سيرة ذاتية CV
أوالً :البيانات

االســـــــــــــم :د /حسام سمير عمر إبراىيم
تاريخ الميالد1974/1/1 :
الوظيفـــــــة الحالية :استاذ مساعد تربية الطفل – قسم العلوم التربوية
كلية رياض األطفال – جامعة دمنهور
والمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية
عنوان جهـة العمل :دمنهور – كلية رياض األطفال – بجوار الثانوية العسكرية
القاىرة – جمهورية مصر العربية

الوظيفـــــــة السابقة :مسئول وحدة تحسين الجودة بالطفولة المبكرة بديوان عام وزارة التربية والتعليم
من  2005وحتى .2012
أرقام الهواتف:
 محمول01006442210 :

 عمل  -فاكس045/33252200 :

البريد االلكترونيsamiro144@hotmail.com :

ثانياً :الدرجات العلمية
 دكتوراه الفلسفة في التربية (تخصص تربية الطفل) ،قسم العلوم التربويةة ،كليةة ريةاض األطفةال ،جامعةة
القاىرة ، 2008 ،بعنوان" :التنمية المهنية المستدامة لمعلمة رياض األطفال في مصر فةي ضةوب بعة
الخبرات الدولية".
 الماجسةةتير فةةي التربيةةة (تخصةةص تربيةةة الطفةةل) ،قسةةم ولةةول التربيةةة ،كليةةة التربيةةة ،جامعةةة المنصةةورة،
 ، 2004بعنةةوان" :ن ةةم تكةةوين معلةةم ريةةاض األطفةةال فةةي مصةةر فةةي ضةةوب بع ة ا تجاىةةات التربويةةة
المعالرة ،دراسة تحليلية مقارنة".
 دبل ةةوم الدراس ةةات العلية ةا (" :)1حق ةةول الطف ةةل وإدارة الصة ة والمدرس ةةة" ،جامع ةةة "لون ةةد" بالس ةةويد،
.2012
 دبلوم الدراسات العليا (" :)2دعم وترقية حقول الطفل" ،جامعة "لوند" بالسويد.2013 ،
 الدبلوم الخاص في التربية ،كلية التربية ،جامعة المنصورة.1998 ،
 الدبلوم المهني في التربية ،كلية التربية ،جامعة المنصورة.1997 ،
 بكالوريوس العلوم والتربية ،كلية التربية ،جامعة المنصورة.1995 ،

ثالثاً :المهارات الوظيفية:
 القدرة على التوالل باللغة اإلنجليزية (تحدثاً وكتابة) بطريقة جيدة جداً.
 القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي بطريقة ممتازة.
 القدرة على التوالل ا لكتروني بواسطة ا نترنت بطريقة ممتازة.
 القدرة على جمع وتحليل البيانات بطريقة ممتازة.
رابعاً :الخبرات العلمية

عضوية اللجان:
 عضو اللجنة القومية المعنية بإعداد "وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال في مصر".2006 ،

 عضو اللجنة المعنية بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التضةامن ا جتمةاعي فيمةا يتعلةق بتطةوير
مؤسسات رياض األطفال في مصر.2007 ،
 عضو اللجنة العلمية لمراجعة وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال.2008 ،
 عضو اللجنة القومية إلعداد "المنهج القومي لرياض األطفال في مصر".2009 ،









عضو الفريق الفني للمتابعة والتقةويم (علةى مسةتو الةوزارة) لمتابعةة وضةمان الجةودة فةي مرحلةة ريةاض
األطفال.2009 ،
عضو فريق ا تصال برياض األطفال في مصر والمعنةي بتطةوير من ومةة ا تصةال والتوالةل بمؤسسةات
رياض األطفال ،وكذا بناب استراتيجية قومية لالتصال والتوالل برياض األطفال.2009 ،
عضو مجتمع الممارسة المهنية  COPالتابع لمكتب التربية الةدولي – من مةة األمةم المتحةدة للتربيةة
والعلوم والثقافة .2009
عضةةو فريةةق التغييةةر الةةدولي التةةابع للوكالةةة السةةويدية للتنميةةة الدوليةةة  SIDAبشة ن "حقةةول الطفةةل
وقيادة التغيير بمؤسسات التعليم" .2010
عضو مجلس كلية رياض األطفال جامعة دمنهور اعتباراً من وغسطس .2013
المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بكلية رياض األطفال جامعة دمنهور اعتباراً من يوليو .2013
ومين مجلس قسم العلوم التربوية جامعة دمنهور اعتباراً من  1وكتوبر .2013
ومين مجلس كلية رياض األطفال جامعة دمنهور اعتباراً من  12نوفمبر .2013

الخبرات الدولية:
 تمثيةل مصةر فةي الوراةةة التدريبيةة اإلقليميةة بالجماىيريةةة الليبيةة بعنةوان "تنميةةة كفايةات معلمةات ريةةاض

