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 شخصية البيانات ال

 

 : ماالســـــــ ن حس إيمان فتحي أحمدد/ أ.م.

 : الديانةو  الجنسية          . ةمسلم -ة مصري

 م. 24-7-1972
 اإلسكندرية. 

 كلية التربية. 
 طرق التدريس.المناهج و 

 :تاريخ الميالد
 الجامعة: 
 الكلية:  

 القسم:       
   :التخصص العام  .تدريسالق طر المناهج و 

 :التخصص الدقيق . اللغة العربية ق تدريسطر المناهج و 
كلية   ،شاركالم  ق تدريس اللغة العربيةطرمناهج و ال  أستاذ

 . اإلسكندريةجامعة  ،التربية
 . اإلسكندرية ،الشاطبي ب ،كلية التربية ،قسم المناهج وطرق التدريس

 :الوظيفـة الحالية

 

 :لبريديالعنوان ا
 : لهواتفا /  02033081112/   01222947446: صرم 

   dr_eman_fathy@yahoo.com البريد اإللكتروني:   
 

 المؤهالت العلمية
و  .1 اآلداب  من  التربيةليسانس  التربية،،  كلية  العربية،  اللغة  اإلسكندرية  قسم    ، جامعة 

جد    / 1994عام "جيد  ابتقدير  وبترتيب:  الشرف"،  مرتبة  مع  على  ا  األدبية ق األألولى    سام 
 . جميعها

،  ، كلية التربيةاللغة العربية()  ناهج وطرق التدريستخصص المالدبلوم الخاصة في التربية،   .2
 . ا، بتقدير/ جيد جد  1996ندرية عام جامعة اإلسك

من قسم المناهج و   ،لمناهج وطرق تدريس اللغة العربيةالماجستير في التربية، تخصص ا  .3
التدريس،   التربطرق  اإلسكندرية،جا  ية،كلية  "2001عام  معة  ممتاز   " بتقدير  مع    ،   ,

الجامعة   نفقة  على  الرسالة  بطبع  المعنية    ونشرها،التوصية  األماكن  على  بتعليم  وتوزيعها 
الدول  وتعلم جميع  في  العربية  االلغة  بنية  معرفة  أثر  الرسالة"  عنوان  وكان  فهم  .  في  لنحو 

 اإلعدادي "الصف الثاني طالب لدى  الموازية ة الداللداللة النص، وإنتاج 
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  قسم المناهجمن  ،  كتوراة الفلسفة في التربية، تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة العربيةد .4
ومنحت الدرجة مع التوصية    ،2006  اإلسكندرية، عامجامعة    التربية،كلية    التدريس،و طرق  

 الجامعة. بطبعها على نفقة 
وتطوير في    ونقد،  تحليل،  دراسة: ية  مرحلة اإلعدادالعربية في الغة  هج الل: "مناوكانت بعنوان

 والتعليم "   والعرفان، اللغة،ضوء نظريات: 

 

 خبرات التدريس 

 

التالية  يس  تدر   أوال : الدكتوراهالمقررات  ت   لطلبة  طرائق  و  مناهج  تخصص  اللغة )                دريس 
 :العربية(

 .مجال التخصص  يالعالمية فات العلمية المحلية و الجمعي .1
 ( 2 )مجال التخصص االتجاهات الحديثة للبحث في .2
 (2صص )سيمنار في مجال التخ .3

في التربية تخصص مناهج و طرائق تدريس    ريماجستلطلبة ال: تدريس المقررات التالية  اثاني  
 : الدراسات العليادبلومات  و اللغة العربية ،

 التدرج الوظيفي األكاديمي
 اإلسكندرية. التربية، جامعةكلية  ،التدريسفي قسم المناهج وطرق  م  1997معيد" عام "وظيفة   .1
جامعة    التربية،كلية    تدريس،في قسم المناهج وطرق ال  م،  2001م  عا  "،  مدرس مساعدوظيفة "   .2

 اإلسكندرية. 
التدر "مدرس"وظيفة   .3 وطرق  المناهج  قسم  في  التربية،  كلية  من   ،يس،  اإلسكندرية.  جامعة 

2006/2010 
  وعلمم في قسم التربية    2010/2014طرق تدريس اللغة العربية  مناهج و "أستاذ مساعد "  وظيفة   .4

 . المملكة العربية السعودية ،ءشقرا جامعة ،بالدوادميبكلية التربية األدبية ، لنفسا
م /   2014طرق التدريس، كلية التربية جامعة اإلسكندرية من  وظيفة "مدرس" في قسم المناهج و  .5

2019 . 
أستاذ   .6  " و مشارك"  وظيفة  المناهج  قسم  التربيةفي  كلية  التدريس،  اإلسكندرية    ،طرق  من  جامعة 

 . وإلى اآلنم /  2020
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   لطالب الماجستير ،(1)االتجاهات الحديثة للبحث في مجال التخصص  .4
 لطالب الماجستير ،(1)مجال التخصص  يسيمينار ف  .5
 الب الماجستير اللغة العربية لط تحليل محتوى مناهج .6
 لطالب الدبلوم الخاصة في التربية   طرق تدريس مادة التخصص .7
 . لطالب الدبلوم الخاصة في التربية متقدمة في مجال التخصصاستراتيجيات التدريس ال .8
و  .9 التعليم  مواقف  ف  التعلمتصميم  المهنية  الدبلوم  مناهج    التربية  ي لطالب  تخصص 

 .وبرامج
ااستراتيجيات   .10 مادة  )تدريس  طرق    (1لتخصص  تخصص  المهنية  الدبلوم  لطالب 

 تدريس 
11. ( التخصص  مادة  تدريس  الدبلوم2استراتيجيات  لطالب  طرق    (  تخصص  المهنية 

 تدريس.
 تحليل محتوى مناهج التخصص لطالب الدبلوم المهنية تخصص طرق تدريس.  .12
 . كاديميمهارات التدريس العامة للدبلوم التخصصي في قسم اللغة العربية األ  .13
 ا.للتخصصات جميعه ،للدبلوم المهنية، (1) قاعة بحث .14
 للتخصصات جميعها. ،للدبلوم المهنية، مشروع تدريبي .15

التاليةالتدريس    :اثالث   الفرق:  مقررات  ،  لطالب  ،  الثانية  العرب  والثالثة  اللغة  شعب  الرابعة  و و  ية 
 .تينسنال التربية نظام السنة و نظام يوالدبلوم العام ف، فولة  الط

