
 - 1 - 

  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرحمن الرحيم هللا الرحمن الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسبس

  

  كلية التربيةكلية التربية

  المناهج وطرق التدريسالمناهج وطرق التدريسقسم قسم 

  
  سيرة ذاتيةسيرة ذاتية

  نجالء عبد الغفار دمحم طلبنجالء عبد الغفار دمحم طلب    / /   دكتورةدكتورة

  جامعة سوهاججامعة سوهاج  --  كلية التربيةكلية التربيةببمدرس مدرس 

 

 

 

 

 

 

   انجٛبَبد انجٛبَبد

خخانشخصٛـانشخصٛـ

::  
 

  وو57925792//22//5555    ::  تبسٚخ انًٛالدتبسٚخ انًٛالد  

  ًٛثُذس عْٕبد قغى ألثُذس عْٕبد قغى أل    ––عْٕبد عْٕبد     ::  الدالدــيحم انًٛيحم ان    

  2292025526000229202552600022  : :   خخبقبقــسقى انجطسقى انجط  

  سقى رٕاص انغفشسقى رٕاص انغفش  AA2233669999440033  

  يتضٔرخ يتضٔرخ   انحبنخ االرتًبػٛخانحبنخ االرتًبػٛخ  

  ٌػ يصُغ انغضل ٔانُغٛذ قغى ألػ يصُغ انغضل ٔانُغٛذ قغى أل5656  ::انؼُـــٕاٌانؼُـــٕا  

    يحبفظخ عْٕبديحبفظخ عْٕبد

  0555545577605555455776      ::يحًـــــــٕليحًـــــــٕل  ::  ٌٌٕٕــــــــتهٛفتهٛف  

      0505526259205055262592::يحًـــــــٕليحًـــــــٕل

      
   انٛكتشَٔٙانٛكتشَٔٙثشٚذ ثشٚذ::      nnaaggllaallmmnn@@yyaahhoooo..ccoomm  

    

   انًؤْالد انًؤْالد

                            ::انؼهًٛخانؼهًٛخ

      
 

 

 

   ثكاابنٕسٕٚط تشثٛااخ َٕػٛااخ  فااٗ انتشثٛااخ انًٕعااٛمٛخ تمااذٚش ػاابو رٛااذ رااذا  يااغ ثكاابنٕسٕٚط تشثٛااخ َٕػٛااخ  فااٗ انتشثٛااخ انًٕعااٛمٛخ تمااذٚش ػاابو رٛااذ رااذا  يااغ

  )األٔنٗ ػهٗ انذفؼخ ٔانكهٛخ(.)األٔنٗ ػهٗ انذفؼخ ٔانكهٛخ(.يشتجخ انششف يشتجخ انششف 

   رُاإة رُاإة   ربيؼااخربيؼااخ  --تشثٛااخ ثغاإْبدتشثٛااخ ثغاإْبدكهٛااخ انكهٛااخ ان  --و و 57795779دثهاإو صب ااخ فااٙ انتشثٛااخ دثهاإو صب ااخ فااٙ انتشثٛااخ

  ..انٕاد٘ ثتمذٚش ػبو رٛذانٕاد٘ ثتمذٚش ػبو رٛذ

   ربيؼااخ ربيؼااخ   --كهٛااخ انتشثٛااخ ثغاإْبدكهٛااخ انتشثٛااخ ثغاإْبد  ––  وو20020033انتشثٛااخ  انتشثٛااخ    فااٙفااٙيبرغااتٛش يبرغااتٛش

      رُٕة انٕاد٘رُٕة انٕاد٘

"ىادتخدامىبرنامجىمقترحىلأللعابىالذعبوةىفيىتدروسىالتربوةىالمودوقوةى"ىادتخدامىبرنامجىمقترحىلأللعابىالذعبوةىفيىتدروسىالتربوةىالمودوقوةى  ::ثؼُٕاٌثؼُٕاٌ
عىاألبتدائىى"ىبتقدورىرامىعىاألبتدائىى"ىبتقدورىرامىوأثرهىرلىىالتحصولىوىالتذوقىالمودوقىىلدىىتالموذىالصفىالرابوأثرهىرلىىالتحصولىوىالتذوقىالمودوقىىلدىىتالموذىالصفىالراب

