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 C Vالسيرة الذاتية 
 

 

      أوالً : البيانات األساسية : 

 : دعاء عبد السالم عبد الحميد الشاعرد /  االســــــم                 

 : 1977/  5 /3 تاريخ الميــالد . 

  :  مصر  -  المنوفيةمحافظة  –الباجورمحل الميــالد 

  :  ةمسلم الديـــــانة. 

 فيةوالمن جامعة -كلية التربية ب -  الجغرافياوطرق تدريس اهج من مدرسية : الوظيفـة الحال  

                   فيةوالمن -كلية التربية  –دة وحدة ضمان الجومدير 

 0483894760&    01021611474 الهــــاتف   :     

 edu.menofia.edu.egdoaa.elshaer@  البريد األكاديمي:
  eldeebsandy@yahoo.com  البريد االلكتروني :   

: Google Scholar 
https://scholar.google.com.eg/citations?user=BcPZjbcAAAAJ&hl=ar 

 ثانياً : المؤهالت الدراسية ، والشهادات العلمية  :

 كليدة  -علدي الدفعدة  ىوالترتيد  األولد -مد  مرتبدة الشدر  آداب وتربية بتقددير عدام جيدد جددا   ليسانس

 .1998عام  جامعة المنوفية  -التربية 

  جامعة المنوفية. -كلية التربية - ممتازبتقدير عام   -1999تربية بتقدير ممتاز عام ال في  مهنيدبلوم 

  جامعة المنوفية. ،كلية التربية  -بتقدير عام جيد.  2000دبلوم خاص عام  

  جامعدة -ن كليدة التربيدة مد  2007-بتقددير عدام ممتدازالجغرافيدا المناهج وطدرق التددريس  فيماجستير

  المنوفية.

 جامعدة  -ن كليدة التربيدة " مد الجغرافيداتددريس المنداهج وطدرق ي فلسفة التربية ، تخصد  دكتوراه ف

 .2016  المنوفية
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 ثالثاً :  التدرج الوظيفي  :   
 

جامعة المنوفية                                -مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس  ، كلية التربية بشبين الكوم .1

 25/4/2016 الى  13/1/2015من 

 26/4/2016جامعة المنوفية من  -مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس  ، كلية التربية بشبين الكوم .2

 إلى اآلن.

 

   ً  :في الجامعة : الخبرات التدريسية  رابعا
 

 

 : الجامعي التدريس مجال في

كود 

 المقرر
 عدد الساعات إسم المقــــــــــرر

الفرقة الدراسية / 

 المستوى
 مالحظات التخصص

curr

311 

 عامالشعبة  جغرافيا الثالثة 3 طرق تدريس

curr

311 

 عامالشعبة  تاريخ الثالثة 3 طرق تدريس

curr

311 

تعليم الشعبة  دراسات اجتماعية الثالثة 3 طرق تدريس

 اساسي

Curr

411 

 الشعبة عام جغرافيا الرابعة 3 طرق تدريس

Curr

411 

 عام الشعبة تاريخ الرابعة 3 طرق تدريس

curr

312 

 الشعبة عام لغة انجليزية الثالثة 2 تكنولوجيا تعليم

curr

312 

 الشعبة عام لغة فرنسية الثالثة 2 تكنولوجيا تعليم

curr

312 
 الشعبة عام جغرافيا الثالثة 2 تكنولوجيا تعليم

curr

312 

 الشعبة عام تاريخ الثالثة 2 تكنولوجيا تعليم

ت تدريس مصغر )التطبيقا 

 العملية(

 الشعبة طفولة /جغرافيا الفرقة الثانية 
 طفولة

 عام الشعبة

 مهارات التفكير 

 ) التطبيقات العملية(

تعليم  الشعبة دراسات اجتماعية الفرقة الرابعة 

 أساسي

الحاسوب في  

 التعليم)التطبيقات العملية(

 الشعبة عام جغرافيا الفرقة الثالثة 
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ي وطرق تدريس ذ 

