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           عالء أحمد محمد المميجىاالسم: 
 51/51/5795: تاريخ الميالد
 غربية -السنطة  –بمكيم محل الميالد: 
 غربية –السنطة  -بمكيم : العنوان البريدي

 متزوج ويعول.الحالة االجتماعية: 
 00008000100010محمول/ ال رقم الياتف

 0010000111فاكس العمل /       0010008808تميفون العمل : 
  dr_alaamiligy@yahoo.comى:عنوان البريد اإللكترون

 
 الخبرات الوظيفية :

 قسم المناهج وطرق التدريس كمية التربية جامعة المنوفية أستاذ مشارك 8
 مدرس 0

 
بشبين الكوم جامعة قسم المناهج وطرق التدريس كمية التربية 

 المنوفية
قسم المناهج وطرق التدريس كمية التربية بشبين الكوم جامعة  مدرس مساعد 8

 المنوفية
التربية بشبين الكوم جامعة قسم المناهج وطرق التدريس كمية  معيد 0

 المنوفية
 معهد الفرماوى االبتدائى األزهرى مدرس 0
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 المؤهالت الدراسية
 سنة التخرج التقدير الكمية والجامعة المؤهل مسمسل

دكتوراه مناىج وطرق  1
تدريس المغة العربية 
 والتربية الدينية اإلسالمية

برنامج قائم بعنوان )
عمى التحديات 

المعاصرة الحضارية 
لتنمية الوعى الدينى 
لدى طالب شعبة المغة 
 (العربية بكميات التربية

كمية التربية جامعة 
 المنوفية

منح درجة دكتوراه 
الفمسفة فى التربية 
تخصص مناىج 
وطرق تدريس المغة 
العربية مع التوصية 
بطبع الرسالة 
وتبادليا مع 
 الجامعات األخرى

2002 

ماجستير مناىج وطرق  2
تدريس المغة العربية 
والتربية الدينية اإلسالمية 

برنامج مقترح بعنوان )
فى التربية الدينية 

اإلسالمية لطالب الصف 
األول الثانوى العام فى 
ضوء الحاجات الدينية 

 (الالزمة لهم

كمية التربية جامعة 
 المنوفية

 2002 ممتاز

دبموم خاص فى  3
الدراسات التربوية 

 والنفسية

التربية جامعة كمية 
 طنطا

 1991 جيد جدا

كمية التربية جامعة  ليسانس آداب وتربية 4
 األزىر

  ممتاز
1994 
 

 
 
 



 4 

 أهم الدورات التدريبية 
 تاريخ الحصول عميها الجهة المنفذة لها  اسم الدورة  م
 م 80/0/0082 جامعة المنوفية الجامعة والمجتمع 8
مشروعات البحوث التنافسية  0

 والعالميةالمحمية 
 م 1/0/0082 جامعة المنوفية

 م 88/8/0082 جامعة المنوفية التعمم مدى الحياة 8
 م 01/80/0082 جامعة المنوفية إدارة الناس 0
اتخاذ القرارات وحل  0

 المشكالت
 م 0/0/0082 جامعة المنوفية

معايير الجودة في العممية  2
 التدريسية

 م 02/8/0082 جامعة المنوفية

 م 0001/ 0/ 00 جامعة المنوفية تنظيم المؤتمرات العممية 2
 م 00/0/0001 جامعة المنوفية النشر العممى 1
 م 80/0/0001 جامعة المنوفية نظام الساعات المعتمدة 9
 م 1/0/0001 جامعة المنوفية  أخالقيات البحث العممى 80
 م 0/0/0001 جامعة المنوفية ميارات العرض الفعال 88
ميارات االتصال فى أنماط  80

 التعميم المختمفة
 م 02/8/0001 جامعة المنوفية

88 The Art of Scientific 
Writing 

 م 2/8/0000 جامعة عين شمس

 
   المغة األجنبية: اإلنجميزية. 