  ممتازممتاز

  ربيؼااااخ ربيؼااااخ   --كهٛااااخ انتشثٛااااخكهٛااااخ انتشثٛااااخ  ––  وو20205500خخٛاااٛااادكتااإساِ انفهغاااافخ فااااٗ انتشثدكتااإساِ انفهغاااافخ فااااٗ انتشث

  ..عْٕبدعْٕبد

"ىفارلوةىبرنامجىمقترحىفيىالتربوةىالمودوقوةىقائمىرلىىالتعلمى"ىفارلوةىبرنامجىمقترحىفيىالتربوةىالمودوقوةىقائمىرلىىالتعلمى: : ثؼُٕاٌثؼُٕاٌ  --11

mailto:naglalmn@yahoo.com
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الذاتيىفيىالتحصولىالمعرفيىوتنموةىبعضىالمكاراتىالمودوقوةىوالتذوقىالذاتيىفيىالتحصولىالمعرفيىوتنموةىبعضىالمكاراتىالمودوقوةىوالتذوقى
  طفالىبكلوةىالتربوةىبدوهاجى"طفالىبكلوةىالتربوةىبدوهاجى"المودوقىىلدىىطالباتىذعبةىرواضىاألالمودوقىىلدىىطالباتىذعبةىرواضىاأل

)يغ انتٕ ٛخ ثتجبدنٓب ثٍٛ انزبيؼبد ٔيشاكض انجحٕث راد )يغ انتٕ ٛخ ثتجبدنٓب ثٍٛ انزبيؼبد ٔيشاكض انجحٕث راد   ثتمذٚش ػبو يًتبصثتمذٚش ػبو يًتبص

  (.(.ٔتضًُٛٓب ضًٍ يُبْذ سٚبض األطفبلٔتضًُٛٓب ضًٍ يُبْذ سٚبض األطفبل  انؼالقخانؼالقخ

  ًُب ت ًُب ت انان

  االداسٚخاالداسٚخ
  ٗيشارغ صبسرٗ يؼتًذ يٍ ْٛئخ ضًبٌ انزٕدح نًؤعغبد انتؼهٛى انؼبنٗيشارغ صبسرٗ يؼتًذ يٍ ْٛئخ ضًبٌ انزٕدح نًؤعغبد انتؼهٛى انؼبن  

  ًٍٛيذسة يؼتًذ نذٖ االكبدًٚٛخ انًُٓٛخ نهًؼهًٍٛيذسة يؼتًذ نذٖ االكبدًٚٛخ انًُٓٛخ نهًؼه  

  ٗػضٕ ثًششٔع يؼبيم انتبحٛش انؼشثٗػضٕ ثًششٔع يؼبيم انتبحٛش انؼشث    

  ّٛيذٚش ٔحذح انخذيبد االنكتشَٔٛخ ثكهٛخ انتشثّٛيذٚش ٔحذح انخذيبد االنكتشَٔٛخ ثكهٛخ انتشث  

  االياٍ ٔانغااليّ ٔاداسح االصيابد ثكهٛاخ انتشثٛاخ انُٕػٛاّ ثزبيؼاخ االياٍ ٔانغااليّ ٔاداسح االصيابد ثكهٛاخ انتشثٛاخ انُٕػٛاّ ثزبيؼاخ   ٔحاذحٔحاذحٚش ٚش يذيذ

  عْٕبدعْٕبد

    انٕظبئف  انٕظبئف

  انغبثمخ : انغبثمخ : 
  وو57765776//33//33  اػتجبسا  يٍ:اػتجبسا  يٍ:  ثغْٕبدثغْٕبدثكهٛخ انتشثٛخ ثكهٛخ انتشثٛخ   ححيؼٛذيؼٛذ..    

