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ػدغـــــرةػذاتغـــــظ
ػ

ػبغاظاتػذخصغظ
ػ

ػأدطاءػرذادػخضفػاضضهػاضدغد:ػػػػاالدــــــــــمػ
ػطدضطظ:ػػػػػػػاضـدغـاظــظ
ػطصرغظ:ػػػػػػػػاضجظدغظ

ػم2/4/1976:ػػػػتارغخػاضطغالد
ػدصتوراهػاضغضدغظػسيػاضتربغظ:ػػػاضدرجظػاضطضطغظ
ػاضطظاعجػوطرقػاضتدرغس:ػػػػاضتخصصػاضطام

ػػػطظاعجػوطرقػتدرغسػطغوضظػ:ػاضتخصصػاضدشغق
ػ0932531440:ػػػػتضغغونػاضطظزل

ػػػػ01155110266ػ-01015163730:ػػػػػػرشمػاضجوال
ػذارعػاضجالءػ-اضطرازظػ-دوعاج:ػػػػػاضطظــــــوان

ػnewsmsm2010@yahoo.com:ػػػاضبرغدػاإلضغصتروظي
Asmaarashad49@gmail.com                                                              

ػuniv.edu.eg/-http://staffsites.sohagػasmaa_elsayed:ػػػػػإضصتروظيطوشعػػ
 

ػاضطؤعالتػاضطضطغظ
ػ

جاططظػجظوبػػ-طنػصضغظػاضتربغظػبدوعاجػ-1998دورػغوظغوػ-غظصاضورغوسػاضطضومػواضتربب -1
ػػبتػدغرػرامػجغدػجدًاػطعػطرتبظػاضذرف.ػ-اضوادي

بتػدغرػػ-جاططظػجظوبػاضواديػ-طنػصضغظػاضتربغظػبدوعاجػ-ػ2002دبضومػخاصظػسيػاضتربغظ -2
 رامػجغدػجدا.

ػاضتربغظ -3 ػسي ػاضػ-طاجدتغر ػتدرغس ػوطرق ػطظاعج ػصضغظػػ-2008غوضغوػ-طغوضظتخصص طن
ػبدوعاج ػدوعاجػ-اضتربغظ ػػ-جاططظ ػططتاز ػبتػدغر ػاضتوصغظ ػبغنػطع ػواضتداول باضطبارظ
 اضجاططاتػاضطصرغظ.

طنػػ-2017دغدطبرػ-تخصصػطظاعجػوطرقػتدرغسػاضطغوضظػ-دصتوراهػاضغضدغظػسيػاضتربغظ -4
ػبدوعاج ػاضتربغظ ػدوعاجػ-صضغظ ػػ-جاططظ ػواضتداول ػباضطبارظ ػاضتوصغظ ػاضجاططاتػطع بغن

 .واضطراصزػاضبحثغظػاضطتخصصظػباضطغوضظػسيػطصر

ػ
ػاضخبراتػاضوظغغغظ

 ػ2018ارتبارًاػطنػغظاغرػ-جاططظػدوعاجػ-صضغظػاضتربغظػ-طدرسػبػدمػاضطظاعجػوطرقػاضتدرغس
 وحتىػاآلن.

 جاططظػدوعاجػ-صضغظػاضتربغظػ-طدرسػطداردػبػدمػاضطظاعجػوطرقػاضتدرغس. 

 جاططظػدوعاجػ-صضغظػاضتربغظػ-تدرغسططغدػبػدمػاضطظاعجػوطرقػاض. 

mailto:newsmsm2010@yahoo.com
mailto:Asmaarashad49@gmail.com
mailto:Asmaarashad49@gmail.com
http://staffsites.sohag-univ.edu.eg/


  

2 

 

ػاالظتاجػاضطضطيػواضغصري
 تمػاضحصولػرضغؼاػاضتياضردائلػ (ػأ

ػاضتربغظ -1 ػسي ػاضغضدغظ ػدصتوراه ػدرجظ ػتدرغسػ-اضدصتوراه: ػوطرق تخصصػػ-طظاعج
 .""اضطغوضظ

ػ ػ" ػاضظطوػطوضورؼا ػرضىػتدرغع ػوذاغر" ػ"آدى ػظطوذج ػبادتخدام ػبرظاطجػطػترح سارضغظ
غمػاضطضطغظػواضرغاضغظػوتظطغظػبطضػطؼاراتػاضتغصغرػضدىػأطغالػاضططرسيػضبطضػاضطغاع

