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 الخبرة:
 

 : القيوووام بالتووودريج فوووي مجوووال ت اص اووواج وا وووترال  الموووواد  مجاااال التااادري
 ث 3152ذ منالعرالة وكيعية صنع م تأضرات التجميلت

 في اصكاديميات والمراكز اصتية:

 .مركز اصنطاكي للتدريج واال تاارات بالمنصورة 

 .ركاديمية طاقة الأياة بالقا رة 

 .ركاديمية اصميا الدولية للتنمية البارية والتطوير بطرابلس بلبناا 

 .مركز اإلكليل للطج البديل بالجزائر 

 .مركز اليا ميا للطج اصصيل بالجزائر 

 ركوووووز المصووووورل الووووودولي للووووودورات التدريبيوووووة واال تاوووووارات الرياضوووووية الم
 بالقا رة.

 .المركز الرياضي للطج التكميلي بالقا رة 

 .الجمرية المغربية للبأه الرلمي في الطج التكميلي بأكادير بالمغرج 

 .المركز العرن ي للرلوم الطبية: تدريج وتطوير باإل كندرية 

  الشرعية.العمل بالعالج بالقرآن والرقية 
 .عمل دورات تدريبية عن العالج بالقرآن 
 .صاح  مركز األنطاكي للتدري  واالستشارات بالمنصورة 
 .صاح  شركة األنطاكي لمستحضرات التجميل بالمنصورة 



  حكومي:المجال 
  و ووائل ترليميووة بوووزارة التربيووة والترلوويم المصوورية منووذ ( ر ) ملووت ماوور

3111. 
 عملت في صيانة أجهزة الحاس  ا( آلليsoftware.) 

 
 :اإلعالم 

  تموووت د ووووتي  لوووي الهووووا   لوووي ت قنووواة   ت فوووي برنوووام   وووا ت   ت يووووم
 . رابط البرنام :57
 

  تموووت د ووووتي  لوووي الهووووا   لوووي ت قنووواة   ت فوووي برنوووام   وووا ت   ت يووووم
 . رابط البرنام :57
 

  تموووت د ووووتي  لوووي الهووووا   لوووي ت قنووواة   ت فوووي برنوووام   وووا ت   ت يووووم
 رنام :. رابط الب57
 

  تموووت د ووووتي  لوووي الهووووا   لوووي ت قنووواة   ت فوووي برنوووام   وووا ت   ت يووووم
 . رابط البرنام :57
 

  تموووت د ووووتي  لوووي الهووووا   لوووي ت قنووواة   ت فوووي برنوووام   وووا ت   ت يووووم
 . رابط البرنام :57
 



  تموووت د ووووتي  لوووي الهووووا   لوووي ت قنووواة   ت فوووي برنوووام   وووا ت   ت يووووم
 . رابط البرنام :57
 

   لوووي الهووووا   لوووي ت قنووواة   ت فوووي برنوووام   وووا ت   ت يووووم تموووت د ووووتي
 . رابط البرنام :57

 
  تموووت د ووووتي  لوووي الهووووا   لوووي ت قنووواة   ت فوووي برنوووام   وووا ت   ت يووووم

 . رابط البرنام :57
 

  تموووت د ووووتي  لوووي الهووووا   لوووي ت قنووواة   ت فوووي برنوووام   وووا ت   ت يووووم
 . رابط البرنام :57

 
 ة   ت فوووي برنوووام   وووا ت   ت يووووم تموووت د ووووتي  لوووي الهووووا   لوووي ت قنوووا

 . رابط البرنام :57
 

 التعليم:
 لم تكتمل حتي اآلن(  كلية القرآن الكريم بجامعة األزهر بطنطا(. 

