
    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 C - Vملخص األنشطة العلمية والتطبيقية 

 سعيد راضيلألستاذ الدكتور/ وائل أحمد 

 (  الصناعي)  الفنيالتعليم أستاذ مناهج وطرق تدريس 

 جامعة حلوان -بكلية التربية 

 
 
 
 
 
 

 

 U . S . A   (2004 )اإلبداعي جامعة جورجيا  الصناعيمعيار عالمي في المنتج 

 (  2009)  الصناعيمكتشف الذكاء الفراغي وتطبيقاته في التعليم 

 ( 2014ماليزيا )  -الصناعيمكتشف الذكاء المهني وتطبيقاته في التعليم 

 ( 2016خبير مناهج دولي معتمد من جامعة زيجن ) 

 ( 2017( من جامعة حلوان )  T . O . Tمدرب معتمد ) 

 ( 2017( من األكاديمية المهنية للمعلم مصر )  T . O . Tمدرب معتمد ) 

 ( 2015مراجع جودة معتمد من الهيئة القومية لالعتماد ) مصر 

 0570985857خارج مصر :  01063511488:  داخل مصرتليفون 

 drwaelrady@yahoo.com:  الكرتونيبريد  - 01150501516  واتس أب :

 



 ملخص السيرة الذاتية

  : بيانات شخصية 

 سعيد .   راضياالسم : وائل أحمد  -

جامعة  -كلية التربية  -(  الصناعي)  الفنيالتعليم : أستاذ مناهج وطرق تدريس  الوظيفة الحالية -

ومن األكاديمية المهنية للمعلم ، ومدرب معتمد من جامعة حلوان ، قسم المناهج وطرق التدريس حلوان 

 . الصناعي الفنيفى مناهج التعليم معتمد خبير دولي ، ) تعليم صناعي ( 

 الحالة االجتماعية : متزوج ويعول . -

  drwaelrady@yahoo.com:  اإللكترونيالبريد  -

 : الدرجات العلمية 
ـ كلية التربية ـ  صناعيتعليم مناهج وطرق تدريس  (2004)دكتوراه الفلسفة في التربية  -

فاعلية برنامج مقترح للتكامل بين المواد التكنولوجية في  " عنوان الرسالةجامعة حلوان ؛ 

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب شعبة الصناعات التشكيلية من خالل مقرر 

 ةالتطبيقات العملي

جامعة  –كلية التربية  امتياز( مناهج وطرق تدريس بتقدير عام 2001دكتوراه ) تمهيدي -

  حلوان 

ـ كلية التربية ـ جامعة  صناعيتعليم فنى  مناهج وطرق تدريس (1999)ماجستير في التربية  -

فاعلية مقرر مقترح لمادة المقايسات بالتكامل مع مادة الرسم الفني  " عنوان الرسالةحلوان ؛ 

 . "لتنمية كفاءة طالب المدرسة الثانوية الصناعية 

مناهج وطرق تدريس بتقدير عام جيد جدا كلية التربية ـ  (1995)دبلوم خاص في التربية  -

 جامعة: حلوان .

 كلية التربية ـ جامعة حلوان  -ام جيد جًدا بتقدير ع ( 1992)بكالوريوس التعليم الفني والتربية   -

 التدرج الوظيفي : 

 . م 1994/ 9:  1992/ 10المدة من  في  -مصر  – الصناعيبمدارس التعليم الثانوي معلم  -

                      المدة من فيجامعة حلوان  -معيد بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية  -

 . م 1999/  9:  1994/ 10

                  جامعة حلوان فى المدة من  - كلية التربيةببقسم المناهج وطرق التدريس مدرس مساعد  -

 م .2004/  10:  1999/  12

جامعة حلوان فى المدة من  -كلية التربية ب الصناعيالتعليم مناهج وطرق تدريس مدرس دكتور  -

 م . 2012/  10/  29م : 2005/  1/  25

جامعة حلوان  فى  -كلية التربية ب الصناعي الفنيالتعليم مناهج وطرق تدريس أستاذ مساعد  -

 م . 2017/  11/  27حتى  2012/  10/  30من المدة 

كلية التربية حتى اآلن ب 2017/  11/  28من  الصناعي الفنيالتعليم مناهج وطرق تدريس أستاذ  -

 . جامعة حلوان  -

 : األنشطة التدريسية 
على مستوى بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا  2004 عام خبرة بالتدريس الجامعي من

