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الوظيفة الحالية:

تأسيس وحدة العالج باملوسيقى فى الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٧ فى األماكن التالية:
١- مستشفى الدكتور/ عادل صادق للصحة النفسية واإلدمان.

٢- املعهد القومى لألورام.
٣- مستشفى أبوالريش لألطفال- قصر العيني- قسم صعوبات التعلم.

٤ - مستشفى الدكتور عمر شاهني للصحة النفسية.
.www.egonair.com ٥- معدة ومذيعة برنامج »روشتة مزيكا« على إذاعة راديو مصر على الهواء

٦ - املدرسة األمريكية بحولى فى الكويت ٢٠١٠/٢٠٠٩م.

٧- منظمة »catch« كاتش بالكويت لعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨م.

الخبرات السابقة

مدرس علم النفس قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.. ١
مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون التواصل املجتمعي.. ٢
مستشار رئيس جامعة سوهاج للتأهيل وتدريب الطالب.. ٣
مستشار شئون شباب اجلاليات املصرية بأوروبا.. ٤
مدرب دولى معتمد مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس - جامعة القاهرة.. ٥
مدير مركز تدريب البوابة نيوز.. ٦
مستشار املسئولية املجتمعية فى مؤسسة البوابة نيوز اإلعالمية.. ٧
رئيس وحدة الدعم النفسى ألطفال الكوارث مبركز الشرق األوسط فى باريس.. ٨
مدير برامج التأهيل والدعم النفسى لألطفال مبؤسسة مصر للصحة والتنمية املستدامة.. ٩

نائب رئيس مجلس األمناء جمعية بوابة اخلير.. ١٠
عضو فى اجلمعيه البريطانية للعالج باملوسيقى.. ١١
بورد فى العالج باملوسيقى من كلية وايت الندز جامعة روهباتن - لندن - اجنلترا. ١٢

العالج باملوسيقى. ١
التفكير النقدى. ٢
علم النفس املوسيقى. ٣
مدخل الى العلوم النفسية. ٤

المقررات الدراسية

المؤهل الدراسى:

١ - دكتوراه تخصص علم نفس التربية املوسيقية، كلية التربية النوعية، بعنوان »برنامج مقترح فى التربية 
املوسيقية ملعاجلة عسر القرأة وحتسني جودة احلياة لألطفال ذوى اضطراب نقص االنتباه وفرط 

احلركة«، جامعة القاهرة ٢٠١٨. 
٢ - ماجستير فى علم النفس التربوى، كلية الدراسات العليا للتربية، بتقدير امتياز، بعنوان »أثر 
برنامج قائم على األنشطة املوسيقية فى تنمية اإلدراك السمعى لألطفال ذوى صعوبات التعلم 

باملرحلة األولى من التعليم األساسى« جامعة القاهرة ٢٠١٣.
٣ - حاصلة على دبلوم عامني فى التربية تخصص »علم نفس تربوى- صعوبات تعلم« بتقدير جيد 

جداً بكلية الدراسات العليا للتربية، جامعة القاهرة ٢٠٠٧.
٤ - بكالوريوس تربية نوعية - قسم التربية املوسيقية - تقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى، 

جامعة القاهرة ٢٠٠٥.
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تكرمي من جامعة سوهاج لتخرج الدفعة األولى من برنامج »نقدر« .. ١
تكرمي من املؤسسة العربية إلعداد القادة لتنمية املهارات على املشاركة فى فعاليات . ٢

مؤمتر اإلعالم التربوى وحتقيق رؤية ٢٠٣٠.
تكرمي من مؤمتر التعليم النوعى وبناء اإلنسان كلية التربية جامعة القاهرة.. ٣
درع تكرمي من االحتاد املصري الدولي للكونغ فو.. ٤
درع تكرمي من جامعة املنيا علي الدور الفعال فى تنمية احملافظة.. ٥
املجتمع . ٦ تنمية  األعمال فى  تقديرا علي مجمل  بني سويف  تكرمي من جامعة  درع 

