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الشهادات العلمية 
 وتاريخ التخرج

 م1992مصر العربية مايو  جمهورية-المنوفية جامعة  –بكالوريوس علوم وتربية  •

 م2000جمهورية مصر العربية عام -جامعة المنوفية  –ماجستير في التربية  •

 م2004جمهورية مصر العربية -جامعة المنوفية  –دكتوراه الفلسفة في التربية  •

 

 التخصص
 التخصص العام : أصول التربية 

 تربية مقارنة وإدارة تعليمية   الدقيق:التخصص 

الدورات التدريبية 
 في مصر

م بجمهورية مصر 20/12/2004 -18في الفترة من مهارات العرض الفعال دورة  •

 العربية.
م 27/1/2005-25في الفترة من  اإلدارية( )المهاراتدورة الجدارة الشخصية  •

 .بجمهورية مصر العربية 
م بجمهورية 21/2/2018-20في الفترة من  دورة اتخاذ القرارات وحل المشكالت  •

 مصر العربية.
م بجمهورية مصر 12/3/2018-11دورة إدارة األزمات والكوارث في الفترة من  •

 العربية.
م بجمهورية 2/4/2018-1دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس في الفترة من  •

 مصر العربية.
 م بجمهورية مصر العربية.11/4/2018-10دورة إدارة الناس قي الفترة من  •

 الخبرات العملية 

مصر العربية  المنوفية بجمهورية جامعة-دكتوراه بقسم أصول التربية بكلية التربية  •
 .م2020عام  م وحتى2004من عام 

من عام شطر الطالبات أستاذ مساعد بالقسم التربوي بكلية التربية بعفيف   •
 . شقراء بجامعة مـ 2017/7/31وحتى  2007/11/25

 

 البحوث العلمية 

دور مدير المدرسة في تنمية المهارات القيادية لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدارس -1

 المنوفية، جمهوريةمحافظة  ،كلية التربية السعودية، مجلةمحافظة عفيف بالمملكة العربية 
 م 2016،مصر العربية

دور المدرسة في تحقيق الضبط االجتماعي للطالبات في محافظة عفيف بالمملكة العربية -2

جمهورية مصر  جمهورية مصر العربية، جامعة بطنطا، مجلة كلية التربية،السعودية ، 
 م.2016العربية،

مقومات اإلدارة المدرسية الفاعلة في المدارس الحكومية بمحافظة عفيف بالمملكة العربية -3

الزقازيق، لسعودية من وجهة نظر المديرين وسبل تفعيلها، مجلة كلية التربية، جامعة ا
 م.2018جمهورية مصر العربية،

األنماط القيادية السائدة لدى مديري مدارس التعليم الثانوي العام بمحافظة المنوفية -4

جامعة بنها، مجلة كلية التربية،   نظرهم،وعالقتها بالوالء التنظيمي لمعلميهم من وجهة 
 م.2018جمهورية مصر العربية،



ضغوط العمل وعالقتها بمستوى االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس الحلقة الثانية من  -5

جامعة بنها، جمهورية مصر العربية  التربية،التعليم األساسي بمحافظة المنوفية، مجلة كلية 
 م,2019،

الثانوية للمساءلة التربوية للمعلمين بمحافظة المنوفية من درجة ممارسة مديري المدارس -6

 م2020-جمهورية مصر العربية-جامعة المنوفية-مجلة كلية التربية-وجهة نظرهم

 عضوية اللجان 

 بالمملكة العربية السعوديةعضوة في لجنة اإلرشاد االكاديمي بكلية التربية بعفيف  •
بالمملكة العربية   التربوي بكلية التربية بعفيفبالقسم األنشطة المسئولة عن  •

 السعودية
 بالمملكة العربية السعوديةهـ 1438 -هـ 1428في الكنتروالت من عام  عضوه •

م بكلية التربية بشبين  2019-2018عضوة في لجنة خدمة البيئة وتنمية المجتمع عام   •

 الكوم بجامعة المنوفية.
-2004جامعة المنوفية من -الكومعضوة في كنتروالت كلية التربية بشبين  •

 م2020-2018م،ومن 2007

 م2019/2020رئيسة كنترول الدبلوم العام )المجموعة الثانية(  •

 م2020رئيسة كنترول الدبلوم العام ) المجموعة األولى (  •

 رئيسة معيار الموارد المالية الخاص بالجودة بالكلية. •

 اإلنجازات 

جامعة شقراء بالمملكة العربية –شطر الطالبات يخص كلية التربية بعفيف  ماأوال:
 السعودية

