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الللعية البيانات

بعنوان مو�يييوع فيي العلوم تدريس وطييرق المناهج ت�صيييص التربية فيي الفلسييفة دكتوراه
وتنميية العليوم تعليم صييييييعوبات لمعالجييية افترا�ييييييى المعمييل عليى ⌣ييائم برنيامج )فعاليية
كليية التيدريس، وطييييرق المنياهج ⌣سيييم ،) اعداديية المرحلية تامييذ ليدى التفكييير م�ييارات

2014م. في ممتاز بتقدير المنوفية، جامعة التربية،
دور( بعنيوان مو�يييوع فيي العلوم تيدريس وطييرق المنياهج ت�صيييص التربيية فيي ماجسييتير

⌣سيم ،) العلم أ�ا⌣يات بق�ييايا التاميذ وعيى تنمية فى العدادية بالمرحلة العلوم من�يج
2009م. في ممتاز بتقدير ، المنوفية جامعة التربية، كلية التدريس، وطرق المناهج

كيميياء ت�صيييييص العليوم تيدريس وطيييرق المنياهج ت�صيييييص التربيية فيي ال�ييياص اليدبلوم
2003م. في جددا جيد عام بتقدير ، المنوفية جامعة التربية، كلية وطبيعة،
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،المنوفيية جامعية التربيية، كليية والطبيعية، الكيميياء �ييعبة والتربيية العلوم فيي البكيالوريوس
2001م. فى ال�رف، مرتبة مع ممتاز عام بتقدير

الوظيفي التدرج

،التربية كلية التدريس، وطيرق المناهج بقسيم الريا�يييات تدريس وطيرق المناهج معيد
.2002 إبريل 7 من اعتباردا المنوفية، جامعة

وتكنولوجيا التدريس وطيرق المناهج بقسيم العلوم تدريس وطيرق المناهج مسياعد مدرس
.2010 يناير 27 من اعتباردا المنوفية، جامعة التربية، كلية التعليم،

،التعليم وتكنولوجيا التدريس وطرق المناهج بقسم العلوم تدريس وطرق المناهج مدرس
.2015 27يناير من اعتباردا المنوفية، جامعة التربية، كلية

وتكنولوجييا التيدريس وطييرق المنياهج بقسييم العلوم تيدريس وطييرق منياهج مسيياعد أسييتاذ
تاري�ه. وحتى 2020 مايو 27 من اعتباردا المنوفية، جامعة التربية، كلية التعليم،

الدارية المناصب

.2016 يوليو وحتى 2015 سبتمبر من ابتداءد والطاب التعليم �ئون بلجنة ع�و

.2018 2016وحتى الدراسي للعام بالكلية الطابية اسر لجان مست�ار

.2018-2017الدراسى للعام بالكلية الثقافية العا⌣ات بلجنة ع�و
.2019-2018 الدراسي للعام بالكلية المكتبات لجنة عضو
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التدريبية الدورات

بجاعلة والقيادات التدريس هيئة أعضاء قدرات تنعية بعشروع الخاصة التدريبية البراعج أولل:
العنوفية:

الساعاتالدورةم
العلتعدة

الفترة
الىعن

1الم�نة وآداب 102004/9/25.2004/9/26أ�ا⌣يات

2التفكير 152004/11/20.2004/11/22م�ارات

3العلمى البحث 152004/12/11.2004/12/13أساليب

4الفعال 152005/6/4.2005/6/9التدريس

5الفعال العرض 152006/2/12.2006/2/14م�ارات

6العلمى البحث 152010/2/14.2010/2/16أ�ا⌣يات

7العلمى 152010/10/31.2010/11/2الن�ر

8العمليييييية فيييييى الجيييييييييييودة معييييييييايير
التدريسية

152011/3/6.2011/3/8

9العلمية المؤتمرات 152011/3/13.2011/3/15تنظيم

10التدريس فى التكنولوجيا 152014/9/23.2014/9/24است�دام

11الم�كات وحل القرارات 152016/4/3.2016/4/4ات�اذ

12الحياة مدى 152019/11/172019/11/18التعلم

13والكوارث الزمات 152019/11/242019/11/25إدارة

14الناس 152019/12/12019/12/2إدارة
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اللي الحاسب في تدريبية دورات ثانيال:

