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  سھا حمدي محمد زوین/د

 الجغرافیامناھج وطرق تدریس  أستاذ
 المساعد

  المنوفیةجامعة  –بكلیة التربیة 
 م ٢٠٢٠

  



  :    البیانات العامة
 Soha Hamdy Mohamed . سھا حمدي محمد زوین  االسم

Zewein 
  .٢٦/١٠/١٩٧٩  تاریخ المیالد
  .المنوفیة –مركز الشھداء  -سرسنا   محل المیالد

  .مصریة  الجنسیة
  .متزوجة  الحالة االجتماعیة

  .استاذ مساعد  الدرجة العلمیة
  .المناھج وطرق التدریس  التخصص العام

  جغرافیاالتدریس مناھج وطرق   التخصص الدقیق
  جامعة المنوفیة -كلیة التربیة  جھة العمل

                ٠٤٨/ ٢١٩٥٨٤٨ -٢١٩٥٨٤٥/٠٤٨  تلیفون العمل
  ٢١٩٥٨٤٥/٠٤٨  فاكس

  ٠١٠٠٠٥٩٩٦٣٢/ ٠١٢٨٥٧٥٧١٦٠  التلفون المحمول
  ٠٤٨٢٧٤٠٠٢٩  تلیفون المنزل
 sohazezo@yahoo.com  البرید الخاص 
 soha.zwain@edu.menofia.edu.eg  البرید الجامعي
  .المنوفیة –مركز الشھداء  -سرسنا   عنوان المنزل

  :ت العلمیةالمؤھال

  الجھة المانحة  التقدیر  التخصص  تاریخ ال  الشھادة

لیسانس آداب 

  وتربیة
  جغرافیا  ٢٠٠٠

جید جدا مع 

مرتبة 

  الشرف

 -كلیة التربیة

  جامعة المنوفیة

الدبلوم المھني 

  في التربیة
  جید جدا  تربیة خاصة  ٢٠٠١

 -كلیة التربیة

  جامعة المنوفیة

الدبلوم الخاص 

  في التربیة
  جید جدا  م مناھجقس  ٢٠٠٢

 -كلیة التربیة

  جامعة المنوفیة

  ٢٠٠٧  ماجستیر
مناھج وطرق تدریس 

  جغرافیا
  امتیاز

 -كلیة التربیة

  جامعة المنوفیة

فاعلیة مدخل القضایا المعاصرة في تدریس الجغرافـــیا علي تنمیة الوعي عنوان رسالة 



  :الدرجات العلمیة
  التاریخ  جامعة  لیةك  قسم  الدرجة  م
  ٢٠٠٢  المنوفیة  التربیة  المناھج وطرق التدریس  معید  ١
  ٢٠٠٧  المنوفیة  التربیة  المناھج وطرق التدریس  مدرس مساعد  ٢
  ٢٠١٣  المنوفیة  التربیة  المناھج وطرق التدریس  مدرس  ٣
  ٢٠١٨  المنوفیة  التربیة  المناھج وطرق التدریس  استاذ مساعد  ٤

  :الوظائف األكادیمیة
  الي  من  جامعة  كلیة  المسمى الوظیفي  م
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٢  المنوفیة  التربیة   معید  ١
  ٢٠١٣  ٢٠٠٧  المنوفیة  التربیة   مدرس مساعد  ٢
  ٢٠١٨  ٢٠١٣  المنوفیة  التربیة   مدرس  ٣
  حتي اآلن  ٢٠١٨  المنوفیة  التربیة   استاذ مساعد  ٤

  :األبحاث العلمیة

اسم المجلة   عنوان البحث  م
  العلمیة

لعدد  المجلد وا
  والسنة

١  

في تدریس ) شارك  -زاوج  - فكر( فاعلیة إستراتیجیة 
الجغرافیا على تنمیة بعض مهارات التفكیر اإلبداعي والمیل 

 نحو المادة لدى طالب الصف األول الثانوي
  

مجلة دراسات 
عربیة في التربیة 

  وعلم النفس

الجزء  -٦٣العدد
یولیو  -الثاني 

٢٠١٥  

٢  
في تدریس الدراسات  االنفوجرافیكعلي فاعلیة برنامج قائم 

االجتماعیة علي اكتساب المفاهیم الجغرافیة وتنمیة مهارات 
  .التفكیر البصري لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي

مجلة دراسات 
عربیة في التربیة 

  وعلم النفس

الجزء  -٧٠العدد
فبرایر  -الثاني 

٢٠١٦  

٣  

االجتماعیة  فاعلیة وحدة مقترحة في العلوم والدراسات
قائمة على الدراسات البینیة في تنمیة مهارات التفسیر 

والحس العلمي والجغرافي لدى تالمیذ الصف األول 
  .اإلعدادي

مجلة كلیة التربیة 
 بأسیوط

المجلد الثاني 
العدد  –والثالثین 

أكتوبر  - الرابع 

  المائي والتحصیل  لدي طالب المرحلة الثانویة  الماجستیر

  ٢٠١٣  توراهدك
مناھج وطرق 

  تدریس جغرافیا
  تمنح بدون تقدیر

 -كلیة التربیة

  جامعة المنوفیة

عنوان رسالة 
  الدكتوراه

 أثر استخدام مدخل تكنولوجیا المعلومات واالتصال في تدریس الجغرافیا

  طالب المرحلة الثانویة ىتنمیة مھارات حل المشكالت لد ىعل



٢٠١٦  

٤  

 فاعلیة الصف المقلوب بمنصة  إیزي كالس
(EasyClass)  الدراسات االجتماعیة على ستدری في 

تنمیة مهارات البحث الجغرافي لدى تالمیذ المرحلة 
  .اإلعدادیة 

مجلة كلیة التربیة 
 األزهرجامعة / 

 بالقاهرة

الجزء  - ١٧٤العدد
الثاني یولیو 

  م٢٠١٧

٥  
فاعلیة استخدام المدونات اإللكترونیة في تدریس الجغرافیا 

ي الطالب المعلم علي تنمیة مهارات المواطنة الرقمیة لد
  .بكلیة التربیة

مجلة كلیة التربیة 
 بأسیوط

المجلد الثالث 
العدد  –والثالثین 

نوفمبر  -التاسع 
  م٢٠١٧

٦  
في ) K-W-L-H(فاعلیة إستراتیجیة الجدول الذاتي 

تدریس الجغرافیا على تنمیة مهارات  الفهم العمیق 
  .والدافعیة نحو التعلم لدى طالب الصف الثاني الثانوي

مقبول بالنشر 
بمجلة الجمعیة 

التربویة للدراسات 
 االجتماعیة

 - ١٠٠العدد
  م٢٠١٨مایو  

  :عضویة اللجان والمجالس والھیئات
  الفترة الزمنیة  اللجان والمجالس والھیئات  م
  م  ٢٠١٨، ٢٠١٤عام   عضو مجلس قسم المناھج وطرق التدریس  ١

  م ٢٠١٨م،٢٠١٧عام    عضو لجنة المختبرات  ٢

  حتى اآلن - م  ٢٠١٥من عام   لتربویة للدراسات االجتماعیة بالجمعیة اعضو   ٣

  اآلن حتى - م  ٢٠١٥من عام   المناھج وطرق التدریس عضو بجمعیة  ٤

عضو بلجان تطویر توصیفات مقررات قسم المناھج   ٦
  وطرق التدریس 

  حتى اآلن -٢٠١٦

  حتى اآلن -م  ٢٠١٧عام   القیاس والتقویم عضو بجمعیة   ٧

نسق بفریق لجنة توصیف البرامج والمقررات بالقسم م  ٨
  الدراسات االجتماعیةالجغرافیا و لشعبة

  م ١/٢٠١٦/ ٣من 

  حتى اآلن  - م ٢٠١٧عام   )ع.م.ج(عضویة رابطة التربویین العرب ببنھا قلیوبیة   ٩

  :ش العمل العلمیةرالدورات التدریبیة وو 

الجھة   مكان انعقادھا  عنوان الدورة  م
  التاریخ  المنظمة

  دورات وورش عمل تنمیة قدرات عضو ھیئة التدریس  أوال



دورة تدریبیة في تنمیة مھارات   ١
  المنوفیةجامعة  التفكیر
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 ١٠/ ٩الفترة من 
 ١١وحتى  ٢٠٠٤/