   انتشثٛااخ ثغاإْبدانتشثٛااخ ثغاإْبدثكهٛااخ ثكهٛااخ   انًُاابْذ ٔطااشت انتااذسٚظ انًُاابْذ ٔطااشت انتااذسٚظ ثمغااى ثمغااى يااذسط يغاابػذ يااذسط يغاابػذ  

  وو20032003  اػتجبسا  يٍ:اػتجبسا  يٍ:

   اػتجابسا  ياٍ:اػتجابسا  ياٍ:  ثغإْبدثغإْبدكهٛاخ انتشثٛاخ كهٛاخ انتشثٛاخ ثمغى انًُبْذ ٔطشت انتذسٚظ  ثثمغى انًُبْذ ٔطشت انتذسٚظ  ثيذسط يذسط    

  وو20502050//5050//2626

    

   انخجشاد انخجشاد

ٔاألَشطخ ٔاألَشطخ 

  انتشثٕٚخ انتشثٕٚخ 
 

 

 

 

 

  ::الجامعه الجامعه خبرات وأنشطة داخل خبرات وأنشطة داخل 

   ٍ20572057ياابسط ياابسط   44--33ارتٛاابص تااذسٚت انتخطااٛظ االعااتشاتٛزٗ فااٙ انفتااشِ يااٍ ارتٛاابص تااذسٚت انتخطااٛظ االعااتشاتٛزٗ فااٙ انفتااشِ ياا  

  انتبثؼّ نٓٛئخ ضًبٌ انزٕدِ انتبثؼّ نٓٛئخ ضًبٌ انزٕدِ 

   انتبثؼّ نٓٛئخ انتبثؼّ نٓٛئخ   20572057يبسط يبسط   99--55فٙ انفتشِ يٍ فٙ انفتشِ يٍ   انتمٕٚى انزاتٗانتمٕٚى انزاتٗارتٛبص تذسٚت ارتٛبص تذسٚت

  ضًبٌ انزٕدِ ضًبٌ انزٕدِ 

   انتبثؼااّ انتبثؼااّ   20572057ياابسط ياابسط   5252--5050فااٙ انفتااشِ يااٍ فااٙ انفتااشِ يااٍ   َاإاتذ انااتؼهىَاإاتذ انااتؼهىارتٛاابص تااذسٚت ارتٛاابص تااذسٚت

  نٓٛئخ ضًبٌ انزٕدِ نٓٛئخ ضًبٌ انزٕدِ 

   20572057ياابسط ياابسط   5757--5959فااٙ انفتااشِ يااٍ فااٙ انفتااشِ يااٍ   انًشارؼااخ انخبسرٛااخانًشارؼااخ انخبسرٛااخارتٛاابص تااذسٚت ارتٛاابص تااذسٚت  

  انتبثؼّ نٓٛئخ ضًبٌ انزٕدِ انتبثؼّ نٓٛئخ ضًبٌ انزٕدِ 

  انًااؤتًش انااذٔنٗ االٔل نًشكااض ضااًبٌ انزاإدح ثزبيؼااخ انًااؤتًش انااذٔنٗ االٔل نًشكااض ضااًبٌ انزاإدح ثزبيؼااخ   انًشاابسكخ فااٙ تُظااٛىانًشاابسكخ فااٙ تُظااٛى

اٌ " انزبيؼاابد انؼشثٛااخ فااٙ ضاإ  اقتصاابد انًؼشفااخ ٔسٚاابدح اٌ " انزبيؼاابد انؼشثٛااخ فااٙ ضاإ  اقتصاابد انًؼشفااخ ٔسٚاابدح عاإْبد ثؼُاإعاإْبد ثؼُاإ

  20572057اثشٚم اثشٚم   33--55االػًبل ٔضًبٌ انزٕدح "فٙ انفتشِ يٍ االػًبل ٔضًبٌ انزٕدح "فٙ انفتشِ يٍ 

     ٗانًشاااابسكخ فااااٙ تُظااااٛى انًااااؤتًش انااااذٔنٗ انشاثااااغ نًؼبياااام انتاااا حٛش انؼشثااااٗ انًشاااابسكخ فااااٙ تُظااااٛى انًااااؤتًش انااااذٔنٗ انشاثااااغ نًؼبياااام انتاااا حٛش انؼشثاااا

َٕٚٛإ َٕٚٛإ   2323  ––  2525"انتصُٛف االكابدًٚٗ نهزبيؼابد انؼشثٛاخ " فاٙ انفتاشِ ياٍ "انتصُٛف االكابدًٚٗ نهزبيؼابد انؼشثٛاخ " فاٙ انفتاشِ ياٍ 

20572057  ..  

