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 المؤهالت العلمية 

كلياة التبيياة    –  1998بكاللويوو  ربيياة يوال ااااااااااااااياة بتعام ب  ال    ام  اما   ال     - •
 . لمعة حلوان –البول ية للبن ن بللهب  

( كلية   البول ااااااية حبكةال و رخصاااااا    ل  2004مل ساااااات ب ربيية يول ااااااية  ل    •
   لمعة حلوان  –التبيية البول ية بللهب  

 حبكةال و  ل  رخصاا     2016بول ااية  ل البمنية والتبيية  ال الفلساافة     دكتوياه  •
   لمعة حلوان –( كلية التبيية البول ية للبن ن بللهب  البول ية

 التدرج الوظيفي

  لو  الحبكه – لمعة حلوان   –بللهب    للبن ن  بكلية التبيية البول ااااااااية حث طللب ب - •
 . 31/12/2004  حتي1/10/2002

   1/3/2010 لمعة حلوان من    –بللهب     للبن ن  ممي  مسل م بكلية التبيية البول ية •
 . 30/3/2016حتي 

حت     31/3/2016وان من   لمعة حل –بللهب   للبن ن  ممي  بكلية التبيية البول ااااية   •
 .اآلن 

  من   االمعااة حلوان-ماام ب رنف االم للرختبب العلر  بكليااة التبييااة البواال اااااااااااااايااة للبن ن   •
 االنحت   19/12/2019

 

 الرسائل العلمية 

 "ات الك نرلريكية خالل رعلم مهلية الموية الهوائية األملمية الرتكوية    الجربلزالتغ ب " -

 



يرة ومهليرهل التره مية كرؤشب للتميوب "التحل ل الب وميكلنيك  لرهلية ركلرشف الرستق -
 الرو ه  ل   هلز الععلة     ربلز الب لل" 

 

 

 التدرج األكاديمي

- 

 االبحاث والدراسات 

- 

- 

 النشاط الطالبي

 .كةالحب  لم لتميوس ملدة الفبقة الثلنية  –ة التبيية محل ب بكلي -

ه( لتاميوس مالدة مامخال  لو  حبكا-الفبقاة الثاللثاة رداية –محال ااااااااااااااب بكلياة التبيياة البوال ااااااااااااااياة  -
 .الحبكيالتحل ل 

الفبقة البابعة رخصاا   لو  الحبكة البول ااية(لتميوس ملدة -ب بكلية التبيية البول اايةمحل اا -
 الريكلنيكل التعل مية.

 . البول يةالعلب العوي بعسم  لو  الحبكة ملدة و   ربلزملدة  رميوس -

تميوس ل  الفبقة البابعة رخصااااا   لو  الحبكة البول اااااية(-  ب بكلية التبيية البول ااااايةمحل ااااا -
 ملدة النشلط الكهبيلئ  للعضالت 

 ليم لطالب التبيية العرلية.وزاية التبيية و التع ربيية يول ية برماي داخل  مو ه  -

 والحضور في المؤتمرات والندوات المشاركة  

التبيية البول ية بجرهويوة مصب كليلت رؤررب العلر  العللر  لإلبماع البول   ل ضو بلجلن ا ماد ال -
تو  والرعبي رقلمتهل بللصللة البئيسية بكلية يية  بللتعلون مع  لئزة الشيخ / محرم بن ياشم آل مكالعب 
 .10/11/2012خالل الفتبة  يية البول ية للبن ن بللهب التب 

 2016"البول ة و الصحة و الربأة"رونس سبتربب   المول للرؤررب ايك ب ضو مشل -

 المؤلفات

- 


