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ةال   : التي تم الحصول علیهادرجات العلم

ة من قسم المناهج وطرق التدرس  .١ الحصول على درجة الماجستیر فى التر

ندرة عام  ة جامعة االس ة التر ل ات  م فى موضوع  ٢٠١٣تخصص الراض

عنوان ة في " حث  ات ة ح ات ة االستدالل أثر استخدام مناش راض تنم

 ."التناسبي لد تالمیذ الصف السادس اإلبتدائي

توراةالحصول على درجة  .٢ ة من قسم المناهج وطرق التدرس الد  فى التر

ندرة عام  ة جامعة االس ة التر ل ات  م فى موضوع  ٢٠١٦تخصص الراض

عنوان ة األداء القائم على أنما المعرفة " حث  برنامج عبر اإلنترنت لتنم

ة ات التر ل ات في  ة الراض شع ة لد الطالب المعلمین  ات   ."الراض

  :الشهادات التى تم الحصول علیها

ة تخصص مناهج وطرق تدرس  .١ اتالدبلوم المهني في التر  م بتقدیر ٢٠٠٨ عام الراض

 .عام ممتاز

ة تخصص مناهج وطرق تدرس  .٢ اتالدبلوم الخاص في التر م بتقدیر ٢٠٠٩ عام الراض

 .عام ممتاز

ة تخصص مناهج وطرق تدرس  .٣ اتتمهید ماجستیر فى التر م بتقدیر ٢٠١٠ عام الراض

 .عام ممتاز

ة تخصص مناهج وطرق تدرس  .٤ اتدرجة الماجستیر فى التر م بدرجة ٢٠١٣ عام الراض

ادل بین الجامعات المصرةممتاز، مع ا الت ة   .لتوص

ة تخصص مناهج وطرق تدرس  .٥ توراة فى التر اتتمهید د م بتقدیر ٢٠١٤ عام الراض

 .عام ممتاز

توراةدرجة  .٦ ة تخصص مناهج وطرق تدرس الد ات فى التر  بدرجة م٢٠١٦ عام الراض

ادل بین الجامعات المصرة الت ة   .ممتاز، مع التوص

ندرة بتقدیر شهادة الت .٧ ع لجامعة اإلس ز اللغة اإلنجلیزة لألغراض الخاصة التا فل من مر و

ا عام   .م٢٠١٣جید جدً
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ة عن مهارات العرض الفعال .١  .دورة تدرب
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م الطالب .٦ ة عن نُُظم االمتحانات وتقو ة عن دورة تدرب  .دورة تدرب

ا في التدرس .٧ ة عن استخدام التكنولوج  .دورة تدرب

ة عن  .٨ التدورة تدرب  .اتخاذ القرارات وحل المش

ة .٩ م المؤتمرات العلم ة عن تنظ  .دورة تدرب

ة .١٠ ة في األعمال الجامع ة والمال ة عن الجوانب القانون  .دورة تدرب

ة عن التخط االستراتیجي .١١  .دورة تدرب

حث العلمي .١٢ ة عن أسالیب ال  .دورة تدرب
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