 .مصغرالتدريس ال .16
 .تربويةالنشطة األ  .17
 . ميةليتعالسائل و ال .18
 (.2)و (،1) طرق تدريس اللغة العربية .19
 حكايات األطفال.قصص و  .20
   االحتياجات الخاصة. ذوي طرق تدريس  .21

ف:  ارابع   مطرو   يالتدريس  مرسى  بمحافظة  التربية  للمقررات   حكلية  العربية  مصر  بجمهورية 
 ية: و للدبلوم العام في الترباللغة العربية   شعبةة و الرابعة التالية للفرقتين الثالث

 .(2( و )1) طرق تدريس اللغة العربية .22
 .مصغرالتدريس ال .23
 . االحتياجات الخاصة ي طرق تدريس ذو  .24
 تعليم العربية. الحاسوب و  .25

 :ةمعة اإلسكندرية للمقررات التاليبكلية التربية جا م المفتوحبرنامج التعليالتدريس في : اخامس  
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 . 2010تنظيمات المناهج للمستوى الثاني   .26
 . 2015المستوى الثاني تخصص معلم فصل ي في التدريس لمدخل التكاملا .27
 . المنهج فلسفة أسس .28

  شقراء   بالدوادمى، جامعةللبنات  العلمية    واألدبية  تدريس المقررات اآلتية في كلية التربية  :  اسادس  
 : التخصصية اتالدبلومة و العام اتمسانس والدبلو لطالبات اللي،   المملكة العربية السعودية

خا" .29 تدريس  )طرق  ) "و  " (1صة  خاصة  تدريس  اللغة ،  "  (2طرق  قسم  الثالثة  الفرقة 
 .العربية

 . الفرقة الرابعة قسم اللغة العربية"المناهج "مادة  .30
 ، جميع التخصصاتالفرقة الثانية، "المدرسيمن خالل المنهج   التفكير تنمية مهارات" .31
 ة. ، الفرقة الثاني"التدريس وطرق ج المدخل إلى المناه" .32
 ، الفرقة الرابعة.  "التربوي  والتخطيطة مادة اإلدار "  .33
 .للمستوى الثاني قسم رياض األطفال" تربية الطفل في اإلسالم " .34
 الشعب جميع للفرقة الرابعة ،"تطور الفكر التربوي " .35
 .الشعب جميع للفرقة الرابعة "اجتماعيات التربية" .36
مقرر  .37 المناهج    "  ي تدريس  ال"و    "،أسس  في  البحث  ف   للدبلوم  "،تربيةمناهج  ي  العام 

 و دبلوم اإلرشاد و التوجيه. ،التربية

الميداني:  اسابع   التدريب  على  بالدوادمى    اإلشراف  األدبية  التربية  كلية  شقراء  لطالبات  فى  جامعة 
، و  لتربيةميداني للدبلوم العام في ااإلشراف على التدريب الحافظة ، و الثانوية بالمو  المدارس المتوسطة

 للتربية العملية للقسم. تصميم استئمارة التقييم

  اإلشراف على التدريب الميداني)التربية العملية( لطالب الفرقتين الثالثة و الرابعة و الدبلوم العام :  اثامن  
 .الثانوية  في محافظة اإلسكندرية دادية ، و في التربية في المدارس االبتدائية، و اإلع

 
 

لرسائل العلميةاعلى اإلشراف   

 

الزئبق  يررسالة ماجست  -1 الفتاح  آية محمد عبد  الطالبة /  باسم  المناهج و  مسجلة  ، في قسم 
 ، جامعة اإلسكندرية بعنوان "فاعلية برنامج قائم على االتجاه الجمالي؛، كلية التربية طرق التدريس

 2018ت و منح . 2016النقد األدبي ، لدى الطالب معلمي اللغة العربية" لتنمية مهارات 
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قسم المناهج و   ي، فالسيدة أحمد محمد سالمة قاسم  مسجلة باسم الطالبة /  رسالة ماجستير  -2
، جامعة اإلسكندرية بعنوان"استخدام مدخل البحث اإلجرائي في تنمية  ، كلية التربيةطرق التدريس

 . 2016المرحلة االبتدائية  يمعلمي اللغة العربية ف تدريس لدى مهارات ال

، في قسم  الجنسية (  )سعوديالشمري سعد ثويني زايد    ب/، مسجلة باسم الطالةدكتورارسالة    -3
، جامعة اإلسكندرية ، بعنوان "برنامج مقترح لتنمية مهارات  ، كلية التربيةطرق التدريسالمناهج و 

ير  ة بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايالتدريس لدى معلمي العلوم الشرعي
 . 2018حت  نمو ،  2015الجودة الشاملة "

دكتوراة  -  4 النتيفاترسالة  راشد  فهد  محمد   / الطالب  باسم  مسجلة  في    ،(الجنسية  )سعودي  ، 
برنامج قائم على ، جامعة اإلسكندرية، بعنوان "فاعلية  ، كلية التربيةطرق التدريسقسم المناهج و 

اللغة معلمي  أداء  لتنمية  اللغة  تعليم  بالم  مداخل  تدريالعربية  في  المتوسطة  لغت رحلة  مقرر    ي س 
 . 2018منحت و   ،2015،" الخالدة

في قسم المناهج و    ،أحمد العربي محمد سالمه طه  ، مسجلة باسم الطالب /رسالة ماجستير - 5
الفصل على نموذج  إستراتيجية قائمة "كندرية، بعنوان، جامعة اإلس، كلية التربية طرق التدريس

   ،"الصف األول الثانوي األزهري  تنمية مهارات التحليل اإلعرابي لدى طالبل ؛المقلوب

2018 ومنحت، 2016         

، في قسم المناهج و طرق  نعمة محمد عيسى إسماعيل/  ة، مسجلة باسم الطالبدكتوراة رسالة -6

ئم على نحو النص؛ فاعلية برنامج مقترح قالتربية ، جامعة اإلسكندرية، بعنوان" التدريس ، كلية ا

.2019منحت   ، و" ية من الناطقين بغيرهالدى دارسي اللغة العربة مهارات فهم المقروء لتنمي   

 

تطوير منهج اللغة ، بعنوان " محمد أحمد محروس رشوانرسالة دكتوراة مسجلة باسم الطالب/  -7

نمية مهارات إنتاج اللغة وفاعليته في ت الشخصي،لصف السادس االبتدائي في ضوء التعلم العربية ل

.2202ومنحت   ،2018 "ودافعية تعلمها  

 

برنامج قائم على نظرية   بعنوان" ،موسىعال حسن راغب  رسالة ماجستير مسجلة باسم الطالبة/ -8