/٢٠٠٤/ ١٠  

  المنوفیةجامعة   دورة تدریبیة في التدریس الفعال  ٢
 ١١/ ٢٧الفترة من 

 ١وحتى  ٢٠٠٤/
/٢٠٠٤/ ١٢  

  المنوفیةجامعة   دورة تدریبیة في االتصال الفعال  ٣
 ١/ ١٥الفترة من 

 ١٧وحتى  ٢٠٠٥/
/٢٠٠٥/ ١  

دورة تدریبیة في موضوعات   ٤
  المنوفیةجامعة   مختارة في التدریس

 ٥/ ٢١الفترة من 
 ٢٤وحتى  ٢٠٠٥/

/٢٠٠٥/ ٥  

لبحث دورة تدریبیة في أسالیب ا  ٥
  المنوفیةجامعة   العلمي

 ٥/ ٢٩الفترة من 
 ١وحتى  ٢٠٠٥/

/٢٠٠٥/ ٦  

  المنوفیةجامعة   دورة تدریبیة في سلوكیات المھنة  ٦
 ١١/ ١٨الفترة من 

 ٢٠وحتى  ٢٠١٢/
/٢٠١٢/ ١١  

دورة تدریبیة في إدارة الفریق   ٧
  المنوفیةجامعة  البحثي

 ١٢/ ٢الفترة من 
 ٤وحتى  ٢٠١٢/

/٢٠١٢/ ١٢  

رة تدریبیة في تنظیم المؤتمرات دو  ٨
  المنوفیةجامعة   العلمیة

 ١٢/ ٥الفترة من 
 ٦وحتى  ٢٠١٢/

/٢٠١٢/ ١٢  

دورة تدریبیة في إدارة الوقت   ٩
  المنوفیةجامعة   واالجتماعات

 ٤/ ٢٢الفترة من 
 ٢٣وحتى  ٢٠١٨/

/٢٠١٨/ ٤  

  المنوفیةجامعة   دورة تدریبیة في إدارة الناس  ١٠
 ٥/ ٢٢الفترة من 

 ٢٣وحتى  ٢٠١٨/
/٢٠١٨/ ٥  

دورة تدریبیة في استخدام قواعد   ١١
  المنوفیةجامعة   البیانات العالمیة

 ٥/ ٢٩الفترة من 
 ٣٠وحتى  ٢٠١٨/

/٢٠١٨/ ٥  

دورة تدریبیة في التخطیط   ١٢
  المنوفیةجامعة   االستراتیجي

 ٦/ ٣الفترة من 
 ٤وحتى  ٢٠١٨/

/٢٠١٨/ ٦  

 دورة تدریبیة في اتخاذ القرارات  ١٣
  المنوفیةجامعة   وحل لمشكالت

 ٦/ ١٠الفترة من 
 ١١وحتى  ٢٠١٨/

/٢٠١٨/ ٦  

  المنوفیةجامعة   دورة تدریبیة في التعلم مدي الحیاة  ١٤
 ٦/ ١٢الفترة من 

 ١٣وحتى  ٢٠١٨/
/٢٠١٨/ ٦  



  دورات وورش عمل تنمیة مھارات التعامل مع التكنولوجیا  نیاثا

١  
دورة تدریبیة عن  استخدام 

Auto Cad 2D 
  األوتوكاد

مركز الخدمة العامة 
 بالتعاون مع شركة جلیكوم

التابع لجامعة 
  المنوفیة

  

في الفترة من 
إلي  ٢٠/١/٢٠١٨

٢٢/٢/٢٠١٨  

٢  

دورة تدریبیة عن  استخدام 
(Geographic 
Information 

System)   نظم
  المعلومات الجغرافیة

مركز الخدمة العامة 
 بالتعاون مع شركة جلیكوم

من في الفترة 
١١/٨/٢٠١٨ 

  ١٩/٨/٢٠١٨الي

  :األنشطة العلمیة األكادیمیة واإلداریة
 في مجال التدریس ) أ(

  المرحلة الجامعیة األولي/ أوال

/ الكلیة   الفرقة الدراسیة أو المستوي  اسم المقرر   م
  الجامعة

١  
دراسات + جغرافیا + تاریخ (الثانیة شعب   الوسائل التعلیمیة 

  )طفولة+ اجتماعیة

لتر
ة ا

كلی
عة 

جام
یة 

ب
فیة

نو
الم

  
  