   إلػااذادٍْ نهؼًااام إلػااذادٍْ نهؼًااام   انؼًهٛااخ نطبنجاابد شاااؼجخ انطفٕنااخانؼًهٛااخ نطبنجاابد شاااؼجخ انطفٕنااخاإلشااشاف ػهااٗ انتشثٛاااخ اإلشااشاف ػهااٗ انتشثٛاااخ

  ..شٚبض األطفبلشٚبض األطفبلكًؼهًبد ثكًؼهًبد ث

   .انًشبسكخ فٙ األششاف ػهٗ األعش انطالثٛخ. انًشبسكخ فٙ األششاف ػهٗ األعش انطالثٛخ  

  يماشساديماشساد  نزإدح ٔاالػتًابد ياٍ صاالل تٕ اٛفنزإدح ٔاالػتًابد ياٍ صاالل تٕ اٛفانًشبسكخ فٙ يششٔع تٕكٛاذ اانًشبسكخ فٙ يششٔع تٕكٛاذ ا  

  شؼجخ انطفٕنخ.شؼجخ انطفٕنخ.

   تٕكٛااذ تٕكٛااذ ضااًٍ يشااشٔع ضااًٍ يشااشٔع ثبنكهٛااخ ثبنكهٛااخ انًشاابسكخ فااٙ تٕ ااٛف انًمااشساد انتشثٕٚااخ انًشاابسكخ فااٙ تٕ ااٛف انًمااشساد انتشثٕٚااخ

  ٛخ.ٛخ.انزٕدح ثبنكهانزٕدح ثبنكه
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  .حضٕس انؼذٚذ يٍ ٔسػ انؼًم ثبنكهٛخ ضًٍ يششٔع تٕكٛذ انزٕدح ثبنكهٛخ.حضٕس انؼذٚذ يٍ ٔسػ انؼًم ثبنكهٛخ ضًٍ يششٔع تٕكٛذ انزٕدح ثبنكهٛخ  
  ::خبرات وأنشطة خارج الجامعةخبرات وأنشطة خارج الجامعة

   ّانًشاابسكّ فااخ فبػهٛاابد انااذٔسِ انضساػٛااّ انخبيغااّ ٔانخالحااٍٛ ثكهٛااّ انضساػااّ انًشاابسكّ فااخ فبػهٛاابد انااذٔسِ انضساػٛااّ انخبيغااّ ٔانخالحااٍٛ ثكهٛااّ انضساػاا

  ربيؼّ عْٕبد .ربيؼّ عْٕبد .

  صااالل صااالل   ""نتؼهااٛى ٔقضاابٚب انًزتًااغ انًؼب ااشنتؼهااٛى ٔقضاابٚب انًزتًااغ انًؼب ااشاا""  ::انًشاابسكخ فااٙ حضاإس يااؤتًشانًشاابسكخ فااٙ حضاإس يااؤتًش

ثبالشاااتشاع ياااغ ربيؼاااخ ثبالشاااتشاع ياااغ ربيؼاااخ و ٔاناااز٘ ػماااذ و ٔاناااز٘ ػماااذ 20020022  أثشٚااامأثشٚااام  2525--2020ياااٍ: ياااٍ:   ححانفتاااشانفتاااش

  ..عْٕبدعْٕبد

  " :صااالل شاآش " صااالل شاآش انتؼهااٛى ٔتحااذٚبد انًغااتمجمانتؼهااٛى ٔتحااذٚبد انًغااتمجمانًشاابسكخ فااٙ حضاإس يااؤتًش: "انًشاابسكخ فااٙ حضاإس يااؤتًش "

