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 السيرة الذاتية 
 . شهاب عمي محمد رأفت إسراء -:   االسم
 . 1771/  11/7 -: الميالد تاريخ
 . العربية مصر جمهورية.  اإلسكندرية.  رمل -: الميالد محل
 .  متزوجة -: االجتماعية الحالة

 . دمنهور جامعة.  األطفال رياض بكميةبقسم العموم التربوية ،  مدرس  -: الوظيفة
 .  العربية مصر جمهورية.  اإلسكندرية رمل،  جناكميس.  المرادني شارع 11:  العنوان
 21201721727:    المحمول تميفون

 Mail)-(E    :esraashehab2010@yahoo.comالبريد اإللكتروني 
 :  العلمية المؤهالت
"  بعنوان  اإلسكندرية جامعة األطفال رياض كمية – م0212 التربية في الفمسفة الدكتوراه .1

 الخطةةة تصةةميم مهةةارات إكسةةاب فةةي المةةدم  اإللكترونةةي الةةتعمم عمةة  قةةا م برنةةام  فاعميةةة
 "  . الخاصة التربية لمعممي الفردية التربوية

 –مع التوصية بالنشر  ممتاز بتقدير  م0221 تدريس وطرق مناه  التربية في ماجستير .2
 األلعةاب عمي قا م مقترح برنام  فاعمية"  الرسالة عنوان ،كمية التربية جامعة االسكندرية 

 األطفةةةال لةةةد  االجتماعيةةة المهةةةارات بعةةةض و المشةةكمة حةةةل مهةةةارات تنميةةة فةةةي التعميميةةة
 ". عقميا   العاقين

 (. اإلسكندرية جامعة - التربية كمية)  جدا جيد بتقدير م1777 التربية في خاص دبموم .3

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

 -: الوظيفي التدرج
 .الخاصة التربية بقسم.   اإلسكندرية جامعة رياض لكمية التابع التربوي بالمركز العمل .1

 . الفكرية التربية بمدرسة اإلسكندرية بمحافظة والتعميم التربية بوزارة العمل .2

 . لممكفوفين النور بمدرسة اإلسكندرية بمحافظة والتعميم التربية بوزارة العمل .3

 .  دمنهور جامعة.  األطفال رياض بكمية.  التدريس وطرق المناه  بقسم مساعد مدرس .4

 . دمنهور جامعة األطفال رياض بكمية التدريس وطرق المناه  بقسم مدرس .5

 أستاذ مساعد بقسم التربية الخاصة ، كمية التربية ، جامعة الطا ف . .6
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  -: التدريبية الدورات
      والتعمةةةةيم التربيةةةةة لةةةةوزارة التةةةةابع التكنولةةةةوجي التطةةةةوير بمركةةةةز تعميميةةةةة وسةةةةا ل إعةةةةداد دورة .1

 .م0222

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

همةةال معاممةةة بسةةوء الخةةاص التةةدريبي البرنةةام  اجتيةةاز .3  & Child Abuse األطفةةال وا 

Neglect 0221/ 0/  7  مةن الفتةرة خةالل ، األطفةال لحمايةة المشةرق الغةد جمعية من 
 . م 11/10/0221 وحت  م

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

 فةةي الخاصةةة الف ةةات لرعايةةة التواصةةل جمعيةةة مةةن"  السةةموك تعةةديل"  بعنةةوان تدريبيةةة دورة .5
 . م01/10/0221 إل  17/10/0221 من الفترة

 مةةةةةن الفتةةةةةرة فةةةةةي المنعقةةةةةدة والحسةةةةةاب والكتابةةةةةة القةةةةةراءة مهةةةةةارات تنميةةةةةة فةةةةةي تدريبيةةةةةة دورة .6
)  العقميةة اإلعاقةة فةي والدراسةات لمتدريب سيتي بمركز 17/0/0221 إل  10/0/0221

 ( . مصر كريتاس

 الفتةةةرة فةةةي الخاصةةةة الف ةةةات لرعايةةةة التواصةةةل جمعيةةةة مةةةن"األوتيةةةزم" بعنةةةوان تدريبيةةةة دورة .7
 .17/1/0221 إل  17/1/0221من

 جمعيةةة مةةن"  تةةدريب فنيةةات/  بةةرام  إعةةداد/  التقيةةيم/  التشةةخيص"  بعنةةوان تدريبيةةة دورة .8
 . م0/3/0221 إل  11/0/0221 من الفترة في الخاصة الف ات لرعاية التواصل

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

 التةةةابع المبكةةةر لتةةةدخل ا الخصةةةا   المكثةةةف التةةةدريبي البرنةةةام " بعنةةةوان برنةةةام  اجتيةةةاز .11
 بنظةةةام الطفولةةةة إلعاقةةةة المبكةةةر والتةةةدخل لالكتشةةةاف اإلسةةةكندرية جامعةةةة مركةةةز  لمشةةةروع
 .17/3/0227 إل  1/1/0227 من الفترة في( HEEPF)  االلكتروني التعميم