٢  
دراسات + جغرافیا + تاریخ (الثانیة شعب   التدریس المصغر

  )طفولة+ اجتماعیة
طرق تدریس ذوي االحتیاجات   ٣

  الخاصة
دراسات + جغرافیا + تاریخ ( الثالثة شعب

  )طفولة+ اجتماعیة
٤  

دراسات + جغرافیا + تاریخ (الثالثة شعب   التفكیر العلمي
  )اجتماعیة

٥  
دراسات + جغرافیا + تاریخ (الثالثة شعب   رق تدریسط

  )اجتماعیة
٦  

دراسات + جغرافیا + تاریخ (الرابعة شعب   طرق تدریس
  )اجتماعیة

٧  
دراسات + جغرافیا + تاریخ (الثالثة شعب   الحاسب اآللي وتطبیقاتھ في التعلم

لغة + لغة انجلیزیة + لغة عربیة +  اجتماعیة
  )فرنسیة

٨  
دراسات + جغرافیا + تاریخ (رابعة شعب ال  مناھج

  )لغة انجلیزیة+ لغة عربیة +  اجتماعیة
٩  

  )دراسات اجتماعیة( ثانیة تعلیم أساسي شعبة  وإستراتیجیات التدریس مھارات

  مرحلة الدراسات العلیا/ ثانیا

/ الكلیة   الفرقة الدراسیة أو المستوي  اسم المقرر   م
  الجامعة

١  
كلیة التربیة   )تخطیط وتطویر المنھج(الدبلوم المھني شعبة   قاعة بحث



٢  
دراسات + جغرافیا (الدبلوم الخاص شعب   طرق تدریس مادة التخصص

  )اجتماعیة
جامعة 
  المنوفیة

  )تخطیط وتطویر المنھج(الدبلوم المھني شعبة  تقویم المنھج  ٣  
  الدبلوم العام  التعلیمفي  الحاسب اآللي  ٤

  
  نشطة اإلداریةفي مجال األ ) ب(
  بكلیة التربیة جامعة والكنتروالت القیام بالمشاركة في أعمال االمتحانات والمراقبة

 . اآلنم وحتى  ٢٠٠٢من عام  المنوفیة
  المشاركة في إعداد توصیفات مقررات لقسم المناهج وطرق التدریس بكلیة التربیة

 . اآلنم وحتى  ٢٠١٣من عام  المنوفیةجامعة 
  اآلن وحتى م ٢٠٠٣ من عامالتربیة العملیة  البطاإلشراف علي. 

  عامي المنوفیةجامعة عضو مجلس قسم المناهج وطرق التدریس بكلیة التربیة 
 . م٢٠١٨ / ٢٠١٥

  ٢٠١٨، ٢٠١٧عضو لجنة المختبرات بكلیة التربیة عامي 

  المشاركة ضمن فریق الكلیة بمشروع دعم وتطویر الفاعلیة التعلیمیة بمؤسسات
  SDEE . لعاليالتعلیم ا

  :والمعارضالمشاركة في فاعلیات المؤتمرات والندوات 
  الجھة المنفذة  التاریخ  عنوان المؤتمر أو الندوة أو اللقاء  م
المشاركة بالحضور في فعالیات المؤتمر العلمي الدولي الثالث   ١

جودة التعلیم (لكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة بعنوان 
  . ")رؤى وأفاق"وتحدیات المستقبل 

- ٢٥في الفترة من 
مارس  ٢٦

  م٢٠١٥

كلیة التربیة 
النوعیة جامعة 

  .المنوفیة 
اإلشراف على تنظیم معرض للوسائل التعلیمیة المبتكرة في مجال   ٢

  . ذوى االحتیاجات الخاصة لطالب الفرقة الثالثة شعبة الجغرافیا
ابریل - ٢١بتاریخ 

  م٢٠١٥
كلیة التربیة جامعة 

  . المنوفیة
المشاركة بالحضور في فعالیات الندوة العلمیة التي نظمھا قسم   ٣

المناھج وطرق التدریس وتكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة جامعة 
مالحظات نقدیة حول األدوات والمقاییس ( المنوفیة بعنوان 

 . )البحثیة

ابریل - ٢٩بتاریخ 
  م٢٠١٥

كلیة التربیة جامعة 
  . المنوفیة

في فعالیات المؤتمر العلمي الدولي األول  المشاركة بالحضور  ٤
التقویم االلكتروني في (للقیاس والتقویم جامعة الزقازیق بعنوان 

  . ")الواقع ـــ الفرص ـــ التحدیات"المؤسسات التعلیمیة 

 ٧-٦في الفترة من 
  .جامعة الزقازیق   م٢٠١٥یونیو 

جمعیة المشاركة بالحضور في فعالیات المؤتمر العلمي الخامس لل  ٥
القراءة (المصریة للقراءة والمعرفة جامعة عین شمس بعنوان 

  . ")المتفوقین وذوى االحتیاجات الخاصة"للجمیع 
- ٢١في الفترة من 

  م ٢٠١٥یولیو  ٢٢

دار الضیافة 
شمس  بجامعة عین

. 
  