  و ٔانز٘ ػمذ ثبالشتشاع يغ ربيؼخ عْٕبد.و ٔانز٘ ػمذ ثبالشتشاع يغ ربيؼخ عْٕبد.20072007أثشٚم أثشٚم 

   انًشاابسكخ فااٗ تااذسٚت يؼهًاابد سٚاابض االطفاابل ثٕسشااخ ػًاام حاإل تصااًٛى انًشاابسكخ فااٗ تااذسٚت يؼهًاابد سٚاابض االطفاابل ثٕسشااخ ػًاام حاإل تصااًٛى

ٍ تؼهى االطفبل " ثبنتؼابٌٔ ياغ ٍ تؼهى االطفبل " ثبنتؼابٌٔ ياغ ٔاػذاد ٔاعتخذاو انٕعبئم انتؼهًّٛٛ فٗ تحغٛٔاػذاد ٔاعتخذاو انٕعبئم انتؼهًّٛٛ فٗ تحغٛ

ٔحتاٗ ٔحتاٗ   5555//  5252ٔصاسح انتشثٛخ ٔانتؼهاٛى ٔيُظًاخ انَٕٛغاٛف  فاٗ انفتاشِ ياٍ ٔصاسح انتشثٛخ ٔانتؼهاٛى ٔيُظًاخ انَٕٛغاٛف  فاٗ انفتاشِ ياٍ 

77//5252  //20592059  

   ٕحضٕس ٔسشّ ػًم ثؼُٕاٌ اػذاد ثُٕع األعئهّ نًمشساد كهّٛ انتشثٛاّ ٕٚنٛإ حضٕس ٔسشّ ػًم ثؼُٕاٌ اػذاد ثُٕع األعئهّ نًمشساد كهّٛ انتشثٛاّ ٕٚنٛا

  و.و.20552055

   يغتشبس ػبو األَشطّ انفُّٛ ثزبيؼّ عْٕبد يغتشبس ػبو األَشطّ انفُّٛ ثزبيؼّ عْٕبد  

  يحكى انًغبثمبد انفُّٛ ثزبيؼّ عْٕبديحكى انًغبثمبد انفُّٛ ثزبيؼّ عْٕبد  

  .انًشبسكخ فٙ حضٕس انؼذٚذ يٍ انًؤتًشاد صبسد انزبيؼخ ٔداصهٓب.انًشبسكخ فٙ حضٕس انؼذٚذ يٍ انًؤتًشاد صبسد انزبيؼخ ٔداصهٓب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   حضٕس حضٕس

انذٔساد انذٔساد 

  خ:خ:انتذسٚجٛانتذسٚجٛ

 

 

 

 

 

 

  ::دورات تدريبيةدورات تدريبية

  5555//2323فااٙ انفتااشح يااٍ: فااٙ انفتااشح يااٍ: "أصالقٛاابد ٔاداة انًُٓااخ" "أصالقٛاابد ٔاداة انًُٓااخ"   حضاإس دٔسح تذسٚجٛااخحضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ  

  و.و.20042004//5555//2424إنٗ إنٗ 

  " إناإنا  55//2222" فٙ انفتشح يٍ: " فٙ انفتشح يٍ: يٓبساد انتذسٚظ انفؼبليٓبساد انتذسٚظ انفؼبلحضٕس دٔسح تذسٚجٛخ "حضٕس دٔسح تذسٚجٛخ ٗ ٗ

  و.و.20020066//55//3535

  " فااٙ انفتااشح يااٍ: " فااٙ انفتااشح يااٍ: تًُٛااخ يٓاابساد االتصاابل انفؼاابلتًُٛااخ يٓاابساد االتصاابل انفؼاابلحضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ "حضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ "

  و.و.20062006//66//2020إنٗ إنٗ   66//5252

  " إناٗ إناٗ   66//2525" فاٙ انفتاشح ياٍ: " فاٙ انفتاشح ياٍ: يٓبساد انتفكٛش انفؼابليٓبساد انتفكٛش انفؼابلحضٕس دٔسح تذسٚجٛخ "حضٕس دٔسح تذسٚجٛخ

