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 C.V انغٍشح انزارٍخ 
 

 أَذسٌب إَٔس إٌٔةد/  االعى

 لغى انؼهٕو انُفغٍخ –ػهى َفظ يذسط  انشرجخ انؼهًٍخ

 جامعة دمنهور –كلية رياض األطفال  عٓخ انؼًم 

 Andria Anwar 2030@yahoo.com انجشٌذ اإلنكزشًَٔ

 01147880005  – 01065225615 انزهٍفٌٕ

 

 انًؤْالد انؼهًٍخ 
 

 “ٍذاٍَخ دساعخ ي ” انُفغٍخ نهطفم غٍش ػبديانذكزٕساِ فً انذساعبد  يؤْم دساعًأخش 

 يشرجخ انششف األٔنً :ثزمذٌش  – فً عٍكٕنٕعٍخ رٔي اإلؽزٍبعبد انخبصخ

كهٍخ  - يغ انزٕصٍخ ثطجغ انشعبنخ ػهى َفمخ انغبيؼخ ٔرذأنٓب يغ انغبيؼبد

 .حمبْشعبيؼخ ان  -سٌبض األطفبل 

 2011 عُخ انؾصٕل ػهٍّ

 مبْشحان انغبيؼخ 

 عًٕٓسٌخ يصش انؼشثٍخ انذٔنخ

 فً عٍكٕنٕعٍخ رٔي اإلؽزٍبعبد انخبصخ -نُفغٍخ انذساعبد ا انزخصص 

 

 انزذسط انٕظٍفً

 انٕظٍفخ عٓخ انؼًم
 

 كهٍخ سٌبض األطفبل 

 عبيؼخ ديُٕٓس 

 

 عبيؼخ ديُٕٓس –كهٍخ سٌبض األطفبل   – يذسط فً لغى انؼهٕو انُفغٍخ

 15/1/2015نزؼٍٍٍ ربسٌخ ا

 27/5/2015ربسٌخ اعزالو انؼًم 

 

 

 اإلَزبط انؼهًً
 ٔصفّ َٕػّ

فيً  – “ رغشثٍيخ دساعيخ ”انُفغيٍخ نهطفيم غٍيش ػيبدييبعغزٍش فً انذساعبد  ًبعغزٍشان

ثؼُيٕاٌ : فبػهٍيخ ثشَيبيظ نطَشيطخ   –رٔي اإلؽزٍبعبد انخبصيخ  عٍكٕنٕعٍخ 

 –بل انًؼبلٍٍ ػمهٍب انميبثهٍٍ نهزؼهيٍى انذسايٍخ فً رًٍُخ انغهٕن انزٕافمً نططف

 و. 2007ح مبْشعبيؼخ ان  -كهٍخ سٌبض ألطفبل  –ثزمذٌش يًزبص 

فيً  –“  ٍيخيٍذاَدساعيخ  ”فً انذساعبد انُفغٍخ نهطفيم غٍيش ػيبديانذكزٕساِ  ذكزٕساِان

 رييذسٌجً ثؼُييٕاٌ : فبػهٍييخ ثشَييبيظ  –عييٍكٕنٕعٍخ رٔي اإلؽزٍبعييبد انخبصييخ 

نططفييبل انًؼييبلٍٍ انزٍُْييخ فييً رًٍُييخ انغييهٕن انصييؾً  يزكبيييم إلصييشاص انصييٕس

ثزمييذٌش: يشرجييخ انشييشف األٔنييً يييغ انزٕصييٍخ ثطجييغ  - انمييبثهٍٍ نهزؼهييٍى رٍُْييب

  -كهٍيخ سٌيبض األطفيبل  -انشعبنخ ػهيى َفميخ انغبيؼيخ ٔريذأنٓب ييغ انغبيؼيبد 

 .و 2011 عبيؼخ انمبْشح
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 رذسٌظ انًؾبضشاد