.2018"   لعربيةالسرد؛ لتنمية مهارات تدريس النثر القصصي لدى الطالب معلمي اللغة ا  

 

 لغة العربيةتقويم منهج ال ق محمد رزق، بعنوان"رز مها /رسالة ماجستير مسجلة باسم الطالبة -9
"، 2.0الثاني من المناهج " ، ومتطلبات الجيل2030للصف األول االبتدائي في ضوء رؤية مصر   

2019 . 
" عبلة عبد المنعم عبد الغني فوزي الالوندي، بعنوان رسالة دكتوراة مسجلة باسم الطالبة/   -10 

اآلخر، لدى طالب  ة، وقيم تقبلاللغة الشفهيى النظرية التداولية؛ لتنمية بعض مهارات برنامج قائم عل
 . 2020الصف األول الثانوي"، 
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، بعنوان " إستراتيجية  عبد المنعم محمد المدبوليالة ماجستير مسجلة باسم الطالب/ إبراهيم رس  -11
تماسك النصي؛ لتنمية مهارات نقد  مقترحة قائمة على تحليل القصص الرقمية في ضوء معايير ال

 .2020تدائي" لسادس االبالمسموع لدى تالميذ الصف ا
) سودانية الجنسية(   ة باسم الطالبة/ عائشة أبو البشر سليمان حمدت هللاراة مسجل رسالة دكتو   -12

، بعنوان " تطوير برنامج إعداد معلم اللغة العربية بكلية التربية جامعة كردفان في ضوء بعض  
 . 2020 إلعداد معلم اللغة األم"المعايير الدولية 

 
 

 على الرسائل العلمية  والحكملمناقشات جان اعضوية ل

 
ود أحمد  محم   حميدة  /طالبةال  المقدمة من  رسالة الماجستيرلى  ع  والحكممناقشة  عضو لجنة ال -1

بعنوان" فاعلية برنامج إثرائي قائم على التدريس التأملي للقضايا الدينية العصرية في    غلوش
المفا المرح تصويب  طالب  لدى  الخاطئة  الفقهية  األزهرية"هيم  الثانوية  الرسالة   لة   ومنحت 

 من كلية التربية، جامعة دمياط. 2020/ 11/ 26 خبتاري
ال -2 لجنة  الماجستير لى  ع  والحكممناقشة  عضو  من  رسالة  سعد    /طالبةال  المقدمة  سيد  داليا 

ن " فاعلية استخدام إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية المطورة في اكتساب محمد، بعنوا
التفكير العليا لطالب الصف األول الثانوي" ومنحت الرسالة  ، وتنمية مهارات  البالغية  المفاهيم
 جامعة المنيا. ،، من كلية التربية6/6/2021بتاريخ 

الطالبة/ -3 من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  والحكم  المناقشة  لجنة  السالم   عضو  هبة عبد 
الم حسن  محمد  الأنور  التعلم  استخدام  بعنوان"  األداقرحي،  لتنمية  المشروعات  على  ء  قائم 

الرسالة في   المرحلة اإلعدادية" ومنحت  التربية، جامعة    2021اللغوي لدى تالميذ  من كلية 
 اإلسكندرية. 

الطالبة/ -4 من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  والحكم  المناقشة  لجنة  مصطفى    عضو  مروة 
المع إبراه التعليم  إستراتيجية  فاعلية   " بعنوان  إمام،  التعبير  يم  مهارات  بعض  تنمية  في  كوس 

  2022الشفوي في اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية بالمدارس الخاصة للغات" في
 ، جامعة مدينة السادات.كلية التربيةمن 

الطالبة/ -5 من  المقدمة  الماجستير  رسالة  على  والحكم  المناقشة  لجنة  السيد   عضو  أسماء 
عالج صعوبات الكتابة تيجية قائمة على تحليل األخطاء اللغوية لمحمود سراج، بعنوان " إسترا

 ، جامعة دمياط.ية التربيةمن كل 2022في المرحلة االبتدائية" في  
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 المنشورة والمقاالت ،العمل أوراقو  العلمية، البحوث

أحمد -1 فتحي  ال  "(.2016).  حسن  إيمان  لتربية  مقترحة  نظرية   لغوي ا، العربي  نشء  نحو 
المؤتمر العلمي    منشورة في  “، دراسةللعولمة    وتحدي اعيما للعالمية  تد   الثقافيةته  هوي  وتجذير

مستقبل أفضل لألطفال   نحو "  جامعة اإلسكندرية تحت عنوان    ،األطفالالسادس لكلية رياض  
 .2016نوفمبر 2-1 الفترة من في  "في عصر العولمة

جودة إعداد معلم اللغة    مانلض  البديل مدخل" التقويم    (.2017)حسن.  أحمد  إيمان فتحي   -2
" العاليدراسة    ،العربية  التعليم  جودة  لضمان  السابع  الدولي  العربي  المؤتمر  في    ،منشورة 
 . 20/22/2/2017بية خالل الفترة من جامعة أسيوط جمهورية مصر العر  فيالمنعقد 

أحمد  إيم -3 فتحي  لتك  .(2017)  .حسنان  سبيل  لغته  تعلم  في  الطفل  شخصيته "حق    " وين 
شتاء   30العدد    والتنميةعن "المجلس العربي للطفولة    الصادرة  خطوة،  في مجلةنشور  ل ممقا

2017 . 
أحمد -4 فتحي  أبو  حسن  إيمان  المولى  عبد  السيد  تكنولوجيا (2017)خطوة.  ،  دور   .

  منشورة في   دراسة  الدراسية،التكامل المعرفي بين المناهج    المعلومات واالتصاالت في تحقيق
: طريقا  للتقدم( في الفترة سكندرية بعنوان )التكامل المعرفيثاني لجامعة اإلؤتمر الدولي اللما

 .سكندريةجامعة اإل-، قاعة المؤتمرات بكلية الطب2017سبتمبر  29 -  27من 
أحمد    -5 فتحي  قائ  (.2017)حسن.  إيمان  البنائي "برنامج  للتعلم  مقترح  نموذج  على  م 

مهارات  لتنمية  الل  االجتماعي؛  معلمي  بناالطالب  في  العربية  لتقغة  المتدرجة  المقاييس  ييم ء 
كلية التربية، جامعة حلوان، المجلد   ،واجتماعيةمجلة دراسات تربوية    األداء اللُّغوي الشفوي"

يوليو  والعشرون الثالث   الثالث،  العدد  الج2017،  ص  م،  ص  الثالث،  -1309زء 
1375. 