الساعاتالدورةم
العلتعدة

الفترة
الىعن

1الحاسيييييييييب فييييي تدريبييييية دورة
المعلومييات بمييركز والنترنيت

المنوفية. جامعة
362005/3/212005/4/16

2أساسييييييييات فييييى تدريبيييية دورة
اللى الحاسب مع 402010/4/182010/5/4التعامل

الرقعية العكتبات عجال في التدريبية الدورات ثالثال:

الدورةم
الفترة

الىعن
1كيفييييييييية علييييييى تدريبييييييييية دورة

البيانييييات ⌣واعيييييييييد اسيييييييييت�دام
ميكنيييييية م�يييييييييييييييروع العالمييييييية
المنوفية بجامعة المكتبات

2014/12/9م2014/12/8م

2بنييييييييييك علييييييييى تدريبييييييييييية دورة
بم�ييييروع المصيييييييرى المعرفيية

2016/3/22
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بجامعييييييييية المكتبييييييات ميكنيييييية
المنوفية

والجودة العتعاد في التدريبية الدورات رابلال:

الدورةم
الفترة

الىعن
1دورة" بعنيييييييييوان تيييييييييدريبي برنيييييييييامج

المؤسسيييييييييييييييييييييييى اليييييييييذاتى التقيييييييييييويم
التييابع العيييالى" التعليييم لمؤسسييييات
جيييييييودة ل�ييييييييييييمان القوميييية لل�يئييية

واعتماد التعليم

2012/9/6م2012/9/2م

2الت�طيييط " بعنييوان تييدريبي برنييامج
التعلييييم لمؤسسيييييييات اسيييييييتراتيجي
القومييييييية لل�يئيييييية التييييييابع العييييييييييالي"
واعتماد التعليم جودة ل�مان

2016/9/10م2016/9/9م

3نواتج" بعنوان تدريبي برنامج
لمؤسسات المن�ج و�رائط التعلم

لل�يئة التابع العالى" التعليم
التعليم جودة ل�مان القومية

واعتماد

2016/9/162016/9/20
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التدريسية الخبرات

. والدكتوراه الماجستير رسائل أدوات تحكيم
جامعييية التربييية، كلييية لطييييياب والليسييييانس البكيييالوريوس بمرحلية التييية المقييررات تييدريس

المنوفية:
عييام- والدبيية العلميية لل�ييعب الثالثية الفر⌣ية لطيياب التعلييم فيي وتطبيقاتيه آلي حاسييب

وأساسي.
وأساسى.- عام العلمية لل�عب الثالثة الفر⌣ة لطاب التعليم تكنولوجيا
طفولة.- و�عبة العلمية لل�عب ال�اصة احتياجات ذوى تدريس طرق
والرابعة.- الثالثة للفر⌣ة وزراعى العلمية لل�عب تدريس طرق
الرابعة.- للفر⌣ة العلمية لل�عب المناهج
بكلية- البيولوجيى، �يعبة عيام، الثانية الفر⌣ية لطيياب المصيييغر التدريس مقرر تدريس

المنوفية. جامعة التربية،
التربوى.- للتأهيل الثانية للفر⌣ة المناهج وتطوير ت�طيط فى الحديثة اتجاهات

:المنوفية جامعة التربية، كلية لطاب العليا الدراسات بمرحلة التية المقررات تدريس
الم�نى.- للدبلوم المناهج مقارنة
الم�نى.- للدبلوم المناهج تقويم
الم�نى.- للدبلوم التعليمية المواد تصميم
الم�نى.- للدبلوم المناهج مقارنة
ال�اص.- للدبلوم والفيزياء الكيمياء تدريس فى الحديثة التجاهات
ال�اص.- للدبلوم بحث ⌣اعة
العام.- للدبلوم تدريس طرق
العام.- للدبلوم المناهج
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لطياب والليسيانس البكيالوريوس بمرحلة التية للمقررات العملية والتدريبات معميل تدريس
المنوفية: جامعة التربية، كلية