األطفال حول المنهج العربي" الذي وعدتو المن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الفترة من -23
 28يونيو .2007
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تمثيةةل مصةةر فةةي البعثةةة الدراسةةية إلةةى و يةةات (وتةةاوا – تورنتةةو – فةةانكوفر – فيكتوريةةا) بكنةةدا لتطةةوير
من ومة رياض األطفال في ضوب الخبرة الكندية في الفترة من  19وكتوبر إلى  5نوفمبر .2008
تمثيل مصر في الوراة التدريبية اإلقليميةة حةول التعلةيم الجةامع الشةمولي والتطبيقةات العمليةة للتحةول
إلةةى مدرسةةة جامعةةة واةةمولية وذلةةل اةةالل الفتةةرة مةةن  15 –13يوليةةو  2009بمكتةةب اليونسةةكو
اإلقليمي ببيروت  -لبنان.
تمثيل مصر في البرنامج التدريبي الدولي حول "حقول الطفةل – إدارة الصة والمدرسةة"وذلل اةالل
الفترة من  2010/5/9وحتى  2010/6/4بمدينة "لوند" بالسويد (مرحلة وولى).
تمثيل مصر في البرنامج التدريبي الدولي حول "حقول الطفةل – إدارة الصة والمدرسةة"وذلل اةالل
الفترة من  2010/11/12وحتى  2010/11/27بمدينة "كمبا " ب وغندا (مرحلة ثانية).
تمثيل مصر ضمن الوفد الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية إلى المملكة األردنية الهااةمية لتبةادل
الخبرات في مجال الطفولة المبكرة ،وذلل االل الفترة من  9-7فبراير .2012
تمثيةل مصةر فةةي البرنةامج التةةدريبي ا قليمةي الةةذي ن مةو البنةةل الةدولي حةةول "الخيةارات ا سةةتراتيجية
لتطةةوير التعلةةيم" ،وذلةةل بفنةةدل بةةر الجصةةة بمسةةق ،،سةةلطنة عممةةان ،فةةي الفتةةرة مةةن  20-11يونيةةو
.2012
تمثيةةل مصةةر فةةي السةةيمينار الةةدولي حةةول "حقةةول الطفةةل – إدارة الص ة والمدرسةةة" ،والةةذي ن متةةو
الوكالة السويدية للتنمية الدولية وجامعة "لوند" السويدية ،وذلل االل الفترة من  2013/6/7وحتى
 2013/6/16بمدينة "بانكوك"بتايالند.

اإلنتاج العلمي:
 اارك في إعداد الدليل اإلراادي لمشروع الطفولة المبكرة الذي يعكس استراتيجية المشروع ووىدافو








واطوات تنفيذه.2005 ،
اةةارك فةةي إعةةداد دراسةةة حةةول "ريةةاض األطفةةال فةةي مصةةر( :حاضةةر  ...ومسةةتقبل) ،المةةؤتمر الخةةامس
لةةوزراب التعل ةةيم العةةرة "التربي ةةة المبكةةرة للطف ةةل العرب ةةي فةةي ع ةةالم متغيةةر ،الق ةةاىرة 11-10 ،س ةةبتمبر
.2006
اارك في إعداد وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال.2008 ،
اارك في إعداد دليل المنح المجتمعية للجمعيات األىلية في مصر.2008 ،
اةةارك فةةي إعةةداد ودوات التقيةةيم الةةذاتي المسةةتمر المتةةدرج لنةةواتج الةةتعلم لطفةةل الروضةةة والقا مةةة علةةى
المعايير ،فبراير .2008
اارك في إعداد مدرجات األداب ووداة التقويم الذاتي لمعلمة رياض األطفال ،يونيو .2008
اارك في إعداد الدليل المراد لمعلمة رياض األطفال في ضوب المعايير القومية لرياض األطفال ،يناير
.2009
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اارك في إعداد دليةل "التوجيةو التربةوي الفعةال بريةاض األطفةال" لةدعم وإراةاد معلمةة الروضةة ،فبرايةر
.2009
اارك في إعداد دليل األسرة للمشاركة والتوالل مع الروضة ،مارس .2009
اارك في إعداد دليل روضتي (دليل إراادي لبيئة الروضة في ضوب المعايير القومية) ،مارس .2009
اارك في إعداد دليل القا د التربوي في مجال رياض األطفال ،إبريل .2009
اارك في إعداد المادة التدريبية لرفع الوعي بمعايير التوجيو ،مايو .2009
اارك في إعادة مراجعة ولياغة المادة التدريبية لقيادة التغيير ،يونيو .2009
اةةارك فةةي إعةةداد دليةةل الروضةةة والمجتمةةع (قا مةةة إراةةادية للمشةةاركة المجتمعيةةة فةةي ريةةاض األطفةةال)،
يوليو .2009
اةةارك فةةي إعةةداد امتحانةةات المعلةةم المسةةاعد بريةةاض األطفةةال ضةةمن كةةادر المعلمةةين فةةي األكاديميةةة
المهنيةةة للمعلمةةين والمركةةز القةةومي لالمتحانةةات والتقةةويم التربةةوي ،فةةي الفتةةرة مةةن  19-17وغسةةطس
.2009
اارك في إعداد وثيقة معايير دور الحضانة " 3اهور –  4سنوات" التابعة لوزارة التضامن ا جتماعي،
يناير .2010
دراسةةة بعنةةوان :البحةةوث اإلجرا يةةة كاسةةتراتيجية مقترحةةة للتنميةةة المهنيةةة لمعلمةةة ريةةاض األطفةةال ،معهةةد
الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة ،المجلد الثامن عشر ،العدد األول ،الجزب الثاني ،يناير .2010
اةةارك فةةي بح ة دولةةي بعنةةوان" :تقةةويم وداب معلم ةي ريةةاض األطفةةال والمرحلةةة ا بتدا يةةة فيمةةا يتعلةةق
باتفاقية حقول الطفل" ،جامعة لوند ،السويد.2010 ،
دراسة بعنوان" :متطلبات تطوير وداب مدير الروضةة فةي ضةوب المعةايير القوميةة لريةاض األطفةال" ،مجلةة
كلية التربية ،جامعة بني سوي  ،العدد ( ،)61الجزب الثاني ،يناير .2011
المشةةاركة فةةي إعةةداد المةةنهج القةةومي لريةةاض األطفةةال فةةي ضةةوب المعةةايير القوميةةة لريةةاض األطفةةال فةةي
مصر ،الذي اعتمده معالي وزير التربية والتعليم في .2011/5/22
المشاركة في إعداد من ومة المتابعة والتقويم لمؤسسات رياض األطفال في ضةوب الخطةة ا سةتراتيجية
لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر. 2011-2009 ،
ورقة عمل بعنوان "حقول الطفل كإطار مرجعي لمنهج رياض األطفال" ،األساس الن ةري لمةنهج ريةاض
األطفال حقي :ولعب ووتعلم ووبتكر ،وزارة التربية والتعليم ،وغسطس .2011
ورقة عمل بعنةوان "األدوار المهنيةة والوفيفيةة لمعلمةة ريةاض األطفةال" ،األسةاس الن ةري لمةنهج ريةاض
األطفال حقي :ولعب ووتعلم ووبتكر ،وزارة التربية والتعليم ،وغسطس .2011
دراسة تقييمية حول "وثر مشاركة األطفال من  6-4سةنوات فةي برنةامج رعايةة وتنميةة الطفولةة المبكةرة
بنوادي الطفل" ،ىيئة إنقاذ الطفولة األمريكية ،ديسمبر .2011
دراسة بعنوان :النمو اللغوي لطفل ما قبل المدرسة (مخاطر الواقع وتحديات المستقبل) ،كلية التربية،
جامعة بنها ،يناير .2012
[]4















