ انًصُٕػخ يٍ خبيبد انجٛئخ  

 

 

كهٛخ سٚبض األطفبل 

 خبيؼخ االعكُذسٚخ

 

 :انًشبسكخ فٗ فؼبنٛبد انُذٔح انؼهًٛخ األٔنٗ ثؼُٕاٌ

يَٕيٕ 38- 32َحٕ حيبح أفضم نألطفبل  رٖٔ اإلحتيبجبد انخبصخ" "

3103 
 

كهٛخ سٚبض األطفبل  

 ديُٕٓس خبيؼخ

رؤيخ " ثؼُٕاٌ : انؼهًٗ انذٔنٗ األٔل ًؤتًشان انًشبسكخ فٗ فؼبنٛبد 

 ئثريم38-32يطتقجهيخ نريبض األطفبل فٗ يصر ٔانؼبنى انؼرثٗ " 

3102  
 انهدبٌ انتحضٛشٚخ ٔندبٌ االعتقجبل ثبنًؤتًش .ثبإلضبفخ إنٗ انًشبسكخ فٗ 

 

 انتشثٛخكهٛخ     

 خبيؼخ ديُٕٓس 

 :ثؼُٕاٌ انؼهًٗ انغُٕٖ ًؤتًشانبد انًشبسكخ فٗ فؼبنٛ 

 01-02" انٕاقغ ٔانًأيٕل  –كهيبد انترثيخ ٔ انتًُيخ انجشريخ "

 3102يبيٕ
 

 

 كهٛخ سٚبض األطفبل

  خبيؼخ االعكُذسٚخ 
 

 ثؼُٕاٌ :  خبيظانؼهًٗ انذٔنٗ انًؤتًشان انًشبسكخ ثٕسقخ ػًم فٗ

  ػٍ:ٔاقغ يٓبراد 3102يَٕي01ٕ-08 يؼب َحٕ يجتًغ أفضم" " 

 انتقٕيى انترثٕٖ نذٖ يؼهًبد ريبض االطفبل ٔضجم تطٕيرِ"
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 انتشثٛخكهٛخ 

 خبيؼخ ديُٕٓس 

 

 :ثؼُٕاٌ انؼهًٗ انغُٕٖ ًؤتًشانانًشبسكخ فٗ فؼبنٛبد  

 32-32"   االتجبْبد انًطتقجهيخ نهتقٕيى انترثٕٖ ٔجٕدح انتؼهيى "

 3102أغططص
 

 

 كهٛخ سٚبض األطفبل

  خبيؼخ االعكُذسٚخ 
 

 

 :ثؼُٕاٌ انؼهًٗ انغُٕٖ ًؤتًشاننًشبسكخ فٗ فؼبنٛبد ا

" فٌُٕ ٔآداة انطفم ٔدٔرْب فٗ تُبٔل قضبيب انٕطٍ)رؤيخ يطتقجهيخ( "

 3102يٕني31-32ٕ
 

 

 

 

 يكتجخ األعكُذسٚخ

 

 "يإتًر انتؼهيى اناليذرضٗ نألطفبل"انًشبسكخ فٗ فؼبنٛبد 

 2515اكتٕثش 13- 12 يٍ
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 ٔٔرظ انؼًم  خذٔراد انتذريجيان
 

 انًكبٌ
 

 

 ٔصفّ

كهٛخ سٚبض األطفبل 

 خبيؼخ االعكُذسٚخ

حٕل األنؼبة انترثٕيخ انًصُٕػخ يٍ خبيبد انجيئخ   "ٔسشخ ػًمإقبيخ"  

 انؼهًٗ انذٔنٗ انثبنج ًؤتًشان  فؼبنٛبد انًؤتًش ضًٍ " نطفم انرٔضخ

 ثؼُٕاٌ :

  3101يبرش  31-32يٍ " قضبيب انطفم فٗ انقرٌ انحبدٖ ٔانؼشر"   

 

كهٛخ سٚبض األطفبل 

 خبيؼخ األعكُذسٚخ  

( ثًشةةشٔع تةةذسٚت اػضةةبء ْٛئةةخ انتةةةذسٚظ    ICTPدٔساد تذسٚجٛةةخ )

يهٍٛ ػهةةةةٗ تقُٛةةةةبد انًؼهٕيةةةةبد ٔاالتصةةةةبالد ثدبيؼةةةةخ بٔيؼةةةةبَٔٛٓى ٔانؼةةةة

 األعكُذسٚخ

 

يشكض تًُٛخ قذساد 

أػضبء ْٛئخ 

انتذسٚظ ٔانقٛبداد 

 خبيؼخ األعكُذسٚخ  

 يُٕٓسٔد

 

 دٔسح تذسٚجٛخ فٗ ثشايح    : 

 يٓبراد انؼرض انفؼبل. -

 انتذريص انفؼبل . -

 اخالقيبد انجحث انؼهًٗ.  -

 أضبنيت انجحث انؼهًٗ.  -

 ئضتخذاو انتكُٕنٕجيب فٗ انتذريص.  -

 يؼبيير انجٕدح فٗ انؼًهيخ  انتؼهيًيخ . -
 

يشكض تقٕٚى انطالة 

ٔااليتحبَبد 

 ثدبيؼخ ديُٕٓس

 ٚجٛخ ثؼُٕاٌ:  دٔسح تذس

 ئدارح انجيبَبد ٔثُٕك األضئهخ. -

 تقُيبد ئػذاد ٔاَشبء ٔتصًيى اإليتحبَبد ٔثُٕك األضئهخ. -
 

 

انًدتًغ يشكض خذيخ

 ثدبيؼخ االعكُذسٚخ

 

 )يكثفخ(  ٔإختٛبصْب ثتقذٚش يًتبص انتٕيفـم  دٔسح
 

 

كهٛخ سٚبض األطفبل  

 خبيؼخ ديُٕٓس

 

م انتؼهًٛٛخ" نطبنجبد انكهٛخ ػٍ " إَتبج انٕعبئ "ٔرشخ ػًم" تُفٛز  

 .2514\15\23ٔانخشٚدبد ٔانًٓتًٍٛ ثبنًدبل ٕٚو 

 

 

كهٛخ سٚبض األطفبل  

 خبيؼخ ديُٕٓس

 

 .2515\4\11ػٍ " انًقشساد اإلنكتشَٔٛخ" ٕٚو  ٔرشخ ػًمحضٕس" 

 

 

كهٛخ سٚبض األطفبل  

 خبيؼخ ديُٕٓس

 

 .2515\4\26ػٍ " اإلختجبساد اإلنكتشَٔٛخ" ٕٚو  ٔرشخ ػًمحضٕس" 

 

 
 


