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 جامعة المنوفية -كلية التربية -بقسم أصول التربية : مدرس مساعد الوظيفة

 المؤهالت العلمية:

حاصلللللة علا برالورعوس علور يةربية  للللعبة رعا لللليام عار متقدر ممتال مف مرةبة ال للللر  فا مايو   -
 ر.2010

 للللعبة ة ايت التعليم يسللللياسللللاة  متقدير عار ممتال فا مايو  حاصلللللة علا الدملور المفنا فا التربية   -
 ر.2012

 ر.2013حاصلة علا الدملور ال اص فا التربية  عبة أصول التربية متقدير عار ممتال فا مايو  -
حاصللللللللة علا درجة الماجسلللللللتير فا التربية ة يلللللللير أصلللللللول التربية  متقدير عار ممتال فا يوليو   -

 ر.2017
 ة المنوفية.بجامع ICDlاجتيال ديرة  -
ي ا  2015بجلامعلة المنوفيلة  فا علار   حلاصللللللللللللللللة علا ديرام ةنميلة القلدرام أع للللللللللللللا   ي لة التلدرع  -

 كالتالا:
 إدارة الناس  •
 الن ر العلما. •
 الساعام المعتمدة. •
 است دار التكنولوجيا فا التدرع  . •
 م ريعام البحوث التنافسية المحلية يالعالمية. •
 ةنظيم المؤةمرام العلمية. •
ر ي ا  2020حلاصللللللللللللللللة علا ديرام ةنميلة الدرام أع للللللللللللللا   ي لة التلدرع  بجلامعلة المنوفيلة فا علار   -

 كالتالا:
 إدارة الوات ياالجتماعام. •
 سلوكيام المفنة. •
 الجامعة يالمجتمف. •



 الت ايت االستراةيجا. •
 مفارام است دار ال رائت الذ نية. •
 إدارة األلمام يالكوارث. •

 اااع   ون خدمة المجتمف يالبي ة برلية التربية جامعة المنوفية. الم اركة فا القوافل التا ينظمفا -
اسللاليا الك لله عن     -اسللباب   -مظا ره  -الم للاركة فا ير للة عمل بعنوانن االلتحال العلما: مففوم  -

 ر.25/2/2018يذلك يور األحد الموافق 
يور  ن  الم لللللللللللللللللاركللللة فا ير لللللللللللللللللة عمللللل بعنوانن التو يق فا البحلللل  العلما - األربعللللا  الموافق يذلللللك 

 ر.14/3/2018
الم اركة فا ير ة عمل بعنوانن ميادر ال اأ فا كتابة البح  العالما  يذلك يور األربعا  الموافق  -

 ر.4/4/2018
 ر. 18/4/2018يذلك يور األربعا  الموافق    نالم اركة فا ير ة عمل بعنوانن فن كتابة الفقرة العلمية -
ح للللللور ير للللللة عمل بعنوانن الريعة المسللللللتقبلية للتعليم العالا: ارم ةابيق التعليم المدم ن المنعقدة  -

 ر.2020/ 13 -12برلية التربية فا الفترة من 
الم للاركة فا ير للة عمل بعنوانن إعداد منوس األسلل لة القائم علا ألظمة التعليم االلكتريليةن يذلك يور   -

 ر.2021 /11/2ال مي  
فا فلاعليلام المؤةمر العلما السللللللللللللللنوا ال لام  اللديلا األيل بعنوانن التربيلة العربيلة فا  الم للللللللللللللاركلة -

 ر.2015العير الراما: الفرص يالتحديامن فا أكتوبر 
الم للللللللللاركة فا فاعليام المؤةمر العلما التاسللللللللللف الديلا الرابف بعنوانن التربية ال لقية فا المجتمعام  -

 ر.2019ر العربية: الوااف يالمأمولن فا أكتوب
الم لللللللللللللاركة فا فاعليام المؤةمر العلما العا لللللللللللللر الديلا ال ام  بعنوانن التربية يةنمية ا مداع فا  -

 ر.2020المجتمعام العربية : ريا يممارسامن فا 
 