تة لي كتةةاة "مةةنهج النشةةاط بريةةاض األطفةةال" للفرقةةة األولةةى ،الفصةةل الدراسةةي الثةةاني للعةةام الدراسةةي
 ،2012/2011كلية رياض األطفال ،جامعة دمنهور.
ت لي كتاة "معلمة الروضة" للفرقة الرابعة ،الفصةل الدراسةي الثةاني للعةام الدراسةي ،2012/2011
كلية رياض األطفال ،جامعة دمنهور.
تة ة ة لي كت ة ةةاة "إدارة ري ة ةةاض األطف ة ةةال" للفرق ة ةةة الرابع ة ةةة ،الفص ة ةةل الدراس ة ةةي األول للع ة ةةام الدراس ة ةةي
 ،2012/2013كلية رياض األطفال ،جامعة دمنهور.
ت لي كتاة "تاريخ التربية وا تجاىات المعالرة" " ،الدبلوم الخاص بالدراسات العليا ،للعام الدراسي
 ،2012/2013كلية رياض األطفال ،جامعة دمنهور.
ت لي كتاة "قرابات في مجال التخصص باللغةة األجنبيةة" ،الةدبلوم الخةاص بالدراسةات العليةا ،للعةام
الدراسي  ،2012/2013كلية رياض األطفال ،جامعة دمنهور.
ت لي كتاة "وساليب تربيةة طفةل الروضةة" ،للفرقةة الثانيةة ،والةدبلوم التطبيقةي بالدراسةات العليةا ،للعةام
الدراسي  ،2012/2013كلية رياض األطفال ،جامعة دمنهور.
تة لي كتةةاة "ريةةاض األطفةةال" ،الةةدبلوم الخةةاص بالدراسةةات العليةةا ،للعةةام الدراسةةي ،2012/2013
كلية رياض األطفال ،جامعة دمنهور.
اةةارك فةةي إعةةداد دليةةل "التربيةةة الغذا يةةة بريةةاض األطفةةال" ،وزارة التربيةةة والتعلةةيم بالتعةةاون مةةع برنةةامج
الغذاب العالمي ،مارس .2013
ورقة عمل مشتركة بعنوان" :التدريب على بع مجا ت الطالقة النفسية لمعلمات رياض األطفال في
مواجهة تحديات المهنة – برنامج تدريبي مقترح" ،ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية
رياض األطفال جامعة دمنهور "رؤية مستقبلية لرياض األطفال في مصر والعالم العربي"  28-27إبريل
.2013
ورقة عمل مشتركة مع البروفيسورة الكندية جريتشن رينولدز جامعة ولجنكوين الكندية ،بعنوان" :التعلم
القا م على اللعب في مؤسسات ما قبل المدرسة :ىل تنجح؟" ،ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي
األول لكلي ة ريةاض األطفةال جامعةة دمنهةور "رؤيةة مسةتقبلية لريةاض األطفةال فةي مصةر والعةالم العربةي"
 28-27إبريل .2013
بح ة بعنةةوان :معةةايير تقيةةيم وداب معلمةةة ريةةاض األطفةةال فيمةةا يتعلةةق بتطبيةةق مبةةاد ب اتفاقيةةة حقةةول
الطفةةل " ،ضةةمن فعاليةةات المةةؤتمر العلمةةي الةةدولي األول لكليةةة ريةةاض األطفةةال جامعةة المنيةةا 6 ،إبريةةل
.2014

الجوائز والتكريم:
 الحصول على وسام ودرع مةن األسةتاذ الةدكتور /يسةري الجمةل وزيةر التربيةة والتعلةيم ،للحالةلين علةى

الدكتوراه ،دار األوبرا المصرية ،القاىرة.2009 ،
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 الحصول على درع وفضل ورقة عمةل مةن و.د /زينةب عةالم ر ةيس المةؤتمر العلمةي الةدولي األول لكليةة
ريةةاض األطفةةال جامعةةة دمنهةةور" ،رؤيةةة مسةةتقبلية لريةةاض األطفةةال فةةي مصةةر والعةةالم العربةةي" 28-27
إبريل .2013
اإلشراف العلمي:
 اإلا ةرا علةةى الباحثةةة زى ةراب علةةى بةةدير قةةورة (دكتةةوراه) ،بعنةةوان" :فاعليةةة برنةةامج لتنميةةة بع ة

