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أغســـــــــــــــــــــ س  25
2015 

مدرس اإلعالم التربوي و ثقافة الطفل بقسم رياض األطفال كلية 
(.)نقاًل من جامعة المنوفية لتربية جامعة مدينة الساداتا  

 أستاذ مساعد بقسم رياض األطفال بكلية العلوم واآلداب جامعة الجوف )إعارة خارجية( 2013أغس س  14
 مدرس اإلعالم التربوي بقسم العلوم اإلجتماعية واإلعالم بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية. 2011يوليو  25
 مدرس مساعد بقسم العلوم اإلجتماعية واإلعالم بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية. 2006مارس23
 بقسم العلوم اإلجتماعية واإلعالم بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية. معيد 2003مارس23
 

 

 

" تطوووير المةوورم المدرعووي فووي  ووو  دكتوووراا السلةووسة  فووي دراعووات اإلعووالأل واقافووة األ سووال  2011مارس 

 معهد الدراعات العليا للطسولة  جامعة عين شمس. ايير الجودة واالعتماد )دراعة تطبيقية("مع
ديسمبر 
2005 

ماجستير في دراسات الطفولة في موضوع "دور مسرح الطفل في عرض بعض القضايا الطفولة 
 المصرية" معهد الدراسات العليا للطفولة – جامعة عين شمس بتقدير ممتاز.

 جامعة المنوفية بتقدير جيد جدًا. –كلية التربية النوعية  بكالوريوس"اإلعالم التربوي" 2002مايـو  
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مملكووة العربيووة بجامعووة الجووول بال ممووول موون عمووادة البحوو  العلموويمشووروع بح ووي  مةتشووار 2017أبريل 

"قوويا الحوووار كمووا تعكةووها اإلداعووة المدرعووية بموودارو المر لووة المتوعووطة ةووعودية بعاوووا  ال

وتا قبوله للاشر في المؤتمر العلمي الخامس لكليوة  اطقة الجول بالمملكة العربية الةعودية"بم

  .التحديات والتطوير" –التربية الاوعية جامعة الماوفية بغاوا  "التعليا وريادة األعمال 

 الخووامس يملتقوالفوي والتوي قودم   "إعوالأل الطسول بوين المواايول والحريوات"عمول بعاووا  ورقوة  2017مارس  18

   رية اإلعالأل بين األصول والضوابط" بالقاهرة.تحاد اإلعالميين األفارقة "ال

" برنامج مقترم لإلرتقا  بالتدريب الميداني لطالب شوعبة المةورم بكليوات التربيوة  بح  ماشور 2015يونيو 

 2ج  4جامعة الماوفية ع  –المجلة العلمية لكلية التربية الاوعية  الاوعية"

المةرم التعليمو  فو  عوالج بعوم المشوكالت الةولوكيه لود   اعتخداألأار "بح  ماشور بعاوا   2015 يونيو

 1ج  4جامعة الماوفية ع  –المجلة العلمية لكلية التربية الاوعية  "تالميذ المر له االبتدائيه

ديسمبر  17- 16

2013 
ن الاودوة العلميوة الجامعوة  وم "المةؤولية اإلعالمية للجامعة تجواا المجتمو "ورقة عمل بعاوا  

 .والمجتم  بين الواق  والمأمول والتي أقامتها جامعة الجول بالةعودية

 –نوووووووووووووووووووفمبر 

ديةوووووووووووووووومبر 

2011 

بمحافظووات  "مشووروع تحةووين التعلوويا فووي مر لووة الطسولووة المبكوورة"رئوويس فريوول بح ووي لتقيوويا 

الجهوواو المركووزز "عوووهاجق قاوواق أعوويو  " والووذز نسووذا ووارة التعوواو  الوودولي بالتعوواو  موو  

 للتعبئة العامة واإل صا . 

"تقييا أدا  أخصائي المةرم المدرعي في  و  معايير الجودة واالعتماد" بح  ماشور بعاوا   2011يااير 

 العدد الةاب . –مجلة الطسولة كلية رياض األ سال جامعة القاهرة 

لدراعوات التوي تااولتوه فوي الستورة مون "واق  المةورم المدرعوي فوي  وو  ابح  ماشور بعاوا   2010عبتمبر 

مجلة الطسولة كلية رياض األ سال جامعة "  SWOT Analysis( باعتخداأل 2005-2010)

 العدد الةادو. –القاهرة 

موووووايو  –أبريووووول 

2010 

والوذز قواأل بتاسيوذا الجهواو المركوزز  "2010"المةو  القوومي لعمالوة األ سوال با   ميداني فوي 

   بالتعاو  م  ووارة القو  العاملة والهجرة وماظمة العمل الدولية.للتعبئة العامة واإل صا

 للعديد من الدراعات واألبحاث والرعائل العلمية. تحكيا األدوات البح ية ( -2006)يااير 
 

 

 

 
 

 الجمعية المصرية للعالقات العامةاعتشارز عالقات عامة ومدرب ووميل  2016أبريل 

 كز تامية قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات بجامعة مدياة الةادات.بمر مدرب معتمد 2015عبتمبر

 بكلية التربية جامعة مدياة الةادات. نائب مدير و دة  ما  الجودة والتطوير المةتمر 8/2015-8/2016

 بكلية التربية جامعة مدياة الةادات عضو لجاة شئو  الطالب 2015/2016

 بكلية التربية جامعة مدياة الةادات واألجهزة العلميةعضو لجاة المختبرات  2015/2016

 باتحاد  الب كلية التربية جامعة الةادات. مةتشار لجاة الجوالة والخدمة العامة 2015/2016

 . من أنشطة رعاية الشباب بكلية التربية جامعة الةادات SCOUT رائد أعرة  2015/2016

مووووووووووووارو  7-11

2015 

أعوبوع المورور المو ود لمجلوس التعواو   اآلداب بطبرجول فوي فعاليواتماةقاً عن كلية العلووأل و

 والذز أقامته شعبة مرور محافظة  برجل. )قرارك ... يحدد مصيرك(لدول الخليج العربية 

 -2014)نوووووووووفمبر 

 (2015فبراير 

للمؤتمر العلم  الةادو والةاب  لطالب و البات  عضو اللجاة التاسيذية العليا بجامعة الجول

بكليتو  العلووأل واآلداب والمجتمو   وماةل المؤتمرليا العال  بالمملكة العربية الةعودية التع

 .بطبرجل جامعة الجول
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للمتقودمين للعمول كأعضوا  هيئوة تودريس بكليوة  نائب رئيس لجاة فحص وتصايف الةير الذاتيوة 2014/2015

 العلوأل واآلداب بطبرجل جامعة الجول بالمملكة العربية الةعودية.

 IBCTمن البورد البريطاني مدرب مشارك دولي معتمد  2/9/2014

 بكلية العلوأل واآلداب بطبرجل جامعة الجول عضو لجاة الجداول الدراعية 2013نوفمبر 

 بكلية العلوأل واآلداب بطبرجل جامعة الجول عضو لجاة الجودة واالعتماد األكاديم  2013عبتمبر 

لجريوودة ومؤعةووة أخبووار المصووريين" والمشوورل علوو  أكاديميووة أخبووار  يالمةتشووار اإلعالموو (   -2013)مايو 

 المصريين لإلعالأل والتامية

 لسرق كليات جامعة الماوفية. رئيس لجاة تحكيا مهرجا  المةرم الجامعي 2013مايو  7-21

يونيوو  2012عبتمبر 

2013 
 ماوفية. ماتدب للتدريس بقةا رياض األ سال بكلية التربية فرع الةادات جامعة ال

يونيوووووووووووووووووو  2-4 

2012 

في إ ار )مشروع التطووير بالمشواركة(  مراج  نظير بكلية رياض األ سال بجامعة الماصورة

 للتأهيل لالعتماد بتكليف من إدارة المشروعات بالمجلس األعل  للجامعات. 
 -2012)مااااااااااااااااااااااايو

 (2013أغسطس 
كليوة ورئويس الجامعوة( بكليوة )رؤعوا  األقةواأل وعميود ال عضو لجاوة اختيوار القيوادات الجامعيوة

 التربية الاوعية جامعة الماوفية
  -2012)أبرياااااااااااااااااااا 

 ( 2013أغسطس 
لكلية التربية الاوعية جامعة  المشرل العاأل إلدارة العالقات العامة واإلعالأل والمتحدث الرعمي

 الماوفية.

أبريوووووووووووووووول  3 -1

2012 

إدارة أشمو  التعليمية بالماوفية  لتالميذ مدارو الماةل العاأل لمعةكر إعداد ورعاية الموهوبين

والووذز نظمووه مكتووب الخدمووة االجتماعيووة المدرعووية بمشوواركة كليووة التربيووة الاوعيووة بجامعووة 

الماوفية وتح  رعاية مركز الرعالة لحرية اإلعوالأل المحلوي بالماوفيوةق وكوامبردج اكواديمي 

  للتدريب واللغات ومكتبة الطسل والشباب بقصر اقافة أشمو .

 -2012 )موووووووووووووارو

 (2012أغةطس 
 لمركز الرعالة لحرية اإلعالأل المحلي بمحافظة الماوفية. المةتشار اإلعالمي والتةويقي

مووووووووارو  26-27

2012 

التربيووة والتعلوويا  ةبإ وود  الموودارو اإلعداديووة بمديريوو مراجوو  خووارجي لتقيوويا أعمووال الجووودة

 ليا واالعتماد.بمحافظة القليوبية بتكليف من الهيئة القومية لضما  جودة التع

 -2012)موووووووووووارو

أغةووووووووووووووووووووطس 

2013) 

األدا  بإ د  المدارو الخاصة بمديريوة التربيوة والتعلويا  مةتشار تربوز وخبير جودة لتطوير

 بمحافظة الجيزة.

