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 الرحيم  سم هللا الرحمنب 

 

 السيرة الذاتية        

 علياء سامي مبروك عطية   /ا

 أصول التربية معيدة بقسم 

 مصر  _ جامعة المنوفية _ التربية كلية 



 

2 

 البيانات الشخصية  : اوال  

 سامي مبروك عطية.   اءعلي : االسم   •

 أصول التربية  بقسم معيدة : وظيفه الحاليه  ال •

 تعليمية إدارةمقارنة و  تربية : التخصص   •

 . التربيه اصول : قسم   •

 المنوفية  امعةجالتربية _  كلية: عمل  جهة ال •

 as3368681@gmail.com: البريد االلكتروني  •

 

 المؤهالت العلمية : ثانيا 

 

عام   بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف التربية شعبة لغة فرنسية و   ابفي االد  حاصلة على درجة الليسانس •

2017 

 2019تخصص سياسات تعليمية بتقدير امتياز عام  لوم المهني الدب دة شهاحاصلة على   •

 2020عام امتياز  بتقديرو إدارة تعليمية  مقارنة تربية الخاص تخصص شهادة الدبلوم   حاصلة على •

المنعقد في كلية التربية  "آفاق المستقبلااواقع و _مصر  تطوير التعليم في"شاركت في فعاليات مؤتمر   •

 2019عام منوفية جامعة ال

عام  "فن كتابة الفقرة العلمية"بعنوان جامعة المنوفية  المنعقدة في كلية التربية عمل الشاركت في ورشة  •

2018 

  كتابه البحث في  الخطأمصادر " في كلية التربية جامعة المنوفية بعنوان  العمل المنعقدة في ورشة شاركت  •

 2018عام العلمي"

الواقع  ) التربية الخلقية في المجتمعات العربية  " تاسع الدولي الرابع العلمي ال مؤتمرالفعاليات  شاركت في  •

 2019اكتوبر  (" و المأمول

اإلبداع في المجتمعات العربية  التربية و تنمية "العلمي العاشر الدولي الرابع  فعاليات المؤتمر شاركت في  •

 2019/2020" ات رؤي و ممارس

 

 2018عام  " النشر العلمي  " ان ج بعنوإفادة بالمشاركة في برناماصلة علي ح •

 2018عام " قواعد البيانات العلمية استخدام " ج بعنوان شهادة حضور برنام  حاصلة على •

 2018عام  " ة و المجتمع الجامععلى شهادة حضور برنامج بعنوان"  حاصلة  •

 2018عام "  التفكيرمهارات  "لحضور برنامج بعنوانإفادة من جامعة المنوفية حاصلة على  •

 2018عام " اتخاذ القرارات و حل المشكالت  في برنامج بعنوان"  بالمشاركة  إفادة صلة على حا •

 2018عام " ي الحياة  التعلم مدبالمشاركة في برنامج بعنوان"  علي إفادة لة حاص •

•  

 

 

 

 