 (4002- 4004 )ن معهد القراءات األزهري تخصص القراءات م
 .بالمنصورة

 (4002 )القراءات من معهد قراءات السنبالوين األزهري. تخصص 

 (4000عالية القرا ).ءات من معهد قراءات السنبالوين األزهري 



 (4002.إجازة في متن تحفة األطفال في التجويد ) 

 (4002.تجويد القرآن من معهد قراءات السنبالوين األزهري ) 

 (0121 ) بمدرسة السنبالوين الثانوية الصناعية بنين. دبلوم فني صناعي 

 األبحاث: المؤلفات: : براءات االختراع:
 حثيااة الشاارفية بتقاادير امتياااز مااش مرتبااة الشاارف فااي بحااث:   الاادكتوراه الب

مان مجلاع علمااء ومبادعي مصار  مرض الساكري )العاالج ومكمال ئا(ا ي( 
 .4002/ 0/ 42والعر  بتاريخ 

  مكمل ئ(ا ي لعاالج الديادان وطفيلياات الجهااز الهضامي  براءة اختراع عن(
بأكاديميوووة  مود وووة لووودل مكتوووج بووورا ات االرتووورا  المصووورل  لجمياااش االعماااار(

 .3151/ 7البأه الرلمي والتكنولوجي بوزارة البأه الرلمي المصرية بتاريخ 

  لودل مكتوج بورا ات االرتورا  المصورل  مود ةاألمثل()الحل براءة اختراع عن
بأكاديميووة البأووه الرلمووي والتكنولوووجي بوووزارة البأووه الرلمووي المصوورية بتوواريخ 

7 /3151. 

  لوودل مكتووج  مود ووة السااكر(يااد لمرضااي )مكماال ئاا(ا ي مفبااراءة اختااراع عاان
برا ات االرترا  المصورل بأكاديميوة البأوه الرلموي والتكنولووجي بووزارة البأوه 

 .3151/ 7الرلمي المصرية بتاريخ 

  لووودل مكتوووج بووورا ات االرتووورا   مود وووة الااا(هبي()الكاااريم باااراءة اختاااراع عااان
ي المصورية المصرل بأكاديمية البأه الرلموي والتكنولووجي بووزارة البأوه الرلمو

 .3151/ 7بتاريخ 

   ت  فضل الرحمن في الوقاية من شر اإلنع والجانتأليف ونشر كتا. 



  الحروف لتعليم المخارج والصفات للحروف واآلفاات تأليف ونشر بحث عن  
 .التي تطرأ عليها 

  عن   قاعدة بغدادية    الفتح    الضام    الكسار   إصدار سلسلة من كتيبات
 طفال بالروضة للمدرسين لتسهيل دراساتها.  في تعليم اللغة لأل

 الدورات التدريبية:

 تكنولوجيا المعلومات: 

 (51 /3155 )(ICDL ).الررصة الدولية للأا ج اآللي 

 :اللغة اإلنجليزية 

  ( دورة ت صووووووووووووووتيات ت 3152)موووووووووووووارس "Phonetics" فوووووووووووووي المركوووووووووووووز 
 الدبلوما ي للتدريج واال تاارات بالقا رة.

  انجليوووزل مأادموووة موووا الجامروووة االمريكيوووة للدرا وووات ( دورة 3152)موووارس
 التأريرية بالقا رة.

   ( دورة انجليووووووووووزل  ووووووووووام  الم وووووووووتول اصول مووووووووووا مركووووووووووز     3152)موووووووووارس
 بالمنصورة.

   ( دورة انجليووووووووزل  ووووووووام  الم ووووووووتول الموووووووواني مووووووووا مركووووووووز     3152)مووووووووارس
 بالمنصورة.

 :الط  األصيل 



 (55 /3152 )بعااااااا لتركيبهااااااا   دورة تصاااااانيف النباتااااااات الطبيااااااة ت
من المركاز القاومي للبحاوث بالقااهرة )الوحادة (ات الطاابش الكيميا ي  

 الخاص بالتدري (. 

