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 مية : المؤهالت العل -ثانيا

 ( بتقدٌر جٌد جدا مع مرتبة الشرر  0000آداب )قسم إجتماع( دورأول ) لٌسانس
 جامعة المنوفٌة . –االولى كلٌة االداب 

 ( كلٌرررة االداب 0001- 0002السرررنة التمةدٌرررة للماجسرررتٌر دور أول )–  جامعرررة
 المنوفٌة

  االجتمررراع ( فرررى مواررروع   التمررروال  االجتما ٌرررة ماجسرررتٌر فرررى االداب ) لرررم
دراسررة مٌدانٌررة لتررالعٌر اال ررت  –القتصررادٌة و تقتةررا بتنٌرأنمرراه ا سررتةت  وا

 85/0/2550التلٌفزٌونى  لى القرٌة المصرٌة .  بتارٌخ موافقة مجلس الجامعة 
 . بمنح درجة الماجستٌر

 موارروع   منامررا  مقرروا االنسررا   فررىوراة فررى االداب ) لررم االجتمرراع ( كتررد
 لرى بعرا المنامرا   ٌرر المكومٌرة  ة مٌدانٌةدراس –ومعوقا  تمقٌا أهدافةا 

 فى مصر. 

 وراة .كتبمنح درجة الد 23/0/2550 بتارٌخ موافقة مجلس الجامعة 



 
 ثالثا : التدرج الوظيفى :ـ 

 

 التارٌخ القسم العلمة  الواٌفة 

قسرررررررم  –كلٌرررررررة ا داب   مدرس
بجامعرررررررررة  -االجتمررررررررراع
 المنوفٌة

  مدرس فىتم  الترقٌة الى واٌفة 
23/0/2550   

قسررررررررم  –كلٌررررررررة ا داب  مدرس مسا د
بجامعرررررررررة  -االجتمررررررررراع
 المنوفٌة

 2550/ 0/0متى  0/2550/  8م  

قسررررررررم  –كلٌررررررررة ا داب  معٌدة
بجامعرررررررررة  -االجتمررررررررراع
 المنوفٌة

 23/02/2552جتى  0002م  

بالمركز القومى للبمرو    بامعة 
 -االجتما ٌررررة والجنا ٌررررة

 بقسم الببلوجرافٌا 

 25/8/0000متى  0/0/0002م  

 
 

 المنوفٌةجامعة  - قسم ا جتماعبكلٌة االداب مدرس الواٌفة المالٌة:
 

 رابعا :ـ الدورات التدريبية :ـ 
 

اجتررز  الرردورا  التدرٌبٌررة اررم  مشررروع تنمٌررة قرردرا  أ اررا  هٌ ررة الترردرٌس 
 والقٌادا  التابع للمجلس األ لى للجامعا  وهى :ـ

 .ـ مةارا  إدارة الوق  واالجتما ا   0
 .مةارا  إدارة الفرٌا البمعً  ـ2
 . الفعالمةارا  االتصال  -8
 .المعاٌٌر األكادٌمٌة -2
 .النتا ج التعلٌمٌة المستةدفة  -0
 .استخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم  -2
 .ـ ا دارة الجامعٌة 1
 أختقٌا  وآداب المةنة سلوكٌا  . -3
 مةارا  العرا الفعال. -0
 أسالٌب البم  العلمى. -05
 التدرٌس الفعال. -00
 مةارا  التفكٌر. -02
 مشرو ا  البمو  التنافسٌة. -08



 نام ا متمانا  وتقوٌم الهتب. -02
 أختقٌا  البم  العلمى. -00
 الجامعة والمجتمع. -02
 دورة إ داد المعلم الجامعى. -01
منامرررررة مررررر  قبرررررل كلٌرررررة االدارة  00/2502/ 2 -دورة الرررررتكا ا  المتعرررررددة -03

 جامعة االمارا  العربٌة المتمدة. –اد واالقتص
 الدورات التدريبية التى اجتزتها فى مجال الحاسب االلى :ـ  -خامسا
 ـ دورة تدرٌبٌة فً الورد  0
 ـ دورة تدرٌبٌة فً الباوربوٌن  2
 ـ دورة تدرٌبٌة فً االنترنٌ   8
 .ـ دورة تدرٌبٌة فً تهوٌر صفما  االنترن  واستخدام الشبكة 2
 االنترن . شبكة استخدامإستخدام نام المعلوما  أل راا البم  العلمى بدورة  -0
درجرة إنترناشرونال وتلر  بترارٌخ 023بإسكور مرٌكى ألجتٌاز دورة التوٌفل اإتم  -2
3/8/2550. 
، 2ترررررم مارررررور الررررردورة التدرٌبٌرررررة بعنررررروا    الررررربت  برررررورد  وتلررررر  مررررر   -1

