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 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

ة بتقدير امتياز مع مرتب 1991لحصول على بكالوريوس التربية الموسيقية عام ا -

 الشرف.

 .1991ام عبكلية التربية الموسيقية  التعيين بوظيفة معيد -

 م  والرسالة بعنوان :1997ة الماجستير الحصول على درج -

دراسة  –ر " مؤلفات ثنائي البيانو الواحد )األربع أيدي( في القرن التاسع عش

 " تحليلية عزفية

 م.1997ن بوظيفة مدرس مساعد بكلية التربية الموسيقية عام التعيي -

م والرسالة 2002قية الدكتوراه في فلسفة التربية الموسي الحصول على درجة -

 بعنوان: 

ي لدى جتماع"برنامج مقترح بالعزف الثنائي )االربع أيدي( لتحسين التكيف اال 

 االطفال ذوي التوحد"

 م.2002ظيفة مدرس بكلية التربية الموسيقية  عام التعيين بو -

 م .2007لموسيقية عام ساعد بكلية التربية االتعيين بوظيفة استاذ م -

 م.2012ظيفة استاذ بكلية التربية الموسيقية عام التعيين بو -

 

نشر مجموعة من االبحاث في مجال التخصص في المؤتمرات والمجالت  

 المتخصصة وهي كالتالي : 

 " ورجاب ثنائي آلتي البيانو في القرن العشرين من خالل مؤلفات جودال " .1

 –كلية التربية الموسيقية  –نون الموسيقى بحث منشور في مجلة علوم وف

 م .2003ونيو ي –لمجلد التاسع ا –جامعة حلوان 

لة ى أالموسيقى كعالج ألسباب العنف عند الشباب من خالل األداء عل " .2

كلية التربية  –" بحث منشور في مجلة علوم وفنون الموسيقى البيانو 

 .م2004أكتوبر  –لمجلد الحادي عشر ا –امعة حلوان ج –الموسيقية 

 "  مؤلفات السيدات في مصر ومؤلفاتهن أللة البيانو"  .3

 –كلية التربية الموسيقية  –بحث منشور في مجلة علوم وفنون الموسيقى 

 م.2005كتوبر أ –لمجلد الثالث عشر ا –جامعة حلوان 

بعض  اللختعليم العزف على ألة البيانو لألطفال ذوي صعوبات التعلم من " .4

 بتكرة " االلعاب الم

ظل  بحث منشور في المؤتمر العلمي الثاني للبيئة  " نحو مجتمع أفضل في

 4-2جامعة حلوان ) –هوية موسيقية معاصرة" كلية التربية الموسيقية 

 م(.2006إبريل 

 



                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                    كلية التربية الموسيقية       

 

 ة " موسيقية ال" دور التنمية البشرية في زيادة فاعلية خريج كلية التربي    .5

 األول "التفكير االبداعي وطموحات بحث منشور في المؤتمر العلمي   

 15-14جامعة عين شمس ) –كلية التربية النوعية  –الواقع المصري"

 م(.2007إبريل 

ربية الت معايير تقييم اداء الطالب في امتحان عزف الة البيانو بكلية"  .6

 –كلية التربية الموسيقية  –في مجلة علوم وفنون الموسيقيى  الموسيقية "

 م2008ونيو جامعة  حلوان ي

رحلة ل في مطفا" دور الحقيبة التعليمية في تعليم العزف على الة البيانو لال .7

 –كلية التربية الموسيقية  –المؤتمر الدولي االول الطفولة المتأخرة"  

 2010براير ف 11- 9جامعة حلوان، 

 فولةفي مرحلة الط "توظيف مؤلفات ألة البيانو لتشبع حاجات األطفال .8

كلية التربية  –ث منشور في مجلة علوم وفنون الموسيقى " بحالمتأخرة

 م.2010يونيو  -امعة حلوانج –الموسيقية 

اني لسود" الموسيقى في السودان من خالل مؤلفات ألة البيانو للمؤلف ا .9

 –بحث منشور في مجلة علوم وفنون الموسيقى عباس سليمان السباعي" 

