د /نسرين عادل حسن طنطاوي

نبذة مختصرة :
القسم :
رياض أطفال

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

علم نفس طفولة
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

N.TANTAWEY@qu.edu.sa.com

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه في علم نفس طفولة جامعة عين شمس

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
Designed by :
Dr. Hassan Al khalafy

والمؤلفات
عمل منشورة بعنوان
 -١ورقة
برنامج متكامل لتنمية االنتماء الوطني لدي اطفال المرحلة االبتدائية  ،مجلة دراسات الطفولة  ،مجلد ،١١ع اكتوبر-
ديسمبر . ٨٠٠٢
 -٨بحث علمي منشور بعنوان
فاعلية برنامج مقترح للتفكير المجرد لتنمية مهارة حل المشكالت المجتمعية لطالبات المرحلة الجامعية  ،مجلة
دراسات الطفولة  ،ع ، ٦٥يوليو-سبتمبر. ٨٠١٨
 -٣بحث علمي منشور بعنوان
عالقة جودة الحياة بكل من المساندة االجتماعية والمتغيرات الديمجرافية ألمهات األطفال المصابين بأنيميا البحر
المتوسط  -الثالسيميا  -دراسة تنبؤية  ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس  ،ع  ، ٦٥أغسطس .٨٠١٥
 -٤بحث علمي تحت النشر
الدالالت النفسية لرسوم صورة الجسد لألطفال المصابين بانيميا البحر المتوسط .

كهيخ انرتثيخ

وحذح انتخغيظ وانتغىيش واجلىدح

انضريح انزاتيخ نؼضى هيئخ انتذسيش
انجيبَبد انشخصيخ

1
االصــــى:

َضشيٍ ػبدل حضٍ عُغبوي

اجلُضيخ:

مصرية

انىظيفخ احلبنيخ:

أستاذ مساعد

انمضــــــــى:

رياض األطفال

انتخصص انؼبو:

علم نفس

انتخصص انذليك:

طفولة

هبتف انؼًم

ثيبَبد

انربيذ االنكرتوَي

انتىاصم

2

5004508550
nessrenadel@yahoo.com

انؼُىاٌ انربيذي

ادلؤهالد انؼهًيخ
انتخصص

انذسجخ انؼهًيخ

اجلبيؼخ وانكهيخ ادلبحنخ ذلب

انتبسيخ

دكتىساِ

علم نفس

معهد دراسات الطفولة جامعة عين شمس

0554

يبجضتري

علم نفس

معهد دراسات الطفولة جامعة عين شمس

9111

-

معهد الخدمة االجتماعية بالقاهرة

9119

ثكبنىسيىس

3

اخلرباد انؼهًيخ
انىظبئف

حمبضش جببيؼخ عيجخ

يذسس جببيؼخ ثىن صىيف
أصتبر يضبػذ

4

يكبٌ انؼًم

ادلذح ( يٍ – اىل)
3000 -3002

كلية التربية بينبع

3000 -3000

كلية التعليم الصناعى

3002 -3000

كلية التربية جامعة القصيم

األحببث انؼهًيخ

يرفق ملخص ألبحاث اخر ثالث سنوات فقط

ػُىاٌ انجحج

انتبسيخ

ثيبَبد انُشش

مجلة دراسات الطفولة العدد

فاعلية برنامج للتفكير المجرد لتنمية مهارة حل المشكالت
السادس والخمسين يوليو –

0590

المجتمعية لطالبات المرحلة الجامعية
سبتمبر 0590
مجلة دراسات عربية في التربية
عالقة جودة الحياة بكل من المساندة االجتماعية والمتغيرات
وعلم النفس

عدد 07

الديمجرافية ألمهات األطفال المصابين بأنيميا البحر المتوسط –
أغسطس 0597
الثالسيميا -دراسة تنبؤية

تحليل رسوم االطفال ذوى لالعاقات الجسمية المصابون بأنيميا
تحت النشر
البحر المتوسط

5

اجلًؼيبد و ػضىيخ اجملالد انؼهًيخ
اصى اجلًؼيخ /اجملهخ

الجمعية المصرية للدراسات النفسية

الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة –عضو الجمعية الدولية للقراءة

يمش اجلًؼيخ /اجملهخ

القاهرة
القاهرة

َىع انؼضىيخ

عامل
عامل

6

كتت يؤنفخ أو يرتمجخ
ػُىاٌ انكتبة

7

يكبٌ وتبسيخ انُشش

ادلشبسكخ يف ادلؤمتشاد

مشاركات العضو خالل عمله بجامعة القصيم فقط
ثيبَبد ادلؤمتش

ػُىاٌ ادلؤمتش

8

ػُىاٌ وسلخ انؼًم

يكبٌ ادلؤمتش

انتبسيخ

انُذواد ووسط انؼًم واحملبضشاد انؼبيخ
حصل عليها العضو خالل عمله بجامعة القصيم فقط
ثيبَبد انُذوح أو انىسشخ
انؼُىاٌ
اػذاد وسشخ أنؼبة انجُبء
اػذاد وسشخ أنؼبة انتشكيم
حمبضشح ػٍ َظشيبد ػهى انُفش ادلتؼذدح

