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 المؤهالث العلميت :

 حاصمة عمي :
 .جامعة المنيا –،كمية التربية تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف  "بكالوريوس فنون وتربية"م8553
 جامعة المنيا. –،كمية التربية بتقدير جيد   "دبموم تربوي خاص "م8555
 جامعة المنيا. –،كمية التربية في التربية الفنية )تخصص نسيج ( بتقدير ممتاز  "ماجستير"م6447
 جامعة المنيا  –،كمية التربية تخصص نسيج (  –الفمسفة في التربية )تربية فنية  "دكتوراه"م  6445

 

 ث العلميت :الخبزا

 جامعة المنيا. -كمية التربية  –م بقسم التربية الفنية 6009عام من  -

 : مدرس الوظيفة 

 جامعة المنيا.  -كمية التربية  –م بقسم التربية الفنية  6009:  6006من عام  -

 : مدرس مساعد )معاونين ألعضاء ىيئة التدريس (الوظيفة  
 جامعة المنيا. -كمية التربية  –نية م  بقسم التربية الف6006:   6004 من عام -

 : باحثة لمحصول عمي درجة الدكتوراه )معاونين ألعضاء ىيئة التدريس (الوظيفة 
 جامعة المنيا. -كمية التربية  –م  بقسم التربية الفنية 6002م :9998من عام  -

 ىيئة التدريس ( باحثة لمحصول عمي درجة الماجستير )معاونين ألعضاءالوظيفة:                     

 

  .بكمية التربية عضو لجنة الدراسات العميا ضمن وحدة ضمان الجودة واالعتماد -

 .كمية التربية  –منسق برنامج الدبموم الميني "دراسات عميا"  بقسم التربية الفنية  -

 المساىمة في توصيف المقررات الدراسية لمرحمة البكالوريوس بقسم التربية الفنية . -



 نشطة بقسم التربية الفنية .عضو لجنة األ -

 .اإلشراف عمي رسائل الماجستير تخصص" نسيج " -

لمتعميم االلكتروني  جامعة المنيا  بعنوان"نسجيات " لمعام  يبالمركز القومتفعيل مقرر الكتروني   -
 . 6092 -6096والعام الدراسي  6096 – 6099الدراسي 

-6090جامعة المنيا لمعام الدراسي  –التربية  رئيس عام لجنة الجداول لمرحمة البكالوريوس لكمية -
 .م6099

 جامعة المنيا  لمعام  –كمية التربية  –تدريس ومعاونييم بقسم التربية الفنية إعداد جداول أعضاء ىيئة ال -
 .م6092 -6096

معام جامعة المنيا ل –الفنيةلكمية التربية والدراسات العميا رئيس عام لجنة الجداول لمرحمة البكالوريوس  -
 .م6095-6094الدراسي 

-  

 .جامعة المنيا  –االشتراك في المجان المنظمة لممؤتمرات العممية بكمية التربية  -

 .االشتراك في إعمال المراقبة الخاصة باختبارات كادر المعممين بداخل الجامعة  -

 .االشتراك في لجان تصحيح اختبارات القدرات لمطالب الجدد بقسم التربية الفنية -

  .المشاركة في لجان المقابالت الشخصية لمرحمة البكالوريوس -

 .المشاركة في لجان المقابالت الشخصية لمرحمة الدراسات العميا -

   .المشاركة في حمقات سمينار قسم التربية الفنية ..وكمية التربية -

جامعة  -التربية بكمية اإلشراف عمي مجموعات التربية العممية لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا -
  . المنيا

 .جامعة المنيا  – الفنيةوالتربية بإدارة رعاية الطالب بكمية التربية الفنية  األنشطةالمساىمة في  -

 .6096 -6094رئيس وحدة القياس والتقويم  -

جامعة  –بكمية التربية الفنية  م6096-6095ترول االلتحاق بالدراسات العميا لمعام الدراسي رئيس كن -
 . المنيا

 . كمية التربية الفنيةبجودة وحدة ضمان النائب مدير  -

  
  معزفت اللغاث :

 العربيـة     المغة األم 
 .) االنجميزية    قراءة + محادثة + كتابة  ) جيد 

 
 

 المهاراث الفنيت :

  الشيادة الدولية لقياده الحاسوبICDL  

  الحاسب اآلليMS: Word ,Windows , Internet   



 دة في الدورة التدريبية لشبكة المعمومات   حاصمة عمي شياInternet 

  حاصمة عمي دوره في Word ,Windows   ضمن مشروعICTP 

  .التكيف التام لمعمل ضمن فريق العمل 

  .القدرة عمي األداء تحت ضغط العمل 
 .التمتع بقدرة جيدة عمي بناء العالقات االجتماعية البناءة 

 
  

 الذوراث التعليميت والتقنيت :

  حاصمة عميTOEFL Institutional Test  

  أساليب البحث العمميحاصمة عمي دوره في "R1"    ضمن مشروعFLDP. 

  أخالقيات وآداب المهنةحاصمة عمي دوره في"P4"   ضمن مشروعFLDP. 

  االتجاهات الحديثة في التدريسحاصمة عمي دوره في "T2"  ضمن مشروعFLDP. 
  كنولوجيا في التدريساستخدام التحاصمة عمي دوره في "T3"  ضمن مشروعFLDP. 

 مهارات االتصال الفعال  حاصمة عمي دوره في "I2"  ضمن مشروعFLDP. 

 معايير الجودة في العممية التدريسية  حاصمة عمي دوره في "T4"  ضمن مشروعFLDP. 

 ياالستراتيجالتخطيط   حاصمة عمي دوره في "L1"  ضمن مشروعFLDP. 

 الوقت واالجتماعات إدارة  حاصمة عمي دوره في "L4"  ضمن مشروعFLDP. 

 ضمن مشروع تطوير كميات التربية . البحث التربوي  حاصمة عمي دوره في 

  ضمن مشروع تطوير كميات التربية. المغة االنجميزيةحاصمة عمي دوره في 

  ضمن مشروع تطوير كميات التربية. التربية العمميةحاصمة عمي دوره في 

 ضمن مشروع تطوير كميات التربية. التدريسفي  حاصمة عمي دوره 

  لمؤسسات التعميم العالي  التابعة لمييئة القومية لضمان جودة حاصمة عمي دورة المراجعة الخارجية
 التعميم واالعتماد .

 

 : والشهاداث المعارض

  الجماعية  الفنيةالمعارض مشاركة في. 
 جامعة المنيا . -بكمية التربية  حاصمة عمي شيادة تقدير جائزة أولي فنون تشكيمية 
 ثقافة المنيا .  قصر –ولي معرض النسجيات اليدوية حاصمة عمي شيادة تقدير جائزة أ 

 


