د /أمل مصطفي عبد الحليم ابو العال

نبذة مختصرة :
القسم :
رياض أطفال

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

دراسات طفولة  -رياض أطفال
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

amal_mostafa_eg@yahoo.com

الشهادات

والمؤهالت :

بكالوريوس خدمه اجتماعية
ماجستير علم نفس طفوله
دكتوراه في دراسات الطفوله

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

القراءة واإلطالع  -البحث العلمي  -عمل دورات تدريبية للتخصص

كل٘خ الرتث٘خ

ّحذح التخط٘ظ ّالتطْٗش ّاجلْدح

الضريح الزات٘خ لؼضْ ُ٘ئخ التذسٗش
الج٘بًبد الشخص٘خ

1
االصــــن:

اهل هصطفٔ ػجذ احلل٘ن حموذ اثْ الؼال

اجلٌض٘خ:

مصرٌه

الْظ٘فخ احلبل٘خ:

استاذ مساعد

القضــــــــن:

رٌاض اطفال

التخصص الؼبم:

دراسات طفولة

التخصص الذق٘ق:

رٌاض اطفال

تبسٗخ ادل٘الد

 2792\28\82م

ُبتف الؼول

ث٘بًبد

الربٗذ االلكرتًّٖ

التْاصل

2

Amal_mostafa_eg@yahoo.com

الؼٌْاى الربٗذٕ

ادلؤُالد الؼلو٘خ

الذسجخ الؼلو٘خ
دكتْساٍ
هبجضتري
ثكبلْسْٗس

التخصص
دراسات طفوله
علم نفس طفوله

اجلبهؼخ ّالكل٘خ ادلبحنخ ذلب

جامعة عٌن شمس – معهد الدراسات العلٌا
للطفوله
جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا
للطفوله

خدمه اجتماعٌه

المعهد العالى للخدمه االجتماعٌه

التبسٗخ
8002م
2772م
2771م

3

اخلرباد الؼلو٘خ
الْظبئف

أخصبئ٘خ اجتوبػَ٘ أػذادٕ

حمبضش ثكل٘خ الرتث٘خ ثبدلذٌٗخ
ادلٌْسح

حمبضش ثكل٘خ الرتث٘خ

اصتبر هضبػذ ثبلؼلْم ّ اٙداة
ّ
اصتبر هضبػذ ثكل٘خ الرتث٘خ

4

ادلذح ( هي – اىل)
2772 :2773

مدرسة الظاهر اإلعدادٌة بنات

2289 :2280م

المدٌنة المنورة – كلٌة اعداد المعامات

2282:2287

الجبٌل الدمام

2287:2211

ٌنبع -جامعة طٌبه

:2211على راس العمل

جامعة القصٌم

األحببث الؼلو٘خ
ػٌْاى الجحج

5

هكبى الؼول

يرفق ملخص ألبحاث اخر ثالث سنوات فقط
ث٘بًبد الٌشش

التبسٗخ

اجلوؼ٘بد ّ ػضْٗخ اجملالد الؼلو٘خ
اصن اجلوؼ٘خ /اجمللخ

عضو بجمعٌة تنمٌة العمل التطوعً

هقش اجلوؼ٘خ /اجمللخ

مٌدان فٌكتورٌا –القاهرة

الجمعٌة المصرٌة للدراسات النفسٌة

جامعة عٌن شمس

جمعٌة القراءة و المعرفة

جامعة عٌن شمس

ًْع الؼضْٗخ

6

كتت هؤلفخ أّ هرتمجخ
ػٌْاى الكتبة

7

ادلشبسكخ يف ادلؤمتشاد

هكبى ّتبسٗخ الٌشش

مشاركات العضو خالل عمله بجامعة القصيم فقط
ث٘بًبد ادلؤمتش

ػٌْاى ادلؤمتش

8

هكبى ادلؤمتش

ػٌْاى ّسقخ الؼول

التبسٗخ

الٌذّاد ّّسط الؼول ّاحملبضشاد الؼبهخ
حصل عليها العضو خالل عمله بجامعة القصيم فقط
ث٘بًبد الٌذّح أّ الْسشخ
ادلكبى

الؼٌْاى

التبسٗخ

ورشة عمل عن اعمال االختبارات

الورشة

2212

ورشة عمل عن اعمال الجودة

الكلٌة

2212

ورشة عمل عن (فاعلٌة المشاركة فً اجراءات االختبارات الفصلٌة)

الكلٌة

2212

ورشة عمل عن التربٌة المٌدانٌة فً رٌاض االطفال

الكلٌة

2214-3-80

ورشة عمل عن ملف االنجاز

الكلٌة

ورشة عمل عن التدرٌب المٌدانً

الكلٌة

-28-82
2212هـ

ورشة عمل عن المجلس االستشاري بالملتقً العلمً لالرشاد

الكلٌة

2212-2-20

خذهخ اجملتوغ

9

قدمها العضو خالل عمله بجامعة القصيم فقط

ث٘بًبد الذّساد التذسٗج٘خّ /سط الؼول/الٌذّاد /احملبضشاد الؼبهخ
ادلكبى

الؼٌْاى
دوره تدرٌبٌه عن(مدى فاعلٌة العاب فروبل فى تنمٌة الذكاءاءت المتعددة)