 بكل من :الماجستير ، والدكتوراه 

 جامعة حلوان  -كلية التربية  -

 جامعة حلوان .  -كلية التعليم الصناعي  -
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 جامعة األزهر .  -كلية التربية  -

 جامعة الفيوم .  -كلية التربية  -

 جامعة بني سويف .  -كلية التعليم الصناعي  -

 .( المملكة العربية السعودية ) جامعة الملك فيصل  -كلية التربية  -

  : الكتب المؤلفة 

 شارك في تأليف العديد من الكتب أبرزها ما يلي :

 . ، الدار العربية للنشر والتوزيع م 2006الصناعي ـ تطوير مناهج التعليم 

 .، زهراء الشرق للنشر والتوزيع  م2007بين التربية والتنمية  الفنيالتعليم مناهج ـ 

 .، زهراء الشرق للنشر والتوزيع م  2007تعليم الصناعي ـ طرق تدريس ال
 اإلشراف على الرسائل العلمية  : 
في مجال  ( رسالة ماجستير ودكتوراه 32) في اإلشراف علي (  2018/  8حتى اآلن ) شارك 

 الصناعيفى التعليم جامعة حلوان ، و –بكلية التربية  الصناعيالتعليم مناهج وطرق التدريس 

فى مناهج جامعة بني سويف ، و –جامعة حلوان ، وكلية التعليم الصناعي  -كلية التعليم الصناعي ب

 جامعة عين شمس . -كلية التربية ب الصناعيوطرق تدريس التعليم 

 التنمية المهنية  : 

                        وعيــخصص النــجال التـم فيبي ــدريــامج تــرنــب (112)ـــ الة ـاز قرابـاجت

، اإلنجليزية ، والحاسب اآللي  ةواللغ، والثقافة العامة ، (  التعليم الصناعي )

 ( ساعة تدريبية2536( يوم تدريبي ، بمتوسط )406)بمعدل والمهارات الشخصية ، 

 ألمانيا ( . – السعودية –ماليزيا مصر ، وخارجها ) ، داخل مصر 
  : علي مستوي العمل فى مجال التدريب 

) مناهج برنامج تدريبي بمجال  (428لقرابة )تولي إعداد المادة التدريبية والمشاركة في التدريب 

داخل وخارج ، واإلرشاد األكاديمي ، والتفكير  ات، والذكاء ( الصناعيوطرق تدريس التعليم 

 مصر. 

  المشاركة في اللجان والمجالسعلي مستوي  : 

 م ( .   2007:  2006بكلية التربية جامعة حلوان للعام الجامعي )  منسق مكتب التربية العملية -

 : حتى اآلن ( 2012بكلية تربية حلوان من ) بمجلس قسم المناهج وطرق التدريسعضو دائم  -

 م ( .  2017:  2016جامعة حلوان للعام الجامعي )  – بكلية التربية عضو لجنة البيئة -

 م ( .  2018:  2017للعام الجامعي )  جامعة حلوان – بكلية التربية رئيس لجنة التجميل -

 م ( . 2018حتى  2014م ) من عا بقسم المناهج وطرق التدريس رئيس اللجنة االجتماعية -

 م ( .  2018:  2017للعام الدراسي الجامعي )  بكلية التربية عضو مكتب التربية العملية -

  : علي مستوي البحث العلمي 
، وفى مجال  الصناعيالتعليم مناهج وطرق تدريس الوورقة عمل في مجال  ( بحث علمي26)أنتج 

منشور في مؤتمرات علمية ومجالت علمية محكمة ومصنفة داخل مصر  الصناعيالتعليم 

 وهى كما يلى :وخارجها 

فاعلية مقرر مقترح لمادة المقايسات بالتكامل مع مادة الرسم الفني لتنمية " رسالة ماجيستير :   -1

 م . 1999جامعة حلوان ،  –، كلية التربية  " كفاءة طالب المدرسة الثانوية الصناعية

فاعلية برنامج مقترح للتكامل بين المواد التكنولوجية في تنمية مهارات  "رسالة دكتوراه :  -2

كلية ،  " التفكير اإلبداعي لدى طالب شعبة الصناعات التشكيلية من خالل مقرر التطبيقات العملية