نغبنجبد اخلشجيبد نالصتؼذاد الختجبس ليبس كفبءح
ادلؼهًبد

ادلكبٌ
كهيخ انرتثيخ
ثبدلُتزِ

كهيخ انرتثيخ
ثبدلُتزِ

كهيخ انرتثيخ

ثبدلُتزِ – جبيؼخ
انمصيى

انتبسيخ
1435
1435
يتحذث

حمبضشح ػٍ ادلشكالد االكبدمييخ يف ادلشحهخ اجلبيؼيخ

كهيخ انرتثيخ

يتحذث

حمبضشح ػٍ حمىق وواججبد انغبنجخ اجلبيؼيخ

كهيخ انرتثيخ

يتحذث

ثبدلُتزِ
ثبدلُتزِ

اػذاد وسشخ فبػهيخ اجشاءاد االختجبساد انفصهيخ

اػذاد وسشخ أنؼبة انجُبء

كهيخ انرتثيخ

يذسة

كهيخ انرتثيخ

يذسة

كهيخ انرتثيخ

يذسة

ثبدلُتزِ
ثبدلُتزِ

اػذاد وسشخ أنؼبة انتشكيم

ثبدلُتزِ

تىحيذ صيبصخ ضجظ اجلىدح

( يؤششاد االداء – ادلمبسَبد ادلشجؼيخ)

9

كهيخ انرتثيخ

يذسة

ثبنصفشاء

خذيخ اجملتًغ
قدمها العضو خالل عمله بجامعة القصيم فقط
ثيبَبد انذوساد انتذسيجيخ /وسط انؼًم/انُذواد /احملبضشاد انؼبيخ
انؼُىاٌ

ادلكبٌ

االشتراك بحملة التوعية بمرض السرطان بكلية التربية جامعة القصيم

محاضرة فاعليت إجراءاث االختباراث الفصليت
فشحخ يتيى

11

انتبسيخ

مول العثيم ببريده

كليت التربيت جامعت
القصيم

1141/1/02هـ

كهيخ انرتثيخ ثبدلُتزِ

1435/1434

انذوساد انتذسيجيخ
حصل عليها العضو خالل عمله بجامعة القصيم فقط
ثيبَبد انذوساد انتذسيجيخ
انؼُىاٌ

دورة أنظوت الجىدة والتقىين البراهجي جاهعت القصين
إعذاد قىالب البحىث الكترونيا
دورة تطبيقاث برناهج  SPSSفي البحج العلوي جاهعت
القصين.
دورة إعذاد الوذربين

 TOTجاهعت القصين.

ادلكبٌ

انتبسيخ

قسم الدراسات الجامعية –

 0-8ديسمبر

جامعة القصيم

0599

قسم الدراسات الجامعية –

 0-0مارس

جامعة القصيم

0590

قسم الدراسات الجامعية –

05-91

جامعة القصيم

ديسمبر 0599

عمادة التطوير االكاديمى

05 -90

– جامعة القصيم

ديسمبر 0590

تأسيس أنظوت الجىدة فً الكلياث
ههاراث التذريس الفعال

كلية التربية – جامعة

91 -94

القصيم

سبتمبر 0595

كلية التربية – جامعة

55-01

القصيم

سبتمبر 0595

كلية العلوم واالداب ببريده
الخرائط الذهنية

– جامعة القصيم

9857هـ

تىحيذ سياست ضبط الجىدة

عمادة التطوير – جامعة

 99فبراير-

القصيم

0590

دورة علي برناهج SPSS

كلية التربية

 90مارس
0590

عمادة التطوير الجامعي –

 90مايو

جامعة القصيم

0590

عمادة التطوير الجامعي –

00 -91

جامعة القصيم

أكتوبر 0590

عمادة التطوير الجامعي –

97 -95

جامعة القصيم

ديسمبر 0590

عمادة التطوير الجامعي –

 00 -00يناير

جامعة القصيم

0597

االختباراث االلكترونيت وتىظيفها في التعلن اإللكتروني

عمادة التعلم اإللكتروني –

9850 /9/4

جامعة القصيم

0597/95/1

ادارة نظام البالك بىرد( الوستىي األول )

عمادة التعلم اإللكتروني –
جامعة القصيم

9/ 97 -90

دورة دائرة التعلن الطبيعيت ( الفىرهاث ) 4 MAT
ههاراث استخذام هصادر الوعلىهاث االلكترونيت في البحج
العلوي
نىاتج التعلن وجىدة التذريس الجاهعي
اعذاد تىصيف و تقرير البرناهج

استخذام تطبيقاث (  IOS ) iPhoneالتعليويت
دورة الوراجعين الذاخليين لنظن ادارة الجىدة