ػطاػشبلػاضطدردظ".
 ."تخصصػ"اضطغوضظػ-تدرغساضطظاعجػوطرقػطاجدتغرػسيػاضاضطاجدتغر:ػ -2

ػاضطغاعغمػ ػضبطض ػاضبدغضظ ػاضتصورات ػتصوغب ػسي ػ"بودظر" ػظطوذج ػسطاضغظ ػ" طوضورؼا
ػظػاضتربغظػبدوعاج".اضطضطغظػواضرغاضغظػضدىػطاضباتػذطبظػرغاضػاألطغالػبصضغ

 اضبحوثػاضطظذورةػ (ػب

ػاضضهػ -1 ػخضف ػرذاد ػأدطاء ػأحطد، ػبادط ػصبري ػربداضضه، ػطحطد ػذؼظاز ػدالطظ، ػرضى حدن
ػاضطضطغظػ(.2020). ػاضطغاعغم ػبطض ػظطو ػتدرغع ػرضى ػوذاغر" ػ"آدى ػظطوذج سارضغظ

وتظطغظػبطضػطؼاراتػاضتغصغرػضدىػأطغالػطاػشبلػاضطدردظ.ػاضطجضظػاضتربوغظ.ػصضغظػ
 .63-2(،4،ع).ػجاططظػدوعاجاضتربغظ

ػاضضهػ -2 ػخضف ػرذاد ػأدطاء ػأحطد، ػبادط ػصبري ػربداضضه، ػطحطد ػذؼظاز ػدالطظ، ػرضى حدن
سارضغظػظطوذجػ"آدىػوذاغر"ػرضىػتدرغعػاضظطوػاضططرسىػوظطوػبطضػاضطغاعغمػ(.2020).

ػجاططظػ ػاضتربغظ. ػصضغظ ػاضتربوغظ. ػاضطجضظ ػاضطدردظ. ػشبل ػطا ػأطغال ػضدى اضرغاضغظ
 .256-194(،3،ع)دوعاج

 

ػاضظدواتػواضطؤتطراتػاضطضطغظ
  م

 عنوان المؤتمر
 

 فترة انعقاد المؤتمر
الكلٌة التً انعقد 

 فٌها المؤتمر
نوع 

 المشاركة

المؤتمر الدولً األول لكلٌة التربٌة )المعلم ومتطلبات  1
 العصر الرقمً ممارسات وتحدٌات(

نوفمبر  72-72
7102 

 كلٌة التربٌة
 جامعة سوهاج

الحضور 
 نظٌمتوال

المؤتمر الدولً الثانً لكلٌة رٌاض األطفال )بناء طفل  2
 (7101الجٌل الرابع فً ضوء رؤٌة التعلٌم

02-02 
 7102ٌولٌو

كلٌة رٌاض األطفال 
 جامعة أسٌوط

الحضور 
 والمناقشة

)العلمً الخامس( لكلٌة  المؤتمر الدولً الثانً 3
 التربٌة)التربٌة والتحدٌات المجتمعٌة(

 كلٌة التربٌة 7102إبرٌل  2-00
 قناجامعة 

الحضور 
 والمناقشة

المؤتمر العلمً األول لقسم أصول التربٌة )مجانٌة  4
 واتجاهات"( ىالتعلٌم بٌن القبول والرفض "رؤ

 كلٌة التربٌة 7102فبراٌر 72
 جامعة سوهاج

الحضور 
 والمناقشة

طفل  )بناءالعلمً األول لكلٌة رٌاض األطفال المؤتمر  5
 لمجتمع أفضل فً ظل المتغٌرات المعاصرة(

كلٌة رٌاض األطفال  7102فبراٌر  6-2
 جامعة أسٌوط

الحضور 
 والمناقشة

المؤتمر األول لشباب الباحثٌن بجامعة سوهاج )البحث  6
تحدٌات الحاضر وطموحات  -العلمً وقضاٌا المجتمع

 المستقبل

 كلٌة التربٌة 7101ماٌو  2
 جامعة سوهاج

الحضور 
 والمناقشة

ندوة بعنوان "البنائٌة والمدخل المنظومى فً التعلٌم  7
 والتعلم".