ديةوومبر  –نوووفمبر 

2011 

بمحافظووات  رئوويس فريوول بح ووي لتقيوويا "مشووروع تحةووين التعلوويا فووي مر لووة الطسولووة المبكوورة"

  " والوذز نسوذا ووارة التعواو  الودولي بالتعواو  مو  الجهواو المركوزز "عوهاجق قاواق أعويو

 للتعبئة العامة واإل صا . 
 -2012)أغساااااااااااطس

 (2013أغسطس 
لتطوير األدا  بأ دز المدارو الخاصة بمديريوة التربيوة والتعلويا  مةتشار تربوز وخبير جودة

 بمحافظة الماوفية.

 باتحاد  الب كلية التربية الاوعية جامعة الماوفية. لعامةمةتشار لجاة الجوالة والخدمة ا 2011/2012

أكتووووووووبر  17-20

2011 

التربيووة والتعلوويا  ةلتقيوويا أعمووال الجووودة بإ وود  الموودارو اإلعداديووة بمديريوو مراجوو  خووارجي

 بمحافظة كسر الشيخ بتكليف من الهيئة القومية لضما  جودة التعليا واالعتماد.

 لكلية التربية الاوعية جامعة الماوفية  دول الدراعيعضو لجاة الج ( -2011)عبتمبر

27-30 

 2011مارو

لتقييا أعمال الجودة بإ د  المدارو ال انوية بمديرية التربية والتعليا بمحافظة  مراج  خارجي

 الشرقية بتكليف من الهيئة القومية لضما  جودة التعليا واالعتماد.

نوووووووووووووووووفمبر  24 

2010 

دور الصادوق االجتماعي للتامية في دعا وتمويول المشوروعات الصوغيرة " ماةقاً ومقدماً لادوة

 وتامية اقافة العمل الحر" بمركز شباب شما بالماوفية.
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لكلية التربية الاوعية جامعة الماوفية في إ وار إنشوا  نظواأل  عضو لجاة مراجعة الدراعة الذاتية 2010نوفمبر 

 .CICA داخل  للجودة للتقدأل للحصول علي مشروع 

أبريوووووووووول  26-29

2010 

التربيووة والتعلوويا  ةلتقيوويا أعمووال الجووودة بإ وود  الموودارو االبتدائيووة بمديريوو مراجوو  خووارجي

 بمحافظة الدقهلية بتكليف من الهيئة القومية لضما  جودة التعليا واالعتماد.

إبريل  26-30

2009 

 ير عياا " التيفي "ا تسالية الجامعات المصرية في عيد تحر رائد وفد جامعة الماوفية

 نظمها مشروع األنشطة الطالبية بووارة التعليا العالي بمدياة العريش. 

مارو  28-31

2009 

 في الدورة التخصصية لكليات التربية الاوعية بالجامعات المصرية رائد وفد جامعة الماوفية

 التي اعتضافتها جامعة كسر الشيخ. 

 ةا اإلعالأل التربوز بكلية التربية الاوعية جامعة الماوفية. لق ماةل البرنامج األكاديمي (2013 -2009)

أغةطس  15-22

2008 
  في الدورة الت قيسية لطالب الجامعات المصرية والتي رائد وفد جامعة الماوفية

 عقدها معهد إعداد القادة بجامعة قااة الةويس بمدياة اإلعماعيلية.

يااير  25-30

2008 

ي دورة االتحادات الطالبية لكليات التربيوة الاوعيوة والساوو  الجميلوة ف رائد وفد جامعة الماوفية

 والتي عقدها معهد إعداد القادة بجامعة اإلعكادرية.

وعوواهم  فووي تطوووير رؤيووة ورعووالة الكليووة وكتابووة التقريوور الووذاتي  عضووو فريوول توكيوود الجووودة (2011- 2007)

 مدرعي بالكلية.عداد التوصيسات والمقررات لبرنامج شعبة المةرم الإو

ماروقأغةووووووطس 

2009 

لعودد اوالث مةوارم والتوي اعوتقبل  فورق المةورم بأعوبوع شوباب  رئيس لجاة االعتالأل الاهائي

 .2007الجامعات بالماوفية فبراير 

في إ وار برنوامج إقاموة نظوا داخليوة  شارك  في و   "المعايير األكاديمية القومية المرجعية" 2008  

ت التربية الاوعية ورياض األ سال والذز نسذا برنامج تطوير التعلويا لضما  الجودة في كليا

 . USAIDبدعا من 

 المصرية ال امن بالماوفية.   عضو اللجاة التاظيمية بأعبوع شباب الجامعات 2007فبراير 10-15

عووبوع أبجامعووة الماوفيوة العوتقبال  عضوو اللجاوة السايووة لمااقصوة تجهيوز وإعووداد اوالث مةوارم 2006نوفمبر

 . 2007شباب الجامعات ال امن فبراير 

 للجمعيات الخيرية. القوافل الطبيةوالتاظيا للعديد من  دشارك  ف  اإلعدا  (2004-2009)

 لطالب قةا اإلعالأل التربوز بالكلية بمدارو التربية والتعليا. اإلشرال عل  التدريب الميداني (2013 -2003)

فو  المااعوبات  لأل سوال دو  اال تياجوات الخاصوةظيا وتقوديا ا تسواالت شارك  ف  إعداد وتا (2003-2010)

 المختلسة م ل )يوأل اليتيا ق اليوأل العالمي للطسل المعاق(.

 عل  مةتو  الكلية. الطالب الم الي 2002

 لجامعة الماوفية.  وأميااً للجاة السايةبالكلية  أميااً عاماً إلتحاد الطالب (2000-2001)

فووي المؤعةووات الحكوميووة  المووؤتمرات والاوودوات واال تسوواالتشووارك  فوو  تقووديا العديوود موون   (1998-2010)

 .واالجتماعية

لووارة التعليا العاليق ووارة  برامج المعةكرات والر الت ""شارك  كعضواً ومشرفاً في     (1993-2013)

لشوبابق وجمعيوة التربية والتعلوياق )المجلوس األعلو  للشوباب والريا وة(ق المجلوس القوومي ل

الكشافة البحرية ف  األقصر وأعوا ق اإلعكادريةق مرع  مطرومق بورععيدق اإلعماعيليةق 

 جمصةق رأو البرق نوبي  وشرأل الشيخ.
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  -اإلشراف على الرسائ  العلمية : -6

 

 

 
 

 تاريخ  الكلية / الجامعة عنوان الرسالة اسم الباحث م

 التسجي 
حالة 

 الرسالة

عماااااد أحمااااد  1

 علي عطية

سية في الحلقة الثانياة تطوير االذاعة المدر

مااا التعلاايم االساسااي فااي رااو  االدار  

 )ماجستير(االلكترونية 

كلية التربية جامعاة 

 مدينة السادات

 طور 2016

 اإلعداد

2 

 

رشاااااا راتاااااب 

 مراد

تطاااوير المسااارر المدرساااي فاااي مااادارس 

التربيااة الفكريااة فااي رااو  ماادخ   دار  

 المعرفة دراسة ميدانية بمحافظة الغربية

ربية جامعاة كلية الت

 مدينة السادات

 طور 2016

 اإلعداد

أشرف صاال   3

 المصري

دور اإلدار  المدرسية في تطاوير الصاحافة 

المدرساااية بمرحلاااة التعلااايم الثاااانوي   

 )ماجستير(  دراسة ميدانية

كلية التربية جامعاة 

 مدينة السادات

 طور 2016

 اإلعداد

شااااااااااااااااايريا  4

ابااااااااااراهيم 

 زكي شرف

عاااام المفاااااهيم فاعليااااة برنااااام  لتنميااااة ب

االجتماعية لدى طف  الرورة فاي راو  

 معايير الجود  واالعتماد )ماجستير(.

كلية التربية جامعاة 

 مدينة السادات

 طور 2015

 اإلعداد

شاايما  جمااا   5

محمااااااااااااااد 

 سليمان

االمكاناااااات المتاحاااااة لمؤسساااااات رياااااا  

األطفا  فاي راو  تطبياع معاايير الهي اة 

اد القومية لضمان جاود  التعلايم واالعتما

 )ماجستير(.

كلية التربية جامعاة 

 مدينة السادات

 طور 2015

 اإلعداد

أشاارف سااعيد  6

 عبد البارى

 

تأثير التعر  لألفالم الوثائقية العلمياة فاي 

تنميااااة بعاااام مهااااارات التفكياااار الناقااااد 

دراسااااة لتالمياااام المرحلااااة االبتدائيااااة. )

( تطبيقياااااااة علااااااااى قنااااااااا  ديسااااااااكفرى

 )ماجستير(.

معهااااااد الدراسااااااات 

للطفولاااااة العلياااااا 

جامعاااااااة عااااااايا 

 شمس

 

 

2014 

 طور

 اإلعداد

محمود محماد  7

عااواد عبااد 

 المنعم

دور األنشااطة الدراميااة فااي تحقيااع نااوات  

الاااتعلم المساااتهدفة فاااي مرحلاااة رياااا  

 األطفا  )ماجستير(.

كليااااااااااة التربيااااااااااة 

النوعياااة جامعاااة 

 المنوفية

 طور 2013

 اإلعداد

يسااارية فاااؤاد  8

 الصيفي

اب تالميااام دور التمثيااا  الصاااامك فاااي  كسااا

األماااااا  )الصاااااام( مهااااااارات التواصاااااا  

 االجتماعى)ماجستير(.

