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اللغةل -1 قسم  والتربية  اآلداب  اإلسالمية  يسانس  والتربية  مرتبة    العربية  مع  ممتاز  عام  بتقدير 

 (.2009-2008الشرف )

شعبة   -2 التربية  في  المهنية  النفسيالدبلوم  واإلرشاد  النفسية  جداً    الصحة  جيد  عام  بتقدير 

(2010- 2011 ) . 

 م(.2012 -م2011تخصص طرق تدريس اللغة العربية بتقدير عام جيد جدا )الدبلوم الخا ة   -3

 

  ثالثًا : الخبرات الوظيفية :

 م.2010عام    جامعة سوهاج بكلية التربية  بقسم المناهج و طرق التدريس  معيدة   -1

  م.2017مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة العربية عام   -2

 عربيوة والدراسوات اإلسوالميةعضو في برنامج الليسانس في اآلداب والتربية شعبة اللغوة ال -3

 الجودة واالعتماد األكاديمي .  " للحصول علي  المعايير األكاديمية للبرنامج.معيار "

 

  2020/2021المقررات العملية التي تقوم بتدريسها للعام الجامعي  

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

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

 دراسات بيئية للفرقة الثانية القسم العلمي شعبة التعليم االبتدائي .

 تدريس مصغر للفرقة الثالثة قسم اللغة اإلنجليزية شعبة التعليم االبتدائي .

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

 

 التدريبية : الورش و الدورات

ة عمل بعنوان" مهارات استخدام قواعد البيانوات العالميوة فوي ورشالمشاركة بالحضور في   -1

 .2/10/2012-1إجراء البحوث العلمية" بتاريخ  

" بتاريخ  التوثيق العلمي اإللكترونيالمشاركة بالحضور في ورشة عمل بعنوان"  -2

10/4/2013 . 

استخدام تطبيقات التعلم االلكتروني في التعلويم عمل بعنوان "المشاركة بالحضور في ورشة   -3

 م.16/1/2019" بتاريخ  يالجامع

 .م28/6/2018-26" بتاريخ    مشروعات البحوث التنافسيةلحضور في دورة : المشاركة با -4

 م.30/7/2018-28" بتاريخ أخالقيات البحث العلميالمشاركة بالحضور في دورة :  -5



-2" بتاريخ مهارات االتصال في األنماط المختلفةالمشاركة بالحضور في دورة :  -6

 م. 3/4/2018

 م. 24/6/2014 -14" بتاريخtotتدريب المدربين المشاركة بالحضور في دورة :  -7

 .م27/3/2016" بتاريخ إتقان اللغة اإلنجليزيةالمشاركة بالحضور في دورة :  -8

 م. 28/7/2019 -7" بتاريخ اللغة الفرنسيةالمشاركة بالحضور في دورة :  -9

-2المشاركة بالحضور في دورة : مهارات االتصال في األنماط المختلفة" بتاريخ  -10

 م. 3/4/2018

 م. 2/9/2014" بتاريخ البرمجة اللغوية العصبيةالمشاركة بالحضور في دورة :  -11

 م. 8/9/2014" بتاريخ ح ناعة النجاالمشاركة بالحضور في دورة :  -12

 م.7/9/2014" بتاريخ الثقة بالنفسالمشاركة بالحضور في دورة :  -13

 

 :المؤتمرات العلمية

المووؤتمر الوودولي األول لكليووة التربيووة جامعووة سوووهاج " المعلووم ومتطلبووات العصوور الرقمووي  -1

 ممارسات وتحديات".
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 : الدورات التدريبية في مجال الحاسب االلي

- ICDL 

 أساسيات التحول الرقمي . -

 

 

 