 
 خبرات الحاسب اآللى: 

 وشيادات أخرى عديدة. ICTPحاصل عمى شيادة  -1

 



 5 

 

 األنشطة البحثية:
 أوال. البحوث العممية:

 قائمة باألبحاث العممية  م
ـــ 1 ـــنظم ذاتًي ـــى الـــتعمم الم ـــر اســـتراتيجية قائمـــة عم ـــ عمـــىا أث ة مهـــارات تنمي

ــــداعي الشــــفهي ــــات  التعبيــــر اإلب ــــة بكمي ــــدى طــــالب شــــعبة المغــــة العربي ل
 م.8008(، يونيو 4العدد: ) ،التربية. مجمة كمية التربية ببورسعيد

 

مهــــارات تخطــــيط مســــتوى تمكنــــالطالب المعممــــين بكميــــات التربيــــة مــــن  2
ـــــذ وتطـــــوير طر  ـــــوتنفي ـــــدريسائ ـــــرات ق الت ـــــبعض المتغي ـــــك ب ـــــة ذل . وعالق

(، الجـــــزء الثالـــــث، 545العـــــدد: ) ،التربيـــــة جامعـــــة األزهـــــركميـــــة مجمـــــة 
 م.8055مارس 

ــــر الســــ 3 ــــات التفكي ــــة إســــتراتيجية قبع ــــد فاعمي ــــارات النق ــــة مه ــــي تنمي ت ف
. تطبيقـــي واالتجـــا  نحـــو  لـــدى طـــالب الـــدبموم العـــام فـــي التربيـــةاألدبـــي ال

 م. 8053(، إبريل 538مجمة القراءة والمعرفة، العدد: )
 

ـــات 4 ـــر  اتجاهـــات طـــالب كمي ـــدة )التكفي ـــة الواف ـــارات الديني ـــة نحـــو التي التربي
( وعالقتهــــــا بــــــبعض المتغيــــــرات. مجمــــــة كميــــــة التشــــــي  - اإللحــــــاد –

 .  م8054( إبريل 88العدد: ) جامعة أسوان ،التربية
 

ـــــة ) 5 ـــــادئ نظري ـــــى مب ـــــائم عم ـــــي ق ـــــامج إثرائ ـــــارات  (TRIZبرن ـــــة مه لتنمي
مجمـــــة القــــراءة االبتكاريـــــة لـــــدى الطـــــالب الفــــائقين بالمرحمـــــة الثانويـــــة. 

 (.8056(، إبريل )574القراءة والمعرفة المحكمة، العدد: )
 

ـــة اإلســـالمية  6 ـــل محتـــوى كتـــب التربيـــة الديني بالمرحمـــة الثانويـــة فـــي تحمي
ـــــات تج ـــــديني. ضـــــوء متطمب ـــــد الخطـــــاب ال ـــــة، دي ـــــراءة والمعرف ـــــة الق مجم
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 (م.8056(، إبريل )574العدد: )
 

ـــاوى  7 ـــول الفت ـــى قب ـــدفاع( عم ـــي )التروي/االن ـــر اخـــتالف األســـموب المعرف أث
المخالفـــــة ل جمـــــاع لـــــدى طـــــالب المرحمـــــة الثانويـــــة. مقبـــــول لمنشــــــر  

ــــد ــــة الع ــــراءة والمعرف ــــة الق ــــالى 594د )بمجم ( وسيصــــدر إن شــــاء ا  تع
 (م8057في شهر ديسمبر )

ـــى  8 أثـــر ممارســـة التهجـــين المغـــوي عبـــر شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي عم
ــــدم لممــــؤتمر  ــــة. بحــــث مق ــــة الثانوي ــــدى طــــالب المرحم ــــة ل ــــة المغوي الهوي

ــــدولي  الســــاب الســــنوي  ــــثال ــــة فــــي  الثال ــــة المنوفي ــــة جامع ــــة التربي لكمي
م تحـــــت عنـــــوان:  التربيـــــة  8057 58/50 حتـــــى 50/ 55الفتـــــرة مـــــن: 

 الوجدانية في المجتمعات المعاصرة في ضوء التحديات المعاصرة.

