أو ًلاً-معلوماتًعامةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
السمًً:ماجدةًفتحيًسليمًمحمدًًً
الجنسيةًً:مصريةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتاريخًالميالدًًًًًًًًًًًً1976/6/3ً:محلًالميالدً:أسيوطً
الوظيفةًالحاليةً:أستاذًمساعدً
ًجهةًالوظيفةً:كليتيًاآلدابًوًالتربيةًللبناتًبأبهاًًًًًًًًًًًًًًًًًقسمًً:رياضًاألطفالً
العملًالفعليً:التدريسًً+رئيسةًقسمًرياضًاألطفالًً
تاريخًبدايةًالخدمةًفيًالعملًالحالي1430/10/7ً:هـً
ثانيًااً:المؤهالتًالعلمية:
المؤهلًالعلمي
بكالوريوسً
تربيةًالطفل
الدبلومًالخاصً
فيًالتربيةً
ماجستيرًفيً
التربيةً
دكتوراهًالفلسفةً
فيًالتربيةً

1998م

كليةًالتربيةًبأسيوطً

أسيوط

تربيةًالطفل

تربيةًالطفل

2001م

كليةًالتربيةًبأسيوطً

أسيوط

تربيةًالطفل

تربيةًالطفل

أسيوط

تربيةًالطفل

تربيةًالطفل

أسيوط

تربيةًالطفل

تربيةًالطفل

2005م
2008م

كليةًالتربيةًبالواديً
الجديد
كليةًالتربيةًبالواديً
الجديد

ثالثااً:التدرجًالوظيفيً:



م
1

معيدةً

كليةًالتربيةًبالواديًالجديد

2

مدرسًمساعد

كليةًالتربيةًبالواديًالجديد

2005/6/24م

3

مدرس

كليةًالتربيةًبالواديًالجديد

2008/10/25م

حتىًتاريخهً

رئيسةًقسمًرياضً
األطفالً
رئيسةًقسميًرياضً
األطفالًوالتربيةً
الخاصةً

كليتاًاآلدابًوالتربيةًًللبناتً–ًجامعةً
الملكًخالدً

1434ً/11هـً

حتىًتاريخً2015مً

كليةًالتربيةً

2015مً

حتىًتاريخهً

5

مكانها

مدة العمل فيها

مسمى الوظيفة

4



تاريخً
التخرج

اسمًالكلية

اسمًالجامعة

التخصصً
العام

التخصصًالدقيق

من تاريخ

إلى تاريخ

1998/12/12م

2005/6/23م
2008/10/24م

رابعًا اً-األعمالًالعلميةً:
عنوانًرسالةً
الماجستير
عنوانًرسالةًالدكتوراه

فعالية مسرح القصة في تنمية بعض مهارات أدب التعامل والمهارات الصحية لدى أطفال الروضة