املدني.
درع تكرمي من جامعة القاهرة تقديرا علي دعم مشاريع الشباب التنموية.. ٧
درع تكرمي من ممثل االحتاد األوروبى مبصر تقديرا علي الدور الفعال فى التواصل . ٨

بني الشباب املصري واألوروبى .
درع تكرمي من إدارة املرأه لألمومة والطفولة مبحافظة املنيا.. ٩

درع تكرمي من محافظ املنيا تقديرا علي الدور الفعال فى احملافظة.. ١٠
درع تكرمي من وزراة الشباب والرياضة تقديرا للعمل التنموي.. ١١
درع تكرمي من ممثلي أهالي قرية اإلسماعيلية مبحافظة املنيا تقديرا علي خدمة . ١٢

أهالي القرية.
درع تكرمي من ممثلي احتاد اجلاليات املصرية بأوروبا تقديرا علي الدور التنموي . ١٣

فى مصر.
درع تكرمي من مكتبة مصر العامة مبحافظة املنيا.. ١٤
درع تكرمي من نقابة املهن التعليمية مبحافظة املنيا.. ١٥
درع تكرمي من مديرية التربية والتعليم مبحافظة اجليزة.. ١٦
درع تكرمي من وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد املرأه جامعة القاهرة.. ١٧
درع تكرمي من مؤسسة البوابة نيوز تقديرا للعمل اخليري والتطوعي.. ١٨
درع تكرمي من امللتقي الكويتي املصري علي مجمل األعمال اخليرية والتطوعية.. ١٩
درع تكرمي من مجلة لها علي مجمل األعمال التنموية فى املجتمع املصري.. ٢٠
تكرمي من مجلة »اخلليج« كشخصية العام لعام ٢٠١٨.. ٢١
األهم« . ٢٢ »أنتى  قبل حملة  السعادة« من  و»سفيرة  األهم«  »أنتى  لقبى  احلصول على 

ومؤسسة مصر للصحة والتنمية املستدامة.
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شهادات التقدير والتكريمات:

- رئيس مقرر محور الشباب باملؤمتر االول جلامعات جنوب الصعيد نحو خريطه تنمويه مستدامه 
باالقصر مارس ٢٠١٩.

- مستشار اللجنة االجتماعية باحتاد طلبة كلية التربية النوعية - جامعة القاهرة ٢٠١٩.
- رئيس جلنة التغطية اإلعالمية مبؤمتر بناء االنسان بكليه التربية النوعية ٢٠١٩.

- رئيس جلنة التنظيم مبؤمتر بناء اإلنسان بكلية التربية النوعية ٢٠١٩.
- مدرب دولى معتمد من جامعة ميزورى األمريكية ٢٠١٩.

- عضو جلنة مجلة العالم - أكادميية البحث العلمى ٢٠١٩.
- عضو فى معيار البحث العلمى بوحدة اجلودة بكلية التربية النوعية - جامعة القاهرة ٢٠١٨

- رئيسا لالبتكار فى منوذج األمم املتحدة لدول شمال إفريقيا ٢٠١٥.
- عضو اجلمعية املصرية للدراسات النفسية ٢٠١٥
- عضو اجلمعية األمريكية لصعوبات التعلم ٢٠١٤

- عضو اجلمعية األمريكية للعالج باملوسيقى ٢٠١٤
- عضو االحتاد الدولى لعلم النفس ٢٠١٤

- عضو اجلمعية األمريكة لعلم النفس ٢٠١٤
- عضو فى جمعية أمسيا مصر »التربية عن طريق الفن« أفريقيا والشرق األوسط

خبرات إضافية:
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حاصلة على جائزة أفضل مرأة عربية مبدعة مبهرجان املرأة العربية لإلبداع مبدينة . ٢٣
شرم الشيخ.

مبسرح . ٢٤ واالبتكار«  لإلبداع  سندها  والدها  »كرنفال  وثقافى  علمى  كرنفال  إقامة 
السعيدية.