  موووووا ركاديميوووووة  الااااادورة التدريبياااااة فاااااي األعشاااااا  ( 3152) وووووبتمبر
MESC  الدوليووة بالقووا رة باالاووترال مووع النقابووة الرامووة للرووامليا بالطووج

ا ووط مأموود ال وويد لموودة اضوور ر. د.  بوود البالبووديل والتكميلوويث مووع المأ
  ا ة مرتمدة. 11

 (5 /3153 – 2 /3152 ) دورة فااي الطاا  البااديل   نباتااات طبيااة– 
 MESCموووا ركاديميوووة اإلبااار الصاااينية  –كاااؤوع الهاااواء : حجاماااة 

  ا ة مرتمدة . 511الدولية بالقا رة لمدة 

  مووا ركاديميووة  دورة تدريبيااة فااي تركيبااات األعشااا   ( 3152) ووبتمبر
MESC ة بالقووا رة باالاووترال مووع النقابووة الرامووة للرووامليا بالطووج الدوليوو

 وا ة  11البديل والتكميليث مع المأاضر د.  وادل مأمود ال ويد لمودة 
 مرتمدة.

 (2 /3152- 5 /3152 ) الااااااااااااااااااااادروة المحترفاااااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااااااي 
باصكاديميوة المعتوأوة للطوج التكميلوي بالقوا رة بتقودير : الريفلكسولوجي 

 جيد جدًا.

 (51 /3152دورة   )  موووا تشاااابأل األعاااراض ماااش إخاااتالف األماااراض
النقابووووة الرامووووة للرووووامليا بالطووووج البووووديل والتكميلوووويث مووووع المأاضوووور د. 

  اط   زيز. 



 (2 /3159  دروة محترفاااااة فاااااي العاااااالج بالحجاماااااة    ) باصكاديميوووووة
 المعتوأة للطج التكميلي بالقا رة بتقدير : ممتاز.

 (1 /3159 )  دورة التطبيقاااااااااااات العالجياااااااااااة لااااااااااادورة التااااااااااادلي  
بووووالمركز المصوووورل الوووودولي للوووودورات التدريبيووووة واال تاووووارات العالجااااي 

الرياضوووية بالقوووا رةث موووع اجتيووواز االرتبوووارات الرلميوووة والن ريوووة بتقووودير : 
 ممتاز.

 (5 /3159- 2 /3159 دورة التطبيقااااااااااات العالجيااااااااااة ل باااااااااار   )
دورات التدريبيووووة واال تاووووارات بووووالمركز المصوووورل الوووودولي للووووالصااااينية 

الرياضوووية بالقوووا رةث موووع اجتيووواز االرتبوووارات الرلميوووة والن ريوووة بتقووودير : 
 ممتاز.

  (1 /3152- 2 /3152 )يقاااااااات العالجياااااااة للنباتاااااااات   دورة التطب
باإل ووووكندرية بالتروووواوا مووووع  بالمؤ  ووووة الذ بيووووة للرلوووووم المقافيووووةالطبيااااة 

 اصكاديمية المعتوأة للطج التكميلي.

 

 :التنمية البشرية 

 (55 /3152 دورة )  بنقابووة الرووامليا بالتنميووة  إعااداد وتاادري  الماادربين
ث وقوام C.P.S.Sالد م النع ي واالجتموا ي البارية بالتراوا مع مركز 

 بالتدريج كاًل ما: د. رمل رزق بديرث د. مأمد رنس الباز.
 (5 /3152 ) لتنميوووة بنقابوووة الروووامليا با  مهاااارات التواصااال الفعاااال دورة

ث C.P.S.Sالوووود م النع ووووي واالجتمووووا ي الباوووورية بالتروووواوا مووووع مركووووز 
 بتقدير امتياز.