  –ب عن القسم التربوي بكلية التربية بعفيف يتضمن ) الرؤية ااإلسهام في عمل كت •
 إنجازاته ..............إلخ (   –أهداف القسم   –الرسالة 

 على فنية كتابة أبحاث علمية بكلية التربية بعفيف  الطالباتتدريب  •
 هـ لطالبات كلية التربية بعفيف  1432عقد محاضرة عن الجودة عام  •

عقد محاضرة عن ) تطوير الذات وبناء الشخصية لطالبات كلية التربية بعفيف عام   •
 . هـ (1432-1433

العربي اإلسالمي  عقد محاضرة عن جهود خادم الحرمين الشريفين على المستوى  •
 هـ . 1436والعالمي 

 هـ.1435عقد محاضرة عن أخالقيات مهنة التدريس للطالبات بالكلية  •

 هـ.1436عقد محاضرة عن أهداف وقيم اليوم الوطني بالمملكة  •

 عقد   •
 هـ1436لجنة نزاهة على مستوى القسم لعام  االشتراك في اللجنة الخاصة بالجودة + •

 هـ.1436الثقافي بالكلية لعام + االشتراك في لجنة النشاط 

 :ـ كالتالي  تدريس المقررات المختلفة بالكلية  •
 .سياسة ونظام التعليم في المملكة  -
 . تنمية مهارات التفكير  -
 .اجتماعيات التربية -
 .  التربية االسالمية -
 .إدارة وتخطيط تربوي  -
 إدارة مدرسية.  -
 التربية العملية. -

 األعمالبكلية إدارة تدريس المقررات  •
 تنمية مهارات التفكير والبحث . -



 تنمية مهارات االتصال . -
 

 
 
 
  جامعة المنوفية-ما يخص كلية التربيةثانيا: -
التعليم الثانوي العام في ضوء  بنظام االشراف الفني  )تطويرمل كتاب بعنوان ع -

،دار الكتب الجامعية ،شبين  خبرات بعض الدول المتقدمة ( 
 م2006الكوم،المنوفية،

 م2019المنوفية، الكوم،الحنفي، شبين  المدرسية، مطبعةكتاب عن اإلدارة  عمل -
؟  الكوم،شبين  الحنفي، وتطبيقاته، مطبعةعمل كتاب عن الفكر التربوي  -

 م2019المنوفية،
لعام بكلية التربية رئيسة معيار التسهيالت المادية والموارد المالية بالجودة  -

 م2019
 م.2019-2020بالكلية لعام نائبة إدارة األزمات والكوارث  -

 تدريس المقررات بالكلية:
 طلبة البكالوريوس والليسانس بالكلية  لوالصفيةاإلدارة المدرسية  -
 العام الدبلوملطلبة اإلدارة المدرسية  -
 الدبلومالفكر التربوي وتطبيقاته لطلبة البكالوريوس والليسانس بالكلية ولطلبة  -

 العام.
 تعليم (.  )سياساتلوم المهني تخصص تخطيط إدارة الموارد البشرية لطلبة الدب -
التخطيط التعليمي واحتياجات سوق العمل لطلبة الدبلوم المهني تخصص  -

 (.تعليم )سياسات
 .الثالثة( )الفرقةإدارة مدرسة ابتدائية لطلبة التأهيل التربوي  -

 المدارس العملية فيالتربية وطالبات اإلشراف على طلبة     -            
   .اإلشراف على الرسائل الجامعية -             

 محافظة المنوفية لخدمة البيئة وتنمية المجتمعالقيام ببعض القوافل في -             
 عمل عدة مقاالت في جريدة حواء بعناوين-             
  أفضل الطرق الجتياز امتحانات نصف العام-1           

في نفوس  وطنوحب النتماء في تنمية روح االجازة هل يمكن االستفادة من اال- 2            

 األبناء؟ 
 وما الدور المنوط بها تجاهه؟ الطفل؟كيف تتعامل األسرة مع مواهب  - 3             

 كيف يستطيع الوالدان التعامل مع صعوبات فترة المراهقة بطريقة صحيحة؟-4              

    بالحكمة واإلرادة تغلبي على ابتزاز طفلك.  - 5             

 