جائزة األشهر على مواقع التواصل االجتماعي.. ٢٥
احلصول على لقب »سفيرة السعادة واخلير والعطاء« من قبل مؤسسة املنجزين العرب.. ٢٦
احلصول على شهادة تقدير من كلية التربية النوعية جامعة القاهرة للمشاركة فى . ٢٧

األنشطة املوسيقية مبعهد األورام بقصر العينى جامعة القاهرة.
األنشطة . ٢٨ ختام  فىحفل  باجليزة  بنات  الثانوية  األورمان  مدرسة  قبل  من  التكرمي 

اإلبداعية باملدرسة.
التكرمي من قبل مديرية التربية والتعليم باجليزة على األعمال االجتماعية والثقافية . ٢٩

التى قامت بها »والدها سندها«.
التكرمي من قبل مؤسسة املنجزين العرب ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا فى الوطن . ٣٠

العربى فى املجال االجتماعى واإلنسانى.
احلصول على شهادة من كلية التربية النوعية جامعة القاهرة على املشاركة من أجل . ٣١

النهوض بقسم التربية املوسيقية.
بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.. ٣٢
شهادة تقدير نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة للتعيني معيدة بقسم العلوم . ٣٣

النفسية والتربوية 
احلصول على شهادة تقدير من كلية التربية النوعية جامعة القاهرة للحصول على . ٣٤

درجة املاجستير.
احلصول على شهادة تقدير من كلية التربية النوعية جامعة القاهرة تقديراً واعتزازاً لعملها.. ٣٥
احلصول على شهادة تقدير من كلية التربية النوعية جامعة القاهرة تقديراً واعتزازاً لعملها.. ٣٦
حاصلة على لقب الطالبة املثالية جلامعة القاهرة.. ٣٧

٢٠١٧

٢٠١٦
٢٠١٦
٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٦

٢٠١٥ - ٢٠١٦

٢٠١٤
٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٣
٢٠٠٥
٢٠٠٤
٢٠٠٤

شهادات التقدير والتكريمات:

املنسق العام حلملة أنتي األهم املهتمة بشئون املرأه العربية.- 
خريطه -  نحو  الصعيد  جنوب  جلامعات  االول  باملؤمتر  الشباب  محور  مقرر  ئيس 

تنمويه مستدامه باالقصر مارس ٢٠١٩.
املشاركة فى فعاليات املنتدى العربى األفريقى للتدريب الذى تقيمه املؤسسة العربية - 

إلعداد القادة .
متحدث فى مؤمتر األكادميية العربية ألعمال القادة وتنمية املهارات بكلمة للشباب - 

فى رؤية مصر ٢٠٣٠ باملشاركة مع وزاره التخطيط مارس
تكرمي من جامعة سوهاج لتخرج الدفعة األولى من برنامج »نقدر« .- 
تكرمي من املؤسسة العربية إلعداد القادة لتنمية املهارات على املشاركة فى فعاليات - 

مؤمتر اإلعالم التربوى وحتقيق رؤية ٢٠٣٠.
تكرمي من مؤمتر التعليم النوعى وبناء اإلنسان كلية التربية جامعة القاهرة.- 
املشاركة فى مؤمتر الرعاية النفسية واالجتماعية والثقافية للموهوبني ذوى اإلعاقة - 

بكلية اآلداب »املركز القومى لثقافة الطفل« أبريل. 
املشاركة فى ندوة موسسة الفكر العربي، التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية - 