القةةيم
األاالقيةةة لةةد طفةةل الروضةةة فةةي ضةةوب المعةةايير القوميةةة لريةةاض األطفةةال فةةي مصةةر" ،موافقةةة مجلةةس
جامعة دمنهور في  31ديسمير .2013
 اإلاةرا علةةى الباحثةةة دعةةاب إمةةام غبااةةي الفقةةي (دكتةةوراه) ،بعنةةوان" :تنميةةة بعة المفةةاىيم الكيميا يةةة
ألطفال الروضة في ضوب برنةامج قةا م علةى المختبةر ا ستقصةا ي" ،موافقةة مجلةس جامعةة دمنهةور فةي
 31ديسمير .2013

التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية:
 المشةةاركة فةةي لجنةةة تقيةةيم (دليةةل مةةوارد الطفولةة المبكةةرة) المقةةدم مةةن قبةةل من مةةة اليونيسةةي بالقةةاىرة











بتاريخ  21يونيو .2006
المشةةاركة فةةي إعةةداد وتنفيةةذ برنةةامج تةةدريبي لت ىيةةل فريةةق المةةدربات  TOTمةةن معلمةةات ىيئةةة إنقةةاذ
الطفول ةةة األمريكي ةةة والتربي ةةة والتعل ةةيم بالمني ةةا ف ةةي الفت ةةرة م ةةن  29وكت ةةوبر  2006وحت ةةى  3ن ةةوفمبر
.2006
إعداد وتنفيةذ برنةامج تةدريبي لمعلمةات جمعيةة الصةعيد للتنميةة والمشةاركة وذلةل فةي الفتةرة مةن –25
 28وغسطس  2007بالمنيا.
المشةةاركة فةةي إعةةداد برنةةامج تةةدريبي لمعلمةةات ىيئةةة إنقةةاذ الطفولةةة األمريكيةةة والتربيةةة والتعلةةيم ب سةةيوط
(نحةةو تعلةةم وفضةةل ومةةتعلم إيجةةابي) والمشةةاركة فةةي تنفيةةذه فةةي الفتةةرة مةةن  27 –23سةةبتمبر 2007
كدعم للهيئة في انطالل برامجها في محاف ة وسيوط.
تمثيل الوزارة في عرض التجربة المصرية في مجةال رعايةة وتنميةة الطفولةة المبكةرة علةى الوفةد السةوري
التابع لمكتب اليونسكو بلبنان في الفترة من  8 – 6سبتمبر .2009
المشاركة في مراجعة وإعداد النسخة النها ية لحقيبة األنشطة المتكاملة لهيئة إنقةاذ الطفولةة األمريكيةة
في الفترة من  11-9وكتوبر  2009بالمنيا.
مستشةةار لمن مةةة اليونسةةكو لجمةةع البيانةةات والمعلومةةات حةةول" ووضةةاع الطفولةةة فةةي جمهوريةةة مصةةر
العربية" االل الفترة من مارس وحتى سبتمبر .2010
مراجع بالهيئة القومية لالعتماد وضمان جودة التعليم.2010 ،
إعداد دراسة تقييميو ألثر مشاركة األطفال من  6-4سنوات في برنامج رعاية وتنميةة الطفولةة المبكةرة
بنوادي الطفل بالمنيا ووسيوط التابعة لهيئة إنقاذ الطفولة األمريكية ،ديسمبر .2011
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 ابير ومراجع بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي ،مايو .2014
القرارات الوزارية:
 المش ةةاركة ف ةةي إع ةةداد ولة ةةياغة م ةةذكرة التف ةةاىم الموقع ةةة بة ةةين وزارة التربي ةةة والتعل ةةيم ووزارة التضة ةةامن

ا جتماعى بتاريخ .2007/3/15
 المش ةةارك ة ف ةةي إع ةةداد ول ةةياغة العق ةةد ال ةةالزم توقيع ةةو ب ةةين الجمعي ةةات األىلي ةةة ووزارة التربي ةةة والتعل ةةيم
والتضامن ا جتماعى بخصوص فتح فصول رياض األطفال .2008
 المشةةاركة فةةي إعةةداد ولةةياغة الق ةرار الةةوزاري رقةةم ( )335لعةةام  2008بش ة ن التةةرايص للجمعيةةات
األىلية والمنشآت الخالة بفتح قاعات رياض األطفال.
 المشاركة في إعداد ولياغة الكتاة الةدوري للقةرار الةوزاري رقةم ( )335بشة ن التةرايص للجمعيةات
األىلية والمنشآت الخالة بفتح قاعات رياض األطفال .2010

الريادة العلمية:
 را د وسرة "رواب "،بكلية رياض األطفال جامعة دمنهور ،بداية من العام الجامعي .2013/2012
الدورات التدريبية:
 حضةةور برنةةامج تةةدريبي ن مةةو البنةةل الةةدولي عةةن "قيةةاس األثةةر" بفنةةدل كةةونراد القةةاىرة فةةي الفتةةرة مةةن

 17 -13يناير .2008

 حضور برنامج تدريبي عن "اإلدارة بالنتةا ج" مةع فريةق الةدعم الكنةدي بفنةدل سةوفوتيل المعةادي فةي
الفترة من  28-24فبراير .2008

 حضةةور وراةةة تدريبي ةة حةةول "النةةوع ا جتمةةاعى فةةي الةةتعلم والطفولةةة المبكةةرة" مةةع فريةةق الةةدعم
الكندي التابع للوكالة الكندية الدولية للتنمية في الفترة من  23-20إبريل .2008

 حض ةةور واجتي ةةاز البرن ةةامج الت ةةدريبي ح ةةول "مه ةةارات التوالةةل باللغ ةةة اإلنجليزيةةة" حت ةةى المس ةةتو
الحادي عشر بكلية التعليم المستمر بالجامعة األمريكية االل عامي .2008-2007

 حض ةةور واجتي ةةاز البرن ةةامج الت ةةدريبي "للمراجع ةةة الخارجي ةةة" بهيئ ةةة ا عتم ةةاد الترب ةةوي وض ةةمان ج ةةودة
التعليم ،وذلل االل اهري سبتمبر ووكتوبر  2010ولمدة ثالثة وسابيع ،بدار ضباط النقل بالقاىرة.
 حضةةور واجتيةةاز الةةدورة التدريبيةةة التةةي ن متهةةا الهيئةةة القوميةةة لالعتمةةاد التربةةوي وضةةمان جةةودة التعلةةيم
حةةول "إعةةداد المراجةةع الخةةارجي لمرحلةةة ريةةاض األطفةةال" فةةي الفتةةرة مةةن  14-12ديسةةمبر
 2010بدار ضباط النقل بالقاىرة.