 عبيؼخ ديُٕٓس -ثكهٍخ سٌبض األطفبلرذسٌظ يؾبضشاد نؼذد يٍ انًمشساد 

 . ألٔنً/ نهفشلخ ا ًُٕػهى َفظ ان -يضم : -

 نهفشلخ انضبٍَخ . /انًُٕ انؼمهً ٔانًؼشفً  -

 .نهفشلخ انضبنضخ  َفظ انزؼهى /ػهى  -

 .ٔانشاثؼخ/ نهفشلخ انضبنضخ  رذسٌت يٍذاًَ -

 نهفشلخ انشاثؼخ . /انصؾخ انُفغٍخ  –انفشٔق انفشدٌخ  -

ػهى  –سشبد َفغً نغٍش انؼبدٌٍٍ اإل -شايظ رؼهى نطفم غٍش ػبدي رصًٍى ث -

ػهى انُفظ  – انًشكالد انغهٕكٍخ ٔانًؼشفٍخ نهطفم –َفظ انفئبد انخبصخ 

 .نهذساعبد انؼهٍب / اإلسشبد انُفغً -انصؾخ انُفغٍخ ٔاإلعزًبػٍخ  –انزؼهًًٍ 

 انخجشاد انًكزغجخ انًشبسكبد

 ٔصفّ انًكبٌ
 –ل كهٍخ سٌبض األطفيب

 عبيؼخ انمبْشح
 شٓبدح رخصص فً عٍكٕنٕعٍخ رٔي اإلؽزٍبعبد انخبصخ .

عبيؼييييخ ػييييٍٍ شييييً  

 ثبنمبْشح

 خجشح فً إػطبص دٔساد رذسٌجٍخ فً يغبل صؼٕثبد انزؼهى .

عبيؼييييخ ػييييٍٍ شييييً  

 ثبنمبْشح

 نغخ اإلشبسح . خجشح فً إػطبص دٔساد رذسٌجٍخ فً يغبل

عبيؼييييخ ػييييٍٍ شييييً  

 ثبنمبْشح

أسشبد انٕانذٌٍ نزٔي اإلؽزٍبعبد  ساد رذسٌجٍخ فً يغبلخجشح فً إػطبص دٔ

 انخبصخ .

 –كهٍخ سٌبض األطفيبل 

 عبيؼخ انمبْشح

 خجشح فً يغبل انذسايب اإلثذاػٍخ ٔكزبثخ لصص األطفبل . 

 

 –كهٍخ سٌبض األطفيبل 

 عبيؼخ انمبْشح

 خجشح فً يغبل انجؾش انؼهًً ٔدساعخ انؾبنخ .

دي  -يشكض ثٍزش الٌف

 بْشحالعبل ثبنم

خجشح فً يغبل انؼًم انغًبػً ٔانزذسٌظ ٔيؾبضشح فً انزشثٍخ ٔانزؼهٍى 

 عُٕاد . 10ٔثبؽضخ يغ األطفبل انًؼبلٍٍ ػمهٍب نًذح 

 –يشكض األيم انًششق 

 ثبنمبْشح

خجييشح فييً يغييبل انؼًييم انغًييبػً ٔانزييذسٌظ ٔيؾبضييشح فييً انزشثٍييخ ٔانزؼهييٍى 

 عُٕاد . 10ػمهٍب نًذح يغ األطفبل انًؼبلٍٍ  ٔثبؽضخنشئٌٕ اإلعزًبػٍخ 

يُظًخ ؽمٕق األَغبٌ 

 ) االٌشٔ(

رٔي اإلؽزٍبعبد ٔانؼًم يغ األطفبل األثؾبس ٔرذسٌت انًٍذاًَ ػضٕ َشظ فً 

 .  انخبصخ

انزهٍفضٌيٌٕ كًزٌؼيخ ثشَيبيظ خيبأل ثبألطفيبل فيً اإلضيطشاثبد خجشح فيً ػًيم  ART   ح لُب

 انغهٕكٍخ األطفبل )إػذادي ٔرمذًًٌ (.

 –طفبل كهٍخ سٌبض األ

 عبيؼخ ديُٕٓس

خجييشح فييً رييذسٌظ انًؾبضييشاد ٔانًشييبسكخ فييً أػًييبل ايزؾبَييبد ثكُزييشٔالد 

 يخزهفخ .

 –كهٍخ سٌبض األطفبل 

 عبيؼخ ديُٕٓس

  خ انؼًهٍخ كًششف داخهى يٍ انكهٍخانًشبسكخ فى انزذسٌت انًٍذاَى ٔانزشثٍ -

 انًشبسكخ فى نغبٌ االيزؾبَبد انزطجٍمٍخ ٔانؼًهٍخ ثبنكهٍخ . -

 انًشبسكخ فى نغبٌ رصؾٍؼ أٔساق اإلعبثخ فى االيزؾبَبد ثبنكهٍخ . -

 .ٔيشؽهخ انذساعبد انؼهٍب انًشبسكخ فى رذسٌظ يٕاد ثًشؽهخ انجكبنشٌٕط  -

  –ديُٕٓس 

 يؤعغخ ثالٌ

انًشيييبسكخ فيييً انزيييذسٌت انضبنيييش نهشػبٌيييخ انٕانذٌيييخ   انؼذٔاٍَيييخ ٔانغضيييت   