االبتكار أو االندثار البحث العلمي واقعه وحتدياته وأفاقه 
محاضرة فى مؤمتر »فيما يفكر الشباب« بجامعة سوهاج- 
عضو جلنة معيار البحث العلمى بوحدة ضمان اجلودة - كلية تربية نوعية - جامعة القاهرة- 
عضو جلنة خدمة املجتمع والبيئة - كلية تربية نوعية - جامعة القاهرة- 
إعداد وتقدمي برنامج »سوبر مامي« عبر السوشيال ميديا.- 
متحدث فى ندوة متكني املرأة فى املنيا.- 
املشاركة فى جلسة برملان الطالب فى املنيا.- 
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األنشطة والمشاركات:
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ندوة لدعم املبتكرين واملبدعني فى نقابة املعلمني باملنيا.- 
متحدث فى جامعة املنيا املركز الوطنى لالبتكار.- 
املشاركة فى مبادرة »خليك كسبان« لوأد الفتنة بني املسلمني واملسيحيني.- 
إطالق حملة »حياة« للكشف املبكر عن سرطان الثدى.- 
إطالق حملة »مصرية بـ ١٠٠« لدعم املائة مشروع.- 
متحدث فى ندوة إبداع.- 
إقامة قوافل طبية بأرض اللواء ومنطقة بوالق للقضاء على فيروس سى.- 
إقامة حمالت توعوية باملنيا ضد فيروس سى.- 
إقامة حمالت توعوية مبحافظات الصعيد ملناهضة ختان اإلناث- 
إقامة ندوة مبعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٤٩ بأرض املعارض بعنوان »قد - 

التحدى« لدعم ذوى القدرات اخلارقة.
ندوة بعنوان »دور الفن واإلعالم فى التوعية والتأثير على املجتمع«.- 
تدشني حملة »قد التحدى« لدعم ذوى االحتياجات اخلاصة.- 
تدشني حملة »مصرية بـ١٠٠« لدعم السيدات املعيالت.- 
ندوة بعنوان »دور السوشيال ميديا وتأثيره على املجتمع«. - 
املشاركة فى ورش فنية لتخفيف األلم مبرضى )معهد األورام ومستشفى ٥٧٣٥٧( .- 
املشاركة فى مؤمتر املرأة أثناء االنتخابات الرئاسية ممثال عن سيدات املنيا بحملة - 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
املشاركة فى األسبوع الكويتى العاشر فى مصر.- 
املشاركة فى مسابقة صناع األمل- 
املشاركة فى مؤمتر مصر تستطيع بالغردقة للعلماء املصريني باخلارج.- 
املشاركة فى مؤمتر الشباب التى أقامها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأسوان- 
إطالق حملة »بالش جترحوها« فى الصعيد ملناهضة العنف ضد املرأة وللقضاء على - 

ظاهرة ختان اإلناث.
إطالق مبادرة »يوم السعادة املصرى«، وهى أول مبادرة من نوعها فى مصر لنشر - 

السعادة والبهجة.
إطالق حملة »باإلنسانية نحيا« لتدعيم روح التعاون واجلانب اإلنسانى واالجتماعى - 

من خالل عدة فعاليات وحمالت منبثقة من احلملة األم.
إطالق مبادرة »إيالن« لدعم الالجئني السوريني فى مصر والعالم.- 
إطالق محاكاة لنموذج مجلس وزراء مصغر مكون بالكامل من الشباب إلعداد وتأهيل - 

الشباب على القيادة.
إطالق حملة »كارت أحمر« للدفاع عن الهوية املصرية والثقافية ضد الفن غير الهادف.- 
حملة »أطفالنا خط أحمر« للدفاع عن حقوق األطفال ضد أى انتهاك.- 
التحضير للمهرجان الدولى لفنون األطفال حتت شعار معاً نحو عالم بال إرهاب.- 
العمل التطوعى مبستشفى أبوالريش لألطفال ملساعدة األطفال ذوى صعوبات التعلم.- 
املشاركة فى املؤمتر العربى للشباب.- 
املشاركة فى ندوة حتت شعار »معاً نحو جماعات بال عنف« بجامعة بنى سويف فى - 

محافظة بنى سويف.
املشاركة فى ماراثون معهد السرطان.- 
»مؤمتر -  القاهرة  جامعة  النوعية  التربية  بكلية  الثانى  العلمي  املؤمتر  فى  املشاركة 