كليااااااااااة التربيااااااااااة 

النوعياااة جامعاااة 

 المنوفية

 طور 2013

 اإلعداد

أمانــااااااااااااااااـي  9

جميـ  على 

 العطـار

المساارر التعليمااى فااى عااالج  اسااتخدامأثاار 

بعاام المشااكالت الساالوكيت لاادى تالمياام 

 )دكتوراه(. المرحلت االبتدائيت

كليااااااااااة التربيااااااااااة 

وعياااة جامعاااة الن

 المنوفية

 نوقشك 2013

2015 

صاااااااااااااااااااافا   10

مصاااااااطفى 

 حجازى

برنام  مقترر لالرتقا  بالتادريب الميادانى 

 ةربيااالتلطااالب شااعبة المسااارر بكليااات ا

 ة )ماجستير(.النوعي

كليااااااااااة التربيااااااااااة 

النوعياااة جامعاااة 

 المنوفية

 نوقشك 2013

2015 

مناااااااي عباااااااد  11

 المقصود 

 مسرر الصور  ولغة الجسد في مس  ولياد

 عوني دراسة تحليلية )ماجستير(.

كليااااااااااة التربيااااااااااة 

النوعياااة جامعاااة 

 المنوفية

 نوقشك 2011

2012 
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مراقبووة ف فووي اعووتخداأل الوعووائل "نوودوة لطالبووات مدرعووة أشوومو  ال انويووة باووات بعاوووا   2017مارو  16 1

  من برامج التوجيه الجمعي واإلرشادز." التكاولوجية الحدي ة

المقدمووة ألعضووا  هيئووة التوودريس " متطلبووات التقوودأل لالعتموواد" باً بالوودورة التدريبيووة موودر 13/3/2017 2

 والتي عقدها مركز تامية قدرات أعضا  هيئة التدريس بجامعة مدياة الةادات.

"العاوف وأعواليب ورشة عمل لتالميذ مدرعة عبد الةالأل وهبوة للتعلويا األعاعوي بعاووا   9/3/2017 3

 مج التوجيه الجمعي واإلرشادز. من براالوقاية ماه" 

"تأهيل في المؤتمر الطالبي لكلية الصيدلة جامعة األهراأل الكادية  مدرباً في ورشة عمل  26-28/2/2017 4

 في تامية بعم مهارات تطوير الذات الطالب لةوق العمل"

هيئووة التوودريس  المقدمووة ألعضووا  "نظووا االمتحانووات والتقووويا"موودرباً بالوودورة التدريبيووة  12/2/2017 5

 والتي عقدها مركز تامية قدرات أعضا  هيئة التدريس بجامعة مدياة الةادات.

 المقدمووة ألعضووا  هيئووة التوودريس "تصووميا المقوورر الدراعووي" موودرباً بالوودورة التدريبيووة  28/1/2017 6

 .والتي عقدها مركز تامية قدرات أعضا  هيئة التدريس بجامعة مدياة الةادات

والتي عقدها  المقدمة ألعضا  هيئة التدريس " اإلدارة الجامعية"مدرباً بالدورة التدريبية  23/1/2017 7

 .مركز تامية قدرات أعضا  هيئة التدريس بجامعة مدياة الةادات

برعايوة ماتودز التحريور  المقدموة للشوباب" إعالمو  عوال  " مدرباً في الدورة التدريبية  8/12/2016 8

 ةادات للتامية والرعاية االجتماعية.دلتا الايل وجمعية ال

"تأهيوول الطووالب محا ووراً فووي المووؤتمر الطالبووي لكليووة الصوويدلة جامعووة األهووراأل الكاديووة  6/12/2016 9

 لةوق العمل"

كليووة الصوويلة  " مهووارات المووذاكرة السعالووة واالعووتعداد لالختبووارات"محا ووراً فووي دورة  4/12/2016 10

 جامعة مدياة الةادات.

والتوي عقودها مركوز  " أداب وعلوك المهاة في العمول الجوامعي"مدرباً بالدورة التدريبية  5/10/2016 11

 .تامية قدرات أعضا  هيئة التدريس بجامعة مدياة الةادات

 المقدمووة ألعضووا  هيئووة التوودريس " متطلبووات التقوودأل لالعتموواد"موودرباً بالوودورة التدريبيووة  27/6/2016 12

 .قدرات أعضا  هيئة التدريس بجامعة مدياة الةادات والتي عقدها مركز تامية

الحوود موون المشووكالت محا ووراً ألوليووا  أمووور وأ سووال إ وود  رو ووات األ سووال  ووول  3/6/2016 13

 الةلوكية لأل سال.

موووايو  –موووارو  14

2016 

إعوداد الةويرة  –"كيسية التأهول لةووق العمول علةة تدريبات للشباب تأهيلها لةوق العمل 

 ومن مشوروع لجمعيوة الةوادات للرعايوة والتاميوة فاو  المقابوة الشخصوية"  –الذاتية 

 بالتعاو  م  الصادوق االجتماعي للتامية.

موووووووووووووارو  21 15

2016 

 المقدمووة ألعضووا  هيئووة التوودريس " متطلبووات التقوودأل لالعتموواد"موودرباً بالوودورة التدريبيووة 

 .مدياة الةاداتوالتي عقدها مركز تامية قدرات أعضا  هيئة التدريس بجامعة 

فبرايوووووووووووور  21 16

2016 

 " المقدمووة ألعضووا  هيئووة التوودريستصووميا المقوورر الدراعووي" موودرباً بالوودورة التدريبيووة 

 والتي عقدها مركز تامية قدرات أعضا  هيئة التدريس بجامعة مدياة الةادات.

فبرايوووووووووووور  18 17

2016 

اعيوووة لتالميوووذ  ووومن برنوووامج الرعايوووة االجتم "إدارة الوقووو "محا وووراً فوووي مو ووووع 

 المدارو ال انوية بإدارة أشمو  التعليمية بالماوفية.

فبرايوووووووووووور  18 18

2016 

 ووومن برنوووامج الرعايوووة  "الحسوووال علووو  الممتلكوووات العاموووة"محا وووراً فوووي مو ووووع 

 االجتماعية لتالميذ المدارو اإلعدادية بإدارة أشمو  التعليمية بالماوفية.
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عوووووووووووبتمبر  28 19

2015 

المقدمووة ألعضووا  هيئووة " اعووتخداأل التكاولوجيووا فوو  التوودريس" تدريبيووة موودرباً بالوودورة ال

والتووي عقوودها مركووز تاميووة قوودرات أعضووا  هيئووة التوودريس بجامعووة مدياووة  التوودريس

 الةادات.

يونيووووو  19-22 20

2015 

ملتقوي الشوباب "خيور  المشاركة بمااقشات و وار مستوم م  الشباب بماطقوة الجوول فوي

دا المكتووب التعوواوني للوودعوة واإلرشوواد وتوعيووة الجاليووات ال الوو  والووذز عقووجلوويس" 

 بالتعاو  م  محافظة  برجل بالمملكة العربية الةعودية.

أبريوووووووووووول  5-9 21

2015 

)المخدرات  ريل الهاوية ... وبداية الاهاية(  لماةقاً ومدرباً في المعرض التوعوز األو

 والذز أقامته إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة  برجل.

موووووووووووووارو  27 22

2014 

 ومن برنوامج  "خصائصها ومشكالتها... المر لة االعدادية "محا راً في ندوة بعاوا  

اإلرشاد التربوي  ألوليا  أمور مدرعة عبود الةوالأل وهبوة اإلعداديوة بأشومو  محافظوة 

 الماوفية.

فبرايووووووووووووووووور  8 23

2014 

عووة ماووابر الخيوور بمدر "أعووبوع اإلرشوواد المهاوو  والتعليموو "محا ووراً فووي نوودوة بمااعووبة 

 األهلية االبتدائية بطبرجل بماطقة الجول بالمملكة العربية الةعودية.

يوليووووو  15-16 24

2013 

لمووولسي  "العالقووات العامووة وتاميووة المجتموو  المحلووي"موودرباً وماةووقاً للبرنووامج التوودريبي 

ا العالقووات العامووة ومراكووز المعلومووات بالو وودات المحليووة بمحافظووة الماوفيووة والووذز توو

تاظيمه برعاية ماتد  التحرير دلتا الايل وجمعية الةادات للتماية والرعاية االجتماعية 

بالماوفية وشراكة كلية التربية الاوعيوة جامعوة الماوفيوة والجمعيوة المصورية للعالقوات 

 العامة ومؤعةة أخبار المصريين لإلعالأل والتامية.

فبرايوور  17ق18 25

2013 

 ومن   لعلوا والمعرفوة كأعواو للاهووض والتقودأل بواألما""قيموة امحا راً فوي مو ووع 

 برنامج اإلرشاد والتوجيه الجمعي لتالميذ مدارو إدارة أشمو  التعليمية بالماوفية.

26 26-27 

ديةوووووووووووووومبر 

2012 

لمعلمي مودارو إدارة أشومو  التعليميوة   "اقافة الجودة"مدرباً وماةقاً للبرنامج التدريبي 

دة بوإدارة أشومو  التعليميوة بالتعواو  مو  ماتود  التحريور الذز نظمه و دة قيواو الجوو

 دلتا الايل وجمعية الةادات للتماية والرعاية االجتماعية بالماوفية.

ألوليا  أمور تالميذ المدارو الت  نظمها مكتوب الخدموة   "محتاج اهتماأل"مدرباً بمبادرة  2012ديةمبر  27

ة بالتعواو  مو  ماتود  التحريور دلتوا الايول االجتماعية المدرعية بإدارة أشومو  التعليميو

 وجمعية الةادات للتماية والرعاية االجتماعية بالماوفية.

