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 شخصيــة : موماتمع- 

 انحبنخ االعزًبػيخ  انشلى انزأييُٗ  انشلى انمٕيٗ  ربسيخ انًيـالد انُٕع االعــــــى 
انًٕلف يٍ 

 انخذيخ

 أَضٗ أيم يحًذ ثيٕيٗ يٓشاٌ  
71/;/

71<1 

8<16;7168

66107 
 لبئى ثبنؼًم يزضٔعخ 

 انصٕسح انشخصيخ األعكُذسيخ   انؼُٕاٌ 

انجشيذ  1>6;6766160 ْبرف عٕال

 اإلنكزشَٔي

aml.mahran2015@yahoo.com  

 

 

 كهيخ انزشثيخ  عبيؼخ ديُٕٓس انغٓخ أعزبر انزبسيخ انمذيى  انٕظيفخ

 شؼجخ انزبسيخ انزخصص انؼهٕو االعزًبػيخ انمغى 

 8/8670/>8 ربسيخ انذسعخ  أعزبر انذسعخ 

 8/8670/>8 اعزالو انؼًم  8/8670/>8 ربسيخ انزؼييٍ 

 ا:والشهادات الحاصل عميه المؤهالت العممية- 
 انزخصص انذليك انزخصص انؼبو انكهيخ / انغبيؼخ  انزمذيش ربسيخّ انًــــؤْـــــم و

 انهيغبَظ 7

عيذ عذا يشرجخ  7116

 انششف

اآلداة عبيؼخ كهيخ 

 اإلعكُذسيخ

ربسيخ ٔحضبسح  انزبسيخ انمذيى

يصش ٔانششق 

 األدَٗ انمذيى

 انًبعغزيش 8

كهيخ اآلداة عبيؼخ  يًزبص :711

 اإلعكُذسيخ

ربسيخ ٔحضبسح  انزبسيخ انمذيى

يصش ٔانششق 

 األدَٗ انمذيى

 انذكزٕساِ   9

يشرجخ انششف  7111

 األٔنٗ

كهيخ اآلداة عبيؼخ 

 اإلعكُذسيخ

ربسيخ ٔحضبسح  انزبسيخ انمذيى

يصش ٔانششق 

 األدَٗ انمذيى

 : عناوين الرسائل- 
 يبعغزيش 

 ) يصش فٗ ػصش إيًُحبد األٔل  دساعخ ربسيخيخ أصشيخ نغٕيخ ( 
 

 و 6ػاللخ انغضيشح انؼشثيخ ثجالد انششق األدَٗ انمذيى خالل األنف األٔل ق دكزٕساِ
 

  

 السيرة الذاتية
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 : البيانات الوظيفية- 
 ربسيخ انمشاس  سلى انمشاس اػزجبسا يٍ انٕظيفخ  و

7 

يؼيذ  ثمغى انًُبْظ ٔطشق 

انزذسيظ " شؼجخ انزبسيخ " 

 عبيؼخ أعيٕط   –كهيخ انزشثيخ 

7118- 711:   

8 

يؼيذ ثمغى انؼهٕو االعزًبػيخ 

 " شؼجخ انزبسيخ "

كهيخ انزشثيخ عبيؼخ اإلعكُذسيخ  

 فشع ديُٕٓس -

7/0/711: – 

7:/77/711: 

  

9 
يغبػذ ثمغى انؼهٕو يذسط 

 االعزًبػيخ " شؼجخ انزبسيخ "

7111 - 711:   

: 

انزبسيخ انمذيى انًغبػذ   يذسط

شؼجخ  .ثمغى انؼهٕو االعزًبػيخ

 انزبسيخ.

7111- 8678   

; 

أعزبر انزبسيخ انمذيى انًغبػذ  

ثكهيخ انزشثيخ عبيؼخ ديُٕٓس 

شؼجخ  .لغى انؼهٕو االعزًبػيخ

 انزبسيخ.

 8678يُز ػبو 

 /8670 

  

< 

ثكهيخ    أعزبر انزبسيخ انمذيى

لغى انزشثيخ عبيؼخ ديُٕٓس 

شؼجخ  .انؼهٕو االعزًبػيخ

 انزبسيخ.