التعليم.- في وتطبيقاته آلي حاسب
المصغر.- التدريس
العلوم.- تدريس طرق
ال�اصة.- احتياجات ذوي تدريس طرق
والريا�ية.- العلمية الثقافة
التعليم.- تكنولوجيا

واللعلى- الللعى النشاط

العلمية.- للتربية المصرية الجمعية ع�و

التربية.- لتكنولوجيا العربية الجمعية ع�و
العرب.- التربويين برابطة ع�و
والتقويم.- للقياس العربية الجمعية ع�و
تدريس.- وطرق المناهج بمجال العلمية البحاث لتحكيم عزمى جاد نبيل الدكتور بموقع عضو

العلمية والجلسات العمل وورش المؤتمرات

والتعلييم بعييد ميين التعليم " التربيية لتكنولوجييا العربيية للجمعيية التاسيييع العلمييي المؤتميير
القاهرة. المؤتمرات-جامعة مركز ،2012 من11-12يوليو الفترة في المستمر"،

بعد مصر في التربوية "المتطلبات المنوفية جامعة التربية لكلية الثالث العلمي المؤتمر
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المنوفية. جامعة التربية بكلية 2012م، ديسمبر 20-19 من الفترة في يناير" 25 ثورة

لمستقبل است�رافية رؤية " المنصورة جامعة التربية لكلية الول الدولى العلمى المؤتمر
مين الفترة فى المعاصييرة" المجتمعية التغييرات �ييوء فى العيربى والعيالم مصيير فى التعليم

المنصورة. التربية-جامعة كلية 2013م، فبراير 21-20

Google على ومعاوني�م التدريس هيئة بأع�اء �اصة صفحات لن�اء عمل ور�ة
بتيييييييييياريخ المنوفييييييييييية جامعيييييييييييييييية التربييييييييييية لكلييييييييييية اللكترونييييييييييية البوابيييييييييية علييييييييى Scholar

التربية. 12/3/2014بكلية

المنوفية جامعية التربية بكلية " الفعيال والتدريس التفاعلية السيبورة بعنوان" عميل ور�ية
المنوفية. جامعة التربية 16/3/2014بكلية بتاريخ

ميكنية م�يييروع وم�رجيييات العالميية البيانيات ⌣واعيييد عليي للتيدريب تدريبيية عمييل ور�ييية
المنوفية. جامعة التربية بكلية 6/4/2015 بتاريخ المصرية بالجامعات المكتبات

ظيييل فيي النسيييان وبنياء "التربيية المنوفيية جامعيية التربيية لكليية اليرابع العلمييي المؤتميير
2014م. إبريل من30-29 الفترة في الديمقراطية" التحوت

" طنطيييييا جامعييية التربييية بكلييية التييدريس وطيييييرق المنيياهج لقسيييييم الثانييية العلمييية النييدوة
والمنعقييدة والتعليم" التعليييم منظومييية عليى وانعكاسييييات�ا والمجتمعييية التكنولوجييية التحييييديات

طنطا. –جامعة التربية بكلية 27/4/2015م بتاريخ



9

وتكنولوجييا التيدريس وطيييرق المنياهج لقسيييم العلميية النيدوة وح�ييييور بتنسييييق الم�ييياركة
الدوات حييييييول نقدييية ماحظيييييييات عنييوان" تحييييييت المنوفييية جامعيييية التربييية بكلييية التعليييم

بالكلية. 2015م /4/ 29 بتاريخ والمنعقدة البحثية" والمقاييس

التقيييويم " الز⌣يييازيق بجامعييييية والتقيييويم القيييياس لميييييركز الول الييدولى العلميييييى المؤتمييييير
7-6 مييين الفييترة فييى )الوا⌣ييع-الفييرص-التحييييديات( التعليميية" المؤسسييييات فييى اللكيييترونى

الز⌣ازيق. التربية-جامعة كلية 2015م، يونيو

Google Scholarالعلميي والباحييث الكياديمي "البرييد بعنيوان عميل ور�يية ح�يييور
المنوفية. جامعة – التربية بكلية 2015/5/17م بتاريخ