ـــة  9 ـــة الديني ـــاهج التربي ـــي من ـــديني ف ـــايش ال ـــيم التع ـــدمج ق ـــرح ل تصـــور مقت
 اإلسالمية بالمرحمة االبتدائية. قيد النشر

 لتنمية والعموم اإلسالمية الدينية التربية بين الدمج عمى قائم برنامج 10
 طالب لدى المادتين نحو واالتجا  الجانبي التفكير ومهارات التحصيل
 . بحث مشترك قيد التطبيق.اإلعدادية المرحمة

أثر التفاعل بين التدفق الذهني واالنغماس المغوي عمى تنمية مهارات   11
. االسترسال  في التحدث وغزارة الكتابة  لدى طالب المرحمة اإلعدادية

 جاري االنتهاء منه.
 

 
ـــــا.  بكميـــــة التربيـــــة   مناقشـــــة رســـــائل الماجســـــتير والـــــدكتوراالمشـــــاركة فـــــي ثانًي

 .وجامعة حموان ومعهد البحوث العربيةجامعة المنوفية 
 

اإلشــــراف عمــــى العديــــد مــــن رســــائل الماجســــتير والــــدكتورا  وفيمــــا يمــــى ثالثًــــا. 
 ها:ما تم مناقشته منحصر ب
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تطووووووووووير برنوووووووووامج إعوووووووووداد معموووووووووم التربيوووووووووة الدينيوووووووووة اإلسوووووووووالمية فوووووووووي  وووووووووو   .1

موووووووون إعووووووووداد  دكتــــــــورا التحووووووووديات الح ووووووووارية المعاصوووووووورة بدولووووووووة الكويووووووووت. 
 الطالب: عبد اهلل سعيد سعيد الياجري.

 

فاعميوووووة برنوووووامج مقتووووورب لتنميوووووة الووووووعى بالق وووووايا والتحوووووديات المعاصووووورة لووووودى  .2
موووووون  دكتـــــورا بدولوووووة الكويوووووت. الطوووووالب معمموووووي التربيوووووة الدينيوووووة اإلسووووووالمية 

 إعداد الطالب: سعيد جعفر الياجري.

 

فاعميوووووة برنوووووامج وسوووووايط متعوووووددة تفاعميوووووة فوووووي تنميوووووة ميوووووارات التفكيووووور العميوووووا  .3
واالتجووووواه نحوووووو التربيوووووة الدينيوووووة اإلسوووووالمية لووووودى تالميوووووذ المرحموووووة المتوسوووووطة 

ـــــورا بدولوووووة الكويوووووت.  مووووون إعوووووداد الطالوووووب: عبووووود اهلل محمووووود حمووووود فيووووويم  دكت
 العجمي.

 

فاعميووووووووة برنووووووووامج إلكترونووووووووي فووووووووي تنميووووووووة بعووووووووض ميووووووووارات التعبيوووووووور الكتووووووووابي  .4
اإلبووووووووووداعي بالمغووووووووووة العربيووووووووووة لوووووووووودي تالميووووووووووذ الصووووووووووف ال وووووووووواني اإلعوووووووووودادى. 

موووووون إعووووووداد الطالووووووب: طووووووارق محمووووووود عبوووووود الفتوووووواب عبوووووود القووووووادر  ماجســــــتير
 حنيش.

 
فاعميووووووة إسووووووتراتيجية خوووووورايط المفوووووواىيم فووووووي تحصوووووويل مفوووووواىيم العووووووروض لوووووودى  .5

مووووون إعوووووداد الطالوووووب: ياسووووور  ماجســـــتيرطوووووالب المرحموووووة ال انويوووووة األزىريوووووة. 
 عبد اهلل عمى السيد عالم.

 
فاعميوووووووووة إسوووووووووتراتيجية لعوووووووووب األدوار فوووووووووي تنميوووووووووة بعوووووووووض ميوووووووووارات التعبيووووووووور  .6

موووون  ماجســــتيريووووة. الشووووفيي فووووي المغووووة العربيووووة لوووودى تالميووووذ المرحمووووة اإلعداد
 إعداد الطالب: محمد محمود إبراىيم السيد ع مان.
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 التعبيوووووووور ميووووووووارات لتنميووووووووة الووووووووذىني االستح ووووووووار عمووووووووى قايمووووووووة إسووووووووتراتيجية .7
مووووون إعوووووداد الطالوووووب:  ماجســـــتير. اإلعداديوووووة المرحموووووة طوووووالب لووووودى الشوووووفيي

 يحيى فوزي شحاتو.