 حضور واجتياز البرنامج التدريبي حول "مهارات التعامل مع الحاسب اآللي والراصةة الدوليةة"،
وكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ،نوفمبر .2011

 حضور واجتياز دورة تدريبية بعنوان" :واالقيات البح

العلمي" ،بمركز تنمية قدرات وعضاب ىيئة

التدريس بجامعة دمنهور ،االل الفترة من  28-27مارس .2013
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 حضور واجتياز دورة تدريبية بعنوان" :الدراسة الذاتية لمؤسسات التعلةيم الجةامعي" ،بمركةز تنميةة
قدرات وعضاب ىيئة التدريس بجامعة دمنهور ،االل الفترة من  19-18مايو .2013

المؤتمرات والندوات وورش العمل:

 -1المؤتمرات:
 حضور المؤتمر العلمي األول (تربية الطفل من وجل مصر المستقبل الواقع والطموح) الذي ن مو مركز
رعايةةة وتنميةةة الطفولةةة بالتعةةاون مةةع كليةةة التربيةةة – جامعةةة المنصةةورة فةةي الفتةةرة مةةن  26-25ديسةةمبر
.2002
 حضةةور المةةؤتمر العلمةةي الثةةاني (تربيةةة األطفةةال ذو ا حتياجةةات الخالةةة فةةي الةةوطن العربةةي الواقةةع
والمسةةتقبل) الةةذي ن مةةو مركةةز رعايةةة وتنميةةة الطفولةةة بالتعةةاون مةةع كليةةة التربيةةة – جامعةةة المنصةةورة فةةي
الفترة من  25-24مارس .2005
 حضور المؤتمر العلمي الثال (التربية وحقول الطفل في الوطن العربي – بين التشريع والتطبيق) الذي
ن مو مركز رعاية وتنمية الطفولة بالتعاون مةع كليةة التربيةة – جامعةة المنصةورة فةي الفتةرة مةن 23-22
مارس .2006
 حضور المؤتمر الدولي السادس (ت ىيل ذو ا حتياجات الخالةة بةين الواقةع واستشةرا المسةتقبل)
الذي ن مو معهد الدراسات التربوية  -جامعة القاىرة -في الفترة من  17-16يوليو .2008
 حضور المؤتمر العلمةي بعنةوان (تكنولوجيةا التربيةة وتعلةيم الطفةل العربةي) الةذي ن متةو الجمعيةة العربيةة
لتكنولوجيا التربيةة با اةتراك مةع معهةد الدراسةات التربويةة – جامعةة القةاىرة فةي الفتةرة مةن 14 -13
وغسطس .2008
 المشاركة في المؤتمر الدولي السنوي لكلية رياض األطفال جامعة القاىرة والمنعقد بالتعاون مع المركز
القومي لثقافة الطفل في الفترة من  2010/5/4وحتى .2010/5/6
 المشةةاركة فةةي المةةؤتمر الختةةامي لفريةةق الةةدعم الكنةةدي لمشةةروع الطفولةةة المبكةةرة بعنةةوان "تعلةةيم متميةةز
بريةةاض األطفةةال :حةةق بناتنةةا ووو دنةةا" ،برعايةةة وزارة التربيةةة والتعلةةيم والسةةفارة الكنديةةة بالقةةاىرة ،فنةةدل
ماريوت بالزمالل 19 ،ديسمبر .2011
 حضور المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية جامعة المنصةورة "رؤيةة استشرافيةلمسةتقبل التعلةيم
في مصر والعالم العربي في ضوب التغيرات المجتمعية المعالرة"  21-20فبراير .2013
 حضةةور المةةؤتمر الةةدولي الثال ة لكليةةة ريةةاض األطفةةال جامعةةة القةةاىرة "رؤيةةة مسةةتقبلية إلعةةداد طفةةل
الروضة في ضوب المستجدات المعالرة"  20إبريل .2013
 المشةةاركة فةةي المةةؤتمر العلمةةي الةةدولي األول لكليةةة ريةةاض األطفةةال جامعةةة دمنهةةور "رؤيةةة مسةةتقبلية
لرياض األطفال في مصر والعالم العربي"  28-27إبريل .2013
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 المشةةاركة ببحة بعنةةوان :معةةايير تقيةةيم وداب معلمةةة ريةةاض األطفةةال فيمةةا يتعلةةق بتطبيةةق مبةةاد ب اتفاقيةةة
حقول الطفل " ،ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية رياض األطفال جامعة المنيةا "نحةو
آفال جديدة في تربية الطفل" 6 ،إبريل .2014
 حضةور المةؤتمر السةةنوي الةدولي األول لكليةةة ريةاض األطفةةال جامعةة المنصةةورة "رؤ مسةتقبلية لتربيةةة
وتعليم طفل الروضة كموجهات للتميز"  16وغسطس .2014