القراءة عنوان" تحت والمعرفة للقراءة المصيرية للجمعية ع�ر ال�امس العلمي المؤتمر
2015م يولييو 22-21 ميين الفيترة فيى ال�اصيييية") احتياجيييات وذوى )المتفيو⌣ين للجمييع

�مس. عين جامعة ال�يافة بدار

بيرامج" للمنياهج المصييييرية للجمعيية والع�ييرون( )اليرابع الثاليث اليدولى العلمييى المؤتميير
أꁿسيييييطس 27-26 ميييين الفييترة فييى التميييييز" اجيييييل ميييين الجامعييييات فييى المعلمييين اعيييييداد

�مس. عين ال�يافة-جامعة دار 2015م،

التربية" المنوفية جامعية التربية لكلية ال�يامس( )السينوي الول الدولي العلميي المؤتمير
2015م، أكتوبر 13 مين12- الفترة في والتحيديات" الفرص الر⌣مي العصييير في العربية

المنوفية. التربية-جامعة كلية
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عنييوان تحيييييت المنوفييية جامعيييية النوعييية التربييية لكلييية الييرابع الييدولي العلمييييي المؤتميييير
مييارس 17 -16 ميين الفيترة فيي النوعيييي" التعلييم لمسيييتقبل منطليق ابداعيية "ال��صيييييية

المنوفية. جامعة النوعية- التربية بكلية م، 2016

بكلية التعليم وتكنولوجيا التدريس وطرق المناهج لقسم العلمية الندوة بح�ور الم�اركة
والريا�ييييييات العليوم منياهج تطويير حيييول المنوفيية جامعيية "رؤيية المنوفيية جامعيية التربيية
التربية- كلية 13/4/2016 بتاريخ والمنعقدة المعاصييرة" اتجاهيات �ييوء فى وتدريسي�ا

المنوفية. جامعة

المدرسيييية" بورسييييعيد جامعييية التربييية لكلييية ال�ييييامس( )السيييينوى الثاليث اليدولى المؤتمييير
من الفترة فى للتعليم" العالمية اتجاهات �يوء فى والع�رين الحادى القرن فى المصيرية

الدولية. بورسعيد مدارس بمقر ابريل2016م، 17-16

رؤى فييى جيييييذرى تغيييير "نحيييييو والع�يييييرين( )ال�يييييامس الييرابع الييدولى العلمييييى المؤتميييير
دار 2016م، أꁿسييييييييطس 4-3 ميييييين الفييييترة فييييى التعلييييم" منييياهج تطويييير واسييييييييتراتيجيات

�مس. عين جامعة ال�يافة-

التربية" المنوفية جامعية التربية لكلية السيادس( )السينوي الثاني الدولي العلميي المؤتمير
من11- الفترة في والمأمول(" )الوا⌣ع المعلوماتية عصر في الفكري المن وتعزيز العربية

2016م. أكتوبر 12

" والتقويم للقياس العربية للجمعية الولى العلمية الندوة فاعليات فى بالح�ور الم�اركة
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التربية بكلية 17/12/2016م بتاريخ المنعقدة الميزان" فى للمعلمين الم�نية التنمية برامج
�مس. عين جامعة –

المنوفيية)نحييييو جامعييية التربيية لكليية العلميية النيدوة فييى والنقيياش بالح�ييييييور الم�يييياركة
باللغيية المن�يييورة العلميية والبحيييوث المجيييات وتقيييم لجيييودة ومو�يييييوعية علميية مؤ�يييرات

بالكلية. 2016/12/28م بتاريخ المنعقدة العربية(

بتاريخ المصيييري" المعرفية بنك "اسييت�دام بعنوان عميل ور�يية فيي بالح�يييور الم�يياركة
المنوفية. جامعة – التربية كلية – اللى الحاسب بمعمل 2017/2/1م

فيي التربية" فيى التكنولوجيا تطبيقيات " بن�يا جامعية التربية لكلية الول الدولى الملتقيى
بن�ا. جامعة التجارة- كلية بمبنى المؤتمرات بقاعة 2017م فبراير 13-12 من الفترة

