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 .المنياجامعة  -كمية التربية النوعية 
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 6164944662: محمول          6869263635تميفون المنزل : * 
 * المؤىالت العممية :

 مــن جامعــة المنيــا، دور مــايو لســنةتخصــص "تربيــة موســي"ية"  بكــالوريوس تربيــة نوعيــة .1
 .بت"دير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف م1999

خاص فـي التربيـة النوعيـة تخصـص "منـاىج وطـرق تـدريس التربيـة الموسـي"ية" مـن دبموم  .2
 .بت"دير عام جيد جداً م 2664عام  عة طنطاجام -كمية التربية النوعية بطنطا 

بت"ـدير التربيـة الموسـي"ية" منـاىج وطـرق تـدريس "تخصـص  ماجستير فـي التربيـة النوعيـة .3
فعاليـة برنـامج م"تـر  )جامعـة طنطـا بعنـوان  -من كمية التربيـة النوعيـة بطنطـا عام ممتاز 

وذلـك ، لدى المبتـديين لتدريس قواعد الموسي"ي النظرية باستخدام الكمبيوتر في التحصيل 
بجمسـتو مجمـس الجامعـة  واعتمـادم 24/7/2666بناءًا عمى مواف"ة مجمس الكمية بتـاريخ 

 م.31/7/2666م والممتدة حتى 25/7/2666 بتاريخ

التربيــة الموســي"ية" منــاىج وطــرق تــدريس "تخصــص  وراه الفمســفة فــي التربيــة النوعيــةدكتــ .4
جامعــة طنطــا بعنــوان )أاــر برنــامج  -يــة بطنطــا بت"ــدير عــام ممتــاز مــن كميــة التربيــة النوع

في تخصص التربيـة الموسـي"ية بعض ميارات استخدام مادة الحاسب اآللي م"تر  إلكساب 
م 21/7/2616وذلك بناءًا عمى مواف"ة مجمس الكمية بتـاريخ لطالب كمية التربية النوعية  

 .م27/7/2616واعتماد مجمس الجامعة بجمستو المنع"دة بتاريخ 
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