 اصةاحتياجات خ

 دراسات اجتماعية الفرقة الثالثة 

 تاريخ-جغرافيا 

 تعليم اساسي

 عام

األنشطة المنهجية  

 والالمنهجية

 دبلوم مهني 

 

تخطيط  

 وتطوير مناهج

دراسات 

 عليا

 العام نظام العامة الدبلوم  حاس  الي في التعليم 

 الواحد

دراسات 

 عليا

 

          خامساً :   البحوث العلمية والنشاط العلمي :
 

 والدكتوراه : رالماجستي ) أ (  رسائل

       الماجستير  -1
بداعي للمشكالت في الجغرافيا لدى برنامج مقترح باستخدام الوسائط المتعددة لتنمية مهارات الحل اإل

 .جامعة المنوفية –بتقدير ممتاز من كلية التربية   2007 ول الثانويالطالب المتفوقين بالصف األ

       :اهالدكتور  - -2
بعض مهارات التفكير لدى طالب المرحلة وظيفية والمهارات ال نية في تنميةوأثر استخدام بيئة تعلم الكتر

 .جامعة المنوفية –من  كلية التربية   2016 يةوالثان

 )  ب ( البحوث العلمية المنشورة والنشاط العلمي :

 

 مكان وتاريخ النشر  نوع المشاركة عنوان البحث  م

1 

جداني لدى طفل وال نمية الجانبت

دة  وضة مدخال لتحقيق الجوالر  

 

 مشترك

 

السابع الدرلي الثالث المؤتمر العلمي 

 فيةوالمنجامعة  – لكلية التربية 

 2017 برواكت( 11-12)

2 

ظيف بيئات العمل االفتراضية وت

دة اآلداء االكاديمي ) وفي رفع ج

ذج عملي (ونم  

 مشترك
لمركز ضمان  لولي االوالمؤتمر الد

فية ودة جامعة المنوالج

2018/2019  
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   ً  :  الوظائف اإلدارية   : سادسا

 . 2015/2016فيةوالفاعلية التعليمية بكلية التربية المنتطوير  ودعم مشروع الفريق التنفيذي ل وعض .1

  . 30/7/2017الى  3/5/2016دة من وحدة الجونائ  مدير  .2

 2016/2017ة البيئة تنميون خدمة المجتم  ولجنة شئ وعض .3

 . 2018 – 2017ية التربية بشبين الكوم من عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بكل .4

 الى اآلن. 1/8/2017دة من وحدة الجومدير  .5

 .2017/2018للعام الجامعي  مجلس الكلية  وعض .6

   ً  :المؤتمرات   : سابعا
 

 20-19في الفترة من  يناير 25ورة بعد ث ر"المتطلبات التربوية في مص المؤتمر العلمي الثالث (1)

 .بكلية التربية ، جامعة المنوفية حضور وتنظيم 2012ديسمبر

بكلية التربية ، جامعة المنوفية  نسان في ظل التحوالت الديمقراطية"وبناء اإل" التربية الراب  المؤتمر العلمي (2)

 .الحضور والتنظيم 2014ابريل  30-29في الفترة من 

–لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية " جودة التعليم وتحديات المستقبل   ولي الثالثالمؤتمر العلمي الد (3)

 .2015مارس  26- 25كلية التربية النوعية أشمون جامعة المنوفية في الفترة من  –رؤى وآفاق " 

الواقع  -عليميةلكتروني في المؤسسات التللقياس والتقويم في مصر " التقويم اإل ولولي األالمؤتمر العلمي الد (4)

 .2015يونيو  7-6والتقويم جامعة الزقازيق التحديات " مركز القياس والفرص و

وتحديات" )الدولي األول( بعنوان " التربية العربية في العصر الرقمي فرص  وي الخامسالمؤتمر السن (5)

