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كتاب المهارات االجتماعية واللغوية لطفل الروضه تحت الطبع
بحث عن اثر استخدام القصه المصوره في تعلم القراءة والكتابة لطفل الروضه

ســـيرة ذاتيــــة
البيانات الشخصية :
االسم رباعي  :د .منى إسماعيل أحمد دمحم .
مكان العمل الحالي :جامعة القصيم كلية التربية –بريدة -القصيم .
الجنسية  :مصرية .
الديانة  :مسلمة .
رقم الجوال - 01113939111 :

3111390610

البريد االلكتروني dr.mona34@yahoo.com
العنوان في ج .م  .ع :مدينة أكتوبر
الحالة االجتماعية  :متزوجة .

المؤهالت العملية:
-1
-2
-3
-1

بكالوريوس العلوم والتربية – شعبة رياض األطفال – كلية التربية – جامعة حلوان
1891م – بدرجة جيد جدا ً مع مرتبة الشرف .
دبلوم خاصة في التربية – مناهج وطرق التدريس – كلية التربية – جامعة حلوان
1899م – بدرجة جيد جدا ً
ماجستير في التربية – مناهج وطرق تدريس – كلية التربية – جامعة حلوان 1881م
وعنوانها  :تخطيط بعض األنشطة التعليمية المتكاملة لرياض األطفال وقياس أثرها .
دكتوراه الفلسفة في التربية – رياض األطفال –– مناهج وطرق التدريس – جامعة
القاهرة – كلية رياض األطفال عام  2001م .
عنوانها  :استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية المهارات اللغوية واالجتماعية
لطفل الروضة  ،منحت الدرجة مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات والمراكز
البحثية - .

الدورات التدريبية والورش التعليمية :
دورة تدريبية متخصصة في التوحد الطفولي جامعة عين شمس  ،مركز اإلرشاد النفسي بتقديرممتاز  2001م - .
دورة تدريبية في التدريس القعال بجامعة طيبة -المدينة المنورة  1131 -1130هدورة تدريبية في مهارات اعداد الورقة االختبارية  1131-1130بجامعة طيبة –المدينةالمنورة .
.برنامج تدريبي النتاج المحاضرات بالفيديو جامعة طيبة -20101

دورة تدريبية في تطبيقات برنامج SPSSفي البحث العلمي جامعة الفصيم في الفترة بين -18 20ديسمبر2011م .
برنامج تدريبي لمهارات العرض وااللقاء جامعة طيبة -2010حضور ورشة عمل اعداد الخطة االستراتيجية لكلية التربية .جامعة القصيم 1132.ه.دورة تدريبية في انظمة الجودة والتقويم البرامجي جامعة القصيم بتاريخ  5-ديسمبر 2011م . دورة تدريبية في اعداد قوالب البحوث الكترونيا ج القصيم  1-3مارس2012دورة تدريبيه في (الخرائط الذهنية ) جامعة القصيم 2011-12م دورة تدريبية وورش عملية في بناء االختبارات التحصيلية -كلية التربية –المنتزة -عمادة-19-11جماد اول 1135
التطوير االكاديمي
حضور برنامج ( توحيد سياسة ضبط الجودة ) عمادة التطوير الجامعي –بجامعة القصيم -221131-1ه
 االشتراك في تدريب نخبة من اعضاء كلية التربية بجامعة القصيم في برنامج (توحيد سياسةضبط الجودة ) عمادة التطوير الجامعي –بجامعة القصيم 1131-1-22ه في  -مخرجات
التعلم .االربعاء –الخميس 1؛-7جماد اول  1131ه بكلية التربية –الصفراء
دورة تدريبية في مهارات التعلم النشط والتدريب الفعال ( اعداد المدربين  30 ) 1ساعة -جامعة القصيم  23-22ذو القعدة  1131ه –سبتمبر  2015م.
 دورة تدريبية في (مهارات استخدام مصادر المعلومات االلكترونية في البحث العلمي ) 9 -1محرم – 1137اكتوبر  2015م .
دورة تدريبية في ( نواتج التعلم و جودة التدريس الجامعي ) 5 -2ربيع االول – 1137ديسمبر 2015م.

الخبرات العلمية . :
 العملللللللل معيلللللللدة بكليلللللللة التربيلللللللة بجامعلللللللة حللللللللوان – قسلللللللم المنلللللللاهج وطلللللللرقالتدريس  1881 – 1891م استقالة .
 العمللللللل محاضللللللر بكليللللللة التربيللللللة بضللللللباء  2000 – 1881م اسللللللتقالة إلجللللللراءالللللللللدكتوراه فللللللللي ج.م.ع وتللللللللم التسللللللللجيل للللللللللدكتوراه فللللللللي عللللللللام _ 2002
 2003م .
 العملللللللللل كملللللللللديرة مركلللللللللز دار اللللللللللرحمن للفئلللللللللات الخاصلللللللللة  2001 -2001موتللللللم فللللللي خ لها التللللللدرب علللللللذ العمللللللل فللللللي هللللللذا المجللللللال واجتيللللللاز دورة
تدريبية مخصصة في التوحد الطفولي .
 العمل في كلية التربية للبنات بينبع 2001/ 8م حتذ . 11312

 العمللللللللل كمستشللللللللار تربللللللللو للهيئللللللللة الوطنيللللللللة لتقنيللللللللة المعلومللللللللات مللللللللن2011م.
العمل كاستاذ مساعد بكلية التربية جامعة القصيم  .من.1131 لعمللللللل كمدربللللللة فللللللي المشللللللروع القللللللومي لتطللللللوير ريللللللاض االطفللللللال –جامعللللللةالقللللللاهرة – باشللللللراف وزارة التربيللللللة والتعللللللليم مللللللن -15يونيللللللو الللللللي -28يونيللللللو
2013م .

