السيرة الذاتية
االسم  -:إسراء رأفت محمد عمي شهاب .
تاريخ الميالد . 1771 / 7/11 -:

محل الميالد  -:رمل  .اإلسكندرية  .جمهورية مصر العربية .

الحالة االجتماعية  -:متزوجة .

الوظيفة  -:مدرس بقسم العموم التربوية  ،بكمية رياض األطفال  .جامعة دمنهور .

العنوان  11 :شارع المرادني  .جناكميس  ،رمل اإلسكندرية  .جمهورية مصر العربية .
تميفون المحمول 21201721727 :

البريد اإللكتروني )esraashehab2010@yahoo.com : (E-Mail

المؤهالت العلمية :

 .1الدكتوراه الفمسفة في التربية 0212م – كمية رياض األطفال جامعة اإلسكندرية بعنوان "
فاعميةةة برنةةام قةةا م عم ة الةةتعمم اإللكترونةةي المةةدم فةةي إكسةةاب مهةةارات تصةةميم الخطةةة

التربوية الفردية لمعممي التربية الخاصة " .

 .2ماجستير في التربية مناه وطرق تدريس 0221م بتقدير ممتاز مع التوصية بالنشر –
كمية التربية جامعة االسكندرية  ،عنوان الرسالة " فاعمية برنام مقترح قا م عمي األلعةاب

التعميميةةة فةةي تنميةةة مهةةارات حةةل المشةةكمة و بعةةض المهةةارات االجتماعيةةة لةةد األطفةةال
العاقين عقميا ".

 .3دبموم خاص في التربية 1777م بتقدير جيد جدا ( كمية التربية  -جامعة اإلسكندرية ).

 .4بكةةالوريوس تربيةةة ريةةاض أطفةةال ( طفةةل غيةةر عةةاد ) دور مةةايو  1771م بتقةةدير ممتةةاز
مع مرتبة الشرف ( كمية رياض األطفال  -جامعة اإلسكندرية ).

التدرج الوظيفي -:

 .1العمل بالمركز التربوي التابع لكمية رياض جامعة اإلسكندرية  .بقسم التربية الخاصة.
 .2العمل بو ازرة التربية والتعميم بمحافظة اإلسكندرية بمدرسة التربية الفكرية.

 .3العمل بو ازرة التربية والتعميم بمحافظة اإلسكندرية بمدرسة النور لممكفوفين .

 .4مدرس مساعد بقسم المناه وطرق التدريس  .بكمية رياض األطفال  .جامعة دمنهور .
 .5مدرس بقسم المناه وطرق التدريس بكمية رياض األطفال جامعة دمنهور .
 .6أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة  ،كمية التربية  ،جامعة الطا ف .
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الدورات التدريبية -:
 .1دورة إعة ةةداد وسة ةةا ل تعميمية ةةة بمركة ةةز التطة ةةوير التكنولة ةةوجي التة ةةابع لة ةةو ازرة التربية ةةة والتعمة ةةيم
0222م.

 .2دورة إعداد معمم التربية الخاصةة بمركةز التطةوير التكنولةوجي التةابع لةو ازرة التربيةة والتعمةيم
 0221م .

 .3اجتيةةاز البرنةةام التةةدريبي الخةةاص بسةةوء معاممةةة واهمةةال األطفةةال & Child Abuse
 Neglectمن جمعية الغةد المشةرق لحمايةة األطفةال  ،خةالل الفتةرة مةن 0221/ 0 / 7
م وحت  0221/10/11م .

 .4المشاركة في دورة األخصا يين االجتماعيين والنفسيين والمنعقدة في مركز سيتي لمتةدريب
والدراسات في اإلعاقة العقمية ( كريتاس مصر ) ف نوفمبر .0221

 .5دورة تدريبيةةة بعن ةوان " تعةةديل السةةموك " مةةن جمعيةةة التواصةةل لرعايةةة الف ةةات الخاصةةة فةةي
الفترة من  0221/10/17إل 0221/10/01م .