فاعليةًبرنامجًمقترحًفيًأدبًاألطفالًلتنميةًبعضًقيمًالمواطنةًلدىًأطفالًالروضةً0

خامسًا اً-األعمالًالتيًكلفًبهاًً3ً/ً2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
خارجًالمملكةً:
ً
فيًكليةًالتربيةًبالواديًالجديدًماًيليً:
ً-1تدريسًعمليًلمقررًتنفيذًوتخطيطًالبرامجًالدراسيةًلطالباتًشعبةًتربيةًالطفلًً0
ًً-2تدريسًعمليًلمقررًالمفاهيمًالعمليةًوالرياضيةً–ًالمفاهيمًاللغويةًوالدينيةًلشعبةًتربيةًالطفلً0
ًً-3تدريسًمقررً(ًقصصًاألطفالً)ً
ًً-4تدريسًمقررً(ًأدبًاألطفالً)ً
ً-5اإلشرافًعلىًمجموعاتًالتربيةًالميدانيةًتخصصًرياضًاألطفالً.
 سادسًا اً-األبحاثًوالدراساتً:
 ً-1برنامجًمقترحًقائمًعلىًالتكاملًبينًمعلماتًالروضةًواألسرةًلتنميةًالمهاراتًاللغويةًلدىًطفلًالروضةًً،مجلةًكليةً
التربيةًبكفرًالشيخًً،جامعةًكفرًالشيخًً،العددًاألولًً،السنةًًًًًً2013ً،13
-2برنامجًمقترحًقائمًعلىًتحويلًمواقفًمنًالسيرةًالنبويةًإلىًقصصًدينيةًلغرسًمحبةًالنبيًصلىًهللاًعليهًوسلمًلدىً
أطفالًالروضةًً،مجلةًكليةًالتربيةًً،جامعةًاألزهرًً،العددًً،151ديسمبرًً2012
ً-3برنامجًمقترحًقائمًعلىًاألغانيًواألناشيدًالدينيةًلتنميةًالتجاهًالدينيًومهاراتًاإللقاءًلدىًطفلًالروضةًً،مجلةًكليةً
التربيةًً،جامعةًاألزهرًً،العددًً،ً146ديسمبرًًًًً2011
-4برنامجًتعليميًمقترحًإلكسابًأطفالًالروضةًالمفاهيمًالسياسيةًالسائدةًفىًالمجتمعًبعدًأحداثًثورةًً25ينايرًً"ً،المؤتمرً
العلميًالدوليًالرابعًلكليةًرياضًاألطفالًجامعةًاإلسكندريةًً"طفلًاليومًأملًالغد"ًفيًالفترةًمنًً3-2يوليوًً2013
 ً-5برنامجًمقترحًقائمًعلىًتدريسًاألقرانًإلكسابًالطالباتًالمعلماتًشعبةًرياضًاألطفالًمهاراتًكتابةًالقصةًوكفاياتً
تدريسهاًألطفالًالروضةًًًً،المؤتمرًالعلميًالخامسًلكليةًرياضًاألطفالً–ًجامعةًاإلسكندريةًفىًالفترةًمنًًًً2014/6/19ً-18
بعنوانًمعاًمنًأجلًمجتمعًأفضلًًًً
سابعًا اً-المؤتمراتًوالندواتًالعلميةً:
ً-1المؤتمرًالعلميًالدوليًالرابعًلكليةًرياضًاألطفالًجامعةًاإلسكندريةًً"طفلًاليومًأملًالغد"ًفيًالفترةًمنًً3-2يوليوً
ً2013
ً
ً-2المؤتمرًالعلميًالخامسًلكليةًرياضًاألطفالً–ًجامعةًاإلسكندريةًفىًالفترةًمنًًًً2014/6/19ً-18بعنوانًمعاًمنًأجلً
مجتمعًأفضلًًًًًًًًًً
.1خارجًالمملكةً:
في كلية التربية بالوادي الجديد ما يلي:
 -1المشاركةًفيًفعالياتًالمؤتمرًالعلميًاألولً"التعليمًوالتنميةًفيًالمجتمعاتًالجديدة
ً15-14فبرايرً2006مً0
 -2المؤتم رًالعلميًاألولًلشبابًالباحثينً"البحثًالعلميًودورهًفيًخدمةًالمجتمع"ًمارس2007م
 -3المؤتمرًالعلميًالثانيًلشبابًالباحثينً"ًالتعليمًوقضاياًالمجتمعً"ًابريلً2008مً0
ثامنًا اً-المؤسساتًوالجمعياتًالعلميةً:
ًًًًًًًًًًًًً
خارجًالمملكة:
ًًً-الشتراكًفيًكثيرًمنًأعمالًجمعيةًاألمومةًوالطفولةًً0
ًًً-الحضاناتًالتابعةًلوزارةًالشئونًالجتماعيةً(ًأعمالًخاصةًبيومًالطفلًاليتيمً)ً
ًًًً
ً
ً)2خارجًالمملكةً:
ً-1تدريبًمشرفاتًالحضاناتًبمحافظةًالواديًالجديدًعلىًاستراتيجياتًتعليمًطفلًالروضةً2005مً
ًًًًًًًًًً-2عضوًتنفيذيًفيًمشروعًإنشاءًنظامًداخليًلتوكيدًالجودةًبكليةًالتربيةًبالواديًالجديدً0
ًًًًًًًًًً-3دوراتًتدريبيةًلتحسينًمستوىًمعلماتًرياضًاألطفالًبكليةًالتربيةًبالواديًالجديدً2009مً0
ً
ً