 (2/ 3152دورة )   بنقابوووة الروووامليا   مهاااارات االقنااااع والتاااأثير الفعاااال
الوووووود م النع ووووووي واالجتمووووووا ي بالتنميووووووة الباوووووورية بالتروووووواوا مووووووع مركووووووز 

C.P.S.S.ث بتقدير امتياز 
 (2 /3152 دورة ) بنقابووووة  ومهااااارات التفاااااوض الفعااااال   اسااااتراتيجيات

الود م النع وي واالجتموا ي الرامليا بالتنمية الباورية بالترواوا موع مركوز 
C.P.S.S.ث بتقدير امتياز 

 (2 /3152دورة )  دارة االجتماعااات الفعالااة بنقابووة الرووامليا    تنظاايم واا
الوووووود م النع ووووووي واالجتمووووووا ي بالتنميووووووة الباوووووورية بالتروووووواوا مووووووع مركووووووز 

C.P.S.Sتقدير امتياز.ث ب 
 (51 /3152 دورة ) بنقابوة الروامليا   مهارات إدارة وتكاوين فارق العمال

الوووووود م النع ووووووي واالجتمووووووا ي بالتنميووووووة الباوووووورية بالتروووووواوا مووووووع مركووووووز 
C.P.S.S.ث بتقدير امتياز 

 (5/3159  )  بنقابووة الرووامليا  الدبلومااة الشاااملة فااي التنميااة البشاارية
الوووووود م النع ووووووي واالجتمووووووا ي ز بالتنميووووووة الباوووووورية بالتروووووواوا مووووووع مركوووووو

C.P.S.S.ث بتقدير امتياز 
  (5 /3152 دورة ) مقاااااابالت  –  تساااااويق الااااا(ات : السااااايرة ال(اتياااااة

الود م النع وي بنقابة الروامليا بالتنميوة الباورية بالترواوا موع مركوز العمل 
 ث بتقدير امتياز.C.P.S.Sواالجتما ي 

 (2 /3151 دورة ) يا بالتنميوووووة الباووووورية بنقابوووووة الروووووامل   إدارة األزماااااات
ث بتقووووودير C.P.S.Sالووووود م النع وووووي واالجتموووووا ي بالترووووواوا موووووع مركوووووز 

 امتياز.



 (7 /3159- 51 /3159 دورة ) بنقابوووة    اإلعاااداد والتأهيااال الاااوظيفي
الود م النع وي واالجتموا ي الرامليا بالتنمية الباورية بالترواوا موع مركوز 

C.P.S.S.ث بتقدير امتياز 
  تير المهنااااي المصااااغر بااااالموارد والتنميااااة   الماجساااا( 3152)مووووارس

 الدبلوما ي للتدريج واال تاارات بالقا رة. بالمركزالبشرية 

   الدبلوما ووووي  المركزبوووو  خطااااة عماااال المشااااروع ( دورة 3152)مووووارس
 للتدريج واال تاارات بالقا رة.

  الدبلوما وووي للتووودريج  بوووالمركز  االعاااداد للقياااادة ( دورة 3152)موووارس
 ا رة.واال تاارات بالق

  الدبلوما ووووي للتوووودريج  بووووالمركز  الثقااااة بااااالنفع ( دورة 3152)مووووارس
 واال تاارات بالقا رة.

  الدبلوما وووووي  المركزبووووو  التخطااااايط االساااااتراتيجي ( دورة 3152)موووووارس
 للتدريج واال تاارات بالقا رة.

  الدبلوما وووووي للتووووودريج  بوووووالمركز  إدارة األزماااااات ( دورة 3152)موووووارس
 واال تاارات بالقا رة.

  الدبلوما وووي للتووودريج  المركزبووو  تااادري  المااادربين ( دورة 3152)موووارس
 واال تاارات بالقا رة.

  الدبلوما ووي  المركزبو  لغااة الجساد وتطااوير الاا(ات ( دورة 3152)موارس
 للتدريج واال تاارات بالقا رة.



  الدبلوما ووي للتوودريج  بووالمركز  اعااداد المااديرين  ( دورة 3152)مووارس
 ة.واال تاارات بالقا ر 

  الدبلوما ووي للتوودريج  بووالمركز  المااوارد البشاارية  ( دورة 3152)مووارس
 واال تاارات بالقا رة.