التكامل بني التربية واإلعالم والفنون فى بناء مصر املستقبل.
املشاركة فى مؤمتر »معاً نستطيع« مبحافظة الغردقة.- 
املشاركة فى العام الـ١٦ ملناهضة العنف ضد املرأة.- 
املشاركة فى مؤمتر الشباب حتت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أسوان.- 
املشاركة فى تنظيم وإقامة حفل بوابة اخلير لتكرمي أمهات شهداء اجليش والشرطة - 

واألمهات املثاليات.
املشاركة فى حفل »يوم اليتيم« مع جمعية »بوابة اخلير« مبركز شباب اجلزيرة.- 

٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨

٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٨

٢٠١٨
٢٠١٧ - ٢٠١٨
٢٠١٧
٢٠١٧
٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٧
٢٠١٧

٢٠١٧
٢٠١٧
٢٠١٧
٢٠١٨
٢٠١٨
٢٠١٧

٢٠١٧
٢٠١٧

٢٠١٧
٢٠١٦
٢٠١٦
٢٠١٦

٢٠١٦
٢٠١٦

٢٠١٥

األنشطة والمشاركات:
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»املوسيقى -  النوعية  التربية  بكلية  العلمية  للجمعية  األول  املؤمتر  فى  املشاركة 
وتأثيرها فى السمع وعالج الروح واجلسد«.

نوايا -  »سفيرة  »األردن«  احلضارات  مؤمتر  فى  القاهرة  جلامعة  كممثلة  املشاركة 
حسنة« 

االشتراك فى املهرجان الدولى لألغنية بأغنية »تفتكرو ليه« وكانت هذه األغنية - 
إهداء ألطفال مرضى السرطان.

املشاركة فى امللتقى األول للموهوبني واملبدعني واملبتكرين بجامعة بنى سويف.- 
املشاركة فى التحكيم فى مجال العلوم النفسية والسلوكية مبسابقة أنتل أيسف - 

- جنوب القاهرة  نوفمبر.
املشاركة فى األسبوع الثانى الكويتى فى مصر نوفمبر.- 
املشاركة فى املؤمتر الدولى السنوى للمركز القومى للبحوث »الرؤية والتنمية« - 

بعنوان »سياسات التعليم فى الوطن العربى - التحديات والتوجيهات املستقبلية 
يونيو.

املشاركة فى مؤمتر معاً ضد اإلرهاب »املركز املصرى ملكافحة اإلرهاب« - 
املشاركة فى يوم اإلبداع العلمى جامعة املنيا      - 
املشاركة فى مؤمتر شرم الشيخ االقتصادى »مؤمتر تنمية االقتصاد املصرى« - 
املشاركة فى حفل يوم اليتيم السنوى بالعديد من مؤسسات الرعاية.- 
املشاركة فى املؤمتر الدولى لتطوير التعليم العالى ورعاية املوهوبني باجلامعات - 

بجامعة بنى سويف.
تكرمي الطلبة املوهوبني واملبتكرين علمياً مبديرية تعليم اجليزة.- 
املشاركة فى مهرجان »أوستراكا« الدولى بشرم الشيخ حتت شعار حتيا مصر - 

لتنشيط السياحة.
عضو مؤسس فى غرفة الصحافة املصرية اخلاصة.- 
املشاركة فى تأسيس غرفة الصحافة املصرية اخلاصة.- 
زيارات ميدانية مبستشفى القوات املسلحة ملصابى حادث الشيخ زويد بسيناء.- 
تنظيم العديد من املسيرات وحمالت توعية للشباب ضد التحرش والعنف ضد املرأة.- 
زيارات ميدانية »بالفتاة املتحرش بها فى ميدان التحرير«.- 
تأسيس حملة »ستات مصر مبائة راجل«.- 
املشاركة فى املؤمتر الدولى الثالث بجامعة القاهرة.- 
احلصول على الطالبة املثالية جامعة القاهرة.- 
رئيس اللجنة الثقافية باحتاد الطلبة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة.- 
املشاركة فى قمة »صوت مصر.. صحوة العقول«- 