اللغية تيدريس وطييرق منياهج "تطويير بعنيوان عميل ور�يية وتنظييم بالح�يييور الم�يياركة
- التربية كلية 2017/4/11م بتاريخ والمجتميع" ال�اصييية لأꁿيراض وبحوث�يا انجليزية

المنوفية. جامعة

وبيئات "التربية بعنوان التربية لتكنولوجيا العربية للجمعية ع�ر الثاني العلمي المؤتمر
بكلييية 2017م يوليييو 13-12 بتيياريخ المسييييتقبل" ورؤى الوا⌣ييع تحييييديات التفاعلييية: التعليم

القاهرة. جامعة – للتربية العليا الدراسات

البحييييث محركيييات اسييييت�دام م�يييارات " بعنيوان عميييل ور�يييية فييي بالح�ييييييور الم�يييياركة
التربية كلية – اللي الحاسب بمعمل 2017/8/9م بتاريخ " Google Scholar"العلمي



12

المنوفية. جامعة –

لكليية الثاليث" "اليدولي السيييابع للمؤتميير والتنظيميية التح�يييييييرية اللجيييان فيي الم�ييياركة
�ييييييوء فييي العربيية المجتمعيييات فييي الوجدانيية التربيية " بعنيوان المنوفيية جامعييية – التربيية

م. 2017 أكتوبر 12-11 الفترة في المعاصرة" التحديات

التعليم "تطوير بعنوان الفيوم جامعية التربية لكلية ع�ير الرابع الدولي العلميي المؤتمير
2017م. أكتوبر 26-24 الفترة في المستقبل" وتكنولوجيا المعرفة ا⌣تصاد عصر في

باسييت�دام العلمية الميراجع دارة واإ تنظيم " بعنوان عميل ور�يية فيي بالح�يييور الم�يياركة
– التربييية كلييية – اللييي الحاسيييييب بمعميييل 2018/5/15م بتيياريخ End Note برنييامج

المنوفية. جامعة
جامعيية التربيية لكليية اليرابع اليدولى الثيامن العلمييى المؤتميير فيى عمييل بور⌣ية الم�ييياركة

التنميية أهييداف لتحقييق العربيية المجتمعييات فيى الم�م�ييية الفئيات تربيية " بعنيوان المنوفيية
2018م. سبتمبر 12-11 من الفترة فى والتحديات" :الفرص المستدامة

للثقافيية العليى المجليس ميييع بالتعييياون المنوفيية جامعييية التربيية لكليية العلميييى المؤتمييير
2019/4/17م. فى المستقبل" وآفاق الوا⌣ع مصر: فى التعليم "تطوير بعنوان

جامعية – للتربية العليا الدراسيات بكلية التعليم تكنولوجيا لقسيم الثانى العلميى المؤتمير
بعنوان ع�يير( السييادس )المؤتمير التربية لتكنولوجيا العربية الجمعية ميع بالتعياون القياهرة

2019م. يوليو 4-2 الفترة فى التعليم" وم�كات ⌣�ايا الر⌣مى "التحول
التربيية" بعنيوان العلميية للتربيية المصييييرية للجمعيية والع�ييرون الحييادى العلميى المؤتمير

2019م. يوليو 22-21 من الفترة فى الحياة" وجودة العلمية
وطيرق للمناهج المصيرية للجمعية السيادس( )الدولى والع�يرين السيابع العلمى المؤتمر
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يوليييو 25-24 الفييترة فييى والتييدريس" المنيياهج فييى مسييييتقبلية توج�يييات " بعنييوان التييدريس
2019م.

