
 البيانات الشخصية

 االسم : زينب رجب على على عبد ربة البنا

 92/01/0291تاريخ الميالد : 

 الحالة : متزوجة

 فة : مدرس بقسم العوم النفسية بكلية رياض االطفال جامعة دمنهوريالوظ

 -المؤهالت :

  جامعة بكالوريوس تربية طفل ماقبل المدرسة ) اعاقات عقلية ( كلية رياض االطفال

 0221االسكندرية 

 0229 دبلوم خاص بكلية رياض االطفال جامعة االسكندرية 

  9111دبلوم خاص بكلية التربية جامعة االسكندرية 

  ماجستير تخصص علم نفس تربوى عنوان الرسالة ) فعالية برنامج تدريبى للمهارات

 9112الحياتية فىتعلم بعض المهارات االساسية لبطيئ التعلم ( 

 ة تخصص علوم نفسية " علم نفس الطفل كلية رياض االطفال جامعة االسكندرية  دكتورا

فعالية برنامج اثرائى قائم على االنشطة في تنمية مهارات التفكير " عنوان الرسالة )

 ( لمنظومى االطفال الروضة الموهوبين

 -التدرج الوظيفى :

  دمنهور جامعة االسكندرية مدرس مساعد بقسم العلوم النفسية بكلية رياض االطفال فرع

9101 

 9101بكلية رياض االطفال جامعة دمنهور  مدرس بقسم العلوم النفسية 

 عملهااالعمال المسندة اليها بجانب 

 بالكلية  عمل فى وحدة ضمان الجودة ال  

 بمحافظة حقي ألعب وأتعلم وأبتكر  تدريب معلمات وموجهات رياض األطفال في منهج

 البحيرة

  بمحافظة البحيرة محاضرات بمركز األبداع بعنوان التنشئه األجماعيه ومشكالت الطفوله 

  بعنوان االبداع عند طفل الروضة بمحافظة البحيرة محاضرات بمركز االبداع 

 محاضرات للتربية الخاصه بمحافظة البحيره 

 مسئولة  تنظيم القوافل بالكلية . 

  9102-9101للعام الجامعى  عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 عضو لجنة الهيكل التنظيمى للجهاز االدارى بالكلية . 

 



 9101/9102اكاديمى لطالب الدراسات العليا بالكلية  مرشد 

  9109/9101ى عللعام الجامعضو كنترول الفرقة الثانية 

  9101/9102الدراسى االول من العام الجامعى عضو كنترول الدراسات العليا للفصل 

 ة سير االمتحانات للفرقة االول، ورئيس الكنترول.رئيس لجن 

 عضو بلجنة اخالقيات البحث العلمى بالكلية . 

 أمين سربمجلس قسم العلوم النفسية 

  اكتشبف وتدريب وتأهيل فئبت أطيبف التوحد"االشراف علي المشروع الطالبي". 

 والشهادات الحاصلة عليها :الدورات 

بتاريخ  212استكمال المصفوفة التدريبية للفئة طبقا لقرار المجلس االعلى للجامعات رقم 

 وبرامجها 91/1/9112

  التويفل"Toefl Preparation Program " 

 التدريس الفعال 

 مهارات العرض الفعال 

 اخالقيات البحث العلمى 

 استخدام التكنولوجيا فى التدريس 

 معايير الجودة فى العملية التعليمية 

 العلمى اساليب البحث 

  البرنامج التدريبى المكثف الخاص بمشروع مبادرات الحماية االجتماعيةS.P.I.P    

 Child Abuse & Neglectالمتعلق بسوء معاملة واهمال االطفال  

 تقنيات واعداد وانشاء وتصميم  ورشة عمل خاصة بنظم االمتحانات تحت عنوان

 االمتحانات وبنوك االسئلة

 تنمية قدرات اعضاء هيئة مركز بدورة / العرض الفعال والمقامة تقديم افضل العروض  ب

 التدريس والقيادات بجامعة دمنهور

  فاعليات المؤتمر العلمى السنوى لكلية التربية جامعة دمنهور بعنوان " االشتراك فى

 والتنمية البشرية : الواقع والمأمول "كليات التربية 

 بكلية رياض االطفال  االشتراك فى فاعليات المؤتمر العلمى االول لقسم العلوم النفسية

  والتنمية وكلية التربية بالزقازيق  للبحوث التربوية لمركز القومىاو االسكندريةجامعة 

 اعاقات الطفولة ومؤشرات الموهبة "بعنوان " 

  لمركز الخدمات التربوية بكلية التربية جامعة االسكندرية   اجتياز البرنامج التدريبى

 " بعنوان " مشروع التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة

  الخاصة "المشاركة فى فاعليات ندوة  " نحو حياة افضل  لالطفال ذوى االحتياجات 

  "  دورة الجرافيك"Graphics Adobe Photoshop  



  2 " دورة الفالشD ANIMATION MACROMEDIA FLASH " 

  التعليم االلكترونى  " Création et Gestion d’un cours en ligne  دورة" 