األنشطة والمشاركات:

مؤتمرات
النفسية واالجتماعية والثقافية للموهوبني ذوى اإلعاقة بكلية اآلداب »املركز -  مؤمتر الرعاية 

القومى لثقافة الطفل« أبريل ٢٠١٩. 
مؤمتر التعليم النوعى وبناء اإلنسان كلية التربية جامعة القاهرة ٢٠١٩.- 
حضور انطالق مشروع women up باكادمييه البحث العلمي بالتعاون مع االحتاد االوروبي مارس ٢٠١٩.- 
مشاركة مؤمتر العلمى السنوى كلية الطب جامعة سوهاج ٢٠١٨.- 
معرض القاهرة الدولي الثالث لالبتكار أكادميية البحث العلمى - املشاركة فى جلنة التحكيم - 

فىالفترة من ١٩ الي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦.
 - ١٥ الي    ١٤ من  الغردقة  تستطيع«  »مصر  اخلارج  فى  مصر  وخبراء  لعلماء  الوطني  املؤمتر 

ديسمبر ٢٠١٦
مؤمتر سياسات التعليم فى الوطن العربى التحديات والصعوبات املستقبلية  ٢٠١٥- 
مؤمتر دعم وتنمية االقتصاد املصري  حتت شعار » مصر املستقبل »فى الفترة من ١٣ إلى ١٥ مارس ٢٠١٥- 
معرض القاهرة الدولى الثانى أكادميية البحث العلمى املشاركة جلنة التحكيم لالبتكار من ٢٤ - 

الي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٥.

٢٠١٥

٢٠١٥
٢٠١٥

٢٠١٥
٢٠١٥

٢٠١٥
٢٠١٥
٢٠١٥
٢٠١٥
من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥

٢٠١٤
٢٠١٤

٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠٠٧
٢٠٠٥
٢٠٠٤
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أبحاث علمية

اإلشراف على الرسائل العلمية

ورقة عمل بعنوان »العالج باملوسيقى لذوى القدرات اخلاصة مبلتقى اإلعاقة باملجلس األعلى  - ١
لإلعاقة ٢٠١٩

النموذج البنائي للعالقات السببية بني التنمر املدرسى واالنشغال املوسيقى واألداء األكادميى  - ٢
لتالميذ املرحلة اإلعدادية »كلية الدراسات للتربية« يناير ٢٠١٩.

بحث للحصول على درجة الدكتوراه برنامج مقترح فى التربية املوسيقية ملعاجلة عسر القراءة  - ٣
وحتسني جودة احلياة لألطفال ذوى اضطراب نقص االنتباه وفرط احلركة ٢٠١٨.

ذوى اضطراب  - ٤ املعاصرة فى حتسني جودة احلياة لألطفال  بعنوان االجتاهات  بحث منشور 
نقص االنتباه وفرط احلركة باستخدام املوسيقى ٢٠١٨.

باستخدام  - ٥ القراءة  عسر  وعالج  تشخيص  فى  املعاصرة  »االجتاهات  بعنوان  منشور  بحث 
املوسيقى لدى األطفال العاديني ٢٠١٨.

بحث للحصول على درجة املاجستير بعنوان »أثر برنامج قائم على األنشطة املوسيقية فى تنمية  - ٦
اإلدراك السمعى لألطفال ذوى صعوبات التعلم باملرحلة األولى من التعليم األساسى« ٢٠١٣.

حتديث توصيف مادة علم النفس املوسيقى مقرر الفرقة الثالثة شعبة التربية املوسيقية كلية  - ٧
التربية النوعية جامعة القاهرة

العربى وضوء  - ٨ الوطن  التعلم فى  بحث بعنوان »إعداد وتدريب معلمى الطالب ذوى صعوبات 
التوجيهات احلديثة«.