داخلًالمملكةًالعربيةًالسعوديةً

 الخبرات التدريسية :م

اسم المقرر ورمزه

الشعب

1

المفاهيم الرياضية

المستوى الخامس شعبة رياض األطفال

2

مدخل رياض األطفال

3

التربية الحسية لطفل الروضة

4

المفاهيم العلمية

المستوى الرابع شعبة رياض األطفال

5

التقويم التربوي

المستوى األول شعبة اللغة العربية

6

الصحة النفسية

شعبة الكيمياء – الكلية العلمية للبنات

7

أدب األطفال

المستوى الثاني شعبة رياض األطفال

8

المفاهيم اللغوية

المستوى األول شعبة رياض األطفال

9

سيكولوجية رسوم األطفال

المستوى األول شعبة رياض األطفال

10

برامج األطفال

المستوى السادس شعبة رياض األطفال

11

حلقة بحث

المستوى السابع شعبة رياض األطفال

12

مدخل إلى رياض األطفال

المستوى األول (تعليم موازى)

المستوى األول شعبة رياض األطفال
المستوى الثالث شعبة رياض األطفال

 -2المهام الإدارية:
 عضوه في مجلس قسمي علم النفس ورياض األطفال عضوه في لجنة المعادالت بقسم رياض األطفال -اإلشراف على روضة الكلية

 -عضوه في كنترول االنتساب بالكلية

 -رئيسة اإلرشاد األكاديمي لقسم رياض األطفال

 عضوه في لجنة تقييم المتقدمات للتعيين معيدات بقسم رياض األطفال -عضوه في وحدة توكيد الجودة بالكلية

 -محكمة لجنة أبحاث المؤتمر العلمي السنوي بالكلية

 -رئيسة منسقات البرامج األكاديمية للجودة بقسم رياض األطفال

 عضوه في لجنة مسابقة البحث المقدم من الكلية األدبية لجامعة الملك خالد بعنوان " العنف ضد األطفال" عضوه في اللجنة الرئيسة لالعتماد األكاديمي والتطوير بالكلية -منسقة برنامج رياض األطفال

 -عضوه بلجنة كنترول قسم رياض األطفال

 -عضوه في لجنة تطوير الخطط والمناهج بقسم رياض األطفال

 محكمة ألبحاث المؤتمر العلمي لطالب وطالبات الجامعات السعودية -رئيسة قسم رياض األطفال اعتبا ار من 1434/11/2ه وحتى اآلن

 -3خدمة الجامعة :
 -المشاركة في حفل الكلية للعالقات العامة بعنوان النظافة لقسمي علم النفس ورياض األطفال والحصول علىى المركى

األول عام 2009

 المشاركة في حفل الجنادرية المنعقد سنويا بالكلية من عام 2009حتى اآلن -المشاركة سنويا في حفل تخريج الطالبات

 المشاركة في حفل تخريج أطفال الروضة المستوى الثاني من روضة الكلية المشاركة السنوية في حفل استقبال الطالبات الجدد بالكلية -المشاركة السنوية في حفل عيد األضحى المبارك

 -القيام بعمل استبيانات خاصىة باألطفىال والروضىة والحضىانة الموجىودة بالكليىة وعرضىاا علىى األماىات ألخى رائاىن

حول مناج الروضة والخدمات التي تقدماا روضة الكلية وأهم السلبيات الموجودة وكيفية الناوض بالعملية التعليمية.
 عمل يارات ميدانية لطالبات شعبة رياض األطفال لبعض الروضات النمو جية بمنطقة عسير التعليمية المشاركة في مجلة قسم رياض األطفال بعنوان " نحو مجتمع أفضل" المشاركة في عمل توصيفات الخطة الجديدة لقسم رياض األطفال -المشاركة في إعداد وتجاي معمل رياض األطفال بالكلية

 المشاركة في إعداد معرض قسم رياض األطفال ال ي يتناول أعمال الطالبات من وسائل ومعروضات . -المشاركة في عمل مجلة قسم علم النفس

 -المشاركة الفعالة في حفل عيد األضحى المبارك السنوي للعام الاجري 1432المعادل 2011

 -المشاركة في تحكيم أبحاث قسم رياض األطفال المقدمة من الطالبات للعام الجامعي 2012-2011م

