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 متزوج و يعول          الحالة االجتماعية 
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 سوهاج:              كلية التربية بسوهاج، جامعة  جهة العمل

 :           مناهج و طرق التدريس التخصص العام 

 :       طرق تدريس اللغة اإلنجليزيةلتخصص الدقيق ا 

 

                       

 أوال: المؤهالت العلمية :  

مايو   .1 بتقدير عام جيد جداً،  م من كلية التربية  1990ليسانس اآلداب والتربية )لغة اإلنجليزية( 

 جامعة أسيوط .  –بسوهاج



جامعة    –عام جيد جداَ من كلية التربية بسوهاجم بتقدير  1992دبلوم خاصة في التربية سبتمبر   .2

 أسيوط

م من كلية التربية بسوهاج  1996ماجستير في التربية من قسم المناهج و طرق التدريس في   .3

بتقدير عام ممتاز مع التوصية بطباعة البرنامج التدريبي على نفقة الجامعة و توزيعه على مراكز  

 التدريب بجمهورية مصر العربية . 

من    دكتوراه .4 طرق التدريس اللغة اإلنجليزية اعتباراً  و  تخصص المناهج  في التربية  الفـلسفة 

الواليات  14/9/2001 بيتسبرج،  في جامعة  مشترك  )بعثة إشراف  بسوهاج  كلية التربية  من  م 

مع الجامعات   تداولها  و  نفقة الجامعة  على  بطباعة الرسالة  مع التوصية  المتحدة األمريكية(  

 ة  .  المصرية و العربي

 .2007  ديسمبر  تخصص مناهج و طرق تدريس اللغة اإلنجليزية ، مساعد،أستاذ   .5

 .2017، مارس  تخصص مناهج و طرق تدريس اللغة اإلنجليزية أستاذ، .6

 

 :  ثانياً: التدرج  األكاديمي و الوظيفي 

 م . 12/2/1991معيد بقسم المناهج و طرق التدريس بكلية التربية بسوهاج اعتباراً من   .1

 م  13/4/1997مدرس مساعد  بقسم المناهج و طرق التدريس بكلية التربية بسوهاج اعتباراً من   .2

 م  28/10/2001مدرس بقسم المناهج و طرق التدريس بكلية التربية بسوهاج اعتباراً من   .3

 .  2007حتى    2004ية المعلمين بالرياض منذ سبتمبر  أستاذ مساعد بكل .4

 2015 - 2008أستاذ مشارك بجامعة أبو ظبي ،  .5



 . 2017مارس  إلي    2015ية التربية بسوهاج، أستاذ مساعد بكل .6

 حتي تاريخه.   2017أستاذ بقسم المناهج و طرق التدريس، كلية التربية بسوهاج، مارس   .7

 ثالثاُ:  الجوائز التي حصلت عليها 

     .1990زة التفوق األكاديمي،محافظ سوهاج، جائ   .1

المتميز  .2 التدريس  السعودية    Distinguished Teaching Award"جائزة  األكاديمية   ،

 .2000 بالواليات المتحدة األمريكية  

مركز خدمة المجتمع،كلية  Distinguished Teaching Award"جائزة التدريس المتميز  .3  ،

 .2008 المعلمين بالرياض  

، كلية اآلداب و العلوم،  جامعة أبو ظبي، اإلمارات    "Collegiality Award" جائزة الزمالة   .4

 . 2010/2011العربية المتحدة، العام األكاديمي  

و العلوم،  "Distinguished Teaching Award"جائزة التدريس المتميز   .5 كلية اآلداب   ،

األكاديمي   للعام  األول  الدراسي  الفصل  المتحدة،   العربية  اإلمارات  ظبي،  أبو  جامعة 

2009/2010 . 

، كلية اآلداب و العلوم،     "Distinguished Teaching Award"  جائزة التدريس المتميز  .6

لل الثاني  الدراسي  الفصل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ظبي،  أبو  األكاديمي  عجامعة  ام 

2009/2010 



، كلية اآلداب و العلوم،      "Distinguished Teaching Award"   جائزة التدريس المتميز  .7

 )مستوي الجامعة( 2009/2010جامعة أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، للعام األكاديمي  

، كلية اآلداب و العلوم،     "Distinguished Teaching Award"  جائزة التدريس المتميز  .8

أبو   للجامعة  األول  الدراسي  الفصل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  األكاديمي  عظبي،  ام 

2010/2011 

، كلية اآلداب و العلوم،     "Distinguished Teaching Award"   جائزة التدريس المتميز  .9

ل األول  الدراسي  الفصل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ظبي،  أبو  األكاديمي  عجامعة  ام 

2011/2012 

جامعة    ،  "Distinguished Service Award" ة الجامعية و المجتمعية المتميزة جائزة الخدم   .10

 )مستوي الجامعة(.  3013/2014أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة ، العام األكاديمي   

 