28 23-27 

ديةوووووووووووووومبر 

2012 

 "التكاولوجيا الحدي ة ودورها في تامية اإلعالأل المحلي"مدرباً وماةقاً للبرنامج التدريبي 

ريوودة أخبووار مصوور للصووحسيين و ووالب اإلعووالأل بالمحافظووات اإلقليميووة الووذز نظمووه ج

ومركز أخبار مصر لإلنتاج اإلبداعي بالتعاو  م  ماتد  التحريور دلتوا الايول وجمعيوة 

 الةادات للتماية والرعاية االجتماعية بالماوفية.

 -2012نوووفمبر    29

 2012ديةمبر 
الذز ياظمه مكتب الخدموة االجتماعيوة المدرعوية   "إدارة الحوار"مدرباً وماةقاً لبرنامج 

رة أشمو  التعليمية بالتعاو  م  ماتد  التحرير دلتا الايل وجمعية الةادات للتمايوة بإدا

 مدرعة. 37والرعاية االجتماعية بالماوفية في 

 5 -نووووووووفمبر 5 30

ديةوووووووووووووومبر 

2012 

للصوووحسيين و وووالب اإلعوووالأل  "آليوووات التميوووز الصوووحسي"مووودرباً بالبرنوووامج التووودريبي 

ة أخبوار مصوور ومركووز أخبوار مصوور لإلنتوواج بالمحافظوات اإلقليميووة الوذز نظمووه جريوود

 اإلبداعي.

أبريووووووووووووووول  5   31

2012 

  "ال واب  االجتماعية فوي  وو  التطوورات التكاولوجيوة الحدي وة"محا راً في مو وع 

 وومن برنووامج اإلرشوواد والتوجيووه الجمعووي لمدرعووة لبيشووة االبتدائيووة بووإدارة أشوومو  

 التعليمية بالماوفية.

أبريووووووووووووووووووول  1 32

2012 

لتالميذ المدارو االبتدائية واإلعدادية  االفتتا ية لمعةكر إعداد ورعاية الموهوبين الكلمة

 ةوالووذز نظمووه مكتووب الخدمووة االجتماعيووة المدرعووية بووإدارة أشوومو  التعليميووة بالماوفيوو



 (8) 

 

  بمكتبة الطسل والشباب بقصر اقافة أشمو .

موووووووووووووارو  25 33

2012 

 ومن برنوامج اإلرشواد والتوجيوه   "اعوتمرارية التسووق والاجوام"محا راً في مو وع 

 الجمعي لمدرعة علي بن أبي  الب اإلعدادية بإدارة الةادات التعليمية بالماوفية.

موووووووووووووارو  12 34

2012 

بمركووز الايوول لإلعووالأل التوواب   "المشوواركة الةياعووية وتاميووة المجتموو "محا ووراً فووي نوودوة 

 لووارة اإلعالأل بمحافظة الماوفية.

موووووووووووووارو  11 35

2012 

 ببرنامج م  بعم بكرة أ لي بإداعة وعط الدلتا.  "قيمة الجمال"لقة  يف  

موووووووووووووووووارو  8 36

2012 

 ومن ماحوة  "قوانين المذاكرة السعالة .. كيف تذاكر أك ر فوي وقو  أقول "مدرباً لبرنامج 

 تامية الموارد البشرية )كن إيجابياً واصا  مةتقبل ( لطالب كليات جامعة باها.

فبرايوور  27-29 37

2012 

 ومن  "الحقوق والمةوئوليات فوي  وو  المتغيورات االجتماعيوة"حا راً في مو وع م

 برنامج الرعاية االجتماعية لتالميذ المدارو ال انوية بإدارة أشمو  التعليمية بالماوفية.

فبرايوور  22-26 38

2012 

 ومن برنوامج   "القويا والةولوكيات وأارهوا فوي باوا  الشخصوية"محا راً فوي مو ووع 

 الجتماعية لتالميذ المدارو اإلعدادية بإدارة أشمو  التعليمية بالماوفية.الرعاية ا

فبرايوور  19-21 39

2012 

"اختيووار الصووديل والم وول األعلوو  والقوودوة وأاوورا علووي الةوولوك محا ووراً فووي مو وووع 

 وومن برنووامج الرعايووة االجتماعيووة لتالميووذ الموودارو االبتدائيووة بووإدارة   االجتموواعي"

 الماوفية.أشمو  التعليمية ب

فبرايووووووووووووووووور  7 40

2012 

بمركوز الايول لإلعووالأل  "أهميووة المشواركة الةياعوية و قووق اإلنةووا "محا وراً فوي نودوة 

 التاب  لووارة اإلعالأل بمحافظة الماوفية.

–ياووووووووووووووووووواير 29 41

 2012فبراير2
لمعلمي مدارو التعليا الساي بالماوفية  من برامج  "المجتمعات المهاية"مدرباً لبرنامج 

 ي في ولائف كادر المعلمين التاب  لألكاديمية المهاية للمعلمين.الترق

ياوووووووووووووووواير  26 42

2012 

 من برنوامج   "أهمية الرعاية االجتماعية للطالب المتسوقين"محا راً في ندوة بعاوا  

تكريا ورعاية أوائل الشهادات العاموة و سظوة القورآ  الكوريا بوإدارة أشومو  التعليميوة 

 م  كلية التربية الاوعية جامعة الماوفية.بالماوفيةق بالتعاو  

ياووووواير  21-26 43

2012 

لمعلمي مدارو التعليا الساي بالماوفية  من برامج  "المجتمعات المهاية"مدرباً لبرنامج 

 الترقي في ولائف كادر المعلمين التاب  لألكاديمية المهاية للمعلمين.

ياوووووووووووووووواير  22 45

2012 

ببرنوامج مو  بعوم بكورة  ياواير" 25لمجتمو  بعود اوورة "القيا الةلوكية في ا يف  لقة 

 أ لي بإداعة وعط الدلتا. 

ياوووووووووووووووواير  16 46

2012 

بمركوز الايول لإلعوالأل  "دور وعوائل اإلعوالأل فوي المشواركة الةياعوية"محا راً في ندوة 

 التاب  لووارة اإلعالأل بمحافظة الماوفية.

ياووواير  15-17  47

2012 

لمعلموي المودارو اإلعداديوة بالماوفيوة  ومن  لتعلا الاشط""اعتراتجيات امدرباً لبرنامج 

 برامج الترقي في ولائف كادر المعلمين التاب  لألكاديمية المهاية للمعلمين.

ياووووووووواير  8-10 48

2012 

للقيووادات التعليميووة بووإدارة ماووول التعليميووة بالماوفيووة  "القيووادة والتغييوور"موودرباً لبرنووامج 

 ادر المعلمين التاب  لألكاديمية المهاية للمعلمين. من برامج الترقي في ولائف ك

ياوووووووووووووواير  4-5 49

2012 

لمعلموي المودارو اإلعداديوة بالماوفيوة  ومن  "اعتراتجيات التعلا الاشط"مدرباً لبرنامج 

 برامج الترقي في ولائف كادر المعلمين التاب  لألكاديمية المهاية للمعلمين.

ياوووووووووووووواير  1-3 50

2012 

لمعلمي المدارو االبتدائية بالماوفيوة  ومن  عتراتجيات التعليا والتعلا""امدرباً لبرنامج 

 برامج الترقي في ولائف كادر المعلمين التاب  لألكاديمية المهاية للمعلمين.

51 25-29 

ديةوووووووووووووومبر 

2011 

لمعلمي المدارو االبتدائية بالماوفيوة  ومن  "اعتراتجيات التعليا والتعلا"مدرباً لبرنامج 

 ي في ولائف كادر المعلمين التاب  لألكاديمية المهاية للمعلمين.برامج الترق
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52 14-15 

ديةوووووووووووووومبر 

2011 

للقيووادات التعليميووة بطاطووا  وومن بوورامج الترقووي فووي  "اإلدارة المدرعووية"موودرباً لبرنووامج 

 ولائف كادر المعلمين التاب  لألكاديمية المهاية للمعلمين.

ديةوووووووومبر  7-8 53

2011 

لمعلموي المودارو اإلعداديوة بالماوفيوة  ومن بورامج  دارة المدرعوية""اإلمدرباً لبرنوامج 

 الترقي في ولائف كادر المعلمين التاب  لألكاديمية المهاية للمعلمين..

ديةوووووووووووووومبر  7 54

2011 

"المشاركة اإليجابية في االنتخابات البرلمانية..... كيوف تصوا  محا راً في ندوة بعاوا  

ة التوعيووة والت قيووف الةياعووي لطووالب كليووة  وومن أنشووط  بصوووت  مةووتقبل مصوور "

 التربية الاوعية جامعة الماوفية.

ديةووومبر  5-27 55

2011 

 ومن برنوامج الرعايوة   ياواير" 25"مةوتقبل مصور ...بعود اوورة محا راً في مو وع 

 االجتماعية لتالميذ مدارو إدارة أشمو  التعليمية بالماوفية.

ديةوووووووووووووومبر  1 56

2011 

القويا ودورهوا فوي تاميوة شخصوية التالميوذق والتصودز للظوواهر "محا راً في مو ووع 

 من برنامج التوجيه واإلرشواد الجمعوي لتالميوذ مدرعوة  الةلبية في البيئة المدرعية"

 عب  األ د اإلعدادية بإدارة أشمو  التعليمية بالماوفية.

تماعيوة لطوالب  من برنوامج الرعايوة االج  "كيف نحب مصر "محا راً في مو وع  2011أبريل  57

 مدارو إدارة أشمو  التعليمية بالماوفيةق بالتعاو  م  جامعة الماوفية.