   ٔحزٗ اآلٌ 8670

1     

 

 :الوظائف االدارية واإلشرافية- 
 ربسيخخ  سلى انمشاس  اػزجبسا يٍ  انٕظيفخ  و

 سئيغخ لغى انزبسيخ ٔانحضبسح ثكهيخ انزشثيخ ثٕادٖ انذٔاعش  7
فٗ انفزشح يٍ 

7:8;-

7:97ِ 

فٗ انفزشح يٍ  

7:8;-7:97ِ 

 ػًيذح كهيخ انزشثيخ ثٕادٖ انذٔاعش 8
7:97- 

7:98ِ 

 7:97- 7:98ِ 

9 
نهفصم انذساعٗ   انمبئًخ ثؼًم ػًيذح كهيخ انزشثيخ ثٕادٖ انذٔاعش

 انضبَٗ 

7:98ِ   

 ٔكيهخ انشئٌٕ انزؼهيًيخ ٔاألكبديًيخ ثكهيخ انزشثيخ ثٕادٖ انذٔاعش :
7:98-7:99  7:98-7:99 
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  :النشاط المهنى- 
 ربسيخخ  سلى انمشاس  اػزجبسا يٍ  انٕظيفخ  و

7 
ػضٕ نغُخ اخزجبس انًؼيذاد ثمغى انزبسيخ ثكهيخ انزشثيخ 

 ثٕادٖ انذٔاعش

  7:81 

 7:97   ثكهيخ انزشثيخ ثٕادٖ انذٔاعشانؼبيخ نإلخزجبساد  انشئيغخ  8

 7:97   عبيؼخ انخشطػضٕ يغهظ  9

: 
انًششف ػهٗ انمجٕل ٔانزغغيم ثكهيخ انزشثيخ ثٕادٖ 

    انذٔاعش

  7:97 

; 
يششف ػهٗ اخزجبساد انمذساد انؼبيخ ٔانزحصيم انذساعٗ 

  ) ليبط( نهجُبد ثكهيخ انزشثيخ ثٕادٖ انذٔاعش

  7:97-7:98 

 7:99-7:98   سئيغخ نغُخ يمبثهخ انًؼيذاد ثكهيخ انزشثيخ ثٕادٖ انذٔاعش >

1 

انًشبسكخ فٗ رحكيى انًشبسكبد انؼهًيخ ثبنًؤرًش انؼهًٗ 

انضبَٗ ٔانضبنش نطالة ٔطبنجبد انزؼهيى انؼبنٗ ثبنًًهكخ 

 انؼشثيخ انغؼٕديخ 

  7:97-7:99 

0 
ػضٕ يغهظ اداسح انغٕدح ٔسئيغخ يؼيبس انجحش انؼهًٗ 

 فٗ كهيخ انزشثيخ عبيؼخ ديُٕٓس 

  867<-8671 

 نآلٌ 8670   عبيؼخ ديُٕٓسػضٕ يغهظ كهيخ انزشثيخ  1

     

  :الجوائز- 
 ربسيخخ  سلى انمشاس  اػزجبسا يٍ  انٕظيفخ  و

7     

8     

9     

   والمحاضرات وورش العمل : المؤتمرات والمقاءات العممية- 
 انزبسيخ ػُٕاٌ انًؤرًش  و

7 

يُحخ خبسعيخ يٍ انذٔنخ ثبنزؼبٌٔ يغ اإلرحبد األٔسٔثٗ إنٗ ثهغيكب ثغبيؼخ نٕفبٌ نذساعخ ػهٕو اآلصبس 

 انمذيًخ فٗ ثالد انششق األدَٗ انمذيى 

 

711<-

 و7111

8 
 صيبسح ػذد يٍ انًزبحف ٔيٕالغ اآلصبس انمذيًخ فٗ يصش ْٕٔنُذا ٔثهغيكب

 

 

9 
 يشبسكخ ثحضيخ فٗ يؤرًش " يهزمٗ حضبساد حٕض انجحش انًزٕعظ" ثيشٔد  

 

 و8666

4 
  صبسييٍ انؼشة ثبنمبْشحنآلانشاثغ ػشش نإلرحبد انؼبو يشبسكخ ثحضيخ فٗ انًؤرًش

 

8677 

5 

يشبسكخ ثبنحضٕس فٗ " انًهزمٗ األٔل نهزٕاصم ثيٍ انزؼهيى انؼبنٗ ٔانزشثيخ ٔانزؼهيى فٗ انًًهكخ انؼشثيخ 

 انغؼٕديخ ثبنشيبض

 

