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 : ثانًيا : المؤهالت العلمية والدراسية

م ( من كلية التربية جامعة سوهاج بتقدير  2012سنة )  الليسانس في اآلداب والتربية دور يونيه -

 مع مرتبة الشرف ( . جيد جًداعام ) 

م ( من كلية التربية جامعة سوهاج بتقدير عام  2014سنة ) تكنولوجيا تعليمشعبة  -دبلوم مهنية  -

 ) ممتاز ( .

م ( مصن  2015سصنة ) المنصاهج وطصرق تصدريس اللغصة العربيصةتخصصص  –دبلوم خاص في التربية  -

 سوهاج بتقدير عام ) جيد جدا ( .كلية التربية جامعة 

م( مصن كليصة 2019سصنة ) تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة العربيصة –الماجستير في التربية  -

 التربية جامعة سوهاج بتقدير عام )ممتاز(.

   ثالًثا : الخبرات الوظيفية :

 .م 2013/ 12/2جامعة سوهاج اعتباًرا من  –كلية التربية -المناهج وطرق التدريسمعيدة بقسم  -

 جامعصصة سصصوهاج اعتبصصاًرا مصصن –التربيصصة كليصصة -بقسصصم المنصصاهج وطصصرق التصصدريسمصصدرس مسصصاعد  -

 م وحتى تاريخه.19/12/2019

( مصن لغصة عربيصةمشرفة علي مجموعات التربية العملية لطالبصات الفرقصة الثالثصة والرابعصة شصعبة )  -

 وحتي تاريخه . 2018/  2012العام الجامعي 

( للحصصو  علصي الجصودة واالعتمصاد  أساسصي لغصة عربيصة – عصام لغصة عربيصةفصي برنصامجي )  عضو -

 . بالكلية

عضو في لجنة تسجي  الحضور في المؤتمر الدولي األو  لكلية التربية بعنوان " المعلم ومتطلبات  -

 م . 2019نوفمبر  22/28العصر الرقمي ممارسات وتحديات " 

  رابًعا : الدورات التدريبية :

م( من مركز تنمية قدرات أعضصا   2019سنة ) دورة بعنوان " نظم االمتحانات وتقويم الطالب " -

 .التدريس والقيادات بجامعة سوهاج  هيئة

 م( مصن مركصز تنميصة قصدرات أعضصا  هيئصة 2019سصنة )مهارات العرض الفعا  "  دورة بعنوان " -

 .التدريس والقيادات بجامعة سوهاج 



م( مصصن مركصصز تنميصصة قصصدرات أعضصصا   2019سصصنة )" اسصصتراتيجيات التعلصصيم والصصتعلم"  بعنصصوان دورة -

 هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج .

 .م(  2019" سنة ) الثقافة المجتمعية للوقاية من الفساد ومكافحته" بعنوان دورة  -

م( مصن 2019متطلبات األمن والسالمة في ضصو  معصايير ضصمان الجصودة " سصنة ) "بعنوان دورة  -

 مركز ضمان الجودة.

  : ورش العم :  خامًسا -

" توصيف البرامج والمقررات الدراسية وفًقا لمعصايير الهيئصة القوميصة لضصمان جصودة  ورشة عم   -

أبريص  21بالكليصة يصوم  عليميصةتضصمن أنشصطة مشصروع دعصم وتطصوير الفاعليصة الالتعليم واالعتماد" 

 .م2019

ضصصمن أنشصصطة مشصصروع دعصصم وتطصصوير ورشصصة عمصص  " االعتمصصاد البرامجصصي: المفصصاهيم واألساسصصيات"  -

 م.2019يونيو  26 بالكلية يوم عليميةتالفاعلية ال

ضمن أنشطة مشصروع دعصم ي وكيفية استيفائها" في التعليم العال ورشة عم  " االعتماد البرامجي -

 م.2019أكتوبر  9 بالكلية يوم عليميةتوتطوير الفاعلية ال

 عليميةتضمن أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية الاألكاديمية"  " توصيف البرامج ورشة عم   -

 م.2019نوفمبر  12 بالكلية يوم

ورشصصة عمصص  " مناقشصصة تقريصصر زيصصارة الصصدعم الفنصصي للكليصصة ودراسصصة الوضصصع الصصراهن إلعصصداد ملفصصات  -

 9 بالكلية يوم عليميةتضمن أنشطة مشروع دعم وتطوير الفاعلية الالبرامج المخصصة لالعتماد" 

 م.2020مارس 

ضمن فعاليصات المصؤتمر الصدولي م(  2019" سنة ) تصميم وإنتاج المحتوى الرقميورشة عم  "  -

 . األو  لكلية التربية )المعلم ومتطلبات العصر القمي ممارسات وتحديات(

م( ضصمن فعاليصات  2019والدكتوراه " سصنة )ورشة عم  " معايير الحكم على رسائ  الماجستير  -

 المؤتمر الدولي األو  لكلية التربية )المعلم ومتطلبات العصر القمي ممارسات وتحديات( .

م( ضمن فعاليات المؤتمر الدولي  2019ورشة عم  " سكوبس واتحاد الجامعات العربية" سنة ) -

 سات وتحديات( .األو  لكلية التربية )المعلم ومتطلبات العصر القمي ممار

 

 



 خامًسا : مهارات الحاسب األلي :
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  2020سادًسا : المقررات العملية التي تقوم بتدريسها للعام الجامعي 

 . ثالثة  والرابعة شعبة عام لغة عربيةللفرقة ال طرق تدريس لغة عربيةالمقرر العملي لمادة  -

 المقرر العملي لمادة طرق تدريس لغة عربية للفرقة الثالثة والرابعة شعبة أساسي لغة عربية. -

 شعبة الطفولة . للفرق األربعة األناشيدالمقرر العملي لمادة  -

 لمادة مسرح طف  للفرقة الثانية شعبة طفولة.المقرر العملي  -

طرق تدريس  لغة عربية ودراسات إسالمية للصدبلوم العصام فصي التربويصة نظصام  المقرر العملي لمادة -

 العام الواحد مجموعة أولى.

المقرر العملي لمادة طرق تدريس  لغة عربية ودراسات إسالمية للصدبلوم العصام فصي التربويصة نظصام  -

 العامين.

 عربية. المقرر العملي لمادة التدريس المصغر للفرقة الثالثة شعبة أساسي لغة -

 .المقرر العملي لمادة مفاهيم لغوية ودينية للفرقة الرابعة شعبة طفولة  -

 سابًعا : االهتمامات البحثية :

 . طرق تدريس اللغة العربية -

 طرق تدريس الدراسات اإلسالمية. -

 . تكنولوجيا التعليم -

 