 كلٌة التربٌة 7117دٌسمبر 02
جامعة -بسوهاج

 جنوب الوادي

 

الحضور 
 النظٌمو
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ػاضدوراتػاضتدرغبغظػوورشػاضططل
 مكان االنعقاد فترة انعقاد الدورة موضوع الدورة م
 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102برنوفم72 الرقمًتصمٌم وإنتاج المحتوى  0

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102نوفمبر72 همعاٌٌر الحكم على جودة رسائل الماجستٌر والدكتورا 7
 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102نوفمبر72 سكوبس واتحاد الجامعات 0
المفاهٌم المغلوطة المرتبطة بعملٌتً التعلٌم والتعلم  2

 عة ونماذج تصوٌبهالدى طالب الجام
 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102نوفمبر70

معاٌٌر االعتماد البرامجً األحد عشر وكٌفٌة استٌفاء  5
 المؤشرات والممارسات الخاصة بها على نحو تطبٌقً

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102رنوفمب02

 سوهاججامعة  -كلٌة التربٌة 7102نوفمبر07 توصٌف البرامج األكادٌمٌة 6

معاٌٌر االعتماد البرامجً فً التعلٌم العالً وكٌفٌة  2
 استٌفائها

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102أكتوبر2

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102ٌونٌو76 االعتماد البرامجً: المفاهٌم واالساسٌات 2

توصٌف البرامج والمقررات الدراسٌة وفقاً لمعاٌٌر  2
 ن الجودة واالعتمادالهٌئة القومٌة لضما

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102إبرٌل70

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102ٌناٌر06 استخدام تطبٌقات التعلم اإللكترونً فً التعلٌم الجامعً 01

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102فبراٌر72-72 تصمٌم وتفعٌل المقرر اإللكترونً 00

ٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة بكلٌة التعرٌف بمشروع دعم وتطو 07
 التربٌة بسوهاج

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102دٌسمبر02

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7102فبراٌرEKB 00-07كٌفٌة االستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري 00

 جامعة عٌن شمس 7112 (TOEFL)الحصول على شهادة التوٌفل  02

 ICT  Training Basic)ماتالمعلو وتكنولوجٌانظم  05
Track) 

 جامعة سوهاج -كلٌة التربٌة 7116ٌولٌو2-ٌونٌو0

ػ
ػاضخبراتػاضطؼظغظػواضتدرغدغظ

األذرافػرضىػاضتدرغبػاضطغداظيػ"اضتربغظػاضططضغظ"ػضطاضباتػاضغرشتغنػاضثاضثظػواضرابطظػذطبظػ -1
 اضطغوضظػبصضغظػاضتربغظػجاططظػدوعاج.

اضطاطظػظظامػاضطامػاضواحدػرضىػاضتربغظػاضططضغظػ"اضتدرغسػاضطصعر"ػاضطذارصظػسيػتدرغبػطالبػاضدبضومػ -2
 واضذىػتمػاجراؤهػبصضغظػاضتربغظػجاططظػدوعاج.ػػ2020-2013خاللػاألروامػاضدرادغظ

 .2018اضطذارصظػسيػتدرغبػططضطاتػاضططاعدػاألزعرغظػبدوعاجػرضىػطظاعجػرغاضػاألطغالػ -3

طغالػرضىػادتراتغجغاتػاضتطضغمػواضتطضمػػاضحدغثظػاضطذارصظػسيػتدرغبػططضطاتػوطوجؼاتػرغاضػاأل -4
 .2019سيػطجالػرغاضػاألطغالػبصضغظػاضتربغظػجاططظػدوعاج،

 واضدراداتػاضطضغا.ػساضطذارصظػسيػإردادػاالطتحاظاتػوتصحغحؼاػبطرحضتيػاضبصاضورغو -5

 واضدراداتػاضطضغا.ػسضطالبػاضبصاضورغواضطذارصظػسيػأرطالػاضصظترولػ -6

 خاصظػبطرحضتيػاضبصاضورغوسػواضدراداتػاضطضغاػاضػغامػبتدرغسػطواد -7

 الفرقة الدراسية المقرر م

 رٌاض أطفال -دبلوم مهنٌة مناهج رٌاض األطفال 1

 شعبة الطفولة -الرابعة تكوٌن المفاهٌم العلمٌة والرٌاضٌة لدى طفل الروضة 2

 شعبة الطفولة -الرابعة طرق تنفٌذ برامج األطفال 3

 شعبة الطفولة -عةالراب مناهج الطفل 4

 شعبة الطفولة -الثالثة تخطٌط برامج األطفال 5
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