 م . 2004جامعة حلوان ،  –التربية 



المؤتمر  لكبيرةاالت التدريس لإلعداد بعض مشكدور تكنولوجيا التعليم في حل ورقة عمل :   -3

 م . 2005أغسطس  6:  5مية السادات من يلجمعية مصر المحروسة بلدى ، اكاد الثاني العلمي

 البالبصرية وفق متطلبات إعداد ط " تطوير مقرر التذوق الفني لتنمية الثقافة بحث مشترك : -4

لجمعية ل العلميالمؤتمر ،  حلوان وقياس فاعليته " جامعة –تكنولوجيا التعليم بكلية التربية  بةعش

 جامعة القاهرة "، التربوية  بالتعاون مع معهد الدراسات والبحوث العربية لتكنولوجيا التربية

 . 2006يوليه  6 : 5من  المعلوماتية وتكنولوجيا التعليم " في المدة

تنمية مهارات التفكير الناقد في ط التعلم النش استراتيجيات" فاعلية بعض  بحث فردى : -5

"  تصميم وبناء حقيبة تعليمية مقترحةخالل  من بالمدرسة الثانوية الصناعيةالمعرفي  والتحصيل

الرابع ، أكتوبر  العدد وبحوث ، المجلد السابع عشر ، مجلة تكنولوجيا التعليم : سلسلة دراسات، 

 م .2006

 دمة لتلبيةخناء الثأ الصناعيالتعليم  لميلمع ح" فعالية برنامج تدريبي مقتر بحث مشترك : -6

ضمان الجودة و االعتماد لمتطلباتالكمبيوترية وفقاً البرامج الفنية  الستخداماحتياجاتهم التدريبية 

: " إعداد المعلم  عشر لكلية التربية  جامعة حلوان امسخالمؤتمر الدولي األول العلمي ال،  "

 م . 2008إبريل  22 : 21في المدة من  واستراتيجيات التطوير"التعاون الدولي  وتنميته آفاق

على المحاكاة الكمبيوترية في مادة  للتدريس القائم ح" فاعلية برنامج مقتر بحث فردى : -7

مجلة  الب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ،الهندسي لتنمية الذكاء الفراغي لدى ط الرسم

 م .  2009" األول ، يناير  وبحوث ، المجلد التاسع عشر ، العدد اتتكنولوجيا التعليم : سلسلة دراس

 ل على التحصيل اآلجل وتنميةخالمدا التعليم متعدد استراتيجيةدام خر استث" أ بحث فردى : -8

كلية التربية وقياس اتجاهاتهم ب الصناعيبشعب التعليم  المعلمين البالتدريس لدى الط مهارات

جامعة الملك  -كلية التربية،  يةانسإلنمجلة العلوم التربوية والدراسات ا،  التدريس " نحدو مهنة

 م . 2010،  المملكة العربية السعودية ، مارس،  فيصل

في تنمية مهارات المنتج الفني لدى  للتدريبات المهنية ح" فاعلية برنامج مقتر بحث فردى : -9

النفس ،  التربية وعلم فيراسات عربية مجلة د،  رفية "زخالمدرسة الثانوية الصناعية ال طالبات

 .  م 2011يونيو  ء ثاني ،زالعدد السادس والعشرون ، ج مجلة عربية إقليمية محكمة ،

ن بالمدرسة العإلرفة وازخال يقة لتطوير برنامج إعداد فنيث" تصميم و بحث فردى : -10

مجلة دراسات عربية ،  " العالمية وقياس فاعليتها رفية في ضوء المعاييرزخالصناعية ال الثانوية

  2012 أكتوبر ، لثء ثاز، جثالثون العدد ال النفس ، مجلة عربية إقليمية محكمة ، التربية وعلم في

دراك المكاني لدى إلتنمية ا الذهنية الكترونية في طرائخدام الخ" فاعلية است بحث فردى : -11

بالسويس ، جامعة  العلمية لكلية التربيةالمجلة ،  رفية "زخالصناعية ال المدرسة الثانوية البط

 .  م 2013يوليو  –العدد الثالث  -المجلد السابع  السويس ،

الب لدى ط المهنيالذكاء  في تنمية طمتعدد الوسائ ح" فاعلية برنامج مقتر بحث فردى : -12

ية فى مجلة دراسات عرب،  رفية واتجاهاتهم نحو العمل اليدوي "زخال المدرسة الثانوية الصناعية