تصور مقترح لتقرير األداء معلم التربية املوسيقية مدرسة التربية الفكرية مبصر فى ضوء بعض  - ١
االجتاهات العاملية املعاصر )دراسة ميدانية محافظة القاهرة( الدارسة/ دعاء أحمد والى.
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- املجتمع املدنى يحيا الهالل مع الصليب.
- ذبح املرأة فى العالم العربى.

- باإلنسانية نحيا.
- هل نحن ال نستحق السعادة؟.

- دم روئ وزينة وهدى فى رقبة من؟.
- ملاذا سقط الشباب من برنامج احلكومة؟

- يوم اليتيم تعاطفك وحده ال يكفى.
- فى عيد ست احلبايب املرأة املعيلة ملحمة صبر وكفاح.

- ليست رجساً من  عمل الشيطان.
- السيسى والتجربة اليابانية.

- ثالثة أشياء لو سكت عنها األهل عواقبهم خطيرة على أوالدنا.
- تأثير الواقع التكنولوجي علي أطفالنا. 

- أشياء يجب قولها كل يوم ألبنائكم.. وستغيرون حياتهم.  
- كيف اجعل ابني مبدع. 

- األطفال ال يحبون األوامر .. ما الذي نفعله إذا. 
- ال تصرخ فىوجه طفلك لهذه األسباب. 

- انتبهوا إلكتئاب أبنائكم املراهقني. 
- كيفية التعامل مع الطفل يتيم األم.

- كيف أغير السلوك السيء عند طفلي. 
- جتنب تعنيف الطفل أما األخرين. 

- أهمية الفن لألطفال.
- كيف تتجنبني مخاطر اإلنترنت علي أوالدك.

- إذا أردتي أن يصبح طفلك ذكي عليكي إتباع هذه التعليمات.
- ماهي العقوبات املثالية للطفل لتصحيح سلوكه. 

- كيف أجعل ابني مهيئا نفسيا وسلوكيا للعام الدراسي اجلديد.
- خطوات بسيطة جتعل ابنك ناجحا ومتميزا. 

- كيف نربي أبنائنا علي احترام االختالف. 
- خطوات بسيطة جتعل ابنك ناجحا ومتميزا. 

- كيف أقوي شخصية ابني. 
- كيف أجعل ابني تلميذا متميزا ومثالي.

- كلمات ممكن أن تدمر عقول أطفالكم احذروها. 
- كيف أحمي أطفالي من التحرش اجلنسي. 

- طرق العالج النفسي والسلوك لألطفال الذين تعرضوا للتحرش أو االغتصاب فعليا .
- كيف أتعامل مع طفلى من ذوى القدرات املختلفة.

- ١٠ حيل بسيطة للسيطرة على األطفال.
- أسباب وعالج رؤية األطفال للكوابيس املزعجة.
- خطوات بسيطة جتعل ابنك مستعداً لالمتحان.

- كيف نحمى أطفالنا من ألعاب املوت اإللكترونية؟.
- عالج النسيان عند األطفال.

- طرق بسيطة جتعل ابنك عبقرياً.
- أعراض وعالج فرط احلركة وتشتت االنتباه عند األطفال

- كيف تكتشف األم أن ابنها مصاب بالتوحد.
- كيف تزرعني حب الوطن داخل طفلك.

- كيف حتمى طفلك من التنمر؟.
- كيف تهذبني سلوك طفلك يف املطعم واملتنزهات العامة؟

- كيف تساعدين طفلك على تكوين صداقات؟
- هكذا متنعني طفلك عن ممارسة العادات السيئة

- مابني التكنولوجيا وتربية اطفالنا !!
- كيف اجعل ابني مبدع !!