 وهى: وورش العمل المؤتمرات العممية رابًعا.
 

ال الووووث لكميووووة التربيووووة جامعووووة المنوفيووووة والمنعقوووود فووووي الفتوووورة  المووووؤتمر العممووووي .5
المتطمبــــــات التربويــــــة فــــــي  م تحووووووت عنوووووووان:2212ديسوووووومبر  22-19موووووون 

 يناير. 85مصر بعد ثورة 
الموووووؤتمر العمموووووي الووووودولي األول لكميوووووة التربيوووووة جامعوووووة المنصوووووورة فوووووي الفتووووورة  .8

 رؤيـــــة استشـــــرافية لمســـــتقبلم تحوووووت عنووووووان: 2213فبرايووووور  21-22مووووون 
ـــــي ـــــالم العرب ـــــي مصـــــر والع ـــــيم ف ـــــة  التعم ـــــرات المجتمعي ـــــي ضـــــوء التغي ف

 المعاصرة.
م 2214فبرايوووووور  6-4مووووووؤتمر كميووووووة التربيووووووة جامعووووووة أسووووووون فووووووي الفتوووووورة موووووون  .3

 التربية لمتنمية وتعديل المسار األخالقي.تحت عنوان: 

-29المووووؤتمر العممووووي الرابووووع لكميووووة التربيووووة جامعووووة المنوفيووووة فووووي الفتوووورة موووون  .4
التربيـــــــة وبنـــــــاء اإلنســـــــان فـــــــي ظـــــــل م تحوووووووت عنووووووووان:2214إبريووووووول  32

 التحوالت الديمقراطية.

م عوووووووون 9/2/2214ورشووووووووة عموووووووول بكميووووووووة التربيووووووووة جامعووووووووة المنوفيووووووووة بتوووووووواريخ  .5
 تفعيل وتسويق مقررات التعميم اإللكتروني.

الموووووؤتمر العمموووووي الخوووووامس عشووووور لمجمعيوووووة المصووووورية لمقووووورا ة والمعرفوووووة فوووووي  .6
المتفــــــــــوقين وذوي  نوووووووووووان: تحووووووووووت ع 2215يوليووووووووووو  22-21الفتوووووووووورة موووووووووون 

 االحتياجات الخاصة.
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الموووووووؤتمر السووووووونوي الخوووووووامس الووووووودولي األول لكميوووووووة التربيوووووووة جامعوووووووة المنوفيوووووووة  .7
التربيــــــة  م تحووووووت عنوووووووان: 2215 13/12حتووووووى  12/ 12فووووووي الفتوووووورة موووووون: 

 العربية في العصر الرقمي فرص وتحديات.

المووووووؤتمر السوووووونوي السووووووادس الوووووودولي ال وووووواني لكميووووووة التربيووووووة جامعووووووة المنوفيووووووة  .8
ربيــــــة الت م تحووووووت عنوووووووان: 2215 12/12حتووووووى  12/ 11فووووووي الفتوووووورة موووووون: 

لعربيـــــــة وتعزيـــــــز األمـــــــن الفكـــــــري فـــــــي عصـــــــر المعموماتيـــــــة )الواقـــــــ  ا
 والمأمول(.

لكميووووة التربيووووة جامعووووة المنوفيووووة فووووي  ال الووووثالوووودولي  السووووابعالمووووؤتمر السوووونوي  .9
ـــــــــة   م تحوووووووووت عنووووووووووان: 2217 12/12حتوووووووووى  12/ 11الفتووووووووورة مووووووووون:  التربي

 الوجدانية في المجتمعات المعاصرة في ضوء التحديات المعاصرة.