    و.و.20020066//66//2299

  " إناٗإناٗ  99//2323" فٙ انفتاشح ياٍ: " فٙ انفتاشح ياٍ: كفب اد انجحج انتشثٕ٘كفب اد انجحج انتشثٕ٘حضٕس دٔسح تذسٚجٛخ "حضٕس دٔسح تذسٚجٛخ  

  و.و.20062006//99//2626
  ::تدريبية لوظيفة مدرستدريبية لوظيفة مدرس  دوراتدورات

  " 5555//2222" فااٙ انفتااشح يااٍ: " فااٙ انفتااشح يااٍ: أصالقٛاابد ٔاداة انًُٓااخأصالقٛاابد ٔاداة انًُٓااخحضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ "حضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ  

  و.و.20062006//5555//3030إنٗ إنٗ 

  " 5454إناٗ إناٗ   22//5252" فاٙ انفتاشح ياٍ: " فاٙ انفتاشح ياٍ: انغبػبد انًؼتًذحانغبػبد انًؼتًذححضٕس دٔسح تذسٚجٛخ "حضٕس دٔسح تذسٚجٛخ  

  و.و.20020022//22//

  " انفتااشح يااٍ: انفتااشح يااٍ:   ""اعااتخذاو انتكُٕنٕرٛااب فااٙ انتااذسٚظاعااتخذاو انتكُٕنٕرٛااب فااٙ انتااذسٚظحضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ "حضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ

  و.و.20092009//22//2222إنٗ إنٗ   22//2020

  " 33//66" فاٙ انفتاشح ياٍ: " فاٙ انفتاشح ياٍ: تًُٛخ يٓبساد انؼشض انفؼبلتًُٛخ يٓبساد انؼشض انفؼبلحضٕس دٔسح تذسٚجٛخ "حضٕس دٔسح تذسٚجٛخ  

  و.و.20092009//33//22إنٗ إنٗ 
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  " فااٙ انفتااشح يااٍ:" فااٙ انفتااشح يااٍ:انفؼاابلانفؼاابلاالتصاابل االتصاابل يٓاابساد يٓاابساد تًُٛااخ تًُٛااخ حضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ "حضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ "  

  و.و.20092009//55//5454إنٗ إنٗ   55//5252

   " فااٙ " فااٙ يٓاابساد االتصاابل فااٙ َظااى انتؼهااٛى انًختهفااخيٓاابساد االتصاابل فااٙ َظااى انتؼهااٛى انًختهفااخحضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ " حضاإس دٔسح تذسٚجٛااخ "

  ..وو20092009//22//3030إنٗ إنٗ   22//2222انفتشح يٍ: انفتشح يٍ: 

  " إناٗ إناٗ   5555//2424" فاٙ انفتاشح ياٍ: " فاٙ انفتاشح ياٍ: إداسح انفشٚق انجحخاٙإداسح انفشٚق انجحخاٙحضٕس دٔسح تذسٚجٛخ "حضٕس دٔسح تذسٚجٛخ

  و.و.20020099//5555//2626

   إناااااٗ إناااااٗ   55//22" فاااااٙ انفتاااااشح ياااااٍ: " فاااااٙ انفتاااااشح ياااااٍ: انُشاااااش انؼهًاااااٗانُشاااااش انؼهًاااااٗحضااااإس دٔسح تذسٚجٛاااااخ حضااااإس دٔسح تذسٚجٛاااااخ

  و.و.20552055//55//44

   55//2222" فٙ انفتاشح ياٍ: " فٙ انفتاشح ياٍ: ثشَبيذ انتخطجظ األعتشاتٛزٗثشَبيذ انتخطجظ األعتشاتٛزٗحضٕس دٔسح تذسٚجٛخ حضٕس دٔسح تذسٚجٛخ  

  و.و.20552055//55//2424إنٗ إنٗ 

   فاٙ " فاٙ ث انتُبفغاّٛ انًحهٛاّ ٔانذٔنٛاّث انتُبفغاّٛ انًحهٛاّ ٔانذٔنٛاّيشاشٔػبد انجحإيشاشٔػبد انجحإحضٕس دٔسح تذسٚجٛخ حضٕس دٔسح تذسٚجٛخ "