3،08/2/2502 . 
 مجال التدريس : سا :ـ الجهود التى قمت بها فيساد

 0000متررى  ررام  0002تردرٌس مررادة الترردرٌب المٌرردانى للفرقررة العانٌرة مرر   ررام  -0
   هتب الفرقة االولى والعانٌة. لتدرٌب

مدٌرٌررة ب مكتررب التوجٌررة   االجتمما ٌرة ،والهلبرة فررى االمرراك  التالٌرة )ملسسررة الشررل
الربكم ،مدرسرة النرور ،االدارة العامة للسجو  ، مدرسة االمل للصم وم ٌالتربٌة والتعل

و ٌرها الكعٌر م  ملسسا  الدولة للمكفوفٌ  ،مستشفى االمراا النفسٌة والعصبٌة 
. 
 2558متى  2555تدرٌس مادة التدرٌب المٌدانى للفرقة العالعة واالولى م   ام  -2

لتعمٌررا خبرررة الهررتب بهبٌعررة  مررل قصررور العقافررة وفا رردتةا للشررباب ،ومراكررز 
لتعب ررة واالمصررا  ، و ٌرهررا مرر  الملسسررا  التررى لةررا تناررٌم االسرررة ،ومراكررز ا
 أدوار هامة لتنمٌة المجتمع .

 2550مترى  2552تدرٌس ماده مشروع التخرج لهتب الفرقة الرابعة م   ام  -8
لتعلررٌم الهررتب كٌفٌررة إختٌررار مشرركلة البمرر  ،ومررا هررى أهررم المعرراٌٌر التررى ٌجررب 

كٌفٌررة كتابررة إسررتمارة مرا اتةررا  ختٌارموارروع البمرر  ،وكررتل  ترردرٌبةم  لررى 
البم  ،وتهبٌقةا،وكٌفٌة تفرٌنةا ،وتملٌلةا ،وإستخراج أهم النترا ج منةرا ،وأخٌررا 

 لجمٌع ملسسا  المجتمع .منةا كٌفٌة التوصل الهم التوصٌا  لتمقٌا االستفادة 

النارٌا   –قم  بتدرٌس  لم االجتماع العام  2500-2550م وفى لٌبٌا  -2
أساسٌا  البم  – لم االجتماع التناٌمى  –الدارة  لم إجتماع ا –االجتما ٌة 

العلمى ،  لم االجتماع السكانى،  لم االجتماع التناٌمى ،  لم النفس 
االجتما ى، ادارة الر اٌة والخدمة االجتما ٌة،  لم االجتماع الرٌفى، المشكت  

االجتما ٌة،مدخل  لم االجتماع ،انعرلبولوجٌا اجتما ٌة وعقافٌة، مشروع 



 -بجامعة  مر المختار  2500إلى 2550خرج للفرقة الرابعة فى الفترة م  الت
متى  01/2/2500الى  00/2550/ 2بمجمع الفتا ح فرع درنة فى الفترة م  

  لى مدارترمٌ  كاملٌ . قٌام العورة اللٌبٌة
قمرر  بترردرٌس المررواد )  لررم و نرردما سررافر   لررى المملكررة العربٌررة السررعودٌة  -0

 لررم االجتمرراع  –االنعروبولوجٌررا  –النارٌررة االجتما ٌررة  – االجتمرراع التناٌمررى
المجتمرع  -النام االجتما ٌرة فرى االسرتم –ر اٌة الشباب  –واالدارة  -الصنا ى

مناهج البم  االجتمرا ى  –اال تم والتنمٌة  –النشاه االهلى  -العربى السعودى
  -عروبولوجٌرامقدمرة فرى األن –مردخل  لرم االجتمراع  –ر اٌة الف را  الخاصرة  –

 .بجامعة ما ل   –بكلٌة األداب والفنو  ( لم النفس اإجتما ى
م  بتدرٌس المقررا  التالٌة : النصوص االجتما ٌة بلنرة و ند  ودتى لمصر ق -2