برنامج قائم على    رأث  (.2018)خطوة.    المولى أبوالسيد عبد  ،  حسن  إيمان فتحي أحمد -6
االفتراضي   الممارسة  الدرس،   باألقران(/الموجه)بالخبراءمجتمع  تحليل  مهارات  تنمية  في 

ية التربية في  ، مجلة كللدى الطالب معلمي اللغة العربية  الذاتية  التحليلي، والكفاءة والتفكير  
كلية   التربوية،  ش  التربية،العلوم  عين  ال  ،المجلدمس  جامعة  العدد    ،واألربعون ثاني  المجلد 

 .200- 55ص ص  الرابع،
"اسـتراتيجية قائمـة علـى  .(2019)إبـراهيم. مد حسن، صفاء محمـد محمـود إيمان فتحي أح -7

ببنيتــه لــدى طــالب الصــف  التماســك النصــي؛ لتنميــة مهــارات تــذوق الــنص الشــعري، والــوعي
، المجلـد الرابـع معـة حلـوانتربيـة، جا، كليـة الواجتماعيـةمجلة دراسات تربوية    ،األول الثانوي"

 .338 -227م، ص ص 2019، العدد األول، يناير والعشرون 

" فاعلية استراتيجية مقترحة لقـراءة الصـورة فـي تنميـة   .(2019)حسن.  إيمان فتحي أحمد   -8
عيـة لننجـاز لـدى قات االرتباط والربط في الجملة العربية، وبناء الـنص، والدافمهارات فهم عال
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التربويـة و النفسـية و االجتماعيـة،  التربيـة للبحـوثمجلـة  ،ادس االبتـدائي"تالميذ الصـف السـ
ــة  ــة، جامعــ ــة التربيــ ــر،كليــ ــدد  األزهــ ــزء 183)العــ ــو، الجــ ص م، ص 2019 األول( يوليــ

663- 748. 

العربية " تعليم منهج اللغة    .(2019).  بدوي ياسر محمد علي    ،حمد حسنإيمان فتحي أ -9
لتنمية مهارات إنتاج اللغة، وبعض المهارات االجتماعية    وع؛خل التعــلم بالمشــر باستخدام مد

اإلعدادية" المرحلة  تالميذ  دمياط،    ،لدي  جامعة  التربية،  كلية  )  مجلة  نوفمبر  72العدد   )
 م. 2019

علم قترحـة قائمـة علـى الـتفاعليـة اسـتراتيجية م  .(2020)حسـن.  إيمان فتحي أحمد   -10
التنظــيم تحســين مهــارات فــي الكتابــة، و  لشــائعةاألخطــاء امصــغر المحتــوى عبــر النقــال لعــالج 

صـورة، لمجلـة العلميـة لكليـة التربيـة، جامعـة المنا ،"لدى تالميذ الصـف األول اإلعـدادي  الذاتي
  م.2020( يناير 109العدد )

" برنــامج قــائم .(2022)إبــراهيم. مــد حســن، صــفاء محمــد محمــود إيمــان فتحــي أح -11
مهــارات الطــالب المعلمــين فــي تكييــف تــدريس  نميــة؛ لتعلــى نمــوذج مقتــرح لنثــراء التعليمــي

، 32 المجلـد ،اإلسـكندرية، جامعـة ، مجلـة كليـة التربيـةا"مناهج اللغة العربية للموهـوبين لغويـ  
 .147-93ص  ص 2022العدد األول، 

ــيم العربيــة، وتأصــيل الهويــة، رؤى التنظيــر (2022)حســن. إيمــان فتحــي أحمــد  -12 " تعل
ا" منشــور فــي وأطروحــات التطبيــق، رؤيــة أح العلمــي  مــؤتمرالمــد المهــدي عبــد الحلــيم أنموذجــ 

عربـي" جامعـة الـدولي الحـادي عشـر( بعنـوان" اللغـة والهويـة فـي التعلـيم ال)  العربي الرابع عشر
ــة البحــث العلمــي ســوهاج ــة  وأكاديمي ــة الثقافــة مــن أجــل التنمي  27-26باالشــتراك مــع جمعي
 .2022مارس 

 
 : التدريبية التي اجتازتها تاالدور   أوال :

القيادات في جامعة اإلسكندرية )وحدة في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و   دورات  •
 تدريب الكادر الخاص( كما يلي:

 . 2006أغسطس  31 - 29آداب المهنة ". في الفترة من  دورة "أخالقيات و  -1
 . 2006أغسطس  28  - 26 في الفترة مندورة "مهارات العرض الفعال"  -2
 . 2006سبتمبر   4 - 2في الفترة من دورة "االتجاهات الحديثة في التدريس"  -3
 . 2006سبتمبر  14-  12في الفترة من دورة "استخدام التكنولوجيا في التدريس"  -4

 خبرات التدريب
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و   -5 المالية  "الجوانب  من  دورة  الفترة  في   ." الجامعية  األعمال  في    18  -  17القانونية 
 . 2018بتمبر س

 . 2018سبتمبر 20 -إ 19في الفترة من إنتاج المحتوى الرقمي" يم و " تصم دورة -6
 . 2018سبتمبر   30  - 29دورة " النشر الدولي للبحوث العلمية". في الفترة من  -7
  25-24إدارة الفريق البحثي". في الفترة من  ولة و المم  المشروعات البحثيةدورة "تنفيذ    -8

 .2019أغسطس
سبتمبر    16-14". في الفترة من     spssو التحليل اإلحصائي"دورة " نظم التصميم    -9

2019 . 
 . 2022أغسطس  17-16" في الفترة من تنمية مهارات القيادة التنفيذيةدورة "  -10
 . 2022أغسطس  18  -17ستراتيجي في الفترة من التفكير اإلدورة " القيادة و  -11

 كما يلى:  FOEPة .كليات التربيمشروع تطوير ، دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس •
 . 2005يوليو  14إلى 11ورة" البحث العلمي في التربية" . في الفترة من د .1
 . 2005يوليو  7إلى  6الفترة من  دورة " اإلدارة المدرسية". في .2
 . 2005أغسطس  17إلي  14دورة "تقويم أداء الطالب الجامعي" في الفترة من  .3
 .2005يوليو   4إلي  3 دورة "التعلم الفعال" في الفترة من .4
 . 2005يونيو  29إلى  26رنامج التدريس الجامعي )ا(" في الفترة من دورة " ب .5
 . 2005أغسطس   24إلى21( " من  دورة " برنامج التدريس الجامعي )ب .6
 . 2005يوليو  28إلى   25في الفترة من دورة "مصادر التعلم الجامعي"  .7
 . 2005يوليو  29إلى 26لفترة من  دورة "استخدام التكنولوجيا في التعليم ". في ا .8
• TOEFL Program   ا من مركز  2003إبريل  24مارس إلى    2من خدمة    بتقدير جيد جد 

 .رية المجتمع ،جامعة اإلسكند
المدربين   • تدريب  و   TOTدورة  التربية  وزارة  تطوير  من  برنامج  مع  بالتعاون  التعليم 

 . 2009التعليم.
-9إلسكندرية، بتاريخ  ، جامعة ادورة " االختبارات اإللكترونية" التي عقدت في كلية التربية •

4-2019 . 
 