عمادة التعلم اإللكتروني -
جامعة القصيم
عمادة التطوير الجامعي –
جامعة القصيم

9854/
9854/ 0/0
-9-9
-9-0/0590
0590

11

انهجبٌ انؼهًيخ

شارك فيها العضو خالل عمله بجامعة القصيم فقط

ثيبَبد انهجبٌ انؼهًيخ
اصى انهجُخ

يذح ادلشبسكخ ( يٍ – اىل)

يالحظبد

لجنة الجودة والتطوير االكاديمي

0594 -0599

لجنة اختيار المعيدات

0590

اللجنة العلمية

0595 -0599

لجنة التعلم االلكتروني

0598

12

اجلىائزاحملهيخ
ثيبَبد اجلبئزح
اصى اجلبئزح

اجلهخ ادلبحنخ

انتبسيخ

شهادة شكر وتقدٌر
عن الجهود فً مجال االنشطة الطالبٌة

سعادة وكلٌة كلٌة
التربٌة بالمنتزه

4767

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة
شهادة شكر وتقدٌر
– جامعة القصٌم
عن فاعلٌة برنامج خدمة المجتمع(مجتمعى مسؤلٌتً
) لمكافحة مرض سرطان الثدى
شهادة شكر وتقدٌر
عن فاعلٌات معرض أنامل مبدعة

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة
– جامعة القصٌم

59 -58
ذى الحجة -
4767
أكتوبر 5146
49-48
صفر 4768

شهادة شكر وتقدٌر
عن االسهام فً االشراف علً البحوث – الفن
الرقمً بالملتقً التحضٌري الخامس

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة
– جامعة القصٌم

4768 /4767

شهادة شكر وتقدٌر
عن العمل التطوعً بالملتقً التوعوي( فرحة ٌتٌم)

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة
– جامعة القصٌم

4768 /4767

شهادة شكر وتقدٌر
عن المشاركة بمعرض األنشطة الصفٌة والالصفٌة

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة
– جامعة القصٌم

4768 /4767

درع شكر وتقدٌر عن االسهامات فً مجال الجودة
واالعتماد االكادٌمً

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة
– جامعة القصٌم

4768 /4767

شهادة شكر وتقدٌر
عن ورشة العمل لتبادل الخبرات فً مجال الجودة واالعتماد
األكادٌمً بالمشاركة مع كلٌة التربٌة – جامعة الدمام

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة –
جامعة القصٌم

4769 /4768

شهادة شكر وتقدٌر
عن التدرٌب عن ورشة ألعاب البناء والتكوٌن

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة
– جامعة القصٌم

4769 /4768

شهادة شكر وتقدٌر
عن التدرٌب عن ورشة ألعاب البناء

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة
– جامعة القصٌم

4769 /4768

شهادة شكر وتقدٌر
عن فاعلٌات االحتفال بٌوم الطفل العالمً ( نحو غد
أفضل )

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة
– جامعة القصٌم

4769 /4768

شكر وتقدٌر عن
اسهامات فً حصول الكلٌة علً الدرع الفضً فً
الجودة للعام الجامعً 4769 / 4768

سعادة عمٌد كلٌة التربٌة
– جامعة القصٌم

4761/44/48

شكر وتقدٌر عن
اسهامات فً خدمة المجتمع والمسئولٌة المجتمعٌة
فً حملة لنكن مع المرض أقوى الجامعً / 4769
4761

سعادة وكٌلة كلٌة
التربٌة – جامعة القصٌم

4761 /7/55

أَشغخ أخشي

13

ثيبَبد األَشغخ
اصى انُشبط

اجلهخ

ادلذح (يٍ-اىل)
 0599فصل دراسي
أول
 0599فصل دراسي
ثانى
 0590فصل دراسي
أول
 0590فصل دراسي
ثانى

إقامة معرض لألنشطة الصفية

كلية التربية بالمنتزه

إقامة معرض لألنشطة الصفية

كلية التربية بالمنتزه

إقامة معرض لألنشطة الصفية

كلية التربية بالمنتزه

إقامة معرض لألنشطة الصفية

كلية التربية بالمنتزه

المشاركة بتحكيم مسابقة التصوير

كلية التربية بالمنتزه

0590

المشاركة بفاعلية االحتفال بيوم الطفل العالمي

كلية التربية بالمنتزه

0590

تصميم وتنفيذ مقرر الكتروني لمقرر(مهارات التفكير )
االشتراك بعرض االنامل المبدعة
ورشة عمل عن االختبارات

المركز الوطني للتعلم
االلكتروني والتعلم عن بعد –
موقع جسورموقع جسور
كلية التربية بالمنتزه

9850

كلية التربية بالمنتزه

9850

-9855

محاضرة عن اختبار القياس والقدرات للخريجات

تىليغ ػضى هيئخ انتذسيش
َضشيٍ ػبدل عُغبوي

كلية التربية بالمنتزه

انتبسيخ
0217-5-18

9850