 -2الندوات:
 حضةةور النةةدوة العلميةةة المشةةتركة بةةين مركةةز رعايةةة وتنميةةة الطفولةةة بجامعةةة المنصةةورة ومركةةز الدراسةةات
المعرفية بالقاىرة بعنوان (تنمية التفكير العلمي والقضاب على الفكر الخرافي لد األطفةال) فةي الفتةرة
من  22-21إبريل .2003
 حضور الندوة التربوية األولى التي وقامها مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعةة المنصةورة بعنةوان (الرسةول
محمد (ص) قدوة اآلباب في تربية األبناب)  27مارس .2002
 حضور الندوة التربوية الثانية بعنوان (لحة الطفل بين الطب وعلم النفس)  24إبريل .2002
 حضةةور النةةدوة التربوي ةةة الثالثةةة بعن ةةوان (تربيةةة الطف ةةل بةةين الغ ةةذاب الصةةحي والنم ةةو السةةوي)  29م ةةايو
.2002
 حض ةةور الن ةةدوة التربوي ةةة الرابع ةةة بعن ةةوان (رعاي ةةة الطف ةةل ب ةةين ط ةةب األس ةةنان وط ةةب العي ةةون)  16فبراي ةةر
.2003
 حضور الندوة التربوية الخامسة بعنةوان (مكانةة األم ودورىةا فةي تربيةة الطفةل نمةاذج مشةرفة مةن التةراث
األليل) الخميس  26مارس .2003
 حضور الندوة التربوية السادسة بعنوان (اإلسعافات األولية ودورىا في تربية الطفل)  17مايو .2003
 حض ةةور الن ةةدوة التربوي ةةة الس ةةابعة بعن ةةوان (ل ةةحة األم والطف ةةل  -م ةةن وج ةةل وقاي ةةة ناجح ةةة)  28إبري ةةل
.2004
 حضور الندوة التربوية الثامنة بعنةوان (المشةكالت النفسةية لاطفةال  -التشةخيص والعةالج)  26مةايو
.2004
 تخطةةي ،ومتابعةةة تنفيةةذ النةةدوة العلميةةة األولةةى لبنةةاب القةةدرات المؤسسةةية لريةةاض األطفةةال التةةي حضةةرىا
المعني ةةين بري ةةاض األطف ةةال للتع ةةر عل ةةى الواق ةةع اإلداري وم ةةا يع ةةول العم ةةل داا ةةل مؤسس ةةات ري ةةاض
األطفال ،في  14يناير  2006باتحاد الطالة بالعجوزة.
 -3ورش العمل:
 حضور وراةة عمةل حةول مراجعةة "دليةل مةوارد الطفولةة المبكةرة" والتةي عقةدتها من مةة األمةم المتحةدة
للطفولة اليونيسي بالقاىرة للمسئولين عن تصميم وتنفيةذ بةرامج التةدريب فةي مجةال ريةاض األطفةال،
يوم األربعاب الموافق  21يونيو .2006
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حضور وراة العمةل المشةتركة بةين من مةة اليونيسةي بالقةاىرة ووفةد باكسةتان لعةرض التجربةة المصةرية
والباكستانية في مجال تنمية الطفولة المبكرة وتبادل الخبرات ،بالقاىرة في الفترة من  25 -24يوليو
.2006
حضور وراة عمل حول مراجعة (الدراسة التحليلية عن ووضاع الطفولة المبكرة في الوطن العربي) التي
وعدىا المجلس العربي للطفولة والتنمية ،بالقاىرة في الفترة من  29-28مارس .2007
حضور وراة عمةل حةول "مهةارات التوجيةو واإلراةاد التربةوي (النقةد البنةاب)" التةي وعةدىا فريةق الةدعم
الكندي بمحاف ة الفيوم في الفترة من 6 -5يناير .2008
حضةةور وراةةة عمةةل حةةول إعةةداد ودوات التقيةةيم المسةةتمر المتةةدرج فةةي الفتةةرة مةةن  18-15فبرايةةر
.2008
حضةةور وراةةة عمةةل حةةول "نشةةر ثقافةةة المعةةايير القوميةةة فةةي مرحلةةة الطفولةةة المبكةةرة" التةةي وعةةدىا فريةةق
الدعم الكندي في الفترة من 24 -23مارس .2008
حضور وراة عمل حول دليل بيئة الروضة في الفترة من  11-7مايو .2008
حضور وراة عمل حول إعداد مدرجات األداب ووداة التقويم الذاتي لمعلمةة ريةاض األطفةال فةي الفتةرة
من  23-10يونيو .2008
حضور وراة عمل حول "قيادة التغيير وسياسات الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة" التي وعدىا فريق
الدعم الكندي بمحاف ة سوىاج في الفترة من  13-9نوفمبر .2008
حضور وراة عمل حول (التعلم القا م علةى اللعةب) بمركةز تةدريب مدينةة نصةر بالقةاىرة فةي الفتةرة مةن
 27-23نوفمبر 2008
حضور وراة عمل حول (نشر ثقافة المعايير) بمحاف ة المنيا في الفترة من  20-18إبريل .2009
حضةةور وراةةة عمةةل حةةول (الجةةودة واإلتاحةةة بالروضةةة  -وضةةواب علةةى جهةةود الشةراكة المؤسسةةية) التةةي
ن مها المرك ز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالتعاون مع اليونيسي بالقاىرة في إبريل .2009
حضور وراة عمةل حةول إعةداد المةادة التدريبيةة لرفةع الةوعي بمعةايير التوجيةو التةي وعةدىا فريةق الةدعم
الكندي في الفترة من  31-30مايو .2009
حضةةور ورش عمةةل حةةول (تحةةدي ن ةةم المتابعةةة والتقةةويم بريةةاض األطفةةال) بالتعةةاون مةةع فريةةق الةةدعم
الكندي لمشروع الطفولة المبكرة ،االل عامي  2009و.2010
حضةةور وراةةة عمةةل "المهةةارات المتكاملةةة إلدارة الوقةةت وا جتماعةةات والتفةةوي " والتةةي ن مهةةا فريةةق
الدعم الكندي بالتعاون مع اركة تاج للتنمية البشرية بالمنيا في الفترة من  30-27يونيو .2010
حضةةور وراةةة عمةةل حةةول "إعةةداد المةةادة التدريبيةةة عةةن مهةةارات التوجيةةو واإلراةةاد فيمةةا يتعلةةق بةةدعم
مهةةارات التفكيةةر العليةةا لمعلمةةات ريةةاض األطفةةال" ،والتةةي ن مهةةا فريةةق الةةدعم الكنةةدي فةةي الفتةةرة مةةن
 31-29وغسطس  2010بالقاىرة.