 .6دورة تدريبي ة ةةة ف ة ةةي تنمي ة ةةة مه ة ةةارات القة ة ةراءة والكتاب ة ةةة والحس ة ةةاب المنعق ة ةةدة ف ة ةةي الفتة ة ةرة م ة ةةن
 0221/0/10إل  0221/0/17بمركز سيتي لمتدريب والد ارسةات فةي اإلعاقةة العقميةة (

كريتاس مصر ) .

 .7دورة تدريبي ةةة بعنة ةوان "األوتي ةةزم"م ةةن جمعي ةةة التواص ةةل لرعاي ةةة الف ةةات الخاص ةةة ف ةةي الفتة ةرة
من 0221/1/17إل .0221/1/17

 .8دورة تدريبيةةة بعن ةوان " التشةةخيص  /التقيةةيم  /إعةةداد ب ةرام  /فنيةةات تةةدريب " مةةن جمعيةةة
التواصل لرعاية الف ات الخاصة في الفترة من  0221/0/11إل 0221/3/0م .

 .9االشةةتراك فةةي إعةةداد دورة تدريبيةةة بعن ةوان ( خطةةة العمةةل مةةع ذوي االحتياجةةات الخاصةةة )
لجمعية الرسالة بتاريخ . 0221 / 1 / 01

 .11اجتي ةةاز برن ةةام بعنة ةوان "البرن ةةام الت ةةدريبي المكث ةةف الخص ةةا

ا لت ةةدخل المبك ةةر الت ةةابع

لمش ةةروع مرك ةةز جامع ةةة اإلس ةةكندرية لالكتش ةةاف والت ةةدخل المبك ةةر إلعاق ةةة الطفول ةةة بنظ ةةام
التعميم االلكتروني ( )HEEPFفي الفترة من  0227/1/1إل .0227/3/17

 .11دورة بعنوان ( مهةارات العةرض الفعةال )  .مركةز تنميةة قةدرات أعضةاء هي ةة التةدريس .
جامعة اإلسكندرية . 0212

 .12دورة بعنوان ( أخالقيات البحث العممةي ) .مركةز تنميةة قةدرات أعضةاء هي ةة التةدريس .
جامعة اإلسكندرية . 0212

 .13دورة بعنوان ( التدريس الفعال )  .مركز تنميةة قةدرات أعضةاء هي ةة التةدريس  .جامعةة
اإلسكندرية . 0212
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 .14دورة بعنوان ( مهةارات االتصةال الفعةال ) .مركةز تنميةة قةدرات أعضةاء هي ةة التةدريس .
جامعة اإلسكندرية . 0212

 .15دورة بعنوان ( مهارات البحث العممةي )  .مركةز تنميةة قةدرات أعضةاء هي ةة التةدريس .
جامعة اإلسكندرية . 0212

 .16دورة بعن ةوان ( اس ةةتخدام التكنولوجي ةةا فةةي الت ةةدريس ) .مرك ةةز تنمي ةة ق ةةدرات أعض ةةاء هي ةةة
التدريس  .جامعة اإلسكندرية . 0212

 .17دورة بعنة ةوان ( النش ةةر ال ةةدولي لمبح ةةوث ) مرك ةةز تنمي ةةة ق ةةدرات أعض ةةاء هي ةةة الت ةةدريس .
جامعة اإلسكندرية . 0213

 .18دورة بعنة ةوان (اإلدارة الجامعي ةةة) .مرك ةةز تنمي ةةة ق ةةدرات أعض ةةاء هي ةةة الت ةةدريس  .جامع ةةة
اإلسكندرية . 0213

 .19دورة بعنة ةوان (نظ ةةم االمتحان ةةات وتق ةةويم الط ةةالب ) .مرك ةةز تنمي ةةة ق ةةدرات أعض ةةاء هي ةةة
التدريس  .جامعة اإلسكندرية . 0213

 .21دورة بعن ةوان (تنظةةيم الم ة تمرات العمميةةة) .مركةةز تنميةةة قةةدرات أعضةةاء هي ةةة التةةدريس .
جامعة اإلسكندرية . 0213

 .21دورة بعن ةوان (معةةايير الجةةودة فةةي عمميةةة التدريسةةية) .مركةةز تنميةةة قةةدرات أعضةةاء هي ةةة
التدريس  .جامعة اإلسكندرية . 0213

