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 م3771-3791 بمصر العام بالتعليم مدرس. 

 م.3777-3771 التربية أصول بقسم مدرس 

 تعليمية وإدارة مقارنة تربية مساعد أستاذ 

 .م1002-3777 التربية، أصول بقسم

 التربية كلية تربوية، إدارة مشارك أستاذ 

  .م1009-1003 الفترة عمان سلطنة بصحار،

 التعليمية واإلدارة المقارنة التربية أستاذ 

 التربوية، واإلدارة المقارنة التربية بقسم

 .م1030 إلى 1002 منذ

 التربوية واإلدارة المقارنة التربية قسم رئيس 

  م1030-1009 عام منذ

 التعليمية واإلدارة المقارنة التربية أستاذ 

 التربوية واإلدارة المقارنة التربية بقسم

 1030 منذ المتفرغ،

 لترقية الدائمة العلمية باللجنة محكم عضو 

 تربية تخصص المساعدين واألساتذة األساتذة

 عاشرةال الدورة" تعليمية وإدارة مقارنة

1009-1033. 

 األساتذة لترقية الدائمة العلمية اللجنة عضو 

 مقارنة تربية" تخصص المساعدين واألساتذة

 1031-1031 عشرة الحادية الدورة وإدارة

 لترقية الدائمة العلمية باللجنة محكم عضو 

 تربية تخصص المساعدين واألساتذة األساتذة

 عشرة الثانية الدورة" تعليمية وإدارة مقارنة

1032-1037 

 األساتذة لترقية الدائمة العلمية اللجنة عضو 

 مقارنة تربية تخصص المساعدين واألساتذة

-1037 عشرة الثالثة الدورة" تعليمية وإدارة

 .م32/1/1010 حتى 1011

 مهام إدارية

 ضمان مركز مدير نائب 

 منذ حلوان جامعة – الجودة

 م1030

 لمركز التنفيذي المدير 

 – الطالبي والتقويم القياس

 م1033 منذ حلوان جامعة

 والتقويم القياس مركز مدير 

 سبتمبر-حلوان جامعة-الطالبي

 اآلن حتى م1031

 بالهيئة الفنية اللجنة عضو 

 جودة لضمان القومية

 .واالعتماد التعليم

 17- بالهيئة معتمد مراجع 

 جودة لضمان القومية

 .واالعتماد التعليم

 18- بالهيئة معتمد مدرب 

 جودة لضمان القومية

 .واالعتماد التعليم

 بالمركز معتمد مراجع 

 واالعتماد للتقويم الوطني

 بالمملكة(NCAAA) األكاديمي

 السعودية العربية
 

  

 المهارات

 اللغـات

 العربيـة  

 اإلنجليزيـة  

 

 

  تبمجاال اهتم

 ةيالدولالمقارنةالتربية

 واإلدارة التربوية،

 والتخطيط اإلستراتيجي