 .ور وتنظيمحض 2015أكتوبر  13 -12جامعة المنوفية في الفترة من –بكلية التربية 

من الفكري في عصر بعنوان " التربية العربية وتعزيز األ السادس ) الدولي الثاني( ويؤتمر السنالم  (6)

 .2016أكتوبر12 حتى 11المنوفية في الفترة من  -كلية التربية –المعلوماتية " الواقع والمأمول 

بداعية منطلق ة اإل" الشخصيكلية التربية النوعية أشمون جامعة المنوفية  ولي الراب المؤتمر العلمي الد (7)

مارس  17- 16كلية التربية النوعية أشمون جامعة المنوفية في الفترة من  –لمستقبل التعليم النوعي " 

2016. 

كلية التربية النوعية  –التحديتن والتطوير "  –" التعليم وريادة االعمال  ولي الخامسالمؤتمر العلمي الد (8)

 .2017 ابريل 3- 2في الفترة من  أشمون جامعة المنوفية

 13-12في الفترة من  "جامعة بنها " تطبيقات التكنولوجيا في التربية –لكلية التربية  ولي األولالملتقى الد (9)

  2017فبراير 

) التربية الوجدانية في المجتمعات  لكلية التربية ، جامعة المنوفيةولي الثالث الد المؤتمر العلمي الساب  (10)

 حضور وتنظيم.  2017 اكتوبر 11/12رة" في الفترة من العربية في ضوء التحديات المعاص

 13/6/2019حتى  12/6/2019نراد من ولي السادس بفندق الكودة الدومؤتمر الج (11)

رها في ترسيخ قيم وتفعيل دوالتكرين في كليات التربية ودة البرامج ول تحسين جوطنية حورشة عمل و (12)

 29/31/2019الل الفترة من ار التي عقدت في القاهرة خوالحوالتعايش واطنة والم

   ً  اإلشراف على الرسائل العلمية  :  :ثامنا

 رسائل نوقشت
 م

 عنوان الرسالة 
إسم 

 الطال 
 مالحظات تاريخ المناقشة الدرجة العلمية

أثر استخدام برنامج المحاكاة  1

الكمبيوترية فى تدريس التاريخ 

ماجد 

صبري 

 منحت 27/1/2018 دكتوراه
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لتنمية مهارات االستدالل لدي 

 ً  تالميذ المعاقين سمعيا

 بالمرحلة االعدادية

 الغتيت

مي وأثر استخدام المدخل المنظ  2

في تدريس التاريخ على تنمية 

بعض مهارات التفكير في 

التاريخ لدى تالميذ الصف 

 الثاني اإلعدادي 

مها عزيز 

عبد 

 المقصود

 منحت 18/10/2018 ماجستير

برنامج قائم على االنشطة  3

ثرائية في الدراسات اإل

اإلجتماعية لتنمية بعض 

مهارات التفكير المستقبلي لدى 

 تالميذ المرحلة اإلبتدائية

زينب 

شعبان 

الديناصور

 ي

 منحت 14/3/2018 ماجستير

فاعلية برنامج الكتروني قائم  4

على االحداث التاريخية في 

تنمية مهارات التحليل واصدار 

االحكام لدى تالميذ المرحلة 

 عداديةاال

ابمان 

رجب 

عطية 

 حشيش 

 منحت 29/11/2015 دكتوراه

اثر استخدام مدخل االحداث  5

الجارية في تدريس الدراسات 

االجتماعية لتنمية الوعي 

بالتحديات المهددة للهوية 

الثقافية لدى تالميذ المرحلة 

 االعدادية

اميرة 

محمد  

 ترك

 منحت  18/9/2018 ماجستير

  

ئق استخدام مدخل الوثا 6

التاريخية الرقمية في تنمة 

بعض مهارات التفكير 

التاريخي لدى تالميذ المرحلة 

 االعدادية

بسمة 

رضا عبد 

 الباري

  11/7/2017 ماجستير

 

 

 

 