8678 

6 
انحبدٖ ػشش نهذساعبد انمجطيخ" فٗ كهيشيَٕذ انٕاليبد انًزحذح  انذٔنٗ انًؤرًشيشبسكخ ثحضيخ فٗ 

 األيشيكيخ
8;-
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867<   

 انيَٕبٌ -" انجيئخ ٔانذيبَخ فٗ يصش انمذيًخ ٔانمجطيخ" فٗ أصيُب  انذٔنٗ يشبسكخ ثحضيخ فٗ انًؤرًش 7
8671 

 

0 
 اإلششاف ػهٗ ػذد يٍ سعبئم انًبعغزيش ٔانذكزٕساِ فٗ يغبل انزبسيخ انمذيى ٔاآلصبس

 

 

1 
 ديُٕٓس( -طُطب -انًشبسكخ فٗ يُبلشخ ػذد يٍ سعبئم انًبعغزيش ٔانذكزٕساِ فٗ عبيؼبد ) األعكُذسيخ

 

 

  
  :  الدورات التدريبية- 

 إنٗ   -انفزشح يٍ انًشكض  انجشَبيظ  و

 :711 عبيؼخ األعكُذسيخ إػذاد انًذسط انغبيؼٗ  7

 7119 عبيؼخ األعكُذسيخ إرمبٌ انهغخ اإلَغهيضيخ 8

9 
Writing educational objective انًًهكخ  -عبيؼخ انخشط

 انؼشثيخ انغؼٕديخ
8676 

: 
انًًهكخ  -عبيؼخ انخشط إضبءاد حٕل يفبْيى انغٕدح ٔاإلػزًبد األكبديًٗ 

 انؼشثيخ انغؼٕديخ
8677 

 

عبيؼخ عهًبٌ ثٍ ػجذ  رٕصيف انجشايظ ٔانًمشساد ٔرمبسيشْب 

انًًهكخ انؼشثيخ  -انؼضيض

 انغؼٕديخ

8677 

 8678 عبيؼخ ديُٕٓس أخالليبد انجحش انؼهًٗ 

 8678 ديُٕٓسعبيؼخ  يٓبساد انؼشض انفؼبل 

 عبيؼخ ديُٕٓس انزؼهيى اإلنكزشَٔٗ 
8678 

 عبيؼخ ديُٕٓس فٗ انؼًهيخ انزؼهيًيخيؼبييش انغٕدح  
8678 

 8678 عبيؼخ ديُٕٓس إػذاد يششٔػبد انجحٕس انزُبفغيخ 

 8678 عبيؼخ ديُٕٓس َظى انغبػبد انًؼزًذِ 

 8671 عبيؼخ ديُٕٓس أعبنيت انجحش انؼهًٗ 

 عبيؼخ ديُٕٓس ٔانًمشساد ٔرمبسيشْب .رٕصيف انجشايظ  
8671 

 8671 عبيؼخ ديُٕٓس آداة ٔعهٕن انًُٓخ فٗ انؼًم انغبيؼٗ 

 8671 عبيؼخ ديُٕٓس يزطهجبد انزمذو ٔاإلػزًبد 

 8671 عبيؼخ ديُٕٓس رُظيى انًؤرًشاد انؼهًيخ 

 8671 عبيؼخ ديُٕٓس إداسح األصيبد ٔانكٕاسس 
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 8671 ديُٕٓسعبيؼخ  إداسح فشيك ثحضٗ 

 

  :  األبحاث العممية 
 االشزشان انؼذد ربسيخ انُشش عٓخ انُشش اعى انجحش

 دٔس صيذا انزغبسٖ فٗ انؼاللبد يغ يصش فٗ األنف األٔل لجم انًيالد 
كهيخ االداة عبيؼخ 

 ثيشٔد انؼشثيخ
8666   

 يشٖ( ثًُطمخ آصبس عجم انطيش-دساعخ أصشيخ نًمجشح) إٖ
كهيخ االداة عبيؼخ 

 انًُٕفيخ
8661   

 صٕس انمٕاسة  ػهٗ انُمٕػ فٗ َخٍ يٍ ػصٕس يب لجم األعشاد
 كهيخ االداة عبيؼخ

 انًُٕفيخ
8661   

 انحمٕق ٔانؼمٕثبد فٗ انًغزًغ انيًُٗ انمذيى

انًؤرًش انشاثغ ػشش 

نإلرحبد انؼبو نآلصبسييٍ 

 انؼشة

8677   

 رحذيذ يٕلغ شبسٔحيٍ انمذيًخ 
 كهيخ االداة عبيؼخ

 ديُٕٓس
8677   

 انًمبصيش فٗ يصش انفشػَٕيخ يٍ يُظٕس ربسيخٗ 
 كهيخ االداة عبيؼخ

 ديُٕٓس
8678   

انحبدٖ ػشش نهذساعبد انمجطيخ" فٗ  انذٔنٗ يشبسكخ ثحضيخ فٗ انًؤرًش

 كهيشيَٕذ انٕاليبد انًزحذح األيشيكيخ

77 the International Congress of Coptic  Studies 

Claremomnt CA,USA. 