الكلٌة

ورشة عمل عن العاب فروبل التعلٌمٌة

الكلٌة

دورة تدرٌبٌة (حل المشكالت بطرق علمٌة)

الكلٌة

دورة تدرٌبٌة بعنوان(البرنامج الٌومً للروضة فً ظل معاٌٌر الجودة)

الكلٌة

محاضرة عن (ارشادي من خالل حقوقً ووجباتً)

الكلٌة

محاضرة عن(سلوكً مرآة شخصٌتً)

الكلٌة

11

الذّساد التذسٗج٘خ

-4-80،82
2212
2212-4-88
2213-4
-2213
2214هـ
-8-80
2214هـ
2214-3-2

حصل عليها العضو خالل عمله بجامعة القصيم فقط

ث٘بًبد الذّساد التذسٗج٘خ
الؼٌْاى
مهارات التدرٌس الفعال
تأسٌس انظمة الجودة فً الكلٌات
التحلٌالت االحصائٌة باستخدام SPSS
نواتج التعلم و جودة التدرٌس الفعال

التبسٗخ

ادلكبى

التبسٗخ

كلٌة التربٌة للبنات جامعة

-22-81،82

القصٌم

2212

كلٌة التربٌة للبنات بجامعة

-22-28،21

القصٌم

2212

كلٌة التربٌة –جامعة

(-8-)88:82

القصٌم

2213

كلٌة التربٌة –جامعة

(-9)23-28

القصٌم
عمادة التطوٌر-جامعة

توحٌد سٌاسة ضبط الجودة

القصٌم

2213
8023-3- 28

عمادة التطوٌر الجامعً-

-2-89/83

القصٌم

8023

تصمٌم االستبانة االلكترونٌة و تفرٌغها فً البرنامج االحصائًSPSS

كلٌة التربٌة-االسكان

8024-3-83

نظام ادراة التعلم البالك بورد المستوي االول

عن بعد

2212-2-23

االختبارات االلكترونٌة و توظٌفها فً التعلم االلكترونً

كلٌة التربٌة االسكان

2212-2-2

اعداد توصٌف وتقرٌر البرنامج

اللجبى الؼلو٘خ

11

شارك فيها العضو خالل عمله بجامعة القصيم فقط
ث٘بًبد اللجبى الؼلو٘خ
هذح ادلشبسكخ ( هي – اىل)

اصن اللجٌخ
لجنة المعادالت للمقررات الدراسٌة

من :2211حتى االن

اللجنة العلمٌة

2211هـ

لجنة االرشاد االكادٌمً

:2212حتى االن

لجنة التأدٌب

:2212حتى االن

عضو بلجنة التحكٌم التصوٌر الفوتوغرافً

2212-2-80

رئيسة اجمللس االستشاري.

حتى االن

عضو بلجنة اعضاء هٌئة التدرٌس

2214-2213هـ

12

هالحظبد

اجلْائز احملل٘خ ّالذّل٘خ
ث٘بًبد اجلبئزح
اصن اجلبئزح

اجلِخ ادلبحنخ

التبسٗخ

13

أًشطخ أخشٓ
ث٘بًبد األًشطخ
اصن الٌشبط

االشتراك فى اعداد تقرٌر حول التصور المقترح ال عادة هٌكلة الكلٌة

اجلِخ

ادلذح (هي-اىل)

كلٌة التربٌة للبنات

2212

كلٌة التربٌة للبنات

2212

كلٌة التربٌة للبنات

2212

جامعة القصٌم

2211-2212

كلٌة التربٌة للبنات

2212-2211

االلشتراك فً المعارض و انشطة الكلٌة

كلٌة التربٌة للبات

2212-2211

االشتراك فً فعالٌة ٌوم حقوق الطفل العالمً

كلٌة التربٌة جامعة القصٌم

2219-2214

االشتراك فً اعداد قائمة بمخرجات برنامج البكالورٌوس بقسم
رٌاض االطفال
االشتراك فً اعداد قائمة بأدوات قٌاس مخرجات البرنامج االكادٌمً
لمرحلة البكالورٌوس بقسم رٌاض االطفال
االشتراك فى اعداد توصٌف مقررات وفق نماذج الهٌئة الوطنٌة
للتقوٌم و االعتماد االكادٌمً
اعداد ملفات االرشاد االكادٌمً بلجنة المعادالت ال عداد ملفات
الطالبات توضح تتبع معدالت التقدم الدراسً لهن

االشتراك فً فعالٌة الٌوم العالمً لكتاب الطفل

العثٌم مول

2219-2214هـ

االشتراك غً فعالٌة ٌوم التراث العالمً

ككك
كلٌة التربٌة

2219-2214

االشتراك فً فعالٌة معا ضد المرض اقوي

كلٌة التربٌة

221-2214

كلٌة التربٌة

2219-22-23

لجنة توصٌف المقررات

الالببل

تْق٘غ ػضْ ُ٘ئخ التذسٗش
د اهل هصطفٔ ػجذ احلل٘ن اثْ الؼال

التبسٗخ
8341-2-1