  األسااالي  الحديثااة لتشااخيص وحاال المشااكالت ( دورة 3152)ينوواير   
 بالمجمو ة الرربية للدرا ات بالقا رة.

  بالمجمو وة   إدارة الوقت ومهارات االتصاال الفعاال ( دورة 3152)يناير
 للدرا ات بالقا رة.الرربية 

  بالمجمو ووووووة الرربيووووووة   إدارة الجااااااودة الشاااااااملة   ( دورة 3152)ينوووووواير
 للدرا ات بالقا رة.

  بالمجمو وة الرربيوة للدرا وات   اإلدارة االساتراتيجية ( دورة 3152)يناير
 بالقا رة.

  بالمجمو ووة   القيااادة الفعالااة ودعاام اتخااا( القاارار  ( دورة 3152)ينوواير
 ات بالقا رة.الرربية للدرا 

  بالمجمو ووووووة الرربيووووووة للدرا ووووووات   إدارة األزمااااااات ( دورة 3152)ينوووووواير
 بالقا رة.

  بمركووز البأوووه والدرا ووات    برناااما اعااداد القااادة  ( دورة3152)ينواير
التجاريوووة واإلأصوووائية بكليوووة التجوووارة بجامروووة  ووويا اووومس بالترووواوا موووع 

 المجمو ة الرربية للدرا ات بالقا رة.



 الندوات والدورات العامة والنشاطات:المؤتمرات و 

  السانوي التاساعل عجاز العلماي فاي القارآن  ماؤتمرالحضور ( 3159)مارس
التابع للهيئة الرالمية لإل جواز الرلموي فوي القوراا وال ونة برابطوة الروالم  والسنة

 اإل المي بجامرة المنصورة. 
 4002اهرة من( عضو النقابة العامة للعاملين بالط  البديل والتكميلي بالق. 
 (3159 أضوور ) ماؤتمر  المناقشاات البحثياة العلمياة العلياا بمجلاع علماااء

 بالقا رة. ومبدعي مصر والعر  
  باصكاديميووووة الدوليووووة لرلوووووم ممااااارع للعااااالج باألعشااااا  والنباتااااات الطبيااااة

 .3152اص ااج بالقا رة منذ 
 ديميووة المعتوأووة طبيووة باصكاالعضااوية الفضااية للتطبيقااات العالجيااة للنباتااات ال

 .3152للطج التكميلي بالقا رة منذ 
 3152منذ  عضو الجمعية المركزية لتنمية المجتمش والحفاظ على البي ة. 
  )4002عضو قسم الط  األصيل برابطة علماء مصر والعر  من. 
 للتووودريج واال تاوووارات بالقوووا رة منوووذ  استشااااري تااادري  باااالمركز الدبلوماساااي

3152. 
 4002ن بالتنمية البشرية بالمنصورة من( عضو نقابة العاملي. 
 ر لوودل المجمو ووة الرربيووة للدرا ووات بالقووا رة منووذ استشاااري دعاام اتخااا( القاارا

3159. 
 :مهارات اللغة 
 :اللغة اصصلية.العربية 
  :اإلنجليزية 

  : جيدمهارة التأده واال تما. 



  :مقبولمهارة القرا ة. 
  :مقبولمهارة الكتابة                      . 

 مهارات شخصية:
 .متميز في مهارات أل الماكالت 
 .مهارات تواصل قوية 
 .مهارات بأمية قوية 
 .مهارات تدريج قوية 
 .مهارات اقنا  وتأمير قوية 
 .مهارات تصميم وديكور قوية 
 .فريق  مل قول& مهارات قيادية 
 .طموح ودائما ان ر للرطوة القادمة 
 .مجتهد بالرمل 
 .يرتمد  ليه 

 
 

 ى تحت الطل .المراجش األخر 