 م.2011و ييون -امعة حلوانج –كلية التربية الموسيقية 

 بحث" يانوالخريطة الذهنية كأحد استراتيجيات تعليم العزف على ألة الب"  .10

جامعة  –كلية التربية الموسيقية  –منشورفي مجلة علوم وفنون الموسيقى 

 م.2012يناير  -حلوان

ؤتمر مدور الموسيقى في زيادة الوعي السياسي عند الطفل المصري " "  .11

 م .2014اكتوبر  –القاهرة  – 23الدورة رقم الموسيقى العربية 

ى لموسيقتمر امؤ" الكلمة المغناه وتأثيرها على النمو اللغوي عند الطفل "  .12

 م .2015اكتوبر  –القاهرة  – 24الدورة رقم العربية 

ؤتمر م" " الموسيقى التصويرية في االعمال الدرامية للمؤلف هشام نزيه .13

 م .2017اكتوبر  –القاهرة  – 26الدورة رقم الموسيقى العربية 

 عات "لجام" دور مراكز القياس والتقويم في تطوير العملية التعليمية با .14

 –مية العال اييرالمؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمع

 .2019يناير  22,23 –جامعة بنها 

ييم وتق دور معلم التربية الموسيقية لذوي االحتياجات الخاصة في صياغة“  .15

ستقبل "م الرابع البرنامج التربوي الفردي " المؤتمر العلمي السادس والدولي

 لتربيةالية التعليم النوعي وذوي االحتياجات الخاصة في ضوء مفهوم الجودة " ك

 .2019فبراير  25-24 –جامعة عين شمس  –النوعية 
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ليم ورونا في مجال التعكالتغلب على االثار السلبية لجائحة  قوماتم" .16

 2021فبراير  –مؤتمر جامعة االردن  "لموسيقيا

  

ً : األنشطة التدريسية  ثالثا

 . تدريس مقرر عزف ألة البيانو للفرق الدراسية بمرحلة البكالوريوس 

  احبة صفن أداء الم -تدريس المقررات التالية لمرحلة الماجستير والدكتوراه : بيانو

 كليةبة ، وذلك بات المصاحراث مؤلفت –ترالية وغناء مصاحبات آلية وأوركس –

 على مستوى الجمهورية.التربية النوعية  اتوفي كلي التربية الموسيقية

  وي ذمنسق برنامج الدبلوم التأهيلي العداد خريجي الكليات المتخصصة لتدريس

 االحتياجات الخاصة .

  لذوي تدريس المقررات التالية بالدبلوم التأهيلي : طرق تدريس الموسيقى

 –للغة إضطرابات الكالم وا –البرامج التربوية الفردية  –ت الخاصة االحتياجا

 قراءات وبحوث في مجال التخصص .

 . تدريس مقرر مناهج البحث واالحصاء لمرحلة الماجستير 

 2007عي رئاسة كنترول الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة في العام الجام-

 م2008

 2008رحلة البكالوريوس للعام الجامعي رئاسة الكونترول للفرقة االولى لم-

 م.2009

  والدبلوم المعني المشاركة في إعداد وتصحيح االمتحانات الخاصة بمقررات 

المصاحبة لمرحلة الماجستير  تراث مؤلفات -فن أداء المصاحبة مقررات 

 والدكتوراه وتسليم النتائج في مواعيدها.

 قسم العلمي.عضو في لجان االمتحانات للمقررات الخاصة بال 

 في  لجنة الدراسات العليا وسبق المشاركةعضو اساسي في مجلس القسم العلمي و

 .م2014الكلية عام مجلس 

 . عضو باللجنة العلمية لقطاع التربية الموسيقية 

 

ً  :األنشطة البحثية  رابعا

  م.2020.  113لقطاع التربية الموسيقية الدورة الدائمة  العلميةعضو اللجنة 

 2020/2021مجلس معهد الكونسرفتوار باكاديمية الفنون للعامين  عضو-

2021/2022 

  في مجال التخصص.دكتوراه الاإلشراف على عدد من رسائل الماجستير و 

 



                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                    كلية التربية الموسيقية       

  ( لوم عجلة متحكيم االبحاث بالمجلة العلمية الصادرة عن كلية التربية الموسيقية

 وفنون الموسيقى ( . والمجالت االخرى المتخصصة .