 2010ديةمبر29  58

 2011يااير 4 -  
"االعوتخداأل اآلمون للتقايوات الحدي وة والحسوال علوي القويا األصويلة محا راً في مو ووع 

لتعليميوة  من برنامج الرعايوة االجتماعيوة لطوالب مودارو إدارة أشومو  ا  للمجتم "

 بالماوفيةق بالتعاو  م  كلية التربية الاوعية جامعة الماوفية.

ديةوووووووووومبر  19 59

2010 

 

"الصووحافة المحليووة ودورهووا فووي عمليووة التاميووة والتطووور محا ووراً فووي نوودوة بعاوووا  

 وومن أنشووطة مشووروع "الصووحافة المحليووة علووي  ريوول االعووتقالل"  الووديموقرا ي"

ة اإلعوالأل بوالمحلي وجمعيوة التاميوة الريسيوة بالبتوانو  والذز ياسذا مركز الرعالة لحريو

 .USAIDبدعا من هيئة المعونة األمريكية 

نوووووووووووووووووفمبر  9 60

2010 

 ومن برنوامج تكوريا ورعايوة   "اعتمرارية التسووق الدراعوي"محا راً في ندوة بعاوا  

فيوةق أوائل الشهادات العامة وفائقي الصوسول الدراعوية بوإدارة أشومو  التعليميوة بالماو

 بالتعاو  م  كلية التربية الاوعية جامعة الماوفية.

أكتوبر  24-28 61

2010 

مهوارات التسكيور  –التعليا المتمركز  ول الطالوب  –)قيادة التغيير  مدرباً في ورش عمل

لمدرعووي الموودارو المشوواركة فووي مشووروع الموودارو الذكيووة التوواب   و وول المشووكالت(

 لووارة التربية والتعليا بمدارو وا ة عيوا بمحافظة مطروم.

62 11-  12 

 2010أكتوبر
موودرباً فووي الوودورة التاشوويطية ألخصووائيي المةوورم المدرعووي بمديريووة التربيووة والتعلوويا 

 .ير الجودةتطوير المةرم المدرعي في  و  معايبالماوفية  ول 

عووووووووووووووبتمبر  16 63

2010 
موودرباً فووي الوودورة التاشوويطية ألخصووائيي المةوورم المدرعووي بووإدارة الشووهدا  التعليميووة  

 .فاو  األدا  في المةرم المدرعيبالماوفية  ول 

يوليووووو  17-19 64

2010 

ماةووقاً للوودورة التدريبيووة ألماووا  ومةووئولي اإلعووالأل بالوودوائر والو وودات الحزبيووة أل وود 

 باسس الدورة. لبرنامج إدارة العالقات العامةاب الةياعية بالماوفيةق ومدرباً األ ز

نووووفمبر  1-5    65

2009 

مهارات التسكيور  –التعليا المتمركز  ول الطالب  –) قيادة التغيير مدرباً في ورش عمل 

لمدرعووي الموودارو المشوواركة فووي مشووروع الموودارو الذكيووة التوواب  و وول المشووكالت ( 

 لتربية والتعليا بمدارو وا ة عيوة بمحافظة مطروم.لووارة ا

يوليووووووووووووووووووووووووووو  66

وأغةوووووووطس 

2009 

فو  إ وار  " جوودة واعتمواد التعلويا قبول الجوامعي"بعاووا   ةمدرباً في ورش عمل تدريبي

 اعتعداد بعم مدارو التربية والتعليا بالماوفية لتطبيل نظا الجودة واالعتماد
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فبرايوووووووووووووور 24 67

2009 

"مةوورم الطسوول فوو  مصوور بووين الواقوو  صوور اقافووة  اطووا بعاوووا  محا ووراً فووي نوودوة بق

 في إ ار البرنامج ال قاف  ألنشطة ناد  أدب  اطا. والمأمول"

68 9 – 12 

 2007مايو

لمسو وي العالقوات  "دور اإلعوالأل فوي تطووير الحركوة الكشوسية"مدرباً بالدورة التدريبية 

 رية باإلعكادرية.العامة واإلعالأل للكشافة البحرية بمركزالكشافة البح
 

 

 

 

 
 

بجاامعتي   (والتعلايم األساساي  )اإلعالم التربوي وريا  األطفاافى أقسام المقررات اآلتية تدريس قمك ب  

بجامعة الجاوف بالمملكاة واالعداد العام وبقسم ريا  األطفا   ،المنوفية والسادات بجمهورية مصر العربية

 العربية السعودية.

قدأل مالبرنامج ال المقرر أل

 هب

 المر لة الكلية والجامعة

 العلوأل واآلداب جامعة الجول اإلعداد العاأل  مهارات االتصال والدراعات الجامعية 1

 )المملكة العربية الةعودية(

 البكالوريوو

اإلعووووووووووووالميات  اإلقااع 2

واللغووووووووووووووووووة 

العربيووووووووووووووووة 

 واالنجليزية

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول

اللغوووووة العربيوووووة  يةالتاشئة االجتماع 3

واالنجليزيوووووة 

وريووووووووووووواض 

 األ سال

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول

                  التربية جامعة الةادات  تربية الطسل عيكولوجية التعبير والتواصل 4

 )مصر(         

 الدراعات العليا

 لياالدراعات الع التربية جامعة الةادات تربية الطسل إعالأل الطسل 5

 الدراعات العليا التربية جامعة الةادات تربية الطسل إدارة مراكز الطسولة المبكرة 6

 الدراعات العليا التربية جامعة الةادات تربية الطسل تصميا األلعاب التربوية لأل سال 7

تصوووميا بووورامج عالجيوووة لأل سوووال دوز  8

 اال تياجات الخاصة

 لدراعات العلياا التربية جامعة الةادات تربية الطسل

 الدراعات العليا التربية جامعة الةادات تربية الطسل دراما ومةرم الطسل 9

 البكالوريوو التربية جامعة الةادات رياض األ سال قصص و كايات األ سال 10

 البكالوريوو التربية جامعة الةادات رياض األ سال أدب األ سال 11

 البكالوريوو لتربية جامعة الةاداتا رياض األ سال دراما ومةرم الطسل 12

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال برامج التليسزيو  التربوز لأل سال 13

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال اقافة الطسل 14

 لبكالوريووا العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال ندوة في رياض األ سال 15

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال ماظمات الطسولة الدولية والمحلية 16

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال الطسل في اإلعالأل 17

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال مدخل في رياض األ سال 18
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 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال اهج رياض األ سالما  19

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال تامية المساهيا والمهارات اللغوية 20

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال مباد   البح  التربوز 21

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال التربية المقارنة 22

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال علا االجتماع التربوز 23

 البكالوريوو العلوأل واآلداب جامعة الجول رياض األ سال نظاأل التعليا في المملكة  24

عيوووووووة جامعوووووووة التربيوووووووة الاو اإلعالأل التربوز مةر ة المااهج 25

 )مصر( الماوفية

 الدراعات العليا

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  اإلعالأل التربوز المةرم التربوز 26

 الماوفية

 الدراعات العليا

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  اإلعالأل التربوز التشريعات اإلعالمية 27

 الماوفية

 البكالوريوو

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  تربوزاإلعالأل ال االتجاهات الحدي ة في المةرم العالمي 28

 الماوفية

 البكالوريوو

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  اإلعالأل التربوز الصوتيات واإللقا  29

 الماوفية

 البكالوريوو

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  اإلعالأل التربوز نصوص وترجمة إعالمية 30

 الماوفية

 البكالوريوو

يوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة الترب اإلعالأل التربوز فن الكتابة للمةرم 31

 الماوفية

 البكالوريوو

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  اإلعالأل التربوز مةر ة المااهج 32

 الماوفية

 البكالوريوو

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  اإلعالأل التربوز تكاولوجيا إ ا ة المةرم 33

 الماوفية

 البكالوريوو

عوووووووة التربيوووووووة الاوعيوووووووة جام اإلعالأل التربوز فن ديكور المةرم 34

 الماوفية

 البكالوريوو

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  اإلعالأل التربوز ورشة إنتاج مةر ي 35

 الماوفية

 البكالوريوو

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  اإلعالأل التربوز اعتخداأل الحاعب في المةرم 36

 الماوفية

 البكالوريوو

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  اإلعالأل التربوز المةرم التعليمي 37

 يةالماوف

 البكالوريوو

التربيوووووووة الاوعيوووووووة جامعوووووووة  اإلعالأل التربوز المةرم الشعرز 38

 الماوفية

 البكالوريوو
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مارو  24 -10 1

2016 
والتي عقدها مركز القياو والتقويا  "تدريب المدربين في القياو والتقويا"الدورة التدريبية 

 و والتقويا.بجامعة الزقاويل بالتعاو  م  الجمعية العربية للقيا

ديةمبر  19-20 2

2015 
والتي عقدها مركز تامية  "التخطيط االعتراتيجي في التعليا العالي"الدورة التدريبية 

قدرات أعضا  هيئة التدريس بالتعاو  م  مركز الجودة وتطوير األدا  بجامعة مدياة 

 الةادات. 

فبرايوووووووووووووور  24 3

2015 
ا جمعيووة تحسوويق القوورآ  الكووريا بمحافظووة والتوو  عقوودته "تجويوود القوورآ  المصووغرة"دورة 

  برجل.

موووووووووووووايو  19 4

2014 

والتي عقودتها وكالوة الجوودة واالعتمواد األكواديم   ""مقاييس التقويا الذاتي الدورة التدريبية

 بمقر كلية العلوأل واآلداب بطبرجل جامعة الجول بالمملكة العربية الةعودية.