 ثاني ا:  الدورات المشتركة في التدريب بها  : 
في • في    المشاركة  اإلسكندرية  التدريب  جامعة  التربية  لكلية  التابع  التربوية  الخدمات  مركز 

 . 2020إلى  2007من عام ،  تربيةغير خريجي كليات ال من لتأهيل المعلمين
االب  • المدارس  لمعلمي  التربوي  والتعليم؛التأهيل  التربية  وزارة  في  للمستوى    تدائية  لتأهيلهم 

 ية  ،جامعة اإلسكندرية. ،في مركز اإلسكندرية، و فى كلية التربالجامعي
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 ALS، و  EGCتدريب المعلمين في كلية الميردى ديو ,ومدرسة المنار ,و دار اللغات و •
 بمحافظة اإلسكندرية . 

معلم • ف   يتدريب  العربية  التدريب    ياللغة  فالرئي مركز  المعلم(  )أكاديمية  للمعلمين    ي سي 
 والتعليم.بولكلى باإلسكندرية، التابع لوزارة التربية 

تدريب معلميهم على استخدام تدر  • العربية في محافظة اإلسكندرية، على  اللغة  يب موجهي 
 النشط. ستراتيجيات التعلم أساليب التقويم الشامل وا

ندرية من خالل "برنامج تحسين التعليم الثانوي"،  اإلسك  يالمرحلة الثانوية ف   يتدريب معلم  •
 .يون مع صندوق النقد الدولة بالتعاالمنعقد في كلية التربية، جامعة اإلسكندري 

معلم  • من  مجموعة  األجانب    يتدريب  من  العربية  علوروسياأمريكا    )مناللغة  ق  طر  ى( 
ب، بكلية اآلداب، جامعة  مركز تعليم اللغة العربية لألجان  ي ، و ذلك فتدريس اللغة العربية

 . 2009 ماإلسكندرية. عا
بمحافظة مرسى مطروح بكلية    مرحلة رياض األطفال  وموجهي،  وموجهاتتدريب معلمات،   •

 مشروع "تحسين التعليم في مرحلة الطفولة ".  اإلسكندرية، ضمنالتربية جامعة 
كأحد معايير االعتماد و    ركة في فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان " اإلرشاد األكاديميالمشا •

من   الفترة   " بالدواد12/2011/  5:6الجودة  األدبية  التربية  كلية  عقدته  جامعة  الذي  مي 
بالمملكة السعودية  شقراء،  بالتعليم   العربية  األكاديمي  اإلرشاد  "فعالية  بعنوان  بمحاضرة 

 ضوء معايير الجودة " الجامعي في 
التدريبي   • البرنامج  فعاليات  في  الذات"المشاركة  تطوير  "مهارات  هـ    1433-6-6/7بعنوان 

بالدوادمي   العلوم  كلية  عقدته  شقراء  ،الذي  السعودية  بالمم  ،جامعة  العربية  بمحاضرة لكة 
 وورشة عمل بعنوان "التقييم الذاتي مهاد تطوير الذات" 

د في  األكاديمية" المنعقلتدريبي األول "تحسين المهارات التعليمية و المشاركة في البرنامج ا •
بدورة تدريبية  المشاركة  و   ، جامعة شقراء، بالمملكة العربية السعوديةكلية التربية بالدوادمي

 ه.13/2/1435عن )كتابة البحث العلمي( بتاريخ 
في • العربية  اللغة  قسم  طالبات  لتدريب  تدريبية  دورة  الت  إقامة  جامعة  كلية  بالدوادمي  ربية، 

 ى المهارات المتطلبة للتربية العملية.عل بالمملكة العربية السعودية شقراء،
عقدته كلية العلوم   ي" الذ  دريبي " مواجهة ضغوط العملفعاليات البرنامج الت  يالمشاركة ف •

شقراء جامعة  السعودية  ،  بالدوادمي  العربية  بعنوان بالمملكة  بمحاضرة  المشاركة  حيث 
 .ستراتيجيات مواجهة الضغوط" ا"
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المجلس األعلى للجامعات بالتعاون مع محافظة    مبادرةضمن  تدريب المعلمين  المشاركة في   •
في  ل  اإلسكندرية األساسي  التعليم  جودة  اإلسكندريةضمان  أفضل)  محافظة  لتعليم    (مع ا 

 . 2019( ميذاالتجاهات الحديثة في تقييم تعلم التال)برنامج التنمية المهنية للمعلمين 
 

 
 
، في الفترة  ة العربية السعوديةر الدولي للتعليم العالي بالرياض، المملكالمؤتمو حضور المعرض   •

 . 2011إبريل  22-هـ الموافق  1432جمادى األولى  18-15من 
و طرق  و العشرين ) الدولي الثاني( للجمعية المصرية للمناهج    حضور المؤتمر العلمي الثالث •

-13التدريس و موضوعه" تطوير المناهج: رؤى و توجهات" المنعقد بالقاهرة جامعة عين شمس 
 . 2014سأغسط 14

طرق   • و  للمناهج  المصرية  للجمعية  الثالث(  )الدولي  العشرين  و  الرابع  العلمي  المؤتمر  حضور 
موضوعه و  التميز""بر   التدريس  أجل  من  الجامعات  في  المعلمين  إعداد  القاهرة المنعق  امج  في  د 

 . 2015أغسطس  13-12جامعة عين شمس  
بعنوان   • عشر  الرابع  العلمي  المؤتمر  القرا"حضور  المستقبمعلم  و  الواقع  بين  الجمعية    "،لءة 

أغسطس    7  -  6جامعة عين شمس ، في الفترة:    –الدولية للقراءة و المعرفة ، دار الضيافة  
 م. 2014

األطفال، جامعة اإلسكندرية بعنوان " نحو اتجاهات حضور المؤتمر الطالبي الثاني لكلية رياض   •
 . 2016إبريل  4-3من   و ذلك في الفترة"إيجابية لطالب جامعة اإلسكندرية 

حضور المنتدي الثقافي األول لقسم العلوم التربوية بكلية رياض األطفال بعنوان ) واقع ثقافة   . •
الجمعي  ا الضمير  لبناء  ومبادرة  المصري(  المجتمع  في  المصري لطفل  بقاعة   ، للطفل  أقيم  والذي 

والقيادات التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  بمركز  الكبري  الموافق    المؤتمرات  السبت  يوم  في 
10-12-2016 . 