التردرٌب المٌردانى للفرقرة  - لرم اجتمراع السركا  –المدخل لعلم االجتمراع  - ربٌة
 لمجتمع المملى والعالمى .وبكلٌة التربٌة ا -التخهٌه االجتما ى -العانٌة

بامعة اجتما ٌة بالمركزالقومى للبمو  االجتما ٌة والجنا ٌة بالقراهرة فرى  مل   -1
 . 0000 – 0002الفترة م  

دورة فررى ورشررة العمررل المصرررٌة االمرٌكٌررة تمرر   نرروا  :مقرروا المرررأة أخررد   -3
 ( 2552/ 00/ 2 – 05/ 80والهفل فى الفترة م )

ل المصرررٌة االمرٌكٌررة تمرر   نرروا  : المرررأة دورة فررى ورشررة العمرر أخررد  -2 -0
 ( 2551/ 8/ 08 – 2والمشرو ا  الصنٌرة فى الفترة م  )

دورة مكعفرررة فررررى رفرررع الكفررررا ة العلمٌررررة للمعٌررردٌ  والمدرسررررٌ  المسررررا دٌ   -05
الرى  05/02/2550والبامعٌ  فى  لم االجتمراع واالنعروبولوجٌرا فرى الفتررة مر  

 .ا  ا ستٌراتٌجٌة بجامعة القاهرةبمركز البمو  والدراس2550   /00/02
بمجمرع  -واالعلروم جامعرة  مرر المخترار – شنل  واٌفة مدرس بكلٌرة االداب -00

مترى العرورة  01/2/2500الرى  00/2550/ 2الفتا ح فرع درنرة فرى الفتررة مر  
 اللٌبٌة

وقم  بتدرٌس المواد التالٌة)أساسٌا  البم  العلمى ،  لم االجتماع  -02
التناٌمى ،  لم النفس االجتما ى، ادارة الر اٌة  السكانى،  لم االجتماع
،  لم االجتماع الرٌفى،النارٌة االجتما ٌة، المشكت  والخدمة االجتما ٌة

،مدخل  لم االجتماع ،انعرلبولوجٌا اجتما ٌة وعقافٌة، مشروع االجتما ٌة
 -بجامعة  مر المختار  2500إلى 2550فى الفترة م   التخرج للفرقة الرابعة

متى  01/2/2500الى  00/2550/ 2ع الفتا ح فرع درنة فى الفترة م  بمجم
 .العورة اللٌبٌةقٌام 
باللمملكرة العربٌرة السرعودٌة بالمدٌنرة  وأمار ورقة بم  فى الملتمر الردولى -08

وكٌفٌة مواجةترة (  نرد بداٌرة  -المنورة )   االرهاب وتبعاتة العقافٌة ةاالجتما ٌة
 . 2501-2502العام الدراسى 

دم  ورقة بم  لمركز النٌل لت تم بممافاة القاهرة بعنوا )ترالعٌر البٌ رة وق -02
الممٌهرررة برررالموهوب فرررى تفعٌرررل قدراترررة االبدا ٌرررة ( وألقٌررر  ممااررررة برررالمقر 

   شةر مارس . 2552الر ٌسى للمركز فى  ام 



مصررل   لررى دورا  تدربٌررة بمركررز تنمٌررة قرردرا  أ اررا  هٌ ررة الترردرٌس  -00
 -مةرررارا  العررررا الفعرررال -تقٌرررا  وأداب المةنرررةوالقٌرررادا  بجامعرررة فرررى )أخ

مةررارا   -مةررارا  االتصررال الفعررال -أسررالٌب البمرر  العلمررى -لفعررالا  الترردرٌس
  لى فترا  متقهعة . 02/8/2552متى 22/0/2550التفكٌر( ابتدا  م  

 –مةرررارا  االتصرررال  –مصرررل   لرررى خمرررس دوار  فرررى التعلرررٌم والرررتعلم  -02
 .مركز و ٌرها فى اال تماد والجودة ب

 
 :ا   واللجا  التى تم شنلةاالوا -ابعسا 

 

  جامعررة  -قسررم الخدمررة االجتما ٌررة  –كلٌررة االداب  –مرردرس بقسررم االجتمرراع
 .المنوفٌة

  بكلٌررة ا داب والفنررو   –أسررتات مسررا د بقسررم الخدمررة االجتما ٌررة واالجتمرراع
 .جامعة ما ل

 جامعة ما ل - والفنو  منسقة البم  العلمى بكلٌة ا داب. 