ديةوووووومبر  23 5

2013 

والتووي عقوودتها وكالووة الجووودة واالعتموواد  "يف البوورامج والمقووررات"توصوو الوودورة التدريبيووة

 األكاديم  بجامعة الجول بالمملكة العربية الةعودية.

ديةمبر  15-17 6

2013 
والتووي عقوودتها وكالووة الجووودة  ""التقووويا الووذاتي المؤعةووي للتعلوويا العووالي الوودورة التدريبيووة

 عربية الةعودية.واالعتماد األكاديم  بجامعة الجول بالمملكة ال

نووووووفمبر  1-2 7

2013 

" والتي عقودتها والبرامج المقرراتالمعايير األكاديمية لتوصيف وتقرير  " الدورة التدريبية

 وكالة الجودة واالعتماد األكاديم  بجامعة الجول بالمملكة العربية الةعودية.

ريب المووودربين المعتمووودين مووون البوووورد الووودول  لتووود دورة تووودريب المووودربين اصووول علووو   2014يوليو  8

(IBCT.بالتعاو  م  جامعة با  عويف ) 

)عووووووووووووووبتمبر  9

2012 – 

فبرايوووووووووووور 

2013) 

الذز نظمه مركز القواهرة للتاميوة البشورية ومعهود  شركا  الديمقرا ية""البرنامج التدريبي 

الحوار المصرز الدنماركي وماتد  التحرز دلتا الايل وجمعية الةادات للتامية والرعاية 

)مهوارات االتصوالق الواظا الةياعوويةق  محا ورة فوي 60بالماوفيوة وتتضومن  ةجتماعيواال

 الةياعات العامةق اإلدارة المحليةق اإلعالألق المواونة العامة للدولة(.

يوليووو 24-26 10

2012 

والتي عقدتها الهيئة القوميوة  ""المراجعة الخارجية لمر لة رياض األ سال الدورة التدريبية

 اعتماد التعليا.لضما  جودة و

يوليووو 14-18 11

2012 

والتوي عقودتها الهيئوة القوميوة لضوما   ""المراجعة الخارجية للتعليا العوالي الدورة التدريبية

 جودة واعتماد التعليا بكلية التربية الاوعية جامعة الماوفية.

فبرايووور  27-28 12

2012 
ز نسووذها مركووز الوودعا والتطوووير والووذ "إدارة المشووروعات فايوواً وماليوواً"الوودورة التدريبيووة 

 المؤعةي بالقاهرة.

فبرايووور  21-23 13

2012 
والتووي  "-كيووف تصووب  مراعووالً تليسزيونيوواً –"إعووداد التقووارير التليسزيونيووة الوودورة التدريبيووة 

 عقدتها مؤعةة بكرة لإلنتاج اإلعالمي والدراعات اإلعالمية والحقوقية بالقاهرة.

14 20-21 

 2012فبراير
 والذز نسذها مركز الدعا والتطوير المؤعةي بالقاهرة. "كتابة التقارير"التدريبية الدورة 

فبرايوووووووور  18 15

2012 

والوذز  "كيسية تسعيل و دة الموارد البشرية في الشوركات وتلبيوة ا تياجوات الةووق"تدريب 

 نسذتها الجمعية المصرية للتامية الشاملة بدار المشاة بالقاهرة.

عووبتمبر  24-28 16

2011 
والتووي عقوودتها  "-تعلوويا عووالي–"نووواتج الووتعلا المةووتهدفة وخوورائط الموواهج  الوودورة التدريبيووة

 الهيئة القومية لضما  جودة واعتماد التعليا بكلية التربية الاوعية جامعة الماوفية.

أغةطس  14-16 17

2011 
دريس والتووي عقوودها مركووز تاميووة قوودرات أعضووا  هيئووة التوو "إدارة السريوول البح ووي"دورة 

 بجامعة الماوفية.

والتي عقدها مركز تامية قدرات أعضوا  هيئوة التودريس بجامعوة  "تاظيا المؤتمرات"دورة أغةوووطس  7-9 18
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 الماوفية. 2011

يوليوووووووووو  2-6 19

2011 

والتووي عقوودتها الهيئووة القوميووة  ""التقووويا الووذاتي المؤعةووي للتعلوويا العووالي الوودورة التدريبيووة

 ليا بكلية التربية الاوعية جامعة الماوفية.لضما  جودة واعتماد التع

يونيووووو  2-25 20

2011 

"اعتراتجية التغييرق تحديد الهدل وتقييا الذاتق مهارات والمتضماة  2011ماحة الخرافي 

االتصال والكتابة في مجال األعمالق خدمة العمال ق مهارات العرض التقديميق مهارات 

ي عقوودتها أكاديمووة إيموواك الدوليووة بالتعوواو  موو  والتوو إدارة المشووروعاتق وإدارة الوقوو "

 جامعة القاهرة.

مايو  14 -12 21

2011 

الهولاديوووة   BKBوالتوووي نسوووذتها شوووركة "إدارة الحموووالت الةياعوووية"الووودورة التدريبيوووة 

المتخصصووة فووي الحمووالت الةياعووية بالتعوواو  موو  الةووسارة الهولاديووة بالقوواهرة والمعهوود 

 معة القاهرة.الدنمارك  المصرز للحوار وجا

 

موووووووووووايو  2-4 22

2011 

والتووي عقوودها مركووز تاميووة قوودرات أعضووا  هيئووة  "مهووارات االتصووال والتواصوول"دورة 

 التدريس بجامعة الماوفية.

أبريوول  10-12 23

2011 
والتوي عقودها مركوز تاميوة قودرات أعضوا  هيئوة التودريس  "مهارات العرض السعال"دورة 

 بجامعة الماوفية.

 يااير 16-18 24

2011 

والتووي عقوودها مركووز تاميووة قوودرات أعضووا  هيئووة التوودريس بجامعووة  "الاشوور العلمووي"دورة 

 الماوفية.

ديةووومبر 12-14 25

2010 
والتي عقدها مركز تامية قدرات أعضوا  هيئوة  "معايير الجودة في العملية التدريةية"دورة 

 التدريس بجامعة الماوفية.

نوفمبر  9-14 26

2010 

بمعهود إعوداد القوادة  الت قيسيوة للمعيودين والمدرعوين المةواعدين ةالتدريبيوشارك  في الدورة 

 التاب  لووارة التعليا العالي.بحلوا  

27 6-9 

أكتوووووووووووووبر

2010 

 وومن مشووروع عبوور وأتحوورر تهوودل لكيسيووة تاسيووذ  "إعالنووات الخدمووة العامووة"ورشووة عموول 

صورق والتوي أقامتهوا إعالنات الخدموة العاموة لودعا الصوحافة الشوعبية واإللكترونيوة فوي م

مؤعةة فريدريش ناوما  من أجل الحريوة باالشوتراك مو  ماظموة الحقووق والديمقرا يوة 

 بكادا والماظمة المصرية لحقوق اإلنةا .

28 23-25 

يونيوووووووووووووووو

2010 

 وومن مشووروع عبوور وأتحوورر تهوودل لكيسيووة عموول  "الموودونات اإللكترونيووة"ورشووة عموول 

عبية واإللكترونيووة فووي مصوورق والتووي أقامتهووا الموودونات اإللكترونيووة لوودعا الصووحافة الشوو

مؤعةة فريدريش ناوما  من أجل الحريوة باالشوتراك مو  ماظموة الحقووق والديمقرا يوة 

 بكادا والماظمة المصرية لحقوق اإلنةا .

 2-ينااااااااااااااير 24 29

 2010فبراير 
توايوول والتووي عقوودها مركووز التوودريب وال " اإلعووداد والتقووديا التليسزيوووني"الوودورة التدريبيووة 

 كلية اإلعالأل جامعة القاهرة. تواإلنتاج اإلعالمي باعتوديوها

أكتووووبر  16-17 30

2009 
والتوي عقودتها القموة لتقايوة الحاعوبات   Be Effective Trainer ""  الودورة التدريبيوة

 بالقاهرة باالشتراك م  جمعية عطا  الخير باإلعكادرية. 

أكتووووبر  11-13 31

2009 
والتووي عقوودتها الهيئووة القوميووة لضووما  جووودة  ""مهووارات العوورض السعووال الوودورة التدريبيووة

 واعتماد التعليا.

 

32 

يوليو  19-21

2009 

" الجامعي  "التخطيط االعتراتيجي وخطط التحةين لمؤعةات التعليا قبل  الدورة التدريبية

 والتي عقدتها الهيئة القومية لضما  جودة واعتماد التعليا.

 2-يونيووووو 21 33

يوووووووووووووووو يول

2009 

" مراجعوو  خوارجيو  لمؤعةوات التعلويا قبول الجوامعي ) زأل"مراجعوو  الدورة التدريبية 

والتووي عقوودتها الهيئووة القوميووة لضووما  جووودة واعتموواد  خووارجيو  ن نمووادج المحاكوواة"("

 التعليا.
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 -أنشطة  المؤتمرات : -10

34 24-28 

أغةوووووووطس 

2008 

إقامووة نظووا  ودلوو  فووي إ ووار برنووامج "المعووايير األكاديميووة القوميووة المرجعيووة"ورشووة عموول 

داخلية لضما  الجودة في كليات التربية الاوعية وريواض األ سوال والتوي عقودها برنوامج 

 تطوير التعليا بكلية الطب جامعة اإلعكادرية.