ال في  " نحو مستقبل أفضل لألطف  بعنوان  حضور المؤتمر العلمي السادس لكلية رياض األطفال •
العولمة" من    ،عصر  الفترة  في  المنعقد  الطالبية    2016ر  نوفمب  2-1و  األنشطة  مجمع  في 

رحة لتربية النشء العربي  بسموحة اإلسكندرية، و المشاركة بورقة عمل بعنوان " نحو نظرية مقت
 لغوي ا، و تجذير هويته الثقافية؛ تدعيم ا للعالمية و تحدي ا للعولمة"

الجلسات  ومناقشةر التي شاركت فيها بالحضو  المؤتمراتو الندوات 
 العمل  وأوراق
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بعنوا • عمل  ورشة  كمحضور  العالي  التعليم  لمؤسسات  الجودة  ضمان  معايير  "قياس  في  ن   " ي ا 
المنعقد في جامعة أسيوط جمهورية  العالي  التعليم  السابع لضمان جودة  الدولي  العربي    المؤتمر 

 .20/22/2/2017ترة من مصر العربية خالل الف
التعل • بمؤسسات  االعتماد  و  الجودة  ضمان  وحدات  "دور  بعنوان  عمل  ورشة  العالي  حضور  يم 

المؤ  " في  التعليم للحصول على االعتماد و استمراريته  السابع لضمان جودة  الدولي  العربي  تمر 
 .  20/22/2/2017خالل الفترة من  العالي المنعقد في جامعة أسيوط جمهورية مصر العربية 

 حت عنوانحضور المنتدى العلمي األول لقسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة اإلسكندرية ت •
 . 2017إبريل  29لفرص و التحديات ""التعلم اإللكتروني و تطوير التعليم العالي ا

ال  • العالي  التعليم  جودة  السابع لضمان  الدولي  العربي  المؤتمر  العربية و حضور  الجامعات  تحاد 
و  .2017/  2/  22  -20الذي عقد في جامعة أسيوط جمهورية مصر العربية خالل الفترة من  

 د معلم اللغة العربية". فيه ببحث بعنوان" التقويم البديل مدخل لضمان جودة إعداالمشاركة 
ط • المعرفي:  )التكامل  بعنوان  اإلسكندرية  لجامعة  الثاني  الدولي  المؤتمر  في حضور  للتقدم(  ريقا  

من   الطب2017سبتمبر    29إلي    27الفترة  بكلية  المؤتمرات  قاعة  اإلسكندرية-،  و  جامعة   ،
 بحث. االشتراك فيه ب

كندرية بعنوان "نحو خريطة بحثية لتكنولوجيا حضور الندوة العلمية في كلية التربية، جامعة اإلس •
 . 2017نوفمبر   25التعليم" 

الثاني • العلمي  المنتدى  و   حضور  التعليم  "تكنولوجيا  بعنوان  اإلسكندرية  جامعة  التربية  كلية  في 
 . 2018مارس  24المواطنة الرقمية " 

ال • المنتدى  الثاحضور  بعنوان    لثعلمي  اإلسكندرية  جامعة  التربية  كلية  و  "في  الرقمي  المعلم 
 . 2019مارس  2مهارات القرن الحادي و العشرين، 

الدولي  • السنوي  العلمي  المؤتمر  و    حضور  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  لمركز  الثالث 
ربية لمواكبة عصر االبتكار و  القيادات بجامعة بنها بعنوان " تطوير برامج التدريب بالمؤسسات الع

 . 2019مارس   21-20من  في الفترة "ريادة األعمال
تحت عنوان"  حضور المؤتمر العلمي الثامن و الدولي السادس لكلية التربية، جامعة بورسعيد،   •

مارس    31-30المنعقد في الفترة من   تطوير"التقويم في المنظومة التربوية، المشكالت و ضرورة ال
2019 . 

م • التكنولوجي"  حضور  العصر  تحديات  و  التعليمية  القيادة   " التميز    ؤتمر  مركز  عقده  الذي 
لمعلمين، في الفترة  التربوي بكلية التربية ، جامعة عين شمس باالشتراك مع األكاديمية المهنية ل

 . 2019إبريل -8-7من 
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" التعليم النوعي و  حضور المؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية النوعية، جامعة المنيا ، بعنوان   •
المنعقد المستقبلية"  الوظائف  من    خريطة  الفترة  المؤتمرات    2019إبريل    15-14في  بقاعة   ،

 الكبرى بجامعة المنيا.
بعنوان " مهارات التدريس الجامعي الفعال" المنعقد في كلية التربية ، حضور البرنامج التدريبي   •

بالدوادمي،األ للبنات  العلمية  شقرا  قسام  السعودية   ،ءجامعة  العربية  /  24بتاريخ    بالمملكة 
 هـ.  4/1432

التربية  ح • بكلية  األداء  تطوير  و  التدريب  بمركز    ، العرض"  و  اإللقاء  فن   " بعنوان  دورة  ضور 
 هـ.9/2/1435بتاريخ  ،بالمملكة العربية السعودية ،جامعة شقراء بالدوادمي،

ربية بعنوان " آفاق في تكنولوجيا التربية" حضور المؤتمر العاشر للجمعية العربية لتكنولوجيا الت  •
بال من  المنعقد  الفترة  في  القاهرة  جامعة  التربوية،  الدراسات  معهد  مع  أغسطس   7-6تعاون 

2014 . 
ورشة   • فاعليات  الدوادمي  العملحضور  محافظة  في  التربية  كلية  في  العربية    ،المنعقدة  المملكة 

 هـ.  2/2/1435بعنوان " أخالقنا" بتاريخ  ودية،السع
التربية • كلية  التعليم"  في  التفاعلية  الشاشة  "استخدام  عمل  ورشة  اإلسكندريةحضور  جامعة   ،  ،