 حكم في اللجنة العلمية الدائمة لقطاع التربية الموسيقية .م 

 د د عدالتنسيق مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان وتم عق

ل خال بالكلية العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه امج تدريبين( بر15)

 .2013-2012و  2012-2011العامين الدراسيين 

  جودة من الدورات التدريبية في الكلية بصفة مدير وحدة الإجراء وعقد مجموعة

 -هجلمناومدير وحدة القياس والتقويم ومن تلك الدورات: نواتج التعلم وخريطة ا

 -بنوك االسئلة  –اليب التقويم اس –عداد الدراسة الذاتية إ -مفهوم الجودة الشاملة

جتماعات الدورية الى جانب اال اتالتعريف بالمشروع -االلكتروني  التصحيح

 .للفريق التنفيذي لوحدة الجودة والقياس والتقويم 

 كلية ر الحضور العديد من الدورات التدريبية وورش العمل سواء التي تم عقدها بمق

 –التدريب  –التقويم  –أو خارجها في عدة مجاالت من هذه المجاالت : الجودة 

ل التي الدورات وورش العم تموضوعايلي بعض وفيما القيادة  –التنمية البشرية 

 :حضرتها

 م بجامعة حلوان.2006دورة توكيد الجودة واالعتماد  .1

ات ضمان الجودة بالكليات دورة تدريبية لمديري وأعضاء وحد  .2

 .م6/2007

دورة تدريبية لمديري وأعضاء وحدات ضمان الجودة بالكليات   .3

 م.11/2007

بالكلية لتوصيف  مجموعة من ورش العمل المقامة بمقر وحدة الجودة  .4

 وتقرير المقررات ورصد استبيانات الطالب ونواتج التعلم. 

 م.2008ورشة عمل بعنوان انشاء نظام داخلي للجودة مايو   .5

ورشة عمل بعنوان عمل التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد مايو   .6

 م.2008

كلية  –م  2008ورشة عمل التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد مايو  .7

 جامعة القاهرة . –اعة الزر

 – 11/2008دورة " المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم العالي "  .8

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .

 –دورة نظم االتصاالت للمراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالي  .9

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .

ع غة الجدول الزمني لمشروع المرحلة الخامسة التابورشة عمل حول صيا .10

QAAP   م .2009فبراير 
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يم لتعللالدورة التدريبية المتقدمة للمراجعين الخارجيين )نماذج محاكاه(  .11

 لهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .ا –م 2009العالي فبراير 

              من مية المرجعيةدورة تدريبية بعنوان تطبيق المعايير القومية االكادي .12

 لهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .ا - 9-11/6/2009

الهيئة  –م2009ابريل  –دورة تقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي  .13

 القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .

بريل ا –دورة تدريبية بعوان "التعلم الفعال لمؤسسات التعليم العالي"  .14

 لهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .ا –م2009

مركز تنمية قدرات  –ورشة عمل حول معايير جودة العملية التعليمية  .15

 م 2009ارس  م –امعة حلوان ج –تدريب اعضاء هيئة التدريس 

ودة جورشة عمل حول كتابة التقارير المالية والفنية مشروع انشاء نظام  .16

 م .2009بالكليات مايو 

مركز  -م2009" إعدادد الدراسة الذاتية" نوفمبر دورة تدريبية بعنوان .17

 ن.جامعة حلوا –ضمان الجودة 

 م.2009" تفعيل المقررات االلكترونية" ديسمبردورة تدريبية بعنوان .18

-21نوان " نواتج التعلم وخريطة المناهج "من دورة تدريبية بع .19

 لهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .ا -م 25/2/2010

مركز  -م2010" إعداد الدراسة الذاتية" فبراير دورة تدريبية بعنوان .20

 ن.جامعة حلوا –ضمان الجودة 

 م.2010" مفهوم الجودة الشاملة " يونيو دورة تدريبية بعنوان .21

 م.2010أدوات وأساليب التقويم"  يونيو يبية بعنوان "دورة تدر .22

" تقرير المقررات الدراسية والبرامج" يونيو دورة تدريبية بعنوان .23

 م.2010

" rubrics" صياغة المعايير المتدرجة دورة تدريبية بعنوان .24

 م.2010سبتمبر

 .2013و  م2010" بنوك االسئلة" نوفمبر دورة تدريبية بعنوان .25

 م.2010" بناء االختبارات المعرفية" ديسمبر نواندورة تدريبية بع .26

م المركز 2011" مايو  TOT1دورة تدريبية بعنوان "تدريب المدربين  .27

 القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالشرق االوسط.

ي" " التخطيط االسترتيجي لمؤسسات التعليم العالدورة تدريبية بعنوان .28

 مان الجودة واالعتماد.لهيئة القومية لضا -م2012فبراير 

 .2012دبلوم التنمية البشرية المتقدمة يناير  .29

 .2012البشرية مايو دبلوم في التنمية  .30
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 .2013ي لطارق سويدان يناير التقييم المؤسس .31

 .2013التفكير االبداعي والخرائط الذهنية لتوني بوزان ابريل  .32

 ارسعات ( مالقيادات االكاديمية ) الجوانب المالية والقانونية بالجام .33

 بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس . 2013

 .2013إعداد وتأهيل القادة ل د طارق سويدان ابريل  .34

اس دورات في مجال القياس والتقويم والمنعقدة في المركز القومي للقي .35

 م . 2014 -2013بنوك االسئلة "  –والتقويم حول " مقاييس التقدير 

برامج وقياس نواتج التعلم بالهيئة ورشة عمل توصيف المقررات وال .36

 م.2015القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ديسمبر 

يم دورة تدريب المدربين المتقدمة بالهيئة القومية لضمان جودة التعل .37

 م.2016واالعتماد فبراير 

لقومية ئة اورشة عمل معايير االعتماد بالتعليم العالي االصدار الثالث بالهي .38

 م.2016لتعليم واالعتماد ابريل لضمان جودة ا

حضور وإقامة ورش عمل فيما يخص المشروعات المصاحبة وإدارة  .39

 جامعة حلوان . –ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية 

 وان تم التقديم والحصول على أحد المشروعات البحثية الممولة من جامعة حل

 فنيةموسيقية والوالمشروع بعنوان: " برنامج متكامل من األنشطة البحثية ال

نياً ين ذهوالحركية لتنمية المهارات المعرفية والسلوك التكيفي لألطفال المعاق

 (القابلين للتعلم".  د/ سحر سيد أمين الباحث االساسي ) مدير المشروع

يقية لموسو تكمن أهمية البحث في التوصل الى برنامج متكامل لالنشطة المختلفة ا 

ادي يل ارشاد دلالمعاقين ذهنياً قابلي التعلم وكذلك إعد و الفنية والحركية لالطفال

ات لمهارللقائمين على متابعة تنفيذ تلك األنشطة ويساهم البرنامج في تنمية ا

لى المعرفية والسلوك التكيفي مما يؤثر على االطفال ويزيد من قدراتهم ع

 التواصل مع المجتمع المحيط به .

( 392ع بقرار مجلس جامعة حلوان رقم)وقد تم الموافقة على تمويل المشرو

 .يرينا 25ولم يتم تنفيذ المشروع نظراً لظروف ثورة   م28/6/2011بتاريخ 

  الحصول على مشروع تطوير منظومة الدراسات العليا ضمن المشروعات

 المصاحبة لتنفيذ الخطة االستراتيجية بجامعة حلوان المرحلة االولى .

 

 ً  : األنشطة الجامعيةخامسا

 مجلس أكاديمية الفنون ) الكونسرفتوار(  عضو 

 و لبيانالمرشد االكاديمي لمرحلة الماجستير والدكتوراه لقسم االداء شعبتي ا

 م 2011حتى و -2009والمصاحبة بالكلية في الفترة من 
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 اد بإعد المشاركة في تعديل وتطوير اللوائح الخاصة بالقسم العلمي ،كما ساهمت

ي س لذولتأهيلي لخريجي الكليات الموسيقية للتدريالالئحة الخاصة بالدبلوم ا

 االحتياجات الخاصة .

