د /هدى محمد سيد عساكر

نبذة مختصرة :
القسم :
رياض أطفال

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

دراسات طفولة  .علم نفس الطفل
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

dr.hodaasaker58@hotmail.com

الشهادات

والمؤهالت :

الماجستير  +دكتوراه في المهارات اللغوية

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

رواية القصة  -المفاهيم اللغوية وطرق التدريس

كلية التربية
وحدة الجودة والاعتماد ألاكاديمي

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس بقسم رياض األطفال
خالل الفرتة 1438 – 1434هـ

1

البيانات الشخصية
الاس ــم

2

هدى حممد سيد عساكر

الجنسية

مصرية

الوظيفة الحالية

أستاذ مساعد

الدرجة العلمية

دكتوراه

التخصص العام

دراسات طفولة

التخصص الدقيق

رياض األطفال

البريد الالكتروني

dr.hodaasaker58@hotmail.com

رقم الجوال

0507342281

تاريخ امليالد

مصرية
استاذ مساعد

رياض االطفال

رياض االطفال
مناهج و طرق تدريس

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

دكتوراه

دراسات طفولة

ماجستير

دراسات طفولة

بكالوريوس

لغة عربية

الجامعة والكلية املانحة لها
جامعة عين شمس  -معهد الدراسات العليا
للطفولة
جامعة عين شمس  -معهد الدراسات العليا
للطفولة
جامعة حلوان – كلية التربية

صفحة  1من 5

التاريخ
2010م
1998م
1989م

964-5-15

3

املشاركة املجتمعية واملؤتمرات خالل الفترة  1438 – 1434هـ

م

العنوان

بيانات املؤتمر /اللقاء/املحاضرة العامة
مكان الانعقاد

1

اليوم العاملي لحقوق
الطفل بالدارة العامة
للتوجيه التربوي

إدارة التوجيه –إدارة رياض
ألاطفال

2

يوم اليتيم

كلية التربية

3

اليوم العالمي لكتاب الطفل

تاريخ الانعقاد

 18صفر 1437هـ

أول جمعة من أبريل

نوعية املشاركة
اشتراك بأعمال
ومنتجات القصص
لطالبات قسم رياض
األطفال
التوعية للطالبات
لجنة الديكورات  -أركان

مول العثيم

1437 /6 /29هـ

المهارات اللغوية والفنية
ـ والقصة .

4

املشاركة في الندوات وورش العمل خالل الفترة 1438 – 1434هـ

م

العنوان
1
3
4
5

تاريخ الانعقاد

التربية امليدانية في قسم
رياض ألاطفال

كلية التربية  -حي املنتزه

بداية الفصل الدراسي
الثاني

ورشة عمل ملف إلانجاز

كلية التربية  -حي املنتزه

1436 / 3 / 9هـ

5
م

بيانات الندوة أو الورشة
مكان الانعقاد

نوعية املشاركة
حضور
حضور

املشاركة في الدورات التدريبية خالل الفترة1438 – 1434هـ
بيانات الدورات التدريبية
صفحة  2من 5

نوعية املشاركة

العنوان

مكان الانعقاد

تاريخ الانعقاد

1

تأسيس أنظمة الجودة في الكليات

كلية العلوم ولاداب ببريده

 13-12ذو القعدة
1434هـ

حضور

2

مهارات التدريس الفعال

كلية العلوم ولاداب ببريده

24-23ذو القعدة
1434هـ

حضور

3

نواتج التعلم وجودة التدريس
الجامعي

كلية العلوم ولاداب ببريده

15-12رجب
1435هـ

حضور

4

توحيد سياسة ضبط الجودة

كلية العلوم ولاداب ببريده

 6جمادى
األولى1436هـ

حضور

5

نواتج التعلم وجودة التدريس
الجامعي

كلية العلوم ولاداب ببريده

 30جمادى اآلخرة
إلى 3رجب
1436هـ

6

دائرة التعلم الطبيعية ( الفورمات
)

