
                                                        

 

 

  

 الســـيـزج الـذاتـيح          
  General Information تياناخ عامح: 

 االسى

Name 
 شًؼخ احًذ صبنح انشمش٘

 انمغى

Department 

 

ٔسٚبض االطفبل انزشثٛخ  

 انًسًي انوظيفي

Staff position 
 أعزبر يشبسن 

 اندُغٛخ

Nationality 
 ًُٚٛخ

 رقى انتهفوٌ

Phone 

110221550096900 

11027705050200 

110279.910955 

 اإلًٚٛم

Email 
shasash2013@gail.com 

 انتخصص انعاو

Specialization 

يُبْح ٔطشق –رشثٛخ 

 رذسٚظ

 انزخصص انذلٛك

Area of 

Specialization 

 -يُبْح ٔطشق رذسٚظ انؼهٕو

 رشثٛخ ثٛئٛخ

  Education History  املؤهالخ الدراسيح:

 نوع انًؤىم

Certificate  

 تاريخو

Date  

بهذ انحصول 

 عهيو

Country 

 انجايعت

University 

 طريقت انحصول عهيو

Study Theme 

 يالحظاث

Note 

في  دكتوراه

)يناىج وطرق انتربيت

 تذريس(

4002-

  اَزظبو أعٕٛطخبيؼخ  يصش و 4002

في انًاجستير

يناىج وطرق انتربيت)

 (تذريس

8992-

 و4000

  اَزظبو خبيؼخ ػذٌ انًٍٛ

ت في تربي انبكاالريوس

 وانعهوو
8929-

 و8994

  اَزظبو خبيؼخ ػذٌ انًٍٛ

 املزتثح العلميح:
 انًرتبت

Title 

 تاريخو

Date 

 بهذ انحصول عهيو

Country 

 انجايعت

University 

طريقت انحصول 

 عهيو

Study Theme 

 يالحظاث

Note 

 يحاضر

Lecturer  
  َزظبوا  خبيؼخ ػذٌ انًٍٛ 9110

 أستار يساعذ

Assistant 

Professor 

  اَزظبو أعٕٛطخبيؼخ  يصش 9116

 أستار يشارك

Associate 

Professor 

  أثحبس يُشٕسِ خبيؼخ حضشيٕد انًٍٛ و5/88/4082

 أستار

Professor 
     

      اخرى



                                                        

 

 

  Teaching Courses املىاد التي درستها:
 

   Publication outside the University:األحباث العلميح املنشىرج

  .فؼبنٛخ يمشس انزشثٛخ انجٛئٛخ فٙ رًُٛخ انًفبْٛى ٔ االردبْبد انجٛئٛخ نذٖ طبنجبد  فٙ خبيؼخ حضشيٕد  .0

 انًادة

Course Name 

 انسنت

Teaching Year 

 يالحظاث

Note 

 جايعت عذٌ:
 ٛبءكًٛانطشق رذسٚظ  -

 طشق رذسٚظ االحٛبء -
 زؼهًٛٛخم انٕعبئاناَزبج  -
ػهٗ انزشثٛخ  اإلششافانًشبسكخ فٙ  -

 . نطبنجبد كهٛخ انزشثٛخ.انؼًهٛخ

 

  و0006-9111

 جايعت حضريوث:

ليُبْح ٔطشق رذسٚظ سٚبض األطفب -  
اػذاد يؼهًخانشٔضخ  -  

.انزشثٛخ انجٛئٛخ فٙ سٚبض األطفبل -  
بض األطفبل.أعبنٛت رذسٚظ انًفبْٛى فٙ سٚ -  

أعبنٛت رذسٚظ انًفبْٛى انؼهًٛخ -  

.أعبنٛت انجحش انؼهًٙ -  

رًُٛخ خجشاد نطفم نشٔضخ -  

.انزغزٚخ نطفم انشٔضخ  

انزشثٛخ انجٛئٛخ فٙ يدبل انخذيخ االخزًبػٛخ   -  

  نطبنجبد  سٚبض األطفبليشبْذح  ٔ إلششافا-

ػهٗ انزشثٛخ انؼًهٛخ  اإلششافانًشبسكخ فٙ  -

.ألطفبلانطبنجبد سٚبض   

 يساق انًاجستير

 -إػذاد يشثٛخ سٚبض األطفبل  
الطفبل.يُبْح ٔثشايح سٚبض ا - 

فم نشٔضخطرًُٛخ خجشاد   

  اعبنٛت انجحش انؼهًٙ

و9111-9102   

 جايعت نجراٌ :

انزشثٛخ انجٛئٛخ.     -  
 انزشثٛخ ٔانًدزًغ.  -

 انًذسعخ ٔانًدزًغ. -

 انًُبْح انزؼهًٛٛخ ٔرُظًٛبرٓب    

 انؼهًٛخ نطفم انشٔضخرًُٛخانًفبْٛى  -
 طشق رذسٚظ انؼهٕو -
 رغزٚخ طفم -

و9102-19107   



                                                        

 

 

 خ انًفبْٛى انؼهًٛخ ٔانذُٚٛخ نذٖ طفم انشٔضخ.فٙ رًُٛسعٕو انًزحشكخ أفالو فؼبنٛخ   .9

االحزٛبخبد انزذسٚجٛخ ٔػاللزّ ثبنكفبٚبد انًُٓٛخ نهًؼهًبد انشٔضخ فٙ ضٕء يؼبٚٛش اندٕدح انًُٓٛخ  .0

 فٙ يذُٚخ انًكال.

فؼبنٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ فٙ رشثٛخ انجٛئٛخ فٙ رًُٛخ انغهٕن انجٛئٙ انًغئٕل نذٖ اطفبل انًشبسكٍٛ فٙ  .2

 و9100ئٙ االٔل  فٙ يذُٚخ انًكال انًخٛى انجٛ

   املهماخ العلميح .5

 9100انٗ 9111االششاف  ػهٗ اثحبس انزخشج طبنجبد سٚبض االطفبل يٍ -0

 9109يُبلشخ اثحبس طبنجبد انًبخغُٛش فٙ سٚبض االطفبل فٙ خبيؼخ حضشيٕد  -9

 .9102يُبلشخ اثحبس  انذكزٕسح فٙ انزشثٛخ  خبيؼخ ػذٌ  -0

 هطبنجبد انًبخغزٛش ٔانجكبالسٕٚط فٙ لغى سٚبض االطفبلاالششاف ػهٗ انخطظ انجحثٛخ ن -2

 

    Administrative Positions: اإلداريحاملناصة 
 

 (7102جاهعة نجراى )الفصل الثاني-هشرفة وحدة االنشطة والدعن الطالبي في كلية العلوم واآلداب بشرورة -

 خبيؼخ َدشاٌششٔسِ)انجُبد(-داة ٔانؼهٕو ٔاٜ انزشثٛخ يُغمخ لغى انزشثٛخ ٔسٚبض األطفبل فٙ كهٛخ -

 م7102الفصل االول  -7105 -

 م7102-7112.خبيؼخ حضشيٕد–كهٛخ انجُبد -سئبعخ لغى سٚبض األطفبل -

 م7102-7112. اإلششاف انزشثٕ٘ ػهٗ سٔضخ اندبيؼخ انًُٕرخٛخ انزبثؼخ نهكهٛخ انجُبد -

 م.9102-9110سئبعخ لغى انزٕػٛخ ٔانزذسٚت فٙ يشكض انذساعبد ٔانجحٕس انجٛئٛخ -

 7102-7102هدرب في وحدة الجودة  واالعتواد االكاديوي في كلية العلوم واآلداب بشروره جاهعة نجراى -

-  

  أنشطح خاصح جبىدج التعليم العايل
  

 

  
  ًٙانًشبسكخ فٙ رذسٚت اػضبء ْٛئخ انزذسٚغٙ فٙ اعزشارٛدٛبد انزذسٚظ انحذٚثخ فٙ انًهزمٗ انؼه

 9107اثشٚم 02 -02خبيؼخ َدشاٌ يٍ –ٔسِ االٔل نكهٛخ انؼهٕو ٔاٜداة ثشش
  انًشبسكخ فٙ رذسٚت اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ضًٍ خطخ رأْٛم انٓٛئخ انزذسٚغٛخ ربثغ نٕحذح اندٕدح

 و 9107-9102ٔاالػزًبد االكبدًٚٙ
  انًشبسكخ فٙ انجشَبيح انزذسٚجٙ إلػذاد خجشاء رطٕٚش انجشايح األكبدًٚٛخ  انز٘ َظًّ يدهظ االػزًبد

 و9102-09-6ٔضًبٌ اندٕدح فٙ انًٍٛ   األكبدًٚٙ
  انًشبسكخ فٙ يؤرًش انؼهًٙ انزبعغ ػشش نهدًؼٛخ انًصشٚخ نهًُبْح ٔطشق انزذسٚظ ٔيٕضٕػخ

 و خبيؼخ ػٍٛ شًظ. 9117ٕٚنٕٛ  92-95رطٕٚش يُبْح انزؼهٛى فٙ ضٕء يؼبٚٛش اندٕدح فٙ 
 .حضٕس انؼذٚذ يٍ انذٔساد انزذسٚجٛخ فٙ يدبل اندٕدح 

 )مدرب/متدرب( ورش العمليف االشرتاك 
  

 



                                                        

 

 

 .انؼًم انجٛئٙ فٙ يحبفظخ حضشيٕد ٔاألٔنٕٚبدرحذٚذ االحزٛبخبد  خيُفز ٔسش   -
)يششٔع رًُٛخ لذساد أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ  اخزٛبص ثشَبيح انزذسٚجٙ فٙ اندٕدح ٔاالػزًبد  -

 خبيؼخ أعٕٛط(–ٔانمٛبداد 
خ لذساد أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانمٛبداد اخزٛبص ثشَبيح انزذسٚجٙ فٙ رصًٛى انًمشساد)يششٔع رًُٛ -

