د /هدى أحمد محمد أحمد

نبذة مختصرة :
القسم :
رياض أطفال

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

دراسات نفسية واجتماعية علم نفس طفولة
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

Dr.hudaagawish@gmail.com

الشهادات

والمؤهالت :

دكتوراه في علم نفس الطفولة

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

الموضوعات الخاصة بالطفولة المبكرة

كليت التربيت
وحذة الجودة والاعتماد الاكاديمي

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس بقسم رياض األطفال.................................
خالل الفرتة 4141 – 4141هـ

1

البياهاث الشخصيت

التخصص الذقيق

هدى أحمد محمد أحمد
مصرية
أستاذ مساعد
دكتوراه
دراسات نفسية واجتماعية
علم نفس طفولة

البريذ الالكترووي

Dr.hudagawish@yaoo.com

رقم الجوال

8180158050

الاش ــم
الجيصيت
الوظيفت الحاليت
الذرحت العلميت
التخصص العام

صفحة  1من 5

2

اإلاؤهالث العلميت
الذرحت العلميت
دكتوراه

علم هفض
طفولت
علم هفض
خذمت
احتماعيت

ماحصتير
بكالوريوس

3

التخصص

م

9
4
1
2
3

ال يوحذ

حامعت عين ظمض
اإلاعهذ العالي للخذمت الاحتماعيت

9777م
9771م

بياهاث اليعز

بحث مذعوم
وعم/ال

حهت الذعم

اإلاعاركت اإلاجتمعيت واإلاؤجمزاث خالل الفترة 9216 – 9212هـ

م

9
4
1
2
3

حامعت عين ظمض

4002م

ألابحاث العلميت اإلايعورة خالل الفترة 9216 – 9212هـ
عىوان البحث

4

الجامعت والكليت اإلااهحت لها

التاريخ

العىوان
ال يوحذ

بياهاث اإلاؤجمز /اللقاء/اإلاحاطزة العامت
مكان الاوعقاد

صفحة  2من 5

جاريخ الاوعقاد

هوعيت اإلاعاركت

5

اإلاعاركت في الىذواث وورط العمل خالل الفترة 9216 – 9212هـ

م

9
4
1
2
3
4

العىوان
ورظت عمل عً الالتزام
بالتذريب اإلايذاوي
للطالباث
جقافت الطفل العزبي بين
الواقع واإلاأمول
ألالعاب ؤلالكتروهيت
لطفل ما قبل اإلازشت
الخزائط الذهىيت
ورظت عمل عً اللعب
في الخارج
هذوة عً إدارة الوقت

بياهاث الىذوة أو الورظت
مكان الاوعقاد

جاريخ الاوعقاد
1435هـ

هوعيت اإلاعاركت
مدرب

كليت التربيت
1435هـ

مدرب

1436هـ

مدرب

كليت التربيت

1431هـ
1431 /12/21

مدرب
مدرب

كلبت التربيت

1431/1/11

مدرب

كليت التربيت
كليت التربيت

كليت التربيت

صفحة  3من 5

6
م

9
4
1
2

اإلاعاركت في الذوراث التذريبيت خالل الفترة 9216 – 9212هـ

بياهاث الذوراث التذريبيت
مكان الاوعقاد
العىوان
مهاراث التعلم اليعط والتذريب
كليت العلوم وآلاداب ببريذة
الفعال ( إعذاد اإلاذربين )
مهاراث اشتخذام مصادر اإلاعلوماث
كليت العلوم وآلاداب ببريذة
ؤلالكتروهيت في البحث العلمي
جطبيقاث بزهامج  spssفي البحث
كليت العلوم وآلاداب ببريذة
العلمي
التعلم االجتماعي في القرن الواحد

3

والعشرين

جاريخ الاوعقاد
من 22ــ /11/21
1436

هوعيت اإلاعاركت
متدربة

من 6ـ 1431/1/1متدربة
9ـ 1431/3/11

متدربة

من 6/71
الي7331/6/71

متدربة

كلية المجتمع

متدربة

4

التعلم االلكتروني

كلية العلوم واآلداب

7131/77/1

5

طريقة وضع االختبارات

كلية التربية

7131هـ

متدربة

6

ملف اإلنجاز

كلية التربية

7136هـ

متدربة

7131هـ

متدربة

7131هـ

متدربة

7131هـ

متدربة

90
99

94

تأسيس أنظمة الجودة في الكليات
تخطيط التدريس الجامعي الفعال

التدريب الميداني لطالبات رياض

كلية التربية جامعة القصيم
كلية التربية جامعة القصيم

كلية التربية جامعة القصيم

األطفال

94

دورة الكامبردج في الحاسب اآللي

نيوهوريزون

صفحة  4من 5

7136هـ

متدربة

7

فعالياث أخزى خالل الفترة 9216 – 9212هـ

م

9

العىوان

4

اليوم العاإلاي لصزطان الثذي

1
2
3
4
5

اليوم العاإلاي لذاء الصكزي
معزض عً اليوم الوطني
أهامل مبذعت
اليوم العاإلاي للطفولت
اليوم العاإلاي إلاكتباث ألاطفال

8

جاريخ الاوعقاد
1434هـ
1434هـ
1434
1435
1431
1431

الجوائز وظهاداث التقذيز خالل الفترة 9216 – 9212هـ

م

9
4
1
2
3

بياهاث الفعالياث
مكان الاوعقاد
كليت التربيت(صباحا)
العثيم مول( مصاءا)
كليت التربيت
كليت التربيت
كليت التربيت
كليت التربيت
كليت التربيت

هوعيت اإلاعاركت

هوعيت الجائزة

بياهاث الجوائز وظهاداث التقذيز
الجهت اإلااهحت

جوقيع عظو هيئت التذريض/د .هذى أحمذ محمذ
التاريخ9216/ 9/ 94 /

صفحة  5من 5

التاريخ

مالحظاث