  و.و.20205555//99//5555إنٗ إنٗ   99//77انفتشح يٍ: انفتشح يٍ: 

  ّ66--33فااٗ انفتااشِ يااٍ فااٗ انفتااشِ يااٍ   فااٗ يغاابثمّ عااتبس يٛكااش ربيؼااّ عاإْبدفااٗ يغاابثمّ عااتبس يٛكااش ربيؼااّ عاإْبد  يشاابسكّ فؼبنااّيشاابسكّ فؼبناا  

  وو20552055س س دٚغًتدٚغًت

   صجشاد صجشاد  

  ٖأصشٖأصش  
 

   ارتٛبص تذسٚت ارتٛبص تذسٚتTTOOTT   عبػخ تذسٚجٛخ فٙ انفتشِ ياٍ عبػخ تذسٚجٛخ فٙ انفتشِ ياٍ   6060ثزبيؼخ عْٕبد ايذح ثزبيؼخ عْٕبد ايذح

  ..  20542054//33//66ٔحتٗ ٔحتٗ   22//2424

   انحصٕل ػهٗ شٓبدح انحصٕل ػهٗ شٓبدح((IICCTT))  ::  
SSuupprreemmee  CCoouunncciill  ooff  UUnniivveerrssiittiieess  CCeennttrraall  ooff  IICCTT  TTrraaiinniinngg  ((CCUUIICCTTTT))  

IImmpprroovviinngg  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  WWoorrkkffoorrccee  IICCTT  SSkkiillllss  PPrroojjeecctt  

  غخ االَزهٛضٚخغخ االَزهٛضٚخفٙ انه  فٙ انه    ارتٛبص ايتحبٌ انتٕٚفمارتٛبص ايتحبٌ انتٕٚفم  ((TTOOEEFFLL))      

   ثكهٛخ اٜداة قغى انهغخ انفشَغٛخ.ثكهٛخ اٜداة قغى انهغخ انفشَغٛخ.ارتٛبص دٔسح تذسٚجٛخ فٙ انهغخ انفشَغٛخ ارتٛبص دٔسح تذسٚجٛخ فٙ انهغخ انفشَغٛخ  

  جشاد جشاد انخانخ

انتذسٚجٛخ انتذسٚجٛخ 

انتٙ تى انتٙ تى 

  انمٛبو ثٓبانمٛبو ثٓب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   انزإدح فاٙ اإلداسح )انزإدح فاٙ اإلداسح فؼبنٛبد انجشَبيذ انتاذسٚجٙ فؼبنٛبد انجشَبيذ انتاذسٚجٙ فٙ فٙ يغبػذ يغبػذ االشتشاع كًذسة االشتشاع كًذسة(

إناٗ إناٗ   وو20072007//5050//3535انًُؼماذ فاٙ انفتاشح ياٍ: انًُؼماذ فاٙ انفتاشح ياٍ:   انًذسعٛخ نهًذاسط انخبَٕٚخ(انًذسعٛخ نهًذاسط انخبَٕٚخ(

  ..وو20072007//5555//22

   ٙاالتزبْااابد )االتزبْااابد االشاااتشاع كًاااذسة يغااابػذ فاااٙ فؼبنٛااابد انجشَااابيذ انتاااذسٚجٙ االشاااتشاع كًاااذسة يغااابػذ فاااٙ فؼبنٛااابد انجشَااابيذ انتاااذسٚج(

انًُؼمااذ فااٙ انفتااشح يااٍ: انًُؼمااذ فااٙ انفتااشح يااٍ: شح فااٙ انتٕرٛااّ انفُااٙ نهًااذاسط انخبَٕٚااخ( شح فااٙ انتٕرٛااّ انفُااٙ نهًااذاسط انخبَٕٚااخ( انًؼب ااانًؼب اا

  و.و.20072007//5252//5757و إنٗ و إنٗ 20072007//5252//2626

   ٙانًؼهاى انُشاظ فاٙ كهٛاخ انًؼهاى انُشاظ فاٙ كهٛاخ فؼبنٛبد ثجشَبيذ تاذسٚت فؼبنٛبد ثجشَبيذ تاذسٚت االشتشاع كًذسة يغبػذ فٙ االشتشاع كًذسة يغبػذ ف