 بكلٌة ا داب والفنو  جامعة ما ل -منسقة اللجنة العقافٌة. 

 بكلٌة ا داب والفنو  جامعة ما ل منسقة لمقرر  لم إجتماع التنمٌة - . 

 بكلٌة ا داب والفنو  جامعة ما ل منسقة مقرر النارٌا  االجتما ٌة - . 

 لبكلٌة ا داب والفنو  جامعة ما  منسقة مقرر مقدمة فى ا نعروبولوجٌا - . 

 بكلٌة ا داب والفنرو  جامعرة ما رل منسقة مقرر النام ا جتما ٌة فى االستم 
-. 

 بكلٌة ا داب والفنو  جامعة ما ل منسقة لجنة إمتمانا  اال تار - . 

 بكلٌرررة ا داب   اررروة باللجنرررة العلمٌرررة بقسرررم الخدمرررة االجتما ٌرررة واالجتمررراع
 . - والفنو  جامعة ما ل

 بكلٌررة ا داب والفنررو  جامعررة  -بررى بكلٌررة االداب اررو بلجنررة االرشرراد الهت
   ما ل

 بكلٌرررة ا داب  قسرررم الخدمرررة االجتما ٌررة واالجتمررراعبلجنرررة المعررادال   منسررقة
 . - والفنو  جامعة ما ل

  ر ٌسة لجنرة الةرداٌا والردروع برالملتمر الخرامس والردولى االول لكلٌرة ا داب
 3-2الموافررا  – 0281صررفر  3-2جامعررة المنوفٌررة المنعقررد فررى الفترررة مرر  

 م بعنوا    أزمة العلوم ا نسانٌة فى ال  الم متعٌر.2502نوفمبر 

 الموافا ٌوم االمرد  كلٌة ا داب جامعة المنوفٌةمنسقة االسبوع العقافى البٌ ى ب
وقررد تنرراول مناقشررة  رردة قارراٌا هامررة معررل 01 -08متررى ٌرروم الخمررٌس مرر  

 -نردوة  ر  أسررار النجرا  –المشرو ا  الصنٌرة ودورها فى بنا  المجتمرع 
تةدٌردا   -االختا ودورها فى بنا  المجتمع –الوقاٌة م  الفٌروسا  الكبدٌة 

 االم  القومى.

 ر ٌس مجلس ادارة جمعٌة ر اٌة مقوا الهتب بجامعة المنوفٌة 



  ممافاة المنوفٌة – او فى مجلس التنمٌة بقرٌة هبلوها 

 الكوم بمدٌنة شبٌ  –فى جمعٌة الصفوة  أمٌ  صندوا 

 .او فى المنامة المصرٌة لمقوا االنسا  بممافاة القاهرة  

 مستوى قٌادة الماسوب : -امناع 

 ةماتااستخد  البرنامج

Internet Explorer   
  

  ام 

Microsoft Power Point   العرررروا التقدٌمٌرررة والممااررررا
 البمو و

Microsoft Word  ام  
Windows Explorer ام  

Microsoft Excel ام  
 

 

 :المنشور النتاج العلمى    -تاسعا
تالعٌر العوامل االجتما ٌة  لى اع  التمصٌل الدراسرى  بعنوا  تم نشربم  ـ0

دراسرررة مٌدانٌرررة  لرررى  ٌنرررة مررر  هالبرررا  جامعرررة ما رررل  -للهالبرررا  الجامعٌرررا 
مرر  2502( أبرٌررل 30قرم )ربالسرعودٌة ، تررم قبولرة للنشررر بعررد تمكٌمرة فررى العرردد 

 جامعة المنوفٌة. –لٌة ا داب مجلة بمو  ك
تررالعٌر البٌ ررة ا جتما ٌررة الممٌهررة بالموهوبررا  ودورهررا فررى  تررم نشررربم  بعنرروا  -2

تررم  بررا  الجامعررة،لدراسررة مٌدانٌررة  لررى  ٌنررة مرر  ها – تفعٌررل قرردراتةم االبدا ٌررة
مرر  مجلررة 2508 لشررةر ٌولٌررو( 02قررم )ر  صرردارقبولرة للنشررر بعررد تمكٌمررة فررى ا

 .امعة المنوفٌةج –بمو  كلٌة ا داب 
 –التمدٌا  والتدا ٌا  التى تواجةة الشباب فى سوا العمل تم نشربم  بعنوا   -8