 منحت

فاعلية برنامج وسائط متعددة  7

قائم على التكامل بين التاريخ 

والجغرافيا لتنمية الحس 

الزماني المكاني لدى تالميذ 

 دائيةالمرحلة اإلبت

سامي 

السيد عبد 

 العزيز

  12/9/2017 ماجستير

فاعلية برنامج مقترح قائم على  8

Google Earth   في

الجغرافيا لتنمية بعض 

مهارات التفكير البصري 

المكاني لدى طالب المرحلة 

 الثانوية

ايمان 

محمد 

 عتيم

  14/5/2018 ماجستير

فاعليه استراتيجيه المناظره  9

لتنمية في تدريس التا ريخ 

اسماء 

احمد 

  16/7/2018 ماجستير 
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مهارات الحوار وتقييم االدله 

 لدي تالميذ المرحله االعداديه 

محمد 

 احمد 

اثر استخدام استراتيجيه  10

التساؤل الذاتي لتنميه مهارات 

الفهم الجغرافي لدي تالميذ 

 المرحله االعداديه 

اميره 

نصر عبد 

القادر 

 صقر

  30/4/2019 ماجستير

فاعلية نموذج التعلم التوليدي  11

في تدريس التاريخ لتنمية 

مهارات الحل االبداعي 

للمشكالت لدي تالميذ المرحله 

 االعداديه 

شهيره 

صالح 

كمال عبد 

السميع 

 الشين 

  12/6/2019 ماجستير

12 

 
 فاعليه شبكة التواصل 

 Edmodo  في تدريس

الدراسات االجتماعيه لتنمية 

قيم المواطنة الرقميه لدي 

 تالميذ المرحله االبتدائيه 

مروه 

محمد 

عاشور 

شرف 

 الدين 

  14/7/2019 ماجستير 

فاعلية مدخل التراث في  13

تدريس التاريخ لتنمية بعض 

القيم الجماليه لدي تالميذ 

 المرحله االعداديه

 

شيماء 

رشدي ابو 

الفتوح 

 ر نصا

 15/6/2019 ماجستير 

 

  رسائل مسجلة 

 مالحظات تاريخ التسجيل الدرجة العلمية إسم الطال  عنوان الرسالة  م

استخدام مدخل القضايا الجدلية  1

في تدريس موضوعات 

التاريخ لتنمية بعض قيم االمن 

الفكري لتالميذ المرحلة 

 االعدادية 

نرمين صبحي 

 فوزي صبحي

  11/6/2017 ماجستير

استخدام المدخل المنظومي في  2

تدريس موضوعات الجغرافيا 

لتنمية بعض مهارات التفكير 

البنائي لدي تالميذ المرحله 

 االعداديه 

هانم محيي الدين 

 حسانين

  16/7/2017 ماجستير

استخدام االطلس التاريخي في  3

التدريس لتنمية مهارات قراءه 

المرئيات لدي تالميذ المرحله 

 هاالعدادي

ريهام نصر عبد 

 الرحمن زيد

  14/5/2017 ماجستير

فاعليه استراتيجيه اسكامبر  4

Scamper  في تدريس

التاريخ لتنمية بعض مهارات 

التفكير لدي تالميذ المرحله 

 االعداديه 

ناديه ابراهيم قنديل 

 محمد 

  11/2/2018 ماجستير 
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   ً  :  خدمة الجامعة   : تاسعا
فية في والذي أقيم بجامعة المن إلسبوع شباب الجامعات الحادي عشرالمشاركة في اللجان المنظمة  -1

 .14/9/2017الى  9/2017/ 9الفترة من 

 وى الجامعةعلى مست انتخابات اتحاد الطالب على اللجان الفرعية لإلشرا المشاركة في  -2

2017/2018   . 

فية بادارة الجامعة ضمن انشطة قطاع وبطالب جامعة المن يةوتنظيم لقاء مفتي الجمهالمشاركة في  -3

 خدمة المجتم  بالجامعة.

