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 . دمنهورمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة  ،م2015يناير 22-21،أخالقيات البحث العلمي -

 ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور.م2017فبراير 7-6 ،العرض الفعال -

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة م2017مارس 7-6 ،مهارات اإلتصال في أنماط التعليم المختلفة -

 التدريس بجامعة دمنهور.

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس م2017يونيو 8-7،في العملية التدريسية معايير الجودة -

 بجامعة دمنهور.

 

 

 

 International(ICDL) حصل على الدورات الخاصة بشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي -

Computer Driving Licence  والدورات هي:م 4/6/2017في 

 .Using the Computer and Managing Files دورة استخدام الحاسوب ومعالجة الملفات -

 .Word Processing  النصوص  دورة معالج -

 .Presentationالعروض التقديمية  دورة -

 .Web Browsing and Communicationشبكة اإلنترنت  -

 Concepts of Information andدورة المفاااااهيم األساسااااية لتكنولوجيااااا المعلومااااات. -

Communication Technology. 

 . Spreadsheetsجداول البيانات دورة -

 .Databases Usingدورة قواعد البيانات  -

 

 

 

 

 

 إجادة اللغة العربية )تحدث وكتابة(. -

 ،دمنهااورجامعااة  ،اللغاااتمركااز  (،580) م،2017/ 3/ 23فااي  :TOEFL ITP برنااامج التويفاا  -

 مصر.

 

 الخبرات في مجال الكمبيوتر )الحاسوب(

 الدورات التدريبية

 الخبرات في مجال اللغات
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خالل  المجتماع الريفايامعاة دمنهاور، قسام ما  المقاررات الدراساية لطلباة كلياة الزراعاة ج دعدتدريس  -

 .حتى اآلن 2015الفترة م  

 جامعة دمنهور. ،بوحدة ضمان الجودة، كلية الزراعةعضو  -

 

 

 

 

إلااي  م(29/4/2016) بمعهااد إعااداد القااادة بحلااوان، مصاار، خاالل الفتاارة ماا  دورة التثقيفي  ةال   حضااور -

 م(.3/5/2016)

، مؤسسااة إبنااي نفساام للتنميااة الب اارية "التأهي  ل ال  وظيفي لس  ول العم  ل"حضااور ورشااة عماا  بعنااوان  -

 .م2016يوليو   23-21 ، مصر،واإلدارية باألسكندرية

 "ورش ة العم ل الدولي ة للهندس ة اليراعي ة ف ي مص ر والص ي "حضاور ورشاة العما  الدولياة بعناوان  -

 م.2016أغسطس  7، القاهرة، مصر المركز القومي للبحوث، ال عبة الزراعية والبيولوجية،

ساكندرية فاي والمنعقادة بمحافظاة األ "إع داد ق ادة المحلي ات"اجتياز الدورة األولى م  البرنامج القومي  -

مؤسسااة القااادة والهيئااة العامااة للسااتعلمات )مركااز  ،م( 15/8/2016( حتااى )م13/8/2016الفتاارة ماا  )

 مصر. ،( الني  لإلعلم باالسكندرية

المركااز القااومي للبحااوث،  "حماي ة ب  را ات االخت  راح المحلي  ة والدولي ة"حضاور ورشااة عماا  بعنااوان  -

 .م2016أغسطس  24مكتب براءات االختراع، ال عبة الزراعية والبيولوجية، الجيزة، مصر، 

جامعااة دمنهااور، الحاضاانة التكنولوجيااة  "تقني  ات اقتن  او الوظ  ا ف"حضااور ورشااة عماا  بعنااوان  -

 . م2017مارس   15-14للمبتكري ، دمنهور، مصر، 

 

 وورش العملالمشاركة في الندوات العلمية 

 الخبرات المهنية وخدمة المجتمع