 .و2015 /5/ 15س ٌٕو انضالصبص ثبنٕؽذح اإلعزًبػٍخ ثمشٌخ دعَٕظ أو دٌُب

  –ديُٕٓس 

 انصبنخ انًغطبح

انًشييبسكخ فييً اإلػييذاد ٔانزغٍٓييض الؽزفبنٍييخ أػٍييبد انطفٕنييخ ٔاأليٕيييخ رؾييذ 

عبيؼخ ديُٕٓس، ٔانًشبسكخ ثبنؾفم ٌٕو انغيجذ  –اششاف كهٍخ سٌبض األطفبل 

 و.3/2016/ 26انًٕافك 
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 انًؤرًشاد انذٔنٍخ ٔاإللهًٍٍخ

 ٔصفّ انًكبٌ
يؼٓيذ  -عبيؼيخ انميبْشح

 دساعبد رشثٌٕخ

انًييؤرًش انييذٔنً انغييبدط  روٍْييم رٔي اإلؽزٍبعييبد انخبصييخ  سصييذ انٕالييغ 

 و .2007ٌٕنٍٕ  18-16فً انفزشح يٍ  –ٔاعزششاق انًغزمجم 

لبػخ يؤرًشاد عبيؼيخ 

 ديُٕٓس 

سؤٌخ يغزمجهٍخ نشٌبض األطفبل ’انًؤرًش انؼهًً انذٔنً األٔل  -يؾهً يؤرًش 

 و.2013أثشٌم  25-28 ‛انؼبنى انؼشثًفً يصش ٔ

كهٍييخ  -عبيؼييخ انمييبْشح

 سٌبض األطفبل 

ًَٕ انطفيم ثيٍٍ االؽزٍبعيبد   انؾبدي ػشش(انغُٕي  انشاثغ ) انًؤرًش انذٔنً

 و .2014 ٌٕيب 4-3فً انفزشح يٍ  – ٔعجم اإلشجبع 
 

 خانزذسٌجٍ انذٔساد
 TOEFLشٓبدح انزٌٕفم  عبيؼخ ػٍٍ شً  

 ICDLانذٔنٍخ نمٍبدح انؾبعت اَنى  انشخصخ انٍَٕغكٕ

 انزخطٍظ االعزشارٍغً . عبيؼخ ديُٕٓس

 إػذاد انًششٔػبد انزُبفغٍخ نزًٌٕم انجؾٕس . عبيؼخ ديُٕٓس

 .انُشش انذٔنً نهجؾٕس انؼهًٍخ  عبيؼخ ديُٕٓس

 . يٓبساد اإلرصبل فً أًَبط انزؼهٍى انًخزهفخ عبيؼخ ديُٕٓس

 . ً انؼًهٍخ انزؼهًٍٍخيؼبٌٍش انغٕدح ف عبيؼخ ديُٕٓس

 َظى انغبػبد انًؼزًذح . عبيؼخ ديُٕٓس

 اإلداسح انغبيؼٍخ . عبيؼخ ديُٕٓس

 انزمٌٕى انزارً نكهٍبد ٔيؼبْذ انزؼهٍى انؼبنً . عبيؼخ ديُٕٓس 
 

 ؼٍبد ٔانهغبٌ انًخزهفخ انًشبسكخ فً انغً

 ٔصفّ انغٓخ
 –كهٍخ سٌبض األطفيبل 

 ديُٕٓسعبيؼخ 

ٔانذساعبد انؼهٍب ٔانجؾش   - انًكزجخ – نغبٌ انغٕدح انًشبسكخ كؼضٕ فً

 .انؼهًً

 –كهٍخ سٌبض األطفيبل 

 عبيؼخ ديُٕٓس

ثمغى انؼهٕو  يغهظ انكهٍخهكهٍخ ثمشاس ػضٕ يُغك نٕؽذح ضًبٌ انغٕدح ن

 و.2016 ثشٌمأشٓش انُفغٍخ فً 

 –كهٍخ سٌبض األطفيبل 

 عبيؼخ انمبْشح

 .ػضٕ فً عًؼٍخ أدة انطفم انًصشي

 . ػضٕ َشظ ٔيؼبنظ فً يشكض ثٍذ انؾشٌخ نؼالط انًخذساد خ انجؾٍشحيؾبفظ

 .إلسشبد انُفغً ن لصش انذٔثبسحػضٕ َشظ ٔيؼبنظ فً يشكض  يؾبفظخ انمبْشح

 انغًؼٍخ انًصشٌخ نزكُٕنٕعٍب انزؼهٍى ثبنمبْشح.ػضٕ فً  يؾبفظخ انمبْشح