 .2017/2018للعام الجامعي  فية بعيد األمواحتفال جامعة المنتنظيم المشاركة في  -4

 .2017 نوم العالمي لمتالزمة داوتنظيم احتفال الجامعة باليالمشاركة في  -5

 ن.واالربعوالتقديم( الحادي ي )وعيد الجامعة السنالمشاركة في أعمال  -6

كلية التربية بجامعة المنوفية في الفترة من ب اإلسبوع الثقافي البيئي الراب المشاركة في مهرجان  -7

 .24/11/2016الى  20/11

 .2017/2018بجامعة المنوفية -بكلية التربية البيئي الخامس الثقافي اإلسبوعفي مهرجان المشاركة  -8

 ي كلية التربية.وعلى مست الطالبة المثاليةواختيار الطال  في لجنة  وعض -9

التي تم من خاللها تكريم السادة مديري و 2017/2018دة للعام الجامعي وأصدقاء الج سرةرائد أل -10

على حصلت و الثقافية داخل الكليةوالفعاليات الفنية وعدد من األنشطة ودة السابقين وحدات الجو

 .ل بين األسرو المركز األ

كليددة ب وريوسالبكددالولطددالب مرحلتددي الليسددانس  الميدانيددة اإلشددرا  علددي مجموعددات التربيددة العمليددة -11

 وفية.جامعة المنالتربية 

( وم العدام والمهندي لطدالب الدراسدات العليدا) الددبل انيدةالميد اإلشرا  علي مجموعدات التربيدة العمليدة -12

 وفية.التربية جامعة المنكلية ب

 . بشببين الكومللطالب الجدد بكلية التربية  لجان االختبارات الشخصيةعضوية   -13

ي) البكدالوريوس والدراسدات على امتحانات الطالب فى مرحلت والكنترول أعمال المراقبةالمشاركة في  -14

 .لية التربية (  بكالعليا

 .2017/2018للعام الجامعي المناهج وطرق التدريس بكلية التربية  عضو مجلس قسم -15

 2016/2017البيئة للعام الجامعي  وتنمية تم جن خدمة المولجنة شئ وعض -16

 .2017/2018للعام الجامعي مجلس الكلية  وعض -17

 .مجلة الحائط ()تحكيم مسابقة   الطالبية األنشطة عدد من اإلشرا  على المشاركة في -18

 .بصفة مستمرة  للقسم والكلية العلميالمؤتمر المشاركة في  -19

عتماد فى إطار الحصول على اإل البحث العلميوالمشاركة المجتمعية  فريق معيار في وضكعالمشاركة  -20

 .ةكلية التربية جامعة المنوفي - كاديمياأل

-مل طالب الفرقة الثالثة )جغرافيامن عي االحتياجات الخاصة ولذ سائل التعليميةوتنظيم معرض لل -21

 دراسات اجتماعية(. -تاريخ

استخدام المدخل الخدمي في  5

ه تدريس التاريخ لتنمية  ثقاف

العمل التطوعي لدي تالميذ 

 المرحله االعداديه 

اسراء السيد احمد 

 محمود 

  11/2/2018 ماجستير 
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ن التعليم ون  م  قطاع شئوبالتعا االحتيالوعية بأبرز طرق النص  وة التونظيم ندتالمشاركة في  -22

 .الطالب بالجامعةو

 .لطالب الدراسات االجتماعية  موتنظيم عدد من لقاءات شركة جيلكالمشاركة في  -23

 في انشطة مهرجان االسرول بالكلية ومركز ا 2019 و2018ل مصر طالب من اج رائد السرة -24

ر فخامة الرئيس عبد الفتاح وحضوبرعية  2019 ونيوي مؤتمر الشباب بالعاصمة االداريةر وحض -25