جامعيية التربيية لكليية اليرابع اليدولى التاسييع العلمييى المؤتميير فيى عمييل بور⌣ية الم�يياركة
مين الفيترة فيى والميأمول" الوا⌣يع : العربيية المجتمعيات فيى ال�لقيية "التربيية بعنيوان المنوفيية

2019م. أكتوبر 31-30
المعلم" بعنوان سيوهاج جامعة التربية لكلية الول الدولى المؤتمر فى ببحيث الم�ياركة

2019م. نوفمبر 28-27 الفترة فى وتحديات" ممارسات : الر⌣مى العصر ومتطلبات

البحثية النشطة

المنشورة العلمية والوراق البحوث ووال:

اآلتي: عمل ورقة )2( وعدد مصر داخل المحكمة العلمية المالت في بحًثآ )7( عدد نشر تم حيث

البحثم النشرعنوان سنةجهة
النشر

رقم
العجلد

المفاهيمى1 الستيعاب تنمية فى المتحركة الرسوم باست�دام العلوم تدريس فاعلية
الرسمية المدارس فى البتدائى السادس الصف تاميذ لدى الحياتية والم�ارات

للغات

ال�يخ كفر جامعة التربية- كلية 20161مجلة

العميق2 الف�م م�ارات و التحصيل تنمية في التعليمية الدعائم إستراتيجية إست�دام أثر
العدادى الول الصف تاميذ لدى العلوم مادة فى

ال�يخ كفر جامعة التربية- كلية 20173مجلة

التأملى3 التفكير تنمية على الفيزيائية المسائل حل فى IDEALايديال نموذج فاعلية
الثانوى الول الصف طاب لدى نحوها واتجاة الفيزيائية المسألة حل وم�ارات

النفس- وعلم التربية فى عربية دراسات مجلة
العرب التربويين رابطة

2017-

الوعى4 لتنمية المستدامة التنمية �وء في الكيمياء في مقترحة إثرائية وحدة فاعلية
الثانوى. الول الصف طاب لدى التقدير وأوجه وتطبيقاته النانوتكنولوجى بمفاهيم

طنطا جامعة – التربية كلية 201871مجلة
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واثره5 SWHستك�افيةا العلمية الكتابة استراتيجية باست�دام الغازات ⌣وانين تدريس
لدى الفيزيائية البتكارية والميول الم�برى العمل وم�ارات العقل عادات تنمية على

الثانوى الثانى الصف طاب

النفس- وعلم التربية فى عربية دراسات مجلة
العرب التربويين رابطة

2019-

النظرية6 �وء في انترنت و�بكة التابلت است�دام على ⌣ائم برنامج فاعلية
العلمية والمحطات التفاعلية المحاكاة باستراتيجيتى الكيمياء لتدريس التواصلية

بكلية المعلمين للطاب الم�نية والمسئولية الر⌣مى التدريس م�ارات تنمية في الر⌣مية
التربية

سوهاج جامعة - التربوية -2019المجلة

ال�واتف7 عبر المعكوس بالصف العلوم لتدريس الكترونى ا�ارى علمى ⌣اموس بناء
المعا⌣ين التاميذ لدى اكاديمى واندماج العلمى التواصل م�ارات لتنمية الذكية

اعدادية بالمرحلة سمعيدا

المنوفية جامعة التربية- كلية -2019مجلة

اللعلم ورقة النشرعنوان النشرجهة سنة
العلمية1 المفاهيم مد�ل باست�دام أف�ل م�نية تربية نحو

والثانوية العدادية بالمرحلتين السمعية العا⌣ة لذوى والريا�ية
الم�نية.

لكلية الرابع الدولى الثامن العلمى المؤتمر
الفئات تربية " بعنوان المنوفية جامعة التربية

أهداف لتحقيق العربية المجتمعات فى الم�م�ة
الفترة فى والتحديات" :الفرص المستدامة التنمية

2018م. سبتمبر 12-11 من

2018

المتعلمين.2 لدى ال�ا⌣ية القيم تنمية في العلوم تدريس لكليةدور الرابع الدولى التاسع العلمى المؤتمر
ال�لقية "التربية بعنوان المنوفية جامعة التربية
فى والمأمول" الوا⌣ع : العربية المجتمعات فى

2019م. أكتوبر 31-30 من الفترة

2019

العجتعع وتنعية البيئة خدعة عجال في النشطة

العلييا والدراسيييات والليسيييانس البكييالوريوس لمرحلية العمليية التربيية مجموعيييات عليى ال�يييراف
المنوفية. جامعة التربية بكلية

أعمال وفى والرابعة، والثالثة والثانية الولى بالفر⌣ة ال�اصية الكنتروت أعمال فى ا�يتراك
التربية بكلية العام والدبلوم الم�نى الدبلوم فى العليا الدراسات بمرحلة ال�اصة الكنتروت