تم قبولة للنشر  -دراسة مٌدانبة  لى  ٌنة م  شباب الخرٌجٌ  بممافاة المنوفٌة 
م  مجلة بمو  كلٌة 2502 أكتوبر( لشةر 00بعد تمكٌمة فى ا صدار رقم )

 جامعة المنوفٌة. –ا داب 
مشروع ماانة رٌادة األ مال للمشرو ا  الصنٌرة لتنمٌة بم  بعنوا  تم نشر -2

 دراسة مٌدانٌة  لى  ٌنة م  هابا  جامعة -المجتمع المملى بجامعة ما ل 
تم قبولة للنشر بعد بم  ممول م   مادة البم  العلمى بجامعة ما ل، -ما ل

  كلٌة م  مجلة بمو2500 ٌولٌو( لشةر 052صدار رقم )لإل ملما تمكٌمة فى
 جامعة المنوفٌة. –ا داب 

جامعة الزقازٌا  –الدولى العال  بكلٌة االداب  العلمى الملتمرتم نشر بم  ب -0
بعنوا  )معوقا  البم  العلمى فى او  افتقار ملسسا  المجتمع ألهمٌتة ( فى 

 .2500ماٌو 00-03الفترة م 
د االداري تصور ملسسا  المجتمع المدنً لااهرة الفساتم نشر بم  بعنوا    -2

دراسة مٌدانٌة  لى  ٌنة م  ملسسا  المجتمع المدنً  - وألٌاتةا فً المد منه



بمجلة كلٌة االداب جامعة  ٌ  شمس. العدد )  ( لعام  – بممافاة المنوفٌة
2501. 

دور العورة المعلوماتٌة فى تمٌا التنمٌة وٌتم اال  اال داد لنشر بم  بعنوا   -1
 ٌدانٌة بممافاة المنوفٌة.راسة مد –االجتما ٌة المملٌة 

 
 حضورها والمشاركة بها: تم التى وورش العمل  المؤتمرات -عاشرا
 –الملتمر الردولى العالر  بكلٌرة االداب   لمىاشترك  بالماوروتقدٌم بم   -0

جامعة الزقازٌا بعنوا  )معوقا  البمر  العلمرى فرى ارو  افتقرار ملسسرا  
 .2500ماٌو 00-03المجتمع ألهمٌتة ( فى الفترة م 

قمرر  بالمشرراركة فررى فعالٌررا  تمكررٌم المشرراركا  العلمٌررة فررى ممررور العلرروم   -2
وورش العمرررل الخررراص برررالملتمر العلمرررى الخرررامس  وا جتما ٌرررة ا نسرررانٌة 

لهررتب وهالبررا  التعلررٌم العررالى المقررام بمدٌنررة الرٌرراا تمرر  ر اٌررة خررادم 
الفترررة مرر   فررىالمرررمٌ  الشرررٌفٌ  الملرر   بررد  برر   بررد العزٌررز رممررة   

 .85/8/2501إلى  21/8/2502
قمرر  بتقرردٌم دورة تدرٌببررة بعنرروا    أساسررٌا  الترردرٌب المٌرردانً فررى الخدمررة  -8

ا جتما ٌرة وا جتمراع  ر  الصرفا  التررى ٌجرب توافرهرا فرى القٌرادة المكٌمررة 
لألخصا ى االجتمرا ى وتلر   ارم  المشراركة الفعالرة  لألنشرهة التمنةجٌرة 

 .22/0/2502متى  2500/ 28/0إبتدا  م  
وتم تكرٌمى م  كلٌة ا داب والفنرو  لمشراركتى فرى ا شررا   لرى البمرو   -2

واال مال العلمٌة للملتمرالعلمى الرابع والخامس تم  ر اٌة خرادم المررمٌ  
 .  2502،2502لعامى  الشرٌفٌ  المل   بد العزٌز رممة   

  بمملة أكو  قدوة قدٌم مماارا  تو ٌة وتعقٌفٌة  للهتب والهالباتقم  ب -0
 لى الشباب  لتو ٌة الشباب بخهورة السلو  المنمر  والمتهر  ال امٌة
 بجمعٌة تنمٌة المجمع بقرٌة زرقا . 21/1/2502فى  والمجتمع

كعمرة لإلتفاقٌرة ى تم   نوا   هرا البم  العلمى االجتما مار  دورة تدرٌببة  -2
 )(AUClSRC)بالقررراهرةوالجامعرررة االمرٌكٌرررة  -المبرمرررة برررٌ  جامعرررة المنوفٌرررة

 .05/2502-03-02ابتدا  م  
 2503، 2502شررارك  بررالملتمر الرردولى العررانى بكلٌررة ا داب جامعررة المنوفٌررة  ررام  -1

 مٌ  كن  ر ٌسة لجنة الةداٌا والدروع بالملتمر.