 . م 2014مايو  -الحادي والستون  العدد –إقليمية محكمة دوليا  وعلم النفس ، مجلة عربية التربية

( ن الرفة وإعختصميم وز)  عداد معلم التعليم الصناعيإل ح" برنامج مقتر بحث فردى : -13

التربية ، جامعة كلية ،  مجلة دراسات تربوية واجتماعية،  العالمية المعاصرة " لمواجهة التحديات

 . م 2015أكتوبر  -العدد الرابع  –المجلد الحادي والعشرون ،  حلوان

المستند إلى الدماغ في تنمية  تدريسية مقترحة للتعلم استراتيجية" فاعلية  بحث فردى : -14

المجلة التربوية ،  رفية "زخال المدرسة الثانوية الصناعيةالب البصري لدى ط مهارات التفكير

 . م 2016أكتوبر  -واألربعون  العدد السادس -جامعة سوهاج  تربية ،لكلية ال



 INFLUENCE OF FRICTION STER PROCESSING ON ث مشترك :حب -15

THE MICROSTUCTURAL, HARDNESS AND TRIBOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF A356 CAST ALUMINUM ALLOY  ، مجلة البحوث

 م . 2016سبتمبر  -151 جامعة حلوان مجلد رقم -بالمطرية  كلية الهندسة، الهندسية 

فى تنمية  Trezنظرية  مستند إلى مبادئ ح" فاعلية برنامج تدريبي مقتر حث فردى :ب  -16

المجلة العلمية لكلية ،  كلية التعليم الصناعي "الب ت التقنية لدى طالبداعي للمشكإلمهارات الحل ا

 . م 2016أكتوبر  -اني ث ءزج –العدد الرابع  -ن يثوالثال جامعة أسيوط المجلد الثاني التربية ،

 Effect Of Tool Rotational Speed, Pin Profile And Post بحث مشترك : -17

weld Heat Treatment On Microstructure And Hardness Of AA7020-O 

  Aluminum Plates Joined Using Friction Stir Welding  مجلة البحوث الهندسية

  م . 2017 مارس - بنهاجامعة  - شبراب ية الهندسةكل، 

 Enhanced Technique For Electrical Power Scavenging بحث مشترك : -18

From Acoustic Energy   جامعة حلوان  -بالمطرية  كلية الهندسة، مجلة البحوث الهندسية

  م . 2017 مارس -153 مجلد رقم

 Weld ability Of Conventional High Manganese Steel :بحث مشترك  -19

And Ladle Treatment One   جامعة  -بالمطرية  كلية الهندسة، مجلة البحوث الهندسية

  م . 2017 مارس -153 حلوان مجلد رقم

الثانوية الصناعية لتنمية  " تطوير برنامج إعداد العامل الفني بالمدرسة بحث فردى : -20

 المجلة التربوية لكلية التربية ،،  ياتية المرتبطة بسوق العمل "والمهارات الح المهارات العملية

 م . 2017واألربعون ، يوليو  العدد التاسع -جامعة سوهاج 

 Weld ability Of Super Bay notice And Triplex Structureبحث مشترك : -21

Steels   155 - رقمجامعة حلوان مجلد  -بالمطرية  كلية الهندسة، مجلة البحوث الهندسية- 

  م . 2017سبتمبر 

معايير األمن والسالمة الواجب توافرها لمكافحة الحريق بالورش التعليمية  بحث مشترك :  -22

مجلة دراسات تربوية واجتماعية ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، ،  بالمدارس الثانوية الصناعية

 . م 2017أكتوبر  -العدد الرابع  –العشرون ثالث والمجلد ال

 improvement of CTE and mechanical properties of مشترك :بحث  -23

copper by molybdenum additives via powder metallurgy technique   ،

 م . 2018 يونيو -158 جامعة حلوان مجلد رقم -بالمطرية  كلية الهندسة، مجلة البحوث الهندسية 

مج إعداد فنى النسيج بالمدرسة الفنية المتقدمة مبادئ وأسس بناء برنابحث مشترك :  -24

مجلة دراسات تربوية واجتماعية ، كلية التربية ،  الصناعية لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة

 .  م 2018أكتوبر  -العدد الرابع  –العشرون و رابع، جامعة حلوان ، المجلد ال

المعايير التصميمية للورش التعليمية الميكانيكية فى ضوء كفايات األمان  بحث مشترك : -25