 جامعوووووووووة - التربيوووووووووة كميوووووووووةل ال الوووووووووث عشووووووووور الووووووووودولي األول موووووووووؤتمرال .50
: المعرفـــة عصـــر فـــي مهنيـــاً  وتنميتـــه المعمـــم إعـــداد" :تحوووت عنووووان طنطوووا
 .8059 مارس 5-4" وممارسات رؤي

 الجمعيات العممية وهى: عضويةخامًسا. 
 رابطة التربويين العرب. .1
 الجمعية الدولية لمقرا ة. .2
 الجمعية المصرية لمقرا ة والمعرفة. .3

 
 سادسا. المشروعات العممية:

المشووووووووواركة  ووووووووومن فريوووووووووق الكميوووووووووة بمشوووووووووروع دعوووووووووم وتطووووووووووير الفاعميوووووووووة التعميميوووووووووة 
 .SDEEبمؤسسات التعميم العالي 
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 األنشطة التدريسية:

 أواًل. المواد التي قمت بتدريسها لطالب المرحمة الجامعية األولى:

ـــــدريس -1 ســـــتراتيجيات الت الفرقوووووة ال انيوووووة تعمووووويم أساسوووووي شوووووعبة  مهـــــارات وات
 المغة العربية.

 الفرقة ال ال ة شعبة المغة العربية عام وأساسي. تدريسطرق  -2
 الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية. المناهج -3
 الفرقة ال ال ة شعبة المغة العربية. تكنولوجيا تعميم التخصص -4
الفرقوووووة الرابعوووووة تعمووووويم أساسوووووي شوووووعبة  وتعمـــــيم المغـــــة العربيـــــةالحاســـــوب  -5

 المغة العربية.
 طالب الفرقة األولى تعميم أساسي جميع الشعب. الدين والحياة -6
الفرقووووووووة ال انيووووووووة تعموووووووويم أساسووووووووي عربووووووووي  الــــــــدين والقضــــــــايا المعاصــــــــرة -7

 ودراسات.
 الفرقة ال انية تعميم أساسي ريا يات. الدين وقضايا العصر -8
 الفرقة ال ال ة تعميم اساسي عموم. الدين وقضايا العصر -9
ولوووووووى شوووووووعبة ريووووووواض الفرقوووووووة األ المغـــــــة العربيـــــــة والتربيـــــــة الدينيـــــــة -10

 األطفال.
الفرقووووووة ال ال ووووووة شووووووعبة ريوووووواض  المغــــــة العربيــــــة ي الــــــدين والحيــــــاة -11

 األطفال.
ــــدين والقضــــايا المعاصــــرة -12 ــــة ي ال ــــة العربي الفرقووووة الرابعووووة شووووعبة  المغ

 رياض األطفال.
ـــــة -13 التأىيووووول التربووووووي عمموووووي وأدبوووووي الفووووورق الدراسوووووية  الدراســـــات الديني

 األربع.
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 لفرقة ال ال ة أدبى.التأىيل التربوي ا طرق تدريس -14
 التأىيل التربوي الفرقة الرابعة أدبي.طرق تدريس  -15

 لمواد التي قمت بتدريسها لطالب الدراسات العميا:. ااثانيً 

 الدبموم العام في التربية نظام العام الواحد. طرق تدريس -1
 الدبموم العام في التربية نظام العام الواحد. حاسب آلي -2
الوووووودبموم المينووووووي فووووووي التربيووووووة:  المنهجيــــــةاألنشــــــطة المنهجيــــــة وغيــــــر  -3

 تخطيط وتطوير المناىج.
 الدبموم الميني في التربية: تخطيط وتطوير المناىج. قاعة بحث -4
الووووووودبموم المينوووووووي فوووووووي التربيوووووووة: شوووووووعبة تكنولوجيوووووووا  الكتـــــــاب اإللكترونـــــــي -5

 التعميم.
الوووووودبموم المينووووووي فووووووي التربيووووووة: شووووووعبة تكنولوجيووووووا  التــــــدريس اإللكترونــــــي -6