 عًؼٍخ  رٔي اإلؽزٍبعبد انخبصخ . ػضٕ فً  يؾبفظخ انمبْشح

 . ٔادي انُٕس انخٍشٌخ نزٔي اإلؽزٍبعبد انخبصخعًؼٍخ ػضٕ فً  حمبْشبفظخ انيؾ

 رٔي اإلؽزٍبعبد انخبصخ . ثغًخ أيم نشػبٌخ األطفبلعًؼٍخ ػضٕ فً  يؾبفظخ انمبْشح

 .ؽمٕق األَغبٌ  عًؼٍخػضٕ فً  يؾبفظخ انمبْشح

 ًشأح .عًؼٍخ ؽمٕق انػضٕ فً  يؾبفظخ انمبْشح

 رٔي اإلؽزٍبعبد انخبصخ .انُفغٍخ نشػبٌخ  عًؼٍخ ػضٕ فً يؾبفظخ انمبْشح

 اإلخصبئً انُفغً نؾًبٌخ األطفبل . ػضٕ فً عًؼٍخ يؾبفظخ انمبْشح

 ػضٕ فً ثٍذ انؼبئهخ . يؾبفظخ انجؾٍشح 

 . ػضٕ فً َبدي سٔربسي يؾبفظخ انجؾٍشح
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 ٓبداد انزمذٌش ٔانغٕائض ٔاألٔعًخش
 ٔصفّ َٕػّ

عيبٌ انطفٕنيخ ٔاأليٕييخ  اَغبػ يٓشفً  ٔانزؼبٌٔ زًٍضًانانطٍت  ذنهغٓ ارمذٌش   رمذٌششكش شٓبدح 

 26/3/2016انًٕافكٌٕو انغجذ عبيؼخ ديُٕٓس،انضبنش نكهٍخ سٌبض األطفبل 

ط يجبدسح ٔطٍ ... ٌغًؼُب َؾٕ ا نهغٓذ انطٍت انًزًٍض ٔانزؼبٌٔ فً اَغبرمذٌش   رمذٌششكش شٓبدح 

 . 2018دٌغًجش 3نًٕافك ثٍئخ صذٌمخ نزٔي اإلػبلخ ثًؾبفظخ انجؾٍشح، ا

ط انذٔسح انزوٍْم انُفغً ا نهغٓذ انطٍت انًزًٍض ٔانزؼبٌٔ فً اَغبرمذٌش   رمذٌششكش شٓبدح 

انزشثٕي نهطفم يٍ اإلداسح انًشكضٌخ نإللهٍى غشة ٔٔعظ انذنزب انضمبفً 

 انًُؼمذح فً ديُٕٓس .

نذٔسح رذسٌت يغئٕنً ط اا نهغٓذ انطٍت انًزًٍض ٔانزؼبٌٔ فً اَغبرمذٌش   رمذٌششكش شٓبدح 

انزًكٍٍ انضمبفً نزٔي اإلؽزٍبعبد انخبصخ يٍ اإلداسح انًشكضٌخ نإللهٍى غشة 

انغجذ  17اإلعكُذسٌخ ، انًٕافك ٔٔعظ انذنزب انضمبفً انًُؼمذح فً 

 . 2017/ 20/12أنً

ط انذٔسح انخبصخ ثًشؽهخ ا نهغٓذ انطٍت انًزًٍض ٔانزؼبٌٔ فً اَغبرمذٌش   رمذٌششكش شٓبدح 

 اْمخ ٔيشكهٓب انُفغٍخ فً عًؼٍخ ثالل ثذيُٕٓس نزذسٌت انمبدح .انًش

ط انذٔسح انخبصخ ثًُٕ انغُغً ا نهغٓذ انطٍت انًزًٍض ٔانزؼبٌٔ فً اَغبرمذٌش   رمذٌششكش شٓبدح 

 ثًشاؽهخ انًخزهفخ ٔيشبكهّ انُفغٍخ فً عًؼٍخ ثالل ثذيُٕٓس نزذسٌت انمبدح .

ط انذٔسح انخبصخ ثزشثٍخ انًزًٍض ٔانزؼبٌٔ فً اَغبا نهغٓذ انطٍت رمذٌش   رمذٌششكش شٓبدح 

 األطفبل ٔاإلعؼبفبد اإلٔنٍخ  فً عًؼٍخ ثالل ثذيُٕٓس نزذسٌت انمبدح .

ط انذٔسح انخبصخ ثزوٍْم ا نهغٓذ انطٍت انًزًٍض ٔانزؼبٌٔ فً اَغبرمذٌش   رمذٌششكش شٓبدح 

 انُفغً ٔصؾخ انُفغٍخ فً عًؼٍخ ثالل ثذيُٕٓس نزذسٌت انمبدح .
 