. المنوفية جامعة
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فييي والمعلميين الطيييياب تقيييم فييي اليدولي للبنيك التيابع التعلييم تحسييييين لجييييان ميييع ا�ييييتراك
.2006 مارس في المنوفية بمحافظة الحكومية المدارس

.2009م يونيو في المعلمين كادر امتحانات على ال�راف في ا�تراك

الن حتى 2016 ال�باب رعاية مسابقات في المقدمة العلمية العمال تحكيم في الم�اركة

فيي المنعقيد ازهريية بالمنطقية المركزيية ليلدارة التيابع اليتربوي البرنيامج دورات فيي ا�يييتراك
البتدائيية بالمرحلية العليوم لمعلمييى 2016م /2 / 25 إليى م 2016 /2 / 20 ميين الفيترة

العلوم." تدريس وطرق "مناهج عن بمحا�رة
فيي المنعقيد ازهريية بالمنطقية المركزيية ليلدارة التيابع اليتربوي البرنيامج دورات فيي ا�يييتراك

البتدائيية بالمرحلية العليوم لمعلمييي 2016م /3 / 17 إليى م 2016 /3 / 12 ميين الفيترة
التربوي." "التقويم عن بمحا�رة

فيي المنعقيد ازهريية بالمنطقية المركزيية ليلدارة التيابع اليتربوي البرنيامج دورات فيي ا�يييتراك
بالمرحلية الفرنسييييية اللغييية لمعلميييي 2016م /3 / 24 إليى م 2016 /3 / 17 مييين الفييترة

التربوية." "الهداف عن بمحا�رة الثانوية

ال�اصييية احتياجيات ذوى الطفال " التعليمية للوسيائل معيرض وتنظيم اعيداد في الم�ياركة
التربية- كلية 2016/4/20م، بتاريخ لدي�م(" الم�تلفة المفاهيم وتنمية تعليم�يم )وسيائل

المنوفية. جامعة

والبحيوث المجيات وتقييم لجيودة والمو�يوعية العلمية )المؤ�يرات ندوة ح�يور في الم�ياركة
12/2016م. / 28 بتاريخ بن�ا جامعة – التربية كلية العربية( باللغة المن�ورة العلمية
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الكيوم �يبين للدارة التابع للمدرسية اجتماعية ال�دمية لمكتب تابعية ندوة القاء فى الم�ياركة
2016/2017 الدراسيييي للعييام اليتربوي" وار�ييياد الجمعييي التوجييه برنيامج فيي" التعليميية
المسييييييياعي جمعيييية فيييى 28/2/2017 بتييياريخ بيييال�ر" الطاليييب وعا⌣ييية العنيييف " عييييييين

الكوم. ب�بين الم�كورة
بتيييياريخ" الميييييييرأة �ييييييييييييييييد "العنييييف عنييييوان تحييييييييييت واجتماعييييية تربوييييية ⌣افليييية فيييييي الم�يييييييييياركة

المنوفية. جامعة التربية كلية البيئة وتنمية المجتمع �دمة �ئون 22/3/2017لقطاع
بلجنية المنوفيية بجامعية ع�يير الحييادي الجامعيات �ييباب أسييبوع وتنظييم اعييداد فيي الم�يياركة

. م 14/9/2017 الى 9/9/2017 من الفترة في والتكريمات" "المراسم

لطاب ال�اصة احتياجات مجال في التعليمية للوسائل معرض وتنظيم اعداد فى الم�اركة
المفييياهيم تنمييية " بعنييوان الييزراعي: –التعليييم الفيزييياء – "الكيمييياء �ييييييعب الثالثيية الفر⌣ييية
2018/4/29م، بتياريخ " تعليم�ييم ووسييائل ال�اصيييية احتياجييات ذوى للطييياب العلميية

المنوفية. جامعة التربية- كلية

المية ومحيو انترنت اسيت�دام م�ياطر عنوان" تحيت واجتماعية تربوية ⌣افلة في الم�ياركة
جامعييية التربييية كلييية البيئيية وتنمييية المجتميييع �دمييية �ييييئون 2018/9/18لقطيييياع "بتيياريخ