 التعميم.
 الماجستير فى التربية: مناىج وطرق تدريس. اعة البحثق -7
دكتووووووووراه الفمسوووووووفة فوووووووي التربيوووووووة منووووووواىج وطووووووورق  التشـــــــخيص التدريســـــــي -8

 تدريس.
 لطالب الماجستير. إستراتيجيات حديثة في التقويم -9
 لطالب الدكتوراه. مالتعمصعوبات  -10

ـــة والرابعـــة وطـــالب  ـــرقتين الثالث ـــة لطـــالب الف ـــة العممي ـــى التربي ـــا. اإلشـــراف عم ثالًث
 الدبموم العام والمهنى بالعديد من مدارس محافظة المنوفية. 

رابًعــــا. القيــــام بكعــــداد الكتــــب والمــــذكرات الجامعيــــة المتعمقــــة بــــالمواد التــــى قمــــت 
 بتدريسها كما يمى:
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شوووووووبين الكووووووووم  دار  .عربيـــــــةســـــــتراتيجيات تـــــــدريس المغـــــــة المهـــــــارات وات  .1
 .الحسين لمطبع والنشر

  دار . شووووووبين الكووووووومطرائــــــق عامــــــة وخاصــــــة لتــــــدريس المغــــــة العربيــــــة .2
 .لنشرالحسين لمطبع وا

 .الكوم   دار الحسين لمطبع والنشر. شبين  التربية الدينية اإلسالمية .3

 . شبين الكوم  دار الحسين لمطبع والنشر.الدين وقضايا العصر .4

شوووووووبين الكووووووووم  دار الحسوووووووين لمطبوووووووع  المنهجيـــــــة والالمنهجيـــــــة.األنشـــــــطة  .5
 .  والنشر

  دار الحسووووووين لمطبووووووع . شووووووبين الكوووووووماالكتــــــاب اإللكترونــــــى قــــــراءة وتأليًفــــــ .6
 .نشروال

ــــــــى. .7 ــــــــدريس اإللكترون شووووووووبين الكوووووووووم  دار الحسووووووووين لمطبووووووووع  مســــــــتقبل الت
 والنشر.

ـــــات .8 ـــــادئ وتطبيق ـــــوى مب   دار . شوووووبين الكوووووومصـــــناعة أفكـــــار البحـــــث الترب
 .سين لمطبع والنشرالح

 :وفعاليات خدمة المجتم  التدريبيةاألنشطة 
 

بقصووووور االتحاديوووووة بح وووووور  جمســـــات التشـــــاور المجتمعـــــيالمشووووواركة فوووووي  -1
كمتحوووودث باسوووووم  ســــعادة رئــــيس الجمهوريــــة المستشـــــار عــــدلي منصــــور

 وفد محافظة الغربية.

فـــــــــن محا وووووووورات وورش عمووووووووول بكميوووووووووة التربيووووووووة جامعوووووووووة المنوفيوووووووووة حووووووووول  -8
 العممية واالقتباس.الكتابة 

ــــة محا وووورات وورش عموووول بكميووووة التربيووووة جامعووووة المنوفيووووة حووووول  -3 فــــن وكتاب
 الفقرة.

بنــــــاء اإلنســــــان فــــــي حووووووول  محا وووووورات مك فووووووة باالتحوووووواد المصوووووورى لمقوووووووة -4
 .سمات المؤمن القوي –التربية اإلسالمية 
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ــــــة الطفــــــل فــــــي اإلســــــالمتحووووووول  تدريبيووووووة دورات  -5 بالجمعيووووووة الخيريووووووة  ربي
 لرعاية األيتام باإلسماعيمية .