 خبيؼخ أعٕٛط(–
–اخزٛبص ثشَبيح انزذسٚجٙ  انزؼهٛى االنكزشَٔٙ)يششٔع رًُٛخ لذساد اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانمٛبداد 

 خبيؼخ أعٕٛط(
)يششٔع رًُٛخ لذساد أػضبء ْٛئخ teaching with technologyاخزٛبص ثشَبيح انزذسٚجٙ    -

 .ؼخ أعٕٛط(خبي–انزذسٚظ ٔانمٛبداد 
 

 

 )مدرب/متدرب( الدوراخ
   

رذسٚت  انمٛبداد انُغٕٚخ فٙ ششٔسح ضًٍ ثشَبيح خًؼٛخ انزًُٛخ االعشٚخ كٛفٛخ يٕاخٓخ   -

 9102اندًٕٓس
رذسٚت يُغٕثبد كهٛخ انؼهٕو ٔاٜداة ثششٔسِ ضًٍ ثشَبيح خًؼٛخ انزًُٛخ االعشٚخ حٕل نغخ  -

 9102اندغذ

 
ٕيٛخ ٔاألْهٛخ فٙ يذُٚخ رشٚى حٕل كٛفٛخ اػذد ٔ رُفٛز األَشطخ  رذسٚت يؼهًبد سٚبض األطفبل انحك  -

   و.9102انزؼهًٛٛخ نطفم انشٔضخ فٙ يبسط 

و.حٕل يُبْح ٔطشائك انزذسٚظ 9100رذسٚت يؼهًبد سٚبض األطفبل  فٙ انًذسعخ انجٛبٌ االْهٛخ  -

 انًغزخذيخ+ صٛبغخ األْذاف انغهٕكٛخ.

 ارٛدٛبد رذسٚظ انًفبْٛى انجٛئٛخ نطفم انشٔضخ.و حٕل اعزش9109رذسٚت يؼهًبد سٔضخ انضٛبء -

يٍ لجم يؤعغخ انؼٌٕ فٙ ثزًٕٚم انًشبسكخ فٙ رذسٚت يؼهًبد سٔضخ اندبيؼخ انًُٕرخٛخ   

 و.9100

يٍ لجم  ثزًٕٚم انًشبسكخ فٙ رذسٚت يؼهًبد سٚبض األطفبل األْهٛخ فٙ يحبفظخ. حضشيٕد  -

 و9101يؤعغخ انؼٌٕ فٙ

فٙ يحبفظخ أثٍٛ  GTZ انًُٛٙ -ذاسط انًُٕرخٛخ نًششٔع األنًبَٙ انًشبسكخ فٙ رذسٚت يؼهًٙ انً -

 و..9110حٕل يذاخم ٔأعبنٛت انزؼهٛى انجٛئٙ فٙ ػبو

 -:(  910-910)انًشبسكخ فٙ رذسٚت اعزشبسٍٚٛ فٙ صُذٔق االخزًبػٙ نهزًُٛخ فٙ يدبالد اٜرٛخ  -

 .( PRAا نجحش انغشٚغ ثبنًشبسن)            -

 انهدبٌ انًدزًؼٛخ .كٛفٛخ رشكٛم             -

 رؼهٛى انفزبح  فٙ يحبفظخ حضشيٕد.           -
. 

   على األنشطح الالصفيحاإلشزاف 
 



                                                        

 

 

9107– 9105انًشبسكخ فٙ انًؼبسض انجٛئٛخ نطبنجبد كهٛخ انؼهٕو ٔاٜداة ثششٔسح - 
9102خبيؼخ َدشاٌ-يشبسكخ فٙ ثشَبيح يجذػٌٕ فٙ كهٛخ انؼهٕو ٔاٜداة ثششٔسِ - 

عُٕاد فٙ يذُٚخ انًكال رحذ شؼبس  01-2ٙ إػذاد ٔإداسح انًخٛى انجٛئٙ األٔل  نألطفبل يٍ عٍانًشبسكخ ف  -

و.ثزًٕٚم يٍ يؤعغخ 9109/ 7-05انٗ 2-05نُحًٙ ثٛئزُب  انًُؼمذ يٍ   

 العوى للتنوية.  

رمذٚى ػذد يٍ انًحبضشاد انزٕػٕٚخ فٙ و ٔيكبفحخ انغشطبٌ فٙ ػذد كجٛش يٍ يذٌ حضشيٕد انٕاد٘  - -

حشاء ٔانغبحم ربثؼخ نهًؤعغخ حضشيٕد نهًكبفحخ انغشطبٌ.ٔانص  

9102-9111انًشبسكخ فٙ اإلششاف ػهٗ األَشطخ انطالثٛخ انغُٕٚخ فٙ خبيؼخ حضشيٕد  - -  

 9102- 9116رأعٛظ خًبػخ أَصبس انجٛئخ فٙ خبيؼخ حضشيٕد 

 

    Books : املؤلفاخ
 

  

 

  

 

  

 

 

 
 


