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 : ثانًيا : المؤهالت العلمية والدراسية

م ( من كلية التربية جامعة سوهاج بتقددير  0103دور مايو سنة ) بكالوريوس التربية والطفولة  -

 عام ) ممتاز مع مرتبة الشرف ( .

م ( من كليدة التربيدة جامعدة سدوهاج  0104سنة ) رياض األطفال حضانة وشعبة  -دبلوم مهنية  -

 بتقدير عام ) ممتاز ( .

م ( مدن  0101سدنة )  مناهج وطرق تدريس رياض األطفدالتخصص  –دبلوم خاصة في التربية  -

 سوهاج بتقدير عام ) جيد جدا ( .كلية التربية جامعة 

 

   ثالًثا : الخبرات الوظيفية :

 0104/  2/  4جامعة سوهاج اعتبداًرا مدن  –كلية التربية  – مناهج وطرق تدريس معيدة بقسم  -

 م وحتي تاريخه .

والرابعدة شدعبة ) ريداض األطفدال ( مشرفة علي مجموعات التربية العملية لطالبات الفرقة الثالثدة  -

 وحتي تاريخه . 0101/  0104من العام الجامعي 

برنامج الليسانس في اآلداب والتربية شعبة اللغة العربيدة والدراسدات ) عدد من البرامجفي  عضو -

تعليم  برنامج الليسانس في اآلداب والتربية شعبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية – اإلسالمية 

( للحصددول علددي الجددودة واالعتمدداد بكليددة برنددامج البكددالوريوس فددي الطفولددة والتربيددة  –أساسددي 

 التربية جامعة سوهاج .

الحضددور فددي المددؤتمر الدددولي األول لكليددة التربيددة بعنددوان   المعلددم  أسددتقبالعضددو فددي لجنددة  -

 م . 0109ومتطلبات العصر الرقمي ممارسات وتحديات   نوفمبر 

ة فدددي فعاليدددات وجلسدددات المدددؤتمر العلمدددي األول لقسدددم أصدددول التربيدددة جامعدددة سدددوهاج المشدددارك -

 .0109وموضوعه   مجانية التعليم بين القبول والرفض ) رؤي واتجاهات (  سنة 

المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثداني لكليدة ريداض األطفدال   بنداء طفدل الجيدل الرابدع فدي  -

 .0109   سنة0101ضوء رؤية التعليم 

في  0103سنة  Prima For Childrenبعنوان    بتدريب مجموعة من األطفال دورةالقيام  -

 مركز تراست للتدريب والبرمجيات .



 

 

  رابًعا : الدورات التدريبية :

م( مدن مركدز  0109  سدنة ) الجوانب الماليدة والقانونيدة فدي األعمدال الجامعيدة دورة بعنوان    -

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج .

( من مركز تنمية قددرات أعضداء هيئدة 0109دورة بعنوان  مكافحة الفساد والتعريف به  سنة ) -

 التدريس والقيادات باإلشتراك مع لجنة مكافحة الفساد بالجامعة .

م( من مركز التدريب علي نظم وتكنولوجيا  0101سنة ) ( TOT   )معتمد دورة   إعداد مدرب  -

 المعلومات واالتصاالت بجامعة سوهاج .

 م( من وحدة ضمان الجودة بكلية التربية . 0109سنة )دورة بعنوان   البرامج الجديدة    -

المفداهيم المغلوطدة المرتبطدة بعمليتدي التعلديم والدتعلم لددي طدالب الجامعدة ورشدة عمدل بعندوان    -

  م( من وحدة ضمان الجودة بكلية التربية . 0109  سنة )  ونماذج تصويبها 

ورشة عمل بعنوان   توصيف البرامج والمقررات الدراسية وفًقا لمعدايير الهيئدة القوميدة لضدمان  -

 م( من وحدة ضمان الجودة بكلية التربية . 0109)جودة التعليم واألعتماد   سنة 

م( مدن وحددة  0109سدنة )ورشة عمدل بعندوان   اإلعتمداد البرامجدي : المفداهيم واألساسديات    -

 ضمان الجودة بكلية التربية .

م(  0109سدنة )ورشة عمل بعنوان   استخدام تطبيقات التعلم اإللكتروني في التعلديم الجدامعي    -

 ودة بكلية التربية .من وحدة ضمان الج

سددنة ورشددة عمددل بعنددوان   معددايير االعتمدداد البرامجددي فددي التعلدديم العددالي وكيفيددة إسددتيفائها    -

 م( من وحدة ضمان الجودة بكلية التربية . 0109)

م( مدن وحددة ضدمان الجدودة  0109سدنة ) ورشة عمدل بعندوان   توصديف البدرامج األكاديميدة   -

 بكلية التربية .

ان   معدددايير االعتمددداد البرامجدددي األحدددد عشدددر ء وكيفيدددة اسدددتيفاء المؤشدددرات ورشدددة عمدددل بعندددو -

م( مدن وحددة ضدمان الجدودة بكليدة  0109سدنة )والممارسات الخاصدة بهدا علدي نحدو تطبيقدي   

 التربية .



م(من  0109الدورة الخاصة بمنح درجة الماجستير سنة) (EPT) دورة   إتقان اللغة األنجليزية  -

 مركزاللغات والترجمة بجامعة سوهاج .

المعلددم ومتطلبددات العصددر الرقمددي  المشداركة بالحضددور فددي المددؤتمر الدددولي األول بكليددة التربيددة ) -

 م(. 0109ممارسات وتحديات ( نوفمبر سنة )

العلمية   في المؤتمر الددولي األول بكليدة  ورشة عمل بعنوان   معايير الحكم علي جودة الرسائل -

 م( . 0109التربية جامعة سوهاج نوفمبر سنة )

م( مددن رابطددة  0101دورة تدريبيددة خاصددة بعنددوان   االختبددارات األسددقاطية المجمعددة   سددنة ) -

 األخصائيين النفسيين المصرية ) رانم ( .

المؤتمر الدولي األول بكلية التربية في ورشة عمل بعنوان   سكوبس وإتحاد الجامعات العربية    -

 م( . 0109جامعة سوهاج نوفمبر سنة )

فدي المدؤتمر الددولي األول بكليدة التربيدة ورشة عمل بعنوان   تصميم وإنتاج المحتوي العلمدي    -

 م( . 0109جامعة سوهاج نوفمبر سنة )

عامدة للتوجيدة من مركدز الخدمدة ال 0101شة عمل بعنوان   كشف المواهب ورعايتها   سنة ور -

 واإلرشاد النفسي جامعة سوهاج .

 خامًسا : مهارات الحاسب األلي :

 ICdl 

 

  0101سادًسا : المقررات العملية التي تقوم بتدريسها للعام الجامعي 

 لمادة التربية البيئية الفرقة األولي شعبة الطفولة .المقرر العملي  -

 شعبة الطفولة .المقررالعملي لمادة تخطيط برامج رياض األطفال الفرقة الثالثة  -

 المقرر العملي لمادة عملي مفاهيم علمية ورياضياتية الفرقة الرابعة شعبة الطفولة . -

 المقرر العملي لمادة عملي طرق تنفيذ برامج رياض األطفال الفرقة الرابعة شعبة الطفولة . -

 عملي مفاهيم لغوية ودينية الفرقة الرابعة شعبة الطفولة . المقرر العملي لمادة -

 