خامساً :مهام وظيفية على مستوى التخطيط:
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فيما يتعلق بخطط مشروع الطفولة:
 المشةةاركة فةةي إعةةداد اطةةة مشةةروع تحسةةين التعلةةيم فةةي مرحلةةة الطفولةةة المبكةةرة بن ةةام اإلدارة بالنتةةا ج

ألعوام:
 .2008/2007 .2009/2008 .2010/2009 .2011/2010 .2012 /2011.2013 /2012 -

فيما يتعلق بالبرامج التدريبية:
 تخطةةي ،ومتابعةةة تنفيةةذ البرنةةامج التةةدريبي لعةةدد ( )500ميسةةرة مةةن الجمعيةةات األىليةةة التابعةةة لةةوزارة










التضةةامن ا جتم ةةاعي عل ةةى مس ةةتو الجمهوري ةةة ف ةةي الفت ةةرة م ةةن  29-9يوني ةةو  2007بمدين ةةة مب ةةارك
للتعليم.
تخطةةي ،ومتابعةةة تنفيةةذ البرنةةامج التةةدريبي لعةةدد ( )639معلمةةة ريةةاض وطفةةال علةةى مسةةتو الجمهوريةةة
اتيار فريق المدربين  TOTفي الفترة من  29-8يونيو  2008باتحاد الطالة بالعجوزة.
تخطي ،ومتابعة تنفيةذ برنةامج تةدريبي لبنةاب قةدرات عةدد( )7626متةدرة مةن ( )1271مدرسةة علةى
مستو الجمهوريةة حةول " وىميةة ريةاض األطفةال ودعةم بيئةة الةتعلم ودمةج األطفةال ذو ا حتياجةات
الخالة" في الفترة من  30-2وغسطس .2008
تخطةةي ،ومتابعةةة تنفيةةذ البرنةةامج التةةدريبي لعةةدد ( )200معلمةةة مدربةةة  TOTعلةةى مهةةارات التةةدريب
الفع ة ةةال بالتع ة ةةاون م ة ةةع كلي ة ةةة التربي ة ةةة – جامع ة ةةة حل ة ةةوان عل ة ةةى م ة ةةرحلتين ف ة ةةي الفت ة ةةرة م ة ةةن – 11/16
 2008/11/30والفترة من .2009/1/3 – 2008/12/23
تخطي ،ومتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي لنشر ثقافة المعةايير القوميةة لريةاض األطفةال لعةدد ( )12ولة
مت ةةدرة عل ةةى مس ةةتو الم ةةديريات التعليمي ةةة بالتنس ةةيق م ةةع كلي ةةات التربي ةةة وكلي ةةات ري ةةاض األطف ةةال
بالجامعات المصرية في الفترة من  15مارس وحتى  30يونيو .2009
تخطي ،ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية لعدد ( )24ول متدرة على مستو الجمهورية بالتنسةيق مةع
كليةةات التربيةةة وكليةةات ريةةاض األطفةةال بالجامعةةات المص ةرية اةةالل الفصةةل الدراسةةي األول مةةن عةةام
 ،2010/2009حول البرامج التالية:
 نشر ثقافة المعايير القومية لرياض األطفال. منهج رياض األطفال الجديد. مهارات ا تصال. الدمج والنوع ا جتماعي في رياض األطفال. -ا عتماد التربوي لمؤسسات رياض األطفال.
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 تخطي ،ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية لعدد ( )15ولة متةدرباً علةى مسةتو الجمهوريةة بالتنسةيق مةع
كليات التربية وكليات رياض األطفال بالجامعةات المصةرية اةالل الفتةرة مةن يوليةو – وكتةوبر ،2011
حول منهج رياض األطفال "حقي :ولعب ووتعلم ووبتكر".
 تخطةي ،ومتابعةة تنفيةذ البةرامج التدريبيةة لعةدد ( )8000متةدرباً علةى مسةتو الجمهوريةة بالتنسةيق مةةع
كليات التربية وكليات رياض األطفال بالجامعةات المصةرية اةالل الفتةرة مةن فبرايةر – مةارس ،2012
حول منهج رياض األطفال "حقي :ولعب ووتعلم ووبتكر".
فيما يتعلق بالمؤتمرات:
 تخطي ،ومتابعة تنفيذ مؤتمر بالفيديوكونفرانس مةع العةاملين بريةاض األطفةال للتعةر علةى مةا يةواجههم