يونيو  22-26 35

2008 

ودل  في إ ار برنامج إقامة نظا داخليوة لضوما    الجوودة فوي  "التعلا الاشط "ورشة عمل 

ريوواض األ سووال والتووي عقوودها برنووامج تطوووير التعلوويا بكليووة كليووات التربيووة الاوعيووة و

 الحاعبات والمعلومات جامعة عين شمس.

36 20-24 

أبريوووووووووووووول 

2008 

ودلوو  فووي إ ووار برنووامج إقامووة نظووا  المعووايير األكاديميووة القوميووة المرجعيووة""ورشووة عموول 

برنوامج  داخلية لضما  الجودة في كليات التربية الاوعية وريواض األ سوال والتوي عقودها

 تطوير التعليا بكلية الطب جامعة اإلعكادرية. 

أكتووووووبر  1-3 37

2006 

والتوي عقودها مركوز تاميوة قودرات أعضوا  هيئوة  " االتجاهات الحدي ة في التودريس "دورة 

 التدريس بجامعة الماوفية.

أكتووووبر  15-18 38

2006 
عضوا  هيئوة  التودريس والتي عقودها مركوز تاميوة قودرات أ " أعاليب البح  العلمي "دورة 

 بجامعة الماوفية.

 30-ياووووووووووووواير1 39

 2006مارو
كماحوة مقدموة  ومن مشوروع  بمعهد اللغات للقووات المةولحةدورة اللغة اإلنجليزية المك سة 

 تأهيل شباب الخريجين.

ناااااااااااااوفمبر،  26 40

ديساااااااااااامبر1

2004 

التواب   لقوادة بحلووا بمعهد إعوداد ا الت قيسية للمعيدين والمدرعين المةاعدين ةالدورة التدريبي

 لووارة التعليا العالي.

التوواب  لووووارة  بمعهوود إعووداد القووادة بحلوووا الت قيسيووة ألماووا  اتحوواد الطووالب  ةالوودورة التدريبيوو 2001يااير  41

 التعليا العالي.

أغةوووووووووووووطس  45

1999 

دة بمعهوود إعووداد القوواالت قيسيووة للطووالب الجامعووات المتميووزين فوو  األنشووطة  ةالوودورة التدريبيوو

 التاب  لووارة التعليا العالي.بحلوا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"التعلووويا وريوووادة األعموووال ... التحوووديات  فوووي الموووؤتمر الووودولي الخوووامس شوووارك  ببحووو  4/2017/ 2-3 1

 والذز عقد بكلية التربية الاوعية بأشمو  جامعة الماوفية.    والتطوير" 

خامس التحاد اإلعالميين األفارقة والوذز عقود بالقواهرة تحو  علي الملتقي ال المشرل العاأل 18/3/2017 2

 " رية اإلعالأل بين األصول والضوابط".عاوا  

"البوكلي  وتطوير نظاأل امتحانات ال انوية العاموة فوي ف  الادوة العلمية  شارك  بالحضور 25/2/2017 3

ليووة الدراعووات والووذز عقدتووه الجمعيووة العربيووة للقيوواو والتقووويا بالتعوواو  موو  ك  مصوور "

 العليا للتربية بجامعة القاهرة.

والوذز عقودا مركوز توايول " أدب األ سال وتحديات العصر"شارك  بالحضور في مؤتمر  نوفمبر   20-21 4

 أدب الطسل بالتعاو  م  دار الكتب المصرية.

يوليو  19-20 5

2016 
والذز عقدته   للتعليا ""تكاولوجيا التربية والتحديات العالمية ف  مؤتمر شارك  بالحضور

الجمعية العربيوة لتكاولوجيوا التربيوة بالتعواو  مو  كليوة الدراعوات العليوا للتربيوة بجامعوة 

 القاهرة.

مارو  27 6

2016 
والذز عقد بالتعاو  م  وكالة عرب  الدورة الرابعة لملتقي اإلعالميين األفارقةشارك  في 

 اوفية بمصرنيوو واتحاد اإلعالميين األفارقة وجامعة الم

مارو  16-17 7

2016 
الشخصية اإلبداعية ماطلل لمةوتقبل "في المؤتمر العلمي الدولي الراب   شارك  بالحضور

 والذز عقد بكلية التربية الاوعية بأشمو  جامعة الماوفية.    " التعليا الاوعي
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مارو  25-26 8

2015 
لتعليا وتحوديات المةوتقبل .... "جودة افي المؤتمر العلمي الدولي ال ال   شارك  بالحضور

 " والذز عقد بكلية التربية الاوعية بأشمو  جامعة الماوفية.    "رؤ  وآفاق

مارو  25-26 9

2014 
قضوايا التعلويا فو  لول األلسيوة “ للمؤتمر العلمي الودولي ال واني شارك  بالحضور والتاظيا

 ية بأشمو  جامعة الماوفية.    والذز عقد بكلية التربية الاوعق”الواق  والمأمول” ال ال ة 

أبريل  29-30 10

2013 
"المعلوا العصورز للمؤتمر العلمي الدولي األول  والماةل اإلعالمي ةعضو اللجاة التاظيمي

والذز عقد بكليوة التربيوة الاوعيوة في لل  ما  جودة التعليا ... رؤ  وآفاق مةتقبلية" 

 بأشمو  جامعة الماوفية.    

11 27-28 

 1120يوليو
بمعهوود  ""الووتعلا اإللكترونووي وتحووديات الشووعوب العربيووةفووي مووؤتمر  شووارك  بالحضووور

 الدارعات التربوية بجامعة القاهرة باالشتراك م  الجمعية العربية لتكاولوجيا التربية.

مووووووووووووووووايو  4-6 12

2010 
"ريواض األ سوال فوي  وو  اقافوة بالمؤتمر الدولي ال اني )الةاوز التاعو (  شارك  ببح 

 جامعة القاهرة. –بكلية رياض األ سال  دة"الجو

موووارو  27-28 13

2010 
" معايير الجودة واالعتماد في في المؤتمر الةاوز ال ال  الدولي األول  شارك  بالحضور

جامعووة قاوواة  –بكليووة التربيووة ببورعووعيد  التعلوويا المستوووم فووي مصوور والووو ن العربووي "

 الةويس.

فبرايووور  23-25 14

2010 
المعرفوة مون أجول  -"المجتم  المدني العربوي للطسولوة ال الو  في ماتد  ضورشارك  بالح

 والذز عقدا المجلس العربي للطسولة والتامية بالقاهرة. الحل "

فبرايووووووووووور  2-4 15

2010 
والووذز عقوودا  " واجووب المجتموو  تجوواا الطسوول دز اإلعاقووة "فووي مووؤتمر  شووارك  بالحضووور

 رة.المجلس العربي للطسولة والتامية بالقاه

ديةمبر  15-17 16

2009 
لقضووايا الةووكا  والتاميووة )...  شووارك  بالحضووور فووي الةوويماار الةوواوز التاعوو  وال الاووو 

 والذز عقدا المركز الديموجراف  للةكا  بالقاهرة األومة االقتصادية العالمية(

موووووارو 28-29 17

2009 
بكليووة التربيووة  "" مدرعووة المةووتقبل ) الواقوو  والمووأمول (فووي مووؤتمر  شووارك  بالحضووور

 جامعة قااة الةويس. –ببورععيد 

فبراير  26 -25 18

2009 
" تحةين جودة برامج الدراعات العليوا فوي مؤعةوات التعلويا في مؤتمر  شارك  بالحضور

 بجامعة الماوفية.  مواجهة التحديات وتوجه نحو المةتقبل " -العالي

يونيووووووو  21-22 19

2008 
والوذز  "عايير القياعية والطريول نحوو الجوودة واالعتمواد"المفي مؤتمر  شارك  بالحضور

 عقدته الهيئة القومية لضما  جودة التعليا واالعتماد.

يونيووووووووووووووو  4-5 20

2008 
والوذز عقدتوه كليوة  " " تودعيا القودرات التاافةوية للجامعواتشارك  بالحضور فوي موؤتمر 

 التجارة جامعة القاهرة.

أبريوووووووووووووووول  15 21

2008 
الوذز عقودا  " الجوودة واالعتمواد بوين الواقو  والطمو وات " موؤتمرفوي  شارك  بالحضوور

 مركز  ما  الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة. 

22 23-24 

 2008فبراير
" تكاموول العلوووأل واآلداب والتربيووة فووي إعووداد معلووا القوور  فووي مووؤتمر  شووارك  بالحضووور

 دز. جامعة جاوب الوا –بكلية التربية بالغردقة  الوا د والعشرين "

أكتووووووووووووووبر  24 23

2007 
الذز عقدا   "  قوق المةاين بين الواق  والمأمول "في مؤتمر  شارك  بالتاظيا والحضور

مركووز جامعووة القوواهرة لرعايووة المةوواين والجمعيووة المصوورية لرعايووة المةوواين بجامعووة 

 القاهرة. 

يونيووووووووووووووو  5-6 24

2007 
والذز عقدتوه  "االجتماعية للبيئة  " الكسا ة اإلدارية والحمايةفي مؤتمر  شارك  بالحضور

 الجمعية المصرية للتشريعات الصحية والبيئية.

25 23-24 

 2007مايو
 "جودة واعتماد مؤعةوات التعلويا العواأل فوي الوو ن العربوي"في مؤتمر  شارك  بالحضور

 الذز عقدته كليات )التربية والتربية الاوعية ورياض األ سال ( بجامعة السيوأل. 