عوووودد  فووووى تجديــــد الخطــــاب الــــدينيحووووول إلقووووا  مجموعووووة محا وووورات دينيووووة  -6
 .ور ال قافة بجميورية مصر العربيةقص من

الصــــــحة النفســــــية حووووووول  نوووووودوات دينيووووووة عامووووووة بكميووووووات جامعووووووة المنوفيووووووة -7
االقتصووووووواد  –العمووووووووم  –) التربيوووووووة النوعيوووووووة بأشووووووومون  والروحيـــــــة ل نســـــــان

 الزراعووة ( . –اليندسة اإللكترونية  –اليندسة  –المنزلي

عاموووووة بالقاعوووووة الرييسوووووية لمموووووؤتمرات بجامعوووووة المنوفيوووووة تحوووووت رعايوووووة  اتنووووودو  -8
السوووووويد األسووووووتاذ الوووووودكتور ريوووووويس الجامعووووووة وبمشوووووواركة القطاعووووووات الحكوميووووووة 

القــــــــيم واألحووووووووزاب السياسووووووووية ومؤسسووووووووات المجتمووووووووع الموووووووودنى . بعنوووووووووان : 
 .النفسية والروحية ل نسان وأثرها عمى الصحة الدينية

عاموووووة بالقاعوووووة الرييسوووووية لمموووووؤتمرات بجامعوووووة المنوفيوووووة تحوووووت رعايوووووة  اتنووووودو  -9
السوووووويد األسووووووتاذ الوووووودكتور ريوووووويس الجامعووووووة وبمشوووووواركة القطاعووووووات الحكوميووووووة 

التمـــــــوث واألحوووووووزاب السياسوووووووية ومؤسسوووووووات المجتموووووووع المووووووودنى . بعنووووووووان : 
 .تماعية والعقديةالفكرى وآثار  النفسية واالج

ــــــةعوووووودد موووووون القوافوووووول الدينيووووووة  -12 ــــــاإلدارة الزراعي ــــــة وبقويسوووووونا   ب جمعي
بشووووبين الكوووووم   جمعيــــة المســــاعي المشــــكورةوبمنوووووف   تنميــــة المجتمــــ 

بمقووووور  صـــــالون المعرفـــــةبقويسووووونا  و جمعيـــــة رســـــالة لرعمـــــال الخيريـــــةو
  بالبتووووانون ومدرســــة النجــــاح االبتدائيــــة  منتوووودى التحريوووور دلتووووا النيوووول بووووتال

 .ومدرسة السنطة الثانوية

تحكووووووووويم المسوووووووووابقات الدينيووووووووووة وال قافيوووووووووة واألدبيووووووووووة واإلشوووووووووراف عمووووووووووى  -11
 .بكمية التربية جامعة المنوفيةأنشطة األسر الطالبية 

ـــــــــوات قيوووووووووادة بقاعوووووووووة الموووووووووؤتمرات الرييسوووووووووية ب دينيوووووووووةمحا ووووووووورات  -12 الق
 .البحرية المصرية

 .بالكمية البحرية المصرية دينيةمحا رات  -13
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المرحموووووووووة ال انويووووووووووة باالشوووووووووتراك موووووووووع وزارة التربيووووووووووة تووووووووودريب معمموووووووووى  -14
 .إستراتيجيات التعمم النشطمى والتعميم ع

المشـــــاركة فـــــي تـــــدريب معممـــــي المغـــــة العربيـــــة والتربيـــــة الدينيـــــة  -15
 .بوزارة التربية والتعميم اإلسالمية عمى إستراتيجيات التعمم النشط

يووووووووة بعوووووووودد موووووووون موووووووودارس محافظووووووووة المنوفيووووووووة عوووووووون و محا وووووووورات توع -16
 ة من المخدرات الرقمية.الوقاي

االست وووووووووووافة بعووووووووووودد مووووووووووون القنووووووووووووات الف وووووووووووايية التابعوووووووووووة لتمفزيوووووووووووون  -17
جميوريوووووة مصووووور العربيووووووة فوووووى بووووورامج مباشوووووورة  ومسوووووجمة عووووون مو وووووووعات 

ـــة  منيوووا قنووواة خميجيوووة  قنووواة الووودلتا  قنووواة  دينيـــة واجتماعيـــة  متنوعـــةو تربوي
 القنال منيا:

حمقــــــة مســــــجمة بقنــــــاة القنــــــال برنــــــامج )أفــــــال  خمــــــس وســــــبعون -1
والســـنة النبويـــة  اإلعجـــاز العممـــي فـــى القـــرآن الكـــريميتفكـــرون( حـــول 
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