من مشكالت وتبادل الحوار معهم لتطوير رياض األطفال.2005/9/21 ،
تخط ةةي ،ومتابع ةةة تنفي ةةذ الم ةةؤتمر العلم ةةي األول "ري ةةاض األطف ةةال ف ةةي مص ةةر ب ةةين الجه ةةود الحكومي ةةة
والمشةةاركة المجتمعيةةة – الواقةةع والمسةةتقبل" ،فةةي الفتةةرة مةةن  6-5ديسةةمبر  2005بمدينةةة مبةةارك
للتعليم.
تخط ةةي ،ومتابع ةةة تنفي ةةذ م ةةؤتمر بالفي ةةديو ك ةةونفرانس للتع ةةر عل ةةى ا حتياج ةةات التدريبي ةةة لمعلم ةةات
وموجهات رياض األطفال ،في الفترة من  8-7مارس .2006
تخطي ،ومتابعة تن فيذ مؤتمر بالفيديو كونفرانس لتفعيل العمل اإلداري بالروضات مع مةديري المةدارس
ا بتدا ي ةةة وتب ةةادل الح ةةوار معه ةةم لنش ةةر الفك ةةر ح ةةول وىمي ةةة ري ةةاض األطف ةةال كمؤسس ةةة تربوي ةةة ،ف ةةي
.2006/8/30
تخطةةي ،ومتابعةةة تنفيةةذ مةةؤتمر بالفيةةديو كةةونفرانس مةةع المعنيةةين بريةةاض األطفةةال وىيئةةة األبنيةةة التعليميةةة
والجمعي ةةات األىلي ةةة وممثل ةةين لمكات ةةب الس ةةادة المح ةةاف ين ف ةةي المحاف ةةات وذل ةةل به ةةد  :ع ةةرض
وىدا المشروع وما تم من إنجةازات ،عةرض اإلجةرابات التنفيذيةة لعمليةة بنةاب فصةول ريةاض األطفةال
وكةةذا إج ةرابات إدراجهةةا لالسةةتفادة مةةن ب ةرامج التغذيةةة ،عةةرض اإلج ةرابات التنفيذيةةة لت ىيةةل وتةةرايص
فصول الجمعيات األىلية التي ترغب في التعاون مع المشروع ،في .2008/12/22
تخطةةي ،ومتابع ةةة تنفيةةذ الم ةةؤتمر العلمةةي ال ةةدولي األول لكليةةة ري ةةاض األطفةةال جامع ةةة دمنهةةور "رؤي ةةة
مستقبلية لرياض األطفال في مصر والعالم العربي"  28-27إبريل .2013

فيما يتعلق بورش العمل:
 تخطةةي ،ومتابعةةة تنفيةةذ وراةةة عمةةل للسةةادة مةةوجهي عمةةوم ريةةاض األطفةةال والمةةوجهين األوا ةةل وبع ة

المعلمةةات للتعةةر علةةى مشةةكلة المصةةروفات بريةةاض األطفةةال ووضةةع الحلةةول المناسةةبة لهةةا ،فةةي 21
يوليو .2006
 تخطي ،ومتابعة تنفيذ وراة عمل ستطالع رو المعنيين حةول المعةايير القوميةة لريةاض األطفةال ،فةي
الفترة من  13-12مايو  2007بمدينة مبارك.
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تخطي ،ومتابعة تنفيذ وراة عمل بالتعاون مع فريق الةدعم الكنةدي لطةرح مسةودة المعةايير علةى عةدد
( )60م ةةن معلم ةةات وم ةةوجهي ري ةةاض األطف ةةال م ةةن ع ةةدد ( )12محاف ةةة تمث ةةل المن ةةاطق الجغرافي ةةة
المختلفة ،في الفترة من  15-12نوفمبر .2007
تخطي ،ومتابعة تنفيذ وراة عمل ستطالع رو المعنيين برياض األطفال لبناب المنهج القةومي لريةاض
األطفةةال ،وحضةةرىا العديةةد مةةن :موجهةةات ومعلمةةات ريةةاض األطفةةال ،التضةةامن ا جتمةةاعى ،الجهةةات
المانحة والممولة ،المن مات العاملة في مجال الطفولة ،وساتذة الجامعات ،قيادات الوزارة ،والجهات
ذات الصلة بالوزارة ،في الفترة من  31-28يناير .2008
تخطةةي ،ومتابعةةة تنفيةةذ ( )8ورش قطاعيةةة علةةى مسةةتو الجمهوريةةة لعةةرض المةةادة التدريبيةةة علةةى عةةدد
( )205عضو ىيئة تدريس بكليات التربية ورياض األطفال وعدد ( )199متدربة من فريق الة ،TOT
يناير .2008
تخطةي ،ومتابعةة تنفيةةذ وراةتين عمةل لعمةةداب كليةات التربيةةة وريةاض األطفةال بالجامعةةات المصةرية علةةى
مس ة ةةتو الجمهوري ة ةةة للتنس ة ةةيق للبرن ة ةةامج الت ة ةةدريبي لنش ة ةةر ثقاف ة ةةة المع ة ةةايير القومي ة ةةة لري ة ةةاض األطف ة ةةال
.2010/2009 – 2009/2008
تخطي ،ومتابعة تنفيذ وراة عمل لمراجعة مسودة المعايير القومية لريةاض األطفةال فةي مصةر ،فةي 14
مايو  2008باتحاد الطالة بالعجوزة.
تخطةةي ،ومتابعةةة تنفيةةذ وراةةة عمةةل حةةول لةةياغة ممارسةةات وونشةةطة مةةنهج ريةةاض األطفةةال الجديةةد فةةي
الفترة من  25-22يونيو .2009
تخطي ،ومتابعة تنفيذ الملتقى العلمي األول حول إعداد منهج رياض األطفةال فةي مصةر لعةرض جهةود
وابرات الهيئات المن مة ذات الصلة بمنهج ريةاض األطفةال ودراسةة ا سةتفادة منهةا فةي بنةاب المةنهج
الجديد ،وذك يوم األحد الموافق  10مايو  2009بدار المشاة – القاىرة.
تخطةةي ،ومتابعةةة تنفيةةذ وراةةة علميةةة بالتعةةاون مةةع كلي ةة البنةةات جامعةةة عةةين اةةمس وموج ةو عةةام ريةةاض
األطفال وفريةق المةدربات بالقةاىرة لمراجعةة المةادة التدريبيةة فةي ضةوب نتةا ج التقيةيم للبرنةامج التةدريبي
لتنقيحها قبل طباعتها للبرامج التدريبية ،في الفترة من  15-11وغسطس .2009
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