كلية العلوم ولاداب ببريده

من  24 -22رجب
1436هـ

7

مهارات التعلم النشط والتدريب
الفعال ( إعداد املدربين ) 1

كلية العلوم ولاداب ببريده

من  27 -22ذو
القعدة 1436هـ

8

مهارات استخدام مصادر املعلومات
الالكترونية في البحث العلمي

كلية العلوم ولاداب ببريده

من  8-6محرم
1437هـ

9

نواتج التعلم وجودة التدريس
الجامعي

كلية العلوم ولاداب ببريده

من  5-2ربيع
األول 1437هـ

10

إعداد توصيف وتقرير البرنامج

كلية العلوم ولاداب ببريده

11

تجويد القرآن الكريم ( النون الساكنة
والتنوين )

6

كلية التربية  -حي المنتزه

فعاليات أخرى خالل الفترة 1438 – 1434هـ
صفحة  3من 5

من 29ربيع ثان
إلى 1جمادى
األولى 1437هـ
الفصل الدراسي
األول1436/1435هـ

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

م

بيانات الفعاليات
مكان الانعقاد
كلية التربية

1
2

العنوان
فعاليات نحو غد أفضل

3

ورشة عمل تبادل الخبرات في مجال
الجودة والاعتماد ألاكاديمي

قسم رياض ألاطفال –كلية
التربية

4

معرض ألانشطة الصفية
والالصفية والفعاليات املصاحبة له

قسم رياض ألاطفال

5

امللتقي التوعوي (فرحة يتيم)

قسم رياض ألاطفال

7

تاريخ الانعقاد
1436/2/5-3
1436/2/5
1435-1434

1435 -1434

نوعية املشاركة
ورش عمل فنية
مشاركة وفد زائر
من جامعة الدمام
قسم رياض األطفال
مشاركة في أعمال
المعرض وورشة
عمل عن رواية
القصة
مشاركة

الجوائز وشهادات التقدير خالل الفترة 1438 – 1434هـ

م

نوعية الجائزة

بيانات الجوائز وشهادات التقدير
الجهة املانحة

1

شهادة تقدير

كلية التربية  -سعادة عميد
الكلية

2

شهادة تقدير

كلية التربية  -سعادة عميد
الكلية

3

شكر وتقدير

4

شكر وتقدير

5

كلية التربية -سعادة عميد
الكلية
كلية التربية  -سعادة عميد
الكلية
كلية التربية  -سعادة عميد
الكلية

التاريخ
/1434
1435هـ
/1434
1435هـ
1436 /5/27هـ

مالحظات
المشاركة في األنشطة
الصفية والالصفية
والفعاليات المصاحبة .
المشاركة في العمل
التطوعي بالملتقى
التوعوي ( فرحة يتيم
).
المشاركة في فعاليات
( كلنا معك ) .

1436 /2/5هـ

المشاركة في فعاليات
( نحو غد أفضل ) .

1437 /2 /18هـ

المشاركة في ( طفل
اليوم قائد المستقبل )

شكر وتقدير

6
7

شكر وتقدير
شكر وتقدير

كلية التربية  -سعادة عميد
الكلية

1437/2/28هـ

المشاركة في ( أطفالنا
آمالنا ) .

كلية التربية  -سعادة عميد
الكلية

1437/6/29هـ

المشاركة في ( هيا نقرأ
 ..هيا نمرح ) .

صفحة  4من 5

8
9

شكر وتقدير

شكر وتقدير

كلية التربية  -سعادة
وكيلة الكلية
كلية التربية  -سعادة
وكيلة الكلية

توقيع عضو هيئة التدريس/
د  .هدى محمد عساكر
التاريخ 1438 / 7 /15هـ

صفحة  5من 5

ف/ 1436 2
1437هـ

المشاركة في ( لنكن مع
المرض أقوى ) .

ف2
1437/1436هـ

المشاركة في األنشطة
الالمنهجية .