 ضمن تشكيل فريق المراجعين النظراء لتسلم مشروع  المشاركةQAAP2  

-12جامعة كفر الشيخ في الفترة من  –المرحلة الخامسة بكلية التربية النوعية 

التأهيل م وذلك بتكليف من ادراة برنامج التطوير المستمر و14/12/2010

 لعالي. لإلعتماد بوزارة التعليم ا

  جامعة حلوان ضمن زيارات المتابعة والدعم  –تمثيل مركز ضمان الجودة

سياحة  –الفني لمشروعات التطوير بالكليات بجامعة حلوان مثال: تمريض 

 وفنادق.

 رة تمثيل مركز القياس والتقويم الطالبي بجامعة حلوان وذلك من خالل زيا

ون الفن ديم الدعم الفني وفحص مستندات وحدات التقويم ومنها كليةالكليات وتق

 .الجميلة

  2012وحتى فبراير  2009إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية من ديسمبر 

 QAAP2وخالل تلك الفترة تم ادراة وتسليم مشروع انشاء نظام داخلى للجودة 

م العودة ث االعتماد ( معيار من معايير12بتمييز يُحسب للكلية حيث تم تحقيق ) 

 .وحتى تاريخه 2013إلى إدارة الوحدة من يناير 

 راة لتعليم العالي التنافسية التابعة لوزاحد مشروعات تطويراحصول على ال

لية التعليم العالي وهو مشروع " تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بك

 امان . عالمشروع  ومدة 2010التربية الموسيقية" وتم توقيع العقد بتارخ ابريل 

 .المدير تنفيذي لمشروع التقويم طوال فترة انعقاده 

 م لتقويإدارة وحدة القياس والتقويم بالكلية والتي تُعد أحد مخرجات مشروع ا

 بالكلية. 

  لتربية كلية الوالخطة االستراتيجية الدراسة الذاتية شاركت في كتابة وصياغة

 .الموسيقية

 وليو ييقية قى االول للخريجيين بكلية التربية الموسالقيام بإعداد وتنظيم الملت

 .م2010

  توزيع الطالب  –المساهمة في اعمال قسم االداء من حيث وضع المناهج– 

 ومتابعة العملية التعليمية بالقسم.   –تشكيل لجان االمتحانات 
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 أنشطة اخرى : 

 رة وزابيم العالي مدير مركز القياس والتقويم بوحدة ادارة مشروعات تطوير التعل

 2019ر من سبتمبالتعليم العالي وعضو اللجنة القومية لالختبارات االلكترونية 

  ال :والقيام االعديد من االنشطة في مجال القياس والتقويم مث.وحتى تاريخه

عقد زيارات دعم فني للجامعات الحكومية من خالل اجراء زيارات  -

 اونالين وزيارات ميدانية .

نوك بنشاء اعداد االدلة المختلفة مثال الدليل االسترشادي ال المساهمة في -

ئحة الال –الدليل االسترشادي لتقييم االبحات والمشروعات  –االسئلة 

 االسترشادية لمراكز القياس والتقويم والوحدات .

يئة هالتخطيط وتنفيذ الخطة التدريبية المكثفه لتدريب السادة اعضاء  -

ة ية المصرية واالزهر على اعداد المفردالتدريس بالجامعات الحكوم

منذ  االختبارية وتم تنفيذ الخطة بتكليف من المجلس االعلى للجامعات

 . 2020اغسطس 

س لتدريالمشاركة في اعداد المادة العلمية لتدريب السادة اعضاء هيئة ا -

 على بناء المفردة االختبارية .

 ة . ( جامعة حكومي27عقد ملتقيات مدراء مراكز القياس والتقويم في ) -

ويم التنسيق العداد مصفوفة التدريب التي يعقدها مركز القياس والتق -

 بالوزارة . 

ك المشاركة في اللجان الفنية لوضع مواصفات البرامج المخصصة لبنو -

 االسئلة واالختبارات االلكترونية على مستوى الوزارة .