قم  بتقدٌم برنامج تدرٌبى لتنمٌة مةارا  األخصا ى االجتما ى والنفسى    هررا  -3
بتررارٌخ  واالقرروال المنلوهررة وتالعٌرهررا  لررى الشررباب وألٌررا  مواجةررة الشررا عا 

28/1|2503. 
 –قدم  ندوة تعقٌفٌة    التمكٌ  السٌاسى للمرأة فى المجتمع المصرى تم  ر اٌرة  -0

ر ررٌس  نا بوسررعادة  االسررتات الرردكتور –سررعادة االسررتات الرردكتور ر ررٌس الجامعررة 
 .2501|8|02لشلو  خدمة المجتمع وتنمٌة البٌ ة بتارٌخ  الجامعة



قدم  دورة تدرٌبٌرة بمدرٌرة الشرباب والرٌاارة بعنروا  الصرمة ا نجابٌرة للمرراة  -05
إلرررررى  2503|0|01ومواجةرررررة العنررررر  الممرررررارس  لٌةرررررا  فرررررى الفتررررررة مررررر  

20|0|2503. 
قمرر  بعمررل برنررامج ترردرٌبى لهررتب المرردارس العانوٌررة بعنرروا  برلمررا  المرردراس  -00

 اٌررة كرٌمررة مرر  مدٌرٌررة لمرردة عتعررة أٌررام بمقررر مدرسررة المسررا ى المشرركورة بر
 .2503|2|22| إلى 2|22فى الفترة م  الشباب والرٌااة 

البرنامج التدريبى لتنمية مهارات فات    تصمٌم برنامج كامل بعنوا   -23
األخصائيين النفسين واإلجتماعين  لمواجهة ظاهرة العنف والتنمر بين 

ظ المنوفية  طالب المدارس برعاية كريمة من سعادة اللواء سعيد عباس محاف
بقاعة المؤتمرات بمركز  3129|4|39إلى  3129|4|9إبتداء من 

 المعلومات بمبنى إدارة جامعة المنوفية 
 

فاااى  التاااى تااام التااادرب بهااااوورش العمااال  التدريبياااة الااادورات -االحاااادى عشااار
 الجودة:و اإلعتماد

ماررر  ورشررة تدرٌبٌررة بعنرروا    الورقررة ا متمانٌررة  والتررى  قررد  فررى  – 0
 .00/02/2508امعة ما ل ٌوم األربعا  الموافا جرماب 

  والتى فة وبٌ ة البرامج التعلٌمٌةاعقمار  ورشة تدرٌبٌة بعنوا     - 2
 .28/02/2502 قد  فى رماب جامعة ما ل ٌوم األربعا  الموافا 

  والتررى  قررد  فررى توصررٌ  البرنررامجماررر  ورشررة تدرٌبٌررة بعنرروا     - 8
 .21/00/2502موافا ل  ااالعتعرماب جامعة ما ل ٌوم 

  وتقرٌر المقررا  الدراسٌةمار  ورشة تدرٌبٌة بعنوا    توصٌ   - 2
 .2/8/2502  الموافا اوالتى  قد  فى رماب جامعة ما ل ٌوم العتع

إسررتٌفا  الممارسررا  المرتبهررة بررالتعلٌم ماررر  ورشررة تدرٌبٌررة بعنرروا     - 0
الموافرررا    والترررى  قرررد  فرررى رمررراب جامعرررة ما رررل ٌررروم العتعرررا والرررتعلم

0/0/2500. 
بالبم   مار  ورشة تدرٌبٌة بعنوا    إستٌفا  الممارسا  المرتبهة  - 2

 االربعا   والتى  قد  فى رماب جامعة ما ل ٌوم العلمى وخدمة المجتمع
 .05/2500 /2الموافا 

  تقٌٌم الرلٌة والرسالة لبرنامج قسم  ورشة تدرٌبٌة بعنوا مار   – 1
 .2502/ 20/05بتارٌخ بكلٌة ا داب  -االجتماع  

 

 دكتورة / منى محمد عبد الوارث محمد عمارة
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