 ر رئيس الجامعةوبترشيح من السيد االستاذ الدكتوالسيسي 

 :  خدمة المجتمع  :عاشراً   
 . فيةوجامعة المن -لكلية التربية  راب االعداديةتنظيم زيارة مدرسة حسين غالمشاركة في  .1

 ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتم   عي السياسي للمرأة ( و) ال قوافل كلية التربيةالمشاركة في  .2

 2018فبراير رالرياضي( وتنمية البيئة مكان اإلنعقاد )نادي الباجو

دارة إب-التعليم وزارة التربية ون م  والتي عقدت بالتعا اطنةوالمونتماء اإلان وبعن ة وندالمشاركة في  .3

 التعليمية مكان االنعقاد )قاعة مجلس المدينة(. روالباج

شبين دارة إب- التعليمومديرية التربية ن م  وبالتعا نيوان التحرش اإللكتروبعنة والمشاركة في ند .4

 رة(ومكان االنعقاد )جمعية المساعي المشك موالك

 القاهرة.(-بنها-فيةوالمن-العريش-زهر)األ اتبجامع ثاألبحاات وأد تحكيم المشاركة في  .5

لطالب المرحلتين  االرشاد التربويوبرنامج التوجيه الجمعي في  التعليمومديرية التربية م   المشاركة .6

 –عدادية والثانوية بعنوان" الوالء واإلنتماء للمدرسة والوطن ودور الشباب في بناء الوطن" اإل

 -تال-يسناوق- ومن -سرس الليان – موشبين الك -روالباج-ن واشمتعليمية )بكافة ادارات المحافظة ال

 . 7/12/2016الى  6/11/2016من  السادات( -الشهداء -بركة السب 

 .2017/2018لكلية التربية للعام  م اليتيمواالحتفال بيالمشاركة في تنظيم  .7

    :  التنمية المهنية : حادي عشر

 .سم بشكل منتظم و مناقشة الخطط البحثية المقترحةالق ارنسيمحضور المشاركة في  .1

الددى  9/8ضددمن برنددامج تنميددة قدددرات أعضدداء هيئددة التدددريس  مهددارات العددرض الفعددالحضددور دورة  .2

10/8/2017. 

ضدمن برندامج تنميدة قددرات أعضداء  جامعيدةلوان  الماليدة والقانونيدة فدي االعمدال االجحضور دورة  .3

 .12/8/2015الى  11/8 هيئة التدريس

 ضدمن برندامج تنميددة قددرات أعضدداء هيئدة التدددريس وتقدويم الطددالبنظدم اإلمتحانددات حضدور دورة  .4

 .17/8/2015الى 16/8

الدى  25/8 ضمن برنامج تنمية قدرات أعضداء هيئدة التددريسأخالقيات البحث العلمي حضور دورة  .5

26/8/2017 

 ت أعضداء هيئدة التددريسضمن برنامج تنميدة قددرا ولوجيا في التدريساستخدام التكنحضور دورة  .6

 .2/9/2015الى  1/9

الى  15/9 ضمن برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تنظيم المؤتمرات العلميةحضور دورة  .7

16/9/2015 

ور ندوة تحت عنوان ) مالحظات نقدية حول األدوات والمقاييس البحثية( بكليدة التربيدة جامعدة حض .8

 . 29/4/2015المنوفية 

ان )رؤية جامعة المنوفية حدول تطدوير منداهج العلدوم والرياضديات وتدريسدها فدي ور ندوة بعنوحض .9

 .13/4/2016جامعة المنوفية  –ضوء اإلتجاهات المعاصرة ( بكلية التربية 
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التي عقدها مركز الخدمدة العامدة جامعدة  S.P.S.Sالتحليل اإلحصائي   ة التدريبية في رور الدوحض .10

 . 2016/ 7/6الى  20/4المنوفية في الفترة من 

ور دورة تدريبة بعنوان "توصيف البرامج والمقررات وتقدويم ندواتج الدتعلم لمؤسسدات التعلديم حض .11