المشاركة بالحضور في فعالیات المؤتمر العلمي الخامس عشر   ٦
یات جامعة عین شمس للجمعیة المصریة لتربویات الریاض

تعلیم وتعلم الریاضیات وتنمیة مھارات القرن الحادي (بعنوان 
  .) والعشرین

 ٩-٨في الفترة من 
  م٢٠١٥أغسطس 

دار الضیافة 
شمس  بجامعة عین

. 
  

المشاركة بالحضور في فعالیات المؤتمر العلمي الرابع والعشرین   ٧
اد برنامج إعد(جامعة عین شمس بعنوان ) الدولي الثالث(

  .) المعلمین في الجامعات من أجل التمیز
 ١٢في الفترة من 

أغسطس  ١٣ -
  م٢٠١٥

دار الضیافة 
شمس  جامعة عینب

. 
  

الدولي (المشاركة بالحضور في فعالیات المؤتمر العلمي الخامس  ٨
التربیة العربیة في (لكلیة التربیة جامعة المنوفیة بعنوان )  األول

  .") حدیاتالفرص ـــ الت "العصر الرقمي 

- ١٢في الفترة من 
 ٢٠١٥أكتوبر  ١٣

  م

كلیة التربیة جامعة 
  . المنوفیة

المشاركة في البرنامج التربوي لمعلمي العلوم بالمرحلة االبتدائیة   ٩
  .     )التقویم التربوي(بمحاضرة بعنوان 

- ١٢في الفترة من 
 ٢٠١٦مارس  ١٧

  م

اإلدارة المركزیة 
لمنطقة المنوفیة 

  .األزھریة 
اإلشراف على تنظیم معرض للوسائل التعلیمیة في مجال ذوى   ١٠

الجغرافیا ــ (االحتیاجات الخاصة لطالب الفرقة الثالثة شعب 
  . )التاریخ ــ الدراسات االجتماعیة ــ اللغة االنجلیزیة

ابریل - ١٠بتاریخ 
  م ٢٠١٦

كلیة التربیة جامعة 
  . المنوفیة

ر العلمي الثالث للجمعیة المشاركة بالحضور في فعالیات المؤتم  ١١
العربیة للقیاس والتقویم بالتعاون مع المجلس العربي لألخالق 

 التربیة األخالقیة وبناء األمة في عالم متغیر(والمواطنة بعنوان 
(.  

أكتوبر  - ١عقد في 
  م ٢٠١٦

طیبة أكادیمیة 
  .الدولیة

یة المشاركة في األسبوع الثقافي البیئي لقطاع خدمة المجتمع وتنم  ١٢
  ) .ترشید استھالك الطاقة والموارد المائیة(البیئة  بندوة بعنوان 

- ٢٠في الفترة من 
 ٢٠١٦نوفمبر  ٢٤

  م

كلیة التربیة جامعة 
  . المنوفیة

للجمعیة  األولىالمشاركة بالحضور في فعالیات الندوة العلمیة   ١٣
برامج التنمیة المھنیة للمعلمین (العربیة للقیاس والتقویم بعنوان 

  .) المیزان في

- ١٧عقد في 
  م٢٠١٦دیسمبر  

كلیة التربیة جامعة 
  .عین شمس 

المشاركة بالحضور في فعالیات المؤتمر العلمي الدولي للمجلس   ١٤
  .) إدارة الثقافة وثقافة اإلدارة(األعلى للثقافة بعنوان 

- ٢٨في الفترة من 
  م ٢٠١٧ینایر  ٢٩

دار األوبرا 
  .المصریة 

في فعالیات الملتقى الدولي األول لكلیة المشاركة بالحضور   ١٥
  .) تطبیقات التكنولوجیا في التربیة(التربیة جامعة بنھا بعنوان 