26-7-2022 . 
المباشرحضور   • الخط  بعنوان"  الندوة  لل  على  لهحوارية  ما  األطفال  الرؤية    أدب  في  عليه  وما 

 . 2022  وماي  31مملكة العربية السعودية، الفهرس العربي الموحد، النقدية المعاصرة" ال
ندوة   • الحضور  العربية  اللغة  مناهج  جودة  بعدبعنوان"  عن  التعليم  متطلبات  ضوء  في  " مبتكرة 

 . 2020أكتوبر  29-25لخليج، بوي للغة لعربية لدول االمركز التر 
بوي للغة لعربية المركز التر حضور ندوة بعنوان" معلمو اللغة العربية ومتطلبات التعليم عن بعد"   •

 .2020أكتوبر  29-25لخليج، لدول ا
بوي للغة لعربية  المركز التر "  التعليم عن بعد وإستراتيجيات تعليم اللغة العربيةحضور ندوة بعنوان"   •

 .2020أكتوبر  29-25لخليج، لدول ا
خاصة"  • ألغراض  العربية  اللغة  بعنوان"  االفتراضية  الدولية  الندوة  والثقافةوزارة    حضور  ،  التربية 

 . 2020نوفمبر  15، كلية اآلداب.م األدب العربي، قسونسيا، أند الحكوميةجامعة مالنج 
 التحديات(، ) األثر و  العربيخي للغة العربية ودوره في التمكين للسان حضور ندوة " المعجم التاري •

 . 2020ديسمبر   16مجمع اللغة العربية بالشارقة، 
للغة لعربية لدول    ز التربوي المرك  ة " المقاربات التربوية في مناهج تعليم اللغة العربية"حضور ندو  •

 . 2020ديسمبر  20 ،بالشارقة لخليجا
الفهرس العربي  ،  المملكة العربية السعودية  "ثقافة الطفل العربي في العصر الرقمية "  حضور ندو  •

 .2021مارس   23، الموحد
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الفلسفة"  حضور   • تعليم  السعوديةندوة"  العربية  العربي،  المملكة  إبريل    6الموحد،    الفهرس 
2021 . 

ومكتباتحض • األطفال  أدب  ندوة"  العربيهم"  ور  الفهرس  السعودية،  العربية    30الموحد،  المملكة 
 .2021مارس 

في   • والموهبة  اللغوي  اإلبداع  لتنمية  حديثة  إستراتيجيات  ندوة"  التربوي مدارسنا"  حضور  المركز 
 . 2021مارس    3للغة لعربية لدول الخليج بالشارقة، 

خطوات عملية    في العصر الرقمي  نوان " منهجيات اإلبداع واالبتكارحضور ندوة الخط المباشر بع •
 . 2021إبريل  29، الموحد المملكة العربية السعودية، الفهرس العربي ،"ينحو التميز المؤسس 

" تعليم وتعلم اللغة العربية ، و"برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"    الندوات التالية:حضور   •
بعد" تعلمها، و" تو عن  العربية و  اللغة  تعليم  الحديثة في  التقنيات  برنامج مؤتمر    "  ظيف  ضمن 

تعاللغ بعنوان"  بعد  عن  الخامس  الدولي  العربية  المستقبل  ة  نحو  تطلع  وتعلمها  العربية  اللغة  ليم 
من   الفترة  والتحديات"  والفرص  لعربية   .2022يناير    30-22المتطلبات  للغة  التربوي  المركز 

 .بالشارقةلدول الخليج 
ندو  • العربية"تي:  حضور  اللغة  تعليم  تقويم  اتجاهات حديثة في  اللغة  "  تدريس  ، و" إستراتيجيات 

اللغالعربية"   برنامج مؤتمر  تع ضمن  بعنوان"  بعد  الخامس عن  الدولي  العربية  العربية ة  اللغة  ليم 
" الفترة من نبدع  بالعربيةتحت شعار  ،  وتعلمها تطلع نحو المستقبل المتطلبات والفرص والتحديات

 .بالشارقةالمركز التربوي للغة لعربية لدول الخليج  .2022يناير   22-30
الخح • ندوة  العيادضور  بعنوان"  المباشر  و   القرائية  اتط  ، 2022يناير    18التطبيقات"  المفاهيم 

 الموحد. المملكة العربية السعودية، الفهرس العربي
الخح • ندوة  بعنوان"  ضور  المباشر  بط  و العالج  التخطيط  العامة  المكتبات  في  التنفيذ  القراءة 

 الموحد. المملكة العربية السعودية، الفهرس العربي، 2021 نوفمبر 30"  والتحديات
الخح • ندوة  بعنوان"  ضور  المباشر  الفرص ط  العربي  العالم  في  البينية  والبحوث  الدراسات 

 الموحد. رس العربيالمملكة العربية السعودية، الفه، 2021  ديسمبر 7"  والتحديات
المباشر" • الخط  ندوة  العلمية"  بعن   حضور  البحوث  في  الشائعة  المنهجية  األخطاء  جامعة  وان" 

 . 2021أكتوبر  30، نحلوا
، نجامعة حلواالشائعة في البحوث العلمية"    اللغويةوان" األخطاء  بعن  حضور ندوة الخط المباشر" •

 . 2021أكتوبر  13
األول • الدولي  المؤتمر  "بع   ،حضور  المنهجنوان  تطوير  اقتصاد   مستقبل  متطلبات  ضوء  في 

 ت العليا للتربية.، جامعة القاهرة، كلية الدراسا2021فبراير   18-17المعرفة" 
-24ترة من كز االبتكارات التربوية والتعليم عن بعدن جامعة اإلسكندرية في الف، مر حضور ندوات •

 التربوية. .حول ريادة األعمال وإدارة المشروعات 2022أغسطس  31
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بعنو  • ندوة  واإلبداع،حضور  التدريب  المكتبات  في  االصطناعي  الذكاء  ،  2021ديسمبر    8ان" 
 .أكاديمية نسيج

 

 التربوية   المهمات
تطوير .1 برنامج  في  يخص  E R Pالتعليم     المشاركة  فيما  الخاص  تطبيق    ،  الكادر   "

تبارات اللغة العربية  ، و  اخ، "  المعلمينوضع اختبارات تسكين  حيث االشتراك في  ؛  للمعلمين"
 ."مراجعة األسئلة في التخصصات األخرى مراجعة  لغوية