المنوفية.
التطوير لمركز التابع ISEFوال�ندسة العلوم معرض فى الطابية العمال تقييم الم�اركةفى

2018م. فى التعليمية الكوم �بين بإدارة التكنولوجى
لوحدة التابع والتاريخ" "الجغرافيا برنامج عتماد والتطوير التعزيز معيار أعمال فى ا�تراك

المنوفية. جامعة التربية بكلية الجودة
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العلمية الرسائل على ال�راف
الرسالةم الطالبعنوان الدرجييييييييييييييييييييييييييةاسم

العلمية
تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياريخ

التسجيل
تيييييييييييييييييييياريخ
المنا⌣�ة

ماحظات

لمسيييتويات1 تقويميية دراسييية
المرحليييييييية تامييييييييييذ ف�يييييييييييييييم
العلمية للمفاهيم اعدادية
العلييوم بكتييب المت�ييييييييييمنة
العربييييييييييييييييييييييييية بيييييييييييييييييييييييياللغتين

وانجليزية

ممييييييدوح ريحيييييييياب
عطية

فيييي2016/8/28ماجستير م�يييييييارك
ا�راف

فيي2 الكيمياء من�يج تطوير
العلييييوم معييييييييايير �يييييييييييييييييوء
" "NGSSالقيييييادم بالجييييييل
العلييييييييم عملييييييييييات لتنميييييييييية
المرتبطييييييييييييية واتجاهييييييييييات
طيييييييييييييييييياب لييييييدى بيييييييالعلوم

الثانوية المرحلة

محمييييييييييييد سييييييييييييييييمر
مرسي عبدالحميد

في2017/5/14دكتوراه م�ارك
ا�راف

التعلم3 ابعياد نميوذج فاعلية
م�ارات تنمية في لمارزانو
لييييدى ابيييييداعي التيييييدريس
�عبة – التربية كلية طلبة

البيولوجي

�ييييييييييييييييييييعبان هنيييييييييد
ابراهيم

2018/1/15ماجستير
2019

في م�ارك
ا�راف

مكييارثي4 نمييوذج اسييت�دام
تنمييييييية فيييييييي ""4 mat
والتحصيييل العلميي ال�يال
المرحلييييييييية تامييييييييييييذ ليييييييييدى

ابتدائية

السييييد عليى مييروة
الدين جال

في2018/6/10ماجستير م�ارك
ا�راف
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التكريمات

. 2001م لعام الجامعات �ريجي لوائل المنوفية جامعة من تكريم

.2001م لعام الجامعات �ريجي لوائل الم�كورة المساعي جمعية من تكريم

فى الطابي الن�ياط إنجياح في المبذول للج�يد المنوفية جامعية التربية كلية مين تكيريم
2015م. /2014 الجامعي للعام الحياء نادى أسرة ريادة مجال

عليى التعليميية الكيييوم �ييييبين إدارة بالمنوفيية والتعلييم التربيية مديريية مييين تقييدير �يييي�ادة
الجييامعي والتوجيه التربوي ار�يياد برنامج انجيياح فيي المبذولة والج�يود الفعالة الم�يياركة

م. 2017 /2016 الدراسي للعام المدارس لطاب

عليى المنوفيية جامعييية التربيية كليية التيدريس وطييييرق المنياهج ⌣سييييم مييين تقييدير �يييي�ادة
للعام بالقسم والبحثية التعليمية بالعملية والر⌣ى للن�وض المبذولة والج�ود الفعالة الم�اركة

2017/2016م. الجامعى

الج�ييود عليى المنوفيية بجامعيية البيئية وتنميية المجتمييع �دميية ⌣طييياع ميين تقيدير �يي�ادة
م. 2017 / 2016 الجامعي للعام القطاع ⌣وافل انجاح في المبذولة

والمساهمة التميز على المنوفية جامعة التربية كلية �باب رعاية ادارة من تقدير ��ادة
م. 2018 / 2017 الجامعي للعام الطابي الن�اط انجاح في الفعالة
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