- ١٢في الفترة من 
 ٢٠١٧فبرایر  ١٣

  م

كلیة التربیة جامعة 
  . بنھا

المشاركة في القافلة التربویة لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة   ١٦
بین الجنسین وتصحیح  ترسیخ قیم المساواة(بندوة بعنوان 

  ) .الموروث الخاطئ الخاص بالمرأة

 - ٢٩بتاریخ 
  م٢٠١٧مارس

جمعیة الھالل 
األحمر المصري 
  .بمحافظة المنوفیة

المشاركة بالحضور في فعالیات المؤتمر العلمي الرابع والدولي   ١٧
األول للجمعیة العربیة للقیاس والتقویم بالتعاون مع المؤسسة 

تقویم (طیبة المتكاملة الدولیة بعنوان  ومدارسالعربیة األفریقیة 
  .) رؤى مستقبلیة/ واقع تعلیم وتعلم ذوى اإلعاقة

 - ٣٠عقد في 
  م٢٠١٧سبتمبر 

طیبة أكادیمیة 
  .الدولیة

الدولي (المشاركة بالحضور في فعالیات المؤتمر العلمي السابع   ١٨
جدانیة التربیة الو(لكلیة التربیة جامعة المنوفیة بعنوان )  الثالث

- ١١في الفترة من 
أكتوبر  ١٢

كلیة التربیة جامعة 
  . المنوفیة



  م٢٠١٧  . )في المجتمعات العربیة في ضوء التحدیات المعاصرة
المشاركة في ندوة قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بمحاضرة   ١٩

  .     )ترشید استھالك المیاه(بعنوان 
ابریل  - ١٨بتاریخ 

  م٢٠١٨
 كلیة التربیة جامعة

  . المنوفیة
اإلشراف على تنظیم معرض للوسائل التعلیمیة في مجال ذوى   ٢٠

الجغرافیا ــ (االحتیاجات الخاصة لطالب الفرقة الثالثة شعب 
   )لتاریخ ــ الدراسات االجتماعیةا

ابریل  - ٢٩بتاریخ 
  م ٢٠١٨

كلیة التربیة جامعة 
  . المنوفیة

  
  :في مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

في األسبوع الثقافي البیئي لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  بندوة  ركةالمشا - ١
 م ٢٠١٦ نوفمبر ٢٤-٢٠في الفترة من  )ةترشید استهالك الطاقة والموارد المائی(بعنوان 

 . كلیة التربیة جامعة المنوفیة
المشاركة في القافلة التربویة لقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بندوة بعنوان  - ٢

بتاریخ ) ترسیخ قیم المساواة بین الجنسین وتصحیح الموروث الخاطئ الخاص بالمرأة(
 . جمعیة الهالل األحمر المصري بمحافظة المنوفیةب م٢٠١٧مارس - ٢٩

ترشید (المشاركة في ندوة قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بمحاضرة بعنوان  - ٣
 . ة جامعة المنوفیةمكلیة التربی٢٠١٨ابریل  -١٨بتاریخ  )المیاهاستهالك 

 
   :شھادات الشكر والتقدیر

  أكتوبر لتكریم الطالب المتفوقین بالجامعات  ٦شهادة تفوق علمي من جامعة
 .م ٢٠٠٠المصریة  عام 

  شهادة تقدیر من كلیة التربیة جامعة المنوفیة علي المشاركة الفعالة والجهود المبذولة
 .م ٢٠١٦عام الجامعي عام في إنجاح فعالیات األسبوع الثقافي البیئي لل

  شهادة تقدیر من قسم المناهج وطرق التدریس وتكنولوجیا التعلیم بكلیة التربیة جامعة
المنوفیة علي المشاركة الفعالة والجهود المبذولة للنهوض والرقي بالعملیة التعلیمیة 

 .م ٢٠١٧/ ٢٠١٦والبحثیة بالقسم للعام الجامعي 

 المجهود  تمع وتنمیة البیئة بجامعة المنوفیة عليشهادة تقدیر من قطاع خدمة المج
 .م ٢٠١٧/ ٢٠١٦للعام الجامعي  في إنجاح قوافل القطاع الوافر المبذول

 كلیة التربیة جامعة المنوفیة علي التمیز ب إدارة رعایة الشباب شهادة تقدیر من
شطة المعارض الفنیة واألن(والمساهمة الفعالة في إنجاح النشاط الطالبي في مجال 

  .م ٢٠١٨/ ٢٠١٧للعام الجامعي ) الطالبیة
  