لالعتماد   .2 الخارجي  التقييم  فريق  با  عملياتفي    والجودةعضو  الخاصة  لتجربة  التقييم 
اإلسكندرية،  بعض  ل  ةاالستطالعي محافظة  إطارمدارس  القومية    في  الهيئة  تمثيل  تجربة 

   .2008إبريل   17إلى  2008مارس    16من  ، في الفترة والجودةلالعتماد 

العربية في المرحلة االبتدائية على   موجهي اللغةاالشتراك في تأليف حقيبة تدريبية لتدريب   .3
، من خالل  التعلم النشط  واستراتيجيات التقويم الشامل    استخدام أساليبتدريب معلميهم على  

 . 2008يوليو شهر -عليم في القاهرة ورش عمل عقدها برنامج تطوير الت

عضو لجنة ضبط جودة تقدير الدرجات في امتحان شهادة الثانوية العامة بمرحلتيها األولى   .4
لقومي لالمتحانات والتقويم التربوي ووزارة في قطاع اإلسكندرية، بتكليف من المركز ا  والثانية
 . 2008/2009عام  والتعليمالتربية 

 للطباعة.: نور ة“. اإلسكندريغة العربية  اب" محاضرات في تعليم اللاالشتراك في تأليف كت .5

كتاب"  .6 تأليف  في  التربية    االشتراك  كلية  المفتوح  التعليم  لمركز  االبتدائية"  المدرسة  منهج 
 .جامعة اإلسكندرية

 االشتراك في التدريس بمركز التعليم المفتوح بكلية التربية جامعة اإلسكندرية.  .7

المن .8 قسم  مجلس  لعام  وطرق اهج  أمين  جامعة    2008/  2007التدريس  التربية  كلية 
 . اإلسكندرية

المنتدى و   العربية،تدريس اللغة    وطرق االشتراك في حلقات المنتدى النوعي لتخصص مناهج   .9
 اإلسكندرية.جامعة  التربية،التدريس كلية  وطرق هج المنا  العام لقسم

 مراجعة لغوية. والدكتوراهمراجعة العديد من رسائل الماجستير   .10

تح .11 في  من  االشتراك  كثير  البحوثكيم  في   أدوات  الباحثين  من  لعدد  التربوية  العلمية 
 العربية.جمهورية مصر العربية وبعض الدول 
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 متخصصة. لنشر في مجالت علمية تحكيم عدد من البحوث المقدمة ل .12

المراقبة    .13 ونظم  الكنتروالت  أعمال  في  كلية    واالمتحاناتاالشتراك  جامعة  في  التربية 
 اإلسكندرية. 

فري  .14 ف عضو  الجودة  اإلسكندريةق  جامعة  التربية  كلية  القدرة                        ،ي  بناء  يخص  فيما 
فعال    وإنشاء   المؤسسية،  الجودةنظام  األكاديمية    وااللتزام  ،والتحسين  إلدارة  المعايير  بتنفيذ 
 ماد واالعتمشروع ضمان الجودة  . ضمنوالتقويموتطوير نظم االمتحانات  التعليمية،للمؤسسة 

 . 2010: 2008بالكلية 

التربية األدبية   .15 العربية بكلية  اللغة  لكنترول   ، جامعة شقراء بالدوادمي،  رئيس لجنة الرصد 
 هـ 1432/ 1431  ة السعوديةبالمملكة العربي

الجودة   .16 التربية    واالعتمادمنسق  األقسام    وعلملقسم  التربية  بكلية  األدبية        النفس 
 ه   1433ة العربية السعودية بالمملك شقراء، بالدوادمى، جامعة

النفس،   .17 وعلم  التربية  قسم  مجلس  التربي     وعضوعضو  كلية  الميدانية  التربية  ة  مكتب 
األكاديمي لقسم رياض    والمرشدبالمملكة العربية السعودية  ،  ادمي جامعة شقراءاألدبية بالدو 

 هـ. 1435و    هـ1433األطفال بالكلية

التدريب   .18 مركز  بكلية    وتطويرعضو  بالدوادمياألداء  األدبية  شقراء  ،التربية   ، جامعة 
 هـ 1433  بالمملكة العربية السعودية

بالمملكة العربية السعودية    ،شقراء  بالدوادمي، جامعةمسئول النشاط الثقافي بكلية التربية    .19
 هـ. 1433

 . م2018/  2017جامعة اإلسكندرية عضو مكتب التربية العملية بكلية التربية  .20

 . 2022/2023كلية التربية، جامعة اإلسكندرية ،  ،عضو لجنة المكتبات  .21

 
 

 العلمية عضوية الجمعيات

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس. الجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس -
 international) عضو الجمعية الدولية    EARLالجمعية المصرية للقراءة و المعرفة   -

Literacy Association  ة عين شمس.، كلية التربية، جامع 
 ة التربويين العرب. رابط -
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 خدمة المجتمع و شهادات الشكر و التقدير 
 

 

على   السعودية،المملكة العربية  شقراء،كلية التربية بالدوادمي جامعة  من وتقديرشهادة شكر  -

؛ لرفعة الكلية لمبذولة طوال فترة اإلعارة للعمل كأستاذ مساعد في قسم العلوم التربوية الجهود ا

. تطويرهاو  

  

، جامعة شقراء بالمملكة العربية السعودية  من عميد كلية التربية بالدوادمي وتقديرشهادة شكر   -

.للجهد المبذول في النهوض بالكلية.  

منطقةاألزهر  من    وتقديرشكر    شهادة  - رسالة   الشريف  المتميز على  األزهرية لنشراف  اإلسكندرية 
 ر التدريب باألزهر. مديأحمد طه  ثالخاصة بالباحالماجستير 

شهادة تقدير من مدرسة العجمي الثانوية بنات لخدمة المدرسة بتقديم مجموعة من ورش العمل    -
 التقييم الحقيقي. ، و عن استراتيجيات التعلم النشط

، المنعقدة في  "عالجه  وأساليب،  وأعراضهاإلدمان الرقمي أسبابه،  "ندوة  دير للمشاركة في  شهادة تق  -
، وزارة فسيةبالتعاون مع األمانة العامة للصحة الن  .2019-4-11ية، جامعة اإلسكندرية  بكلية التر 
 . والسكانالصحة 

مصر    وتقديرشكر    - رؤية  لدعم  بكرة  ارسم  مبادرة  في  في    من،  2030للمشاركة  المشاركة  خالل 
اإللكتروني   للتعلم  األول  اإلسكندرية  المعزز،  وتقنياتمؤتمر  يوم  الواقع  ، 2019-9-28  المنعقد 

 بنادي أطباء اإلسكندرية. 
 
 