 .8/8/2016الى  6/8العالي" في الفترة من 

ة بعنوان "التخطيط اإلستراتيجي لمؤسسدات التعلديم العدالي" فدي الفتدرة مدن يور دورة تدريبحض .12

 .14/8/2016الى  13/8

 30/8بعنوان "التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم العالي" في الفترة من دورة تدريبة  روحض .13

 .1/9/2016الى 

فدي الفتدرة مدن في الفترة من  لمؤسسات التعليم العالي( ) المراج  الخارجي دورة تدريبة روحض .14

 2017/ 5/ 12م إلى 2017/  5/  10

رات بدداإلدارة العامددة لجامعددة "االسددتخدام اآلمددن لشددبكة اإلنترنددت" بقاعددة المددؤتمحضددور ندددوة  .15

  19/10/2016وفية المن

حضددور ندددوة "تطددوير مندداهج وطددرق تدددريس اللغددة اإلهنجليزيددة وبحوةهددا ل غددراض الخاصددة  .16

 .11/4/2017والمجتم  ( بكلية التربية جامعة المنوفية يوم 

بكليدددة  التربيدددة جامعدددة المنوفيدددة  S.P.S.Sورشدددة العمدددل بعندددوان " كيفيدددة اسدددتخدام  حددد  .17

9/5/2018.  

(  EndNoteرشددة عمددل بعنددوان ) تنظدديم وادارة المراجدد  العلميددة باسددتخدام برنددامج  وور حضدد .18

  15/5/2018بكلية التربية 

 . 11/4/2018م والخامس بكلية التربية يوب الجيل الراب  وة حروند .19

 ندوة " التربيددة وقدديم التقدددم" التددي نظمتهددا كليددة التربيددة بالمنوفيددة بالتعدداون مدد  لجنددةروحضدد .20

 .  2016ابريل 28التربية بالمجلس األعلى للثقافة يوم  

 11/6/2019رشة عمل ) االعتماد البرامجي( و .21

 

 :  انشطة اخري: عشر ةاني

 27/2ور البرنامج التدريبي لشباب الخريجين التاب  لوزارة االتصاالت والمعلومات في الفترة من حض -1

 . 11/4/2017الى 

 .2008في  ICDLلقيادة الحاس   الحصول على شهادة الرخصة الدولية -2

بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية للباحثين المتميزين)مكافأة شاملة( منحه دراسية  ةطالب -3

 2011/2012-2010/2011جامعة المنوفية  

 المحلي من الجامعة األمريكية بالقاهرة .  TOEFLول على الحص -4

 .AMIDEASTالمحلي من  TOEFLEالحصول على  -5

 تقدير وشكر  شهاداتشر: ع ةالث

 2016لعام  راه الفلسفة في التربيةول على درجة دكتوللتهنئة على الحص فيةوجامعة المنشهادة تقدير من -1

 ي.وفي عيد الجامعة السن

لة في خدمة العملية ود المبذوفية تقديرا للجهوبمحافظة المن التعليمومديرية التربية شهادة تقدير من -2

 2016الدراسي  .للعامالتعليمية 
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لعام الدراسي  جيه الجمعي وللمشاركة في برنامج الت م التعليميةوادارة شبين الكشهادة تقدير من  -3

2016. 

على المشاركة الفعالة في انشطة القسم العلمية  طرق التدريسوقسم المناهج شهادة تقدير من  -4

 .2016/2017 البحثيةو

ى المشاركة الفعالة في انشطة القسم العلمية عل طرق التدريسوقسم المناهج شهادة تقدير من  -5

 .2017/2018 البحثيةو

في  2017/2018للعام الجامعي  النشاط الطالبيالمساهمة الفعالة في انجاح وشهادة تقدير للتميز  -6

 دة(ومجال االسر )رائد أسرة أصدقاء الج

 2018فية عام وجائزة د مصطفى بهجت عبد المتعال للمتميزين بجامعة المن  -7
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