المؤتمرات -:

 .1حضور الم تمر الدولي األول الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتطوير التعميم
قبل الجامعي  ،بمدينة مبارك التعميمية  ،في الفترة من  01 – 00إبريل . 0227

 .2حضور الم تمر الدولي األول لمطفولة بعنوان ( واقةع الطفولةة فةي مصةر ) .بكميةة ريةاض
األطفال لعام .0221

 .3حضةةور المة تمر الةةدولي الثةةاني لمطفولةةة بعنةوان ( ثقافةةة الطفةةل )  .بكميةةة ريةةاض األطفةةال
لعام . 0227

 .4حضور الم تمر الدولي الثالث لمطفولة قضايا الطفولة ر ية مستقبمية في الفترة من -17
 01ابريل .بكمية رياض األطفال لعام . 0212

 .5المشةةاركة فةةي م ة تمر العممةةي الةةدولي األول لكميةةة ريةةاض األطفةةال جامعةةة دمنهةةور ببحةةث
بعنوان" تصور مقترح لبرنامج تدريبي عبر اإلنترنت لتثقيف

أوليفا أمفور األفطففال ذوي

االحتياجات الخاصة بعض أساليب تعديل السلوك" في إبريل . 0213
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 .6المشةةاركة فةةي م ة تمر العممةةي الةةدولي األول لكميةةة ريةةاض األطفةةال جامعةةة المنيةةا :بحفففث
بعنوان (فاعلية برنامج قائم على األلعاب التعليمية لعفالج المكفتالت الرياةفية لتالميفذ
الديستالتوليا وتنمية اتجاهاتهم نحو الرياةيات بالمملتة العربية السعودية ).
 .7المشاركة في المؤتمر الدولي بعنواا االرربةوة وايوااا الرنمةوة فوي المارموي ال ةاوياجامعةة

الكويت ،الفترة من 11-11مارس 0211م  ،ببحففث بعنفففوان ":أثرربرنبمررردريريرررذم ر رررد ر
علًرالتكدرلرنينرأدواترااليصرد رالتترمارنروريربرالتترمارنرير رنيترلرالرتكل رايلكتبومر رير ر
ينتيلررهدماتريصتي رخطلريكذ لرالسلىكرلذيرطدل دترالتبنيلرالخدصلرنجدركلرالطد فر"ر.
التتب المنكورة -:

 تصميم األلعاب التعليمية للمعاقين عقلياٌ النظرية والتفطبيق .

 تصميم البرنامج التربوي الفردي من نموذج العجز إلى نموذج النمو .
الخبرات التدربية و التدريسية -:
 .1التدريس في مدارس التربية الخاصة بمحافظة االسكندرية بجمهورية مصر العربية .
 .0تدريب معممي التربية الخاصة بمركز الكريتاس باإلسكندرية .

 .3ت ةةدريب أولي ةةاء أم ةةور أطف ةةال ذوي االحتياج ةةات الخاص ةةة بجمعي ةةة رس ةةالة ومرك ةةز كريت ةةاس
باإلسكندرية .

 .1تةدريب معممةي التربيةة الخاصةة وأوليةاء أمةور أطفةال ذوي االحتياجةات الخاصةة فةي مركةز
رسالة بمحافظة اإلسكندرية .

 .1تدريس مادة تدريب ميداني  .بكمية رياض األطفال جامعة دمنهور.
 .1األشراف عم المدارس التربية الميدانية بمحافظة دمنهور .

 .7تدريس مادة أعداد لمقراءة والكتابة  .بكمية رياض األطفال جامعة دمنهور .
 .1تدريس مادة أنتاج وسا ل تعميمية  .بكمية رياض األطفال جامعة دمنهور .

 .7تةةدريس بقسةةم التربيةةة الخاصةةة بكميةةة التربيةةة جامعةةة الطةةا ف بالمممكةةة العربيةةة السةةعودية
لجميع مسارات القسم (فكري  ،سمعي  ،صعوبات تعمم  ،توحد)
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