 لعالي اليم وعات بوزارة التعخبير داخلي بمركز القياس والتقويم بوحدة ادارة المشر

 وشاركت في جلسات " نظام القبول بالجامعات المصرية " الى جانب متابعة

 حيث قمت 2019حتى  2015من عام المشروعات في الجوانب المالية والفنية 

 . بادارة المركز

    نائب مدير وحدة التخطيط االستراتيجي بجامعة حلوان عضو بفريق وحدة

  لوحدةر بايجي بجامعة حلوان مسئول بناء القدرات وإدارة التغييالتخطيط االسترات

 قياس) انتداب ( . والمشاركة في جميع اعمال الوحدة من مهام تختص بتنفيذ و

 م .2020مؤشرات أداء الخطة االستراتيجية للجامعة حتى اغسطس 

  " رقم ،    الموسيقى وذوي االحتياجات الخاصة ) التوحد("نشر كتاب بعنوان

-I.S.B.N   977والترقيم الدولي للكتاب  3292/2008االيداع بدار الكتب 

دار حورس الدولية  – 2008الطبعة االولى للكتاب بتاريخ   ،  -368-208

 االسكندرية.   –للنشر والتوزيع 

 . نشر مجموعة مقاالت في مجلة فنون الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب 
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 مان جودة التعليم واالعتماد.مدرب معتمد بالهيئة القومية لض 

 وحاصل على مدرب معتمد بالمركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

صال مهارات االت –، مجاالت التدريب : ادارة الوقت  رخصة لمزاولة التدريب

 –ادارة البحوث التنافسية  –نظيم المؤتمرات العلمية ت -العرض الفعال –الفعال 

 نظم تقويم الطالب واالمتحانات. –ثي ادارة الفريق البح

 ة مدرب في مجال التنمية البشرية في المجاالت التدريبية : التخطيط للحيا– 

 ادارة الوقت ... –الخرائط الذهنية 

 . الحصول على دبلوم في التنمية البشرية بعنوان مفاتيح التغيير 

  طريق ال –الذات حضور دورات في مجال التنمية البشرية بعنوان :قوة التحكم في

 نفس الطاقيالعالج بالت -قانون الجذب –استراتيجيات الفعل االيجابي  –الي النجاح 

 –حاسيس كيفية التحكم في المشاعر واال –التفكير االيجابي والفعل االستراتيجي  –

عة نص –مهارات التفاوض  –ادارة الغضب  –التنويم االيحائي  –متعة الفشل 

وط الحياه التعامل مع ضغ –كورت التفكير  –فن االلقاء  –الي الذكاء الم –االبداع 

 التفكير االيجابي .  –قوة البناء الذاتي  –قوة التعبير الفعال  –

 ي فيقى لموستدريب االطفال ذوي االحتياجات الخاصة على عزف ألة البيانو وتعليم ا

 .وفي مركز االشعاع بكلية التربية الموسيقية بعض المراكز المتخصصة

  عقد دورات لألطفال بعنوان إدارة الحياهLife coaching  ل ح –) إدارة الوقت

 .لتعامل مع االخرين ( ا -ادارة المشاريع –المشكالت 

  سوياء بخامات من البيئة لالطفال االعقد ورش عمل لصناعة واعداد أالت موسيقية

افة ارة الثقولذوي االحتياجات الخاصة ضمن انشطة صندوق التنمية الثقافية بوز

 .2019ويناير 2018خالل شهري ديسمبر 

 فيةثقاية الخاصة التابع لصندوق التنمعضو لجنة المواهب الذهبية لذوي االحتياجات ال 

 التابع لوزارة الثقافة .

 ياجاتالمشاركة في لجنة تحكيم االعمال الفنية في ملتقى بكره أحلى لذوي االحت 

 فية .الخاصة التابع لصندوق التنمية الثقا

  اإلجادة التامة الستخدام الكمبيوتر والحصول على شهادة الICDL. 

 . اجادة اللغة االنجليزية قراءة وكتابه 

 

 

 

 

                                                              

           