الجمعيات العلمية التي انتسب لها :
 جمعية المناهج وطرق التدريس جامعة عين شمس والتي تصدر مجلة المناهج وطرقالتدريس .
 -الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة –كلية التربية –جامعة عين شمس .

الجمعية العامة لرعاية النابغين-مركز خدمات المنظمات غير الحكومية -القاهره
االبحاث
 -1تصور مقترح لخطة اعداد معلمة رياض االطفال بكلية التربية جامعة القصيم في ضوء
متطلبات سوق العمل السعود  .بحث مدعوم بجامعة القصيم –يجر العمل به
 -2بحث االحتياجات التدريبية لمعلمة رياض االطفال بمنطقة القصيم –المملكة العربية
السعودية – .جار العمل به

أسماء المقررات والمناهج الدراسية التي تم القيام بتدريسها :


مناهج البحث العلمذ .

 أسس البحث العلمذ .
 مناهج البحث في الطفولة
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تدريس المقررات الدراسية الخاصة بتنمية المفاهيم والمهارات ( الدينية واالجتماعية –
العلمية -الرياضية – الجغرافية والتاريخية ) وطرق تدريسها نظريا ً وعمليا ً .
التربية العملية لطالبات تخصص رياض االطفال  -متابعة تنفيذها في الروضات
واألشراف في مكتب التربية العملية .
أسس مناهج .
المناهج و تنظيماتها لألقسام العلمية المختلفة .
الوحدات الدراسية .
مؤسسات الطفولة وتنظيماتها .
دور الحضانة ورياض األطفال لقسم اال --قتصاد المنزلي .
مقدمة في التربية الخاصة .







تنمية مهارات االتصال .
سيكولوجية اللعب عند األطفال .
مناهج البحث في الطفولة .
طرق التدريس الخاصة ( رياض األطفال ) .
مناهج رياض األطفال .

األشراف على الرسائل العلمية :
إشراف علذ رسالة ماجستير بعنوان " القصة المصورة وأثارها علذ تنمية مهارة القراءة
لدى طفل الروضة " الجامعة األمريكية المفتوحة – كلية الشريعة والدراسات اإلس مية –
قسم التربية 2008م .

االشتراك في أنشطة في داخل المملكة :
-1تقديم مقترح بعنوان " استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تقديم القصة المصورة
لطفل الروضة لتنمية مهارات االستعداد للقراءة والكتابة " مقدم إلذ إدارة التربية والتعليم
بمنطقة المدينة المنورة ( بنات ) – اإلدارة العامة لرياض األطفال – بشأن تنفيذ تطبيق
برنامج التهيئة للقراءة والكتابة للطفل 1130-1128هـ
-2تحكيم لبحوث المؤتمر العلمي الرابع -الخامس لط ب وطالبات جامعة القصيم في
مجال المناهج وطرق التدريس ورياض االطفال 1131-1133.ه –  1135-1131ه
 -3خطة عمل مقترحة لتطوير أساليب االتصال بين الروضة والوالدين -اثناء العمل بكلية
التربية –جامعة طيبة في االحتفال بتفعيل ادارة التوجيه لبرنامج رياض االطفال بينبع .

األعمال اإلدارية التي قمت بها في أثناء العمل :
 األشراف والتنظيم للتربية العملية بأقسامها المختلفة . وكيلة قسم رياض االطفال بجامعة القصيم1113-1132 المساهمة في أنشطة الكلية ( معارض وندوات ) . اإلرشاد والتوجيه واإلشراف علذ لجنة النشاط الط بي . عضو في لجنة المقررات والمناهج بقسم رياض االطفال بجامعة القصيم . مسؤولة وحدة حقوق الطالبات بكلية التربية المنتزة 1131-1315 عضو في لجنة الخطط الدراسية  1131 -1135ه العمل في لجنة االعتماد للتطوير والجودة –كلية التربية -جامعة القصيم .من -1133حتذ االن من االعمال في اللجنة ( االشتراك في عمل الدراسة الذاتية لبرنامج رياض
االطفال– تطبيق االستبيانات للخريجات واعضاء هيئة التدريس تنظيم ملفات توصيفات
المقررات وتقارير المقررات -حضور ورش ودورات واجتماعات وحدة الجودة بالكلية
ولجنة الجودة بالقسم).
 مسؤولة وحدة المصادر العلمية لقسم رياض االطفال كلية التربية جامعة القصيم . منسقة اللجنة العلمية لقسم رياض االطفال كلية التربية جامعة القصيم .1

األنشطة :






تنظيم الدورات التدريبية والمعارض العلمية المرتبطة بإبراز طبيعية عمل معلمة
رياض األطفال وأهميته في المجتمع .
العمل في مجال التوجيه واإلرشاد للطالبات .
العمل بمجال الجودة واالعتماد االكاديمي
تنظيم الزيارات الميدانية لقسم رياض األطفال لتحقيق الربط بين القسم والمجتمع
ومؤسساته المختلفة ( زيارات للروضات – المؤسسات التعليمية الخاصة بالفئات
الخاصة – الجمعيات الخيرية المهتمة بالطفل )

المشروعات العلمية االكترونية:
انجار مقرر الكتروني (رقمي ) لمقرر مناهج البحث العلمي علي موقع جسور بالتعاون مع
الهيئة الوطنية لتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.
التاليف للكتب العلمية :
 تنمية المهارات لطفل الروضة –الناشر مكتبة المتنبي تحت الطبع تخطيط المناهج والبرامج واالنشطة التعليمية لرياض االطفال –مكتبة المتنبي -11351131ه
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