مجلة دراسات تربوية واجتماعية ، كلية ،  والسالمة المهنية لطالب المدارس الثانوية الصناعية

 . م 2018أكتوبر  -العدد الرابع  –العشرون و رابعالتربية ، جامعة حلوان ، المجلد ال

بالمدارس الثانوية الصناعية وفق منهجية رؤية مستقبلية إلعداد العامل الفني  بحث فردى :  -26

جامعة  –الثالث لكلية التربية  الدوليالمؤتمر  ، الجدارات الحرفية للوفاء بمتطلبات سوق العمل

 م .  2018، ديسمبر  19:  17مدة من العين شمس " رؤى مستقبلية لتطوير التعليم وإعداد المعلم " 

 

 



  وورش العمل :  مية العلمؤتمرات العلى مستوى المشاركة فى 
، وورشة عمل في مجال التعليم الصناعي  ( مؤتمر علمي 23) شارك في حضور وإلقاء بحث في 

  . بمصر والسعودية واألمارات وماليزيا وألمانيا) محلياً ، واقليمياً ، وعالمياً ( 

  حلوان جامعة  –التربية كلية ب االمتحاناتأعمال على مستوى المشاركة فى : 

 .م  2008:  2004للفرقتين ) الثانية والرابعة ( من عام ية العلمالشعب كنترول عضو  -

 . م 2014:  2011من عام  الدراسات العلياكنترول عضو  -

 .م  2016:  2015( من عام  ثالثةوال ولىية للفرقتين ) األالعلمالشعب كنترول عضو  -

 م . 2018/  2017 الجامعيبالكلية على مدار العام  االمتحاناترئيس لجنة سير  -

  : االشتراك في الجمعيات العلمية 

  مصر عضو في العديد من الجمعيات العلمية داخل وخارج

  : األعمال المتميزة  

جامعة  -معهد تورانس  -(  اإلبداعيالصناعي  الفنيمحكم ومقنن عالميا في ) المنتج معيار له  -

 م . U- S – A 2004جورجيا 

تطوير تفعيل دور وحدة بعنوان ) دراسة لحلوان جامعة  –بكلية التربية فريق بحثي  معـ االشتراك 

( ضمن مشروع بحوث العمل  التدريب بالتعليم الصناعي بمدرسة المرج الثانوية الصناعية

 م .2006 عام مصر – USAIDالمستند لقرار برعاية 

 م2006مصر  –بعنوان ) شكل وشكل ( باتيلية القاهرة  التشكيليفن ال يففردى معرض تنظيم  -

 عام  ـ جمهورية مصر العربية فى المدة من بجامعة حلوان مشاريع التطويرـ شارك في العديد من 

 م . 2007 حتى عام م2005

ضمن فريق من " األطلس المفاهيمى" لرابطة دول مجلس التعاون الخليجي شارك في إعداد ـ 

 م .2007 عام مصر -الباحثين  االساتذة و

 م . 2009 عام مصر –الصناعي الفني وتطبيقاته في التعليم  مكتشف الذكاء الفراغي -

  -ة الثانوي، والمرحلة  األساسيبمرحلة التعليم وثيقة معايير بناء مناهج التربية الفنية تولى إعداد ـ 

 م 2012:2011على مدار مصر –وزارة التربية والتعليم  - والمواد التعليمية مركز تطوير المناهج

وزارة  -الصناعي  الفني الثانويبمرحلة التعليم  دبلوم الخط العربي والتذهيبـ تولى إعداد ملف 

 م .2012 عام مصر –التربية والتعليم 

 مصر –وزارة التربية والتعليم  -الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني ـ منسق ملف إنشاء 

 م .2012عام 

جمهورية مصر ) تعليم فنى ( التربية والتعليم  ةراوز الفنيرئيس قطاع التعليم ل استشاري -

 .م 2014:  2013 على مدار العام الدراسي العربية

جمهورية  -فعاليات ورشة العمل األولي لتطوير مناهج تخصص الزخرفة واإلعالن ـ شارك في 

 م 2014مصر  -فندق سفير  -مصر العربية برعاية وزارة التربية والتعليم وشركة سكيب للدهانات 

 م . 2015عام  ماليزيا  - وتطبيقاته في التعليم الصناعي مكتشف الذكاء المهني -

 – بمصر المهنيوالتدريب تطوير التعليم الفني ل رؤيته  حلقات تليفزيونية حولشارك في عدة  -