 المشاركة الفعالة في تنظيم حفل اليوم العالمي للطفل اليتيم بكليتي اآلداب والتربية ،األربعاء 1434/5/29ه المشاركة الفعالة في تنظيم حفل يوم الجنادرية بكليتي اآلداب والتربية ،السبت 1434/6/10ه -المشاركة الفعالة في تنظيم حفل يوم اليوم الوطني بكليتي اآلداب والتربية1435/11/27 ،ه

 -4المؤتمرات والندوات وورش العمل (التنمية المهنية):
حضور ندوة عن توثيق األبحاث تابعة للجمعية األمريكية في المرك الجامعي للطالبات بحي المنسك -دورة تدريبية بعنوان " معايير االعتماد المؤسسي" 2009م

 -عمل ورشتين عمل لمعلمات الروضة بالكلية عام  ،2009وعام 2010بعنىوان " مشىكالت أطفىال الروضىة " و" كيفيىة

التعامل مع أطفال الروضة"

 -عمل ورشة عمل لمعلمات روضة روائع الواحة لمدة ثالثة أيام عام 2010م

 أخ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية حول التعليم االلكتروني وبياناا كالتالي :عنوانًالدورة

تاريخًالدورة

مكانًالنعقاد

ً-1التتتتتعلمًاللكترونتتتتيًفتتتتيًتع يتتتت ًجعتتتتلً 2011ً/4ً/26
الطالبًمحورًالعمليةًالتعليميةً
ً-2برنامجًتصميمًالدروسًاللكترونيةً

2011ً/5ً/9

ً-3تفعيلًاألنشطةًالكترونية

2011/5/11

ً-4نظامًالختباراتًالكترونيةً

2011/5/17

ً-5نظامًالفصولًالفتراضية

2011/5/18

عمادةًالتتعلمًاللكترونتيًبجامعتةً
الملكًخالدً
عمادةًالتتعلمًاللكترونتيًبجامعتةً
الملكًخالد
عمادةًالتتعلمًاللكترونتيًبجامعتةً
الملكًخالد
عمادةًالتتعلمًاللكترونتيًبجامعتةً
الملكًخالد
عمادةًالتتعلمًاللكترونتيًبجامعتةً
الملكًخالد
عمادةًالتتعلمًاللكترونتيًبجامعتةً
الملكًخالد
كليةًالتربيةًً-جامعةًالملكًخالدً

ً-6استتتخدامًالمصتتادرًالتعليميتتةًالمفتوحتتةً 2011/5/22
فيًالتعلمًاللكتروني
ً-7مهتتتتاراتًإعتتتتدادًالختبتتتتارًالتحصتتتتيلىً -14-13
وتقييمهًوتطويرهًألعضتاءًهيئتةًالتتدريسً ً2012/3/
بالجامعةًً
ً-8شتتتتهادةًجامعتتتتةًالملتتتتكًخالتتتتدًللتتتتتعلمً العتتتتتتامًالجتتتتتتامعيً جامعةًالملكًخالدً
ً2012
اللكترونيًً
 المشاركة في اللقاء التنافسي التحضيري للمؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات التعليم العالي لعام 1433-1432ه -برنامج تدريبي بعنوان " معايير االعتماد المؤسسي " 1433/1/4ه المعادل 2011/11/29

 برنامج تدريبي بعنوان " إعداد تقرير الدراسة ال اتية للبرنامج " 1433/5/12-11ه المعادل 2012/4/4-3م -عمل دورة تدريبية للمشرفات بالمؤسسات اإليوائية لألطفال عام 1434ه

 -برنامج تدريبي بعنوان " التعلم النشط" عمادة التطوير األكاديمي والجودة1434/5/29-28 ،هى

 -لقاء ثقافي بعنوان " الرائدة األسرية " جمعية التنمية األسرية بخميس مشيط 1434 /5/27 ،ه

 -دورة تدريبية بعنوان" حماية أطفالنا من التحرش" يوم األحىد الموافىق 1435/2/5ه بكليتىى اآلداب والتربيىة  ،جامعىة

الملك خالد

ً

