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 ثانياً : المؤهالت العلمية و الدراسية :



ليسانس اآلداب والتربية قسم اللغة اإلنجليزية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف  -1

(2017-2018.) 

الدبلوم المهنية في التربية شعبة تخطيط و تطوير المناهج بتقدير عام جيد جداً  -2

(2018- 2019 ) 

 

   ثالثًا : الخبرات الوظيفية :

اعتبفارا مف   جامعفة سفوهاج بكليفة التربيفة بقسم المنفاهج و طفرق التفدريس معيدة  -1

 م وحتي تاريخه. 2020/ 10/6

شففعبة اللغففة اإلنجليزيففة معيففار  عضففو فففي برنففامج الليسففانس فففي اآلداب والتربيففة -2

 "أعضاء هيئة التدريس " للحصول علي الجودة واالعتماد األكاديمي .

عضففو وممثففل عفف  قسففم المنففاهج و طففرق التففدريس  بلجنففة التعلففيم الهجففي   بكليففة  -3

 م وحتي تاريخه.2020/ 27/10التربية جامعة سوهاج اعتباراً م  

/ 4/ 29جامعففة سففوهاج اعتبففاراً مفف  عضففو مكتففت التربيففة العمليففة بكليففة التربيففة  -4

 م وحتي تاريخه .2021

عضو و ممثل ع  قسم المناهج و طرق التدريس بلجنة تطفوير موقفع كليفة التربيفة  -5

 م وحتي تاريخه .20/6/2021جامعة سوهاج اعتباراً م  

 

  2020/2021المقررات العملية التي تقوم بتدريسها للعام الجامعي  

 زية للفرقة الثالثة قسم اللغة اإلنجليزية شعبة التعليم االبتدائي .طرق تدريس اللغة اإلنجلي

 طرق تدريس اللغة اإلنجليزية للفرقة الرابعة قسم اللغة اإلنجليزية شعبة التعليم االبتدائي .

 دراسات بيئية للفرقة الثانية القسم العلمي شعبة التعليم االبتدائي .

 إلنجليزية شعبة التعليم االبتدائي .تدريس مصغر للفرقة الثالثة قسم اللغة ا

 طرق تدريس اللغة اإلنجليزية لطالب الدبلوم العام في التربية تخصص اللغة اإلنجليزية .

 

 الورش و الدورات التدريبية :

المشففاركة بالحضففور فففي ورشففة بعمففل بعنففوان "اسففتراتيجيات التففدريس والففتعلم  -1

 م.30/8/2020المستخدمة بكلية التربية" بتاريخ 



الصفحية " والتفي نهمهفا لحضور في دورة : إدارة األزمات و الكوارث المشاركة با -2

برنفففامجي اللغفففة اإلنجليزيفففة والفرنسفففية بوحفففدة كفففمان الجفففودة بالكليفففة بتفففاريخ 

 م.15/12/2020

بنففوا األسففئلة " والتففي نهمهففا برنففامجي اللغففة "المشففاركة بالحضففور فففي دورة  -3

 م.20/12/2020ودة بالكلية بتاريخ اإلنجليزية والفرنسية بوحدة كمان الج

 

 الدورات التدريبية في مجال الحاست االلي :

 ic3شهادة  -

 شهادة أساسيات التحول الرقمي . -

 

 

 