 م . 2018 حتى عام 2014 من عام التليفزيون المصري

من  مصر وصاحب فكرة إنشاء الجمعية العربية للتعليم الفني والتدريب المهنيعضو مؤسس  -

 م .2014عام 

مجهوداته في سبيل رفعة لم نظراً  2016عام من سفير التعليم الفني بمصر حصل على لقب  -

 . مصر  –التعليم الفني بمصر من وزارة التربية والتعليم ، جمعية سفراء التعليم الفني 



) إعداد شارك ضمن فريق بحثي من كليات التعليم الصناعي بمصر في حضور فعاليات برنامج  -

جامعة  -م 2015/  12/  21:  5( فى المدة من   المهنيوالتدريب  الفنيمناهج وبرامج التعليم 

 ألمانيا .  -زيجن 

كلية بم 2017حتى عام  2014 عام  منالمراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة  عضو لجنة -

 جامعة حلوان .  -التربية 

، وموثقة باسمه  الجدارات الحرفيةمنهجية فكرة تطوير مناهج التعليم الفني بمصر وفق صاحب  -

 م  2012 عام من حرفة (═ ) منهج تحت شعار 

تطوير مناهج وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني وفق مفهوم وضع األطر العامة لشارك في  -

 .م 2017 حتى منتصف عام2016الجدارات بجمهورية مصر العربية منذ بداية عام 

 -ية كلية التربمجلس إدارة مشروع حزم برامج التعليم الصناعي وتأهيلها لالعتماد عضو  -

 . م  2017حتى صيف عام م  2016 عام جامعة حلوان من

 م .  2014 عام مصر من  –داخلي معتمد من الهيئة القومية لالعتمادمراجع  -

ببرنامج اإلرشاد  بالمرحلة الثانوية الصناعيةكتب أدلة الصفوف الثالثة مراجعة وتعديل  -

، وزارة التربية والتعليم  -بجمهورية مصر العربية والتوجيه المهني لمسيرة الحياة العملية 

 م Giz 2016التعاون الدولي األلماني بمشاركة وحدة 

:  7في المدة من  بمصر اللوجستيةلمناهج لوضع اإلطار العام لعمل الورش العديد من  فيشارك  -

 بفندق هيلتون ببرج العرب باإلسكندرية . م  2016 أغسطس عام 18

 

 بشأنه هدراقرارات وزارية ص  : 

) صناعي ، زراعي ، تجارى ، فندقي ( مناهج التعليم الفني وتحليل رئيس لجنة فحص  -

 – ر التعليم الفني والتدريب المهنييوزدكتور : محمد يوسف بتكليف من جمهورية مصر العربية 

 م . 2015/  2/ 25صادر بتاريخ ( 9بقرار وزاري رقم ) -بمصر 

     بتكليف من  الجداراتجية هنممراجعة واعتماد االطر العامة لمناهج التعليم الفني بمصر وفق  -

 ( 46بقرار وزاري رقم )  -بمصر  – وزير التربية والتعليم دكتور : الهاللى الشربينىاألستاذ ال
 م . 2017/  2/  12صادر بتاريخ 

بمدارس التعليم الجدارات جية هنالتعليم الفني بمصر وفق معضو لجنة تصميم وتنفيذ مناهج  -

بمصر  –وزير التربية والتعليم  شوقيطارق دكتور : بتكليف من  ) نظام السنوات الخمس ( الفني

  م . 2018/  3/  12صادر بتاريخ  ( 63بقرار وزاري رقم )  -

 

 الجوائز العلمية وشهادات التقدير  : 

وعطاءه  ات التقدير نظراً لمجهوداته العلمية دوشها حصل على العديد من الجوائز العلمية  -

من جامعة حلوان ، وكلية التربية ، وقسم المناهج وطرق  الفنيالدائم لدعم وتطوير التعليم 

 بمصر .  الفنيالتدريس ، ووزارة التربية والتعليم ، والعديد من مدارس وقطاعات التعليم 

 

 مهارات شخصية : 

 . بتميز لديه القدرة على إدارة العمل  -

 فريق .  فييجيد العمل  -

 يجيد حل مشكالت العمل والتعامل مع األزمات .  -

 قدرة على إنتاج أفكار غير نمطية ) ابتكاريه ( . لدية ال -

 . مع اآلخر يمتلك مهارات التواصل الفعال  -