فااٙ فااٙ انتشثٛااخ ثغاإْبد ثبنتؼاابٌٔ يااغ يشااشٔع تحغااٍٛ انتؼهااٛى انخاابَٕ٘ ٔرناا  انتشثٛااخ ثغاإْبد ثبنتؼاابٌٔ يااغ يشااشٔع تحغااٍٛ انتؼهااٛى انخاابَٕ٘ ٔرناا  

  و.و.20072007//55//99إنٗ إنٗ   20072007//55//55انفتشح يٍ: انفتشح يٍ: 
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انخجشاد فٙ 

يزبل 

انتذسٚظ 

 انزبيؼٙ

 
 

  أثناء العمل في وظيفة معيد ومدرس مساعد بالقسم:أثناء العمل في وظيفة معيد ومدرس مساعد بالقسم:

   ٖٕتذسٚظ يبدح انًُبْذ نطالة انذثهٕو انؼبيّ ٔنطالة انتبْٛم انتشثٕٖ تذسٚظ يبدح انًُبْذ نطالة انذثهٕو انؼبيّ ٔنطالة انتبْٛم انتشث..  

    ِنزًٛااغ فاشت شااؼجّ سٚابض األطفاابل يااٍ نزًٛااغ فاشت شااؼجّ سٚابض األطفاابل يااٍ   انًٕعاٛمٗ ٔاألَبشااٛذ انًٕعاٛمٗ ٔاألَبشااٛذ تاذسٚظ ياابدِ  تاذسٚظ ياابد

  ددكهٛخ انتشثٛخ ثغْٕبكهٛخ انتشثٛخ ثغْٕبانغُّ األٔنٗ نهغُّ انشاثؼّ ثانغُّ األٔنٗ نهغُّ انشاثؼّ ث

    ِكهٛاخ انتشثٛاخ كهٛاخ انتشثٛاخ نزًٛاغ فاشت شاؼجّ انُؼهاٛى األعبعاٗ ثنزًٛاغ فاشت شاؼجّ انُؼهاٛى األعبعاٗ ث  انًٕعاٛمٗ انًٕعاٛمٗ تذسٚظ يبدِ  تذسٚظ يبد

  ..ثغْٕبدثغْٕبد

   كهٛخ انتشثٛخ ثغْٕبدكهٛخ انتشثٛخ ثغْٕبديبدِ تكُٕنٕرٛب انتؼهٛى ثيبدِ تكُٕنٕرٛب انتؼهٛى ثتذسٚظ تذسٚظ..  

  كهٛخ انتشثٛخ ثغْٕبدكهٛخ انتشثٛخ ثغْٕبدتذسٚظ يبدِ انًُبْذ نطالة انذساعبد انؼهٛب ثتذسٚظ يبدِ انًُبْذ نطالة انذساعبد انؼهٛب ث  

  ثٛاخ ثٛاخ كهٛاخ انتشكهٛاخ انتشتذسٚظ يبدِ أعبنٛت انتذسٚظ انؼالرٗ نطالة انذساعبد انؼهٛاب ثتذسٚظ يبدِ أعبنٛت انتذسٚظ انؼالرٗ نطالة انذساعبد انؼهٛاب ث

  ثغْٕبدثغْٕبد

انكتت 

 انًُشٕسح
 

  ب بعنوان ب بعنوان كتكت

  طرق جديده لتعلم الموسيقىطرق جديده لتعلم الموسيقى

  كيف تتعلم القواعد االساسية للموسيقى بنفسككيف تتعلم القواعد االساسية للموسيقى بنفسك

  المهارات االزمه لمعلمات رياض االطفالالمهارات االزمه لمعلمات رياض االطفال
 

  نجالء عبد الغفار دمحم طلبد/                                                                        
 سم المناهج وطرق التدريس  بقالمدرس 

 جامعة سوهاج  -كلية التربية                                                                                                