والوذز توا  " التخطيط والرؤيوة المةوتقبلية للحركوة الكشوسية "في مؤتمر  شارك  بالحضورابريووول  27- 24 26



 (16) 

 

  -األنشطة المسرحية )التمثي  واإلخراج والتأليف( : - 11

 عقدا بمركز الكشافة البحرية باإلعكادرية.  2007

إبريووووووول 11-12 27

2007 
في التعليا الاوعي بمصور  د" معايير  ما  الجودة واإلعتمافي مؤتمر  شارك  بالحضور

 الاوعية جامعة الماصورة.  " بكلية التربيةوالو ن العربي 

ابريووووووووووووول  4-5 28

2007 
بكليوة التربيوة  " جودة كليات التربيوة واإلصوالم المدرعوي "في مؤتمر  شارك  بالحضور

 جامعة جاوب الوادز.  –بقاا 

29 21 

 2007فبراير
والوذز عقودا مجلوس  " التحورك العربوي لترعويخ اللغوة األأل "شارك  بالحضور في مؤتمر 

 للتامية المتكاملة بجامعة الدول العربية.الشباب العربي 

بجامعوة القواهرة باالشوتراك مو   "المعلوماتيوة ونظوا التعلويا "فو  مؤتمر شارك  بالحضور 2006يوليو 30

 الجمعية العربية لتكاولوجيا التربية.

ربيوة بكليوة الت " تحديات التعليا الاوعي في عصور العولموة "شارك  بالحضور ف  مؤتمر  2006إبريل  31

 الاوعية جامعة الماصورة. 

 " قووق الطسول فو  الوو ن العربوي بوين التشوري  والتطبيول"شارك  بالحضور ف  مؤتمر  2006مارو  32

 بمركز دراعات الطسولة جامعة الماصورة.

إ ودز مبوادرات الحمايوة  معواً لمةواندة الموراهقين""شارك  بالحضور والتاظيا في مؤتمر  2003مايو  33

 م  جمعية أ با  الطسولة بالقاهرة باالشتراكوارة الشئو  اإلجتماعية التابعة لو

والذ  عقدا معهود   "الطسل العربي والتحدز "شارك  بالحضور والتاظيا والتقديا لمؤتمر  2003مارو  34

     الدراعات العليا للطسولة بجامعة عين شمس.
 

 
 

مشرفاً علي  بجامعة الماوفية. للكاتب لياين الرملي " أن   ر"العرض المةر ي  2012

 اإلخراج

 مخرجاً  عن ألبير كام  بجامعة الماوفية. " الحصار"العرض المةر ي  2011

مشووروع القوورا ة ""  وومن فعاليووات  451"فهرنهايوو  القوورا ة المةوور ية لروايووة  2009

مو  ووارة  كبمكتبوة اإلعوكادرية باالشوترا( ةالواليات المتحد –" )مصرالكبر 

 . ناألمريكية والمؤعةة القومية للساو  واآلداب بواشاطالخارجية 

 مم الً 

 مخرجاً  بالمجلس القومي للشباب.  "الكمبيوتر في قسص االتهاأل "العرض المةر ي  2005

 مخرجاً  لةيد درويش بجامعة الماوفية. ""شهروادالسصل األول من أوبري   2004

 مخرجاً  لةيد درويش بجامعة الماوفية.  " " العشرة الطيبةالسصل األول من أوبري   2003

 مخرجاً  عن ألبير كام  بووارة التربية والتعليا. " الحصار"العرض المةر ي  2002

 مخرجاً  " بووارة التربية والتعليا.  " ريل الهدايةاألمةية الدياية  2002

 مخرجاً  للشاعر فاروق جويدة بووارة التربية والتعليا. " أمة المليار "أوبري   2001

 مؤلساً ومخرجاً  بووارة التربية والتعليا.  "كابوو الخل "مونودراما  2000

 مؤلساً ومخرجاً  بو ووارة التربية والتعليا. " تحيا مصر " مونودراما 1999

 –يقدأل نبذة مختصرة  ول مشوكالت الوو ن العربوي )فلةوطين  "ال الاية"أوبري   1998

 التعليا وجامعة الماوفية. ليبيا( بووارة التربية و –العراق 

 مم الً ومخرجاً 

تووودور  وووول دعووووة المصوووريين  دعووووة ألرض السيوووروو""العووورض المةووور ي  1997

 العتصالم واالعت مار في عياا  بووارة التربية والتعليا.

مةاعد مخرج 

 ومم ل

تعووالج بعووم قضووايا المجتموو  المصوورزق  "صووحوة  وومير"العوورض المةوور ي  1996

 بووارة الشباب.

  الً مم
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 عضوية الجمعيات واألنشطة اإلجتماعية : -12

 مم الً  تعالج الجوانب الةلبية للهجرةق بووارة الشباب.  "مهج الطم "العرض المةر ي    1995

يحكوي نبوذة عون تواريخ مصور السرعووني والسوا مي  " أوالدك يوا مصور"أوبريو     1994

 والحدي ق بووارة الشباب.

 مم الً 

 مم الً  ا.بووارة التربية والتعلي " صراع الاواعخ "مةر ة المااهج   1993

يعووالج بعووم القضووايا االجتماعيووةق  "مووين قتوول فووردوو  "العوورض المةوور ي    1993

 بووارة الشباب.

 مم الً 

 مم الً  تدور  ول نصر أكتوبر العظياق بووارة الشباب. "" أك ر من شهيد ملحمة    1992

 
 

 

 

 مركز الدراعات والبحوث األفريقيةعضو 

 اتحاد اإلعالميين األفارقةعضو 

 لجمعية المصرية للعالقات العامة.ا مجلس إدارة رئيس  نائب 

 المجلس العربي للتربية األخالقيةعضو  

 )عابقا( إدارة صادوق التأمين االجتماعي للعاملين بجامعة الماوفيةعضو مجلس  

 .مركز شباب شماعضو مجلس إدارة  

  تحسيق القرآ  الكريا بشما.جمعية عضو  

  . 57 3 57ةتشس  عر ا  األ سال الجديدة معضو متطوع ف   

  جمعية بيوت الشباب المصرية.عضو  

   نادز شباب الهالل األ مر المصرز بالماوفية.عضو  

  جمعية الكشافة البحرية المصرية.عضو  

  جمعية تامية المجتم  المحل  بشما.عضو  

 ة الماوفية.مدرعة أمين الخولي ال انوية بأشمو  محافظ مجلس أماا عضو 

 بقرية شما بمركز أشمو  محافظة الماوفية.مدرعة عبد الةالأل وهبة للتعليا األعاعي ضو مجلس أماا  ع
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 -أشخاص يمكا الرجوع  ليهم: -14

 -الجوائز والتكريمات : -13

 

 

 

 

 

 

 
 

مارو 

2017 

رئوويس اتحوواد اإلعالميووين األفارقووة ودلوو  مقوودمين موون الةوويد األعووتاد الوودكتور شووهادة تقوودير ودرع 

 لإلشرال العاأل 

ديةمبر 

2016 

كتور عميود كليوة الصويدلة لتقوديمي مجموعوة مون مقدمين مون الةويد األعوتاد الودشهادة تقدير ودرع 

 ورش العمل علي هامش المؤتمر الطالبي األول لطالب الكلية.

فوي نجوام أنشوطة الجوودة والعمليوة التعليميوة شاركة السعالة للم والدروعشهادات التقدير  من العديد  (  -2015)

 واألنشطة الطالبية بكلية التربية جامعة مدياة الةادات.

(2013 -

2015) 

موون جامعووة الجووول بالةووعودية وكووذل  الجهووات  العديوود موون شووهادات الشووكر والتقوودير والجوووائز

 ومكتب الدعوة واإلرشاد.والمرور كالمحافظة وإدارة مكافحة المخدرات  األخر الحكومية 

ة للمشواركة بورقو شهادة تقدير ودرع مون معوال  مودير جامعوة الجوول بالمملكوة العربيوة الةوعودية 2014

 عمل في إ د  الادوات العلمية بالجامعة.

للمةواهمة  مدارو ماابر الخير األهلية بطبرجول بالمملكوة العربيوة الةوعوديةمن إدارة  شهادة تقدير 2014

 في أعبوع اإلرشاد التعليم  والمها .

(2003- 

2013) 

ومراكووز  ةالمؤعةووات اإلعالميووة والصووحسية والتعليميووموون  شووهادات الشووكر والتقووديرالعديوود موون 

 التدريب الت  قم  بالتدريب بها.

(2003–

2012) 

التربية الاوعيوة  كليةبللمةاهمة ف  األنشطة الطالبية  شهادات التقدير من رعاية الشبابالعديد من 

 .جامعة الماوفية

البحو  مون الةويد األعوتاد الودكتور وويور التعلويا العوال  للسووو بجوائزة شوهادة تقودير وجوائزة ماليوة  2009أبريل 

 .المتميز ف  مةابقة "مصر عطا  بال  دود"

تقووديراً للجهووود المبذولووة فووي اتحوواد  ووالب  درع اإلدارة العامووة لرعايووة الشووباب بجامعووة الماوفيووة  2002

 .2001الجامعة كأمياا عاماً للجاة الساية بالجامعة لعاأل 

 .12/2/98-7ياة األقصربمد ماتد  األخوة الكشسي للكشال المتقدألفي  شهادة تقدير  12/2/98

 للحصووول علوو  المركووز ال الوو  علووي مةووتو  الجمهوريووة فووي الميداليووة البرونزيووة وشووهادة تسوووق 1996

 .  1996-1995مةابقة التسوق الكشسي لمر لة التعليا ال انوز 

(1994–

2012) 

لموووين ووارة التربيووة والتعلووويا والشوووباب والريا ووة ونقابوووة المعالعديوود مووون شووهادات التقووودير مووون 

 للمشاركة في األنشطة والمعةكرات واللقا ات.والمحافظة  
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