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

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

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

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

 هي ةةةة أعضةةةاء قةةةدرات ةتنميةةة مركةةةز(.  التةةةدريس فةةةي التكنولوجيةةةا اسةةةتخدام)  بعنةةةوان دورة .16
 . 0212 اإلسكندرية جامعة.  التدريس

.  التةةةدريس هي ةةةة أعضةةةاء قةةةدرات تنميةةةة مركةةةز(  النشةةةر الةةةدولي لمبحةةةوث)  بعنةةةوان دورة .17
 . 0213 اإلسكندرية جامعة

 جامعةةةة.  التةةةدريس هي ةةةة أعضةةةاء قةةةدرات تنميةةةة مركةةةز )اإلدارة الجامعيةةةة(. بعنةةةوان دورة .18
 . 0213 اإلسكندرية

 هي ةةةةة أعضةةةةاء قةةةةدرات تنميةةةةة مركةةةةز )نظةةةةم االمتحانةةةةات وتقةةةةويم الطةةةةالب (. بعنةةةةوان دورة .19
 . 0213 اإلسكندرية جامعة.  التدريس

.  التةةةدريس هي ةةةة أعضةةةاء قةةةدرات تنميةةةة مركةةةز )تنظةةةيم المةةة تمرات العمميةةةة(. بعنةةةوان دورة .21
 . 0213 اإلسكندرية جامعة

 هي ةةةة أعضةةةاء قةةةدرات تنميةةةة مركةةةز )معةةةايير الجةةةودة فةةةي عمميةةةة التدريسةةية(. بعنةةوان دورة .21
 . 0213 اإلسكندرية جامعة.  التدريس

  -: المؤتمرات
 التعميم لتطوير واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا الستخدام األول الدولي الم تمر حضور .1

 . 0227 إبريل 01 – 00 من الفترة في ، التعميمية مبارك بمدينة ، الجامعي قبل

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

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

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

المشةةاركة فةةي مةة تمر العممةةي الةةدولي األول لكميةةة ريةةاض األطفةةال جامعةةة دمنهةةور ببحةةث  .5
ذوي فطففال األأوليفا  أمفور  اإلنترنت لتثقيف  مقترح لبرنامج تدريبي عبر تصوربعنوان" 

  . 0213إبريل  في  "بعض أساليب تعديل السلوك االحتياجات الخاصة
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بحفففث  العممةةةي الةةةدولي األول لكميةةةة ريةةةاض األطفةةةال جامعةةةة المنيةةةا:لمشةةةاركة فةةةي مةةة تمر ا .6
األلعاب التعليمية لعفالج المكفتالت الرياةفية لتالميفذ  فاعلية برنامج قائم علىبعنوان )

 العربية السعودية (.نحو الرياةيات بالمملتة  الديستالتوليا وتنمية اتجاهاتهم
جامعةة المؤتمر الدولي بعنواا  االرربةوة وايوااا الرنمةوة فوي المارموي ال  ةاوياالمشاركة في  .7

أثرربرنبمررردريريرررذم   ر رررد  ربعنفففوان:"  ببحففث ، م0211مارس 11-11،الفترة من  الكويت

علًرالتكدرلرنينرأدواترااليصرد رالتترمارنروريربرالتترمارنرير رنيترلرالرتكل رايلكتبومر رير ر

 .ر"ينتيلررهدماتريصتي رخطلريكذ لرالسلىكرلذيرطدل دترالتبنيلرالخدصلرنجدركلرالطد فر
 

 -:التتب المنكورة 
 فطبيق .تصميم األلعاب التعليمية للمعاقين عقليٌا النظرية والت 

 . تصميم البرنامج التربوي الفردي من نموذج العجز إلى نموذج النمو 

 
 -:  التدريسيةالتدربية و  خبراتال

 التدريس في مدارس التربية الخاصة بمحافظة االسكندرية بجمهورية مصر العربية . .1

 . باإلسكندرية الكريتاس بمركز الخاصة التربية معممي تدريب .0

 كريتةةةاس ومركةةةز رسةةةالة بجمعيةةةة الخاصةةةة االحتياجةةةات ذوي أطفةةةال أمةةةور أوليةةةاء تةةةدريب .3
 . باإلسكندرية

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

 دمنهور. جامعة األطفال رياض بكمية . ميداني تدريب مادة تدريس .1

 .التربية الميدانية بمحافظة دمنهور  المدارسعم   األشراف .1

 . دمنهور جامعة األطفال رياض بكمية.  والكتابة لمقراءة أعداد مادة تدريس .7

 . دمنهور جامعة األطفال رياض بكمية.  تعميمية وسا ل أنتاج مادة تدريس .1

 عربيةةةة السةةةعودية تةةةدريس بقسةةةم التربيةةةة الخاصةةةة بكميةةةة التربيةةةة جامعةةةة الطةةةا ف بالمممكةةةة ال .7
 مسارات القسم )فكري ، سمعي ، صعوبات تعمم  ، توحد(لجميع 

 