 ثؼُٕاٌ:

 

The Halos and Symbolism in Coptic Iconography: An 

Analytical Art Study with Comparison to the Ancient  

Egyptian and Islamic Art. 

يشبسكخ ثحضيخ فٗ 

انحبدٖ  انذٔنٗ انًؤرًش

ػشش نهذساعبد 

انمجطيخ" فٗ كهيشيَٕذ 

انٕاليبد انًزحذح 

 األيشيكيخ

77 the 

International 

Congress of 

Coptic  Studies 

Claremomnt 
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" انجيئخ ٔانذيبَخ فٗ يصش انمذيًخ  انذٔنٗ يشبسكخ ثحضيخ فٗ انًؤرًش

 انيَٕبٌ –ٔانمجطيخ" فٗ أصيُب 

 ثؼُٕاٌ:

The Oar : Religious and Everyday Life Usage in 

Ancient Egypt 

يشبسكخ ثحضيخ فٗ 

" انجيئخ  انذٔنٗ انًؤرًش

ٔانذيبَخ فٗ يصش 

انمذيًخ ٔانمجطيخ" فٗ 

 انيَٕبٌ -أصيُب 

2017   

 ػمٕثخ انُبس انذالنخ ٔانشيضيخ يٍ يُظٕس انفكش انًصشٖ انمذيى 
يغهخ اإلرحبد انؼبو 

 نآلصبسييٍ انؼشة
867; 7<  

 فخز انضٕس فٗ يصش انمذيًخ
انزبسيخ ٔانًغزمجم  يغهخ

 كهيخ اآلداة عبيؼخ انًُيب
8671   

 انغضانخ فٗ َمٕػ شجّ انغضيشح انؼشثيخ
 يغهخ كهيخ االداة عبيؼخ

 األعكُذسيخ
8671 00  

  71 8670يغهخ اإلرحبد انؼبو انًُبصت ٔانًٍٓ ٔانحشف فٗ يصش انمذيًخ يٍ خالل انؼاليبد 



 
 

 

 
 ا .ا وعالمي  محلي   والتميزلكلية التربية جامعة دمنهور الريادة : رؤية الكلية

 

محليا  لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميز: رؤية الكلية محليا  لكلية التربية جامعة دمنهور الريادة والتميز: رؤية الكلية

 كمية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 

 العمل واالتجاهات العالمية. إعداد معمم مبدع يمتمك المعرفة النظرية والخبرة العممية وقادر عمى التنافس والتميز فى ضوء متطمبات سوق* رسالة الكمية
 * إعداد باحث تربوى قادر عمى انتاج المعرفة التربوية لمبحوث العممية عربيا وعالميا .

 ى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر لمبرامج التعميمية وبرامج التنمية البشرية.تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات الت *

  ٔحذِ ضًبٌ انغٕدح  

 نآلصبسييٍ انؼشة انزصٕيشيخ

     

  :  االيفاد 
 انفزشح انًكبٌ ربسيخ االيفبد َٕع االيفبد

    

    

    

 : االجازات واالعارات- 
 انفزشح  سلى انمشاس ٔربسيخخ  انًكبٌ َٕع االعبصح 

اعبصح دساعيخ نًذح ػششح 

 أشٓش
   إنٗ ثهغيكب

إعبصح خبصخ نًشافمخ 

 انضٔط 
 76/78/8666إنٗ 76/8666/>  ثيشٔد

إػبسح عيبدرٓب نهؼًم 

ثغبيؼخ ٔادٖ انذٔاعش 

 ثبنًًهكخ انؼشثيخ انغؼٕديخ 

 :97/1/867إنٗ  7/1/8669  انغؼٕديخ

    

    

    

 

 

 ٔهللا ٔني انزٕفيك ,,,

  