مقاالت منشورة
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»TOEFL« حاصلة على شهادة -
 ٢٠١٥ - TOT »هيئة مستشارى التحكيم الدولى«      
- دبلومة إدارة األعمال MINI MBA »هيئة مستشارى التحكيم الدولى«             ٢٠١٥
- دبلومة التحكيم الدولى »هيئة مستشارى التحكيم الدولى«               ٢٠١٥
- دبلومة تدريب املدربني »مركز تنمية املوارد البشرية بجامعة بنى سويف«             ٢٠١٥
٢٠١٥ - دبلومة استشارى اجلودة الشاملة »مركز تنمية املوارد البشرية بجامعة بنى سويف«   
- دبلومة التحكيم الدولى »اجلامعة األمريكية«                ٢٠١٥
- دبلومة تدريب املدربني »اجلامعة األمريكية«                ٢٠١٥
- دبلومة املهارات الشخصية »اجلامعة األمريكية«                ٢٠١٥
- دبلومة استشارى اجلودة الشاملة »املجلس األمريكي للعلوم والتكنولوجيا«             ٢٠١٥
- دبلومة تدريب املدربني  »املجلس األمريكي للعلوم والتكنولوجيا«              ٢٠١٥
- دبلومة استشارى اجلودة الشاملة »اجلامعة األمريكية«                           ٢٠١٤
- دبلومة تنمية بشرية »هيئة مستشارى التحكيم الدولى«                          ٢٠١٤
- دبلومة استشارى اجلودة الشاملة »هيئة مستشارى التحكيم الدولى«              ٢٠١٤ 
٢٠١٢                      )ICDL( رخصة قيادة احلاسوب الدولية -

دورة املدرب الدولى احملترف من جامعة القاهرة وجامعة ميزورى األمريكية              ٢٠١٩ - ١
دورة ريادة األعمال من جامعة القاهرة             ٢٠١٨ - ٢
دورة التفكير الناقد              ٢٠١٨ - ٣
دورة إدارة األزمات  من جامعة القاهرة                           ٢٠١٨ - ٤
دورة إدارة التغيير جامعة القاهرة                           ٢٠١٨ - ٥
دورة العرض الفعال فىالتدريس جامعة القاهرة               ٢٠١٨ - ٦
دورة إدارة الفريق البحثي جامعة القاهرة               ٢٠١٨ - ٧
دورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس جامعة القاهرة              ٢٠١٨ - ٨
دورة نظم االمتحانات وتقومي الطالب جامعة القاهرة              ٢٠١٨ - ٩

 دورة التخطيط االستراتيجى جامعة القاهرة               ٢٠١٥ - ١٠
 دورة معايير اجلودة فى العملية التدريسية جامعة القاهرة               ٢٠١٥ - ١١
 دورة مهارات التدريس الفعال جامعة القاهرة                      ٢٠١٥ - ١٢
 دورة تنظيم املؤمترات العلمية جامعة القاهرة                      ٢٠١٥ - ١٣
 دورة النشر الدولى للبحوث العلمية جامعة القاهرة                      ٢٠١٥ - ١٤
 دورة تنظيم املؤمترات العلمية جامعة بنى سويف                    ٢٠١٥ - ١٥
 دورة آداب وسلوك املهنة فى العمل اجلامعى جامعة بنى سويف               ٢٠١٥ - ١٦
 دورة اإلدارة اجلامعية جامعة بنى سويف                                         ٢٠١٥ - ١٧
 دورة النشر الدولى للبحوث العلمية جامعة بنى سويف                       ٢٠١٥                            - ١٨
دورة إعداد املشروعات التنافسية لتمويل البحوث جامعة بنى سويف        ٢٠١٥ - ١٩
دورة معايير اجلودة فى العملية التدريسية جامعة بنى سويف       ٢٠١٥  - ٢٠
دورة مهارات االتصال فى أمناط التعليم املختلفة جامعة القاهرة          ٢٠١٣ - ٢١
٢٢ - Roehampton جامعه whitelands كورس تدريبي فى العالج باملوسيقي من كلية

اململكه املتحدة لندن                يوليو ٢٠١٩ 

الدبلومات

الدورات

اللغات:

الهوايات:

الحاسب اآللى:

اإلجنليزية درجة اإلجادة جيد جداً
الفرنسية درجة اإلجادة جيد

املوسيقى - القراءة - الرياضة - السفر

إجادة برامج األوفيس واإلنترنت إجادة تامة


