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 ً  ةالعلمي المؤهالت: ثانيا

 

 ممتازبتقدير  - ) تخصص أصول التربية(في التربية  دبلوم خاص  ❖

 م. 2017جامعة المنوفية عام  -كلية التربية  –

 

بتقدير   –) سياسات التعليم والتخطيط ( في التربية  دبلوم مهني  ❖

 م . 2016جامعة المنوفية عام  –كلية التربية  –ممتاز 

 

ممتاز  بتقدير  -عام (  –)شعبة رياضيات  تربية و  علوم  بكالوريوس  ❖

 .م  2015عام   جامعة المنوفية  -كلية التربية   -مع مرتبة الشرف 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثالثاً : شهادات الشكر والتقدير

 –م  2015لعام تم تكريمي في عيد الجامعي السنوي التاسع والثالثين  ❖

بتقدير   –لحصولي علي المركز األول علي مستوي كلية التربية 

 .)شعبة رياضيات(تربية و علوم بكالوريوسممتاز مع مرتبة الشرف 

 

والجزاء   يوم الوفاءاحتفال جمعية المساعي المشكورة بتم تكريمي في   ❖

من قِبل معالي األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة   –م  2016عام 

لحصولي علي المركز   -ي والبحث العلمي األسبق وزير التعليم العال

 -بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف  –األول علي مستوي كلية التربية 

 . ()شعبة رياضياتتربية و  علوم بكالوريوس

 

تم تكريمي للمشاركة في إنجاح فعاليات المؤتمر العلمي التاسع الدولي   ❖

  –الرابع " التربية الخلقية في المجتمعات العربية ) الواقع والمأمول(" 

 م. 2019أكتوبر  –جامعة المنوفية  –كلية التربية 

 

تم تكريمي للمشاركة في إنجاح فعاليات مؤتمر" تطوير التعليم في   ❖

 –جامعة المنوفية  –كلية التربية  -فاق المستقبل " الواقع وآ  –مصر 

 م . 2019إبريل 

 

إنجاح فعاليات المؤتمر العلمي الثامن الدولي  قمت بالمشاركة في ❖

ربية الفئات المهمشة في المجتمعات العربية لتحقيق أهداف  الرابع " ت

جامعة  –كلية التربية  -" التنمية المستدامة ) الفرص والتحديات (

 م . 2018سبتمبر  –فية المنو



إنجاح فعاليات المؤتمر العلمي السادس الدولي   قمت بالمشاركة في ❖

الثاني " التربية العربية وتعزيز األمن الفكري في عصر المعلوماتية  

أكتوبر   –جامعة المنوفية   –كلية التربية  -)الواقع والمأمول (" 

 م . 2016

 

ي األول " تطوير  قمت بحضور المؤتمر السنوي العشرون والدول ❖

سياسات وبرامج مؤسسات التعليم العالي في ضوء متطلبات التنمية 

 م .  2016أكتوبر  –جامعة دمياط  –كلية التربية  –المستدامة " 

 

مفهومه /  -قمت بالمشاركة في ورشة العمل " االنتحال العلمي : ❖

 –المنعقدة بكلية التربية  –مظاهرة / أسبابة / أساليب الكشف عنه" 

 م . 2018فبراير  –جامعة المنوفية 

 

  –قمت بالمشاركة في ورشة العمل " التوثيق في البحث العلمي"   ❖

 م .  2018مارس  –جامعة المنوفية  –المنعقدة بكلية التربية 

 

) المهارات  حصلت علي شهادة تقدير الجتيازي البرنامج اإللكتروني  ❖

 م .  2020للعام  -األساسية للتعليم عن بعد ( 

 

أخالقيات البحث العلمي  –حصلت علي البرامج التالية ) إدارة الناس  ❖

اتخاذ   –اإلرشاد األكاديمي و الدعم الطالبي في مؤسسات التعليم  –

  –مهارات استخدام الخرائط الذهنية  –القرارات وحل المشكالت 

 م .  2020/ 8إلي  2020/ 6للفترة من  –الجامعة والمجتمع ( 



  


